WELKE OUTBOARD
IS DE BESTE?
De 2,5 pk geldt bij de meeste fabrikanten van benzine buitenboordmotoren als de
kleinste in de serie. Wij zetten de kleinste outboards van de vier bekendste merken
naast elkaar en lieten ze testen door het Motorboot Lezerspanel. Welke motor presteert
het beste? Wordt het Honda, Suzuki, Mercury of Yamaha?
YVONNE ZWAAN
MET DANK AAN JACHTHAVEN STRAND HORST, ERMELO

Wie een bijboot koopt van tussen de 2,50 en 3,00 meter

voor een kort vaartochtje om onder meer te ervaren of de

kan daar een elektromotor of benzinemotor tot ongeveer

motor zich prettig laat bedienen, hoe het met de wend-

5,87 kW ofwel 8 pk bij kiezen. Voor deze lezerspaneltest

baarheid zit en welke topsnelheid er wordt gehaald. Van

gingen wij uit van een 2,5 pk benzinemotor, waarmee de

een afstand leek het misschien meer op spelevaren dan op

snelheid onder de 13 km/uur blijft. Daarmee mag de boot

een serieuze test, maar de panelleden werkten per motor

ook worden bestuurd door een kind van 12 jaar of ouder.

wel degelijk een strak schema aan testonderdelen af.

De meeste merken benzine outboards beginnen bij 2,5 pk,
maar Honda is een uitzondering. Met 2,3 pk hebben zij de

TREKKRACHT EN SNELHEID

kleinste motor. Uiteraard heeft het Motorboot Lezerspanel

Sommige onderdelen konden op basis van metingen wor-

tijdens de test rekening gehouden met deze lichte afwijking

den beoordeeld. Zo zijn de vier motoren allemaal getest op

in het vermogen ten opzichte van de andere drie motoren.

trekkracht, door middel van een unster. Hiervoor werden
de vier boten met een landvast aan de steiger bevestigd,
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SPELEVAREN

met het meetinstrument ertussen. Vervolgens werd de

Laat een groep volwassen watersportliefhebbers los op

motor op vol vermogen ingeschakeld en kon de trekkracht

vier bijbootjes en ze lijken te transformeren in kinderen! Met

worden afgelezen. Verrassend was de uitslag niet, want

groot enthousiasme stortte het Motorboot Lezerspanel zich

Yamaha, Mercury en Suzuki scoorden nagenoeg hetzelfde,

op de vier identieke rubberboten, met aan de spiegel de

al bleek Yamaha over net iets meer koppel te beschikken.

kleinste Mercury, Suzuki, Yamaha en Honda benzine out-

Honda viel iets lager uit, maar dat was te verwachten ge-

boards. Bij toerbeurt staken de acht panelleden van wal

zien het iets lagere vermogen van deze motor.

www.motorboot.com
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Ook de snelheid is gemeten, door middel van een handgps. Aangezien de topsnelheid zeer afhankelijk is van het

VORTEX RUBBERBOTEN

gewicht van de persoon die met de boot vaart, hebben de

De kleine outboards van Yamaha, Mercury, Suzuki en

panelleden ieder afzonderlijk een snelheidsmeting gedaan.

Honda werden tijdens de testdag gemonteerd aan vier

Het gemiddelde uit de acht metingen per boot geeft een

identieke Vortex 270 rubberboten, beschikbaar gesteld

aardige indicatie van de te behalen topsnelheid en stelt ons

door de Friese watersportonderneming Boot Akkrum. De

in staat de prestaties van de vier motoren te vergelijken. De

Vortex rubberboot, voorzien van PVC tubes en V-bodem

snelste tester van het gezelschap bleek panellid Irene, die

met kunststof vloerplaten, meet 2,70 x 1,55 meter en

met de Yamaha zelfs 15,3 km/uur klokte! Daar moet bij ge-

weegt 42 kg. De boot is geschikt voor motoriseringen tot

zegd dat dit in de ‘racehouding’ was, dus voorin de boot

en met 8 pk. Vanafprijs: € 950,-

zittend, om de boeg omlaag te drukken. De panelleden die
niet specifiek hun best deden een zo snel mogelijke tijd

ALUMINIUM

neer te zetten bleven steken bij maximaal 10 km/uur.

Naast de vier Vortex 270 rubberboten met kunststof
vloerplaten had Boot Akkrum een vijfde boot meegeno-

ACTIERADIUS

men, die tijdens de testdag dienst deed als begeleidings-

Om te bepalen welke motor het zuinigst loopt, hebben we

en fotoboot. Deze Vortex RIB kwam in juli 2011 in

de geïntegreerde brandstoftanks van de vier motoren eerst

Motorboot als winnaar uit de bus in de bijbotentest uit-

volledig leeggevaren en vervolgens gevuld met 150 cc ben-

gevoerd door het Lezerspanel. Destijds was de RIB voor-

zine. Voor een optimaal vergelijk werden de vier boten met

zien van een polyester romp, nu is deze uitgevoerd in

de verschillende motoren aan een steiger bevestigd,

aluminium waardoor de boot een stuk lichter van ge-

waarna de motoren exact op hetzelfde moment zijn gestart

wicht is geworden. Voorzien van een Mercury 6 pk vier-

en op vol vermogen zijn ingeschakeld. De Mercury bleek 8

takt benzinemotor klokten we tijdens de testdag een

minuten te kunnen draaien op het slokje brandstof, de Su-

topsnelheid van 25 km/uur met de 46 kg wegende RIB.

zuki stopte er na 5 minuten mee.

Met één persoon aan boord breng je de 2,70 meter lange
boot met deze motorisering vlot in plané, waarbij de RIB

GELUID EN GEUR

ondanks zijn beperkte afmetingen en gewicht zeer

Ook het geluid dat de motoren op vol vermogen produce-

koersvast en solide aanvoelt. Bovendien is de afwerking

ren behoorde tot de testonderdelen. Hierbij hebben de pa-

van de Vortex niet onopgemerkt gebleven bij het Motor-

nelleden een cijfer gegeven op basis van eigen waarneming

boot Lezerspanel. Zo is de binnenzijde afgewerkt met alu-

en er zijn metingen gedaan met een decibelmeter. Uit de

minium traanplaat en kan water via twee loosgaten voorin

metingen kwam Mercury als ‘stilste’ motor uit de bus, met

onder de vloer door worden afgevoerd. Verder is de boot

een maximaal geluidsniveau van 88 dB(A). Yamaha en

voorzien van drie stevige aluminium hijsogen, waaraan de

Honda eindigden op een gedeelde tweede plaats met 91

RIB eenvoudig in davits kan worden gehangen. “Een voor

dB(A), op de voet gevolgd door Suzuki met 92 dB(A). Op-

zijn lengte stevige en toch lichtgewicht RIB”, concludeert

vallend is het verschil tussen de waarnemingen van de pa-

een van de panelleden. Vanafprijs: € 1.995,-

nelleden en de metingen op dit onderdeel. Zo ervoeren zij

bootakkrum.nl

de Yamaha als prettigst op het onderwerp geur en geluid
en scoorde de Honda het laagst. Dit zou te maken kunnen
hebben met het feit dat de Honda als enige van de vier motoren luchtgekoeld is, waardoor de outboard een ander
soort geluid produceert. Over de geur zijn de panelleden
het niet eens; enkele geven aan geen geur te hebben waargenomen, anderen hebben bij de Mercury of Honda benzinedamp geroken.

VAREN EN GEBRUIKSGEMAK
Kenmerkend voor deze categorie kleine motoren is dat ze
geen keerkoppeling hebben. Wil je achteruit varen, dan
moet de gehele motor worden omgedraaid. Dat vergt even
wat handigheid, maar de acht leden van het Motorboot Lezerspanel hadden het manoeuvreren aardig snel onder de
knie. Wel wijst panellid Theo ons op een veiligheidsaspect:
“Het is onmogelijk de motor om te draaien als je het dodemanskoord draagt”, stelt hij vast. “Dat is iets om rekening mee te houden en wellicht iets waar de fabrikanten
zich nog eens over zouden kunnen buigen.”
juli 2018

21
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Om de verschillen in wendbaarheid van de diverse motoren
te kunnen ervaren, maakte een slalomparcours deel uit van

AND THE WINNER IS...

het testprogramma. Zo konden de panelleden voelen of de
motor soepel of zwaar stuurt en of de motor prettig rea-

Met een klein verschil ten opzichte van de nummer twee

geert op de stuurbewegingen. Ook voel je zo of de stuur-

pakt Mercury de overwinning. De motor werd door het

knuppel prettig in de hand ligt. Een ander punt van

Motorboot Lezerspanel vooral gewaardeerd door zijn

aandacht dat door meerdere leden van het Lezerspanel is

rustige loop met een minimum aan trillingen en robuuste

genoemd, is de bevestiging van de motor aan de spiegel.

uiterlijk. De motor is prettig hanteerbaar bij vervoer en

Het meest degelijke en praktische systeem hiervoor is vol-

de stevige knevels maken montage aan de spiegel een-

gens de panelleden toegepast op de Mercury outboard,

voudig. De stuurknuppel ligt goed in de hand en de motor

die is voorzien van stevige knevels. Behalve dat deze pret-

laat zich eenvoudig bedienen.

tig in de hand liggen bij het aandraaien bij montage kan
hier ook een knevelslot op worden bevestigd, ter voorkoming van diefstal. Ook de Yamaha is voorzien van knevels,

paste techniek in deze motor kan zeer praktisch zijn voor

al voelen deze iets minder robuust aan dan die van de Mer-

wie zijn buitenboordmotor niet regelmatig gebruikt.

cury. De knevels van de Honda zijn nog een tikkeltje eenvoudiger uitgevoerd, maar wel voorzien van ogen waar een

WELKE ZOU IK KOPEN?

hangslot doorheen kan. De Suzuki heeft dunne pennen,

Het laatste, maar zeker niet minst belangrijke onderdeel in

hier kan geen slot aan worden bevestigd.

de test waar het Motorboot Lezerspanel een rapportcijfer
voor geven, is zeer subjectief: “welke zou ik kopen?” Bij

KOSTEN EN ONDERHOUD

deze vraag maken de panelleden de balans op, naar aan-

Naast gebruiksgemak, beleving en prestaties zijn de kos-

leiding van alle aspecten die ze hebben bekeken en erva-

ten ook een belangrijk aspect bij de keuze voor een buiten-

ren. “Welke motor maakt de beste indruk en wekt het

boordmotor. Voor wat betreft de verkoopprijs hebben we

meeste vertrouwen? Waar heb ik het beste gevoel bij?” De

ons gebaseerd op de catalogusprijzen. In de praktijk wijken

meeste panelleden wijzen hier de Yamaha en Mercury aan

de prijzen bij de dealer hier echter vaak sterk van af, in ver-

als hun favoriet, maar ook Suzuki eindigt in een paar geval-

band met aanbiedingen bij een combinatie met een be-

len op de eerste en tweede plaats. Het eigenzinnige karak-

paald

de

ter van de Honda wordt slechts door één panellid

standaardprijzen blijkt de Mercury met € 830,- het voorde-

gewaardeerd. Hij wijst de 2,3 pk benzinemotor aan als zijn

ligst, gevolgd door de Suzuki: € 844,-. De Honda kost

tweede keuze.

merk

en

type

boot.

Uitgaande

van

€ 938,- en Yamaha is het duurst met € 995,-. Neem je
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daarbij het onderhoud in ogenschouw, dan stijgt de Honda

Ter nagedachtenis aan Sierd de Jong, Motorboot panellid van het

een plaatsje in het klassement, aangezien je dankzij de

eerste uur. Kort na deze test bereikte ons het verdrietige bericht

luchtkoeling minder kosten hoeft te maken voor bijvoor-

dat hij geheel onverwacht is overleden. Wij zullen zijn betrokken-

beeld het jaarlijks vervangen van de impeller. De toege-

heid en enthousiasme missen. Team en Lezerspanel Motorboot.

www.motorboot.com
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Links: roeiend
naar de steiger
waar de actieradius van de
motoren wordt
getest.
Rechts: de trekkracht van de
motoren wordt
gemeten met
een unster.

Vaareigenschappen

Gebruiksgemak

Yamaha

8,2

Mercury

8,1

Mercury

7,8

Yamaha

7,8

Suzuki

7,6

Suzuki

7,4

Honda

6,8

Honda

6,8

Snelheid

Trekkracht

Yamaha

9,9

Yamaha

10,0

Mercury

9,4

Mercury

9,0

Suzuki

9,3

Suzuki

9,0

Honda

8,4

Honda

8,0

Geluid en geur

Geluid gemeten

Yamaha

8,4

Mercury

10,0

Mercury

7,5

Yamaha

7,0

Suzuki

7,1

Honda

7,0

Honda

5,9

Suzuki

6,0

Actieradius

Kosten

Mercury

10,0

Mercury

8,9

Yamaha

8,5

Suzuki

8,8

Honda

7,7

Honda

8,0

Suzuki

6,3

Yamaha

7,2

Over-all klassement

Welke zou ik kopen?
Yamaha

8,6

Mercury

7,93

Mercury

7,8

Yamaha

7,55

Suzuki

7,3

Suzuki

6,96

Honda

6,4

Honda

6,57

juli 2018
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MERCURY F 2,5 MH: TESTWINNAAR
motortype: viertakt, 1 cilinder

De 2,5 pk Mercury komt op het Motorboot Lezerspanel over als de

koeling: watergekoeld met thermostaat

meest degelijke en gebruiksvriendelijke motor, op de voet gevolgd

vermogen: 1,9 kW / 2,5 pk bij 4.500-5.500 toeren

door Yamaha. Doorslaggevend voor de einduitslag is daarbij onder

cilinderinhoud: 85 cm³

meer de scherpe prijsstelling en zijn hoge score op onderdelen als

koppeling: handgeschakeld

actieradius en gebruiksgemak. Bovendien kwam de Mercury tij-

brandstoftank: 0,95 liter

dens de geluidsmetingen als stilste uit de bus en gaven meerdere

gewicht: 17 kg

panelleden aan deze motor het minst te voelen trillen. De stuur-

prijs: € 830,-

knuppel geeft prettige grip en ook de grote schakelaar voor het in

meer informatie: mercurymarine.nl

werking zetten van de schroef ligt goed in de hand en is degelijk
uitgevoerd. Een verbeterpunt betreft de niet afgewerkte onderzijde
van de stuurknuppel, die boven komt te liggen bij achteruit varen.

COMMENTAAR LEVERANCIER
Bij Mercury wordt er nauw geluisterd naar de klant. Dit heeft als
doel om gewenste vaar- en gebruikseigenschappen te vertalen in
het juiste product. Een onafhankelijke test is voor een producent
dan ook een goede bevestiging om te peilen of hieraan wordt voldaan. Wij zijn daarom zeer verheugd dat we met de F2.5pk als beste
scoren op de geteste onderdelen. Hierbij is het lage geluidsniveau
en het geringe brandstofverbruik optimaal. Voor gebruikers die
zwaardere eisen stellen aan trekkracht en snelheid hebben we in
ons segment en voor dezelfde prijs ook een F3.5 pk ter beschikking.
Bram Dreschler, Brunswick Netherlands

YAMAHA F2.5 BMHS: ‘BESTE KOOP’
motortype: viertakt, 1 cilinder

De kleinste Yamaha buitenboordmotor gooit hoge ogen als het gaat

koeling: watergekoeld met thermostaat

om vaarprestaties. Zo is met deze motor tijdens de test de snelste

vermogen: 1,8 kW / 2,5 pk bij 5.500 toeren

tijd geklokt en bleek de Yamaha over de meeste trekkracht te be-

cilinderinhoud: 72 cm³

schikken. De panelleden beoordeelden de Yamaha ook het beste op

koppeling: handgeschakeld

het onderdeel ‘waargenomen geluid en geur’ en vonden de Yamaha

brandstoftank: 0,9 liter

prettig varen. “Bij deze motor heb ik het meeste gevoel dat er een

gewicht: 17 kg

motor aan de spiegel hangt”, verwoordt een van de panelleden het

prijs: € 995,-

treffend. Een groot voordeel van de Yamaha is verder dat de motor

meer informatie: yamaha-marine.nl

goed is te vervoeren en op drie verschillende manieren kan worden
neergelegd, zonder risico dat er olie of brandstof uit loopt. Een
goed doordacht design dus.

COMMENTAAR LEVERANCIER
Wij zien in de testuitslag dat het model Yamaha F2.5 op prestaties
het beste uit de test komt. Vanwege het aspect kosten zijn wij niet
als ‘testwinnaar’ maar ‘Beste koop’ beoordeeld.
Helaas is in de test niet transparant waarop de kosten zijn beoordeeld. De aanschafprijs van de Yamaha F2.5 is wel beoordeeld,
maar afschrijving helaas niet.
Ferdinand Altenburg, Yamaha Motor Europe
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SUZUKI DF 2.5: GOEDE PRIJS/KWALITEIT
motortype: viertakt, 1 cilinder

De Suzuki komt in de test naar voren als een goede middenmoter.

koeling: watergekoeld met thermostaat

De motor zit goed in elkaar, maar nét wat lichter gebouwd dan de

vermogen: 1,8 kW / 2,5 pk bij 5.250-5.750 toeren

Yamaha en Mercury waardoor hij een minder robuuste indruk

cilinderinhoud: 68 cm³

maakt. De prijs correspondeert daar echter goed bij en bovendien

koppeling: handgeschakeld

is de algemene indruk van de motor absoluut niet slecht, met een

brandstoftank: 1,0 liter

6,96 als over-all rapportcijfer. Op het onderdeel ‘trekkracht’ pres-

gewicht: 13 kg

teert de Suzuki gelijk met de Mercury buitenboordmotor en ook wat

prijs: € 844,-

vaareigenschappen, gebruiksgemak en snelheid betreft is het ver-

meer informatie: suzuki.nl

schil met de nummer twee in de ranglijst nihil. Verbeterpunt betreft
het geluid dat de motor op vol vermogen produceert, die kwam in
de metingen uit op 92 dbA en daarmee is de motor de meest luidruchtige van het stel.

COMMENTAAR LEVERANCIER
Een buitenboordmotor moet jarenlang vaarplezier geven én voordelig zijn. Daar slagen we in deze test glansrijk in. Maar de belangrijkste reden om met een Suzuki te varen is de onvoorwaardelijke
betrouwbaarheid. Dat test je het best over een langere periode en
dat is exact wat onze klanten doen. Dag in, dag uit. Klanten blijven
Suzuki varen omdat hun buitenboordmotor een compagnon is op
het water. Je hebt er lol mee en je kunt er volledig op vertrouwen.
Dat vertrouwen, daar bouwt Suzuki continu aan, door te luisteren
en te verbeteren. Iets dat verankerd zit in ons Suzuki-DNA.
Jeroen Floor, BV Nimag

HONDA BF 2.3: EIGENZINNIG EN ONDERHOUDSARM
motortype: viertakt, 1 cilinder

ze de schroef in werking konden zetten, tot ze ontdekten dat ze de

koeling: geforceerde luchtkoeling

gashendel moesten draaien om vooruit te komen. Het eigenzinnige

vermogen: 1,7 kW / 2,3 pk bij 5.000-6.000 toeren

karakter van de Honda werd helaas niet door iedereen gewaar-

cilinderinhoud: 57 cm³

deerd. Wat wél door bijna alle panelleden werd geprezen, is de

koppeling: centrifugaalkoppeling

kleurstelling en vormgeving van de motor. De meeste vonden de

brandstoftank: 1,1 liter

Honda ook het mooist ‘matchen’ met de Vortex RIB.

gewicht: 12,5 kg
prijs: € 939,meer informatie: honda.nl 				

COMMENTAAR LEVERANCIER
De positie die de BF 2.3 inneemt in deze test verbaast ons niets. De
kleinste Honda is ontworpen voor een ander doel en is daarmee ook

In meerdere opzichten is de Honda een vreemde eend in de bijt.

een andere motor. Met het laagste gewicht en de kleinste afmeting

Zo levert de kleinste outboard van dit merk geen 2,5 maar 2,3

is de Honda BF 2.3 eenvoudiger aan een kleine bijboot of als thuis-

pk en wordt de motor niet gekoeld door buitenwater, maar

brenger aan een zeilboot te bevestigen voor bv het manoeuvreren.

lucht. Bovendien is de motor niet handgeschakeld, maar voor-

Luchtkoeling heeft op ondiep water het voordeel dat wier, zand of

zien van een centrifugaalkoppeling. Heel wat panelleden zoch-

andere watervervuiling geen storing kan veroorzaken. Naast lagere

ten in eerste instantie tevergeefs naar de schakelaar waarmee

onderhoudskosten verlengt dit ook de levensduur van de motor. De
centrifugaalkoppeling komt verder de veiligheid ten goede. Zonder
de stuurknuppel los te laten stopt de aandrijving. De Honda BF 2.3 is
bedoeld voor incidenteel gebruik zonder er omkijken naar te hebben. Voor een motor achter een rubberboot tussen de 2,5 en 3 meter
raden wij een motor aan met de mogelijkheid voor een losse brandstoftank voor uren vaarplezier, en niet tobben met een trechter.
Jan-Willem van Arkel, Honda Marine Nederland

juli 2018
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