
Honda på Göteborgs båtmässa 
Den 6-14 februari.

Tillsammans med båttillverkarna Arronet Teknik, Micore och Crescent Boats visar Honda upp sina motorer 
på Göteborgs båtmässa. Honda medverkar för 26:e året i rad och kommer i år att stå tillsammans med 
Arronet Teknik i monter A02:51 där en BF135 sitter monterad på en Arronet 23.5 SPT.

I Crescent Boats monter sitter BF8, BF15, BF20, BF50, nya BF60, BF75 och BF90 monterade på båtarna. 

I Micores monter finns BF50 och BF150.

PressInformation
Vill ni ha tillgång till tekniska uppgifter, bilder och ytterligare information om våra produkter, vänligen kontakta 
Carola Larsson, tel: 040-600 23 06, 073-699 07 16, carola.larsson@honda-eu.com

För mer information:
www.honda.se 
www.arronet.se
www.micore.se
www.crescent-boats.se

25 januari 2010

Samtliga Honda utombordare har de effektivaste systemen och tekniska lösningarna för sitt effektområde så att du alltid får bästa 
fart och prestanda, vilken motorstorlek du än väljer - vid alla varvtal. Hondas VTEC ventilsystem ger maximal motorprestanda för 
de större motorerna. Väljer du medelstora och små motorer kan du utnyttja den avsevärt större slagvolymen för ökad effekt och 
vridmoment, även vid låga varvtal. 
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Du hittar Honda och Arronet Teknik AB i monter A02:51

För mer information om Göteborgs båtmässa: www.batmassan.se

Nya BF60
På mässan visas bland annat nya BF60 som har PGM-FI (elektronisk bränsle-
insprutning), Hondas original BLAST-funktion (Boosted Low Speed Torque = 
förstärkt vridmoment vid låga hastigheter) för att ge kraftig start och accelera-
tion och LEAN-BURN-styrning. 

BF60-modellerna är dom första av Hondas utombordare som kommer att vara 
NMEA2000-kompatibla. Det innebär att man har möjlighet att koppla upp 
motorn med kartplotter, ekolod och övrig navigationsutrustning för att få fram 
motorns aktuella information.

fortsättning nästa sida...
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1964 uppfann Honda den första fyrtakstutombordaren. Idag ca 45 år senare tillhandahåller 
vi världens största urval av fyrtaktsmotorer. För mer information om vårt modellprogram, 
kontakta närmast återförsäljare eller gå in på www.honda.se

Honda är världens största motortillverkare. Oavsett på vilket sätt du vill ta dig fram så finns 
det ett omfattande utbud från Honda att välja mellan. På land, till sjöss och numera även i 
luften återfinns det förstklassiga produkter framtagna av Honda. 

Honda Power Equipments utbud består av gräsklippare, åkgräsklippare, trimmers, elverk, 
vattenpumpar, jordfräsar, snöslungor och båtmotorer för både privatkund och proffs. 
2008 såldes 5 500 000 Power Equipment-produkter över hela världen. 

Arronet 23.5 SPT och Honda BF135. Bild Arronet/Marinmäklarna.

Crescent och Honda BF135. Bild Joacim Söderberg, Honda Nordic, (PE)


