
Honda sjösätter samarbete med Catch Boats AB
Premiär för nya BF60 och Catch 7.5 på Scandinavian Boat Show den 4-8/11.

Honda har inlett ett samarbete med Catch Boats AB. På Scandinavian Boat Show i Stockholm visas två 
nya Catch 7.5, en med nya Honda BF60 och en med Honda BF90.

Den bärande idén bakom Catch 7.5 är att skapa en motorbåt i takt med tiden, som är miljövänlig både i 
tillverkning och under drift. Alla båtens delar tillverkas i sandwich med vakuuminjicering vilket ger lätta, 
starka komponenter. Tillsammans med det unika skrovet signerat båtens konstruktör Thomas Wiberg ger 
det en lättdriven båt som får bra prestanda med små motorer.

Thore Berntsson, båtbyggare med lång erfarenhet och delägare i Catch AB, säger: 
“Vi kontaktade Honda när vi skulle välja motorleverantör därför att dom har ett grundmurat rykte att göra 
dom kvalitetsmässigt bästa motorerna som samtidigt har låg bränsleförbrukning och låg miljöpåverkan. 
En stor del av idén bakom Catch 7.5 är att det skall vara en miljövänlig och lättdriven båt och Hondas 
motorer passar vårt koncept perfekt.” Han fortsätter: “Min devis är att ingenting är omöjligt. Jag vill göra 
svåra jobb, andra kan göra dom lätta jobben, tror man bara på något tillräckligt mycket så kan man 
genomföra sitt projekt”.

Catch 7.5 har ett helt nytt formspråk som är en kombination av klassiska formelement och nya, fräscha 
idéer. Det unika skrovet är smalt i vattenlinjen och har ett långt, skarpt förskepp för att gå mjukt i motsjö. 
Båten har ett unikt system med en inbyggd barlasttank som ger stabilitet vid stillaliggande men som töm-
mer sig automatiskt när båten gör fart genom vattnet. Inbyggda, fasta trimplan under badplattformarna i 
aktern gör att båten saknar traditionell planingströskel. Samtidigt fungerar trimplanen som stöd när båten 
svänger, varför den lutar väldigt lite i kurvor. 

En annan unik detalj är en luftsmord tunnel i bakre delen av botten. Den sänker båtens friktionsmotstånd 
och ger en högre toppfart och lägre bränsleförbrukning. Catch 7.5 är främst tänkt för sportfiskare och för 
familjer eller folk med stuga i skärgården. Båten har stora fria durkytor, gott om stuvutrymme, bra sittplats-
er och en toalett i en liten ruff framför föraren.   Fortsättning nästa sida!                 

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, se www.honda.se 
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Idén bakom Catch är att den ska var en miljövänlig och lätt båt som inte kräver mycket kraft. Här med Honda BF60.
Bild: Joacim Söderberg, Honda Nordic (PE)
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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. 

Höga skrovsidor ger hög säkerhet.
Bild: Joacim Söderberg, Honda Nordic, (PE)

Den goda relingshöjden skänker trygghet med små barn om-
bord. Catch 7.5 är helt enkelt en förnuftig och genomtänkt båt 
som med sin miljöprofil visar vägen mot framtiden!

Mikael Comrin, Honda Nordic (Power Equipment):
“Att Catch 7.5 har miljöprofil och miljötänk var grundläggande 
för vårt beslut om samarbete. Honda har tillverkat bränsle-
snåla fyrtaktsmotorer sedan 1964. Projektet är även intressant 
eftersom det är en helt ny design, ett helt nytt tänk.”

Bakgrund
Ägare till Catch Boats AB är båtbyggaren Thore Berntsson, 
båtkonstruktören Thomas Wiberg samt Per Pilebo, Viktor 
Strömkvist och Joakim Stenström. Det hela började när Per, 
Viktor och Joakim, som gått en KY-utbildning till mariningen-
jör i Kungälv, skulle ha en 15 veckors praktikperiod. Denna 
genomfördes hos Thore Berntssons Båtbyggeri, Levin Design 
och hos Wiberg Design. Grabbarna fick lära sig praktiskt båt-
byggeri hos Thore, lära sig använda cadverktyg för konstruk-
tion hos Lars Levin och lära sig båtkonstruktion hos Thomas. 

Under varsam ledning fick grabbarna hos Wiberg Design 
jobba med att ta fram ett koncept på hur en bra, modern 
motorbåt för framtiden kunde se ut. Denna presenterades i 
konceptform på Allt för Sjön i mars 2009. Responsen utgjorde 
underlag för beslutet med att gå vidare med projektet, ta fram 
båten och starta det nya företaget.

Catch Boats AB räknar med att bygga 25-30 Catch 7.5 per år. Man arbetar också på att ta fram flera mod-
eller baserade på samma grundkoncept. Produktionen av Catch 7.5 startar på allvar efter Scandinavian 
Boat Show.

Du hittar Honda och Catch Boats AB i monter AMC 01A och AMC 01B.

Kontaktperson hos Catch Boats AB är Viktor Strömkvist. Du når honom på 0706 – 565 181.


