
Honda i samarbete med Light Marin
Nytt båtmärke lanserar en ny serie RIB-båtar med miljövänlig produktion.

Företaget Light Marin Europa AB introducerar ett för Sverige nytt båtmärke. Modellen LM 75 är 
deras första båt. En RIB-båt för framtiden; den är lätt och har superstarkt skrov som kräver mindre 
motor för samma prestanda som andra båtar i samma storlek. Genom en mindre motor med 
lägre utsläpp samt miljövänlig tillverkningsprocess blir belastningen för miljön mindre. 

Miljövänlig tillverkningsprocess
Vakuumgjutningen sker under en stor plastpåse så att kemikalie-exponeringen för produktionspersonalen 
blir minimal, jämfört med handlaminering med roller i en öppen produktion. Utsläppen blir i princip obefint-
liga genom den slutna tillverkningsprocessen. 

Honda som samarbetspartner
Grundarna Curtis Emerson och Kent Hamberg: “Anledningen till att vi valde Honda som samarbetspartner 
för motorerna är att Honda står för miljövänligt tänk och låga utsläpp. Hondas profil stämmer väl överens 
med Light Marins tillverkningsprocess.”

Mikael Comrin, Honda: “Anledningen till att vi valt att samarbeta med Light Marin är att dom har en till-
verkningsprocess som är miljövänlig. Inom Honda uppmuntrar vi nytänkande och att jobba hårt för att 
uppnå sina drömmar och Light Marin visar verkligen på detta.”

Om båtens konstruktion
LM75 är tillverkad i ett sandwichlaminat med divincell som i sin struktur har en stor flytkraft. Skrovet 
vakuumgjuts med balkar och spant, allt på en gång. Skrovet är ett helt nytt tänk, det är en ultralätt kon-
struktion med samma skrovstyrka som en 50 fots racingbåt och har en lyftkraft på 1,3 ton. Curtis Emerson 
har konstruerat båten och står även för designen.

Tekniska data
Båten är 7,5 m lång och 2,9 m bred. Djupgåendet är 0,48 m och vikt utan motor är 450 kg. Det är mindre 
än hälften mot vad båtar i samma storlek väger! Skrovet är dessutom sju gånger starkare än traditionellt 
handlaminerade skrov.

Samarbete har redan startas med ett antal återförsäljare bland annat Stockholm Motor Yacht.

För mer information kring båten, vänligen kontakta Kent Hamberg på Light Marin, 070-9992450, www.lightmarin.se 
För mer information kring Honda utombordsmotorer, se www.honda.se

 

PressInformation
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1964 uppfann Honda den första fyrtaktsutombordaren. 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. 
2009 såldes 5 200 000 Power Equipment-produkter över hela världen. 

Tillverkningen av LM75 sker i en miljövänlig process. Bild: Light Marin.

LM75 är en helt ny båt. Här med Honda BF150. Bild: Light Marin.


