
Honda lanserar helt nya utombordaren BF60

Honda Marine träder in i 60hp-marknaden för första gången med två helt nya modeller BF60 och BFP60 
(Power thrust).

BF60 passar bäst för mindre RIB-båtar, fiske- och fritidsbåtar, medan BFP60 är mer lämplig för tyngre 
båtar. De nya modellerna har redan börjat att massproduceras och planeras att vara tillgängliga för 
leverans i slutet av 2009.*

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

Trollingfunktion kommer att vara standard på alla BF60 utombordare, det innebär att man kommer att ha 
möjlighet att “trolla” mellan varvtalen (750rpm och 1000rpm med 50rpm emellan) med hjälp av en enkel 
knapptryckning. Ändringen bekräftas genom en summerton.

Den helt nydesignade vattenkylda 3-cylindriga motorn ger låg bränsleförbrukning samt tyst och bekväm 
körning. BF60 har dessutom låg vikt och fantastisk prestanda. 

De nya utombordarna BF60 och BFP60 har PGM-FI (elektronisk bränsleinsprutning), Hondas original 
BLAST-funktion (Boosted Low Speed Torque = förstärkt vridmoment vid låga hastigheter) för att ge kraftig 
start och acceleration och LEAN-BURN-styrning. Oöverträffad bränsleekonomi under körning vid marsch-
fart som resulterar i upp till 13% lägre förbrukning jämfört med övriga konkurrenter. 

*Lanseringsdatum, pris och lineup för BF60 i Sverige är ännu inte bestämt. Var vänlig avvakta kommande release 
samt ytterligare information på www.honda.se
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Nya BF60 är NMEA2000-kompatibel.
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Nya BF60 rorkult.

kan fås som tillbehör på Honda
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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. 
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Modell BF60A (Standard) BFP60A (Power Thrust)

Styrsystem Rorkult Fjärrstyrning Rorkult Fjärrstyrning

Enhetstyp LHTU LRTU XRTU LHTU LRTU XRTU

Motor            4-takts, rak 3-cylindrig,

                          överliggande kamaxel, 4 ventiler per cylinder

Cylindervolym (cm3) 998

Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 73,0×79,5

Nominell effekt kW [kW(PS)/rpm] 44,1 (60)/6,000

Rekommenderat varvtalsområde (rpm) 5,000 - 6,000

Kylsystem Vattenskyld (termostatstyrd)

Tändningssystem Mikrodatorprogrammerat (PGM-FI)

Startsystem Elektrisk

Batteriladdningskapacitet 12V - 17A

Avgassystem Utsläpp i propellercentrum

Bränsle Blyfri bensin

Total längd (mm) 851 777 866 792

Total bredd (mm) 417

Total höjd (mm) 1397 1524 1453 1580

Akterspegelshöjd (mm) 521 648 531 658

Torrvikt (kg) 115 110 116 123 119 125

Styrutslag 30°

Garanti 5 år

Tekniska specifikationer 


