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Allt för sjön-premiär för nya Honda BF250!
Honda visar nya prisbelönta 4-takts utombordsmotorn BF250 på Allt för sjön den 2-11/3.
Montern fylls även av allt från BF2,3 till helt nya BF250. Välkommen till monter B08:20!
Hondas starka närvaro med flera samarbetspartners
Honda har stark närvaro på mässan. I montern finns i princip full lineup, allt från BF2,3
till nya flaggskeppet BF250. Hondas samarbetspartner, den svenska testvinnande båttillverkaren Micore står i montern brevid och visar full lineup. En Honda Edition version
av Micore 570cc finns självklart på plats! I denna version får man bl a Garmin GPSmap
521, Baystar hydraulstyrning och kromad 4-mätarsats på köpet.
I montern brevid finns en annan samarbetspartner, nämligen aluminiumbåttillverkaren
Arronet som visar helt nya Arronet 24 5 cx med nya BF250 i akterspegeln. Även
samarbetspartnern Silver finns i närheten Hondas monter. Där visas Silver Fox 485 DC
med BF50 samt nyheten Silver Wolf 510 BR med BF60.
Lite kort om BF250
• Ny 3,6-liters V6-motor, den största i Hondas produktportfölj.
• Världens första* system för direktluftinsugning för utombordare.
• Slankare och smalare design.
• Kraftigt förbättrad accelerationsprestanda.
• ECOmo levererar en utmärkt bränsleekonomi.
• Hög universalprestanda.

Nya BF250 har fått pris för att
den symboliserar ett innovativt
och kontinuerligt engagemang
för att utveckla båtlivet.

•

För separat pressrelease om nya BF250, vänligen se www.mynewsdesk.com/se/
pressroom/hondapower eller mejla carola.larsson@honda-eu.com.

Stockholmspremiär för Arronet 24 5 cx

Honda Edition Micore 570cc

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.
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
*Hondas egna tester och beräkningar per utgången av september 2011

