
Hondaprodukter vinner Good Long Life Design Award för 
tredje året i rad!
För tredje året i rad har Honda vunnit det prestigefyllda priset i Japan, i år för den
nyskapande stilen på utombordsmotorerna BF45 (lanserades 1988) till BF60 
(lanserades 2009). Priset delas ut av den japanska premiärministern Kan Naoto 
i november.

De 15 bästa produkterna presenteras för allmänheten i en stor prisceremoni. 
2010 är det tredje året som Power Equipment-produkter vinner Good Long Life 
Design Award. Inverterelverken i serien EU9i, EU24i, Eu28i (EU10i, EU26i och 
EU30is i Europa) vann 2008 och serien med bärbara jordfräsar (F220 och FG201 
i Europa) vann 2009.

Good Long Life Design Award är det enda heltäckande programmet för utvärder-
ing och uppmuntran av design i Japan. Priset ges till produkter där den grund-
läggande designen har varit oförändrad i mer än tio år, vilket visar på tidlösa och 
unika egenskaper.

Martin Sanders, vd Honda Motor Europe, Power Equipment, säger: 
“Vi är mycket glada över att få priset för våra utombordsmotorer eftersom vi har 
varit pionjärer inom fyrtaktstekniken sedan vi lanserade GB30 år 1964. Alla våra 
produkters design har vuxit fram genom våra kunders önskan att förbättra prest-
andan och effektiviteten och samtidigt överträffa miljökraven.”  

Alla Hondas utombordsmotorer har en 5-årig garanti (för privat bruk) och industri-
ledande kundfokuserad teknik som förbättrar båtens prestanda och maximerar bränsleeffektiviteten.

Mer information om alla Hondas produkter finns på www.honda.se
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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, vatten-
pumpar, jordfräsar, snöslungor och båtmotorer för både privatkund och proffs. 
2009 såldes 5 200 000 Power Equipment-produkter över hela världen. 


