
Honda på Stockholms båtmässa (Allt för sjön)
Premiär för “Honda Edition” den 5-13 mars.

Honda kommer att ha en stark närvaro på Stockholms båtmässa och visar upp sitt breda sortiment fyr-
takts utombordsmotorer i monter B08:20. I Hondas monter kommer även båttillverkaren Micore att finnas 
representerade med fyra båtar; Micore 630cc, Micore 570cc, Micore 550sc samt Micore 500cc. BF50, 
BF60, BF75 och BF115 sitter på båtarna. Honda har sen hösten 2010 ett samarbete med Micore.

Även “Honda Edition” - Micore 570cc Offshore utrustad med en Honda BF75 på akterspegeln kommer 
att premiärvisas i montern. Securmark stöldmärkning av båt och motor, en Garmin 521 kartplotter samt 
förtöjningspaket fås på köpet (värde 9 195:-) vid köp av detta prispressade båtpaket, som finns i begrän-
sat antal. 

Brevid Hondas monter finns Marinmäklarna tillsammans med aluminiumbåt-tillverkaren Arronet där samt-
liga båtar kommer att vara utrustade med motorer från Honda.

Även nya BF115D som passar för en mängd olika skrov, för ribbåtar, fiskebåtar, 
fritidsbåtar och kommersiella båtar visas på mässan. Kombinationen av hög effekt, 
stort vridmoment och en stor propeller (som normalt förknippas med Hondas större 
utombordsmotorer på 135 hk och uppåt) gör att nya BF115D uppnår mycket höga 
prestandanivåer på större båtar.

 

PressInformation
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fortsättning nästa sida...

Honda Edition: 
Micore 570 CC med 

Honda BF75! 

Garmin 521 samt
Securmark på köpet.

Värde: 9 195 sek
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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 närmaste 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. 

Arronet 23 5 SP med BF135.

Hondas breda utbud av utombordsmotorer spänner från bärbara BF2,3 till den största modellen BF225 med VTEC och variabelt 
insugssystem. Samtliga Honda utombordare har de effektivaste systemen och tekniska lösningarna för sitt effektområde så att 
du alltid får bästa fart och prestanda, vilken motorstorlek du än väljer - vid alla varvtal. Hondas VTEC ventilsystem ger maximal 
motorprestanda för de större motorerna. Väljer du medelstora och små motorer kan du utnyttja den avsevärt större slagvolymen 
för ökad effekt och vridmoment, även vid låga varvtal. 


