,,Honda
Marine“
produktų
asortimentas
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Kurdami pakabinamų variklių seriją,
pažiūrėjome į gyvenimą iš įvairių
perspektyvų.
Daugiau nei 50 metų inovacijų, bandymų, tobulinimo ir
dar kartą bandymų, mūsų su jūra susijusias technologijas
paverčia geriausiomis iš geriausių. Viskas, ką išmokstame
proceso metu, padeda tobulėti ir leidžia sukurti naujas
technologijas bei atrasti naujus problemų sprendimo būdus.
Taigi tai nėra tik inžinerija, tai ENGINEERING FOR
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„Honda Marine“
inovacijos
„Honda“ bendrovėje mes visada
naujoms technologijoms skiriame
ypatingą dėmesį. Mes nuolat
veržiamės pirmyn ir galime
pasiūlyti jums daugiau: geresnį
našumą, ekonomiškesnį
degalų naudojimą, geresnį
valdymą. Peržiūrėkite mūsų
inovacijas, aprašytas
žemiau, ir sužinokite, kaip
galite iš savo variklio
išgauti daugiausia.

Keturtaktis variklis
1964 m. „Honda“ tapo pirmuoju gamintoju, kurio visi
laivų varikliai buvo tik keturtakčiai, nes jie buvo tylesni
ir švaresni, nei iki tol buvę dvitakčiai. Paskutinius 52
metus mes ir toliau plėtojome ir naujinome mūsų visame
pasaulyje žinomą produktų asortimentą, sukurdami liniją
nuo 2,3 iki 250 arklio galių. Vis produktai puikiai veikiantys,
produktyvaus naudojimo ir patikimi.

Išbandyta ir patikrinta
Atviri vandens telkiniai yra viena iš
sudėtingiausių aplinkų planetoje, todėl
mūsų technologijos ir inovacijos yra
išbandomos ir kruopščiai tikrinamos.

„HONDA“
INOVACIJŲ
ISTORIJA

1964 GB30

1967

GB25

1971 B45

1990

B75

1987

BF8
BF9.9
BF15

1999 BF2

BF35
BF45

1993

BF25

2000

BF8
BF10

VTEC™

BLAST ™

Elektroninė kintamo vožtuvo atidarymo ir kėlimo valdymo sistema buvo
unikali technologija, sukurta „Honda“ automobiliams. VTEC™ sistema keičia
įsiurbimo vožtuvų atidarymo laipsnį ir laiką, tai leidžia suteikti optimalią dinamiką.
Ši, kai kuriuose pakabinamų „Honda“ variklių modeliuose esanti sistema, esant
mažam greičiui užtikrina tolygų bei stabilų variklio veikimą, o esant aukštiems
variklio sūkiams padidinamas vožtuvų atsidarymo kampas praplečia sukimo
momento kreivę ir padidina maksimalią variklio galią.

BLAST™ leidžia įsibėgėti per kelias
sekundes. Kad trauka būtų geresnė,
variklio valdymo kompiuteris (ECU)
automatiškai paankstina užvedimo laiką
tuo pat metu didindamas oro / degalų
mišinio santykį. Ši novatoriška, „Honda“
patentuota, keturtakčiams varikliams
skirta technologija tapo mūsų variklių
dizaino standartu.

Oro srautas degimui
Oro srautas vėsinimui

ECOmo
Lieso mišinio degimo technologija
„ECOmo“ leidžia degimo
sistemai naudoti mažesnį oro / degalų
santykį bei sumažinti išmetamo anglies
dioksido kiekį. Kai jūsų valtis greitėja
ir plaukia optimaliu greičiu (žalia zona
matuoklyje), ECOmo sistema pridės
daugiau oro į degalus, kad mišinys būtų
liesesnis ir važiuotumėte taupiau. Ši
sistema veikia visuose pakabinamuose
„Honda“ varikliuose, turinčiuose daugiau
nei 40 arklio galių.

Tiesioginė oro
įsiurbimo sistema
Variklis turi atskiras specialias angas
variklio vėsinimui ir degimui skirtam orui.
Variklis yra efektyviau vėsinamas, todėl
jis geriau veikia ir ilgiau tarnauja.

2003

BF2.3
BF135
BF150

2005

2009

BF175
BF200
BF225

BF60
BFP60

2010

2012

BF175
BF200
BF225

2016

BF250

2014

B F80
BF100

BF4
BF5
BF6

2017

B F40
BF50
BF80
BF100
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„Honda Marine“
pagrindinės funkcijos
Našumas

PGM-FI

VTEC™ - elektroninė kintamo vožtuvo
atidarymo ir kėlimo valdymo sistema

BLAST™ - padidintas sukimo momentas
esant žemiems sūkiams

Optimizuoja variklio darbą esant bet kokiems variklio
sūkiams.

Puikus pirminis pagreitis.

PGM-FI – programuojama degalų
įpurškimo sistema

PGM-IG – programuojama „Honda“
uždegimo sistema

PGM-FI kontroliuoja visišką Jūsų variklio veikimo ir
patikimumo optimizavimą.

PGM-IG

Optimaliam variklio darbui užtikrinti, programuojama
„Honda“ uždegimo sistema kontroliuoja uždegimo
laiką.
Oro įsiurbimo sistema „Power Intake Air
System“

ECOmo
Nedidelės degalų sąnaudos.

Unikali sistema, suteikianti didesnę variklio galią ir
išskirtinį aušinimą.

Lengvas naudojimas (BF250 – BF40)

F

N
R

Honda iST

Nuotolinis valdymas

Išmani variklio valdymo sistema užtikrina tolygų
droselio veikimą ir pavarų perjungimą.

Ergonomiškas ir gerai reaguojantis nuotolinis
valdymas.

Daugiafunkcinė vairalazdės rankena

Elektrinis paleidimas

Reguliuojama vairalazdės rankena su patogiai
išdėstytais jungikliais užtikrina maksimalų komfortą.

Pastangų nereikalaujantis ir sklandus paleidimas.

Rankinis paleidimas

Elektrinis pasvirimas ir pakėlimas

Supaprastintas ir kompaktiškas, kad lengvai
paleistumėte.

Elektrinis variklio pasvirimas ir pakėlimas
optimizuotam veikimui.

Priešpriešinio sukimosi pavarų dėžė

+

Variklio apsauga ir sauga

Pagerina valties valdymą ir nereikalauja daug jėgų
vairuoti.

Variklio stebėjimo funkcija.

NMEA2000®

Išmetimo sistema sraigto korpuse

Supaprastintas prisijungimas, suteikiantis galimybę
jungtis prie kitų NMEA2000® elektroninių įrenginių.

Pagerina trauką ir sumažina variklio veikimo triukšmą.

Pakabinamų „Honda“ variklių ypatumai
Lengvumas

360 laipsnių valdymas

Kompaktiškas, mažo svorio dizainas užtikrina lengvą
transportavimą.

360 laipsnių valdymas, užtikrinantis lengvesnį
manevringumą.

Integruotas degalų bakas

Akceleratoriaus rankena su
pasipriešinimo reguliatoriumi

Pagerintos transportavimo ir patogumo savybės.

Integruota nešiojimo rankena
Padidina transportavimo galimybes.

Ištobulinta vairavimo ir akceleratoriaus kontrolė.

IMAGE R
RETO

REQUIRES
OUCHING
„Honda“. Mumis
pasitiki ir profesionalai,
ir mėgėjai.
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BF250

EFEKTYVUMO LENTELĖ

VARIKLIO TIPAS

V6

4XC H7 - BF250
Ilgis 7,62 m - Svoris 1630 kg
Didžiausia leistina galia 250 ag
2 žmonės ramiuose vandenyse
Sraigtas (15 1/4" x 19")

ECOmo

TECHNINIAI
DUOMENYS

24 VOŽTUVŲ
DARBINIS TŪRIS

Variklio greitis
(apsisukimų per minutę)

Greitis (mazgais)

Degalų sunaudojimas
(l/val.)

650

2,6

1,9

1000

4,1

3,4

1500

5,8

5,7

2000

7,2

7,5

2500

11,0

12,2

3000

18,0

16,1

3500

22,5

20,5

4000

27,3

27,2

4500

33,8

32,0

5000

36,4

43,0

5500

41,0

58,0

6000

44,0

71,5

6200

46,5

86,0

Efektyvumo lentelę sudarė „Honda“. Įtakos rezultatams
gali turėti daug veiksnių.

3583 cm

3

TRANCAS

L, X, XX
SVORIS

Nuo:

272 kg

VTEC™

BLAST™

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

ECOmo

Oro įsiurbimo
Sistema

Honda
iST

Elektrinis
Paleidimas

Elektrinis
pasvirimas ir
pakėlimas

Variklio
apsauga
ir sauga

NMEA 2000®

Priešpriešinio
sukimosi pavarų
dėžė

+

PGM-FI

Patirkite legendą
BF250 tai puikus „Honda“ inžinerinis ir techninis pavyzdys, kaip sujungiamos
automobilių ir laivų variklių technologijos.
Jeigu ieškote išskirtinės patirties plaukiant, jūs ką tik ją radote.
Dizaino galia

ECOmo technologija užtikrina itin mažą
degalų sunaudojimą, kai
plaukiate optimaliu greičiu.

Mūsų legendinis V6 3,6 l variklis
sukurtas taip, kad tiektų nuolatinę
galią ir dirbtų nepriekaištingai. BF250
variklio modelis turi tokias išskirtines
„Honda“ technologijas kaip pirminį
pajudėjimą pagerinanti BLAST™
bei VTEC™ technologija, suteikianti
galios tada, kada jos reikia. Šios
inovacijos kartu su profiliuota pavarų
dėže užtikrina puikų variklio veikimą
vandenyje.
Patogu
BF250 variklio modelis, tai naujas
navigacijos patogumo standartas.
Galingas (90 A) generatorius palaiko
visus reikalingus elektros prietaisus,
o ECOmo technologija sukuria
liesesnį oro / degalų mišinį ir tokiu

būdu pagerina degalų sąnaudas.
Viskuo pasirūpinta. Galėsite atsisėsti
ir mėgautis ramiu V6 variklio ūžimu be
vibracijos ir dūmų.
Patikima
BF250 modelis pasižymi patikimumu.
Išbandėme šį variklį net ir pačiomis
sudėtingiausiomis sąlygomis.Tad
nesvarbu, kur keliaujate, galite
pasitikėti, kad „Honda“ BF250 padės
pasiekti tikslą visiškai saugiai.

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse
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BF225/BF200/BF175

V6 galia ir veikimas
BF225, BF200 ir BF175, tai V6 variklių serija, sukurta tiekti didžiausią galią
sunaudojant minimalų kiekį degalų. Pasidžiaukite variklio darbu.
Maksimali galia
Šie didelio darbinio tūrio varikliai turi
aukštas apsukas greitėjant ir pasižymi
įspūdingu maksimaliu greičiu. Juose
daug inovatyvių „Honda“ funkcijų,
įskaitant BLAST™, PGM-FI ir VTEC™*
(BF225 modelyje). Šie varikliai tinkami ir
laisvalaikiui, ir varžyboms, ir komerciniam
naudojimui. Dėl pavarų dėžės, kuri tiekia
galią tolygiai, naudoti šiuos pakabinamus
variklius yra vienas malonumas.
Dėmesys detalėms
Kad navigacija būtų kuo patogesnė,
mūsų inžinieriai optimizavo kiekvieną
BF225, BF200 ir BF175 detalę. Net
esant dideliems sūkiams, šie pakabinami
varikliai sukelia tik itin nedidelę vibraciją.
Galingas generatorius su didele
akumuliatoriaus krovimo galia (90 A),
leidžia jums naudotis elektroniniais

prietaisais ir pramogauti nors ir visą dieną.
O inovatyvi ECOmo funkcija, esanti
visuose pakabinamuose varikliuose,
sumažins degalų sunaudojimą. Tad
vandenyje galėsite praleisti daugiau laiko.
Laiko patikrintas patikimumas
Sukurtiems „Honda“, šiems V6 varikliams
tiesiog skirta būti patikimiems. Su
kiekvienu pakabinamu varikliu atlikome
bandymus pačiomis reikliausiomis
sąlygomis, todėl galite būti visiškai ramūs
dėl jų veikimo.
Siauras 60˚ laipsnių
variklio blokas palengvina
sumontavimą, ypač jei
montuojamas ne vienas
variklis.

VTEC™*

BLAST™

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

ECOmo

Honda
iST

Elektrinis
Paleidimas

Elektrinis
pasvirimas ir
pakėlimas

Variklio
apsauga
ir sauga

NMEA 2000®

Priešpriešinio
sukimosi pavarų
dėžė

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse

+

PGM-FI
*Tik BF225.

VARIKLIO TIPAS

V6

24 VOŽTUVŲ
DARBINIS TŪRIS

3471 cm

3

TRANCAS

L,
X, XX
(BF175 ainult X)
SVORIS

Nuo:

262 kg

EFEKTYVUMO LENTELĖ
Jeanneau Merry Fisher 755 Marlin – BF200
Ilgis 7,25 m – Svoris 2020 kg
Didžiausia leistina galia 200 ag
3 žmonės ramiuose vandenyse
Sraigtas (14 ¾” x 16”)
Variklio greitis
(apsisukimų per minutę)

Greitis (mazgais)

Degalų sunaudojimas
(l/val.)

Idle

z4

1,6

1000

3,9

2,8

1500

5,1

5,0

2000

6,5

8,0

2500

7,7

11,5

3000

9,3

17,7

3500

13,5

23,7

4000

21,0

29,7

4500

25,5

35,5

5000

28,4

48,1

5500

32,1

68,1

5800

34,1

71,2

Efektyvumo lentelę sudarė „Honda“. Įtakos rezultatams
gali turėti daug veiksnių.

ECOmo

TECHNINIAI
DUOMENYS
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BF150/BF135/BF115

TECHNINIAI
DUOMENYS

EFEKTYVUMO LENTELĖ

VARIKLIO TIPAS

L4

16 VOŽTUVŲ

Highfield Patrol 650 – BF150
Ilgis 6,65 m – Svoris 710 kg
Didžiausia leistina galia 175 ag
2 žmonės ramiuose vandenyse

DARBINIS TŪRIS

2354 cm

ECOmo

3

Variklio greitis
(apsisukimų per minutę)

Greitis (mazgais)

Degalų sunaudojimas
(l/val.)

3000

12,6

10,2

3500

19,3

12,4

4000

23,2

18,4

4500

27,5

23,1

SVORIS

5000

30,4

29,7

5500

33,0

40,6

214 kg

6000

35,7

44,2

6500

39,5

53,8

Efektyvumo lentelę sudarė „Honda“. Įtakos rezultatams
gali turėti daug veiksnių.

TRANCAS

L, X
Nuo:

VTEC™*

BLAST™

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

ECOmo

Elektrinis
Paleidimas

Elektrinis
pasvirimas ir
pakėlimas

Variklio
apsauga
ir sauga

NMEA 2000®

Priešpriešinio
sukimosi pavarų
dėžė

+

PGM-FI
*Tik BF150 modelyje.

Veikimo galia
Klajojant po horizontus, reikia tokio pakabinamo variklio, kuris
optimaliai veiktų ir dėl kurio neskaudėtų galva. Nesvarbu ką turite,
greitaeigį katerį ar didesnį laivelį – BF150, BF135 ir BF115 tieks
patikimą galią, kad ir kur plauktumėte.
Pati naujausia inovacija
Šie pakabinami varikliai atspindi
kelių dešimtmečių „Honda“ patirtį
inžinerijoje. Daugiau arklio galių ir
žaibiškas akceleratoriaus sklendės
atsidarymas. Kad ir kurį modelį
pasirinktumėte, galėsite džiaugtis
unikaliu inovacijų rinkiniu, įskaitant
BLAST™, PGM FI ir VTEC™*
(BF150 modeliui).
Didelio darbinio tūrio kietadugnių valčių arba
standžių valčių varikliai puikiai veikia.

Pagilinkite patirtį
Valties valdymas, tai daugiau nei tik
galia. Tai buvimas kartu su gamta
ir galimybė mėgautis kiekviena
akimirka, kai esate ant vandens. Šie
keturtakčiai „Honda“ varikliai suteikia
galimybę tai patirti, sumažindami
vibracijos lygį ir išmetamo anglies

dioksido kiekį. Mūsų inovatyvi
ECOmo technologija dar labiau
sumažina degalų sąnaudas, kai
plaukiate optimaliu greičiu.
Legendinis „Honda“
patikimumas
BF150, BF135 ir BF115 modeliai,
tai puikus inžinerinis rinkinys,
turintis pasaulyje garsėjančią
„Honda“ kokybę ir patikimumą. Kad
temperatūra būtų kontroliuojama,
juose yra trys atskiros aušinimo
grandinės. Šie pakabinami varikliai
užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir
visišką atsipalaidavimą, kai esate ant
vandens.

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse
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BF100/BF80

UUS

Nuotykių dvasia
„Honda“ kelia kartelę, ko galima tikėtis iš vidutinio dydžio variklio.
Naujo dizaino BF100 ir BF80 užtikrina didesnę galią ir geresnę degalų ekonomiją
– su šiais išskirtiniais keturtakčiais varikliais laukia nuostabus nuotykių pasaulis.

VTEC™ technologija suteikia daugiau galios,
apsukų ir efektyvumo, kad ir koks būtų greitis.

Geriausi savo klasėje

Technikos tobulumas

Pats laikas būti vienu žingsniu toliau,
nei kiti. BF100 ir BF80 modeliai
pasižymi „Honda“ technologijų
naujovėmis, tokiomis kaip BLAST™
ir VTEC™*, kurios leidžia atlikti
gerą pirminį pajudėjimą ir suteikia
papildomų apsukų, kada tik jų
prireikia.

BF100 ir BF80 modelių kokybe galima
neabejoti – jie turi tokį patį variklį kaip
ir vienas klientų mėgiamiausių „Honda
Jazz“. Po tiek metų tyrimų ir atliktų
tobulinimų, nepriekaištingas veikimas
ir patikimumas yra visiškai natūralus.

Efektyvus veikimas
Šie lengvi ir kompaktiški varikliai, tai
puikus galios ir svorio santykis bei
nedidelės degalų sąnaudos.Naujosios
„Honda“ ECOmo technologijos
dėka, plaukiant stabiliu greičiu degalų
sąnaudos sumažėja, o variklis dirba
neįtikėtinai tyliai.

VTEC™*

BLAST™

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

Elektrinis
Paleidimas

ECOmo

Elektrinis
pasvirimas ir
pakėlimas

Variklio
apsauga
ir sauga

NMEA 2000®

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse

+

PGM-FI
*Tik BF100 modelyje.

TECHNINIAI
DUOMENYS

EFEKTYVUMO LENTELĖ

VARIKLIO TIPAS

L4

Ranieri Cayman 19 Sport - BF100
Ilgis 5,95 m
Svoris 550 kg
Didžiausia leistina galia 150 ag
2 žmonės ramiuose vandenyse
Sraigtas (17")

16 VOŽTUVŲ
DARBINIS TŪRIS

1496 cm

3

Greitis (mazgais)

Degalų sunaudojimas
(l/val.)

TRANCAS

700

1.5

1.6

L, X

1000

3.0

1.7

1500

4.2

2.7

SVORIS

2000

5.5

5.6

Nuo:

2500

6.6

7.5

3000

10.3

8.4

3500

17.5

11.7

4000

21.4

15.2

4500

25.2

17.9

5000

29.4

22.8

5500

26.5

22.4

6000

34.5

36.5

6200

35.9

37.8

165 kg

ECOmo

Variklio greitis
(apsisukimų per minutę)

Efektyvumo lentelę sudarė „Honda“. Įtakos rezultatams
gali turėti daug veiksnių.
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BFP60/BF60/BF50/BF40

EFEKTYVUMO LENTELĖ
Ranieri Voyager 17 - BF40
Ilgis: 5,10 m
Svoris: 380 kg
Didžiausia leistina galia 75 ag
2 žmonės ramiuose vandenyse
Sraigtas (11")

TECHNINIAI DUOMENYS
BFP60/BF60

BF50/40

VARIKLIO TIPAS

VARIKLIO TIPAS

3 cilindrų

3 cilindrų

DARBINIS TŪRIS

DARBINIS TŪRIS

998 cm

808 cm

TRANCAS

TRANCAS

12 VOŽTUVŲ

Variklio greitis
(apsisukimų per minutę)

Greitis (mazgais)

Degalų sunaudojimas
(l/val.)

800

1.9

0.9

1000

2.5

0.9

1500

3.2

1.5

2000

4.7

2.3

ECOmo

3

2500

5.5

2.7

3000

6.3

3.8

3500

8.0

5.4

4000

11.3

6.2

4500

15.7

7.1

5000

18.0

8.4

5500

20.9

10.8

6000

22.9

15.2

Efektyvumo lentelę sudarė „Honda“. Įtakos rezultatams
gali turėti daug veiksnių.

L, X

(X galimas tik BFP
modeliams)

6 VOŽTUVŲ

3

S, L

SVORIS

SVORIS

Nuo:

Nuo:

110 kg

96 kg

BLAST™

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

ECOmo

Daugiafunkcė
vairalazdės
rankena*
F

*Galima tik tam tikriems
modeliams.

N
R

Elektrinis
Paleidimas

Elektrinis
pasvirimas ir
pakėlimas

Variklio
apsauga
ir sauga

NMEA 2000®

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse

+

PGM-FI

UUS

Lengvi, kompaktiški, galingi
BFP60, BF60, BF50 ir BF40 yra lengviausi ir kompaktiškiausi savo klasės varikliai. Tai
išskirtinis keturtakčių „Honda“ technologijos variklių asortimentas, o BF50 ir BF40 yra
visiškai naujos konstrukcijos varikliai.
Galvojimas į priekį

Visada patikima

PGM-FI ir unikalia „Honda“ BLAST™
technologija pasižymintys, šie
nedaug sveriantys varikliai sukurti
gerai veikti esant nedideliems
sūkiams ir leidžia greičiau įsibėgėti.
Geras galios ir svorio santykis bei
išskirtinė akceleracija – savo klasėje
šie varikliai greičiausi.

Nuo pat pradžių BFP60, BF50 ir
BF40 susikūrė ir iki dabar išlaikė
ilgai tarnaujančių ir patikimų
variklių įvaizdį. Todėl galite būti
visiškai ramūs – kad ir kurį modelį
pasirinktumėte, naudositės juo ilgai.

Prisėskite ir atsipalaiduokite
BFP60, BF50 ir BF40 modeliai
pagarsėjo kaip puikiai veikiantys ir
nesudėtingi naudotis. Šiuos variklius
lengva užvesti, dirbdami jie nesukelia
didelio triukšmo ir išskiria nedidelį
anglies dioksido kiekį. O su elektrine
variklio pasvirimo ir pakėlimo
valdymo funkcija galite sumažinti
degalų sąnaudas ir lengviau
manevruoti.

Taip pat BFP60/BF60 modeliams galite
pasirinkti papildomą daugiafunkcę vairalazdės
rankeną, kuri turi viską, ko reikia: variklio
pasvirimo ir pakėlimo jungiklį, abipusę pavaros
perjungimo rankeną, galimybę koreguoti
rankenos aukštį ir apie variklio būseną įspėjantį
skydelį.
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BF30/BF20/BF15

Nepriekaištingas veikimas
Keturtaktė „Honda“ technologija užtikrina, kad
BF30, BF20 ir BF15 varikliai tiektų tolygią ir patikimą
galią, o pats variklis svertų nedaug.
Sau lygių neturintis veikimas
nešiojamų variklių serijoje
Kad ir koks būtų greitis, didelio
darbinio tūrio (350 cc) ir pailgo
dizaino BF20 ir BF15 modeliai
užtikrina optimalias apsukas. Dėl
nedidelio svorio ir sulenkiamos
rankenos juos lengva transportuoti,
o programuojama uždegimo
sistema (PGM-IG) jums leis
atidžiai kontroliuoti uždegimo laiką
paleidžiant variklį ir visos kelionės
metu.
Naujovės
Vairalazdės rankena? Nuotolinis
valdymas? Elektrinis paleidimas?
BF20 ir BF15 pakabinami varikliai
tinka ir pripučiamoms, ir 4,5 m ilgio
aliuminio valtims. BF20 galimas su

elektra valdoma pakėlimo funkcija,
kuri leis jums pakelti variklį virš
vandens, jei įplauksite į seklius
vandenis. Dėl trikampės, guminės,
vibraciją sugeriančios tvirtinimo
sistemos, jūsų kelionė bus rami ir be
vibracijos.
BF30: Tylus pirmūnas
Į BF30 sudėta daugybė inovatyvių
„Honda“ funkcijų. Be to, variklis
pasižymi žemomis degalų
sąnaudomis, taigi per kelis metus
jis atsipirks. Dėl didesnio darbinio
tūrio ir 3 karbiuratorių (vienas
karbiuratorius vienam cilindrui) šis
variklis dar geresnis.

Kad atitiktų visus jūsų poreikius, šiuos
variklius galima valdyti nuotoliniu būdu.

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

Elektrinis
Paleidimas*

Nuotolinis
valdymas**

Elektrinis
pasvirimas ir
pakėlimas***

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse

Variklio
apsauga
ir sauga
+

PGM-IG

*Yra modelių ir su rankiniu paleidimu.
**Tik tam tikruose modeliuose.
***Elektra valdoma pakėlimo funkcija
galima tik BF20/15.

TECHNINIAI DUOMENYS
BF30

EFEKTYVUMO LENTELĖ

BF20/15

VARIKLIO TIPAS

VARIKLIO TIPAS

3 cilindrų

2 cilindrų

DARBINIS TŪRIS

DARBINIS TŪRIS

552 cm

350 cm

TRANCAS

6 VOŽTUVŲ

4 VOŽTUVŲ

Linder Sportsman 445 Basic - BF30
Ilgis: 451 cm Plotis 175 cm
Svoris 178 kg
2 žmonės ramiuose vandenyse
Variklio greitis
(apsisukimų per minutę)

Greitis (mazgais)

Degalų sunaudojimas
(l/val.)

4000

11,7

3,8

TRANCAS

4500

15,0

4,3

S, L

S,
L, X
((X tik BF15)

5000

18,0

5,1

Max 5600

20,3

6,8

SVORIS

SVORIS

3

Nuo:

77,5 kg

3

Nuo:

46,5 kg

Efektyvumo lentelę sudarė „Honda“. Įtakos rezultatams
gali turėti daug veiksnių.
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BF10/BF8/BF6 (2 cilindrai)

Nešiojamas galios šaltinis
BF10, BF8 ir BF6 yra žinomi kaip itin patikimi, ekonomiški, su
reaguojančia galia. Viskas telpa po kompaktišku, išardomu korpusu,
tad dar ir dėl to šie varikliai tokie puikūs naudoti pripučiamose ir
kietadugnėse valtyse, aptarnavimo laivuose ir net burlaiviuose.
Kompaktiška pakuotė, pažangus
veikimas
Ši puiki nešiojamų, pakabinamų variklių
serija dviejų cilindrų dėka gali pasiūlyti
nepriekaištingą variklio darbą ir aptakų,
nedaug sveriantį korpusą. Jie turi patogią
rankeną, įtaisytą taške, kur geriausias
balansas, todėl labai paprasta juos
transportuoti furgono bagažinėje ar
sunkvežimyje. Pridėkite gebėjimą tiksliai
kontroliuoti uždegimo laiką, tuo pasirūpina
programuojama uždegimo sistema (PGMIG), ir jūs gausite tokią galią, sklandų veikimą
ir paprastą naudojimąsi, kad bus sunku
patikėti, jog viskas taip kompaktiškai telpa
pakabinamame variklyje.
Pasirinkimas – jūsų
Mūsų dviejų cilindrų variklių serija leidžia
jums pasirinkti nuotolinį valdymą arba

valdymą su vairalazdės rankena, rankinį arba
elektrinį paleidimą, vidutinį arba ilgą veleną.
Taigi jūsų pakabinamas variklis bus tikrai
jūsų. O jeigu dar pridėsite 5 pakopų rankinį
variklio pakėlimą ir akumuliatoriaus krovimo
talpą (13 A modeliui su elektriniu užvedimu
ir 6 A modeliui su rankiniu užvedimu) –
gausite labai patogų ir paprastą naudotis
pakabinamą variklį, kuris atitinka jūsų
gyvenimo stilių.
Švarus ir tylus veikimas
Kaip ir visi „Honda“ pakabinami varikliai,
pažangi keturtaktė technologija reiškia tai,
kad užvesti variklį bus lengva, jis veiks tyliai ir
išskirs mažai anglies dioksido. Dėl trikampės,
guminės tvirtinimo sistemos BF10, BF8 ir
BF6 veikia tolygiai ir mažai vibruoja.

Šie 2-jų cilindrų varikliai užtikrina smarkias
apsukas ir galią.

Programuojama
degalų įpurškimo
sistema

Elektrinis
Paleidimas*

Nuotolinis
valdymas**

Išmetimo
sistema sraigto
korpuse

Variklio
apsauga
ir sauga
+

*Yra modelių ir su rankiniu paleidimu.
**Tik tam tikruose modeliuose.

PGM-IG

TECHNINIAI
DUOMENYS
VARIKLIO TIPAS

2 cilindrų
4 VOŽTUVŲ

DARBINIS TŪRIS

222 cm

3

TRANCAS

S,
L, X
(X tik BF10)
SVORIS

Nuo:

42 kg
„Power Thrust“ sraigtas naudojamas šiuos
variklius pritaikyti sunkesnio tipo laivams.
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BF6/BF5/BF4

TECHNINIAI
DUOMENYS
VARIKLIO TIPAS

1 cilindro
DARBINIS TŪRIS

127 cm

3

TRANCAS

S, L
SVORIS

Nuo:

27,0 kg
Specialus BF dizainas leidžia turėti didelį
(1,5 l) vidinį degalų baką.

Lengvumas

Integruota
nešiojimo
rankena

Integruotas
degalų bakas

Rankinis
paleidimas

Akceleratoriaus rankena
su pasipriešinimo
reguliatoriumi

Naujos serijos kompaktiški varikliai
Kad užtikrintume aukščiausią galimą patikimumo, veikimo ir efektyvumo lygį
bei mėgavimąsi plaukimu, naujos serijos nešiojamus variklius ištobulinome,
pertvarkėme ir atidžiai ištestavome.
Nešiojamų variklių serija

Komfortas

BF varikliai ne tik vieni lengviausių
savo klasėje, dar jie turi ir
ergonomišką rankeną, kad
galėtumėte patogiai nešti. Vairalazdės
rankeną galima sulenkti, taigi ji bus
kompaktiško dydžio sandėliuoti.

Naujuosiuose varikliuose sudėta visa
mūsų patirtis. Norime būti tikri, kad
naudotis jais jums bus patogu. Taip
pat jie mažai vibruoja, neskleidžia
daug triukšmo ir yra itin patikimi.
Galingas generatorius (iki 6 A),
suteiks pakankamai galios įkrauti
elektroninius prietaisus.

Našumas
BF6/5/4 galite patogiai nešti su tam skirta
rankena.

Naujoji serija gali didžiuotis 127
cm³ varikliais, kurie ne tik suteikia
pakankamai akceleracijos, bet tiekia
ir aukštas apsukas. Galima pasirinkti
iš kelių sraigtų, kad jūsų poreikiai
būtų visiškai patenkinti. Jei ieškote
variklio, kurį būtų lengva užvesti,
jums tikrai patiks naujasis „Honda“
dekompresijos mechanizmas.
Užvesti šį pakabinamą variklį nereikės
daug pastangų.
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BF2.3

Nešiojamas galios šaltinis
Patikimas ir tyliai veikiantis BF2.3 nedaug sveria ir turi ergonomišką
rankeną, kad galėtumėte patogiai nešti, todėl „Honda“ patirtimi
galėsite naudotis bet kur ir bet kada.
Nešiojamas, efektyvus variklis
BF2.3 ne tik turi pakankamai jėgos,
kad išstumtų jūsų laivą į jūrą, bet
yra ir pakankamai lengvas, kad
parneštumėte jį atgal į automobilį.
Dėl ergonomiškos rankenos,
sumontuotos visuose varikliuose,
BF2.3 galėsite neštis kur tik
panorėsite. Taip pat šis modelis
gali pasigirti visais neprilygstamų
keturtakčių „Honda“ variklių
privalumais. Jūsų nustebsite kaip
paprasta bus užvesti jūsų pripučiamą
valtį ar barką.
Aukščiausio lygio komfortas ir
manevringumas
BF2.3 pasitelkia naujausias
technologijas, kurios tiksliai
kontroliuoja uždegimo laiką, ir
užtikrina, kad lengvai užvestumėte

variklį net esant labai šaltam orui.
Pakabinami varikliai turi išcentrinę
sankabą, kuri išlaiko tolygią tuščiąją
eigą ir kai reikia, automatiškai įjungia
sraigtą virš tuščiosios eigos greičio.
Tai lyg neutrali pavara, kuri gali būti
labai naudinga. Siaurose vietose
variklis leidžia puikiai manevruoti. O
daugiau traukos reiškia, kad galėsite
greičiau pasiekti savo tikslą.
Patikimumas ir ilgesnis veikimo
laikas
„Honda“ garsi pasaulyje kokybe,
taip pat patikimumu ir nedidelėmis
degalų sąnaudomis, nepridedant
alyvos. Variklis turi atskirą vidinį 1,1 l
talpos degalų baką. Taigi pilnu greičiu
galėsite važiuoti apie 60 minučių.
Užsipilkite degalų, užveskite variklį ir
lėkite!

BF2.3 naudoja oro aušinimo technologiją, kuri
sumažina išlaikymo sąnaudas.

Lengvumas

Integruota
nešiojimo
rankena

Integruotas
degalų bakas

Rankinis
paleidimas

360
laipsnių
valdymas

Akceleratoriaus rankena
su pasipriešinimo
reguliatoriumi

TECHNINIAI
DUOMENYS
VARIKLIO TIPAS

1 cilindrų
DARBINIS TŪRIS

57 cm

3

TRANCAS

S, L
SVORIS

Nuo:

BF2.3 galima vairuoti 360° laipsnių kampu,
todėl manevruoti bus itin paprasta.

13 kg
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Originalūs „Honda“ valčių
variklių priedai ir papildomi
prietaisai
Originalūs „Honda“ priedai yra sukurti, pagaminti ir išbandyti
laikantis tų pačių standartų, kuriuos taikome valčių varikliams. Jie
sukurti taip, kad nepriekaištingai tiktų jūsų naudojamiems „Honda“
produktams, nesukeltų nepatogumų ir leistų jums dėmesį sutelkti
ties svarbiais gyvenimo aspektais – mėgavimusi vandeniu.

Išmanus variklio apsukų
sinchronizavimas viena
akceleratoriaus svirtimi

NMEA matuokliai
Naudojant NMEA 2000 (duomenų
perdavimas iš variklio į elektronikos
sistemą) tinklą, „Honda“ daugiafunkciai
matuokliai pateikia visus reikalingus
variklio darbo ir valdymo duomenis, kad
vartotojas turėtų tikslią informaciją nuo
apsukų ir diferento iki degalų srauto,
plaukimo greičio / degalų vartojimo
vidutinių verčių ir kt. (Modeliuose BF40 BF250)

Daugiafunkciniai
tachometrai

Daugiafunkciniai
spidometrai

Analoginis degalų
lygio matuoklis

Analoginis tachometras

Daugiafunkcinė
vairalazdės rankena
(BF60A ir BFP60A)

„Honda“ iST – automatinis
vairavimo įtaisas (atskiras)

„Honda“ iST – automatinis
vairavimo įtaisas (porinis)

Išmani „Honda iST“ pavarų ir
apsukų valdymo sistema
Išskirtinė „iST Intelligent Shift &
Throttle“ leidžia lengvai valdyti jūsų
pakabinamą variklį. Sistema padeda
lengvai reguliuoti variklio apsukas,
įskaitant „lėtą“ režimą manevravimui
mažu greičiu. Lengvai sumontuojama
ir patogi naudoti „iST“ sistema
suteikia visiško variklio valdymo
galimybę.

Šone
montuojama
valdymo dėžė

Pasirinktinai
montuojama
valdymo dėžė

Viršuje montuojama
valdymo dėžė
(vienguba)

Viršuje montuojama
valdymo dėžė
(dviguba)

Daugiafunkcinė
vairalazdės rankena
(BF40D ir BF50D)

3-ių menčių
aliumininis sraigtas

3-ių menčių nerūdijančio
plieno sraigtas

4-ių menčių
aliuminis sraigtas

4-ių menčių nerūdijančio
plieno sraigtas
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Techniniai duomenys
Pasinaudokite šia patogia lentele pakabinamiems varikliams palyginti ir išsirinkti jums tinkamiausią modelį.

4 CILINDRAI

V6

Tipas
Darbinis tūris (cc)
Cilindro skersmuo ir eiga (mm)
Maksimalūs darbiniai
sūkiai

Nominali galia [kW (ag)]

Aušinimo sistema

BF250

BF225/BF200/BF175

BF150/BF135/BF115

BF100/BF80

OHC - 6 cilindrai 60O V6
VTEC™ 24 vožtuvai

OHC - 6 cilindrai
60 O V6 VTEC™ 24 vožtuvai (225)
24 vožtuvai (200 / 175)

DOHC - 4 cilindrai
VTEC™ 16 vožtuvų

OHC - 4 cilindrai VTEC™ 16
vožtuvų (100)
16 vožtuvų (80)

3.583

3.471

2.354

1.496

89 x 96

89 x 93

87 x 99

73 x 89,4

5.300 - 6.300

5.000 - 6.000

5.000 - 6.000 (150)
5.000 - 6.000 (135)
4.500 - 6.000 (115)

5.500 - 6.300 (100)
5.000 - 6.000 (80)

183,9 (250)

165,5 (225)
147,1 (200)
128,7 (175)

110,3 (150)
99,3 (135)
84,6 (115)

73,6 (100)
58,8 (80)

Aušinama vandeniu (su termostatu)

Aušinama vandeniu (su
termostatu)

Aušinama vandeniu (su
Aušinama vandeniu (su termostatu)
termostatu)
PGM-FI (programuojama degalų įpurškimo sistema)

PGM-FI (programuojama degalų įpurškimo sistema)

Uždegimo sistema

Elektroninė PGM-IG

Elektroninė PGM-IG

Paleidimo sistema

Elektrinis paleidimas

Elektrinis paleidimas

Išmetimo sistema

Sraigto korpuse

Sraigto korpuse

Degalų tiekimas

Pavaros perdavimo
skaičius

2,00

1,86

2,14

2,33

Generatoriaus galia (A)

90

90

55

44

Akumuliatorių krovimo
galia (A)

60

60

40

35

Atitinka NMEA2000

Atitinka NMEA2000

Atitinka NMEA2000

Atitinka NMEA2000

-

-

650 rpm ~ 900 rpm

650 rpm ~ 1000 rpm

L: 508
X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635
XX: 762

L: 508 (150)
X: 635 (150)
LU: 508 (135 /115)
XU: 635 (135 /115)

L: 537
X: 664

LU: 272
XU / XCU: 278
XXU / XXCU: 282

LU: 264Δ (225) 262Δ (200)
XU: 269Δ (225) 267Δ (200 / 175)
XCU: 269Δ (225) 267Δ (200 / 175)
XXU: 274Δ (225) 272Δ (200)
XXCU: 274Δ (225)

LU / LCU: 214Δ (150)
XU / XCU: 217Δ (150)
LU / LCU: 214 (135 /115)
XU / XCU: 217 (135 /115)

LRTU: 166*** (100) 165*** (80)
XRTU: 172*** (100) 171*** (80)

Elektrinis pasvirimas ir
pakėlimas

Elektrinis pasvirimas ir pakėlimas

Elektrinis pasvirimas ir pakėlimas

Elektrinis pasvirimas ir
pakėlimas

Ilgis (mm)

920

920

845

742

Plotis (mm)

625

625

580

459

X: 1.887
xx: 2.014

L: 1.670 / X:1.800
XX: 1.925 (225 / 200)
X: 1.800 (175)

L: 1.665 / X: 1.790

L: 1.576 / X: 1.703

NMEA2000®*
Tralavimo greičio kontrolės
veikimo diapazonas**
Tranco aukštis (mm)

Tuščio svoris (kg)

Elektrinis pasvirimas ir
pakėlimas

Aukštis (mm)

*Būtinas NMEA2000® variklio išmetimo kabelis.
**Būtinas tralavimo greičio kontrolės priedas.
***BF40 - BF100: Svoris su aliuminiu sraigtu (3kg).
****BF2.3 - BF30: Svoris kartu su sraigtu.

BF135 / BF150 ir BF200 / BF225 / BF250 modelius galima užsisakyti su sraigto sukimusi į priešingą pusę.

BF250: Svoris be nerūdijančio plieno sraigto (6 kg).
Δ
BF115 - BF225: Svoris be aliuminio sraigto (3kg).

3 CILINDRAI

2 CILINDRAI

1 CILINDRAI

BFP60/BF60

BF50/BF40

BF30

BF20/BF15

BF10/BF8

BF6/BF5/BF4

BF2,3

OHC - 3 cilindrai
12 vožtuvų

OHC - 3 cilindrai
6 vožtuvų

OHC - 3 cilindrai
6 vožtuvų

OHC - 2 cilindrai
4 vožtuvų

OHC - 2 cilindrai
4 vožtuvų

OHV - 1 cilindras
2 vožtuvų

OHV - 1 cilindras
2 vožtuvų

998

808

552

350

222

127

57

73 x 79,5

70 x 70

61 x 63

59 x 64

58 x 42

60 x 45

45 x 36

5.000 - 6.000

5.500 - 6.000 (50)
5.000 - 6.000 (40)

5.000 - 6.000

5.000 - 6.000 (20)
4.500 - 6.000 (15)

5.000 - 6.000 (10)
4.500 - 5.500 (8)

5.000 - 6.000 (6)
4.500 - 5.500 (4/5)

5.000 - 6.000

44,1 (60)

36,8 (50)
29,4 (40)

22,1 (30)

14,7 (20)
11,0 (15)

7,4 (10)
5,9 (8)

4,4 (6)/6.000 (6)
3,7 (5)/5.500 (5)
2,9 (4)/5.000 (4)

1,7 (2,3)

Aušinama vandeniu (su
termostatu)

Aušinama vandeniu (su
termostatu)

1 karbiuratorius su mechaniniu
siurbliu

1 karbiuratorius su
mechaniniu siurbliu

1 karbiuratorius

Aušinama vandeniu (su Aušinama vandeniu (su Aušinama vandeniu
termostatu)
termostatu)
(su termostatu)
PGM-FI (programuojama degalų įpurškimo
sistema)

3 karbiuratoriai su
mechaniniu siurbliu

Aušinama vandeniu (su Priverstinis aušinimas
termostatu)
oru
1 karbiuratorius

Elektroninė PGM-IG

Elektroninė PGM-IG

Elektroninė PGM-IG

Skaitmeninis CDI

Tranzistorinis

Elektrinis paleidimas

Elektrinis / Rankinis starteris

Elektrinis / Rankinis starteris

Rankinis starteris

Rankinis starteris

Sraigto korpuse

Sraigto korpuse

Sraigto korpuse

Esant vandenyje

-

2,33 (BFP60)
2,07 (BF60)

2,08

2,08

2,08

2,33

2,08

2,42

27 (BFP60)
22 (BF60)

22

-

-

-

-

-

22 (BFP60)
17 (BF60)

17

10

12A (Elektrinis paleidimas) /
6A (Rankinis)

12A (Elektrinis paleidimas) /
6A (Rankinis)

12V6A
(BF5 ir BF6 modeliai)

-

Atitinka NMEA2000®
standartą

Atitinka NMEA2000®
standartą

-

-

-

-

-

750 rpm ~ 1.000 rpm 850 rpm ~ 1.100 rpm

-

-

-

-

-

S: 433 / L: 563 / X: 703
(X vaid BF15 mudelil)

S: 433 / L: 563 / X: 703
(X vaid BF10 mudelil)

S: 434 / L: 561

S: 418 / L: 571

SHU: 46,5**** / SHSU: 49,0**** SHU: 42,0**** / SRU: 46,0****
SRU: 49,5**** / SRTU: 57,0**** LHU: 44,5**** / LRU: 48,5****
LHU: 49,5**** / LHSU: 52,0****
SHSU: 45,5**** /
LRU: 51,0**** / LRTU: 58,5****
LHSU: 48,0****
XRTU: 61,0 (15)****
XRUU: 52,5**** (10)

S: 27,0 / L: 27,5

SCHU: 13,5****
LCHU: 14,0****

Rankinis pakreipimas - 5
Rankinis pakreipimas - 5
pakopų elektra valdoma
pakopų elektra valdoma funkcija
funkcija

Rankinis pakreipimas
- 5 pakopų elektra
valdoma funkcija

Rankinis pakreipimas
- 4 pakopų elektra
valdoma funkcija

L: 531 (BFP60)
521 (BF60)
X: 658 (BFP60)

S: 416 / L: 521

S: 431 / L: 552

LRTU: 119*** (BFP60)
110*** (BF60)
XRTU: 125*** (BFP60)

SRTU: 96,0***
LRTU: 98,0***

SRTU: 77,5****
SHGU: 80,0****
LRTU: 79,5****
LHGU: 82,0****

pasvirimas
Elektrinis pasvirimas ir Elektrinis pasvirimas ir Pneumatinis
ir pakėlimas Hidraulinis
pakėlimas
pakėlimas
pasvirimas ir pakėlimas
720 (Vairalazdė)
792 (BFP60)
694
640 (Nuotolinis
777 (BF60)
valdymas)
417
390
375
L: 1.453 (BFP60)
1.397 (BF60)
X: 1.580 (BFP60)

L: 1.281 / X: 1.387

S: 1.195 / L: 1.320

650 (Vairalazdė) / 640 (Nuotolinis
valdymas)

610 (Vairalazdė) / 600
(Nuotolinis valdymas)

524

410

350

345

347

280

S: 1.110 / L: 1.240
X: 1.380 (15)

S: 1.105 / L: 1.235
X: 1.375 (10)

S: 1.020 / L: 1.147

S: 945 / L: 1.100
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Galia, kuria galite pasitikėti
Tyliai veikiantys, patikimi ir visada pasiruošę padėti – mūsų generatoriais pasitiki
visas pasaulis. Nuo pusiaujo džiunglių iki tyrimų postų Šiaurės poliariniame rate – šie
generatoriai tiekia galingą ir patikimą energiją vos tik prireikus. Jeigu ieškote atsarginio
elektros energijos tiekimo šaltinio savo namams ar užsiėmimams lauke, susisiekite su
artimiausiu prekybos atstovu ir sužinokite kaip mūsų generatoriai gali jums padėti.

EU 10i

EU 20i

EU 30i

EU 30is

EU 70is

1,000 W
13,0 kg

2,000 W
20,7 kg

3,000 W
35,2 kg

3,000 W
61,2 kg

7,000 W
118,1 kg
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Pasikinkykite bangas
Mūsų pripučiamos valtys yra lengvos, jas paprasta transportuoti bei puikiai tinka išvykoms
po ežerą ar į jūrą. Visi „Honwave“ modeliai sukurti naudojant patvarią, aukštos kokybės
PVC medžiagą. Taigi galėsite džiaugtis ilgaamžiškumu, sklandžiu veikimu ir paprastu
naudojimusi.
„Honwave“ modeliai su
įtvirtintu dugnu (nuo 2 m iki
2,5 m)
„Honwave“ pripučiamos valtys
su įtvirtintu lentelių dugnu yra
kompaktiškos ir nepaprastai lengvos,
todėl puikiai tinka poilsinėms išvykoms,
žvejybai ar paprastam pasiplaukiojimui.
Turėdamos didžiausio diametro
pripučiamus plūdurus rinkoje, tokios
valtys puikiai plūduriuoja ir yra stabilios.
Be to, net ir vienas asmuo jas gali
surinkti ir išrinkti vos per keletą minučių.
Tai labai patogus modelis.
„Honwave“ modeliai su
aliuminio dugnu (nuo 2,5 m iki
4 m)
„Honwave“ valtys su aliumininiu
dugnu skirtos tiems plaukiojimo
entuziastams, kurie nusiteikę rimtai
pasilinksminti, ir idealiai tinka bet kokiai

veiklai vandenyje. Tvirtos ir parengtos
lėkti pirmyn – itin didelio diametro
pripučiami plūdurai garantuoja tolygų
ir saugų plaukimą. Dugno plokštės
yra sunumeruotos, todėl jas lengva
surinkti, o mažesnius modelius galima
transportuoti nešiojimo krepšyje,
todėl galite jas nusinešti ten, kur
pageidaujate.
„Honwave“ modeliai su
pripučiamu „V“ formos dugnu
(nuo 2,4 m iki 3,8 m)
Lengvos ir greitos – šios pripučiamos
valtys turi daug komforto ir galios
įrangos. Gilios „V“ formos dugno
konstrukcija suteikia maksimalų kilio
stabilumą plaukiant praktiškai bet
kokiu greičiu. Galinėje korpuso dalyje
sumontuotos pripučiamos, kryptinį
judrumą palengvinančios, geresnį
šturvalo balansą ir padidintą plūdrumą
užtikrinančios diferento plokštelės.

ĮTVIRTINTAS LENTELĖMIS
DUGNAS (SE)
Tipas

ALIUMINIO DUGNAS (AE)

T20-SE2

T25-SE2

T25-AE2

T30-AE2

T35-AE2

T40-AE2

Bendras ilgis (cm)

200,0

250,0

250,0

297,0

353,0

395,0

Bendras plotis (cm)

144,0

156,0

156,0

157,0

170,5

189,0

Vidaus ilgis (cm)

121,0

153,0

153,0

195,5

244,0

279,0

Vidaus plotis (cm)

61,0

68,0

68,0

68,0

80,5

90,0

Plūduro skersmuo (cm)

40,0

43,5

43,5

43,0

45,0

49,0

107 x 60 x 32

112 x 60 x 34

112 x 65 x 38

112 x 65 x 38

122 x 72 x 43

129 x 79 x 45

Bendras svoris (kg)

27

34

45

54

73

86

Didžiausia variklio galia (ag)

4

6

6

15

20

30

Keleivių skaičius (suaugę / vaikai)

2/-

3/-

3/-

4/-

5/-

7/-

Svoris su kroviniu (kg)

250

440

440

610

700

1.050

3

3

3 + kilis

3 + kilis

3 + kilis

3 + kilis

Aliuminio dugnas

Aliuminio dugnas

Aliuminio dugnas

Aliuminio dugnas

C

C

C

C

Sulankstytos valties dydis (cm)

Kameros
Dugnas
Kategorija

Įtvirtintas lentelėmis dugnas Įtvirtintas lentelėmis dugnas
D

C

„Honwave“ pripučiamos
valtys su dugnu iš skersinių
(SE)

PRIPUČIAMAS DUGNAS (IE)

T24-IE2

T27-IE2

T32-IE2

T38-IE2

240,0

267,0

320,5

376,0

154,0

153,0

153,5

170,0

148,0

177,0

229,0

262,0

67,5

67,5

67,5

80,0

42,5

42,5

42,5

44,0

112 x 60 x 34

112 x 65 x 38

112 x 65 x 38

122 x 72 x 43

33

34

39

48

6

8

15

25

3/-

3/1

4/-

5/1

400

664

735

950

3 + Dugnas (2)

3 + Dugnas (2)

3 + Dugnas (2)

3 + Dugnas (2)

Pripučiamas „V“
formos dugnas

Pripučiamas „V“
formos dugnas

Pripučiamas „V“
formos dugnas

Pripučiamas „V“
formos dugnas

D

C

C

C

2,0 m (T20-SE2)
2,5 m (T25-SE2)

„Honwave“ pripučiamos
valtys su aliuminiu dugnu
(AE)
2,5 m (T25-AE2)
3,0 m (T30-AE2)
3,5 m (T35-AE2)
4,0 m (T40-AE2)
„Honwave“ valtys su
pripučiamu „V“ formos
dugnu (IE)
2,4 m (T24-IE2)
2,7 m (T27-IE2)
3,2 m (T32-IE2)
3,8 m (T38-IE2)
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„Honda“ industrinių gaminių pasaulis
Ilgus metus kūrėme savo produktų liniją, į pagalbą pasitelkę mūsų švarių keturtakčių „Honda“
variklių technologiją. Mums svarbu, kad mūsų produktai būtų nesudėtingi naudotis, nedidelių
degalų sąnaudų ir patikimi – visa tai neaukojant dinaminių savybių. Daugelis mūsų produktų vis
dar varomi geriausių klasėse keturtakčių variklių, tačiau mes nuolatos veržiamės pirmyn.

Jeigu pirkėjas yra privatus asmuo, „Honda Power
Equipment“ produkcijai galios 5 metų garantija,
jeigu juridinis – 1 metų garantija. Musu tikslas yra
užtikrinti, kad gaminio verte išliktu tokia pati visa
jo eksploatavimo laika – ir garantijos metu, ir jai
pasibaigus. Visus su „Honda“ gaminiais susijusius
priežiuros ir remonto darbus reiketu atlikti igaliotoje
„Honda“ atstovu remonto dirbtuveje ir laikantis
numatytu patikros intervalu.

Life

ENGINEERING FOR

Honda Motor Europe, Baltic prekybos atstovai:
UAB NIPPON AUTO
Oslo g. 7, LT-04123 Vilnius, tel. 52440 005

UAB WOOD STOCK
Verkių g 29, K3, LT–09108, Vilnius, tel. 274 1175
www.honda.lt

Pateikti techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam siūlomam ar parduodamam produktui. Gamintojas pasilieka teisę bet kada pakeisti
techninius duomenis, įskaitant spalvas, be išankstinio įspėjimo taip, kaip jam atrodo priimtiniausia. Gali būti keičiamos tiek smulkmenos, tiek
pagrindiniai elementai. Tačiau mes dedame visas pastangas, kad šioje brošiūroje pateikti duomenys būtų kiek įmanoma tikslesni. Prieš užsakydami
mūsų produktus, pasitarkite su gamintojo atstovais. Šis leidinys jokiomis aplinkybėmis negali būti prilyginamas gamintojo komerciniam pasiūlymui,
skirtam pirkėjui. Produktus parduoda platintojai ir atstovai, kurie savo veikloje vadovaujasi gamintojo nustatytomis pardavimo bei garantijos
suteikimo taisyklėmis. Stengiamės pateikti kuo tikslesnius techninius aprašymus, tačiau brošiūros parengiamos ir atspausdinamos keli mėnesiai
prieš pradedant platinti, todėl jose ne iš karto gali atsispindėti atlikti techniniai pakeitimai ar tam tikrų konkrečių savybių aprašymas. Prieš įsigyjant
produktą dėl konkrečių detalių visada rekomenduojame pasitarti su prekybos atstovu, ypač jei nuo to priklauso Jūsų pasirinkimas.

„Honda“ popierių įsigyja atsakingai iš gamintojų ES. Neišmesti.
Perduoti kitam arba pakartotinai panaudoti.

