
מפרטים אלה אינם מתייחסים למוצרים ספציפיים כלשהם המסופקים או המוצעים למכירה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט, כולל צבעים, עם הודעה 
מוקדמת או בלעדיה, בכל עת ולפי שיקול דעתו. היצרן עשוי לבצע שינויים עיקריים וקלים. מכל מקום, היצרן משקיע מאמצים כדי שהנתונים המופיעים בברושור זה יהיו 
מעודכנים. לקבלת פרטים על המפרטים של מוצרים ספציפיים, נא פנה לנציג המכירות שלך. חוברת זו אינה מהווה הצעה מטעם החברה לאדם כלשהו. כל המכירות 
המתבצעות על ידי המפיץ או על ידי הסוכנות כפופות לתנאי המכירה והאחריות המפורטים על ידי המפיץ או על ידי הסוכנות. אנו עושים מאמצים כדי לוודא שהנתונים 
והמפרטים המופיעים בחוברת זו יהיו מדויקים; מכל מקום, חוברת זו מודפסת כמה חודשים לפני הפצת המוצרים, ולכן היא אינה יכולה לשקף תמיד את השינויים במפרטי 
המוצרים; במקרים מסוימים מאפיינים ספציפיים עשויים להשתנות. אנו תמיד ממליצים ללקוחות לפנות לסוכן לקבלת פרטים מדויקים, במיוחד אם הבחירה במוצר 

מבוססת על אחד המאפיינים המוצגים.

http://power.honda.co.il

הונדה משתמשת בנייר בצורה אחראית.
אנא אל תשליכו אותי לאשפה. העבירו אותי לחבר או מחזרו אותי.

ENGINEERING FOR Life



מנועים ימיים 
חיצוניים





כאשר תכננו את מבחר המנועים 
הימיים החיצוניים שלנו, התבוננו על 

החיים מכל זווית אפשרית
למעלה מ-50 שנה של חדשנות, של בדיקה, של שיפור ושוב של 

בדיקה, הופכות את הטכנולוגיה של המנועים הימיים שלנו לטובה 
ביותר שיכולה להיות. למעשה, כל מה שאנחנו לומדים מכל מה 

שאנחנו עושים עובר לפיתוח, ומאפשר לנו ליצור טכנולוגיות 
חדשות ודרכים חדשות לפתירת בעיות. לכן לא מדובר רק 

בהנדסה חכמה, אלא ב-

תוכן עניינים

חדשנות - הונדה מנועים ימיים03
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02 תוכן עניינים    



4 פעימות
בשנת 1964 הונדה הייתה הראשונה שיצרה את כל מנועיה הימיים כמנועי 4 פעימות - 
הם היו שקטים יותר ונקיים יותר ממנועי 2 הפעימות הקיימים. המשכנו לפתח ולחדש 

את מגוון המוצרים המובילים שלנו במשך 54 השנים האחרונות, ויצרנו קו מוצרים 
החל מ-2.3 כ"ס ועד 250 כ"ס - כולם מספקים ביצועים, יעילות ואמינות מרשימים.

תמיד הייתה לנו בהונדה תשוקה בכל 
 הקשור לטכנולוגיה חדשה. 

על ידי מתיחת גבולות האפשר באופן 
קבוע, אנו מסוגלים לתת לך יותר. 
יותר ביצועים, יותר חיסכון בדלק, 
יותר שליטה. שים לב לחידושים 
האחרונים שלנו כדי לראות איך 

אתה יכול להפיק את המקסימום 
מהמנוע הימי החיצוני שלך.

נבדקו ונבחנו
הים הפתוח הוא אחת הסביבות 

הקשוחות ביותר על פני כדור הארץ - זו 
הסיבה שהטכנולוגיות והחידושים שלנו 
נבדקו, נבחנו ושוב נבדקו.

חדשנות בהונדה מנועים ימיים  03

חדשנות בהונדה 
מנועים ימיים

BF2.3 
BF135 
 BF150

BF2

BF8 
BF10

1990 BF35 
 BF45

1993

B45 
B75

היסטוריה של 
1964חדשנות  GB30

1967 GB25

1971

BF8 
BF9.9 
BF151987BF252000

2003 1999



 VTEC™ 
תזמון שסתומים משתנה ומערכת בקרה אלקטרונית להרמת שסתומים - 
המצאה ייחודית שתוכננה במקור למכוניות הונדה. ה- ™VTEC  משנה את 
פתיחת שסתומי היניקה ואת משך הזמן שהם פתוחים כדי לספק ביצועים 

אופטימליים. המערכת זמינה בכמה מהמנועים הימיים החיצוניים של הונדה 
והיא מספקת פעולת סרק יציבה במהירות נמוכה, תוך כדי הגדלת פתיחת 
השסתומים במהירויות גבוהות יותר כדי להרחיב את עקומת המומנט ואת 

ההספק המרבי.

ECOmo
בקרת בעירה ענייה )ECOmo( מווסתת את 
תערובת האוויר והדלק לקבלת תצרוכת דלק 
טובה יותר וטביעת רגל פחמנית קטנה יותר. 

כאשר הסירה שלך בתנועה ובשיוט )האור הירוק 
בשעון(, מערכת ה-ECOmo תוסיף יותר אוויר 

לדלק ותהפוך את התערובת לענייה יותר וליעילה 
יותר. מאפיין זה מוטמע בכל המנועים הימיים 

החיצוניים של הונדה שמעל 40 כ"ס.

 BLAST™ 
ה- ™BLAST  מטיסה את הסירה שלך בתוך 

שניות. יחידת בקרת המנוע )ECU( מקדמת 
אוטומטית את תזמון ההצתה, תוך כדי הגדלת 
יחס אוויר-דלק כדי לספק כוח דחף גדול יותר. 

טכנולוגיה פורצת דרך זו, המוגנת על ידי פטנט 
והמיועדת למנועי 4 פעימות של הונדה, הפכה 

לנקודת השוואה לחדשנות בתכנון המנועים שלנו.

אוויר ישיר
כניסת האוויר הכפולה שואבת כמויות גדולות 
של אוויר דרך זימים מיוחדים המפרידים בין 

אוויר לקירור ואוויר לבעירה. זו דרך יעילה יותר 
לקרר את המנוע ולספק ביצועים טובים יותר 

תוך שמירה על עמידות גבוהה יותר.

זרימת אוויר בעירה
קירור זרימת אוויר

2017

BF40   
BF50
BF80
BF100

2016 BF4
BF5
BF6

2014
BF80   
BF100

BF175
BF200 
BF225

BF60 
BFP60

BF175 
BF200 
BF225

2012 BF250BF175
BF200
BF225
BF250 

2009

2010 2005

2018
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 מאפיינים עיקריים - הונדה 
מנועים ימיים

ביצועים

  ™VTEC  - תזמון השסתומים המשתנה 
ובקרת שסתומים אלקטרונית

שיפור ביצועי המנוע בכל טווח מהירות 
המנוע

 ™BLAST - מומנט מוגבר במהירות נמוכה

ביצועים מצוינים בהתחלת תנועה

PGM-FI

PGM-FI - הזרקת דלק ממוחשבת

ה-PGM-FI שולטת בצורה אופטימלית על 
PGM-IGהביצועים ועל האמינות של המנוע שלך

PGM-IG - מערכת הצתה ממוחשבת של 
הונדה 

מערכת ההצתה הממוחשבת של הונדה 
שולטת על תזמון ההצתה לקבלת פעולה 

כוללת אופטימלית

ECOmo

חיסכון גבוה בדלק

מערכת יניקת אוויר

מערכת ייחודית המשפרת את הספק המנוע 
ואת יעילות הקירור

)BF250 – BF40( קלות השימוש
Honda iST

מערכת בקרת מנוע חכמה להפעלה חלקה 
של המצערת ושל החלפת ההילוכים

שלט רחוק 

שלט רחוק ארגונומי ותגובתי

N
F R

ידית הטיה רב-תפקודית

ידית הטיה הניתנת לכוונון לקבלת נוחות 
מקסימלית עם בקרות הממוקמות בצורה 

נוחה 

מתנע חשמלי

התנעה קלה וללא מאמץ

התנעה בעזרת כבל

מנגנון פשוט וקומפקטי להתנעה קלה

כוונון זווית המנוע והטייתו

כוונון זווית המנוע והטייתו באופן חשמלי 
לקבלת ביצועים אופטימליים

תיבת הילוכים עם סיבוב מנוגד

שיפור אחיזת הסירה לצורך הפחתת 
המאמץ הדרוש להיגוי

+
הגנת המנוע ואבטחתו

פעולת ניטור מנוע

 NMEA2000® 
קישוריות פשוטה המאפשרת תאימות עם 

ציוד אלקטרוני  ®NMEA2000 אחר

מפלט מרכזי

מספק כוח דחף מוגבר ומפחית את רעש 
הפעולה

ספציפיים למנועים הניידים של הונדה 

קל משקל
 

עיצוב קומפקטי וקל משקל המאפשר ניידות 
קלה

היגוי  ˚360 

היגוי   ˚360  המאפשר תמרון קל

מכל דלק מובנה

ניידות ונוחות משופרות

מותחן מצערת

בקרת מעודנת של מצערת ושל היגוי

ידית נשיאה משולבת

ניידות משופרת

 IMAGE REQUIRES
RETOUCHING



 IMAGE REQUIRES
RETOUCHING

הונדה. מנועים הזוכים 
לאמונם של לקוחות 
עסקיים ושל לקוחות 
פרטיים.
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BF250 / BF225 / BF200 / BF175

 VTEC™*  BLAST™ 
הזרקת דלק 

ECOmoממוחשבת
מערכת יניקת 

מתנע חשמליHonda iSTאוויר
כוונון זווית 

מנוע והטייתו
הגנת מנוע 

 ®NMEA2000ואבטחתו

תיבת הילוכים 
עם סיבוב 

מפלט מרכזימנוגד**

 .BF250/225-זמין רק ב*
.BF250/225/200-רק ל**

PGM-FI
+

 

BF250 טבלת ביצועים

RANIERI SHADOW 24 - BF250 
 אורך 7.15 מ' - משקל 2,100 ק"ג )לפי בדיקה(

 הספק מרבי 300 כ"ס
 3 אנשים - ים רגוע

) 15 1/2" x 17" ( מדחף

מהירות מנוע 
)סל"ד(

 מהירות
)קשר(

 תצרוכת 
מיילים לליטר)ל'/שע'(

6502.41.91.26

1,0003.83.31.15

1,5005.55.80.95

EC
O

m
o

2,0006.97.40.93

2,5009.713.20.73

3,00015.020.00.75

3,50020.725.50.81

4,00025.335.00.72

4,50029.042.50.68

5,00033.253.90.62

5,50036.364.00.57

6,00040.080.50.50

6,35041.085.80.48
טבלת ביצועים שנמדדו על ידי הונדה - גורמים שונים עשויים להשפיע על 

התוצאות.

מפרט
סוג מנוע

V6
24 שסתומים

נפח

3,583 סמ"ק
דף ירכתיים
L, X, U

BF175 זמין רק עם X

משקל
מ:

272 ק"ג



 VTEC™*  BLAST™ 
הזרקת דלק 

ECOmoממוחשבת
מערכת יניקת 

מתנע חשמליHonda iSTאוויר
כוונון זווית 

מנוע והטייתו
הגנת מנוע 

 ®NMEA2000ואבטחתו

תיבת הילוכים 
עם סיבוב 

מפלט מרכזימנוגד**

 .BF250/225-זמין רק ב*
.BF250/225/200-רק ל**

PGM-FI
+

חדש

הנדסה ימית ב-V6. מפותחת.
מנועי ה-V6 שלנו פותחו באמצעות תמהיל ייחודי של טכנולוגיות מתחום המנועים לרכב 

ומתחום המנועים הימיים, שמטרתם לספק ביצועים מרשימים וחיסכון בדלק.
מנועי נפח גבוה אלה מציעים מומנט גבוה בשילוב מהירות סופית מרשימה ועם האמינות האגדית של הונדה. 

 , PGM-FI , BLAST™  הם מתאפיינים בחבילת החידושים הטכנולוגיים המתקדמים והייחודיים של הונדה – כולל
 *™VTEC  ותיבת הילוכים עתירת ביצועים המבטיחה העברת כוח חלקה תוך שמירה על גרר מינימלי במים. 

גם במהירות מנוע גבוהה, הרעידות של מנועים ימיים חיצוניים אלה הן נמוכות מאוד - להבטיח שכל יציאה לים 
תהיה נעימה ומרגשת. ובאמצעות טכנולוגיית ה-ECOmo החדשנית שלנו המוטמעת במגוון הדגמים, אתה יכול 

ליהנות מתצרוכת דלק משופרת במצב שיוט כדי שתוכל להישאר במים זמן רב יותר.

מגוון המנועים החדש מתאפיין גם במספר רב של רכיבים משלימים, כולל מצפן או בקרות המותקנות בצד 
)למנועים בעלי שליטה אלקטרונית ושליטה מכנית(, לחצן התנעה בעיצוב חדש ומשבת מנוע למניעת גנבה 

ולשקט נפשי.

Honda iST )מצערת והחלפת הילוכים 
חכמה( לשימוש כפול

לחצן התנעה

משבת מנוע המתוכנן למנוע התנעת המנוע 
ללא מפתח הבעלים
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BF150 / BF135 / BF115 / BF100 / BF80

BF150 טבלת ביצועים

Highfield Patrol 650 – BF150
אורך 6.65 מ' - משקל 710 ק"ג

הספק מרבי 175 כ"ס
2 אנשים - ים רגוע

מהירות מנוע 
)סל"ד(

 מהירות
)קשר(

 תצרוכת 
)ל'/שע'(

EC
O

m
o3,00012.610.2

3,50019.312.4

4,00023.218.4

4,50027.523.1

5,00030.429.7

5,50033.040.6

6,00035.744.2

6,50039.553.8
טבלת ביצועים שנמדדו על ידי הונדה - גורמים שונים עשויים 

להשפיע על התוצאות.

BF100 טבלת ביצועים

Ranieri Cayman 19 Sport  - BF100
אורך 5.95 מ' - משקל 550 ק"ג

הספק מרבי 150 כ"ס
2 אנשים - ים רגוע

מדחף )"17(

מהירות מנוע 
)סל"ד(

 מהירות
)קשר(

 תצרוכת 
)ל'/שע'(

7001.51.6

1,0003.01.7

1,5004.22.7

2,0005.55.6

2,5006.67.5

EC
O

m
o3,00010.38.4

3,50017.511.7

4,00021.415.2

4,50025.217.9

5,00029.422.8

5,50026.522.4

6,00034.536.5

6,20035.937.8

טבלת ביצועים שנמדדו על ידי הונדה - גורמים שונים עשויים 
להשפיע על התוצאות.

מפרט

BF150/135/115BF100/80

סוג מנועסוג מנוע

L4
16 שסתומים

L4
16 שסתומים

נפחנפח

1,496 סמ"ק2,354 סמ"ק
דף ירכתייםדף ירכתיים

L, XL, X
משקלמשקל

מ:
214 ק"ג

מ:
165 ק"ג

 VTEC™  טכנולוגיית
מציעה כוח דחף חזק 
יותר במהירות מנוע 
 BF150( גבוהה 
)BF100 -ו



 

 VTEC™*  BLAST™ 
הזרקת דלק 

מתנע חשמליECOmoממוחשבת
כוונון זווית 

מנוע והטייתו
הגנת המנוע 

 ®NMEA2000ואבטחתו

תיבת הילוכים 
עם סיבוב 

מפלט מרכזימנוגד**

.BF150/100-זמין רק ב*
.BF150/135-זמין רק ב**

PGM-FI
+

כוחם של ביצועים
מנוע 4 הצילינדרים של הונדה מספק איזון מושלם 

בין ביצועים וחיסכון, בין אם יש לך סירה מהירה 
וספורטיבית או כלי שיט גדול.

העיצוב האווירודינמי והחלק ארוז במאפיינים הייחודיים של הונדה. 
ה-BF150 וה-BF100 מגיעים עם טכנולוגיות משפרות ביצועים, 

 ECOmo וגם עם טכנולוגיית , VTEC™-ו PGM-F1 , BLAST™  כגון
למקסום החיסכון בדלק.

ה-BF80 וה-BF100 תוכננו מחדש והיעילות שלהם שופרה. בית 
הממסרה הוא הידרודינמי במיוחד, והוא מאפשר להם להפחית את 

התנגדות המים ולנצל את כוח המנוע. 

מבחר המנועים נהנים מהאיכות ומהאמינות האגדית שלנו כדי 
להבטיח עמידות לטווח הארוך וכדי לאפשר לך להפיק את המקסימום 

במים.



 

BFP60 / BF60 / BF50 / BF40

ידית ההטיה הרב-תפקודית, הזמינה כאופציה 
ב-BFP60/BF60, כוללת את כל הפעולות שאתה 
צריך: מתג כוונון זווית המנוע והטייתו, ידית שילוב 
להילוך אחורי, כוונון גובה ידית ולוח התרעות מנוע

ECOmo, בקרת שרפת תערובת 
ענייה לשיפור החיסכון בדלק 

כאשר הסירה בתנועה ובשיוט

BFP60/BF60/BF50/BF40  11

BF40 טבלת ביצועים

Ranieri Voyager 17 - BF40
אורך 5.10 מ' - משקל 380 ק"ג

הספק מרבי 75 כ"ס
2 אנשים - ים רגוע

מדחף )"11(

מהירות מנוע 
)סל"ד(

 מהירות
)קשר(

 תצרוכת 
)ל'/שע'(

8001.90.9

1,0002.50.9

1,5003.21.5

2,0004.72.3

EC
O

m
o

2,5005.52.7

3,0006.33.8

3,5008.05.4

4,00011.36.2

4,50015.77.1

5,00018.08.4

5,50020.910.8

6,00022.915.2
טבלת ביצועים שנמדדו על ידי הונדה - גורמים שונים עשויים 

להשפיע על התוצאות.

מפרט

BFP60/BF60BF50/40

סוג מנועסוג מנוע

3 צילינדרים
12 שסתומים

3 צילינדרים
6 שסתומים

נפחנפח

808 סמ"ק998 סמ"ק
דף ירכתייםדף ירכתיים
L, XS, L

BFP זמין רק בדגמי X

משקלמשקל
מ:

110 ק"ג
מ:

96 ק"ג



 BLAST™ 
הזרקת דלק 

ECOmoממוחשבת
 ידית הטיה 

מתנע חשמלירב-תפקודית*
כוונון זווית 

מנוע והטייתו
הגנת המנוע 

מפלט מרכזי ®NMEA2000ואבטחתו

* זמין בדגמים מסוימים.

PGM-FI
N

F R+

ידית ההטיה הרב-תפקודית, הזמינה כאופציה 
ב-BFP60/BF60, כוללת את כל הפעולות שאתה 
צריך: מתג כוונון זווית המנוע והטייתו, ידית שילוב 
להילוך אחורי, כוונון גובה ידית ולוח התרעות מנוע

מנוע קל משקל, קומפקטי
אלו מנועים קלי משקל אך עוצמתיים, והם כוללים את מגוון 
החידושים של הונדה, ומגיעים בעיצוב אווירודינמי חלקלק. 

מנועי שלושה צילינדרים קלי משקל אלה, המצוידים בטכנולוגיות הייחודיות 
של הונדה, כגון PGM-F1 ו- ™BLAST, מתוכננים לספק ביצועים טובים יותר 

במהירויות מנוע נמוכות יותר כדי שתוכל להתחיל לנוע מהר יותר.

האמינות המעולה שלהם, בשילוב טכנולוגיית ה-ECOmo לשיפור החיסכון 
בדלק, מאפשרות לך לשמור על עלויות תפעול נמוכות. בקרת שיוט אופציונלית 

מאפשרת לך לכוונן את מהירות המנוע בקפיצות של 50 סל"ד - אופציה 
אידיאלית לדייג.

ה-BF50 מצויד בתיבת ממסרה ייחודית ובמנוע גדול יותר המתאים לסירות גשר 
ולסירות גדולות יותר.
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 BF30 / BF20 / BF15 / BF10 / BF8

מדחף עוצמתי מבטיח שמנועים אלה יתאימו 
לשימוש בסירות כבדות יותר

מנועים אלה מתאפיינים בשלט רחוק נוח 
המתאים לכל הצרכים שלך

BF30 טבלת ביצועים

Linder Sportsman 445 Basic - BF30
אורך: 4.51 מ' רוחב 1.75 מ'

משקל 178 ק"ג
שני אנשים - ים רגוע

מהירות מנוע 
)סל"ד(

 מהירות
)קשר(

 תצרוכת 
)ל'/שע'(

4,00011.73.8

4,50015.04.3

5,00018.05.1

20.36.8מקסימום 5,600
טבלת ביצועים שנמדדו על ידי הונדה - גורמים שונים עשויים 

להשפיע על התוצאות.

מפרט

BF30BF20/15BF10/8

סוג מנועסוג מנועסוג מנוע

3 צילינדרים
6 שסתומים

2 צילינדרים
4 שסתומים

2 צילינדרים
4 שסתומים

נפחנפחנפח

222 סמ"ק350 סמ"ק552 סמ"ק
דף ירכתייםדף ירכתייםדף ירכתיים

S, LS, L, XS, L, X
BF15 זמין רק עם XBF10 זמין רק עם X

משקלמשקלמשקל
מ:

77.5 ק"ג
מ:

46.5 ק"ג
מ:

42 ק"ג



מערכת הצתה 
ממוחשבת של 

שלט רחוק*מתנע חשמלי*הונדה
כוונון זווית 

מפלט מרכזימנוע והטייתו**
הגנת המנוע 

ואבטחתו

* זמין בדגמים מסוימים.
**הטיית מנוע זמינה רק 

.BF20/15-ב

PGM-IG
+

הסוג החזק והשקט
מנועים קלי משקל אלה הם מנועים עוצמתיים ואמינים, והם הבחירה 
המושלמת לסירות מתנפחות, לסירות חצי קשיחות )RIB(, למכרזים 

ולסירות מפרש.

בדומה לכל המנועים הימיים של הונדה, גם פה טכנולוגיית 4 הפעימות מאפשרת 
התנעה קלה, פעולה שקטה ופליטת מזהמים נמוכה. הם אומנם קומפקטיים, אבל 

הם עמוסים במאפיינים חדשים שהופכים כל שיוט להנאה צרופה. העיצוב קל המשקל 
שלהם והידית המתקפלת הופכים אותם לקלים במיוחד להובלה. מנועים אלה 

זמינים עם שלט רחוק ועם התנעה חשמלית כדי שיתאימו לכל צרכיך. ניתן לצייד 
את ה-BF15 ואת ה-BF20 בהטיית מנוע המאפשרת לך להוציא את המנוע מהמים 

באזורים שבהם המים רדודים.
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BF6 / BF5 / BF4 / BF2.3

מנועי ה-BF6/5/4 תוכננו במיוחד לפעול עם 
מכל דלק פנימי גדול )1.5 ל'(

ניתן לשאת בקלות את ה-BF6/5/4 בעזרת ידית 
נשיאה נוחה

למרות גודלם הקטן, מנועים אלה מציעים מומנט והספק חזקים

מפרט

BF6/5/4BF2.3

סוג מנועסוג מנוע

צילינדר אחדצילינדר אחד

נפחנפח

57 סמ"ק127 סמ"ק
דף ירכתייםדף ירכתיים

S, LS, L
משקלמשקל

מ:
27.0 ק"ג

מ:
13 ק"ג



ביצועים ניידים

קל משקל
ידית נשיאה 

משולבת
מכל דלק 

מובנה
התנעה בעזרת 

מותחן מצערתהיגוי  ˚360*  כבל

.BF2.3-זמין ב*

מגוון המנועים הניידים שלנו שוכלל ונבדק בצורה מקיפה כדי להבטיח 
את הרמות הגבוהות ביותר האפשריות של אמינות, של ביצועים, של 

יעילות ושל הנאה.
הם לא רק חזקים כדי להניע את הסירה בתוך המים - הם גם קלי משקל כדי שתוכל 

לשאת אותם בחזרה לרכבך, והודות לידית הנשיאה הארגונומית המתקפלת, אתה יכול 
לקחת אותם לכל מקום. כושר התמרון המעולה, בשילוב האמינות המוכחת והמוכרת של 

הונדה, מציעים לך כוח נייד קל ומהנה לשימוש.

ה-BF2.3 משתמש בטכנולוגיית קירור אוויר המצמצמת את עלויות התחזוקה. יכולת 
התמרון והשליטה קלים הודות להיגוי 360°. הוא מצויד במכל דלק פנימי בנפח של 1.1 ל' 

המאפשר הפעלתו למשך כ-60 דקות. מלא דלק, התנע וצא לדרך.



האביזרים המקוריים של הונדה מתוכננים, מיוצרים ונבדקים 
לפי אותם תקנים מחמירים המשמשים לייצור המנועים הימיים 

החיצוניים האגדיים שלנו. הם מתאימים בצורה מושלמת למוצרי 
ההונדה הקיימים ללא כל מאמץ, ומאפשרים לך להתרכז בדברים 

החשובים בחיים - ליהנות מהמים. 

רכיבים משלימים 
ואביזרים מקוריים של 

הונדה

 

מד מהירות מנוע 
רב-תכליתי

מד מהירות שיוט 
רב-תכליתי

מד דלק אנלוגי

מד מהירות מנוע אנלוגי

 ידית הטיה רב-תפקודית
)BFP60A-ו BF60A(

קו מנועי ה-V6 שלנו מתאפיין באפשרויות רבות 
לשימוש ברכיבים משלימים אופציונליים לשיפור 

החוויה במים.

רכיבים משלימים ואביזרים  17

NMEA שעוני
בעזרת רשת ה- ®NMEA2000 )תקשורת 

נתונים מנוע-יחידות אלקטרוניות(, השעונים 
הרב-תכליתיים של הונדה מאפשרים הצגה של 

נתוני ניהול ושל ביצועי המנוע כדי לספק למפעיל 
מידע מדויק החל ממהירות המנוע, דרך מצב 

זווית המנוע ועד זרימת הדלק, תצרוכת הדלק 
הממוצעת ועוד.

)BF40 - BF250-זמין ב(

לחצן התנעה
חדש במנועי V6 עם iST )מצערת 
והחלפת הילוכים חכמה( - כפתור 

התנעה בלחיצה אחת.

משבת מנוע )אימובילייזר(
מנועי V6 חדשים המצוידים ב-iST זמינים עם משבת 
מנוע )אימובילייזר( הדורש שימוש במפתח השלט כדי 

להתניע את המנוע. 

חדשחדש



תיבת בקרה 
בהתקנה שטוחה

 

תיבת בקרה בהתקנה עילית 
)מנוע בודד(

Honda iST )מנועים 2( Honda iST )מנוע אחד(

 ידית הטיה רב-תפקודית
)BFP50D-ו BF40D( תיבת בקרה

צדדית

מצערת והחלפת הילוכים חכמה 
Honda iST

מערכת השליטה והבקרה iST זמינה בכל 
דגמי ה-V6. היא מספקת שליטה מעולה 
 והתקנתה אינה דורשת פעולה מיוחדת. 

המערכת מציעה את כל המאפיינים 
הדרושים לבעלי כלי השיט, כולל מצב 
סרק מהיר, בקרת מצערת וסנכרון בין 
 מהירות המנוע ומצב זווית המנוע )עד 

4 מנועים(. גם בקרות מכניות זמינות לכל 
.V6-מנועי ה

מדחף פלדת אל-חלד 
בעל 3 להבים 

 מדחף אלומיניום 
בעל 3 להבים

 מדחף אלומיניום 
בעל 4 להבים

מדחף פלדת אל-חלד 
בעל 4 להבים

תיבת בקרה בהתקנה עילית 
)שני מנועים(

חדש
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מפרט
השתמש בטבלה כדי להשוות בין המנועים החיצוניים שלנו, ובחר בדגם שבדיוק מתאים לך.

 V6צילינדר אחד2 צילינדרים3 צילינדרים4 צילינדרים

BF250▼/BF225▼/BF200▼/BF175BF150▼/BF135▼/BF115BF100/BF80BFP60/BF60BF50/BF40BF30BF20/BF15BF10/BF8BF6/BF5/BF4BF2.3

סוג
גל זיזים עילי - 6 צילינדרים

V6 VTEC™  60° , 24 שסתומים )250/225(
V6 60° , 24 שסתומים )200/175(

גל זיזים עילי כפול - 4 צילינדרים
 ™VTEC  16 שסתומים

גל זיזים עילי - 4 צילינדרים
 ™VTEC  16 שסתומים )100(

16 שסתומים )80(

 גל זיזים עילי - 
 3 צילינדרים
12 שסתומים

 גל זיזים עילי - 
 3 צילינדרים
6 שסתומים

 גל זיזים עילי - 
 3 צילינדרים
6 שסתומים

 גל זיזים עילי - 2 צילינדרים
4 שסתומים

 גל זיזים עילי - 2 צילינדרים
4 שסתומים

 שסתום עילי - 
צילינדר אחד
2 שסתומים

 שסתום עילי - 
צילינדר אחד
2 שסתומים

3,5832,3541,49699880855235022212757נפח )סמ"ק(

x 96    87 x 99 73 x 89.4 73 x 79.5  70 x 70 61 x 63 59 x 64 58 x 42 60 x 45 45 x 36 89 קדח x מהלך )מ"מ(

טווח מהירות מנוע כאשר 
5,000 - 5,3006,000 - 6,300המצערת פתוחה במלואה

 )150( 6,000 - 5,000 
 )135( 6,000 - 5,000 
 )115( 6,000 - 4,500

 )100( 6,300 - 5,500
 )80( 6,000 - 5,000 6,000 - 5,000 )50( 6,000 - 5,500

 )40( 6,000 - 5,000 6,000 - 5,000 )20( 6,000 - 5,000 
 )15( 6,000 - 4,500

 )10( 6,000 - 5,000 
 )8( 5,500 - 4,500

 )6( 6,000 - 5,000
 )5/4( 5,500 - 4,5006,000 - 5,000

183.9 )250(הספק נקוב ]קילו-ואט )כ"ס([
)225( 165.5
)200( 147.1
)175( 128.7

)150( 110.3
)135( 99.3
)115( 84.6

)100( 73.6
)80( 58.8)60( 44.1)50( 36.8

)40( 29.4)30( 22.1)20( 14.7
)15( 11.0

)10( 7.4
)8( 5.9

 4.4 )6(/6,000 )6( 
 3.7 )5(/5,500 )5( 
  2.9 )4(/5,000 )4( 

)2.3( 1.7

קירור מים קירור מיםמערכת קירור
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
קירור אוויר מאולץ)עם תרמוסטט(

3 מאיידים עם משאבת PGM-FI )הזרקת דלק ממוחשבת(PGM-FI )הזרקת דלק ממוחשבת(PGM-FI )הזרקת דלק ממוחשבת(אספקת דלק
מאייד אחדמאייד אחדמאייד אחד עם משאבת תאוצהמאייד אחד עם משאבת תאוצהתאוצה

טרנזיסטוריתדיגיטלית, CDIאלקטרונית, PGM-IGאלקטרונית, PGM-IGאלקטרונית, PGM-IGאלקטרונית, PGM-IGמתוכנתת במיקרו-מחשבמערכת הצתה

התנעה בעזרת כבלהתנעה בעזרת כבלהתנעה חשמלית/בעזרת כבלהתנעה חשמלית/בעזרת כבלמתנע חשמלימתנע חשמליחשמלית מערכת התנעה

-במיםדרך ציר המדחףדרך ציר המדחףדרך ציר המדחףדרך ציר המדחףמרכזיתמערכת פליטה

)BFP60( 2.00:12.142.332.33יחס העברה
2.07 )BF60(2.082.082.082.332.082.42

)BFP60( 90554427 אמפר )60 אמפר טעינה(אלטרנטור )אמפר(
22 )BF60(22-----

)BFP60( 60403522זרם הטענת מצבר )אמפר(
17 )BF60(1710 / )12 אמפר )התנעה חשמלית 

6 אמפר )התנעה בכבל(
12 אמפר )התנעה חשמלית( / 

6 אמפר )התנעה בכבל(
12 וולט 6 אמפר )ספציפי 

)BF6-ו BF5 לדגמי-

NMEA2000®*  NMEA2000® 
עמידה בדרישות

 NMEA2000® 
עמידה בדרישות

NMEA2000® 
עמידה בדרישות

NMEA2000® 
עמידה בדרישות

NMEA2000® 
-----עמידה בדרישות

בקרת מצערת 
-----850- 1,100 סל"ד750- 1,000 סל"ד650- 1,000 סל"ד650- 900 סל"ד650- 1,000 סל"דטווח פעולה**

גובה דף ירכתיים )מ"מ(
L: 508

X♦: 635 
U♦: 762

L: 508 )150(
X: 635 )150(

LU: 508 )135 /115(
XU: 635 )135 /115(

 L: 537
X: 664

L: 531 )BFP60(
521 )BF60(

X: 658 )BFP60(
S: 416 / L: 521S: 431 / L: 552S: 433 / L: 563 / X: 703

)BF15-רק ל X(
S: 433 / L: 563 / X: 703

)BF10-רק ל X(S: 434 / L: 561S: 418 / L: 571

משקל יבש )ק"ג(
L: 272

X / XC: 287
U / UC: 291

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(

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****

SHU: 46.5**** / SHSU: 49.0****
 SRU: 49.5**** / SRTU: 57.0****
LHU: 49.5**** / LHSU: 52.0****
LRU: 51.0**** / LRTU: 58.5**** 

XRTU: 61.0 )15(****

SHU: 42.0**** / SRU: 46.0**** 
LHU: 44.5**** / LRU: 48.5**** 

SHSU: 45.5**** / 
LHSU: 48.0**** 

 XRUU: 52.5**** )10(

S: 27.0 / L: 27.5SCHU: 13.5****
LCHU: 14.0****

כוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתו
הטיית מנוע באמצעות 

בולם גז
כוונון זווית המנוע 

והטייתו

הטיה ידנית - 5 מצבים
הטיה ידנית - 4 מצביםהטיה ידנית - 5 מצביםהטיה ידנית - 5 מצביםהטיה חשמלית

)BFP60( 920845742792אורך )מ"מ(
777 )BF60(694)720 )הטיה 

640 )שלט רחוק( 
 650 )הטיה( /

640 )שלט רחוק(
 610 )הטיה( /

600524410 )שלט רחוק(

660580459417390375350345347280רוחב )מ"מ(

גובה )מ"מ(
L: 1,788
X: 1,915
U: 2,042

L: 1,665 / X: 1,790L: 1,576 / X: 1,703
L: 1,453 )BFP60(

1,397 )BF60(
X: 1,580 )BFP60(

L: 1.281 / X: 1,387S: 1,195 / L: 1,320S: 1,110 / L: 1,240 /  
X: 1,380 )15(

S: 1,105 / L: 1,235 /  
X: 1,375 )10(S: 1,020 / L: 1,147S: 945 / L: 1,100

*®NMEA2000 יש צורך בכבל נפילת מנוע.
**יש צורך באביזר בקרת מצערת.

***BF100 - BF40: המשקל כולל מדחף אלומיניום )3 ק"ג(.
****BF30 -  BF2.3: משקל יבש כולל מדחף.

▼BF135 / BF150 ו-BF200 / BF225 / BF250 דגמי סיבוב מנוגד זמינים.

 .BF175-זמין רק ל♦
BF250  - BF115Δ: המשקל לא כולל מדחף אלומיניום )3 ק"ג(.



 V6צילינדר אחד2 צילינדרים3 צילינדרים4 צילינדרים

BF250▼/BF225▼/BF200▼/BF175BF150▼/BF135▼/BF115BF100/BF80BFP60/BF60BF50/BF40BF30BF20/BF15BF10/BF8BF6/BF5/BF4BF2.3

סוג
גל זיזים עילי - 6 צילינדרים

V6 VTEC™  60° , 24 שסתומים )250/225(
V6 60° , 24 שסתומים )200/175(

גל זיזים עילי כפול - 4 צילינדרים
 ™VTEC  16 שסתומים

גל זיזים עילי - 4 צילינדרים
 ™VTEC  16 שסתומים )100(

16 שסתומים )80(

 גל זיזים עילי - 
 3 צילינדרים
12 שסתומים

 גל זיזים עילי - 
 3 צילינדרים
6 שסתומים

 גל זיזים עילי - 
 3 צילינדרים
6 שסתומים

 גל זיזים עילי - 2 צילינדרים
4 שסתומים

 גל זיזים עילי - 2 צילינדרים
4 שסתומים

 שסתום עילי - 
צילינדר אחד
2 שסתומים

 שסתום עילי - 
צילינדר אחד
2 שסתומים

3,5832,3541,49699880855235022212757נפח )סמ"ק(

x 96    87 x 99 73 x 89.4 73 x 79.5  70 x 70 61 x 63 59 x 64 58 x 42 60 x 45 45 x 36 89 קדח x מהלך )מ"מ(

טווח מהירות מנוע כאשר 
5,000 - 5,3006,000 - 6,300המצערת פתוחה במלואה

 )150( 6,000 - 5,000 
 )135( 6,000 - 5,000 
 )115( 6,000 - 4,500

 )100( 6,300 - 5,500
 )80( 6,000 - 5,000 6,000 - 5,000 )50( 6,000 - 5,500

 )40( 6,000 - 5,000 6,000 - 5,000 )20( 6,000 - 5,000 
 )15( 6,000 - 4,500

 )10( 6,000 - 5,000 
 )8( 5,500 - 4,500

 )6( 6,000 - 5,000
 )5/4( 5,500 - 4,5006,000 - 5,000

183.9 )250(הספק נקוב ]קילו-ואט )כ"ס([
)225( 165.5
)200( 147.1
)175( 128.7

)150( 110.3
)135( 99.3
)115( 84.6

)100( 73.6
)80( 58.8)60( 44.1)50( 36.8

)40( 29.4)30( 22.1)20( 14.7
)15( 11.0

)10( 7.4
)8( 5.9

 4.4 )6(/6,000 )6( 
 3.7 )5(/5,500 )5( 
  2.9 )4(/5,000 )4( 

)2.3( 1.7

קירור מים קירור מיםמערכת קירור
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
)עם תרמוסטט(

קירור מים 
קירור אוויר מאולץ)עם תרמוסטט(

3 מאיידים עם משאבת PGM-FI )הזרקת דלק ממוחשבת(PGM-FI )הזרקת דלק ממוחשבת(PGM-FI )הזרקת דלק ממוחשבת(אספקת דלק
מאייד אחדמאייד אחדמאייד אחד עם משאבת תאוצהמאייד אחד עם משאבת תאוצהתאוצה

טרנזיסטוריתדיגיטלית, CDIאלקטרונית, PGM-IGאלקטרונית, PGM-IGאלקטרונית, PGM-IGאלקטרונית, PGM-IGמתוכנתת במיקרו-מחשבמערכת הצתה

התנעה בעזרת כבלהתנעה בעזרת כבלהתנעה חשמלית/בעזרת כבלהתנעה חשמלית/בעזרת כבלמתנע חשמלימתנע חשמליחשמלית מערכת התנעה

-במיםדרך ציר המדחףדרך ציר המדחףדרך ציר המדחףדרך ציר המדחףמרכזיתמערכת פליטה

)BFP60( 2.00:12.142.332.33יחס העברה
2.07 )BF60(2.082.082.082.332.082.42

)BFP60( 90554427 אמפר )60 אמפר טעינה(אלטרנטור )אמפר(
22 )BF60(22-----

)BFP60( 60403522זרם הטענת מצבר )אמפר(
17 )BF60(1710 / )12 אמפר )התנעה חשמלית 

6 אמפר )התנעה בכבל(
12 אמפר )התנעה חשמלית( / 

6 אמפר )התנעה בכבל(
12 וולט 6 אמפר )ספציפי 

)BF6-ו BF5 לדגמי-

NMEA2000®*  NMEA2000® 
עמידה בדרישות

 NMEA2000® 
עמידה בדרישות

NMEA2000® 
עמידה בדרישות

NMEA2000® 
עמידה בדרישות

NMEA2000® 
-----עמידה בדרישות

בקרת מצערת 
-----850- 1,100 סל"ד750- 1,000 סל"ד650- 1,000 סל"ד650- 900 סל"ד650- 1,000 סל"דטווח פעולה**

גובה דף ירכתיים )מ"מ(
L: 508

X♦: 635 
U♦: 762

L: 508 )150(
X: 635 )150(

LU: 508 )135 /115(
XU: 635 )135 /115(

 L: 537
X: 664

L: 531 )BFP60(
521 )BF60(

X: 658 )BFP60(
S: 416 / L: 521S: 431 / L: 552S: 433 / L: 563 / X: 703

)BF15-רק ל X(
S: 433 / L: 563 / X: 703

)BF10-רק ל X(S: 434 / L: 561S: 418 / L: 571

משקל יבש )ק"ג(
L: 272

X / XC: 287
U / UC: 291

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(

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****

SHU: 46.5**** / SHSU: 49.0****
 SRU: 49.5**** / SRTU: 57.0****
LHU: 49.5**** / LHSU: 52.0****
LRU: 51.0**** / LRTU: 58.5**** 

XRTU: 61.0 )15(****

SHU: 42.0**** / SRU: 46.0**** 
LHU: 44.5**** / LRU: 48.5**** 

SHSU: 45.5**** / 
LHSU: 48.0**** 

 XRUU: 52.5**** )10(

S: 27.0 / L: 27.5SCHU: 13.5****
LCHU: 14.0****

כוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתוכוונון זווית מנוע והטייתו
הטיית מנוע באמצעות 

בולם גז
כוונון זווית המנוע 

והטייתו

הטיה ידנית - 5 מצבים
הטיה ידנית - 4 מצביםהטיה ידנית - 5 מצביםהטיה ידנית - 5 מצביםהטיה חשמלית

)BFP60( 920845742792אורך )מ"מ(
777 )BF60(694)720 )הטיה 

640 )שלט רחוק( 
 650 )הטיה( /

640 )שלט רחוק(
 610 )הטיה( /

600524410 )שלט רחוק(

660580459417390375350345347280רוחב )מ"מ(

גובה )מ"מ(
L: 1,788
X: 1,915
U: 2,042

L: 1,665 / X: 1,790L: 1,576 / X: 1,703
L: 1,453 )BFP60(

1,397 )BF60(
X: 1,580 )BFP60(

L: 1.281 / X: 1,387S: 1,195 / L: 1,320S: 1,110 / L: 1,240 /  
X: 1,380 )15(

S: 1,105 / L: 1,235 /  
X: 1,375 )10(S: 1,020 / L: 1,147S: 945 / L: 1,100
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)SE( עץ)AE( אלומיניום)IE( מתנפח

T20-SE2T25-SE2T25-AE2T30-AE2T35-AE2T40-AE2T24-IE2T27-IE2T32-IE2T38-IE2סוג

200.0250.0250.0297.0353.0395.0240.0267.0320.5376.0אורך כללי )ס"מ(

144.0156.0156.0157.0170.5189.0154.0153.0153.5170.0קורה כללית )ס"מ(

121.0153.0153.0195.5244.0279.0148.0177.0229.0262.0אורך פנימי )ס"מ(

61.068.068.068.080.590.067.567.567.580.0קורה פנימית )ס"מ(

40.043.543.543.045.049.042.542.542.544.0קוטר צינור )ס"מ(

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 45 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43 107 גודל אריזה )ס"מ(

27344554738633343948משקל נטו )ק"ג(

466152030681525הספק מנוע מרבי )כ"ס(

5/1 -/4 3/1 -/3  -/7  -/5  -/4  -/3  -/3  -/2 כמות נוסעים )מבוגרים/ילדים(

2504404406107001,050400664735950משקל עם מטען )ק"ג(

3 + רצפה )2(3 + רצפה )2(3 + רצפה )2(3 + רצפה )2(3 + קיל3 + קיל3 + קיל3 + קיל33תאים

רצפת V אוויררצפת V אוויררצפת V אוויררצפת V אוויראלומיניוםאלומיניוםאלומיניוםאלומיניוםעץעץרצפה

DCCCCCDCCCקטגוריה

לרכוב על הגלים
מגוון הסירות המתנפחות שלנו הן סירות קלות, ניידות ומושלמות לשייט נינוח באגם או בים 
הפתוח. כל דגמי Honwave עשויים מבד PVC עמיד ואיכותי במיוחד, והם מבטיחים לא רק 

עמידות מקסימלית וביצועים גבוהים, אלא גם יציבות מוחלטת והנאה מושלמת.

 Honwave רצפת עץ 
)מ-2 מ' עד 2.5 מ'(

סירות מתנפחות בעלות רצפת עץ 
Honwave, קומפקטיות וקלות משקל 

הן הפתרון המושלם לטיולים, לדייג 
או לשיוט מהנה. הן מבטיחות ציפה 

ויציבות מעולות בעזרת קוטר גוף צינור 
ציפה גדול יותר. הקיפול והאחסון יכולים 
להתבצע על ידי אדם אחד בתוך דקות. 

זהו דגם יעיל ונוח במיוחד.

 Honwave רצפת אלומיניום 
)מ-2.5 מ' עד 4 מ'(

הסירות המתנפחות Honwave בעלות 
רצפת האלומיניום הן כלי שיט אידיאלי 

לכל פעילות ימית. גוף צינור הציפה 
הגדול שלהן מבטיח שיוט חלק ובטוח 

בכל עת. לוחות הרצפה מקודדים בעזרת 
מספרים כדי שניתן יהיה להרכיב אותם 

בקלות, וניתן לאחסן את הדגם הקטן 

בתיק אחד כך שאתה יכול לקחת אותו 
לכל מקום.

 Honwave אוויר V רצפת 
)מ-2.4 מ' עד 3.8 מ'(

סירות מתנפחות אלה הן סירות קלות 
ומהירות העמוסות במאפייני נוחות 
 V וביצועים. עיצוב גוף עמוק בצורת

משפר בצורה משמעותית את ביצועי 
הקיל ומבטיח יציבות מקסימלית בכל 

מהירות. עיצוב הגוף כולל משטח גימור 
מתנפח אחורי לרצפה השומר על זריזות 

כיוונית, על היגוי מאוזן ותגובתי ועל 
כושר ציפה משופר.



)SE( עץ)AE( אלומיניום)IE( מתנפח

T20-SE2T25-SE2T25-AE2T30-AE2T35-AE2T40-AE2T24-IE2T27-IE2T32-IE2T38-IE2סוג

200.0250.0250.0297.0353.0395.0240.0267.0320.5376.0אורך כללי )ס"מ(

144.0156.0156.0157.0170.5189.0154.0153.0153.5170.0קורה כללית )ס"מ(

121.0153.0153.0195.5244.0279.0148.0177.0229.0262.0אורך פנימי )ס"מ(

61.068.068.068.080.590.067.567.567.580.0קורה פנימית )ס"מ(

40.043.543.543.045.049.042.542.542.544.0קוטר צינור )ס"מ(

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 45 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43 107 גודל אריזה )ס"מ(

27344554738633343948משקל נטו )ק"ג(

466152030681525הספק מנוע מרבי )כ"ס(

5/1 -/4 3/1 -/3  -/7  -/5  -/4  -/3  -/3  -/2 כמות נוסעים )מבוגרים/ילדים(

2504404406107001,050400664735950משקל עם מטען )ק"ג(

3 + רצפה )2(3 + רצפה )2(3 + רצפה )2(3 + רצפה )2(3 + קיל3 + קיל3 + קיל3 + קיל33תאים

רצפת V אוויררצפת V אוויררצפת V אוויררצפת V אוויראלומיניוםאלומיניוםאלומיניוםאלומיניוםעץעץרצפה

DCCCCCDCCCקטגוריה

סירה מתנפחת Honwave עם 
)SE( רצפת עץ

)T20-SE2( '2.0 מ
)T25-SE2( '2.5 מ

סירה מתנפחת Honwave עם 
)AE( רצפת אלומיניום

)T25-AE2( '2.5 מ
)T30-AE2( '3.0 מ
)T35-AE2( '3.5 מ
)T40-AE2( '4.0 מ

סירה מתנפחת Honwave עם 
)IE( אוויר V רצפת

)T24-IE2( '2.4 מ
)T27-IE2( '2.7 מ
)T32-IE2( '3.2 מ
)T38-IE2( '3.8 מ



כוח שאפשר לסמוך עליו  23



שקטים, עצמאיים ותמיד מוכנים לעזור - המגוון הנרחב של הגנרטורים שלנו האמין בכל העולם. 
מיערות הגשם ועד נקודות מחקר בחוג הארקטי - הם מספקים ביצועים שימושיים, עוצמתיים 

 ואמינים בכל רגע נתון. 
אם אתה מחפש מתח לגיבוי לביתך או צריך עזרה בפעילות במקומות פתוחים, צור קשר עם נציג 

ההונדה המקומי וגלה מה הגנרטורים שלנו יכולים לעשות עבורך.

כוח שאפשר לסמוך עליו

EU 10i

1,000 ואט
13.0 ק"ג

EU 30i

3,000 ואט
35.2 ק"ג

 EU 30is

3,000 ואט
61.2 ק"ג

 EU 70is

7,000 ואט
118.1 ק"ג

EU 22i

2,200 ואט
21.1 ק"ג
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העולם של הונדה
במשך שנים אנו מייצרים את מגוון המוצרים שלנו באמצעות טכנולוגיית מנוע 4 הפעימות הנקייה של הונדה. 
הסיבה לכך טמונה בעובדה שאנו מחויבים להפוך את המוצרים שלנו לידידותיים למשתמש, לחסכוניים בדלק 

ולאמינים ככל הניתן - וכל זאת בלי להתפשר על הביצועים. מנועי 4 הפעימות המובילים בשוק עדיין מניעים 
רבים ממוצרינו, אולם אנו תמיד שואפים לנוע קדימה.



אודות הונדה
חברת הונדה הוקמה ביפן בשנת 1948, בשנים הראשונות לקיומה עסקה בפיתוח וייצור 

אופנועים, באמצע שנות השישים עברה הונדה לייצור מכוניות פרטיות, טרקטורונים, מנועים 
ימיים ,מנועי תעשייה ,גנראטורים, מנועים לתעופה, רובוטים מתקדמים וכלי גינון ייחודים. 

חברת הונדה התפתחה במהירות וכיום היא יצרנית המנועים והאופנועים הגדולה בעולם עם 
כושר יצור של למעלה מ 25 מיליון מנועים חדשים בכל שנה.

להונדה 124 מפעלים ב-30 מדינות ברחבי העולם. הונדה מזוהה בכל רחבי העולם כיצרן 
מוביל בטכנולוגיה מתקדמת, איכות ואמינות חסרת פשרות.

עובדות אלו באות לידי ביטוי בהשתתפות המסיבית של החברה בספורט המוטורי לסוגיו. כמו 
גם בציונים הגבוהים ביותר בסקרי שביעות רצון לקוחות ואמינות.


