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SOICHIRO HONDA HEEFT OOIT gEZEgD: “WE HEBBEN MAAR ééN TOEkOMST EN DIE ZAl 
BESTAAN uIT ONZE DROMEN, AlS WE TENMINSTE DE MOED HEBBEN OM gANgBARE 
MENINgEN TE BETWISTEN.” SINDS 1948, TOEN DE HONDA MOTOR CORPORATION WERD 
OPgERICHT, HEBBEN WE gEHANDElD VOlgENS DEZE FIlOSOFIE. DOOR AlTIjD HET 
BESTAANDE TE BETWISTEN, DOOR AlTIjD VRAgEN TE STEllEN, DOOR AlTIjD TE lEREN. 
DOOR TE PROBEREN HET ONMOgElIjkE MOgElIjk TE MAkEN. EN gROTE DROMEN HEBBEN 
gElEID TOT EEN gEWElDIgE TOEkOMST. VANDAAg PRODuCEERT HONDA INNOVATIEVE 
EN BETROuWBARE PRODuCTEN VOOR BIjNA IEDERE TOEPASSINg, VAN gRASMAAIERS 
TOT PRIVE VlIEgTuIgEN. EN IEDER PRODuCT IS ONTWORPEN OM HET lEVEN PRETTIgER 
TE MAkEN VOOR u, EN MET MINDER SCHADE VOOR ONZE PlANEET. WAAR ZullEN ONZE 
DROMEN IN DE TOEkOMST TOE lEIDEN?

WereldWijd toonaangevende 
technologie en inzet van 
Wereldformaat

“Succes is 99% mislukking”. Deze beroemde 
uitspraak van Soichiro Honda is geworteld in 
alles wat we doen. Bij het ontwikkelen van onze 
technologie voor auto’s via motorfietsen naar 
buitenboordmotoren is gewoon goed nooit 
goed genoeg geweest. Om echte vooruitgang 
te boeken heb je tegenslagen nodig. Er zijn altijd 
technische problemen die overwonnen moeten 
worden. Het is moeilijk, het is vermoeiend, 
maar uiteindelijk pluk je de vruchten. Het is een 
groot genoegen om een product te maken dat 

is ontwikkeld om het beste in zijn soort te zijn. 
je hebt veel plezier van  het oplossen van een 
probleem wanneer je iets hebt gemaakt dat nog 
niet bestond, of dat een verbetering is van iets 
bestaands. Wanneer u een product van Honda 
aanschaft, schaft u iets aan dat veel meer is dan 
de som van de delen. Dat komt omdat ieder 
Honda-product is ontworpen en vormgegeven 
om zo goed mogelijk te zijn. Maar we vergeten 
nooit dat technologie niet een doel op zich is, 
maar slechts een middel. Een middel om mensen 
van dienst te zijn. Daarom zijn alle Honda-
producten gebouwd als maatstaf voor prestaties, 
betrouwbaarheid en zuinigheid. En morgen 
proberen we de lat nog wat hoger te leggen.

dreamS
THE POWER OF

hoe honda door klein te denken de 
grootSte motorenfabrikant ter 
Wereld iS geWorden

Het zijn vaak de kleinste details die dingen 
groots maken. Het oog voor detail, de 
eindeloze kleine verbeteringen, de minuscule 
veranderingen die net dat beetje extra 
toevoegen. Honda is nooit vergeten dat 
groot zijn niet betekent dat je op je lauweren 
kunt rusten. Honda produceert nu ieder jaar 
meer dan 20 miljoen producten. Het bedrijf 
heeft 440 dochterondernemingen en 120 
productiefaciliteiten in 29 landen. Dankzij dit 
mondiale perspectief kunnen we producten 

blijven produceren van de hoogste kwaliteit, die 
voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn en 
die onze impact op het milieu verminderen.

een geniale zet

In 1964 produceerde iedereen voor de 
watersport  2-taktmotoren. Behalve Honda. Wij 
kozen ervoor alleen 4-taktbuitenboordmotoren 
te maken. Die waren betrouwbaarder en 
schoner. Soichiro Honda zei: “Omdat water 
de rijst laat groeien en vissen in het water 
leven wil ik het niet vervuilen… Het kan me niet 
schelen dat iedereen 2-taktmotoren maakt, 
Honda moet 4-taktmotoren maken”. Dit ideaal 
geldt vandaag de dag nog steeds. Volg geen 

gewoontes, maar creëer nieuwe. Toen we 
het water moesten veroveren met technisch 
geavanceerde motoren, loonde het om tegen 
de stroom van de algemene manier van denken 
in te zwemmen.

We hebben ons door niets laten tegenhouden 
en deze manier van denken toegepast op  
onze buitenboordmotoren. Natuurlijk liepen 
we tegen problemen op, maar alleen zo 
leer je voorop te blijven lopen. De rest van 
de bedrijfstak volgt wel. kies voor Honda 
om uw boot voort te stuwen en u krijgt 
betrouwbaarheid, prestaties en technologie  
van wereldformaat.
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HONDA: DE PIONIER VAN 4-TAkTBuITENBOORDTECHNOlOgIE

HONDA gEEFT EEN kWAlITEITS 
gARANTIE DIE, gEDuRENDE 
DE lOOPTIjD NIET MINDER OF 
SlECHTER WORDT. IEDERE klANT 
VAN HONDA MARINE kRIjgT DE IN DE 
BEDRIjFSTAk ONgEëVENAARDE 3 jAAR 
CONSuMENTENgARANTIE OF 1 jAAR 
COMMERCIëlE gARANTIE.* DE HONDA-
gARANTIE BEHOuDT TIjDENS DE 
gEHElE PERIODE DEZElFDE WAARDE, 
HETgEEN BETEkENT DAT DE lAATSTE 
DAg VAN DE gARANTIEPERIODE 
ExACT gElIjk IS AAN DE EERSTE. 
gEMOEDSRuST DuS VOOR AllE 
EIgENAREN VAN DOOR HONDA 
VOORTgEDREVEN BOTEN.

* Mits het onderhoudsprogramma wordt gevolgd

gARANTIE 
(gEMOEDSRuST)

vtec™ – variable valve timing and  
lift electronic control SyStem

VTEC™, dat is ontwikkeld voor het topsegment sportauto’s van Honda, 
varieert de kleplichthoogte en -duur van de inlaatkleppen, voor optimale 
prestaties bij zowel lage als hoge toeren. VTEC™ is leverbaar op 
verschillende Honda-buitenboordmotoren met veel pk’s, en zorgt bij 
lage snelheid voor een soepele en stabiele vrijloop, terwijl de grotere 
kleplichthoogte bij hogere snelheden de koppelkromme en het top-end 
vermogen vergroot.

blaSt™ – booSted loW Speed torque

Honda’s revolutionaire Boosted low Speed Torque 
(BlAST™) (sturing van de ontsteking en samenstelling benzine-
luchtmengsel) maakt gebruik van MBT (Minimum advance for Best 
Torque) Trace Control voor een maximaal koppel. Door de aansturing 
van het ontstekingstijdstip van de motor te koppelen aan de lucht-
brandstofverhouding, stuurt de computer het optimale tijdstip aan. 
BlAST™ spoort de lucht-brandstofverhouding op die voor iedere 
omwenteling van de motor resulteert in het maximale koppel, terwijl 
tegelijkertijd het optimale ontstekingstijdstip kan worden bepaald met 
een rijke lucht-brandstofverhouding wanneer het gas volledig wordt 
opengedraaid, en het ontstekingstijdstip maximaal vervroegt om een 
hoger koppel te produceren. Deze verhoging van het vermogen en het 
koppel bij een laag toerental draagt bij aan de beste prestaties om de 
boot snel te laten planeren.

ecomo – economy controlled motor

Naast Honda’s Programmed Fuel Injection (PgM-FI, 
brandstof injectie systeem) beschikken alle Honda-buitenboordmotoren 
van 40 pk en hoger over de lean Burn Control-technologie, waardoor de 
verbranding plaatsvindt bij een armere lucht-brandstofverhouding dan de 
stoichiometrische lucht-brandstofverhouding. Een O2- (zuurstof) of lAF- 
(lineaire lucht-benzineverhouding-) sensor meet het lucht-brandstofmengsel 
nauwkeurig voor optimaal brandstofverbruik bij kruissnelheid. De manier 
waarop de lean Burn Control bij kruissnelheid wordt gebruikt voor een  
lager brandstofverbruik wordt ook wel ECOmo (Economy Controlled Motor) 
genoemd.

pgm-fi

Honda’s exclusieve Programmed Fuel Injection wordt geregeld door 
een zeer geavanceerde ECu (Engine Control unit) en verschillende 
motorsensoren, die de toevoer van brandstof naar de motor nauwkeurig 
regelen. Het resultaat is gemakkelijk starten, een onmiddellijk reagerende 
gashendel en extreem laag brandstofverbruik voor uw boot.

nmea2000 compliance

Doordat de motormanagementgegevens voldoen aan het 
NMEA2000-connectiviteitsprotocol kunnen deze worden 
gekoppeld aan andere elektronische display-apparatuur n boord, 
waaronder Fishfinder, Chartplotter en sonarapparaten. De interfacing 
wordt mogelijk gemaakt via een ingebouwd CAN-busnetwerk, 
dat eenvoudig kan worden uitgebreid met andere elektronische 
scheepvaartapparatuur.

honda’S eXcluSieve corroSiebeScherming

De opvallende metallic zilveren afwerking van Honda is 
veel meer dan alleen een fraai uiterlijk. Iedere Honda-motor ondergaat 
ter bescherming tegen zware omgevingsomstandigheden, zoals 
ultraviolette straling en langdurige blootstelling aan zout water, een 
grondig lakprocedé dat uit vier stappen bestaat. Allereerst wordt de 
dubbelafsluitende anodisatiebehandeling aangebracht op de body van 
aluminiumlegering, gevolgd door een onderlaag van epoxygrondverf, 

dan acryl zilververf en uiteindelijk de bovenlaag van acrylhars. Bij Honda 
betekent volledige duurzaamheid innovatie op ieder niveau.

motorbeScherming en veiligheid

Honda-buitenboordmotoren zijn voorzien van een compleet 
veiligheidspakket, waaronder een uniek en innovatief 
motoralarmsysteem, dat essentiële motorfuncties (oververhitting, 
lage oliedruk, brandstofinspuiting en opladen) in de gaten houdt 
en de bestuurder waarschuwt voordat de motor beschadigt. Als 
er een fout wordt vastgesteld, wordt de bestuurder gewaarschuwd 
door het unieke paneel met 4 waarschuwingslampjes en een 
hoorbaar waarschuwingssignaal. Met de bescherming voor vrijstand/
starten in versnelling, in combinatie met een noodstopschakelaar die 
aan de bestuurder wordt vastgemaakt, zorgt Honda voor veiligheid  
op het water, onder alle omstandigheden.

BlANkE AcryllAk

MEtAllic AcryllAk

Epoxy priMEr

ANoDisAtiE lAAg

AluMiNiuM lEgEriNg

Afbeelding aangeleverd door garmin

2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2012
BF200 
& BF225

BF15 & BF20 BF2.3, BF135  
& BF150

BF175, BF200 
& BF225

BF75 & BF90 BF40 & BF50 BF60 & BFP60 BF115, BF135, 
BF150, BF175, 
BF200 & BF225

BF250

•		3471	cc	200	pk	&	225	
pk	watergekoelde 4-
taktbuitenboordmotoren	
in	productie.

•		modellen	voldoen	aan	
de	zeer	strenge	carB	
2008-norm	voor	ultralage	
uitstoot	en	beschikken	over	
technologieën	zoals	vtec™	
&	dual	stage	induction.

•		350	cc	15	pk	&	20	
pk	watergekoelde 4-
taktbuitenboordmotoren	
in	productie.

•		modellen	voldoen	aan	
de	zeer	strenge	carB	
2008-norm	voor	ultralage	
uitstoot.

•		2354	cc	135	pk	&	
150	pk	watergekoelde	
4-taktbuitenboordmotoren	
in	productie.
	

•		modellen	voldoen	aan	
de	zeer	strenge	carB	
2008-norm	voor	ultralage	
uitstoot	en	beschikken	
over	technologieën	
zoals	vtec™	&	dual	
stage	induction,	
drievoudige	koeling	&	
armmengselregeling.

•			Heeft	een	slank	60°	
v-profiel	en	een	grote,	3,5	
liter	v6,	soHc-zuigermotor.

•		opnieuw	vormgegeven	
met	geavanceerde	
electronic	command	
module	(ecm),	met	een	
luchtfeedbacksensor	
en	het	voor	de	
bedrijfstak	unieke	
armmengselregelsysteem	
van	Honda,	waardoor	het	
brandstofverbruik	met	5%	
wordt	verminderd.

•		de	in	hun	klasse	
lichtste	motoren	ooit	
geproduceerd.

•		ongeëvenaard	vermogen	
per	gewichtseenheid.

•		uitgerust	met	technologieën	
zoals	Blast™,	vtec™,	
ecomo.

•		22%	lager	
brandstofverbruik	dan	
voorgaande	modellen.	

•		in	klasse	toonaangevend	
lichtgewichtpakket	en	zeer	
geluidsarm.

•		technologieën	zoals	
Blast™	en	pgm-Fi	
(programmed	Fuel	
injection).

•			de	langverwachte,	
splinternieuwe	BF60	&	
BFp60	van	Honda.

•			combineert	exclusieve	
Honda-technologieën	en	
is	daarmee	niet	alleen	de	
lichtste	maar	ook	de	best	
presterende	in	zijn	klasse.

•			BFp60	power	thrust-
staartstuk	is	ontworpen	
voor	optimale	prestaties	op	
zwaardere	schepen.

•		voldoet	aan	nmea2000.

•		volledig	nieuwe	BF115,	
met	Blast™	en	ecomo.

•		opnieuw	vormgegeven	
en	verbeterde	BF135,	
BF150,	BF175,	BF200	
en	BF225	worden	op	
de	markt	gebracht	voor	
meer	koppel,	nog	lager	
brandstofverbruik,	
conformiteit	aan	
nmea2000	en	andere	
voordelen	zoals	Blast™	
en	ecomo.	

•			3583	cc	250	pk	
watergekoelde	
4-taktbuitenboordmotoren	
in	productie.

1964 1967 1971 1987 1990 1993 1997 1998 1999 2000
DE TOEKOMST  
IS 4-TAKT

GB25 B45 & B75 BF8, BF9.9 
& BF15

BF35 &  
BF45

BF25 BF75 &  
BF90

BF115 &  
BF130

BF2 BF8 & BF10

•		Honda	brengt	
haar	eerste	
4-taktbuitenboordmotor	
op	de	markt,	de	gB30,	
met	4	pk.

•		Honda	weet	dan	al	zeker	
dat	4-takttechnologie	
voor	buitenboordmotoren	
de	technologie	van	de	
toekomst	is.

•		59	cc	2,5	pk	
4-taktbuitenboordmotor	
in	productie.

•		126	cc	4,5	pk	&	149	cc	
7,5	pk	watergekoelde 4-
taktbuitenboordmotoren		
in	productie.

•		197	cc	8	pk,	280	cc	9,9	pk	
&	15	pk	watergekoelde	
4-taktbuitenboordmotoren	
in	productie.

•		808	cc	35	pk	&	45	
pk	watergekoelde 4-
taktbuitenboordmotoren	
in	productie.

•		499	cc	25	pk	
watergekoelde 4-
taktbuitenboordmotoren	
in	productie.

•		eerste	producent	van	
buitenboordmotoren	
met	een	totale	productie	
van500.00 4-
taktbuitenboordmotoren	
in	de	Honda	Hosoe-
fabriek	in	Japan.

•		eerste	producent	van	
buitenboordmotoren	
die	een	
4-taktbuitenboordmotor	
met	meer	dan	100	pk	
produceert.

•		57	cc	2	pk	
4-taktbuitenboordmotor	
in	productie.

•		222	cc	8	pk	&	10	pk	
watergekoelde 4-
ktbuitenboordmotoren	
in	productie.

•		modellen	voldoen	aan	
de	zeer	strenge	carB	
2008-norm	voor	
ultralage	uitstoot.

verscheidene sensoren

motormanagement data
• Inductie vacuüm
• Motorsnelheid
• Gashendelstand
• Uitlaatgas  
   zuurstofniveau etc.

Bobine
Injector 

bediening

Injector

ECu

Modellen oliewaarschuwing oververhitting PgM-Fi acg

bf5 •

bf8 - bf30 • •

bf40 - bf250 • • • •

Image supplied by garmingarmin Marine Network

NIMEA 2000

gPS17x 
gPS Antenne

gPSmap 
Multi-Functionele Displays

gMP10 Marine 
Autopilot System

gMI10 Marine 
Instrumenten

Communications 
VHF & AIS Series

gSD22 
Digitale Sonar

Motor 
data

Radar
Sensor Series

Radar
gMR Series

garmin
Weather
Series
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ultralage uitStoot

Honda heeft niet alleen laten zien dat ultralage 
uitstoot mogelijk is, maar dat de inzet hiervoor  
de juiste manier is om het milieu te beschermen – 
nu en in de toekomst. Bovendien is iedere Honda 
4-takt buitenboord motor ontwikkeld volgens 
unieke normen die de maatstaf vormen voor 
zowel ultralage uitstoot als muisstil gebruik.

honda’S Wereldmilieuverklaring 

Als verantwoordelijk lid van de samenleving, 
dat zich ten doel stelt het milieu wereldwijd te 
behouden, stelt het bedrijf alles in het werk 
om in iedere fase van de bedrijfsactiviteiten 
een bijdrage te leveren aan de gezondheid 
van de mens en het sparen van het milieu. 
Alleen op die manier kan het bedrijf een 
succesvolle toekomst bevorderen, niet alleen 
voor het bedrijf maar voor de hele wereld.

INZET VOOR HET 

milieu

RESPECT VOOR HET MIlIEu IS AlTIjD 
EEN BElANgRIjk ONDERDEEl 
gEWEEST VAN DE HONDA-FIlOSOFIE 
BIj HET ONTWERPEN VAN NIEuWE 
PRODuCTEN VOOR DE MONDIAlE 
MARkT. Al MEER DAN 40 jAAR DOET 
HONDA HAAR BEST OM WATERSPORT 
ENTHOuSIASTEN DE MIDDElEN TE 
BIEDEN DIE HElPEN OM HET MIlIEu 
TE BESCHERMEN.
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NIEuWE MIjlPAAl VOOR PRESTATIES
EN VERBRuIk
MET EEN uNIEkE SYNERgIE VAN TECHNOlOgIEëN uIT DE AuTO- EN DE WATERSPORT INDuSTRIE BElICHAAMT DE 
BF250 HONDA’S PASSIE OM uIT TE BlINkEN QuA ONTWERP EN TECHNOlOgIE EN HEEFT HIj, VOlkOMEN TERECHT, DE 
STATuS VAN VlAggENSCHIPMODEl. DE BF250 HEEFT EEN OPVAllENDE, NIEuW ONTWORPEN kAP, EEN uNIEk POWER 
INTAkE-luCHTSYSTEEM EN EEN NIEuWE 3,6 lITER V6-MOTOR, EN gEEFT u DE ulTIEME ERVARINg OP HET WATER.

ontWerp met poWer

Met zijn V6 3,6 liter VTEC™-aangedreven 
krachtbron zet de BF250 de nieuwe norm in de 
250 pk-categorie, met toonaangevende top-end 
prestaties en superieur brandstofverbruik. Het 
opvallende nieuwe ontwerp van de kap heeft een 
uniek Power Intake-luchtsysteem, dat voor het 
eerst wordt toegepast op buitenboordmotoren. 
Het nieuwe Power Intake-systeem, in combinatie 
met Honda’s bewezen BlAST™- & ECOmo-
technologieën, zorgt voor een motor met een 
unieke mix van vermogen en zuinigheid. De 
BF250 beschikt over een geheel nieuw, voor 
topprestaties ontworpen staartstuk, dat voor 
zeer hoge hydrodynamische efficiëntie onder 
water zorgt. De combinatie hiervan met een 
nieuwe tandwieloverbrengingsverhouding (2:1) en 
een groot aanbod aan propellers (met diameters 
tot 16 inch) zorgt voor een zeer hoog algeheel 
prestatieniveau.

Het schakelen is nog verder verbeterd door 
de introductie van een nieuw systeem voor 
schakelbelastingsvermindering. Op basis van de 
gebruiksgegevens van de bestuurder past de ECu 
(Engine Control unit) het ontstekingstijdstip aan, 
wat resulteert in een aangepaste motorkoppel die 
de vereiste schakelbelasting verlaagt. Door een 
toonaangevend acculaadsysteem heeft de BF250 
geen moeite met de steeds toenemende vraag 
naar extra stroom aan boord. In vrijloop past een 
nieuw Adjustable Idle Charge-systeem automatisch 
de motorsnelheid aan via de ECu zodat de 
oplaadsnelheid wordt verhoogd wanneer een 
hogere elektrische belasting wordt waargenomen. 
De BF250 voldoet aan NMEA2000. Dankzij deze 
conformiteit kunnen andere NMEA2000-apparaten 
aan boord, zoals kaartplotters en fishfinders, 
probleemloos worden aangesloten.

race technologie

VTEC™ levert meer vermogen, koppel en 
efficiëntie bij iedere snelheid. Bij 4500 toeren 
activeert VTEC™ een speciaal 2e hoog 
geheven nokprofiel voor meer lucht (door 
middel van een vergrote klepopening) in de 
verbrandingskamer, wat resulteert in meer 
motorvermogen. Om de motorprestaties nog 
verder te verhogen zorgt VTEC™ samen met 
VAIS (Variable Air Intake System = variabel 
luchtinlaatsysteem) voor een langer, vlakker 
koppelprofiel: het toppunt van nauwkeurige 
afstelling.

nieuW: poWer 
intake-
luchtSySteem

Dit nieuwe dynamische 
ontwerpaspect van 
de BF250 zorgt 
ervoor dat lucht van 
buitenaf direct in de 
motor wordt gezogen. 
Daardoor blijft de 
temperatuurverhoging 
die sommige 
conventionele 
luchtinlaatsystemen 
veroorzaken 
achterwege en ontstaat meer motorvermogen.

nieuW: StaartStuk

Het geheel nieuwe profiel van het staartstuk 
van de BF250 verbetert de hydrodynamica van 
de motor, waardoor onder water de efficiëntie 
wordt verhoogd en de weerstand verlaagd. 
Ook de tandwieloverbrengingsverhouding 

is aangepast en wel in 2:1. Hierdoor levert 
de combinatie van propeller en motor veel 
axiaalkracht en overbrenging van de schroef. 
Dankzij deze twee eigenschappen, plus een 
groot assortiment nieuwe propellers (met 
een diameter tot 16 inch), ligt het gemiddelde 
prestatieniveau zeer hoog.

nieuW: Shift load control 

De BF250 beschikt over een geheel 
nieuw Shift load Control-systeem 
(schakelbelastingsvermindering), waardoor 
schakelen minder moeite kost en soepeler 
gaat. Dit is voor het eerst toegepast op Honda 
buitenboordmotoren. Wanneer geschakeld 
wordt vanuit vooruit, achteruit en vrijstand 
analyseert de ECu de motorsnelheid en de 
gashendelstand en verandert op basis daarvan 
het ontstekingstijdstip en het motorkoppel.

nieuW: automatiSch laden in 
vrijloop 

De BF250 is uitgerust met een nieuw 
automatisch oplaadsysteem in vrijloop, 
waardoor de motor voldoende stroom kan 
leveren voor de elektronische apparatuur aan 
boord. In vrijloop signaleert de ECu wanneer 
de vraag naar stroom toeneemt en verhoogt 
dan het toerental van de motor, waardoor de 
dynamo meer vermogen geeft.

booSted loW Speed 
torque (blaSt™) 

Met Honda’s BlAST™-technologie wordt het 
ontstekingstijdstip zo vervroegd dat meer pk’s 
worden ontwikkeld bij lagere toeren, waardoor 
het schip sneller gaat planeren. De acceleratie  
is aanzienlijk verbeterd door vervroeging 
van de ontsteking voor het vinden van het 
beste koppel (MBT). Deze gepatenteerde 
technologie baant nieuwe wegen voor 
4-taktbuitenboordmotoren en is de nieuwe 
norm voor de toekomstige motorontwerpen 
van Honda.

lean burn control

Het toepassen van lean Burn Control verbetert 
het brandstofverbruik op kruissnelheid 
nog verder ten opzichte van vergelijkbare 
4-taktmotoren en verlaagt de gebruikskosten 
voor booteigenaren.

voldoet aan nmea2000

Dankzij de conformiteit aan het 
NMEA2000-protocol kan de motor 
communiceren met de elektronica aan boord 
en daardoor veel informatie leveren aan displays 
van de hoofdunit. Motorgegevens zoals snelheid, 
toerental, temperatuur, brandstofverbruik enz. 
kunnen, wanneer ze in een netwerk worden 
geplaatst met NMEA2000-apparaten van 
bijvoorbeeld garmin of lowrance, worden 
weergegeven op het scherm van de unit. 

nieuW: v6 met grote cilinderinhoud

Een nieuwe 60°, v6, 
krachtig, compact, 3,6 
liter 24-kleppen SOHC-
ontwerp zorgt voor 
superieure prestaties, 
betrouwbaarheid 
en duurzaamheid, 
gebaseerd op Honda’s 
langdurige ervaring in 
motorontwerp. Door het 
slanke motorconcept is 
installeren eenvoudig, 
vooral wanneer 
meerdere motoren 
worden geplaatst.

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

BF250 achieves class leading charging prformance

C
ha

rg
in

g 
cu

rr
en

t (
A

)

Engine speed (rpm)

BF250 90o C

Brand A 90o C

Brand B Engine Hot

luchtstroom
luchtdoorvoer

87



BF175/200/225

BF175/200/225 
v6 met grote 
cilinderinhoud

60° V6 3,5 liter. Een 
krachtig, compact, 
24-kleppen SOHC-
ontwerp. Door het 
ontbreken van de massa 
en het gewicht van 
lange inlaatgeleiders en 
meervoudige nokkenassen 
staat het slanke ontwerp van de V6 garant 
voor superieure prestaties en duurzaamheid 
op basis van Honda’s langdurige ervaring in 
de auto-industrie.

race technologie

VTEC™ levert meer vermogen, koppel en 
efficiëntie bij iedere snelheid. Bij 4500 toeren 
wordt een speciale hoge 2e nok geactiveerd 
voor meer lucht (vergrote klepopening) in de 
verbrandingskamer om meer vermogen te 
produceren. VTEC™ en Dual Stage Induction 
produceren samen een langer, vlakker 
koppelprofiel: het toppunt van nauwkeurige 
afstelling. [VTEC™: alleen BF225]

booSted loW Speed 
torque (blaSt™)

De acceleratie is aanzienlijk verbeterd dankzij 
MBT Trace Control (ontstekingstiming). 
MBT – Minimum advance for Best Torque. 
Vervroegd ontstekingstijdstip genereert meer 
pk’s bij lage toerentallen zodat de boot sneller 
gaat planeren. Supersterke acceleratie bij 
snel opentrekken van de gashendel. Deze 
gepatenteerde technologie baant nieuwe 
wegen voor 4-taktbuitenboordmotoren en 
is de nieuwe norm voor de toekomstige 
motorontwerpen van Honda. 

lean burn control

Het toepassen van lean Burn Control 
verbetert het brandstofverbruik op 
kruissnelheid nog verder ten opzichte van 
vergelijkbare 4-taktmotoren en verlaagt de 
gebruikskosten voor booteigenaren.

voldoet aan nmea2000

Dankzij de conformiteit aan het 
NMEA2000-protocol kan de 
motor communiceren met de elektronica 
aan boord en daardoor veel informatie 
leveren aan displays van de hoofdunit. 
Motorgegevens zoals snelheid, toerental, 
temperatuur, brandstofverbruik enz. kunnen, 
wanneer ze in een netwerk worden geplaatst 
met NMEA2000-apparaten van bijvoorbeeld 
garmin of lowrance, worden weergegeven  
op het scherm van de unit.

kenmerken

•  De met riem aangedreven ‘On Demand’ 
dynamo van 60 amp vermindert de 
warmteontwikkeling en geeft de accu 
superieure oplaadeigenschappen:  
48 amp bij stationair toerental.

•  Viervoudige corrosiebescherming. 
Een gepatenteerd, dubbelafsluitend 
meerlaags verfprocedé. Oplosanodes 
en roestvrijstaaltechnologie, samen 
met waterbestendige connectoren, 
dragen allemaal bij aan verbeterde 
corrosiebescherming.

Image supplied by garmin

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

minimaal verbruik

Honda’s exclusieve Programmed 
Fuel Injection (PgM-FI) en lean 
Burn Control optimaliseren de lucht-
brandstofverhouding en garanderen 
daarmee maximale opbrengst uit iedere 
druppel brandstof.

ultiem comfort

Honda’s variabele luchtinlaatsysteem 
regelt de hoeveelheid en snelheid van 
de lucht in de verbrandingskamer, 
waardoor varen op kruissnelheid soepel 
en plezierig verloopt. Het gebruik van 
lineaire motorrubbers, in combinatie met 
innovatieve ontwerpelementen waardoor 
het vliegwiel onder het blok is geplaatst, 
zorgt ervoor dat het trillingsniveau 
extreem laag is.

maXimaal vermogen

De BF175, BF200 en BF225 zitten barstensvol 
vermogen. Ze zijn uitgerust met Honda’s 
revolutionaire Boosted low Speed Torque 
(BlAST™) lucht-brandstofverhouding- en 
ontstekingstimingtechnologie, en lean Burn 
Control, voor krachtige acceleratie en optimaal 
brandstofverbruik op kruissnelheid. Het voor 
prestaties ontworpen staartstuk draagt nog 
verder bij aan de indrukwekkende acceleratie 
en topsnelheid van deze serie V6- motoren. De 
BF225 is ook uitgerust met Variable Valve Timing 
en lift Electronic Control (VTEC™) , hetzelfde 
systeem dat Honda gebruikt voor de racerij, 
sportauto’s en andere motorvoertuigen. VTEC™ 
zorgt voor een soepele en stabiele vrijloop, terwijl 
de grotere kleplichthoogte bij hoge toerentallen 
de koppelkromme vergroot en een ongelofelijk 
top-end- vermogen levert. Alle drie de motoren 
voldoen aan NMEA2000, waardoor ze kunnen 
worden gekoppeld aan CAN-busnetwerken aan 
boord. Hierdoor kan motormanagementinformatie 
worden weergegeven op  
bestaande, met  
NMEA2000-compatibele  
multifunctionele  
elektronische apparatuur, 
zoals kaartplotters  
en fishfinders.

ABSOluTE kRACHT
HONDA’S BF175, BF200 EN BF225, MET kRACHTIgE 3,5 lITER V6 ZuIgERMOTOREN lEVEREN HET TECHNOlOgISCH 
MEEST gEAVANCEERDE BuITENBOORDVERMOgEN DAT OP DE MARkT IS. OP BASIS VAN BEPROEFDE TECHNOlOgIEëN 
uIT DE AuTOMOTOREN VAN HONDA EN DOOR HET INTEgREREN VAN ExCluSIEVE SCHEEPVAARTTECHNOlOgIEëN 
lEVEREN DEZE REVOluTIONAIRE, ZEER kRACHTIgE BuITENBOORDMOTOREN SuPERIEuR kOPPEl, TOP-END-SNElHEID 
EN AlgEHElE BETROuWBAARHEID EN DuuRZAAMHEID IN EEN SlANkE kRACHTBRON MET gEBAlANCEERD  
60° ‘V’-PROFIEl.

garmin Marine Network

NIMEA 2000

gPS17x 
gPS Antenne

gPSmap 
Multi-Functionele Displays

gMP10 Marine 
Autopilot System

gMI10 Marine 
Instrumenten

Communications 
VHF & AIS Series

gSD22 
Digitale Sonar

Motor 
data

Radar
Sensor Series

Radar
gMR Series

garmin
Weather
Series

109



BF115/135/150  
BF115/135/150
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Honda	150Hp

race technologie

VTEC™ levert meer vermogen, koppel en 
efficiëntie bij iedere snelheid. Bij 4500 toeren 
wordt een speciale 2e hoge nok geactiveerd 
voor meer lucht in de verbrandingskamer om 
meer vermogen te produceren. VTEC™ en 
Dual Stage Induction produceren samen een 
langer, vlakker koppelprofiel: het toppunt van 
nauwkeurige afstelling. [VTEC™: alleen BF150]

booSted loW Speed 
torque (blaSt™)

De acceleratie is aanzienlijk verbeterd dankzij 
MBT Trace Control (ontstekingstiming). 
MBT – Minimum advance for Best Torque. 

Vervroegd ontstekingstijdstip genereert meer 
pk’s bij lage toerentallen zodat de boot sneller 
gaat planeren. Supersterke acceleratie bij snel 
opentrekken van de gashendel.

Deze gepatenteerde technologie baant nieuwe 
wegen voor 4-taktbuitenboordmotoren en 
is de nieuwe norm voor de toekomstige 
motorontwerpen van Honda.

lean burn control

Het toepassen van lean Burn Control 
verbetert het brandstofverbruik op 
kruissnelheid aanzienlijk ten opzichte van 
vergelijkbare 4-taktmotoren en verlaagt de 
gebruikskosten voor booteigenaren. De 
nieuwe modellen zijn nog zuiniger dan de 
voorgaande modellen. garmin gMI10- en gPS 
MAP-apparaten beschikken allemaal over 
Honda’s unieke Eco-lampje. Dit geeft aan dat 
de lean Burn-modus (modus voor lean Burn 
Control) actief is.

voldoet aan nmea2000

Dankzij de conformiteit aan het 
NMEA2000-protocol kan de 
motor communiceren met de elektronica 
aan boord en daardoor veel informatie 
leveren aan displays van de hoofdunit. 
Motorgegevens zoals snelheid, toerental, 
temperatuur, brandstofverbruik enz. 
kunnen, wanneer ze in een netwerk worden 
geplaatst met NMEA2000-apparaten van 
bijvoorbeeld garmin of lowrance, worden 
weergegeven op het scherm van de unit.

kenmerken

•	  Met deze stationair functie kunnen tussen 
650-900 tpm aanpassingen worden 
gedaan in stappen van 50 tpm.

•	  Drievoudige koeling. Drie afzonderlijke 
koelunits voor meer vermogen en 
duurzaamheid.

•	  Viervoudige corrosiebescherming. 
Een gepatenteerd, dubbelafsluitend 
meerlaags verfprocedé. Oplosanodes 
en roestvrijstaaltechnologie, samen 
met waterbestendige connectoren, 
dragen allemaal bij aan verbeterde 
corrosiebescherming.

•	  ‘De met riem aangedreven ‘On Demand’ 
dynamo van 40 amp vermindert de 
warmteontwikkeling en geeft de accu 
superieure oplaadeigenschappen: 30 amp 
bij 1000 tpm en 40 amp bij 2000 tpm.

Hoge	nok
+

Korte	luchttoevoer

lage	nok
+

lange	luchttoevoer

tpm

Ko
pp

el

conventioneel

maXimaal vermogen

De BF150 beschikt over variabele 
klepafstelling (Variable Valve Timing) en 
lift Electronic Control System (VTEC™), 
die zijn ontwikkeld voor Honda’s 
topsegment sportauto’s. VTEC™, dat 
werd geïntroduceerd aan het begin van 
de jaren 90, is de standaardtechnologie 
geworden voor ieder Honda-motorvoertuig 
dat vandaag de dag wordt verkocht. 
Het systeem zorgt voor een soepele 
en stabiele vrijloop, terwijl de grotere 
kleplichthoogte bij hoge toerentallen 
de koppelkromme vergroot en een 
ongelofelijk top-end- vermogen levert.

geavanceerde voordelen

Honda’s BF115, BF135 en BF150 bieden 
rimpelloze prestaties en optimaal vermogen, 
voor een soepele en prettige vaart. Door 
gebruik te maken van beproefde technologieën 
uit Honda-automotoren zijn de BF115, BF135 
en BF150 uitgerust met de meest innovatieve, 
efficiënte en betrouwbare technologieën ter 
wereld. Het vermogen per gewichtseenheid 
van deze buitenboordmotoren doet niet 
onder voor de 2-taktmotoren uit dezelfde 
klasse. De motoren zijn ontwikkeld voor 
gebruik in alle omgevingen en bevatten een 
unieke combinatie van exclusieve Honda-
technologieën, voor meer vermogen bij 
ieder toerental. laag brandstofverbruik, 
uitzonderlijke betrouwbaarheid en verminderd 
periodiek onderhoud dragen allemaal bij 
aan het minimaliseren van de algehele 
eigendomskosten.

BF115/135/150
TECHNOlOgIE DIE HET WAARMAAkT
HONDA’S BF115, BF135 EN BF150 lEVEREN WERElDBEROEMDE kWAlITEIT EN BETROuWBAARHEID DOOR MIDDEl 
VAN gEAVANCEERDE TECHNOlOgIEëN. DEZE MOTOREN REAlISEREN ONgEkENDE PRESTATIENIVEAuS EN 
STEllEN DE NORM OP HET gEBIED VAN INNOVATIES VOOR gEAVANCEERDE INlINE 4-CIlINDERTECHNOlOgIE, DIE 
VOORTBOuWT OP HONDA’S DECENNIAlANgE ERVARINg IN DE AuTO-INDuSTRIE. DEZE MOTOREN BESCHIkkEN 
OVER VERSCHIllENDE ExCluSIEVE HONDA-TECHNOlOgIEëN EN ZIjN DAARDOOR EEN klASSE APART.

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES
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BF75/90
BF75/90
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gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

blaSt™ off

De uitzonderlijke optrek prestatie is een 
combinatie van Honda’s revolutionaire 
Boosted low Speed Torque (BlAST™)-
systeem, dat het ontstekingstijdstip tijdens 
acceleratie vervroegt, en een exclusief en 
krachtig hydrodynamisch staartstukontwerp 
met een vergrote kegel en een lage 
2,33:1-overbrengingsverhouding. 
Multi-port Programmed Fuel Injection 
(PgM-FI), die zorgt voor exacte lucht-
brandstofhoeveelheden naar ieder van 
de vier cilinders, zorgt eveneens voor 
nauwkeurige regeling van de ontstekingstijd 
bij alle toerentallen en daardoor een 
optimaal algeheel prestatieniveau.

beSte in zijn klaSSe

De 1,5 liter, SOHC, 16-kleppen, inline 
4-cilindermotor van de BF75 en de BF90 is 
geïnspireerd op dezelfde buitengewone motor 
die het hart vormt van Honda’s nummer 1 
motorvoertuig, de ‘jazz’. Met uitzondering van 
de cilinderwanden hebben de motoren een 
blok dat volledig uit een aluminiumlegering 
bestaat, wat resulteert in een zeer licht en 
krachtig geheel. De BF90 is ook uitgerust met 
variabele klepafstelling (Variable Valve Timing) 
en lift Electronic Control System (VTEC™) – 
hetzelfde systeem dat Honda gebruikt voor 
haar motorvoertuigen. VTEC™ zorgt voor 
een soepele en stabiele vrijloop, terwijl de 
grotere kleplichthoogte bij hoge toerentallen 
de koppelkromme vergroot en een ongelofelijk 
top-end-vermogen levert.

kRACHTIgE kAMPIOENEN
HONDA’S FANTASTISCHE BF75- & BF90-BuITENBOORDMOTOREN ZIjN gEÏNSPIREERD OP DE jAZZ, HONDA’S NuMMER 1 
AuTO, DIE Al VElE MAlEN WERD BEkROOND. DANkZIj EEN BREED SCAlA AAN ExCluSIEVE TECHNOlOgIEëN EN EEN 
VERMOgEN PER gEWICHTSEENHEID DAT gElIjk IS AAN VERgElIjkBARE 2-TAkTMOTOREN, PRESTEREN DE BF75 EN DE 
BF90 OP IEDER gEBIED NET DAT BEETjE MEER.

race technologie

VTEC™ levert meer vermogen, koppel 
en efficiëntie bij iedere snelheid. Bij 5200 
toeren wordt een hoge nok 2e geactiveerd 
voor meer lucht in de verbrandingskamer 
om meer vermogen te produceren. VTEC™ 
zorgt voor een langer, vlakker koppelprofiel: 
het toppunt van nauwkeurige afstelling. 
[VTEC™: alleen BF90] 

booSted loW Speed 
torque (blaSt™)

Het optrekken en acceleratie zijn verbeterd 
dankzij MBT Trace Control (ontstekingstiming). 
MBT – Minimum advance for Best Torque. 
Vervroegd ontstekingstijdstip genereert meer 
pk’s bij lage toerentallen zodat de boot sneller 
gaat planeren. Ijzersterke acceleratie van 0-50 
m. Deze gepatenteerde technologie baant 
nieuwe wegen voor 4-taktbuitenboordmotoren 
en is de nieuwe norm voor de toekomstige 
motorontwerpen van Honda.

lean burn control

Past de lucht-brandstofverhouding 
aan om de snelheid en de efficiëntie te 
verhogen. Het toepassen van lean Burn 
Control verbetert het brandstofverbruik op 
kruissnelheid aanzienlijk ten opzichte van 
vergelijkbare 4-taktmotoren en verlaagt de 
gebruikskosten voor booteigenaren.

kenmerken

•	  krachtige 1,5 l, SOHC, 16-kleppen, inline 
4-cilindermotor.

•	  Viervoudige corrosiebescherming. 
Een gepatenteerd, dubbelafsluitend 
meerlaags verfprocedé. Oplosanodes 
en roestvrijstaaltechnologie, samen 
met waterbestendige connectoren, 
dragen allemaal bij aan verbeterde 
corrosiebescherming.

•	  Multifunctionele stuurhendelbesturing 
leverbaar voor beide motoren.

verbeterde acceleratie

tot	
30	%

lucht

Brandstof
lucht-brandstof	verhouding

Brandstof

meer	vermogen	-	lager	verBruiK

lucht
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BF60/BFP60
BF60/BFP60

BFP60BF60

booSted loW Speed 
torque (blaSt™)

Het optrekken en acceleratie zijn verbeterd 
dankzij MBT Trace Control (ontstekingstiming). 
MBT – Minimum advance for Best Torque. 
Vervroegd ontstekingstijdstip genereert 
meer pk’s bij lage toerentallen zodat de 
boot sneller gaat planeren. Ijzersterke 
acceleratie van 0-50 m. Deze gepatenteerde 
technologie baant nieuwe wegen voor 
4-taktbuitenboordmotoren en is de nieuwe 
norm voor de toekomstige motorontwerpen 
van Honda. 

lean burn control

Past de lucht-brandstofverhouding aan 
om de snelheid, belasting en efficiëntie te 
verhogen. Het toepassen van lean Burn 
Control verbetert het brandstofverbruik op 
kruissnelheid aanzienlijk ten opzichte van 
vergelijkbare 4-taktmotoren en verlaagt de 
gebruikskosten voor booteigenaren. 

voldoet aan nmea2000

Dankzij de conformiteit aan 
het NMEA2000-protocol kan 
de motor communiceren met de elektronica 
aan boord en daardoor veel informatie 
leveren aan displays van de hoofdunit. 
Motorgegevens zoals snelheid, toerental, 
temperatuur, brandstofverbruik enz. kunnen, 
wanneer ze in een netwerk worden geplaatst 
met NMEA2000-apparaten van garmin of 
lowrance, worden weergegeven op het 
scherm van de unit.

trollingfunctie

Een variabele trollingfunctie voor lage 
snelheden is leverbaar voor de BF60 en de 
BFP60. Met deze handige functie kan de 
bestuurder kleine snelheidsaanpassingen 
maken in stapjes van 50 tpm (tussen 750 tpm 
en 1000 tpm) met een enkele schakelaar.

Afstandsbedieningen: Optionele accessoire 

Stuurhendel: Standaardonderdeel

multifunctionele Stuurhendel

De multifunctionele stuurhendel van de BF60 
beschikt over een krachtige trim-tilt schakelaar 
in de gashendel, zodat de bestuurder de motor 
onderweg kan trimmen en zich volledig op 
het water kan blijven concentreren. Andere 
stuurhendelfuncties zijn onder  andere 
aanpassing van de hendelhoogte en van de 
gashendelfrictie en de eenvoudige aanpassing 
van de stuurgripfrictie. De stuurhendel heeft 
ook een omkeerbare schakelhendel, die zowel 
links als rechts kan worden gemonteerd.

kenmerken

•  Het zeer efficiënte, hydrodynamische 
staartstuk vermindert de weerstand 
onder water, verhoogt het algehele 
prestatieniveau en de snelheid, en 
verlaagt het brandstofverbruik.

•  krachtige 17 amp multipolige AC-dynamo 
(22 amp op Power Thrust-model).

•  Viervoudige corrosiebescherming. 
Een gepatenteerd, dubbelafsluitend 
meerlaags verfprocedé. Oplosanodes 
en roestvrijstaaltechnologie, samen 
met waterbestendige connectoren, 
dragen allemaal bij aan verbeterde 
corrosiebescherming.

toekomStgericht denken

De BF60 heeft een futuristische uitstraling, 
die staat voor superieure prestaties, en is 
leverbaar met zowel afstandsbedienings- 
(waaronder een Power Thrust-model) als 
stuurhendelbesturing. Naast vele andere 
eigenschappen beschikt de stuurhendel 
over een trim-kantel tilt schakelaar, die 
handig in de gashendel is geplaatst, zodat 
de motor onderweg eenvoudig kan worden 
getrimd terwijl de bestuurder zich volledig 
op het water kan blijven concentreren.

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

krachtig en licht

Met een gewicht van 110 kg (BFP60: 119 
kg) combineert de nieuw ontworpen, 
watergekoelde 998 cm3 3-cilindermotor 
elektronische brandstofinspuiting, 
Honda’s revolutionaire BlAST™ 
lucht-brandstofverhouding en 
ontstekingstimingtechnologie met lean Burn 
Control (ECOmo) voor veel vermogen bij 
start en acceleratie, samen met uitstekend 
brandstofverbruik bij kruissnelheid. Het op 
prestaties ontworpen staartstuk draagt nog 
verder bij aan de indrukwekkende acceleratie 
en topsnelheid van de BF60. De BF60 (17 A) en 
de BFP60 (22 A), met hun krachtige dynamo’s, 
voldoen ook aan het NMEA2000-protocol, 
waardoor de motoren kunnen communiceren 
met elektronica aan boord en daarmee een 
breed aanbod aan informatie kunnen leveren 
aan multifunctionele elektronische displays.

poWer thruSt

BFP60, een Power Thrust-model, maakt 
gebruik van een 75-90 pk staartstuk, een 
schroef met een grote diameter en een 
overbrengingsverhouding van 2,33. Het 
staartstuk is zo vormgegeven dat het op 
zwaardere boten de prestaties en het vaargedrag 
bij lage snelheden van de BFP60 optimaliseert.

uITERMATE kRACHTIg
DE HONDA-BuITENBOORDMOTOREN BF60 EN BFP60 VORMEN EEN uITBREIDINg VAN HET PREMIuM 
PRODuCTASSORTIMENT, WAARIN ExCluSIEVE HONDA-TECHNOlOgIEëN WORDEN gECOMBINEERD IN EEN 
lICHTgEWICHT gEHEEl.
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BF40/50
BF40/50

ultieme preStatieS

BlAST™ draagt samen 
met een nieuw ontwikkeld staartstuk en 
andere verbeteringen bij aan verbeterde 
acceleratie en hogere topsnelheid. Het 
optrekken en de  acceleratie zijn verbeterd 
dankzij MBT Trace Control (ontstekingstiming). 
MBT – Minimum advance for Best Torque. 
Vervroegd ontstekingstijdstip genereert 
meer pk’s bij lage toerentallen zodat de boot 
sneller gaat planeren. Deze gepatenteerde 
technologie baant nieuwe wegen voor 
4-taktbuitenboordmotoren en is de nieuwe 
norm voor de toekomstige motorontwerpen 
van Honda.

lean burn control

Past de lucht-brandstofverhouding aan om 
de snelheid, belasting en de efficiëntie te 
verhogen. Het toepassen van lean Burn 
Control verbetert het brandstofverbruik op 
kruissnelheid aanzienlijk ten opzichte van 
vergelijkbare 4-taktmotoren en verlaagt de 
gebruikskosten voor booteigenaren.

voldoet aan nmea2000

Dankzij de conformiteit aan het 
NMEA2000-protocol kan de 
motor communiceren met de elektronica 
aan boord en daardoor veel informatie 
leveren aan displays van de hoofdunit. 
Motorgegevens zoals snelheid, toerental, 
temperatuur, brandstofverbruik enz. kunnen, 
wanneer ze in een netwerk worden geplaatst 
met NMEA2000-apparaten van bijvoorbeeld 
garmin of lowrance, worden weergegeven op 
het scherm van de unit.

kenmerken

•  Het zeer efficiënte, hydrodynamische 
staartstuk vermindert de weerstand 
onder water, verhoogt het algehele 
prestatieniveau en de snelheid, en 
verlaagt het brandstofverbruik.

• lichtste 50 pk buitenboordmotor.

•  BF50/BF40 leverbaar in versie met 
afstandsbediening en met stuurhendel.

•  IVerbeterd koppel bij lage toeren door 
luchtinlaatsysteem met lange buizen 
(Mikuni®-inlaatsysteem).

•  uitgerust met een alarmsysteem met 4 
lampjes (visueel) en zoemer (hoorbaar) 
voor extra veiligheid voor de bestuurder. 

•  17 amp accuoplaadcapaciteit: de beste in 
zijn klasse voor buitenboordmotoren met 
vergelijkbaar vermogen. 

•  Door een verwijderbaar kunststof plug kan 
de anodeslijtage in de motor eenvoudig 
worden gecontroleerd, hetgeen het 
onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt.

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

lichtgeWicht 

Met behulp van een tandwielvertraging 
is een compacte motor gerealiseerd, 
door de inline 3-cilindermotor naar 
voren te brengen, terwijl een kunststof 
inlaatspruitstuk met lange inlaatbuizen 
en ultrakleine elektronicacomponenten 
nog verder bijdragen aan het in zijn 
klasse ongeëvenaarde compacte 
lichtgewichtontwerp.

operationele preStatieS 
en betrouWbaarheid 

De BF40- en BF50-motoren maken 
gebruik van BlAST™ (Boosted low 
Speed Torque) lucht-brandsfofverhouding- 
en ontstekingstimingtechnologie. Een 
ingebouwde computer selecteert het 
optimale 
ontstekingstijdstip 
voor de 
ucht-brand-
stofverhouding, 
hetgeen resulteert 
in nog betere 
acceleratie.

compacte innovatie

De BF40- en BF50-buitenboordmotoren 
behouden hun toonaangevende, lichtgewicht, 
compacte vorm. Beide motoren zijn nu 
uitgerust met elektronische brandstofinspuiting 
PgM-FI, Honda’s unieke Boosted low Speed 
Torque (BlAST™) lucht-brandstofverhouding- 
en ontstekingstimingtechnologie en lean 
Burn Control (ECOmo) voor extra vermogen 
bij start en acceleratie, in combinatie met 
een uitzonderlijk laag brandstofverbruik op 
kruissnelheid.

bekroond ontWerp

Net als Honda’s grotere buitenboordmotoren 
hebben de BF40 en de BF50 een opvallend 
‘vleugelvormig’ ontwerp, dat het concept van 
slankheid en kracht benadrukt.

ulTIEME PRESTATIES
DE BF50 EN DE BF40 ZIjN SINDS HuN lANCERINg EN DANkZIj HuN VOORTDuRENDE ONTWIkkElINg 
uITgEgROEID TOT DE TECHNOlOgISCH MEEST gEAVANCEERDE, lICHTgEWICHT 4-TAkTBuITENBOORDMOTOREN 
IN HET HONDA-ASSORTIMENT.

Honda –
buitenboordmotor in 
neutraal.

Het verlichte garmin/
Honda Eco-lampje geeft 
aan dat de motor nu in 
lean Burn-modus staat.
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BF30

BF30 

Motor  
warmt op 3. klep sluit de extra lucht/ 

    brandstof toevoer af.

2.  Verwarmde was drukt 
zuiger omlaag

1. PTC-Verwarmer wordt heet

Brandstof

Verse lucht

klep

Zuiger

Was

PTC-Verwarmer

Extra lucht/brandstof toevoer sluit automatisch 
af zodra de motor opgewarmd is.

Extra lucht/brandstof doorvoer wanneer  
de motor koud is.

WARMkOuD

Power triM/tilt 
schakelaar

contactslot

Motor
waarschuwingslaMPen

handgreeP 
gashendel

schakelheFbooM

kenmerken

•  Betere manoeuvreerbaarheid en prestaties van de romp dankzij 
Honda’s powertrim- en –tilt modellen. Trimbereik is -4° tot +12°.

•  Een 552 cc zuigermotor biedt superieur koppel in het 
middengebied van het toerental.

•  Het compacte 3-cilinderontwerp met drie carburateurs gebruikt 
één carburateur per cilinder. Het ontwerp reageert sneller dan 
concurrerende gashendelbody’s met lange inlaatgeleiders.

•  Programmed Ignition (PgM-Ig) regelt de ontstekingstijd tijdens het 
starten en bij alle toerentallen zeer nauwkeurig voor een optimaal algeheel prestatieniveau.

•  10 amp (elektrische start) dynamo zorgt ervoor dat de acculading wordt behouden en 
voorziet tegelijkertijd de elektronica en andere accessoires van stroom.

•  Honda’s innovatieve motoralarmsysteem houdt de essentiële motorfuncties in de 
gaten en helpt bij het voorkomen van schade door de bestuurder te waarschuwen voor 
oververhitting of lage oliedruk.

•  Viervoudige corrosiebescherming. Een gepatenteerd, dubbelafsluitend meerlaags 
verfprocedé. Oplosanodes en roestvrijstaaltechnologie, samen met waterbestendige 
connectoren, dragen allemaal bij aan verbeterde corrosiebescherming.

auto Start enrichment

De Engine Command Module (ECM) past het lucht-brandstofmengsel 
automatisch aan voor snel en eenvoudig starten, net als bij 
brandstofinspuiting.

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

centraal gemonteerde Stuurhendel

•  Ergonomisch ontworpen voor uitzonderlijk comfortabele besturing

•  De stuurknuppel is 200 mm langer en de hoek is 125 mm hoger

• Ook modellen met afstandsbediening leverbaar

veilig toeren

Dit model combineert een aantal 
innovatieve eigenschappen, 
namelijk: Auto Start Enrichment; een 
centraal gemonteerde stuurhendel; 
geprogrammeerde ontsteking 
(PgM-Ig); non-lineaire bevestiging; 
motoralarmsysteem en powertrim 
en –tilt. Met dergelijke functionele 
en betrouwbare kenmerken is varen 
nog nooit zo gemakkelijk geweest. 
De BF30 is zowel leverbaar met 
afstandsbediening als met stuurhendel, 
voor gebruik in een groot aantal 
toepassingen. 

veelzijdigheid en vermogen

De BF30 is een compacte, lichtgewicht 
krachtpatser die Honda’s wereldwijd 
vermaarde betrouwbaarheid combineert met 
een snel reactievermogen op de gashendel 
en een uitzonderlijk soepele, stabiele, stille 
werking. Deze motor bevat een aantal 
gebruikersvriendelijke eigenschappen voor 
maximaal plezier op het water, of u nu aan 
het vissen bent in ondiep water of snelheid 
maakt op open water.

een friSSe Wind

Omdat 4-taktmotoren op ongelode benzine 
lopen, hoeft geen olie en benzine gemengd te 
worden. Als gevolg daarvan hoeft u zich zelfs 
tijdens langzaam varen geen zorgen te maken 
over de onprettige dampen die we kennen van 
2-taktmotoren. 

DE STIllE kAMPIOEN
HONDA’S BF30 IS uITgERuST MET EEN gROOT AANTAl INNOVATIEVE FuNCTIES EN lAAg BRANDSTOFVERBRuIk DIE 
ZICHZElF TERugBETAlEN. MET VEEl VERMOgEN EN EEN uITZONDERlIjk kOPPEl IN HET MIDDENgEBIED IS VAREN 
NOg NOOIT ZO gEMAkkElIjk gEWEEST.
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BF15/20 
BF15/20

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

TPM

A
M

P
è

R
E

CONCuRRENTIE

4 AMPèRE MEER BIj 3.000 TPM

uitlaatgas

vooruit achteruit

waterdruk

uitlaatgas

kenmerken

De BF15 en de BF20 zijn leverbaar in veel verschillende modellen, bijvoorbeeld met handmatige 
of elektrische start, power- of gasondersteund trimmen en stuurhendel of afstandsbediening.

•	  Door een inklapbaar handvat, dat precies op het balanspunt van iedere motor is 
gepositioneerd, is hij gemakkelijk horizontaal te dragen. 

•	  Programmed Ignition (PgM-Ig) regelt ook het ontstekingstijdstip tijdens het starten en bij 
alle toerentallen zeer nauwkeurig voor een optimaal algeheel prestatieniveau.

•	  Hoog oplaadvermogen – 12 amp (elektrische start) en 6 amp (handmatige start) vermogen 
zorgt voor behoud van de acculading en voorziet de scheepselektronica van stroom, zelfs 
op trolling snelheid.

4-bladSSchroef 

Alle BF15/BF20-modellen worden standaard 
geleverd met aluminium 4-bladpropellers. Deze 
zeer efficiënte propellers maximaliseren het 
vermogen bij lage en gemiddelde toerentallen, 
voor betere prestaties en een soepel lopende 
motor. Er is ook een Power Thrust-versie 
leverbaar, geschikter voor zwaardere, 
langzamer varende boten.

uitlaatgaS begeleiding bij achteruit

uitlaatgassen worden bij het achteruitvaren 
van de propeller weggeleid, waardoor de 
propeller draait in water dat schoon blijft van 
wervelingen.

hoge oplaadcapaciteit 

12 amp (elektrische start) en 6 amp 
(handmatige start) dynamo’s houden de 
accu’s in topconditie met een veel hogere 
oplaadcapaciteit.

Superieur vaargedrag

De BF20 is leverbaar in versies met power 
trim en gasondersteunde tilt (bepaalde 
modellen) – perfect voor het moeiteloos 
optrimmen van de motor en gebruik in 
ondiep water. Varen op kruissnelheid is 
verbeterd en comfortabeler dankzij Honda’s 
unieke Pendulum Motion-montagesysteem. 
Dit systeem, dat zowel op de BF15 als op de 
BF20 zit, is speciaal ontworpen om trillingen 
te reduceren en het comfort van de gebruiker 
te verhogen. Met de handige voorwaarts 
gemonteerde stuurhendel kan met één 
vinger worden geschakeld, terwijl een 
draaigashendel en spanner voor superieure 
frictie van de gashendel zorgen waardoor de 
bestuurder minder snel vermoeid raakt.

betrouWbaarheid in een  
compact ontWerp

De BF15 en BF20 zijn toppresteerders, met 
hun 350 cc hoogvermogen langeslag motor, 
en leveren optimaal koppel bij iedere snelheid. 
Programmed Ignition (PgM-Ig) regelt ook 
het ontstekingstijdstip tijdens het starten en 
bij alle toerentallen zeer nauwkeurig voor een 
optimaal algeheel prestatieniveau. Een 12 amp 
(elektrische start) dynamo zorgt eveneens 
voor een uitstekend oplaadvermogen, om de 
accu’s in topconditie te houden. Dankzij het 
lichtgewicht ontwerp zijn de motoren zeer 
eenvoudig te vervoeren. Door een inklapare 
stuurhendel, exact gepositioneerd op het 
balanspunt van iedere motor, is hij gemakkelijk 
horizontaal te dragen.

OPMERkElIjkE PRESTATIES
DE BF15 EN BF20 VAN HONDA BIEDEN ONgEëVENAARDE INNOVATIE BINNEN HET ASSORTIMENT DRAAgBARE MOTOREN. 
DEZE MOTOREN lEVEREN SNEl REAgEREND, SOEPEl EN BETROuWBAAR VERMOgEN IN EEN lICHTgEWICHT ONTWERP. 
HONDA’S gEAVANCEERDE 4-TAkTTECHNOlOgIE RESulTEERT IN EFFICIëNT, SCHOON EN STIl gEBRuIk.

poWer thruSt optie

POWER THRuST
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BF8/10
BF8/10

HONDA’S BF8 EN BF10 HEBBEN HuN REPuTATIE gEVESTIgD OP BASIS VAN SuPERIEuRE BETROuWBAARHEID EN lAAg 
BRANDSTOFVERBRuIk. DANkZIj DE COMBINATIE VAN SNEl REAgEREND, BETROuWBAAR EN ZuINIg VERMOgEN IN 
EEN lICHTgEWICHT gEHEEl, gEVEN DEZE MOTOREN VOllEDIgE VOlDOENINg. DE BF8 EN BF10 ZIjN PERFECT VOOR 
gEBRuIk OP OPBlAASBOTEN, RIBS EN HulPBOTEN, EN ZIjN EENVOuDIg TE VERVOEREN DANkZIj HuN HANDIgE 
INklAPBARE DRAAggREPEN.

VRIjHEID OP HET WATER

poWer thruSt optie

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES

eenvoudig te bedienen

Voor nog betere controle en minder moeite 
bij het besturen beschikken de BF8 en de 
BF10 over een grote versnellingshendel, 
aan de voorkant van de motor. Met 
de handige voorwaarts gemonteerde 
schakelhendel kan met één vinger worden 
geschakeld, terwijl een draaigashendel 
en spanner voor superieure frictie van de 
gashendel zorgen waardoor de bestuurder 
minder snel vermoeid raakt en de 
manoeuvreerbaarheid toeneemt.

compact en krachtig

De BF8 en BF10 zijn ontworpen voor 
booteigenaren die betrouwbare prestaties 
willen in een draagbare vorm. Ze zijn perfect 
voor het gebruik op zeilboten en opblaasboten 
en door hun lage gewicht en compacte profiel 
zijn ze gemakkelijk te vervoeren. Door een 
inklapbaar handvat, exact gepositioneerd 
op het balanspunt van iedere motor, is hij 
gemakkelijk horizontaal te dragen.

geavanceerde preStatieS

Zoals bij alle Honda-buitenboordmotoren 
het geval is, betekent de 4-takttechnologie 
ongeëvenaard eenvoudig starten, geluidsarm 
gebruik en lage uitstoot. De BF8 en 
BF10 verbruiken zeer weinig brandstof 
en de onderhoudskosten zijn laag, maar 
leveren desondanks hoge prestaties en de 
duurzaamheid waar Honda vermaard om is. 
Programmed Ignition (PgM-Ig) regelt ook het 
ontstekingstijdstip tijdens het starten en bij alle 
toerentallen zeer nauwkeurig voor een optimaal 
algeheel prestatieniveau.

4-bladSSchroef

Alle BF8/BF10-modellen worden standaard 
geleverd met aluminium 4-bladsschroeven. 
Deze zeer efficiënte schroeven maximaliseren 
het vermogen bij lage en gemiddelde 
toerentallen, voor betere prestaties en een 
soepel lopende motor. Er is ook een Power 
Thrust-versie leverbaar, geschikter voor 
zwaardere, langzamer varende vaartuigen.

uitlaatgaS begeleiding bij achteruit

uitlaatgassen worden bij het achteruitvaren 
van de schroef weggeleid, waardoor de 
schroef draait in water dat schoon blijft van 
wervelingen.

ZwaartePunt

POWER THRuST

kenmerken

De BF10 is een van de lichtste 4-taktmotoren 
in zijn klasse. Ze zijn daardoor gemakkelijk te 
vervoeren en eenvoudig op iedere spiegel te 
monteren.

•	  Door een inklapbaar handvat, dat precies op het 
balanspunt van iedere motor is gepositioneerd, 
is hij gemakkelijk horizontaal te dragen.

•	  Programmed Ignition (PgM-Ig) regelt ook het ontstekingstijdstip tijdens het starten en bij 
alle toerentallen zeer nauwkeurig voor een optimaal algeheel prestatieniveau.

•	  Met de handige voorwaarts gemonteerde schakelhendel kan met één vinger worden 
geschakeld, terwijl een draaigashendel en spanner voor superieure frictie van de gashendel 
zorgen waardoor de bestuurder minder snel vermoeid raakt.

•	  Hoog oplaadvermogen – 12 amp (elektrische start) en 6 amp (handmatige start) vermogen 
zorgt voor behoud van de acculading en voorziet de scheepselektronica van stroom, zelfs 
op trolling snelheid.

•	 	Viervoudige corrosiebescherming. Een gepatenteerd, dubbelafsluitend meerlaags 
verfprocedé. Oplosanodes en roestvrijstaaltechnologie, samen met waterbestendige 
connectoren, dragen allemaal bij aan verbeterde corrosiebescherming.

uitlaatgas

vooruit achteruit

waterdruk

uitlaatgas
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BF2.3/5
BF2.3/5

BF2.3/5
centrifugaalkoppeling (bf 2.3)

De BF2.3 wordt standaard geleverd met een centrifugaalkoppeling. De 
motor heeft daardoor een zeer soepele vrijloop, waarna bij het opendraaien 
van het gas de schroef automatisch wordt geactiveerd naar een hogere 
snelheid. Het is net alsof de motor een vrijstand heeft.

kenmerken

De over de hele wereld vermaarde 4-taktkwaliteit van Honda combineert 
beproefde betrouwbaarheid en een superieur laag brandstofverbruik,  
zonder olie bij te mengen.

•	  De lichtste buitenboordmotor in zijn categorie. Hij is zelfs lichter dan de 
meeste 2-taktbuitenboordmotoren.

•	  lichtgewicht-, compact ontwerp. Eenvoudig te vervoeren en perfect voor kleine boten.

•	  IDe luchtgekoelde technologie met mechanische circulatie voorkomt onderhoudskosten voor 
de waterpomp en verstopte waterkoelcircuits (BF2.3).

•	  Integrale brandstoftank van 1 liter waardoor de motor eenvoudig als één unit te dragen is 
(BF2.3).

•	  De draaigashendel zorgt voor nauwkeurige gashendelcontrole, terwijl de gashendelspanner 
vermoeidheid minimaliseert.

•	  De BF5 beschikt over een veiligheidsstartsysteem, waardoor de motor alleen kan worden 
gestart in vrijstand.

•	 3 amp laadbobine leverbaar als optie voor de BF5.

•	 12 liter brandstoftank meegeleverd met de BF5; verlengt de vaartijd zonder tankstops.

•	 	360 graden draaien is mogelijk, waardoor de gebruiker gemakkelijker in en uit kleine ruimtes 
kan komen (BF2.3).

de juiSte hoeveelheid 
Spierkracht

Bootbestuurders hebben baat bij de 
hogere cilinderinhoud van de motor, in 
de vorm van meer vermogen bij lage en 
gemiddelde toerentallen. Zelfs bij weinig 
toeren hebben de BF2.3 en de BF5 een 
stevig en betrouwbaar koppel, waardoor 
ze zwaardere boten kunnen voortstuwen 
dan welke andere motor in hun klasse 
dan ook.

draagbaar vermogen

Hoewel deze compacte motoren genoeg kracht 
hebben om een boot de zee mee op te nemen, 
zijn ze toch licht genoeg om naar de auto te 
dragen. Dankzij de ergonomische handgreep 
die op iedere motor is gemonteerd, kunnen 
de BF2.3 en de BF5 overal mee naartoe. 
Ondanks hun formaat hebben deze motoren 
alle voordelen van Honda’s geavanceerde, 
ongeëvenaarde 4-takttechnologie. De BF5 
beschikt over een veiligheidsstartsysteem, 
waardoor de motor alleen kan worden gestart 
in vrijstand.

eenvoudig en voordelig in 
gebruik

Voor nog betere controle en minder 
inspanning bij het besturen beschikken de 
BF2.3 en de BF5 over een draaigashendel, 
hetgeen een superieure gashendelfrictie 
garandeert en de reactiesnelheid en 
manoeuvreerbaarheid verbetert. Net als alle 
andere buitenboordmotoren uit het Honda-
assortiment , hebben ook deze motoren een 
extreem laag brandstofverbruik.

ZORgElOOS VAREN
HONDA’S BF2.3 EN BF5 ZIjN ExTREEM BETROuWBAAR EN RuSTIg. HET lICHTgEWICHT ONTWERP EN DE 
ERgONOMISCHE DRAAggREPEN VAN DEZE MOTOREN MAkEN VAREN gEMAkkElIjk EN lEuk, ZONDER VEEl gEDOE. 
HONDA’S gEAVANCEERDE TECHNIEk COMBINEERT gROTE PRESTATIES MET EEN klEINE BEHuIZINg, WAARBIj EEN 
gROOT AANTAl INNOVATIEVE EIgENSCHAPPEN WORDT gECOMBINEERD IN EEN ZO lICHT MOgElIjk gEHEEl. 

gEAVANCEERDE TECHNOlOgIE & SPECIAlE FuNCTIES
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omscHriJving Honda	onderdeelnr.

Honda	marine	olie	–	api	/sJ	/	10w30	–	1	liter	 08221	999	100He

Honda	marine	versnellingsbakolie	-	1	liter 08251	999	101He

Honda	marine	ptt-vloeistof	–	1	liter 08266	999	100He

Honda	marine	vet	 08739	B06	100He

Honda	marine	–	oliepomp	versnellingsbak 08200	9011He

Honda	marine	–	motorolietrekker 07999	zw7	000aH

omscHriJving Honda	onderdeelnr.

Honda	synthetische	4-taktmotorolie	–	
api	/	sl	/	5w30	/	Jaso	ma	–	0,6	liter

08221	777	060He

Honda	synthetische	4-taktmotorolie	–	
api	/	sl	/	5w30	/	Jaso	ma	–	1,0	liter

08221	777	100He

Honda	synthetische	4-taktmotorolie	–	
api	/	sl	/	5w30	/	Jaso	ma	–	4,0	liter

08221	777	400He

vraag om originele honda-
onderdelen, -acceSSoireS  
en -olie

Wanneer het tijd is voor onderhoud 
aan uw Honda-buitenboordmotor, 
adviseren wij u dit de laten doen door 
een geautoriseerde Honda-dealer, 
die originele Honda-onderdelen, 
-accessoires en -olie gebruikt. Op 
die manier bent u altijd verzekerd van 
onderhoud en vakmanschap van de 
beste kwaliteit.

ORIgINElE HONDA 

marine olie

originele honda marine olie

Er is een assortiment moderne oliën en 
smeermiddelen ontwikkeld, voor superieure 
motorbescherming bij gebruik onder de 
zwaarste omstandigheden op het water. u 
kunt er zeker van zijn dat ze zijn getest door 
Honda’s Research & Development-afdeling 
en dat ze geschikt zijn voor gebruik in alle 
Honda Marine-motoren. De voordelen van 
het gebruik van door Honda aanbevolen 
oliën en smeermiddelen.

•  Superieure bescherming tegen 
motorslijtage bij lage en hoge 
bedrijfstemperaturen

• Uitmuntende antiroestbescherming

• Zeer schone motor

• Verminderd olie- en brandstofverbruik

• Goedgekeurd door Honda
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HONDA MARINE 

toegevoegde Waarde

eerSteklaS dealernetWerk en 
klantenService

Waar u ook bent in Europa, er is altijd een 
geautoriseerde Honda-dealer in de buurt die u 
bijstaat met de best mogelijk service en hulp, 
waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken 
over de motor en zich kunt concentreren op 
het plezier. Bij Honda Marine is het verlenen 
van de beste service even belangrijk als het 
product zelf. Onze geschoolde monteurs, die 
beschikken over diepgaande kennis van alle 
Honda-4-taktmotoren, maken gebruik van 
ons allernieuwste diagnosesysteem “Dr. H”. 
Met deze innovatieve elektronica diagnosetool 
kan de status van de motor direct worden 
geanalyseerd, wat leidt tot voordelig onderhoud 
voor eigenaren van Honda’s technologisch 
geavanceerde 4-taktbuitenboordmotoren 
met brandstofinspuiting. Dr. H stelt de 
gekwalificeerde Honda-monteurs in staat 
eventuele afwijkingen snel te analyseren en 
mogelijke probleemgebieden te identificeren. 

Daarnaast kan de tool het gebruik van de 
motor evalueren, eerdere alarmsituaties zoals 
oververhitting en oliedruk bekijken en volledige 
servicerapporten afdrukken voor de eigenaar. 
De ontwikkeling van Dr. H is opnieuw een 
positieve stap voorwaarts voor Honda-dealers, 
omdat onze klanten daardoor nog betere 
service krijgen.

originele honda-onderdelen 
en -acceSSoireS

Honda produceert een breed assortiment 
originele Honda-onderdelen en -accessoires, 
maar ook olie met een speciale formule voor 
buitenboordmotoren. De originele Honda-
onderdelen, -accessoires en -olie worden 
ontwikkeld en geproduceerd conform 
zeer exacte specificaties. Alleen op die 
manier blijft uw Honda-buitenboordmotor 
in optimale conditie. Neem geen risico’s 
wanneer het tijd is voor onderhoud 
van uw Honda buitenboordmotor. Zorg 
ervoor dat dit wordt gedaan door een 
geautoriseerde Honda Marine-dealer. Het 
netwerk van geautoriseerde Honda-dealers 
heeft alle gangbare reserveonderdelen 
op voorraad. Wanneer ze een onderdeel 
niet op voorraad hebben, dan zorgt het 
onderdelendistributiecentrum van Honda 
ervoor dat het wordt geleverd via een van  
de vele Europese logistieke centra.

AllE HONDA-
SCHEEPSuITRuSTINgSONDERDElEN 
EN –ACCESSOIRES ZIjN 
gEPRODuCEERD CONFORM DE 
HOOgST MOgElIjkE NORMEN, 
WAARDOOR u DE VEIlIgHEID EN 
BETROuWBAARHEID kRIjgT DIE 
u VERWACHT VAN DE gROOTSTE 
MOTORENPRODuCENT TER WERElD.

HONDA MARINE 

rigging componentS

HONDA HEEFT OOk 
EEN COMPlEET 
ASSORTIMENT 
HOOgkWAlITATIEVE 
SCHEEPSuITRuSTINg- 
SONDERDElEN…

inStrumentarium

Houd alle aspecten van uw motor in het oog 
met Honda-instrumenten. Wat u ook nodig 
hebt voor uw boot, Honda heeft de instru-
menten ervoor, van eenvoudige analoge tot de 
allernieuwste digitale motorbewaking (verkrijg-
baar als optionele accessoires). Dit zijn onder 
andere toerentellers, trimmeters, snelheids-
meters, voltmeters, urenmeters en waterdruk-
meters. Alle Honda-instrumenten zijn van de 
allerhoogste kwaliteit, voor de nauwkeurigste 
en betrouwbaarste metingen.

contactSlotpanelen

Honda levert ook contactslotpanelen, ontwor-
pen ter aanvulling van de premium bediening-
sonderdelen. Het maakt niet uit hoe groot uw 
boot is, u kunt kiezen uit een groot assortiment 
elektrische bedradingen en verlengkabels. 

afStandSbedieningen

Voor optimaal plezier van uw boot en motor 
is het van groot belang dat u altijd het heft in 
handen hebt. Dankzij Honda’s uitgebreide assor-
timent afstandsbedieningen in allerlei ontwerpen 
en stijlen kunt u ervaren hoe plezierig het is om 
uw boot comfortabel en veilig te besturen. Het 
besturen van uw boot is zoveel leuker wanneer 
u volledige controle hebt over alle elementen, 
vanaf de snelheid en de richting tot en met het 
trimmen en de keuze van de versnelling.

brandStofSyStemen

Ervaar de voordelen van Honda’s veilige, 
draagbare kunststof brandstoftanks (capaciteit 
12 liter of 25 liter), compleet met geïntegreerde 
vlotter bovenop om het brandstofniveau te con-
troleren. Ze zijn gemakkelijk te dragen, dankzij 
de grote ergonomische handgreep, en extreem 
veilig. De kunststof constructie betekent dat er 
geen risico is van lekkage door corrosie. Honda 
levert ook brandstoffilters en waterafscheiders 
aan die in de brandstofleiding kunnen worden 
gemonteerd, tussen de ingebouwde brandstof-
tank van de boot en de motor. Ze voorkomen 
dat condens uit de brandstoftank in aanraking 
komt met de vitale onderdelen van de motor, 
bijvoorbeeld doordat water in het lucht-brand-
stofmengsel en in de verbrandingskamer komt, 
hetgeen resulteert in slechte prestaties en ern-
stige beschadiging van de motor.
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techniSche SpecificatieS

*NB: gewichtsspecificatie inclusief aluminium propeller, tenzij anders vermeld.
**BF250 inclusief roestvrijstalen propeller (6 kg).
VTEC™ (Variable Valve timing & lift Electric Control System)
†BF115-BF225 linksdraaiende modellen leverbaar.
Alle Honda-buitenboordmotoren hebben een nominaal vermogen conform het protocol van de National Marine Manufacturers Association (NMMA). Veranderingen in de specificaties voorbehouden.

 BF250 bF225† bF200 bF175 bF150 bF135  bF115† bF90 bF75 bF60 bFP60

tyPe
oHc	-	6	cilinders	-	60ov6	

vtec™	24	kleppen
oHc	-	6	cilinders	-	60ov6	

vtec™	24	kleppen
oHc	-	6	cilinders	-	60ov6	

24	kleppen
oHc	-	6	cilinders	-	60ov6	

24	kleppen
doHc	-	4	cilinders	

vtec™	16	kleppen
doHc	-	4	cilinders	

16	kleppen
tyPe

doHc	-	4	cilinders	
16	kleppen	

oHc	-	4	cilinders	
vtectm	16	kleppen

oHc	-	4	cilinders	

16	kleppen
oHc	-	3	cilinders	in	lijn	

12	kleppen
oHc	-	3	cilinders	in	lijn	

12	kleppen

cylinderinHoud	(cm3) 3.583 3.471 3,471 3,471 2,354 2,354 cylinderinHoud	(cm3) 2,354 1,496 1,496 998 998

Boring	x	slag	(mm) 89	x	96 89	x	93 89	x	93 89	x	93 87	x	99 87	x	99 Boring	x	slag	(mm) 87	x	99 73	x	89.4 73	x	89.4 73	x	79.5 73	x	79.5

toerental	BiJ	vol	gas 5.300	-	6.300 5.000	-	6.000 5,000	-	6,000 5,000	-	6,000 5,000	-	6,000 5,000	-	6,000 toerental	BiJ	vol	gas 5,000	-	6,000 5,300	-	6,300 5,000	-	6,000 5,000	-	6,000 5,000	-	6,000

scHroeFasvermogen	Kw	(pK) 183.9	(250) 167.8	(225) 149.1	(200) 128.7	(175) 110.3	(150) 99.3	(135) scHroeFasvermogen	Kw	(pK) 84.6	(115) 66.2	(90) 55.2	(75) 44.1	(60) 44.1	(60)

Koelsysteem watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) Koelsysteem watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat)

BrandstoFsysteem
pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

BrandstoFsysteem
pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

pgm-Fi	(geprogrammeerde	
brandstofinjectie)

ontsteKingssysteem elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig ontsteKingssysteem elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig

startsysteem elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch startsysteem elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

uitlaat via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf	 uitlaat via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf

overBrengingsverHouding 2,00 1,86 1,86 1,86 2,14 2,14 overBrengingsverHouding 2,14 2,33 2,33 2,07 2,33

dynamo	output 90a 90a 90a 90a 55a 55a dynamo	output 55a 44a 44a 22a 22a

accu	laadcapaciteit 60a 60a 60a 60a 40a 40a accu	laadcapaciteit 40a 35a 35a 17a 17a

spiegelHoogte	(mm) l:508	/	x:635	/	xx:762 l:508	/	x:635	/	xx:762 l:508	/	x:635	/	xx:762 l:508	/	x:635	/	xx:762 l:508	/	x:635 l:508	/	x:635 spiegelHoogte	(mm) l:508	/	x:635 l:537	/	x:664 l:537	/	x:664 l:521	/	x:648 l:531	/	x:658

drooggewicHt	(kg)* l:284	/	x:290	/	xx:294** l:267	/	x:272	/	xx:277 l:265	/	x:270	/	xx:275 l:265	/	x:270 l:217	/	x:220 l:217	/	x:220 drooggewicHt	(kg)* l:217	/	x:220 l:166	/	x:172 l:165 l:110	/	x:116 l:119	/	x:125

trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt power	trim	&	tilt

lengte	/	Breedte	/	Hoogte	(mm)
920	/	625	/	1760	(l)	-	1887	(x)	-	
2014	(xx)

920	/	625	/	1,670	(l)	-	1,800	(x)	-	
1,925	(xx)

920	/	625	/	1,670	(l)	-	1,800	(x)	-	
1,925	(xx)

920	/	625	/	1,670	(l)	-	1,800	(x)	-	
1,925	(xx)

845	/	580	/	1,665	(l)	-	1,790	(x) 845	/	580	/	1,665	(l)	-	1,790	(x)
lengte	/	Breedte	/	Hoogte	
(mm)

845	/	580	/	1,665	(l)	-	1,790	(x)
748	(rc)	/	449	(rc)	/	1,566	(l)	-	
1,693	(x)

748	(rc)	/	449	(rc)	/	1,566	(l)	-	
1,693	(x)

851	(l)	/	417	
1,397	(l)	

866	(l)	-	792	(x)	/	417		
1,453	(l)	-	1,580	(x)
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techniSche SpecificatieS

*NB: gewichtsspecificatie inclusief aluminium propeller, tenzij anders vermeld.
VTEC™ (Variable Valve timing & lift Electric Control System)
Alle Honda-buitenboordmotoren hebben een nominaal vermogen conform het protocol van de National Marine Manufacturers Association (NMMA). Veranderingen in de specificaties voorbehouden.

 bF50 bF40 bF30 bF20 bF15 bF10 bF8 bF5 bF2.3

tyPe oHc	-	3	cilinders
oHc	-	3	cilinders	

6	valve
oHc	-	3	cilinders	

6	valve
oHc	-	2	cylinders oHc	-	2	cilinders oHc	-	2	cilinders

tyPe
oHc	-	2	cylinders oHv	-	1	cylinder oHv	-	1	cylinder

cylinderinHoud	(cm3) 808 808 552 350 350 222 cylinderinHoud	(cm3) 222 127 57

Boring	x	slag	(mm) 70	x	70 70	x	70 61	x	63 59	x	64 59	x	64 58	x	42 Boring	x	slag	(mm) 58	x	42 60	x	45 45	x	36

toerental	BiJ	vol	gas 5.500	-	6.000 5.000	-	6.000 5.000	-	6.000 5.000	-	6.000 4.500	-	5.500 5.000	-	6.000 toerental	BiJ	vol	gas 4,500	-	5,500 4,500	-	5,500 5,000	-	6,000

scHroeFasvermogen	Kw	(pK) 37,3	(50) 29,8	(40) 22,4	(30) 14,9	(20) 11,2	(15) 7,4	(10) scHroeFasvermogen	Kw	(pK) 6.0	(8) 3.7	(5) 1.7	(2.3)

Koelsysteem watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) Koelsysteem watergekoeld	(met	thermostaat) watergekoeld	(met	thermostaat) luchtgekoeld

BrandstoFsysteem geprogrammeerde	brandstofinjectie geprogrammeerde	brandstofinjectie 3	carburateurs	met	acceleratiepomp 1	carburateur	met	acceleratiepomp 1	carburateur	met	acceleratiepomp 1	carburateur	met	acceleratiepomp BrandstoFsysteem 1	carburateur	met	acceleratiepomp 1	carburateur 1	carburateur

ontsteKingssysteem elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig ontsteKingssysteem elektronisch	pgm-ig elektronisch	pgm-ig transistor

startsysteem elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch	of	reperteer elektrisch	of	reperteer elektrisch	of	reperteer startsysteem elektrisch	of	reperteer Handmatig Handmatig

uitlaat via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf via	de	propellernaaf uitlaat via	de	propellernaaf onder	water -

overBrengingsverHouding 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.33 overBrengingsverHouding 2.33 2.08 2.42

dynamo	output 22a 22a - - - - dynamo	output - - -

accu	laadcapaciteit 17a 17a 10a 12a	(elektrisch)	/	6a	(reperteer) 12a	(elektrisch)	/	6a	(reperteer) 12a	(elektrisch)	/	6a	(reperteer) accu	laadcapaciteit 12a	(elektrisch)	/	6a	(reperteer) 3a	(optie)

spiegelHoogte	(mm) s:416	/	l:521 s:416	/	l:521 s:431	/	l:552 s:433	/	l:563	/	x:703 s:433	/	l:563	/	x:703 s:433	/	l:563	/	x:703 spiegelHoogte	(mm) s:433	/	l:563	/	x:703 s:445	/	l:572 s:418	/	l:571	

drooggewicHt	(kg)* s:96	/	l:98 s:96	/	l:98
sHg:80	/	lrt:79.5	/	srt:77.5	/	
lrg:77.5	/	lHg:82	/	lHt:84

s:42	/	l:49.5	/	x:52.5	(xru) s:42	/	l:49.5	/	x:52.5	(xru) s:42	/	l:44.5	/	x:52.5	(xru) drooggewicHt	(kg)* s:42	/	l:44,5	/	x:52,5 s:27,5	/	l:28 s:13,5	/	l:14

trim	&	tilt power	trim	&	tilt	of	gasondersteund power	trim	&	tilt	of	gasondersteund
power	trim	&	tilt	of
handmatige	trim	(5	standen)	en	
gasondersteunde	of	handmatige	tilt

trim	handmatig	(5	standen) trim	handmatig	(5	standen)
trim	handmatig	(5	standen)
tilt	handmatig

trim	&	tilt trim	handmatig	(5	standen) manual	/	manual	5	stages manual	/	manual	4	stages

lengte	/	Breedte	/	Hoogte	(mm) 694	/	372	/	1.258	(s)	-	1.364	(l) 695	/	372	/	1.258	(s)	-	1.364	(l)
640	(rc)	-	720	(tiller)	/	375	/	1.195	
(s)	-	1.320	(l)

650	(tiller)	/	350	/	s:1.110	-	l:1.240	
-	x:1.380

650	(tiller)	/	350	/	s:1.110	-	l:1.240	
-	x:1.380

610	(tiller)	/	345	/	s:1.105	-	l:1.235	
-	x:1.375

lengte	/	Breedte	/	Hoogte	(mm) tilt	handmatig" "trim	handmatig	(5	standen) 410	/	280	/	s:945	-	l:1,100
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• 2 m (T20-SE2)
• 2.5 m (T25-SE2)

• 2.5 m (T25-AE2)
• 3 m (T30-AE2)

• 3.5 m (T35-AE2)
• 4 m (T40-AE2)

• 2.4 m (T24-IE2)
• 2.7 m (T27-IE2)

• 3.2 m (T32-IE2)
• 3.8 m (T38-IE2)

1

2

4 5
6

3

IN HARMONIE MET DE NATuuR
Honwave opblaasbare producten
WE HEBBEN HET ASSORTIMENT HONWAVE OPBlAASBOTEN  
ONTWIkkElD OP BASIS VAN ééN PRINCIPE: WAT u OOk WIlT OF 
WENST, ER IS AlTIjD EEN BETROuWBARE, EENVOuDIg TE gEBRuIkEN 
EN gEMAkkElIjk TE VERVOEREN HONWAVE-OPBlAASBOOT DIE AAN 
Al uW EISEN VOlDOET.

kenmerken

•	 	Het in Europa geproduceerde pvc-weefsel dat wordt gebruikt in het 
assortiment Honwave opblaasboten garandeert:

 Hoogwaardig kwalitatieve materialen

 Duurzame & betrouwbare constructie

 lichtgewicht

 uitstekend bestand tegen uv-straling & weersomstandigheden

 Zeewaterbestendig

 Een uitstekende reputatie

•	 	Ergonomische draaglussen, voor extra comfort bij het verplaatsen.

•	 	Extra pvc-handgrepen aan het achtersteven, waardoor het optillen en 
verplaatsen van grotere boten gemakkelijker is. T30AE-2, T35AE-2, T40AE-2, 
T32IE-2 & T38IE-2.

•	 	Stevige polymeren antispat vlakken op het achtersteven zorgen voor extra 
bescherming aan de achterkant.

•	 	Door de extra standaard aangebrachte zittinghouders is het plaatsen van 
zittingen en extra zitmogelijkheden eenvoudig. T30AE-2, T35AE-2, T40AE-2, 
T32IE-2 & T38IE-2.

•	 	glasvezel spiegel & zittingen voor langdurige bescherming tegen uv en 
weersomstandigheden.

•	 	luchtpomp met hoge capaciteit en hoge druk, met leegloopfunctie 
waardoor het opblazen/leeg laten lopen van de boot geen gedoe meer is.

5. Pvc-handgrepen aan achterkant  
(op modellen T30 en hoger)

1. Ergonomische 
handgrepen 

4. Robuuste 
stootrand 

2. Gestroomlijnde 
roeiriemvergrendeling  

3. Uittrekbare veiligheidslijn  
en -houders (T20-SE2,  

T25-SE2, T25-AE2)

6. Anti spatvlakken  
van stevig polymeer

veilige en gebruiksvriendelijke boten, de perfecte vaarpartners.

De Honwave opblaasboten met lattenbodem zijn compact en ultralicht, en perfect 
voor bootuitjes, vistrips of gewoon voor een pleziervaart. De drijvers hebben de 
grootste diameter in de markt, wat superieure drijfkracht en stabiliteit garandeert. 
Bovendien kan het opvouwen en wegbergen ervan door één persoon worden 
gedaan, in slechts enkele minuten.

klaar voor iedere uitdaging.

Voor bootfanaten die plezier heel serieus nemen zijn de Honwave-opblaasboten 
met aluminium vloerdelen de ideale opblaasboten voor iedere activiteit op het 
water. Opgepompt en klaar voor de start, en met extra grote drijvers voor een altijd 
even soepele vaart. De vloerdelen zijn met nummers gecodeerd voor probleemloze 
montage, en de kleinere modellen kunnen in één draagzak worden opgeborgen.  
u kunt ze dus overal mee naartoe nemen.

een revolutionaire bodem voor opwindende prestaties.

Deze opblaasboten zijn licht en snel, en zitten boordevol comfort en prestatie. 
Dankzij de trillingdempende bodem verloopt zelfs de meeste ruwe tocht gladjes. 
Hun diepe V-rompontwerp optimaliseert de kielprestaties en zorgt voor maximale 
stabiliteit bij zo goed als iedere snelheid. Het rompontwerp bevat verlengde, van 
achter opgeblazen bodemtrimvlakken, voor moeiteloze wendbaarheid, en verhoogde 
drijfkracht die geschikt is voor 4-taktmotoren.

HONWAVE-OPBlAASBOTEN MET lATTENBODEM

HONWAVE-OPBlAASBOTEN MET AluMINIuM VlOERDElEN

HONWAVE-OPBlAASBOTEN MET AIR V-BODEM
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techniSche SpecificatieS

 

tyPe t24-ie2 t27-ie2 t32-ie2 t38-ie2

lengte	uitwendig	(cm) 240 267 320,5 376

Breedte	uitwendig	(cm) 154 153 153,5 170

lengte	inwendig	(cm) 148 177 229 262

Breedte	inwendig	(cm) 67 67,5 67,5 80

diameter	driJvers	(cm) 42,5 42,5 42,5 44

aFmetingen	verpaKt	(Kg) 112	x	60	x	34 112	x	65	x	38 112	x	65	x	38 122	x	72	x	43

netto	gewicHt	(Kg) 33 34 39 48

maximaal	toegelaten	
vermogen	(pK)

6 8 15 25

maximaal	aantal	personen	
(volwassen/Kind)

3/- 3/1 4/- 5/1

maximaal		
draagvermogen	(Kg)

400 664 735 950

aantal	lucHtKamers 3+vloer	(2) 3+vloer	(2) 3+vloer	(2) 3+vloer	(2)

Bodemtype airdecK airdecK airdecK airdecK

cotegorie	europese	
normen

- c c c

 

tyPe t25-ae2 t30-ae2 t35-ae2 t40-ae2

lengte	uitwendig	(cm) 250 297 353 395

Breedte	uitwendig	(cm) 156 157 170,5 189

lengte	inwendig	(cm) 153 195,5 244 279

Breedte	inwendig	(cm) 68 35 80,5 90

diameter	driJvers	(cm) 43,5 43 45 49

aFmetingen	verpaKt	(Kg) 112	x	65	x	38 112	x	65	x	38 122	x	72	x	43 129	x	79	x	45

netto	gewicHt	(Kg) 45 54 73 86

maximaal	toegelaten	
vermogen	(pK)

6 15 20 30

maximaal	aantal	personen	
(volwassen/Kind)

3/- 4/- 5/- 7/-

maximaal		
draagvermogen	(Kg)

440 610 700 1050

aantal	lucHtKamers 3+Kiel 3+Kiel 3+Kiel 3+Kiel

Bodemtype aluminium aluminium aluminium aluminium

cotegorie	europese	
normen

c c c c

 

tyPe t20-se2 t25-se2

lengte	uitwendig	(cm) 200 250

Breedte	uitwendig	(cm) 144 156

lengte	inwendig	(cm) 121 153

Breedte	inwendig	(cm) 61 68

diameter	driJvers	(cm) 40 43,5

aFmetingen	verpaKt	(Kg) 107	x	60	x	32 112	x	60	x	34

netto	gewicHt	(Kg) 25,5 34

maximaal	toegelaten	
vermogen	(pK)

4 6

maximaal	aantal	personen	
(volwassen	/	Kind)

2	/	- 3/-

maximaal		
draagvermogen	(Kg)

250 440

aantal	lucHtKamers 3 3

Bodemtype latten latten

cotegorie	europese	
normen

- c

3837


