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HONDA PÄIVITTÄÄ ISOIMMAT
V6-PERÄMOOTTORINSA

Honda on julkaissut kaudelle 2019 saapuvat, päivitetyt V6-perämoottorit BF175,
BF200, BF225 ja BF250. Moottoreissa on keskitytty uudistuneen ulkonäön lisäksi
ylläpidon helppouteen ja monipuolisiin, veneen mukaan mukautuviin asennusvaihtoehtoihin.
• Uusi, urheilullinen ulkomuoto on saanut vaikutteita Honda Marinen vuonna 2017 esittelemästä konsepti-perämoottorista.
• Kaikissa uudistuneissa V6-moottoreissa hyödynnetään BF250-perämoottorista aiemmin
tutuksi tullutta 3.6-Litraista V6-lohkoa.
• Moottoreiden korroosionkestävyyttä on parannettu entisestään ja huoltokohteita kehitetty
nopeampaa huoltoa silmällä pitäen.
• Moottoreista löytyvät niin sähköisen kuin mekaanisen kaukohallinnan vaihtoehdot, eri kaukohallintalaite- ja hallintapaneeli –vaihtoehdoilla, veneen mukaan valiten.
• Hondan uudistuneet V6-moottorit saapuvat Suomeen loka-marraskuussa 2018.
KÄYTÄNNÖLLISTÄ SUUNNITTELUA JA MUOTOILUA
Hondan uudet V6-moottorit omaavat uuden ulkoisen, aerodynaamisen ja progressiivisen V-muodon. Uutta muotokieltä täydentävät elegantit kromiset yksityiskohdat. Moottorin koppa kiinnittyy
uudella 3-pistekiinnityksellä ja siinä on uusi 2-kanavainen epäsuora imuilman syöttökanavisto
estämässä kosteuden siirtymistä moottoriin. Uusien moottoreiden kotelointi muodostuu nyt
vain 3 osasta, entisen 7 osan sijaan. Tämä helpottaa niin moottorin asennus- kuin huoltotöitä.
Uuden fyysisen muotoilun lisäksi huomiota on kiinnitetty paljon myös korroosiokestävyyden parantamiseen niin moottorin osissa kuin ulkokuoren pinnoituksessa. Lohkoa suojaavien anodien
määrää on myös lisätty. Rutiinihuoltoja helpottamaan on mm. öljyntäyttöaukkoa suurennettu,
polttoaineen suodatin ja vedenerotin integroitu ja polttoaineen korkeapainesuodatin uudelleen
sijoitettu siten, että vaihto onnistuu nyt vaivattomasti.
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MOOTTORIN VARUSTELU VENEESI MUKAAN
Kaikista Hondan uusista V6-moottoreista löytyy sähköisellä kaukohallinnalla varustetut versionsa
(iST), mikä mahdollistaa jopa 4 moottorin asennukset rinnakkain. BF200/225/250 ovat saatavilla
myös perinteisellä mekaanisella kaukohallinnalla. Olipa kyseessä sähköinen tai mekaaninen
kaasun ja vaihteiden hallinta, on näistä lisäksi tarjolla lähes veneeseen kuin veneeseen sopivat
kaukohallintalaitemallinsa, valinnaisilla virtalukko-, startti- ja käynnistysnappula -paneeleilla.
Sähköisen kaukohallinnan versiot ovat saatavilla perinteisen avainkäynnistyksen lisäksi myös
painonappikäynnistyksellä ja avaimettomalla käynnistyksellä varkaudenestoineen. Moottoreiden säädettävä kippirajoitin varmistaa, ettei moottori osu ylös kipattaessa veneen rakenteisiin
ahtaammissa moottorikaivoissa. Hondan uutuudet pitävät luonnollisesti sisällään myös Hondan
muista perämoottoreista tutuksi tulleet, merkille ominaiset teknologiset innovaatiot.
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TEKNISET TIEDOT

BF175/BF200/BF225/BF250

Moottorityyppi

V6-SOHC - 6 sylinteriä
VTEC 24 venttiiliä (BF225, BF250)
24 venttiiliä (BF175, BF200)

Iskutilavuus (cc)

3,583

Syl. halk. x iskun pituus (mm)

89 x 96

Kierrosalue täydellä kaasulla

5,000 - 6,000 (BF175-BF225)
5,300 - 6,300 (BF250)

Suurin teho kW (hv)

128,7 (BF175)
147,1 (BF200)
165,5 (BF225)
183,9 (BF250)

Jäähdytysjärjestelmä

Vesijäähdytys
(termostaattiohjaus)

Polttoainejärjestelmä

PGM-FI
(Ohjelmoitu polttoaineen ruiskutus)

Sytytysjärjestelmä

Electroninen PGM-IG

Käynnistysjärjestelmä

Sähkö

Välityssuhde

2.0

Laturi (A)

90

NMEA 2000

35

Uistelunopeudensäädin

Kyllä

Rikipituus (mm)

L: 508
X 635
XX: 762

Kuivapaino (kg)

L: 281
X: 296
XX: 300

Trimmi / Kippi

Sähköinen trimmi / kippi

Pituus (mm)

950

Leveys (mm)
Kokonaiskorkeus (mm)

660
L: 1,789 / X: 1,916 / XX: 2,043

LIITTEET
Kuvat, tiedote etc. ladattavissa alla olevasta linkistä:
http://media.brandt.fi/?w=REZbPok

Lisätiedot, myynti ja markkinointi:
Oy Brandt Ab, Honda-perämoottorit
Pasi Partanen / Tuotepäällikkö +358 (0)20 775 7200
pasi.partanen@brandt.fi
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