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ŠPECIFIKÁCIA
Typ

Life

ENGINEERING FOR

HLINÍKOVÁ PODLAHA (AE)

T20-SE3

T25-SE3

T25-AE3

T30-AE3

T35-AE3

T40-AE3

Celková dĺžka (cm)

202.0

250.0

250.0

297.0

353.0

395.0

Celková šírka (cm)

144.0

156.0

156.0

157.0

171.0

189.0

Vnútorná dĺžka (cm)

121.0

153.0

153.0

195.5

244.0

279.0

Vnútorná šírka (cm)

61.0

68.0

68.0

68.0

80.0

90.0

Priemer plavákov (cm)

40.0

43.5

43.5

43.0

45.0

49.0

Rozmery balenia (cm)

107 x 60 x 32

112 x 60 x 34

112 x 65 x 38

112 x 65 x 38

122 x 72 x 43

129 x 79 x 45

Hmotnosť (kg)

27

34

45

54

73

86

Max. výkon motora (k)

4.3

6

6

15

20

20

Posádka max (Dospelí/Deti)

2/-

3/-

3/-

4/-

5/-

7/-

Užitočná hmotnosť (kg)

250

440

440

610

700

1.050

3

3

3 + kýl

3 + kýl

3 + kýl

3 + kýl

Lamelová

Lamelová

Hliníková

Hliníková

Hliníková

Hliníková

Počet komôr

Viac ako 50 rokov inovácií robí
značku Honda Marine legendou
v oblasti prívesných lodných
motorov. Do vývoja, testovania
a neustáleho vylepšovania
našich produktov vkladáme
veľké úsilie, vďaka čomu sa lodné
motory Honda už desaťročia
tešia obľube zákazníkov po celom
svete. Naše produkty vyvíjame pre
vašu spokojnosť a zábavu. Je to
jednoducho

LAMELOVÁ PODLAHA (SE)

Podlaha

NAFUKOVACIE DNO (IE)

Typ

T24-IE3

T27-IE3

T32-IE3

T38-IE3

Celková dĺžka (cm)

240.0

267.0

320.0

376.0

Celková šírka (cm)

154.0

153.0

154.0

170.0

Vnútorná dĺžka (cm)

148.0

177.0

229.0

262.0

Vnútorná šírka (cm)

67.0

67.0

67.0

80.0

Priemer plavákov (cm)

42.5

42.5

42.5

44.0

Rozmery balenia (cm)

112 x 60 x 34

112 x 65 x 38

112 x 65 x 38

122 x 72 x 43

Hmotnosť (kg)

33

34

39

48

Max. výkon motora (k)

6

8

15

20

Posádka max (Dospelí/Deti)

3/-

3/1

4/-

5/1

Užitočná hmotnosť (kg)

400

664

735

950

3 + dno (2)

3 + dno (2)

3 + dno (2)

3 + dno (2)

Nafukovacia do V

Nafukovacia do V

Nafukovacia do V

Nafukovacia do V

Počet komôr
Podlaha

Honda Motor Europe Limited
Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava
www.honda.sk

ZÁRUKA
Pre nafukovacie člny sa vzťahuje štandardná záruka.
Pre viac informácii kontaktujte vášho autorizovaného predajcu www.honda.sk

Tieto technické údaje sa nevzťahujú na žiadny konkrétny výrobok, ktorý sa
dodáva alebo ponúka na predaj. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu
technických údajov, vrátane farieb, s upozornením alebo bez upozornenia
v čase, ktorý považuje za vhodný. Môžu sa vyskytnúť významné aj
menšie zmeny. Vynaloží sa však maximálne úsilie na zabezpečenie
presnosti údajov uvedených v tejto brožúre. Podrobnosti o technických
údajoch konkrétneho výrobku získate od predajcu, u ktorého ste zadali
objednávku. Táto publikácia za žiadnych okolností nepredstavuje žiadnu
ponuku spoločnosti žiadnemu subjektu. Všetky predaje realizuje príslušný
distribútor alebo predajca v súlade so štandardnými podmienkami predaja
a záručnými podmienkami poskytovanými distribútorom. Napriek tomu, že
sa vynakladá úsilie na zabezpečenie presnosti technických údajov, brožúry
sa pripravujú a tlačia niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu
vždy okamžite odzrkadľovať zmeny technických údajov alebo v niektorých
ojedinelých prípadoch poskytovania konkrétnej funkcie. Zákazníkom sa
vždy odporúča, aby s dodávajúcim predajcom prediskutovali konkrétne
podrobnosti, najmä ak výber závisí od jednej z propagovaných funkcií.
Spoločnosť Honda zodpovedne získava papier od výrobcov v EÚ.
Neodhadzujte ma. Odovzdajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.

NOVÝ RAD
JEDINEČNÝ ZÁŽITOK NA VODE

H O N W AV E

Honwave technológia
Prenosné a jednoducho
zložiteľné
Kompaktné a prenosné, dajú sa ľahko zložiť a
rovnako ľahko sa zbalia do tašky a uskladnia.
Sú tiež mimoriadne praktické a nevyžadujú
drahé kotvisko alebo príves. Všetky majú
vysokotlakové nožné pumpy na nafúknutie
a vyfúknutie člna.

Kotvová kladka
Malý detail, ale vysoko efektívny. Kotvová kladka chráni provu
pred poškodením lanom, pri kotvení alebo vyviazaní.

Jedinečný zážitok na vode
Náš nový štýlový rad nafukovacích člnov Honwave je ľahký, prenosný a jednoduchý
na použitie. Sú vyrobené z najkvalitnejšieho PVC a sú odolné, tuhé a schopné
odolávať aj najdrsnejšiemu prostrediu.
Možnosť troch prevedení podlahy vám dáva ﬂexibilitu pri výbere z kompaktnej
lamelovej podlahy, ktorá sa ľahko ukladá, extra robustnej hliníkovej podlahy alebo
našej vzduchovej V-podlahy, špeciálne vytvorenej pre stabilitu a výkon. Všetky majú
extra široký priemer valcov pre hladkú jazdu a novú farebnú škálu; takže nech už
pôjdete kamkoľvek, nový Honwave vám zabezpečí vždy dobrodružstvo.

Nový dynamický dizajn
Nová, farebná, elegantná, štýlová
a dizajnová škála, člny ktoré
budú vyzerať skvele, nech už
idete kamkoľvek.

Širší priemer valcov pre plynulejšiu jazdu
Naše inovatívne valce s veľkým priemerom zaisťujú pozoruhodnú
plavbu a stabilitu, aby zjemnili aj tú najdrsnejšiu jazdu.

HONWAVE S LAMELOVOU PODLAHOU
(OD 2 M DO 2,5 M)
Kompaktné a ultra ľahké nafukovacie člny
Honwave s lamelami sú ideálne na jemné
výlety alebo na plavbu pre potešenie.
S väčším priemerom valcov zaisťujú
vynikajúcu plavbu a stabilitu. Skladanie a
skladovanie zvládne jedna osoba za pár
minút.

Honwave s
lamelovou podlahou
2.0 m (T20-SE3)
2.5 m (T25-SE3)

Odolné vysoko kvalitné telo z PVC
Každý čln Honwave je vyrobený podľa rovnako náročných
štandardov a využíva extrémne odolné a vysoko kvalitné PVC,
jednoducho to najlepšie čo je dostupné.

HONWAVE S TLAKOVÝM NAFUKOVACÍM
DNOM V TVARE V (OD 2,4 M DO 3,8 M)
Ľahké a rýchle, tieto člny sú plné pohodlia a
výkonných funkcií. Ich hlboká-V konštrukcia
trupu podstatne optimalizuje výkon kýlu a
zaisťuje maximálnu stabilitu.

Honwave s tlakovým
nafukovacím dnom v
tvare V
2.4 m (T24-IE3)
2.7 m (T27-IE3)
3.2 m (T32-IE3)
3.8 m (T38-IE3)

HONWAVE S HLINÍKOVOU PODLAHOU
(OD 2,5 M DO 4 M)
Nafukovacie člny Honwave z hliníkovou
podlahou sú ideálne pre takmer každú
námornú aktivitu. Robustné a pripravené
na použitie, ich mimoriadne veľký vztlak
zaručuje zakaždým plynulú a bezpečnú
plavbu. Podlahové lamely majú číselný
kód pre bezproblémovú montáž. Menší
model je možné zložiť do jednej tašky,
takže si ich môžete vziať všade.

Honwave s
hliníkovou podlahou
2.5 m (T25-AE3)
3.0 m (T30-AE3)
3.5 m (T35-AE3)
4.0 m (T40-AE3)

GRP plastové zadné čelo
Zadné čelo drží motor, takže musí
byť mimoriadne pevné a stabilné.
Preto sme to naše postavili z vysoko
odolného GRP namiesto z dreva.

Veslá vo vnútri člna
Veslá sú bezpečne uložené vo vnútri člna, čím sa pre
vás a vašich pasažierov uvoľní miesto na palube.

Odolné rukoväte
Tieto integrálne rukoväte nielen vyzerajú skvele, ale ponúkajú
vám a vašim pasažierom ďalšiu bezpečnosť a pohodlie.

