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Honda, världens största motortillverkare och
Rupert Marine, pionjär på den svenska RIBmarknaden, har tillsammans utvecklat en helt
ny RIB.
Rupert, med snart 10-års erfarenhet
av tuffa krav från kunder som Polisen,
Sjöräddningen och Försvaret, har anpassat
och vidareutvecklat en av sina beprövade
RIB:ar för att speciellt passa till Hondas
motorer. Skrovet har moderniserats, en
helt ny inredning med stor förstuv, generös

styrpulpet, jockey-säten, motorbrunn
och akterbåge har utvecklats. Alla kabeldragningar har anpassats för Hondamotorerna och en ny färgsättning har tagits
fram.
Honda, med marknadens längsta
erfarenhet av marina fyrtaktare, har ett brett
program med motorer från 2,3 till 225 hk.
Honda BF150 är en stående radfyra med
16 ventiler, dubbla överliggande kamaxlar
på 2,4 liters slagvolym. Många komponenter

kommer från bilmotorn i Honda Accord och
delar av motorns avancerade elektronik
används för första gången i marina sammanhang. Hondas fyrtaktare har blivit särskilt
uppmärksammade för goda miljöegenskaper
och hög driftsäkerhet.
Rupert Special Edition Powered by Honda
är en helt ny RIB där båt, motor, inredning
och sjöegenskaper samverkar i ett väl
genomtänkt koncept.
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Längd 6,75 m
Bredd 2,70 m
Vikt 1.150 kg inklusive Honda BF 150
Rostfri tank 250 liter
Optima batteri
Hydraulstyrning
Fyra jockey-säten
Akterbåge med lanternor
Förtöjningsgods, luftpump, godkänd låsögla klass 3
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Honda BF 150
• VTEC ventilsystem för kraftfull acceleration
• Multipoint elektroniskt styrd bränsleinsprutning
• Variabelt luftintag för högre vridmoment vid
låga varvtal
• Tre separata kylsystem för högsta effekt
• LAF-givare för väsentligt bättre bränsleekonomi
• Uppfyller kraven i CARB 2008
• Dubbla balansaxlar för mindre vibrationer
• Färskvattenanslutning för renspolning skyddar
wmot korrosion
• 40 A laddning ger mer ström till utrustning ombord
• Inbyggd vattenavskiljare i bränslesystemet
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Säljs genom utvalda Honda-återförsäljare och Rupert Marine AB i Stockholm

