
Πάνω από 50 χρόνια καινοτομίας, 
δοκιμών, εξέλιξης, δοκιμών και 
πάλι, έχουν κάνει τη ναυτική μας 
τεχνολογία την καλύτερη δυνατή που 
μπορεί να υπάρχει.

Η γνώση από κάθε δοκιμή και 
καινοτομία μας αξιοποιείται στην 
ανάπτυξή μας, επιτρέποντάς μας να 
δημιουργούμε νέες τεχνολογίες και 
τρόπους επίλυσης προβλημάτων.

Επομένως, δεν είναι απλώς έξυπνη 
μηχανολογία, είναι

ENGINEERING FOR Life

Αυτές οι λεπτομέρειες προδιαγραφών δεν αφορούν κανένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο 
παρέχεται ή προσφέρεται προς πώληση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί τις 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων και των χρωμάτων, με ή χωρίς προειδοποίηση και στον χρόνο 
και με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο. Αυτό μπορεί να αφορά μεγάλες ή μικρές αλλαγές. Ωστόσο, 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε 
αυτό το φυλλάδιο. Συμβουλευτείτε τον Αντιπρόσωπο της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά 
με τις προδιαγραφές οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος που παραγγέλνετε. Η παρούσα 
δημοσίευση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προσφορά της Εταιρείας προς οποιοδήποτε πρόσωπο. 
Όλες οι πωλήσεις που εκτελούνται από τον αντίστοιχο Διανομέα ή Αντιπρόσωπο υπόκεινται σε 
και επωφελούνται από τους Όρους Πώλησης και Εγγύησης που παρέχονται από τον Διανομέα. 
Αν και καταβάλλεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προδιαγραφών, τα φυλλάδια 
προετοιμάζονται και εκτυπώνονται αρκετούς μήνες πριν από τη διάθεση και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορούν πάντα να αντικατοπτρίζουν άμεσα μετατροπές στις προδιαγραφές ή σε ορισμένες 
μεμονωμένες περιπτώσεις την παροχή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Οι πελάτες συνιστάται 
πάντα να συζητούν τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών με τον προμηθευτή Αντιπρόσωπο, ιδιαίτερα 
αν η επιλογή του μοντέλου τους εξαρτάται από κάποιο από τα χαρακτηριστικά που διαφημίζονται.

Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο. Δώστε το σε ένα φίλο ή ανακυκλώστε το.

ENGINEERING FOR Life

Εγγύηση
2 χρόνια εγγύηση για ιδιωτική χρήση 
1 χρόνος εγγύηση για επαγγελματική χρήση

Τ Ο  Ν Ε Ρ Ο  Σ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ε Ι

Σ Ε Ι ΡΑ  Φ Ο Υ Σ Κ ΩΤ Ω Ν 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (AE)

Τύπος T25-AE3 T30-AE3 T35-AE3 T40-AE3

Συνολικό μήκος (cm) 250,0 297,0 353,0 395,0

Συνολικό πλάτος (cm) 156,0 157,0 171,0 189,0

Εσωτερικό μήκος (cm) 153,0 195,5 244,0 279,0

Εσωτερικό πλάτος (cm) 68,0 68,0 80,0 90,0

Διάμετρος σωλήνα (cm) 43,5 43,0 45,0 49,0

Διαστάσεις (cm) 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43 129 x 79 x 45

Καθαρό βάρος (kg) 45 54 73 86

Μέγ. ισχύς κινητήρα (hp) 6 15 20 20

Αριθμός επιβατών (ενήλικες/παιδιά) 3/- 4/- 5/- 7/-

Μεικτό βάρος (kg) 440 610 700 1.050

Αεροθάλαμοι 3 + Καρίνα 3 + Καρίνα 3 + Καρίνα 3 + Καρίνα

Δάπεδο Αλουμινίου Αλουμινίου Αλουμινίου Αλουμινίου

ΦΟΥΣΚΩΤΟ (IE)

Τύπος T27-IE3 T32-IE3 T38-IE3

Συνολικό μήκος (cm) 267,0 320,0 376,0

Συνολικό πλάτος (cm) 153,0 154,0 170,0

Εσωτερικό μήκος (cm) 177,0 229,0 262,0

Εσωτερικό πλάτος (cm) 67,0 67,0 80,0

Διάμετρος σωλήνα (cm) 42,5 42,5 44,0

Διαστάσεις (cm) 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43

Καθαρό βάρος (kg) 34 39 48

Μέγ. ισχύς κινητήρα (hp) 8 15 20

Αριθμός επιβατών (ενήλικες/παιδιά) 3/1 4/- 5/1

Μεικτό βάρος (kg) 664 735 950

Αεροθάλαμοι 3 + Δάπεδο (2) 3 + Δάπεδο (2) 3 + Δάπεδο (2)

Δάπεδο Δάπεδο τύπου Air V Δάπεδο τύπου Air V Δάπεδο τύπου Air V

Περισσότερα από Honda Marine:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ 
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73 ΑΘΗΝΑ 
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H O N WAV E

Βόλτες στα κύματα

Καινοτόμα Χαρακτηριστικά Honwave

Δυναμικός σχεδιασμός
Ζωηρά σχέδια χρωμάτων 
ολοκληρώνουν τον άψογο και 
κομψό σχεδιασμό, τραβώντας τα 
βλέμματα επάνω σας οπουδήποτε 
κι αν βρεθείτε. 

Φουσκωτά Honwave 
Δαπέδου Τύπου Air V (IE)

2,7 m (T27-IE3)

3,2 m (T32-IE3)

3,8 m (T38-IE3)

Φουσκωτά Honwave 
Δαπέδου Αλουμινίου

2,5 m (T25-AE3)

3,0 m (T30-AE3)

3,5 m (T35-AE3)

4,0 m (T40-AE3)

Φορητά και εύκολα στο στήσιμο
Μικρά και φορητά, στήνονται εύκολα και εξίσου 
εύκολα ξεφουσκώνουν και αποθηκεύονται στη θήκη 
τους μέχρι την επόμενη εξόρμηση. Είναι επίσης 
εξαιρετικά πρακτικά, καθώς δεν απαιτούν ακριβά 
εξαρτήματα πρόσδεσης ή ρυμουλκούμενο. Όλα 
τα μοντέλα συνοδεύονται από μια αντλία ποδιού 
υψηλής πίεσης για το φούσκωμα. 

Ανθεκτικό πλαίσιο PVC υψηλής ποιότητας
Όλα τα Honwave κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ίδια αυστηρά 

πρότυπα, με χρήση εξαιρετικά ανθεκτικού PVC υψηλής ποιότητας, που 
είναι το καλύτερο διαθέσιμο υλικό.

Σωλήνας μεγάλης διαμέτρου για ομαλή πλεύση
Οι καινοτόμοι σωλήνες μας μεγάλης διαμέτρου διασφαλίζουν εξαιρετική επίπλευση και 
σταθερότητα, εξομαλύνοντας ακόμη και την πιο δύσκολη διαδρομή. 

Βάση GRP
Η βάση συγκρατεί τη μηχανή και πρέπει 

να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
σταθερή. Γι’ αυτό είναι κατασκευασμένη 

από GRP (πλαστικό ενισχυμένο με ίνες 
υάλου) υψηλής αντοχής αντί για ξύλο. Κουπιά στο εσωτερικό του σκάφους

Τα κουπιά αποθηκεύονται με ασφάλεια στο εσωτερικό του σκάφους, 
απελευθερώνοντας χώρο στο επάνω τμήμα του σωλήνα για εσάς και 

τους επιβάτες σας.

Ενσωματωμένα χερούλια
Ενσωματωμένα σκληρά χερούλια για επιπλέον ασφάλεια και 

άνεση σε κάθε βόλτα.

Ράουλο πλώρης
Μικρή, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική λεπτομέρεια. Το ράουλο 
πλώρης προστατεύει την πλώρη από φθορά εξαιτίας του σκοινιού 
κατά την πρόσδεση ή την αγκυροβολία.

HONWAVE ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
(ΑΠΟ 2,5 M ΕΩΣ 4 M)

Τα φουσκωτά Honwave με δάπεδο 
αλουμινίου είναι ιδανικά για οποιαδήποτε 
σχεδόν ναυτική δραστηριότητα. Στιβαρά και 
έτοιμα για δράση, με την εξαιρετικά μεγάλη 
ικανότητα επίπλευσής τους να εγγυάται 
ομαλή και ασφαλή πλεύση κάθε στιγμή. 
Οι λωρίδες δαπέδου είναι αριθμημένες για 
εύκολη συναρμολόγηση και το μικρότερο 
μοντέλο μπορεί να αποθηκευτεί σε μία μόνο 
θήκη, ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε 
παντού.

Τα κομψά φουσκωτά της γκάμας Honwave είναι ελαφριά, φορητά και εύκολα στη χρήση. 
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ύφασμα από PVC εξασφαλίζουν μέγιστη 
ανθεκτικότητα και απόδοση.

Δύο επιλογές δαπέδου είναι διαθέσιμες δίνοντάς σας την ευελιξία να επιλέξετε ανάμεσα σε 
ενισχυμένο δάπεδο αλουμινίου ή σε φουσκωτό δάπεδο τύπου Air-V, ειδικά σχεδιασμένο 
για σταθερότητα και απόδοση. Όλα τα μοντέλα Honwave, ανεξαρτήτως τύπου δαπέδου, 
είναι εξοπλισμένα με σωλήνα μεγάλης διαμέτρου σε ζωηρά σχέδια χρωμάτων 
εξασφαλίζοντας ομαλή πλεύση και μέγιστη απόλαυση σε κάθε εξόρμηση. 

HONWAVE ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ ΤΥΠΟΥ AIR V  
(ΑΠΟ 2,7 M ΕΩΣ 3,8 M)

Ελαφριά και γρήγορα, αυτά τα φουσκωτά είναι 
εξοπλισμένα με χαρακτηριστικά άνεσης και 
απόδοσης. Ο σχεδιασμός του σκελετού τους 
σχήματος βαθιού V βελτιστοποιεί σημαντικά 
την απόδοση της καρίνας και διασφαλίζει 
μέγιστη σταθερότητα.


