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INNHOLD

Da vi designet våre produkter
for hage og park, studerte vi
hverdagen din fra alle vinkler.
Vi lærer noe nytt hver gang vi gjør noe nytt, og alt dette tar
vi med oss i utviklingen av våre produkter for hage og park.
Slik kan vi konstruere nye teknologier og nye løsninger
for dine hverdagslige utfordringer, med produkter av aller
beste kvalitet og som er fornøyelige å eie og bruke. Smart
ingeniørvitenskap og ENGINEERING FOR
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SYMBOLER / VIKTIGE EGENSKAPER

Her er all vår nyeste teknologi forklart på en enkel måte. Vår lidenskap for problemløsing gjør at vi stadig utvikler nye
og innovative løsninger. Enten om det er for å lage produktene våre enda sikrere, mer miljøvennlige, mer behagelige
å bruke eller rett og slett få din plen til å vokse og blomstre, så kan du stole på at vi hele tiden tenker på nye måter
for å hjelpe deg til å oppnå en perfekt hage.

MIIMO FUNKSJONER

Hurtigreagerende
kollisjon- og
løftesensorer
Miimo kan føle kontakt, og
stopper straks den kommer
i kontakt med en gjenstand
eller kjæledyr, snur og
fortsetter i en annen retning.
Fremdrift- og knivmotor
stopper om man løfter den
opp eller om den befinner
seg i for bratte skråninger.

FLEXI
DOCK

Fleksibel
plassering av
ladestasjon*
Du kan plassere
ladestasjonen i en rekke
posisjoner i hagen din,
inkludert hjørner, smale
passasjer eller under
terrassen.

Automatisk
ladesystem

Bioklipp

Hageinnstillinger

Miimi kutter gresset i
små partikler som faller
ned gjennom gresset og
fungerer som gjødsel.
Nå slipper du å dra inn
gress i huset.

Med Hageinnstillinger kan
du bestemme når og hvor
Miimo skal klippe, for å
sikre at hele plenen til en
hver tid blir klippet.

Vanntett*

Smarttelefon app*

Miimo er trygg å bruke i
regnet (alle modeller er
værbestandige) og HRM
3000 kan også vaskes med
hageslange.

En enkel og intuitiv
app, som lar deg endre
Miimo`s innstillinger
med din smarttelefon via
Bluetooth™.

Elektronisk
justering av
klippehøyde*

*Kun tilgjengelig på HRM
3000

*Kun tilgjengelig på HRM
3000

Miimo arbeider så lenge
du vil. Miimo returnerer
selv til ladestasjonen for
å lade batteriet og er etter
kort tid klar for å fortsette
plenklippingen.

Klippehøyden kan justeres
elektronisk direkte fra
smarttelefonens app.
*Kun tilgjengelig på HRM
3000

*Kun tilgjengelig på HRM
3000

GRESSKLIPPERE OG PLENTRAKTORER - FUNKSJONER
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Autochoke

El. start

Roto-Stop®
knivstopp

Automatisk choke betyr at
man ikke trenger å tenke
på om motoren er kald
eller varm. Motoren starter
uansett.

Et 12. volts batteri sørger
for at gressklipperen kan
startes med en nøkkel.
Gressklipperen har i tillegg
vanlig snorstart.

Select Drive

Hydrostatdrift

Pro Spec motor

Med denne nye funksjonen,
kan du stille inn din ønskede
max-hastighet som gir mer
avslappet klipping og økt
komfort.

Hydrostatdrift gir deg en helt
trinnløs hastighetsregulering.

Industrimotor med
sylindere i støpejern. Disse
motorene er bygget for mer
robuste forhold.

Versamow™
selektiv
bioklippsystem

Versamow™
variabel
bioklippsystem

Med en enkel spak vil
Hondas Versamow™
selektive bioklippsystem,
enten samle gresset i
oppsamlerposen eller
finfordele det før det spres ut
på gresset og blir til naturlig
gjødsel.

Med en enkel spak
kan du med Hondas
Versamow™ variable
bioklippsystem, velge hvor
mye av gresset som skal gå
i oppsamlerposen og hvor
mye som skal finfordeles før
det spres ut på gresset og blir
til naturlig gjødsel.

Ekstra personsikkerhet
som stopper knivene,
men lar motoren fortsette
å gå mens man tømmer
oppsamlerposen eller
ønsker å transportere
klipperen mellom to plener
(selvgående modeller).

Kun tilgjengelig på plentraktorer

Optiflow
Et viftedrevet system under
klippechassis som forbedrer
luftstrømmen mellom chassis
og oppsamlerposen. Dette
forbedrer oppsamlingen
betydelig.

Elektrisk
tømmesystem

Synkroniserte
kniver

Gressoppsamleren åpnes
med elektrisk motor ved å
trykke på en bryter.

Begge knivene overlapper
hverandre under klipping
for å unngå områder som
ikke blir klippet når du snur.

SMART Drive®
SMART Drive® er utformet
for å gi deg enkel kontroll
med tomlene. Slik kan du
justere hastighetskontrollen
med større nøyaktighet.

SYMBOLER / VIKTIGE EGENSKAPER

TOHJULSTRAKTORER OG JORDFRESERE - FUNKSJONER

Styreclutch

Plantevern

Transporthjul

Kraftuttak (PTO)

Styreclutchen stopper
fremdriften på enten høyre
eller venstre hjul og gjør
maskinen lett å manøvrere.

Sideplatene beskytter planter
fra flyvende gjenstander og
hjelper til å holde jordfreseren
i rett linje.

Transporthjulene gjør
det enklere å flytte
jordfreseren mellom lagring
og arbeidsområder, selv
over fortauskanter og opp
bakker.

PTO brukes som kraftkilde
på redskaper og utstyr.

Gearkasse

Motgående
rotasjonsretning

Sammenleggbart
håndtak

Svingbart
håndtak

Motgående rotasjonsretning
mellom freserknivene sikrer
ekstra myk fremdrift av
maskinen, selv ved fresing i
hardpakket jord.

Designet med praktiske
innadvendt knotter, kan du
legge sammen håndtaket
og gjør det enkelt ved
lagring og transport.

Håndtaket kan justeres
sideveis til venstre og høyre
som lar deg jobbe uten at
det blir fotavtrykk bak deg.
På den måten slipper du å
tråkke på allerede dyrket
jord og planter.

Flere gear betyr større
fleksibilitet og kraft.
Gearkassen overfører
kraft og dreiemoment til
maskinen, slik at du kan
velge passende hastighet for
ditt tempo.

Vendbart håndtak
Når du bruker en
tohjulstraktor/jordfreser
med påmontert redskap
eller ekstrautstyr, kan du
snu håndtaket 180°. Denne
funksjonen tillater større
variasjon av redskap og
tilleggsutstyr.
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ROBOTKLIPPERE

Honda Miimo klipper plenen for deg,
så du slipper.
Våre robotklippere er helt selvstendige og
tar vare på plenen din uten assistanse.
De er smarte og lader seg selv når de oppdager at
batteriene begynner å gå tomme for strøm.
De arbeider bare når det passer deg og fordi
de er så stille og effektive, kan de settes til å
arbeide om natten uten å forstyrre deg eller
dine naboer.
Honda Miimo robotklippere jobber trygt og
sikkert. De stopper automatisk knivene når
de blir løftet og snur seg og fortsetter i en
annen retning når de oppdager hindringer
eller kjæledyr.

Sikkerhet kommer først
Sensorer stopper knivene umiddelbart når
robotklipperen blir løftet eller ved fare for velting.
De 360° kollisjonssensorene sørger for at
robotklipperen endrer retning dersom en
hindring oppdages, så det er trygt å bruke den
i nærheten av barn eller kjæledyr.

Langvarige lithium-ion batterier
Honda robotklippere er utstyrt med kraftige
Lithium-ion batterier som tåler gjentatte
opp- og utladninger uten at kapasiteten
reduseres nevneverdig.

ROBOTKLIPPERE

Honda robotklipper
Fleksibel plassering av ladestasjon*
Unik ladestasjon som kan installeres på hvilket som helst
sted på plenen din, enten det er under en busk, terrasse,
nedover en smal stripe med gress eller i et trangt hjørne.
Den kan altså plasseres diskret i hagen din.

Bluetooth™
smarttelefon
app*

*Kun tilgjengelig på HRM 3000

En enkel og intuitiv
app, som lar deg
endre robotklipperens
innstillinger med
din smarttelefon via
Bluetooth™.
*Kun tilgjengelig på HRM 3000.

Vantetthet
Honda robotklippere
takler all slags vær og
kan automatisk klippe
oftere, i perioder når
gresset vokser fort.
HRM 3000 har IPX5
klassifisering som betyr
at den er helt vanntett
og kan vaskes med
hageslange.

Takler skrånende
plen og ujevnt
underlag
Med kraftige hjulmotorer,
grovmønstrede terrenghjul
og god vektfordeling
kan våre robotklippere
arbeide i skråninger opp
til 25° (47 %). Takket
være smarte sensorer
og programmering, løser
de vanskelige forhold
som hull eller ujevnheter
særdeles godt.

Anti-tyveri
Hver robotklipper beskyttes med
bruk av en unik sikkerhetskode,
som sikrer at den ikke kan brukes
av noen andre enn deg.
Robotklipperen stopper og avgir
alarmsignal så snart den løftes og
starter kun når din PIN-kode er
godkjent.

Justerbar klippehøyde
Du kan enkelt justere klippehøyden fra 20 mm
til 60 mm. Klippehøyden kan justeres elektronisk
via smarttelefonens app med HRM 3000 eller
manuelt med HRM 310/520.
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ROBOTKLIPPERE

Miimo HRM 310/520

Stol på at Honda Miimo
tar hånd om plenen din

HRM 520

ROBOTKLIPPERE

Honda HRM 310 og HRM 520 robotklippere er utviklet for å klippe gresset for deg slik at
du slipper å gjøre det selv. En enkel måte for deg å holde plenen i perfekt stand hele året,
med minimal innsats.

Lading i ladestasjonen

Selvstendig og effektiv

Stille og pålitelig

Våre intelligente robotklippere følger
hagediagrammet ditt, navigerer
mellom hindringer og bidrar til en
sunn, perfekt velstelt plen ved hjelp
av bioklipp. Konstruert for effektiv
ytelse og robust allværs bruk, og
finner selv ut når det er på tide med
lading i ladestasjonen.

Honda Miimo robotklippere er stille
og pålitelige, så de kan settes til
å klippe plenen om natten uten
å forstyrre deg eller dine naboer.
De er også svært energieffektive
med sine lave driftskostnader og er
miljøvennlige med null utslipp.

Sikkerhet først

Betjeningspanelet er tydelig og lett å
bruke. Her kan du endre funksjoner og
angi en sikkerhetskode.

Honda Miimo robotklippere er
konstruert for trygt å kunne brukes
i alle typer hager. De er utstyrt
med sensorer som som stopper
knivene umiddelbart når de blir
løftet eller ved fare for velting. De
bruker et unikt digitalt signal for
å navigere seg rundt i hagen din.
Unngå eventuelle forstyrrelser fra
elektroniske enheter i nærheten.
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Miimo HRM 3000

Høyteknologisk løsning
for en vakker plen

ROBOTKLIPPERE

Honda HRM 3000 er vår aller nyeste robotklipper. Den bringer en hel verden av ny
innovasjon inn i hagen din og erstatter mye av din innsats for å holde plenen i perfekt
stand. Det gir deg mulighet til å bruke mer tid på å gjøre de tingene du liker aller best.
Fleksibel
Du kan plassere ladestasjonen i en rekke
posisjoner i hagen din, inkludert hjørner,
smale passasjer eller bak skjulet.
Kontroll
Bluetooth™ -tilkobling kommer som
standard. Last ned en enkel og intuitiv
app, som lar deg endre innstillinger,
klippehøyde, start/stopp eller bruk den
som fjernkontroll. Du får også tilgang til
den månedlige tidsinnstillingen hvor du
kan bestemme at den f. eks. ikke skal
klippe plenen på en bestemt dato.

Snur seg raskt og effektivt uten å stoppe.

Du kan kontrollere HRM 3000
med en smarttelefon app

Vanntett

Brukervennlig
HRM 3000 gjør alt den kan for å gjøre
livet ditt enklere. Den er vanntett,
så den kan klippe plenen i all slags
vær, og du kan rengjøre den med en

hageslange. Dersom det oppstår et
problem kan du enkelt sende en rapport
via appen til en supportdatabase
hvor din Honda fagforhandler kan
kontrollere feilmeldingen eller oppdatere
programvaren.
HRM 3000 er stillegående, noe som gir
deg mulighet for plenklipping om natten
uten å forstyrre deg eller naboene. Den
er også meget effektiv da den snur seg
langs kantene uten å stoppe.
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ROBOTKLIPPERE
HRM 310

HRM 520

HRM 3000

FLEXI
DOCK

Maksimalt anbefalt klippeareal

opp til 1.500 m²

opp til 3.000 m²

opp til 4.000 m²

Maksimalt anbefalt klippeareal pr/t.

83 m²/t

125 m²/t

170 m²/t

Maksimum helling i klippeområdet

24o / 45%

24o / 45%

25o / 47%

Maksimum helling på begrensningskabel

10o / 17%

10o / 17%

15o / 27%

Lydeffekt, garantert / målt LwA

62 dB(A)*

62 dB(A)*

58 dB(A)*

Plate med 3 svingbare kniver

Plate med 3 svingbare kniver

Plate med 3 svingbare kniver

220 mm

220 mm

250 mm

Manuelt fra 20 til 60 mm

Manuelt fra 20 til 60 mm

Elektronisk fra 20 til 60 mm

Batteritype og kapasitet

Li-ion 22,2V / 1,80Ah

Li-ion 22,2V / 3,6Ah

Li-ion 22,2V / 5,4Ah

Klippetid før hver lading

40 min

70 min

90 min

Ladetid

30 min

60 min

45 min

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Android og iOS

Parallelt med begrensningskabelen

Parallelt med begrensningskabelen

Flexibelt

Medfølgende begrensningskabel og
antall plugger

200 m / 200 plugger

300 m / 300 plugger

-

Lengde x bredde x høyde

635 x 550 x 287 mm

635 x 550 x 287 mm

710 x 550 x 301 mm

Vekt

11,6 kg

11,9 kg

13,8 kg

Markedspris

17.995,-

20.900,-

24.900

Type og antall kniver
Klippebredde
Klippehøyde justering

Vanntetthet
Smarttelefon app
Ladestasjonens posisjon

* Stille modus har enda lavere lydnivå.

Et bredt utvalg av tilbehør er tilgjengelig for å sikre en mest mulig
behagelig opplevelse.

Din Honda fagforhandler
kan hjelpe deg
Din Honda fagforhandler kan hjelpe
deg å bestemme hvilken Honda Miimo
robotklipper som passer din hage og som
ved kjøp kan installere ladestasjonen og
begrensningskabelen. Fagforhandlerne
er kurset i dette og har spesifikk trening
i å sikre problemfri drift og installasjon
uansett hvordan hagen din er.

ROBOTKLIPPERE
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Chassismateriale
Med tre forskjellige
chassismaterialer å velge
mellom, dekker de fleste behov.
Støpt aluminium chassis
kjennetegner HRH 536 HX sin
robusthet og rustsikkerhet.

Polystrong & Xenoy som
kjennetegner HRX-serien, er
begge veldig sterke, holdbare
polymermaterialer som er
svært motstandsdyktig mot UV,
korrosjon og bulker.

Sikkerhetssystemer
Presset stål med pulverlakkert
chassis er kjennetegnet på
HRG-serien som er bygd for
holdbarhet og god ytelse.
De er lette og enkle å manøvrere,
samtidig som de er slitesterke og
motstandsdyktige mot korrosjon
og UV-stråler.

Roto-stop® knivstopp
Denne funksjonen gjør det mulig å
stoppe knivene uten å slå av motoren.
Du kan da flytte på hindringer på
plenen, tømme oppsamlerposen eller
transportere klipperen mellom to plener
uten å slå av motoren.

GRESSKLIPPERE

Honda Gressklippere
Driftssystem
Selvgående gressklippere gjør det enklere å klippe plenen.
Honda har tre forskjellige driftssystemer: Smart Drive®, SELECT Drive og Hydrostatdrift.

Smart Drive®

Select Drive

SMART Drive® er den nyeste teknologien som
gir deg enkel kontroll ved hjelp av tomlene.
Slik kan du justere hastighetskontrollen
med større nøyaktighet rundt blomsterbed
og busker.

Hydrostatdrift

Med denne smarte funksjonen, kan
du stille inn riktig max-hastighet mens
du klipper, som gir en mer avslappet
komfortabel opplevelse.

Hydrostatdrift gir deg en helt
trinnløs hastighetsregulering.

Honda bioklipp
MicroCut system med 2 kniver
System med 2 kniver istedet for 1 som er montert sammen med en forskyvning for å få så
små gressrester som mulig, noe som resulterer i en jevn og fin gressplen. Den første kniven
gjør det første større kuttet, mens den andre kniven gjør et mindre kutt. Det avklippede gresset
sirkulerer rundt med knivene som fortsetter og kutte de i enda finere og finere biter. Disse små
gressrestene brytes ned raskere, noe som gir et bedre resultat ved bioklipp. Gresset tar også
mindre plass i oppsamleren dersom den brukes, som betyr færre tømminger av gress.

Versamow™ selektiv
bioklippsystem
Veksler mellom bioklipp, oppsamler eller
utkast og styres enkelt med en spak.
Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres
hurtig, enkelt og sikkert.

Versamow™ variabelt
bioklippsystem
Veksler mellom bioklipp, oppsamler eller utkast og styres enkelt
med en spak. Du kan velge hvor mye av gresset som skal gå
i oppsamlerposen og hvor mye som skal bioklippes. Det er
syv posisjoner fra full oppsamling til full bioklipp med 5 variable
posisjoner i mellom, noe som gir en kombinasjon mellom de to.
Systemet er fullt integrert.
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ELEKTRISK

HRS

HRE 370 PLE

HRS 536 VK

HRE 370 er perfekt for mindre hager. Lett
og stillegående klipper med utmerket
oppsamlingsevne.

HRS 536 VK er en rask og effektiv gressklipper som du
enkelt kan veksle mellom bioklipp eller sideutkast.

Klippebredde (cm)

37

53

Chassismateriale

Polyprop. Plastic

Stål

Motor type

Elektrisk 1300 W

OHV 4-takt

Motorvolum (cc)

-

160

Motor modell

-

GCV 160

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

-

2,7/2.850

Luftfilter med dobbelt element

-

-

Kulelagret veivaksel

-

-

Bensintank, kapasitet (l)

-

0,93

Push

Variabel Smart Drive

Fremdriftshastighet (m/s)

-

0-1,65

Roto-stop knivstopp

-

-

Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)

-

-

Bioklipp kit

-

-

5 (18-65)

6 (28-102)

Høydejustering, ant. pos.

1

4

Elektrisk start

-

-

Oppsamlerpose (l)

35

-

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

89

98

Vekt (kg)

15

31,1

1.110 x 430 x 1.030

1.621 x 585 x 948

2.990,-

7.490,-

Driftssystem

®

Klippehøyde, antall trinn (mm)

Dimensjoner (L x B x H (mm))
Markedspris inkl. mva.

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.
** Garantert akustisk støynivå (i henhold til 2000/14/EC direktivet) i dB(A).
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IZY
HRG 466 CSK

HRG 536 CVK

HRG 536 CVL

Lette, robuste og enkle å bruke. Izy serien passer fra små hager til mellom store områder.
Med Versamow selektiv bioklippsystem veksler du enkelt mellom bioklipp og oppsamler.
De doble knivene sørger for et perfekt klipperesultat uansett klippemetode.
Du kan velge mellom 1 gear eller SMART Drive® selvgående maskiner.

Klippebredde (cm)

46

53

53

Chassismateriale

Stål

Stål

Stål

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

160

160

160

Motor modell

GCV 160

GCV 160

GCV 160

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

2,7/2.800

2,7/2.850

2,7/2.850

Luftfilter med dobbelt element

-

-

-

Kulelagret veivaksel

-

-

-

0,91

0,93

0,93

1 gear

Variabel Smart Drive®

Variabel Smart Drive®

0,89

0-1,65 (progressive)

0-1,65 (progressive)

-

-

-

Selektiv

Selektiv

Selektiv

-

-

-

6 (20-74)

6 (28-102)

6 (28-102)

Høydejustering, ant. pos.

2

4

4

Elektrisk start

-

-

Ja

Oppsamlerpose (l)

55

73

73

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

95

98

98

Vekt (kg)

32

36,8

40,2

1.470 x 497 x 980

1.534 x 582 x 1.014

1.534 x 582 x 1.014

5.990,-

8.490,-

9.990,-

Motor type
Motorvolum (cc)

Bensintank, kapasitet (l)
Driftssystem
Fremdriftshastighet (m/s)
Roto-stop knivstopp
®

Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)
Bioklipp kit
Klippehøyde, antall trinn (mm)

Dimensjoner (L x B x H (mm))
Markedspris inkl. mva.
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HRX
HRX 476 VK

HRX 476 HY

HRX-serien består av flere teknisk avanserte gressklippere, fra SMART Drive® til hydrostatdrift. Alle har Hondas
pålitelig 4-takts motor og er utstyrt med chassismateriale av Polystrong og Xenoy. Begge veldig sterke, holdbare
polymermaterialer som er svært motstandsdyktig mot UV og korrosjon. Alt du trenger å gjøre, er å velge hvilken
modell som passer for deg og din plen.

Klippebredde (cm)

47

47

Chassismateriale

Polystrong

Polystrong

Motor type

OHV 4-takt

OHV 4-takt

160

160

Motor modell

GCV 160

GCV 160

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

2,7/2.800

2,7/2.800

Luftfilter med dobbelt element

-

-

Kulelagret veivaksel

-

-

0,91

0,91

Variabel Smart Drive®

Variabel Hydrostat

0-1,4

0-1,4

-

Ja

Variabel

Variabel

-

-

7 (25-79)

7 (25-79)

Høydejustering, ant. pos.

1

1

Elektrisk start

-

-

Oppsamlerpose (l)

69

69

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

95

95

Vekt (kg)

39

44

1.545 x 530 x 960

1.610 x 530 x 1.035

10.490,-

11.990,-

Motorvolum (cc)

Bensintank, kapasitet (l)
Driftssystem
Fremdriftshastighet (m/s)
Roto-stop knivstopp
®

Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)
Bioklipp kit
Klippehøyde, antall trinn (mm)

Dimensjoner (L x B x H (mm))
Markedspris inkl. mva.

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.
** Garantert akustisk støynivå (i henhold til 2000/14/EC direktivet) i dB(A).
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HRX
HRX 537 VK
IN

IN

MA X

M

MA X

M

HRX 537 VYE

Klippebredde (cm)

53

53

Chassismateriale

Xenoy

Xenoy

OHV 4-takt

OHV 4-takt

187

187

Motor modell

GCV 190

GCV 190

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

3,2/2.850

3,2/2.850

Luftfilter med dobbelt element

-

-

Kulelagret veivaksel

-

-

0,93

0,93

Variabel Select Drive

Variabel Select Drive

0-1,64

0-1,64

-

Ja

Variabel

Variabel

-

-

7 (19-101)

7 (19-101)

Høydejustering, ant. pos.

4

4

Elektrisk start

-

-

Oppsamlerpose (l)

85

85

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

98

98

40,1

43,9

1.638 x 585 x 1016

1.638 x 585 x 1.016

9.990,-

10.990,-

Motor type
Motorvolum (cc)

Bensintank, kapasitet (l)
Driftssystem
Fremdriftshastighet (m/s)
Roto-stop knivstopp
®

Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)
Bioklipp kit
Klippehøyde, antall trinn (mm)

Vekt (kg)
Dimensjoner (L x B x H (mm))
Markedspris inkl. mva.
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HRX
HRX 537 HY

HRX 537 HZ

Klippebredde (cm)

53

53

Chassismateriale

Xenoy

Xenoy

OHV 4-takt

OHV 4-takt

187

187

Motor modell

GCV 190

GCV 190

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

3,2/2.850

3,2/2.850

Luftfilter med dobbelt element

-

-

Kulelagret veivaksel

-

-

0,93

0,93

Variabel Hydrostat

Variabel Hydrostat

0-1,61

0-1,61

Ja

Ja

Variabel

Variabel

-

-

7 (19-101)

7 (19-101)

Høydejustering, ant. pos.

4

4

Elektrisk start

-

Ja

Oppsamlerpose (l)

85

85

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

98

98

44,7

46,4

1.825 x 585 x 1.115

1.825 x 585 x 1.115

11.990,-

12.990,-

Motor type
Motorvolum (cc)

Bensintank, kapasitet (l)
Driftssystem
Fremdriftshastighet (m/s)
Roto-stop knivstopp
®

Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)
Bioklipp kit
Klippehøyde, antall trinn (mm)

Vekt (kg)
Dimensjoner (L x B x H (mm))
Markedspris inkl. mva.

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.
** Garantert akustisk støynivå (i henhold til 2000/14/EC direktivet) i dB(A).
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HRH

UM

HRH 536 HX

UM 616 EB

HRH Profesjonell gressklipper er Hondas mest
avanserte og kraftigste modell for den profesjonelle
bruker. Den er utstyrt med Pro Spec industrimotor
og har aluminiumschassis. Maskin som er robust og
pålitelig. Et klart førstevalg for profesjonelle brukere.

UM 616 rotorslåmaskin er bygget for områder som er
vanskelig å håndtere, som f.eks. villniss i grøftekanter,
frukthager og overgrodde hager. Med trinnløs
hydrostatdrift, brems på bakhjulene og svingbart
fronthjul blir arbeidet både enkelt og trygt.

Klippebredde (cm)

53

61

Chassismateriale

Aluminium

Stål

Motor type

OHV 4-takt

OHV 4-takt

163

163

Motor modell

GXV 160

GXV 160

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

2,7/2.800

3,2/3.600

Luftfilter med dobbelt element

Ja

-

Kulelagret veivaksel

Ja

-

Bensintank, kapasitet (l)

1,5

1,6

Variabel Hydrostat

Variabel Hydrostat

0-1,4

0,4-1,0

Ja

Ja

Bioklipp (Versamow™-selektiv / variabel)

-

-

Bioklipp kit

-

-

6 (21-76)

4 (15-75)

Høydejustering, ant. pos.

4

2

Elektrisk start

-

-

Oppsamlerpose (l)

83

-

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

98

98

Vekt (kg)

61

76

1.695 x 575 x 1.020

1.780 x 970 x 1.080

17.990,-

34.900,-

Motorvolum (cc)

Driftssystem
Fremdriftshastighet (m/s)
Roto-stop knivstopp
®

Klippehøyde, antall trinn (mm)

Dimensjoner (L x B x H (mm))
Markedspris inkl. mva.
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Brukervennlighet
Hvis du er en lidenskapelig hagearbeider, vil våre plentraktorer holde gresset i
perfekt stand. De er lette å manøvrere, med god svingradius og god sikt, som gjør
det enkelt å klippe rundt f.eks. blomsterbed. De leveres med klippebredde fra 92122 cm og oppsamler fra hele 280-350 liter.

Klippesystem HF 2417 og HF 2622
Uansett om man velger oppsamling eller bioklipp, vil Honda sine fordeler med
synkroniserte kniver, de kraftige Optiflow viftene og Versamow-systemet sørge for et
perfekt klipperesultat. Dette er produktdetaljer som er helt avgjørende for et perfekt
klipperesultat uansett klippeforhold.
Våre plentraktor er utviklet for større plener. De
har suveren fremdrift i kupert terreng og har
hydrostatdrift. Det gjør at du kan klippe gresset
i valgt tempo etter forhold. Hastighet forover
og revers reguleres med fotpedal. Spaken for
tømming av oppsamlerposen er lett tilgjengelig
fra førersetet, og på to av modellene er det
elektrisk tømmesystem.

Traktorene er utstyrt med 4-takts
toppventilert industrimotor, som er
meget stillegående, miljøvennlig og
vibrasjonsfri. Disse motorene er bygget
for robuste forhold, er pålitelige,
har fremragende ytelse og har lang
levetid.
Fra det komfortable setet, har du
alle de viktige kontrollspakene innen
rekkevidde, slik at du kan klippe
store områder med gress med et
minimum av innsats og tid.
Hydrostatdriften sørger for at
du kan klippe gresset i valgt
tempo uten at det påvirker
knivhastighet. På den måten
får du et perfekt resultat,
uansett om du har dårlig eller
god tid.

Våre plentraktorer er spekket med innovative, robuste funksjoner.
Hondas kraftfulle, stillegående motor kombinert med direkte bakutkast
gir plentraktorer med suverene oppsamleregenskaper, selv under
vanskelige klippeforhold.

HONDA PLENTRAKTORER

Honda plentraktorer
Optiflow

Synkroniserte kniver (kun HF 2417 og HF 2622)

Vår forskning- og utviklingsteam har utviklet Honda Optiflow,
et viftedrevet system som forbedrer luftstrømmen mellom chassis og
oppsamlerposen. Man reduserer effekttap, støy og opphoping av
gress fra luftinntaket 1 gjennom chassiset 2 til gressuttaket 3 og
inn i oppsamlerposen 4 . Luftstrømmen er kraftig og konstant slik at
oppsamlerposen blir helt fylt opp og minimerer støv.

Plentraktorene har klippeaggregat med to motgående roterende kniver.
Klippere med asynkrone kniver, bruker to uavhengige usynkroniserte
kniver som er noe forskjøvet. Våre plentraktorer bruker to kniver
som er synkronisert ved hjelp av en reim for å holde en konstant 90
graders vinkel. Fordelen med synkroniserte kniver, er at gresset blir
klippet konstant og man unngår dermed uklippede områder selv når
du snur plentraktoren. Knivene skaper en kraftig luftstrøm som "suger"
det klippede gresset direkte opp i den bakmonterte oppsamleren. Helt
avgjørende for et effektivt resultat er også kort transportvei og en lav
løftehøyde fra klippeaggregatet til oppsamleren.

4

1
3
2

Synkroniserte
kniver

Versamow™ selektiv
bioklippsystem
(kun HF 2417 og HF 2622)
Med en enkel spak vil Hondas Versamow™
selektive bioklippsystem, enten samle gresset
i oppsamlerposen eller finfordele det før det
spres ut på gresset og blir til naturlig gjødsel.
Dersom gresset er langt, kan du samle
gresset i oppsamlerposen.

Asynkroniserte
kniver

Honda motor
Pålitelighet, ytelse og renere
eksosgasser er kjennemerket til
Honda V-twin motorer. Alle modeller har
en dekompressor for enkel
start og er en av de mest
drivstoffeffektive motorer på markedet.
Sylinder i støpejern og høykapasitets
luftfilter, sikrer en lang levetid selv med
tøffe arbeidsoppgaver.

Komfort og kontroll
Våre plentraktorer har suveren kjørekomfort og to av modellene har også elektrisk tømmesystem. Med vårt unike Versamowsystem velger du enkelt ved å flytte spaken på venstre side av førersetet, fra oppsamler til bioklipp. Dekkene er utformet for å
kunne fordele traktorens vekt så jevnt som mulig. Dette hindrer synlige skader eller hjulspor i plenen etter klipping.
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PLENTRAKTOR

PREMIUM PLENTRAKTORER

HF 2315 HME

HF 2417 HME

92

101

OHC V-twin 4-takt

OHC V-twin 4-takt

520

530

Motor modell

GCV 520

GCV 530

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

9,4/2.800

9,9/2.800

Tankvolum (l)

5,4

8,5

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

100

100

Variabel hydrostatdrift

Variabel hydrostatdrift

0-8,2

0-8,2

Optiflow

Ja

Ja

Antall kniver

2

2

Kniv posisjon

Asynkronisert

Synkronisert

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Gresstømming

Manuell

Manuell

Ant. posisjoner og klippehøyde (mm)

7 (30-80)

7 (30-90)

280

300

-

Ja

Klippebredde (cm)
Motortype
Motorvolum (cc)

Driftssystem
Fremdriftshastighet (km/t)

Knivbrems-clutch

Oppsamlerpose (l)
Bioklipp (Versamow™ selektiv )

-

Bioklipp kit
Utkasterdeflektor (tilbehør)
Vekt (kg)
Dimensjoner (L x B x H (mm))***
Dekk foran/bak (diameter x bredde (tommer)
Svingradius (m)

219

239

2.440 x 970 x 1.230

2.445 x 1.060 x 1.230

13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8

15 x 5,0 - 6 /18 x 8,5-8

1,8

1,8

Slepekrok
Markedspris inkl. mva.

47.900,-

52.900,Standard •

* Motoreffekten indikert i dette dokumentet, er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/m.
** Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC, 2005/88/EC direktivet) i dB(A).
*** Dimensjoner: L - inkludert oppsamlerpose. B - inkludert klippechassis.

Tilleggsutstyr

Ikke tilgjengelig -

SPESIFIKASJONER HONDA PLENTRAKTORER

PREMIUM PLENTRAKTORER
HF 2417 HTE

HF 2622 HTE

101

122

OHC V-twin 4-takt

OHV V-twin 4-takt

530

688

Motor modell

GCV 530

GXV 660

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall*

9,9/2.800

13,9/2.800

Tankvolum (l)

8,5

8,5

Garantert akustisk støynivå dB(A)**

100

105

Variabel hydrostatdrift

Variabel hydrostatdrift

0-8,2

0-8,2

Optiflow

Ja

Ja

Antall kniver

2

2

Kniv posisjon

Synkronisert

Synkronisert

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Gresstømming

Elektrisk

Elektrisk

Ant. posisjoner og klippehøyde (mm)

7 (30-90)

7 (30-90)

Oppsamlerpose (l)

300

350

Bioklipp (Versamow™ selektiv )

Ja

Ja

-

-

250

272

Dimensjoner (L x B x H (mm))***

2.445 x 1.060 x 1.230

2.445 x 1.260 x 1.230

Dekk foran/bak (diameter x bredde (tommer)

15 x 5,0 - 6 /18 x 8,5-8

15 x 5,0 - 6 /18 x 8,5-8

1,8

1,6

Klippebredde (cm)
Motortype
Motorvolum (cc)

Driftssystem
Fremdriftshastighet (km/t)

Knivbrems-clutch

Bioklipp kit
Utkasterdeflektor (tilbehør)
Vekt (kg)

Svingradius (m)
Slepekrok
Markedspris inkl. mva.

57.900,-

69.900,Standard •

Tilleggsutstyr

Ikke tilgjengelig -
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Ingen ledning
– ingen begrensninger
Våre lette, batteridrevne hageredskaper er
enkle i bruk og uten ledning er de også veldig
enkle å manøvrere. De er dessuten både mer
stillegående enn redskaper med bensinmotor
- og de er mer miljøvennlige. Serien består av
hekksaks, gresstrimmer og løvblåser. Ikke bare
får du en flott og velstelt hage- du får også ro
og fred, og frisk luft.

H O N D A B AT T E R I P R O D U K T E R

Honda
Batteriprodukter
Lithium ion batterier
Produktene har Lithium-ion batterier på 56V for høy ytelse,
lang driftstid og hurtig lading. Alle tre produkter kan benyttes
med to alternative 56-volt Lithium-ion batterier, et 2.0 Ah og
et 4.0 Ah. I tillegg er to ladere tilgjengelige, hvorav den ene er
en hurtiglader som lader 2.0 Ah batteriet på kun 25 minutter.

Balanse
På alle tre produktene er batteriets posisjon optimalisert
for å sikre den beste balansen under bruk. Utmerket
ergonomi og håndtering sikrer høy komfort for brukeren,
selv over lange arbeidsøkter.

Enkel i bruk
På alle tre produktene er det lett å
sette inn batteriet. Det er bare å
plassere sporet på batteriet mot
monteringssporet og kan styres inn
i riktig og sikker posisjon med et
hørbart klikk.

V-formede batterier
Begge batterimodellene er V-formede for å
få et større overflateareal for bedre kjøling.
Dette gir raskere lading, høyere effekt og
lengre levetid for batteriet.
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Hondas batteriprodukter gir deg frihet til å stelle hagen din uten ledning.
Alle produktene er utstyrt med Lithium-ion 56V batterier for høy ytelse,
lang fartstid og hurtig lading.
Hekksaks

Gresstrimmer

Løvblåser

Hekksaksen har dobbeltvirkende,
laserskårede stålkniver som gir en
jevn bevegelse med liten friksjon for
et perfekt resultat. De diamantslipte
knivene gjør at kvister og grener blir
kappet med rene kutt, dette for en sunn
og vakker tilvekst.

Gresstrimmeren gir sikker og nøyaktig
kutting, ved hjelp av nylontråd med
automatisk trådmater. Trimmeren egner
seg like godt til kant-trimming som til
rydding av langt gress og overgrodde
områder.

Løvblåseren er stillegående, lett og
kompakt med en kraftig vifte som gir
mye luft og en kraftig luftstråle. Perfekt
for rydding av løv på plener, stier,
plattinger og innkjørsler eller ved siste
finpuss etter å ha klippet hekken.
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BATTERIDREVNE PRODUKTER
GRESSTRIMMER

Motortype

HEKKSAKS

56V børsteløs DC

Batteri tilgjengelig
(selges som egen del)
Vekt (med batteri)
Støy**

Honda 2.0 Ah &
4.0 Ah batterier■
4,3kg (med 2.0 Ah)
5,24kg (med 4.0 Ah)
76,dB(A) KPA=2,5 dB(A)

LØVBLÅSER

Motortype

56V DC

Batteri tilgjengelig
(selges som egen del)

Motortype

Honda 2.0 Ah &
4.0 Ah batterier■
4,05kg (med 2.0 Ah)

Vekt
(med batteri)

5,0kg (med 4.0 Ah)

Støy**

83,dB(A) KPA=2,5 dB(A)

56V børsteløs DC

Batteri tilgjengelig
(selges som egen del)

Honda 2.0 Ah &
4.0 Ah batterier■
3,6kg (med 2.0 Ah)

Vekt
(med batteri)

4,55kg (med 4.0 Ah)

Støy**

82dB(A) KPA=2,5 dB(A)

Vibrasjon bakre håndtak

1.011 m/s2 K=1,5 m/s2

Vibrasjon bakre håndtak

1.119 m/s2 K=1,5 m/s2

Vibrasjon bakre håndtak

1.067 m/s2 K=1,5 m/s2

Vibrasjon fremre håndtak

1.2421 m/s2K=1,5 m/s2

Vibrasjon fremre håndtak

1.2421 m/s2 K=1,5 m/s2

Vibrasjon fremre håndtak

1.067 m/s2 K=1,5 m/s2

28 min (med 2.0 Ah)

Arbeidstid

(kan variere og påvirkes av
ytre forhold)

Maks klippebredde
Klippehastighet

50 min (med 4.0 Ah)
380 mm
5.800 rpm

Variabel klippehastighet

Variabel

Maks tråd diameter

2,4 mm

Markedspris inkl. mva.

2.690,-

65 min (med 2.0 Ah)

Arbeidstid

(kan variere og påvirkes av
ytre forhold)

Maks kuttebredde

130 min (med 4.0 Ah)
22 mm diameter

Knivhastighet

2.600 spm

Skjærelengde / Knivtype

18 min
(med 2.0 Ah High mode)

Arbeidstid

(kan variere og påvirkes av
ytre forhold)

Lav: 72 km/h 20 m/s
Høy: 1.202 km/h 33 m/s
Turbo: 148 km/h 41 m/s

Variabel lufthastighet
Lufthastighets- kontroll

61 cm / 1,8 mm dobbel

2.490,-

Variabel
Lav: 420 m3/h
Høy: 650 m3/h
Turbo: 810 m3/h

Variabel luftmengde
Vifte hastighet

Markedspris

31 min
(med 4.0 Ah High mode)

21.000 rpm +/- 10%

Markedspris inkl. mva.

2.290,-

BATTERIER OG LADERE
4 AH BATTERI
HBP40AH

Batteritype

2 AH BATTERI
HBP20AH

Lithium–ion

Lithium–ion

Spenning:

56V DC

56V DC
112Wh

Ladekapasitet:
Batterikapasitet:

224Wh

Vekt:

2,2 kg

1,3 kg

Markedspris inkl. mva.

2.490,-

1.590,-

HURTIGLADER
HBC550WE

STANDARDLADER
HBC210WE

550W

210W

230V AC

230V AC

1.490,-

990,-

* Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC direktivet) i dB(A). ** Faktisk akustisk støynivå ved brukerens arbeidsstilling (i.h.t. ISO 22868)

■

Selges separat
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Honda 4-takts motor
Hondas 4-takts micromotorer, GX25 og
GX35, tilbyr den ytelsen du forventer fra
større motorer med sterk dreiemoment,
men i en svært kompakt utgave.
Disse motorene blir brukt på alle Hondas
håndholdte produkter og har millioner av
fornøyde kunder over hele verden. De
har ingen oljeblanding, de er lettstartede,
driftssikre og med lavt støynivå.

HÅNDHOLDTE HAGEMASKINPRODUKTER

Honda håndholdte
hagemaskinprodukter
Dekomprimeringssystem

360° smøring

GX25 og GX35 er utstyrt med et mekanisk
dekomprimeringssystem som gjør at startsnoren er lett å dra
i og lett å starte. Alle og enhver kan starte motoren og er en
del av omdømmet på Honda produkter.

Disse motorene har et smøresystem som slynger
oljen rundt konstant uansett hvilken posisjon
maskinen har. Dette gjør at bruk og lagring er
praktisk.

Kompakt design
Hondas 4-takts minimotorer har en beltedrevet
OHC design som er kompakte og lette. De
reduserer ubehagelig mekanisk støy, noe som
gjør dem mer stillegående og behagelig å
bruke over lengre perioder.

Bensinforbruk
Motorene har lavt drivstofforbruk og kan
brukes over lengre tid før fylling.
Drivstofforbruket ved maksimal effekt:
Honda GX25 0,54 liter / time ved 7000 o/min
Honda GX35 0,71 liter / time ved 7000 o/min
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Håndholdte gresstrimmere

Klar for
hardt arbeid
Designet for å være komfortable
å bruke, samtidig som de er
kraftige, pålitelige og effektive for
de fleste krevende oppgaver.

Gresstrimmeren er utstyrt
med Tap & Go trimmerhode.
For automatisk trådmating,
dunk trimmerhodet lett mot
bakken.

Tap & Go trimmerhode

Hekksaks

3-tannet krattblad

4-tannet krattblad

Stabilitet
Kraftoverføringsakselen er støpt i
aluminium som gjør den motstands
dyktig mot støt og har høyere på
litelighet. Kraftoverføringsakselen sikrer
maksimal dreiemomentoverføring og
har en forsegling som gjør den støvtett,
som øker levetiden betydelig.
Komfort og ytelse
Honda 4-takts motorer er ikke bare de
mest kompakte og pålitelige i sitt slag,
men de bidrar til å redusere mekanisk
støy, vibrasjon og utslipp. De er ekstremt
manøvrerbare og kommer med en
justerbar sele for maksimal komfort.
Gummihåndtakene gir utmerket grep og

Kjedesag

u-håndtaket kan justeres i to høyder uten
verktøy, for å finne den mest egnede og
balanserte posisjonen.
Stort utvalg
En ryggsele har blitt utviklet for å
gjøre det mer komfortabelt ved lange
arbeidsøkter og gjør at gresstrimmeren
blir lettere å manøvrere. Den har en fjær
for å minske vibrasjoner fra motoren.
Vår gresstrimmer med bøyd riggrør
kommer med Tap & Go trimmerhode.
Den er lett og godt balansert som gjør
det enklere å komme til i vanskelige
områder.

Sagblad

SPESIFIKASJONER HÅNDHOLDTE HAGEMASKINPRODUKTER

TRIMMER/RYDDESAG
UMS 425 LN

UMK 425 LE

UMK 425 UE

UMK 435 UE

UMR 435 LE

4-stroke OHC

4-stroke OHC

4-stroke OHC

4-stroke OHC

4-stroke OHC

25

25

25

35

35

GX25T

GX25T

GX25T

GX35T

GX35T

0,72/7.000

0,72/7.000

0,72/7.000

1,0/7.000

1,0/7.000

Tankvolum (l)

0,58

0,58

0,58

0,63

0,63

Oljevolum (l)

0,08

0,08

0,08

0,10

0,10

Transmisjon

Sentrifugal clutch

Lav vibrasjon
sentrifugal clutch

Lav vibrasjon
sentrifugal clutch

Lav vibrasjon
sentrifugal clutch

Sentrifugal clutch

Riggrør

Buet

Rett

Rett

Rett

Fleksibel

Håndtak

Bøylehåndtak

Bøylehåndtak

U-håndtak

U-håndtak

Bøylehåndtak

Gresstrimmer tilbehør:
Tap & Go trimmerhode

•

•

•

•

•

Gresstrimmer tilbehør:
3-tannet krattblad

-

•

•

•

•

Hekksaks tilbehør

-

-

-

-

Grensag tilbehør

-

-

-

-

Sagblad

-

-

-

•

-

Ekstrautstyr

-

-

3-tannet krattblad

3-tannet krattblad
og ryddesagblad
Sagblad er standard på UMK
435UE

3-tannet krattblad

Bæresele

-

For begge skuldre

For begge skuldre

For begge skuldre

For begge skuldre

109

109

109

109

111

1.708 x 223 x 413

1.859 x 384 x 252

1.859 x 671 x 517

1.870 x 671 x 521

2.810 x 375x 565

5,49

5,98

6,28

7,53

10,7

Motortype
Motorvolum (cc)
Motor modell
Effekt i kW
ved produktets
arbeidsturtall
(kW/rpm)

Garantert akustisk
støynivå dB(A)*
Dimensjoner
(L x B x H (mm))
Vekt (kg)
Tilleggsfunksjon
Markedspris inkl. mva.

3.990,-

4.990,-

5.490,-

6.490,Standard •

6.490,Tilleggsutstyr

Ikke tilgjengelig -
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Den anerkjente 4 takts mikromotoren gir fordeler som bl.a. mindre avgasser,
mindre vibrasjoner og mindre forbruk. Den har også et høyt moment i hele
turtallsregisteret som gjør bruken enklere og mer behagelig. Stort utvalg av
tilleggsutstyr; 7 brukervennlige og praktiske tilbehør tilgjengelig, i tillegg til 2
forlengere.
Bytt, trykk og klikk
Vår trimmer med delt riggrør har et omfattende
utvalg av utskiftbart utstyr. Fra grensag, hekksaks
og gresstrimmer til løvblåser, kantskjærer og
jordhakke. Alle festes enkelt via en hurtigkobling
på riggrøret: Bare trykk og klikk for å montere og
låse ønsket utstyr. Motorenheten fås med GX25

Gresstrimmer

eller GX35 motor, som vil garantere en meget
lang levetid. Den anerkjente 4 takts micromotoren
gir fordeler som bl.a. mindre avgasser, mindre
vibrasjoner og mindre forbruk. Den har også et
høyt moment i hele turtallsregisteret som gjør
bruken enklere og mer behagelig.

3-tannet
krattblad

H Å N D H O L D T V E R S AT O O L ™

Håndholdt trimmer
med delt riggrør

Hageverktøy
som gjør alt
På trimmeren med delt riggrør kan man
koble til et stort spekter av utstyr som
dekker alle oppgaver i hagen. Det er
7 brukervennlige og praktiske tilbehør
tilgjengelig, i tillegg til 2 forlengere som
kan kobles til motorenheten med
bare trykk og klikk. Det ultimate
verktøy for en perfekt hage.

Hekksaks

Jordhakke

Kantskjærer

Grensag

Forlengere

Løvblåser
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TRIMMER MED DELT RIGGRØR – VERSATOOL™

UMC 425

UMC 435

4-stroke OHC

4-stroke OHC

25

35

GX25T

GX35T

0,72/7.000

1,0/7.000

Tankvolum (l)

0,58

0,63

Oljevolum (l)

0,08

0,10

Transmisjon

Lav vibrasjon sentrifugal clutch

Lav vibrasjon sentrifugal clutch

Riggrør

Rett

Rett

Håndtak

Bøylehåndtak

Bøylehåndtak

Motortype
Motorvolum (cc)
Motor modell
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall (kW/rpm)

Ekstrautstyr

Se tabell under for utstyrsspesifikasjoner

Bæresele

For én skulder

For én skulder

-

-

1.135 x 315 x 245

1.145 x 325 x 255

5,10

6,00

Hurtigkobling

Hurtigkobling

4.490,-

5.490,-

Garantert akustisk støynivå dB(A)*
Dimensjoner (L x B x H (mm))
Vekt (kg)
Tilleggsfunksjon
Markedspris inkl. mva.

UTSTYR TIL TRIMMER MED DELT RIGGRØR – VERSATOOL™

Dimensjoner
(L x B x H (mm)
Vekt (kg)
Markedspris
inkl. mva.

Gresstrimmer
SSBC

Jordhakke
SSCL

Forlenger
SSEL

Forlenger
SSESS

Hekksaks
SSHHL

Hekksaks
SSHHS

Grensag
SSPP

Løvblåser
SSBL

Kantskjærer
SSET

770 x 400
x 210

795 x 235
x 255

1.060 x 65
x 52

559 x 65
x 52

1.400 x 120 x
120

900 x 120
x 120

1.070 x 140
x 88

860 x 264
x 190

695 x 330
x 145

1,85

3,3

1,1

0,7

2,6

2,35

2,1

2,1

2,05

1.890,-

3.890,-

1.490,-

1.390,-

3.890,-

3.690,-

3.290,-

2.490,-

2.890,-
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Håndholdt
hekksaks og løvblåser

Klipp og blås
Honda sine kraftige hekksakser og
løvblåser er kjent for sin holdbarhet
og slitestyrke. Motoren er Honda sin
unike micromotor som blir brukt på
alle håndholdte produkter. Her er det
ingen oljeblanding, de er lettstartede,
driftssikre og med lavt støynivå.

SPESIFIKASJONER HÅNDHOLDTE HAGEMASKINPRODUKTER

HEKKSAKSER

LØVBLÅSER

HHH 25D 60

HHH 25D 75

HHB 25

4-stroke OHC

4-stroke OHC

4-stroke OHC

25

25

25

GX25T

GX25T

GX25T

0,72/7.000

0,72/7.000

0,72/7.000

Tankvolum (l)

0,58

0,58

0,58

Oljevolum (l)

0,08

0,08

0,08

Transmisjon

Sentrifugal clutch

Sentrifugal clutch

-

Enkel

Enkel

-

Skjærelengde (mm)

580

720

-

Tannavstand (mm)

36

36

-

Lufthastighet, normal (m/sec)

-

-

60

Lufthastighet, maks (m/sec)

-

-

70

104

104

102

1.080 x 312 x 259

1.220 x 312 x 259

335 x 265

6,30

6,60

4,50

180° justerbart håndtak

180° justerbart håndtak

Justerbar lufthastighet

7.490,-

7.990,-

5.400,-

Motortype
Motorvolum (cc)
Motor modell
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall

Skjærekniv type (Enkel/Dobbel)

Garantert akustisk støynivå dB(A)*
Dimensjoner (L x B x H (mm))
Vekt (kg)
Tilleggsfunksjon
Markedspris inkl. mva.

* Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC direktivet) i dB(A).

Perfekt klipp

Kompakt og kraftig løvblåser

Utrolige GX25

Honda Hekksaks er driftssikker, lettstartet, lavt
støynivå og nærmest helt rent eksosutslipp.
Dobbel skjærekniv og med god demping mellom
håndtak og skjæreutstyr. Håndtaket kan i tillegg
stilles 90 grader til høyre eller venstre i forhold
til skjærekniven slik at arbeidsstillingen alltid blir
optimal. I tillegg har den Hondas 4-takts motor
som gjør den uunnværlig.

Verdens første og eneste løvblåser med 4-takts
bensinmotor. Honda Løvblåser HHB 25 er ideell
for rydding av løv og lett snø. Produserer mye
luft med stor hastighet. Løvblåseren er ideel for
hager, parker, stadioner og for rydding i gater.
Luftstrømmen kan bli opp til 600m3/t, som gjør
at den kan rydde tungt og vått løv.

Den utrolige micromotoren er svært forskjellig
fra konkurrentenes. Hondas patenterte
smøresystem gir en garantert fullgod smøring
av motoren uansett hvilken vinkel motoren
befinner seg i. Motoren har lavt støynivå og liten
vibrasjon. Du kan stole på Honda motorer.
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Vår utmerkede
microfreser FG201
FG201 er en hendig liten hagefreser spesielt effektiv mellom
hagens busker, trær og er dermed uunnværlig i kjøkkenhagen.
Fresebredden kan justeres mellom 16 og 30 cm. FG201 er
enkel å bruke og transportere, takket være sin lette vekt, sine
intuitive kontroller og bærehåndtak. Den har sammenleggbart
håndtak slik at maskinen krever mindre plass ved lagring.
Mosefjerner, plenlufter og kantskjærer er eksempler på hva
som kan leveres som ekstrautstyr.

F220 - minifreser med
høy ytelse
F220 er utviklet for lettere hageoppgaver, men er utrolig
sterk og effektiv med en solid gearkasse som overfører
kraften affektivt ned i bakken. Jordfreseren er en teknisk
avansert modell med industrimotor som er konstruert
for å brukes av proffene, men allikevel lett å bruke og
godt balansert. F220 har mulighet for påmontering av
forskjellig utstyr til forskjellige arbeids- og bruksområder.
Hyppeskjær og jernhjul tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Våre kompakte FG320 og
FJ500 jordfresere
De er lette nok til at de kan manøvreres enkelt
samtidig som de er krafitge og robuste som gjør de
ideelle for små og mellomstore jobber. Takket være
en kraftig Honda-motor og manuell gearkasse, kan
du optimalisere både fart, kraft og komfortabel bruk.
FJ500 er konstruert for profesjonelt
bruk bl.a. med luftinntak integrert
i styrestammen. Begge modeller
har mulighet for påmontering av
forskjellig utstyr til forskjellige arbeidsog bruksområder.

F560
F560 er en profesjonell, mellomstor
tohjulstraktor med industrimotor som er
konstruert for å brukes av proffene og med
en robust gearkasse med 6 gear fremover
og revers. Den har store 7” drivhjul med
kraftig traktormønster som fører maskinen
frem i ulendt og vanskelig terreng og har
styreclutcher som gjør maskinen lett å
manøvrere. Tohjulstraktoren har kraftuttak
som brukes som kraftkilde på redskaper og
utstyr.

FR750 – den ultimate
jordfreseren
FR750 er utviklet for å gjøre arbeidet
sikrere og enklere. Den har 51 cm
arbeidsbredde, styreclutch, 2 gear
forover og 1 revers.
Profesjonell bakmontert jordfreser, en
spesialmaskin for jordbearbeiding.
Motgående rotasjonsretning mellom
freserknivene sikrer ekstra myk
fremdrift av maskinen, selv ved
fresing i hardpakket jord. Manuell
differensialsperre på drivhjul sørger
for maksimal fremdrift under
vanskelige forhold. Maskinen har god
vektbalanse og minimal vibrasjon.

JORDHAKKER, JORDFRESERE OG TOHJULSTRAKTOR

Jordhakker, jordfresere
og tohjulstraktor
Ha kontroll
Fordi at konsistensen på jord varierer fra hage til hage, har vi utviklet en
rekke teknologier for bedre fleksibilitet for å lette arbeidet så mye som
mulig. Noen av våre jordfresere har for eksempel opp til 6 gear, slik at
du kan bruke den hastigheten som forholdene krever. Modeller med
justerbar fresebredde gjør at du kan tilpasse jordfreseren spesifikt til
hagen din. Maskinenes styreclutcher gjør det mulig å svinge maskinen
uten bruk av fysisk kraft.

Intuitivt design
Vår lange erfaring i denne sektoren,
har gjort oss i stand til å designe
jordfresere som er enkle, intuitive
og som er behagelige å bruke. De
har funksjoner som ergonomiske
kontroller og justerbare håndtak,
som gjør at du finner den beste
arbeidsstillingen.

Honda
ingeniørvitenskap
Å stelle hagen kan være et
møysommelig arbeid, men det må
ikke være arbeidskrevende. Helt
siden Honda sin 4-takts jordfreser
ble introdusert i 1967, har de
lettet arbeidet med blomsterbed,
grønnsakshager og kolonihager rundt
om i hele verden. De blir brukt av bl.a.
kommuner, gartnerier, anleggsgartnere,
parkvesen og boligentreprenører og er
svært effektive og brukervennlige.

Multi-funksjoner

4-takts teknologi
Honda tohjulstraktor og jordfresere har ultra stabile 4-takts motorer. De
er miljøvennlige med lavere utslipp og har lavt støynivå. Du sparer også
tid og penger, siden de har lavt forbruk og høyt dreiemoment selv ved
lavt turtall, noe som gjør at du kan frese hardpakket jord. Samtlige
modeller har Hondas støysvake motor med elektronisk tenning og
som er kjent for å være meget lettstartede. I tillegg har alle modeller
Hondas sikkerhetsutstyr med dødmannsgrep og vernebøyle.

Vi tilbyr et komplett utvalg av tilbehør til
tohjulstraktorer og jordfresere, fra FG201
til vår profesjonelle tohjulstraktor F560
som virkelig er en multifunksjon-maskin.
Den har mulighet for påmontering av
forskjellig utstyr til forskjellige arbeids- og
bruksområde.
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Motortype
Motor modell
Motorvolum (cc)
Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall
Nominell effekt / turtall Nm/o/min
Tankvolum (l)

MICRO

MINI

KOMPAKT

F201

F220

FG320

4-takt OHV

4-takt OHV

4-takt OHV

GXV50

GXV57

GP160

49,0

57,3

163,0

1,3/4.800

1,5/4.800

3,4/3.600

-

-

10,3/2.500

0,35

0,67

2,40

Oljevolum (l)

0,30

0,30

0,58

Startsystem

Manuell

Manuell

Manuell

Driftssystem

Automatisk sentrifugal

Manuell planetgear

Manuell Rem

Differensial/styreclutch

-

-

-

Maksimal fresesbredde (mm)

300

545

800

Maksimal fresesdybde (mm)

230

280

325

Hastighet forover

1

1

1

Hastighet revers

-

-

1

Rotasjonshastighet forover (o/min eller m/s)

197 rpm

130 rpm

108 rpm

Rotasjonshastighet revers (o/min eller m/s)

-

-

53 rpm

PTO Rotasjonshastighet (lav/høy (o/min))

-

-

-

4 x 4 rotorkniver

4 x 4 rotorkniver

6 x 4 rotorkniver

Medfølgende rotorer/freserkniver
Motgående rotasjonskniver

-

Hjul
Plantevern

-

Kantskjærer

-

-

Transporthjul foran

Transporthjul foran

•

•

-

-

Mosefjerner

-

Plenlufter

-

Kitt Plenlufter/Mosefjerner

-

Hyppeskjær

-

-

Sammenleggbart håndtak

•

•

-

Høydejustering av håndtak

-

•

•

Svingbart håndtak

-

•

•

1.185 x 455 x 980

1.280 x 615 x 1.035

1.500 x 837 x 980

17,0

30,0

53,0

79,0

75,0

84,0

Dimensjoner (L x B x H (mm))
Vekt (kg)
Faktisk akustisk støynivå ved øre dB(A)

◊

Garantert akustisk støynivå dB(A)

93

92

-

Vibrasjon (m/sek2)∆

5,0

6,4

7,0

10.990,-

8.820,-

◊◊

Markedspris inkl. mva.
*Vekt inkl. utstyr
◊
Faktisk akustisk støynivå (i.h.t. EN 709: 1997+A4 i dB(A)).

8.490,-

Garantert akustisk støynivå (i.h.t. 2000/14/EC, 2005/88/EC direktivet) i dB(A).
Garantert vibrasjon (i.h.t EN 709: 1997+A4 direktivet) i dB(A).

◊◊
∆

SPESIFIKASJONER JORDHAKKER, JORDFRESERE OG TOHJULSTRAKTOR

KOMPAKT

TOHJULSTRAKTOR

PROFF. BAKMONTERT
JORDFRESER

FJ500

F560

FR750

4-takt OHV

4-takt OHV

4-takt OHV

Motor modell

GX160

GX160

GX200

Motorvolum (cc)

163,0

163,0

196,0

Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall

3,6/3.600

3,6/3.600

4,1/3.600

Nominell effekt / turtall Nm/o/min

10,3/2.500

10,3/2.500

-

2,40

2,20

2,50

Avbildet med
tilleggsutstyr

Motortype

Tankvolum (l)
Oljevolum (l)

0,58

0,60

0,60

Startsystem

Manuell

Manuell

Manuell

Driftssystem

Manuell Rem

Manuell Rem

Manuell Rem

Differensial/styreclutch

-

•

•

Maksimal fresesbredde (mm)

800

900

510

Maksimal fresesdybde (mm)

325

330

326

Hastighet forover

2

6

2

Hastighet revers

1

2

1

Rotasjonshastighet forover (o/min eller m/s)

80 - 113 rpm

16 - 122 rpm

0.35 - 1,22 m/s

Rotasjonshastighet revers (o/min eller m/s)

28 rpm

16 - 32 rpm

0,36 m/s

-

867/1.739

238

6 x 4 rotorkniver

Tilleggsutstyr

Bakmontert freseutstyr

PTO Rotasjonshastighet (lav/høy (o/min))
Medfølgende rotorer/freserkniver
Motgående rotasjonskniver
Hjul

-

-

•

Transporthjul foran

Drivhjul 7"

Drivhjul 7"

Plantevern

•

Kantskjærer

-

-

-

Mosefjerner

-

-

Plenlufter

-

-

-

-

Kitt Plenlufter/Mosefjerner

-

-

Hyppeskjær
Sammenleggbart håndtak

•

-

-

Høydejustering av håndtak

•

•

•

Svingbart håndtak

•

•

-

1.395 x 610 x 980

1.610 x 610 x 990

1.500 x 570 x 1.140

62,0

66,0

91,0

81,0

81,0

79,0

Dimensjoner (L x B x H (mm))
Vekt (kg)
Faktisk akustisk støynivå ved øre dB(A)

◊

Garantert akustisk støynivå dB(A)

96

97

97

Vibrasjon (m/sek2)∆

5,6

13,2

3,5

14.990,-

21.990,-

31.900,-

◊◊

Markedspris inkl. mva.

Standard •

Tilleggsutstyr

Ikke tilgjengelig -
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HP 350/500 transportmaskiner

Lavt marktrykk, stor
fleksibilitet!
Honda transportmaskiner med belter er perfekte
for flytting av store lass på små områder, over
mykt underlag eller i ulendt terreng. Det unike
beltemønsteret gir utrolig trekkraft, selv opp
trapper, men minimaliserer samtidig skade på
underlaget, noe som er spesielt nyttig over
plener og hager. Hvert belte styres individuelt
med høyre og venstre hendel, for enklere
manøvrering og kun 71cm svingradius.
Modellene leveres med justerbart lasteplan.

Begge modellene har dødmannsgrep som
stopper fremdriften dersom det slippes opp,
noe som sikrer førers kontroll og sikkerhet.
Den smale bredden gjør at man enkelt
kommer seg gjennom vanlige dører og
muliggjør imponerende manøvrering ved
begrenset plass. HP500-modellen har
også et hydrostatisk fremdriftssystem,
noe som sikrer riktig fremdrift i forhold
til oppgaven.

TRANSPORTMASKINER

TRANSPORTMASKINER

HP 350
Industrimotor som er konstruert for og brukes
av proffene
Perfekt maskin for mindre transportoppgaver
Max. nyttelast 350 kg
Lastekassens sider kan trekkes ut
Gearkasse med 2 gear fremover og revers
Styreclutcher på drivbeltene gjør maskinen
enkel å betjene og lett å håndtere

Motor type:

HP 500
Industrimotor som er konstruert for og brukes
av proffene
Transportmaskin for større oppgaver
Max. nyttelast på hele 500 kg
Utstyrt med hydrostatdrift
Styreclutcher på drivbelter gjør maskinen
enkel å betjene og lett å håndtere
Standard lastekasse kan justeres i tre
bredder: 56, 73 og 90 cm

GXV 160 4-takts OHV 1. syl.

GX 160 4-takts OHV 1. syl.

163

163

3,2/3600

3,6/3600

Styreclutcher

Styreclutcher

Startsystem:

Manuell

Manuell

Driftssystem:

Gearkasse 2F+1R

Hydrostat

Forover: 1. gear 0,39 /2. gear 0,97 / Bakover: 0,36

Forover: 1,2 / Bakover: 1,0

139

197

Lastekasse

Lastekasse

81x52/78x13,5

120x56/90x20

41.900,-

51.900,-

Motor volum cc:
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall:
Clutch:

Fremdriftshastighet forover/bakover i m/s:
Vekt kg:
Standard utstyr:
LxBxH
Markedspris inkl. mva.
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Tielbürger feiemaskiner
med Honda motor
Tielbürger feiemaskiner er lettkjørte med
stor fleksibilitet! Tielbürger feiemaskiner med
Honda motor er det naturlige førstevalget
når større arealer skal feies. Oppgaver som
fjerning av sand, støv, kvister, løv, strøsand og
grus etter vinteren går som en lek.
Vi har totalt hele fem modeller å velge imellom.

UTSTYR, TIELBÜRGER

Tilleggsutstyr
Det finnes en rekke tilleggsutstyr til din
Tielburger feiemaskin som f.eks.. snøskjær,
oppsamler, løvsamler, støvbeskytter
og diverse spesialbørster for de fleste
oppgaver. se komplett utstyrsliste bakerst i
katalogen på side 58.

Universalbørste (std)

Spesialbørste for snø

Spesialbørste dirt

Spesialbørste soft

Polar Trec vinterhjul

Kjettinger
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TIELBÜRGER FEIEMASKINER
HTK17

HTK20

GCV135

GCV135

135

135

3,4/3600

3,4/3600

Driftssystem

1 gir

1 gir

Startsystem

Snorstart

Snorstart

70

80

Opptil 2100

Opptil 2200

60

60

Oppsamler

Oppsamler

16.990,-

17.990,-

Motor type
Motor volum cc
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall

Arbeidsbredde i cm
Kapasitet m2/t
Vekt kg
Tilleggsutstyr
Markedspris inkl. mva.

SPESIFIKASJONER TIELBÜRGER FEIEMASKINERER

TIELBÜRGER FEIEMASKINER
HTK38 Pro

HTK48 Hydro

HTK58 Hydro

GCV135

GXV160

GXV160

135

160

160

3,4/3600

3,6/3600

3,6/3600

3 gir fremover 1 gir bakover

Hydrostat

Hydrostat

Snorstart

Snorstart

Snorstart

80

100

120

Opptil 3900

Opptil 4900

Opptil 5800

97

112

115

Oppsamler

Oppsamler

Oppsamler

26.990,-

37.990,-

38.990,-

* Målenorm SAE J1349
Alle priser er veil. inkl. 25% mva. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.
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Tielbürger rotorbørste
for mose og ugress

TW50s
Tielburger rotorbørste er en ideell maskin
for fjerning av mose og ugress på f.eks.
belegningsstein og asfalt. Den roterende
stålbørsten jobber raskt og effektivt uten
bruk av kjemikalier.

TIELBÜRGER ROTORBØRSTE
TW50s

Justerbart fronthjul (tilleggsutstyr)

Motor type:
Motor volum cc:
* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall:

Patentert disk med hurtigskift av børster

163
3,6/3600

Driftssystem:

Push

Startsystem:

Snorstart

Arbeidsbredde i cm:

50

Antall børster

10

Vekt kg:

55

Dekk dimensjon:
Tilleggsutstyr:
Justerbart styre
Justerbart og sammenleggbart håndtak

GXV 160

Markedspris inkl. mva.

4.00-4”
Se bakerst i katalogen
6 pos.
17.800,-
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Tielbürger fliskutter
med Honda motor

TH80
Kraftig og brukervennlig fliskutter som kan
ta grener på opptil 70 mm. Fliskutteren har
meget høy arbeidskapasitet og passer til både
proff og privat bruk. Maskinen er utstyrt med
kraftige transporthjul og parkeringsbrems.

Trekkekrok for
traktorklippere
(ekstrautstyr)

TIELBÜRGER FLISKUTTER
TH80

Parkeringsbrems

Motor type
Motor volum cc

Honda GX 390
389

Antall kniver

2

Startsystem

Snorstart

Maks grentykkelse mm

70

Parkeringsbrems

Ja

Kapasitet m3/h
Vekt kg
Markedspris inkl. mva.

Serviceposisjon for rengjøring og skifting
av kniver

Opptil 1,2
113
31.900,-

* Målenorm SAE J1349
Alle priser er veil. inkl. 25% mva. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.

Knivtrommel med to vendbare kniver for lang
levetid
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TIELBÜRGER PLENLUFTERE

Tielbürger plenlufter
med Honda motor

TV405/410/510
Tielbürger plenlufter har lavt marktrykk, stor
fleksibilitet! Tielbürger plenluftere med
Honda motor. De vertikalt monterte knivene
skjærer ned i bakken. Gir plenen luft og bedre
vekstbetingelser, da rotsystemet lettere vil ta
opp vann, luft og gjødsel. Lei eller kjøp
hos din Honda fagforhandler

TIELBÜRGER PLENLUFTERE
TV405

Motor type

TV410

TV510

GP 160 4-takts OHC 1. syl.

GP 160 4-takts OHC 1. syl.

GX 160 4-takts OHV 1. syl.

163

163

163

* Effekt i kW
ved produktets arbeidsturtall

3,4/3600

3,4/3600

3,6/3600

Startsystem

Snorstart

Snorstart

Snorstart

Arbeidsbredde i cm

38

38

45

Skjæredybde i cm

20

20

25

Kapasitet m2/t

800

800

1500

Vekt kg

40

41

53

9.990,-

12.590,-

17.800,-

Motor volum cc

Markedspris inkl. mva.
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Tielbürger motorslåmaskin
med Honda motor

HT40/50/60/70
Tielbürger motorslåmaskiner Europas og
Norges mest solgte motorslåmaskiner med
Honda Motor! ESM universal "S" knivbjelke
med justerbare slepesko er standard til alle
modeller. Leveres i 4 forskjellige modeller.

TIELBÜRGER MOTORSLÅMASKIN
HT40

HT50

HT60

HT70

GP 160

GX 160

GX 160

GX 160

163

163

163

163

* Effekt i kW ved produktets arbeidsturtall:

3,4/3600

3,6/3600

3,6/3600

3,6/3600

Driftssystem:

Gear 1F

Gear 1F

Gear 1F-1R

Vario 7F-7R

Motor type:
Motor volum cc:

Startsystem:
Arbeidsbredde i cm:
Kapasitet m2/t:
Vekt kg:
Dekk dimensjon:

Snorstart
71

87

97

117

2000

2400

2700

5000

53

87

100

112

3.00-4”

4.00-4”

3.50-6”

16x6,5-8"

Tilleggsutstyr:

Se bakerst i katalogen

Standard utstyr:
Markedspris inkl. mva.

Svingbart styre / Høydereg. styre
16.990,-

* Målenorm SAE J1349
Alle priser er veil. inkl. 25% mva. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.

22.900,-

29.500,-

33.900,-

TILGJENGELIG REDSKAP OG EKSTRAUTSTYR TIL HONDA SOMMERMASKINER

HRM 500

Begrensningskabel 200m

•

•

31575VP7750

Begrensningskabel 300m

•

•

31575VP7000

• = tilpasset modell

Begrensningskabel 500m

HRM 310

HRM 300

SLITEDELER OG UTSTYR – HONDA MIIMO

Varenr.

•

31575VP9PA0

Plugger til begrensningskabel 50stk.

•

•

•

31225VP7000

Kniver, sett m/9 stk

•

•

•

72511VP7905

Hus til Miimo

•

•

06800VP7000
•

Hus til Miimo
•

Transport bag

•

06800VP7010
06310VP7003HE

Biokniver + Plugg
Service kit (olje, luftfilter og tennplugg)

UM 616 EB

HRH 536 HX

HRX 537 VK/VYE/HY/HZ

HRX 476 VK/HY

HRS 536 SK

• = tilpasset modell

IZY HRG 536 CVK/CVL

UTSTYR – HONDA GRESSKLIPPERE

IZY HRG 466 CSK

•

•

•

•

•

•

•

Merknad

Varenr.

F.o.m. 2008 mod.: 06762VH4N20 / 06762VG4000HE
T.o.m. 2010:
06762VK8000 / 06764VE2810
F.o.m. MZCA 8132522: 06762VF1C50

06763VG0B50

•

06211VH3305

HF 2417 HM/HT

HF 2622 HT

UTSTYR – HONDA RIDER/PLENTRAKTORER
HF 2315 HM
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Adapter kompl. bakutkast

•

•

•

Biokit

•

Tilhengerfeste

•

• = tilpasset modell

For andre reservedeler, redskaper og utstyr. Ta kontakt med din Honda fagforhandler.

Varenr.
80609VK1003
06805VK1C10

•

•

80596VK1003

TILGJENGELIG REDSKAP OG EKSTRAUTSTYR TIL HONDA SOMMERMASKINER

trimmerhode, aut. F.o.m. 2009 mod (E1)

•

UMC 425/435

•

UMR 435

UMK 435

Trimmerhode, aut.

UMK 425

• = tilpasset modell

UMS 425

SLITEDELER OG UTSTYR – HONDA TRIMMERE OG RYDDESAGER

06725VJ5305

•

72560VL6R11
•

trimmerhode, aut. F.o.m. 2009 mod (E1, E2)

Varenr.

•

•

72560VL6P31

Trimmerspole "quick string"

•

72560VJ5C10HE

Trimmertråd, 2,4 mm x 39 cm x 25 stk

•

72511VJ5C15SL

Trimmertråd, 2,4 mm x 90 m, Super Edge

•

•

•

72511VF9090WX

Trimmertråd, 2,4 mm x 15 m, Super Edge x 12 stk

•

•

•

72511VF9W15WX

Trimmertråd, 2,7 mm x 12 m, Super Edge x 12 stk

•

•

•

72511VF9W12WX

Trimmertråd, 2,7 mm x 280 m, Super Edge

•

•

•

72511VF9280WX

Gressblad, 3 T x 255 x mm 3 mm x 1 ''

•

•

•
•

Gressblad, 3 T x 255 mm x 3 mm x 25 mm
•

Gressblad, 4 T x 230 mm x 1,8 mm x 1 ''
Sagblad, 22 T x 200 mm x 1 '' (E1, E2, E3)

72511VL6P31
72511VK9L01

•

72511VF9E32

•

EIA20025

Skuldersele, enkel

•

68150VF9G13

Feste for skuldersele

•

24221VJ5000HE
•

•

72534VF9003

Deksel for sagblad

•

80017VK5003

Deksel for sagblad f.o.m. 2009 mod. (E1, E2)

•

76247VL6H32

Deksel + sagblad 80 T (kit)

•

06811VK5000HE

Deksel + sagblad 80 T (kit) f.o.m. 2011 mod. (E2)

•

06811VL6505

Beskytter for gressblad

Forvarmings kit, v/temp. under ca 5+ grader (kontakt din lokale forhandler)

•

•

•

•

•

For annet utstyr og slitedeler, ta kontakt med din Honda fagforhandler.
Spør din Honda fagforhandler om Honda sin trimmertråd. En sterk og støysvak trimmertråd som foretrekkes av proffe brukere.
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TILGJENGELIG REDSKAP OG EKSTRAUTSTYR TIL HONDA SOMMERMASKINER

• = tilpasset modell

FJ-500

REDSKAPER OG UTSTYR – HONDA TOHJULSTRAKTORER OG JORDFRESERE
F-560

56

Varenr.

Pris
inkl.
mva.

TIELBÜRGER SLÅMASKIN:
Slåmaskinadapter F560

•

AB-054-030TS

12300,-

Kompl. bjelke 97 cm

•

IG-015-004

5750,-

Kompl. bjelke 117 cm

•

IG-015-006

6625,-

SNØSKJÆR OG TILBEHØR (Ved bruk av snøskjær på FJ500 må man montere hjulsett og akselforlengere)
Snøskjær 100 cm

•

•

06202734100HE

4275,-

Feste for snøskjær 100 cm

•

•

06220434100HE

1621,-

•

42750734010HE

3757,-

Hjulpar 3.50X5 inkl. vekter 2x10 kg
Hjulpar 6.5X16

•

42750738010HE

4039,-

Hjulvekter par for 6.5X16 felg 2X33kg

•

01201734150

2304,-

Akselforlenger stk

•

06450925000HE

1101,-

Snøkjetting for hjul 3.50X5 par

•

01202734240

2196,-

06210734220HE

3030,-

01204734100

9375,-

Snøkjetting for hjul 6.5X16 par

•

Komplett kit snøskjær for FJ500 (snøskjær, vekter, feste, hjul, akselforlengere, kjetting)

•

BAKMONTERT JORDFRES MED TILHØRENDE UTSTYR
Bakmontert fres F560 e/2009

•

01261960013FM

17985,-

Bakmontert fres, komplett m/10" hjul, vekter og festemateriell

•

F560BJK

27375,-

Frontvekt 23 kg

•

06590925000HE

1259,-

Frontvekt 34 kg

•

06590940000HE

1861,-

Feste for frontvekt

•

06821925000HE

299,-

Hjulpar 5.0X10 for bakmontert fres, plog med mer.

•

42700925000HE

4037,-

Hjulvekt 32 kg for hjul 5.0X10, 1 stk

•

06591925000HE

1751,-

HAKKEROTORER STANDARD MED PLANTEVERN
Arbeidsbredde 65 cm

•

•

06726734003HE

2385,-

Arbeidsbredde 80 cm

•

•

06726732003HE

2871,-

Arbeidsbredde 65 cm

•

•

06726729003HE

2640,-

Arbeidsbredde 90 cm

•

•

06726730003HE

3304,-

HAKKEROTORER SPESIAL (FOR JORD MED RØTTER) MED PLANTEVERN

HYPPESKJÆR OG POTETOPPTAKER (Ved bruk av potetopptaker og hyppeskjær på FJ500 må man montere hjulsett og akselforlengere)
Hyppeskjær

•

•

01255SUP073

1415,-

Potetopptaker

•

•

01255CHA073

1397,-

PLOG OG TILBEHØR
Plogkit enkelplog 6"(plog, vekter, feste og hjul 5.0X10)

•

F560EPK

14875,-

Plogkit vendeplog 6" 1/2 turn (plog, vekter, feste og hjul 5.0X10)

•

F560VPK

17375,-

Tilhenger m/ brems og tipp, 350 kg lastekapasitet
Innvendig kassemål (LxBxH) 1400x1210x300mm. Ytre mål (bredde x lengde) 1310x2470mm.

•

96010700

13314,-

Alle priser er veiledende. Levert Oslo. Forbehold om trykkfeil og prisjustering uten varsel.
Leveringsdagens pris gjelder.
Pr. 01.03.2018.

TILGJENGELIG REDSKAP OG EKSTRAUTSTYR TIL HONDA SOMMERMASKINER

F-220 DE

REDSKAPER OG UTSTYR – HONDA JORDFRESER F-220

• = tilpasset modell

Varenr.

Pris
inkl.
mva.

Jern hjul/pigghjul pr. stk.

•

72610729810

566,-

Hyppeskjær

•

72710729810

767,-

Mosefjerner

•

06729V14003HE

3815,-

Plenlufter

•

06727V14003HE

7966,-

FG201

REDSKAPER - HONDA FG 201 ”MINI JORDHAKKE”

• = tilpasset modell

Varenr.

Pris
inkl.
mva.

Plenlufter

•

06727799003

1236,-

Kantskjærer

•

06728799003

901,-

Moserive

•

06729799003

3078,-

Kompl. knivbjelke ESM S 71 cm
Kompl. knivbjelke ESM S 87 cm

•

•

Kompl. knivbjelke ESM S 107 cm

•

Kompl. knivbjelke ESM S 117 cm

4000,-

IG-015-002

5500,-

IG-015-004

5750,-

•

IG-015-005

6375,-

•

IG-015-006

6625,-

AH-001-030

3246,-

•

AH-003-030

4024,-

•

Tvillinghjul, par HT 70 - max 110 cm

Varenr.

Pris
inkl.
mva.

IG-015-001
•

Kompl. knivbjelke ESM S 97 cm

Tvillinghjul, par HT 60 - max 93 cm

HT 70

HT 60

HT 50

• = tilpasset modell

HT 40

REDSKAPER OG UTSTYR - HONDA HT MOTORSLÅMASKINER

Snøskjær 100 cm

•

•

AE-005-001TS

2875,-

Feste for snøskjær

•

•

AE-060-001TS

1500,-
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UTSTYR, TIELBÜRGER

Oppsamler

•

Oppsamler

•

Oppsamler

•

Oppsamler

•

Oppsamler
Sprut og støvbeskytter

•
•

•

Sprut og støvbeskytter
Løvsamler

•

•

•

Løvsamler

•

Løvsamler

•
•

Snøskjær

•

Snøskjær
Kjetting par.

•
•

Kjetting par.

•

Kjetting par.

•

Polar Trec vinterhjul par

Universalbørste std par.
Universalbørste std par.

•

•
•
•

Universalbørste std par.

•
•

Spesialbørste dirt par.

•

Spesialbørste dirt par.
Spesialbørste soft par.

•
•

Spesialbørste soft par.

•

Spesialbørste soft par.
Spesialbørste snø par.
Spesialbørste snø par.

•

•

Universalbørste std par.

Spesialbørste dirt par.

•

•

Polar Trec vinterhjul par
Universalbørste std par.

•

•

Løvsamler

Snøskjær

HTK58
Hydro

HTK48
Hydro

HTK38
Pro

• = tilpasset modell

HTK20

UTSTYR TIELBURGER FEIEMASKINER
HTK17

•
•
•

Spesialbørste snø par.

•

Varenr.

Pris ink. mva

AD-380-030TS

4290,-

AD-310-030TS

4590,-

AD-550-030TS

5390,-

AD-560-030TS

5490,-

AD-570-030TS

5990,-

AY-030-001TS

1590,-

AY-031-001TS

2525,-

AE-004-035TS

3875,-

AE-082-030TS

4250,-

AE-082-031TS

4300,-

AE-082-032TS

4625,-

AE-004-030TS

3050,-

AE-080-030TS

3625,-

AE-080-031TS

4125,-

KC-002-009

1625,-

KC-002-001

1875,-

KC-002-010

2525,-

AD-350-036TS

3040,-

AD-560-035TS

3040,-

AD-090-073

1865,-

AD-090-080

2300,-

AD-110-085

3325,-

AD-120-105

4245,-

AD-120-125

4760,-

AD-110-087

3325,-

AD-120-107

3875,-

AD-120-127

4250,-

AD-110-089

3585,-

AD-120-109

4390,-

AD-120-129

4900,-

AD-110-081

3040,-

AD-120-101

3585,-

AD-120-121

4090,-

UTSTYR TIELBURGER ROTORBØRSTE
TW50s
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Varenr.

Pris ink. mva

Fronthjul justerbart

•

AD-460-005

2125,-

Børste sett

•

AD-460-001

940,-

HONDA POWER EQUIPMENT

Honda Power Equipment - en klasse for seg
Honda står for kompromissløs kvalitet. Konstruksjon og design er i særklasse og lever opp til
de strengeste krav til driftssikkerhet, effektivitet og lang levetid.
Hjertet i Hondas maskiner er de avanserte 4-takts bensinmotorene, som alle har det fellestrekk
at de er lettstartede, driftssikre, økonomiske og støysvake. Alle Honda-motorer kjører på blyfri
bensin og er derfor særdeles miljøvennlige.
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ENGINEERING FOR

Honda Power Equipment

Velg en Honda Fagforhandler

Honda har i mange år basert sin Power Equipmentserie på sin rene Honda 4-takts motorteknologi. Dette
for at Honda bestreber alle produkter til å være så
brukervennlige, pålitelige og med så lavt forbruk av
drivstoff som mulig – uten å kompromittere med ytelsen.
Unike 4-takts egenskaper er fortsatt drivkraften bak
mange av Hondas produkter. Men Honda flytter hele
tiden grensene med innovative nyheter som Miimo, den
batteridrevne robotgressklipperen. Den kan via et helt
vanlig vegguttak programmeres for gressklipping uansett
tid på døgnet, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Honda
utnytter sin ekspertise innen konstruksjon og teknologi til
å skape et produktsortiment med allsidige produkter,
fra strømaggregater, vannpumper, transportmaskiner
jordfresere til gressklippere, plentraktorer og snøfresere.
Bli kjent med Hondas verden og oppdag hvordan
produktene er spesialkonstruert for å passe din livsstil.

Salg
Våre Honda Fagforhandlere har utstilt Hondaprodukter,
slik at du som kunde skal kunne se og kjenne på dem.
De vet dessuten alt som er verdt å vite om vårt
produktsortiment. Lytt til deres ekspertråd og benytt deg
av deres erfaring når du skal velge det produktet som
passer best for deg og dine behov.

Ekspertise
Våre Honda Fagforhandlere er eksperter innenfor sine
respektive områder, ofte med mange års praktisk
erfaring med produktene. Deres kunnskap og erfaring
spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre at Hondas
utviklingsavdeling får tilbakemelding fra brukerne av
produktene. Dette gjør i sin tur at nye, forbedrede
Hondaprodukter fortsetter å møte dine behov også i
framtiden.
Gå inn på www.berema.no, så hjelper vi deg å finne din
nærmeste Honda Fagforhandler.

Fagforhandler:

Importør: BEREMA AS – www.berema.no

All informasjon er basert på de ferskeste produktopplysninger. Vårt mål er imidlertid at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de siste tekniske nyvinninger, materialer og
erfaringer. Derfor forandres våre modeller hele tiden, med den følge at spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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Se også våre tekniske spesialbrosjyrer for strømaggregater,
vannpumper og snøfresere!

Service
I tillegg til å tilby beste mulige service etter kjøpet,
utfører Honda Fagforhandleren kontroll og klargjøring
av produktene før levering. Fagforhandleren har også
kompetansen som kreves for å holde ditt produkt i topp
stand gjennom vedlikehold og service.

