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Honda Power Equipment
I årevis har vi bygget vores maskiner op omkring den rene Honda 4-takt motorteknologi. Det er fordi 
vi føler en forpligtelse til at gøre vores produkter så brugervenlige, brændstofeffektive og pålidelige 
som vi kan - alt sammen uden at gå på kompromis med ydeevnen. 



Når vi skaber nye 
havemaskiner, ser vi på 
mulighederne fra alle vinkler

Det vi lærer fra de ting vi gør, har vi brugt til udviklingen af 
vores havemaskiner. Det har sat os i stand til at skabe nye 
teknologier og nye måder at løse opgaver på. Vi har ikke 
kun fokuseret på at gøre maskinerne så gode de kan blive 
men også gøre dem til en fornøjelse at bruge og eje. Så 
det er ikke blot intelligent produktudvikling, det er...
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Honda fordele 
Robotplæneklippere

Holdbare lithium batterier
LLithium batterier tilbyder en støjsvag, 

pålidelig og holdbar strømkilde, men de er 
også meget omkostningseffektive.

Miimo klipper dit græs så du ikke skal gøre det.

VI har fokus på din sikkerhed 
Miimo er udstyret med sensorer, der stopper 

knivene øjeblikkeligt, når de registrerer 
at Miimo løftes eller eller vippes. 360o 

stødsensorer gør at Miimo ændrer retning, 
hvis der registreres en forhindring. Så 

Miimo er sikker at bruge omkring børn 
eller kæledyr..

Miimo er navnet på vores intelligente 
robotplæneklippere, som helt selvstændigt 
plejer din græsplæne. 

Når Miimo registrerer at batterierne trænger til ny 
energi, søger den selv hen til sin ladestation for at lade 
batterierne op, hvorefter den fortsætter klippearbejdet. 
 
Miimo arbejder kun på de tidspunkter det bedst 
passer dig og fordi den er så støjsvag og effektiv,  
kan Miimo sagtens arbejde om natten uden at  
forstyrre dig eller dine naboer. 

Man kan roligt have tillid til at Miimo arbejder  
sikkert og forsvarligt, da den straks stopper  
knivene, hvis den bliver løftet.  
Hvis Miimo registrerer forhindringer vender  
den blot om og fortsætter arbejdet.



Fleksibel placering af ladestation
Miimos unikke ladestation kan installeres hvor som 
helst på din græsplæne, om det er under en busk, 
ned en smal stribe græs eller i et skarpt hjørne - så 
kan du placere den diskret i din have.

*Kun på HRM 3000.

Bluetooth™ 
Smartphone 
App*
En intuitiv og let 
anvendelig app, som 
giver dig mulighed 
for at ændre din 
opsætning via 
Bluetooth ™ på din 
smartphone.

*Kun på HRM 3000.

Vandtæt 
Miimo er helt vandtæt og 
kan klare alle vejrforhold, 
så den vil pase arbejdet 
hele tiden når græsset 
vokser hurtigt. HRM 
3000 kan, som den 
første på markedet, 
vaskes med en 
haveslange.

Tyverisikring
Miimo beskyttes mod tyveri ved 
brug af en selvvalgt PIN-kode, 
som sikrer, at Miimo ikke kan 
bruges eller betjenes af andre 
end dig. Miimo standser og 
hyler op, så snart den løftes, og 
genstarter kun, når din pinkode 
er blevet accepteret.

Klippehøjde
Du kan nemt justere klippehøjden så 
den passer til din plæne, fra 20 mm til 
60 mm. Den kan justeres elektronisk, 
også fra din smartphone, på HRM 3000 
eller manuelt på HRM 310/520.

Skråninger 
og ujævn 
græsplæne
Miimo er i stand til at 
klippe skråninger på op 
til 25o med sin store 
trækkraft og hjulenes 
greb. Og takket være 
dens hurtige sensorer 
og softwarerutiner, 
sidder Miimo aldrig fast 
i et hul eller i ujævnt 
terræn.



Overlad trygt din 
plæne til Miimo

Miimo HRM 310/520

HRM 310 HRM 520

SPECIFIKATIONER

Zonestyring Micro-bioklip
Automatisk 
ladesystem

Hurigt  
reagerende 
sensorer

ARBEJDSOMRÅDE

Op til
1.500 m²

ARBEJDSOMRÅDE

Op til
3.000 m²

SKRÅNINGER

Op til
 24º

SKRÅNINGER

Op til
 24º

BETJENING

Kontrol-
panel

BETJENING

Kontrol-
panel HRM 520
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Miimo HRM 310 og 520 serien er designet til at klippe din græsplæne, så du ikke skal gøre det selv. 
Miimo er en let og innovativ måde for dig at holde din græsplæne i perfekt stand hele året rundt, med et 
minimum af indsats. 

Automatisk og effektiv 
Vores intelligente robotklipper følger 
indretningen af din have, navigerer mellem 
forhindringer og bioklipper dit græs, som 
medvirker til en sund græsplæne. Udviklet 
til høj ydelse og brug i alt slags vejr, ligesom 
Miimo selv styrer, hvornår det er tid til at 
genoplade batterierne.

Sikkerhed først 
Miimo er designet til at være sikker at anvende 
i enhver have. Den er udstyret med sensorer, 
som registrerer ethvert løft hvor den stopper 
knivene øjeblikkeligt. Miimo bruger et unikt 
digitalt signal til at finde rundt din have, så 
den undgår enhver mulig interferens fra andre 
elektroniske enheder i nærheden.

Stille og pålidelig 
Fordi Miimo er drevet af lithium-ion batterier 
og børsteløse elmotorer, som er støjsvage og 

pålidelige, kan Miimo indstilles til at klippe din 
græsplæne om natten uden at forstyrre dig 
eller dine naboer. Den er  
også meget energieffektiv,  
hvilket betyder lave  
driftsomkostninger og  
lav miljøpåvirkning,  
helt uden emission.

Testvinder 
Honda Miimo 310 blev  
i marts 2017 udråbt  
som testvinder i det store  
tyske gør-det-selv magasin:  
"Selbst ist Der Mann". Testen der blev 
udført af det anerkendte TÜV prøveinstitut 
omfatter 10 af markedets førende modeller. 
Konklusionen for Miimo 310 var:  
 
"Pålidelig robotklipper med meget let 
programmering. Særligt godt klipperesultat."

Et overskueligt kontrolpanel gør det 
muligt at ændre Miimos indstillinger, så 

de passer til dine behov.

Ladestation

Zonestyring Micro-bioklip
Automatisk 
ladesystem

Hurigt  
reagerende 
sensorer

www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
SEHR GUT (1,2)

Zusammen mit zwei weiteren Produkten

Ausgabe 03/2017
10 Produkte im Test



Zonestyring Micro-bioklip
Automatisk 
ladesystem

Hurtigt  
reagerende 
sensorer

Fleksibel  
docking Vandtæt

Smartphone  
App

Elektrisk  
højdejustering

FLEXI
DOCK

ARBEJDSOMRÅDE

Op til
4.000 m²

SKRÅNINGER

Op til  
25º

BETJENING

Kontrolpanel
+ 

Smartphone App

HRM 3000
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Miimo HRM 3000

Den 
højteknologiske 
løsning på en 
smuk græsplæne

HRM 3000

SPECIFIKATIONER



Zonestyring Micro-bioklip
Automatisk 
ladesystem

Hurtigt  
reagerende 
sensorer

Fleksibel  
docking Vandtæt

Smartphone  
App

Elektrisk  
højdejustering

FLEXI
DOCK

Honda HRM 3000 er vores nyeste robotplæneklipper. Det bringer en hel ny og innovativ 
verden til din have og fjerner al den tid du bruger på at holde din græsplæne i perfekt 
stand, hvilket giver dig mere tid til at gøre de ting, du elsker at gøre.

Fleksibilitet 
Miimos ladestation kan placeres 
overalt i din have, hvilket giver 
mulighed for placere den afsides, i et 
roligt hjørne, i en smal passage eller 
måske bag skuret. Der skal blot være 
strøm i nærheden.

Kontrol 
Bluetooth™ tilslutning er standard 
uden yderligere komponenter, der 
skal installeres. App’en er designet 
til at give dig mulighed for at ændre 
indstillinger, klippehøjde, start/stop 
eller endda navigere rundt med 
Miimo med din smartphone som en 
fjernbetjening. Du kan også få adgang 
til Miimos timerfunktion, som giver dig 
mulighed for eksempelvis at stoppe 
Miimo på en bestemt dato.

Brugervenlighed 
Miimo gør alt for at lette dit liv. Den 
er vandtæt, så den kan klippe dit 
græs i al slags vejr og du kan vaske 
den med haveslangen. Den er let at 
vedligeholde og hvis der opstår et 
problem, kan man gennem app’en 
sende en rapport til Hondas support 
system, der gør det muligt for din 
forhandler at tjekke det på afstand 
eller endda opdatere softwaren.

Da Miimo er meget støjsvag, giver 
det fleksibilitet til at klippe i løbet 
af natten uden at forstyrre dig eller 
dine naboer. Den er også meget 
effektiv, hvilket blandt andet er opnået 
gennem en optimal batteristyring og 
funktioner som ”hurtig vending”, hvor 
Miimo vender ved plænekanten i en 
bevægelse uden at stoppe og bakke.

Smartphone App allows you to 
control your Miimo remotely

Hurtig vending

Vandtæt
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ROBOTPLÆNEKLIPPERE

HRM 310 HRM 520 HRM 3000

Arbejdsområde op til 1.500 m² op til 3.000 m² op til 4.000 m²

Kapacitet  83 m²/t 125 m²/t 170 m²/t

Maximal 
stigning  24o / 45% 24o / 45% 25o / 47%

Maximal 
stigning ved 
kanttråd

 10o / 17% 10o / 17% 15o / 27%

Garanteret 
maksimal støj 62 dB(A)* 62 dB(A)* 58 dB(A)*

Knive 3  
(løst ophængt)

3  
(løst ophængt)

3  
(løst ophængt)

Klippebredde 220 mm 220 mm 250 mm

Højdejustering Manuelt fra  
20 til 60 mm

Manuelt fra 
20 til 60 mm

Elektrisk fra 
20 til 60 mm

Batteritype Li-ion 22,2V / 1,80Ah Li-ion 22,2V / 3,6Ah Li-ion 22,2V / 5,4Ah

Arbejdstid pr. 
opladning 40 min 70 min 90 min

Ladetid 30 min 60 min 45 min

Vandtæt IPX4 IPX4 IPX5

Smartphone app - - Android og iOS

Placering af 
ladestation

Parallelt med  
kanttråd

Parallelt med  
kanttråd Fleksibel

Medfølgende 
kanttråd / 
pløkke

200 m / 200 pløkke 300 m / 300 pløkke -

Længde x 
bredde x højde

635 x 550  
x 287 mm

635 x 550  
x 287 mm

710 x 550  
x 301 mm

Vægt 11,6 kg 11,9 kg 13,8 kg

Pris  
(DKK inkl. moms) 14.995 17.995 21.995

Specifikationer og priser 
Robotplæneklippere

*Quiet mode giver mindre støj



Et bredt tilbehørssortiment er tilgængeligt 
for en større oplevelse

Din Hondaforhandler 
kan hjælpe

Din autoriserede Honda-forhandler 
kan hjælpe dig med at beslutte, 
hvilken Miimo der passer til din 

have og han kan også installere og 
programmere den for dig. Vores 
forhandlere er højt kvalificerede og 

har fulgt en særlig uddannelse for at 
sikre problemfri drift og installation, 

uanset hvordan din have er indrettet.  
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Pulverlakerede klippehuse i 
formpresset stål 

findes på HRS og  HRG er skabt 
med holdbarhed og lav vægt for 
øje. Overfladebehandlingen og 

pulverlakeringen er holdbar og  beskytter 
optimalt mod rust

Roto-stop®  

knivkobling
Denne funktion gør det muligt at 
frakoble knivenes rotation, uden 
at slukke motoren. Det giver dig 

mulighed for at flytte forhindringer, 
som affald eller legetøj fra din 

græsplæne, tømme opsamleren 
eller endda krydse veje eller 

indkørsler sikkert ved hjælp af 
motorens fremdrift.

Med tre forskellige materialer at vælge 
mellem er der helt sikkert et som 

matcher dine behov 
 

Aluminium  
De kraftige klippehuse på HRH og HRD 
er fremstillet i støbt aluminium, som er 

rustfrit med at lavt vægt-/styrkeforhold.

Polystrong & Xenoy 
er begge superstærke 

polymerkunststoffer, som Honda 
har brugt i mere end 20 år. 

Ekstra lette og stærke uden 
nogen form for korrosion.

Sikkerhed

Klippehus

40 ÅRS JUBILÆUM

1978-2018

Honda Plæneklippere

HR21 var Hondas første plæneklipper som blev 
introduceret i August 1978. 
Mere end 300.000 enheder blev produceret og 
solgt i hele verden, og HR21 blev hurtigt anerkendt 
for sin fantastiske ydelse og holdbarhed.



Honda fordele 
plæneklippere

Versamow™ variabelt bioklip
Dette system gør det muligt at skifte mellem bioklip eller 

opsamling/udkast med håndtaget, hvor du også kan styre, hvor 
meget af græsset opsamles og hvor meget der bioklippes. Du 

kan vælge mellem fuld opsamling eller fuldt bioklip eller en række 
mellemindstillinger, der giver dig en kombination af de to, så du 

bioklipper noget og samler tilstrækkeligt op så der ikke dannes 
klumper på græsset. Da systemet er fuldt integreret, er der ingen 

yderligere værktøjer eller tilbehør påkrævet. 

Versamow™ bioklip
Skiftet mellem bioklip, opsamling eller 

udkast gøres let med et håndtag. Der skal 
ikke indsættes en særskilt bioprop når du vil 

bioklippe, denne egenskab er integreret og 
kan aktiveres eller deaktiveres hurtigt, nemt 

og sikkert.

 Microklip dobbeltknive
De dobbelte knive, som er let drejede i forhold til hinanden og samtidig klipper i to højder, giver 

en optimal findeling af græsset til gavn for græssets vækst. Den første kniv skærer græsset, 
og den anden findeler det. Græsset cirkulerer omkring i klippehuset mens knivene fortsætter 

med at skære det i finere og finere stykker. Disse fine stykker nedbrydes hurtigere, hvilket giver 
et bedre resultat, når der bioklippes. Hvis man samler op tager det findelte græs også mindre 

plads, hvilket betyder mindre hyppig tømning af opsamleren.

Select Drive
Select Drive er en robust løsning, hvor 

du fastsætter den ønskede hastighed 
på håndtaget, der fungerer som en 

fartpilot

Smart Drive®

SMART Drive® er en mekanisk 
gearkasse i oliebad, der giver 
dig mulighed for hele tiden at 
optimere hastigheden efter 
dine behov med den smarte 
fingerspeeder

Hydrostatisk 
fremdrift

Den hydrostatiske fremdrift giver 
dig en holdbar og trinløs fremdrift. 

En teknologi som normalt kun ses 
på større maskiner.

Transmission

En selvkørende plæneklipper gør arbejdet lettere, og Honda har tre teknologier til variabel fremdrift: SMART Drive®, Select Drive og 
hydrostatisk fremdrift.

Honda bioklip
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Let, robust og nem at bruge. IZY er 
kompakt bygget, hvilket gør den perfekt 
til små og mellemstore haver. Sortimentet 
omfatter skubbemodeller, modeller med en 
hastighed eller SMART Drive® selvkørende 
modeller med variabel hastighed.

IZY • Den lette og 
alsidige plæneklipper

HRG plæneklippere

Højdejustering med 6 positioner

○ Ekstraudstyr

HRG SPECIFIKATIONER

TRANSMISSION BIOKLIP

Fast Variabel

Model Klippehus Skub Et gear SMART 
Drive®

Select  
Drive Hydrostat Biokit Versamow™ Versamow™ 

(Variabel) Elstart Roto-stop®

HRG 466 PK
46 cm stål

 ○

HRG 466 SK  

HRG 536 VK

53 cm stål

 

HRG 536 VL   

HRG 536 VY   



Autochoker
SMART  
Drive®*

Versamow™ 
bioklip** Roto-Stop®*** Elstart****

*Kun på HRG 536 VK, VL og VY.
**Kun på HRG 466 SK og HRG 536 VK, VL & VY.

***Kun på HRG 536 VY.
****Kun på HRG 536 VL.

Nem at bruge

Motoren er nem at starte med 
autochoker og rekylstarteren er bekvemt 
ført op på det robuste håndtag, så den 
er indenfor rækkevidde. Styret kan 
justeres i højden for den bedste position, 
og det kan hurtigt foldes ned for at spare 
plads ved opbevaring. Klippehøjden kan 
indstilles til seks forskellige positioner for 
optimal ydelse, separat for forreste og 
bageste aksel. 

Ydelse

Klippehuset i pulverlakeret presset stål er 
let og slidstærkt, mens pulverlakeringen 
gør det modstandsdygtigt over 
for korrosion og UV-stråler. For at 
optimere opsamlingen, har alle IZY-
plæneklippere opsamlingsposer med høj 
luftgennemstrømning.

Komfort og kontrol

IZY findes med ingen eller fast 
fremdriftshastighed samt vores 
ergonomisk designede SMART Drive® 
Variabelhastighedskontrol. Alle IZY-
plæneklippere er lette at bruge og 
styre. Vi bygger dem efter vores egne 
krævende standarder for holdbarhed og 
pålidelighed, hvilket betyder at du kan 
nyde at bruge dem i mange år fremover.

Behagelig elstart (HRG 536 VL) 

HRG 536 VK
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Vores HRX-serie er en bred vifte af teknologisk 
avancerede plæneklippere, med variabel 
hastighed, variabel bioklip og rustfrit klippehus. 
Alle har Hondas pålidelige 4-takts motorer og 
et specielt high-tech polymer klippehus, som 
er modstandsdygtigt over for UV-stråler og 
rust. Du skal blot vælge den, der passer til dine 
ønsker.

Nyd friheden
HRX plæneklippere

Opsamler med høj 
luftgennemstrømning

Central fjederkompenseret 
højdejustering (kun på HRX 476)

HRX SPECIFIKATIONER

TRANSMISSION BIOKLIP

Fast Variabel

Model Klippehus Skub Et gear SMART 
Drive®

Select  
Drive Hydrostat Biokit Versamow™ Versamow™ 

(Variabel) Elstart Roto-stop® Tromle

HRX 476 VKEA

47 cm 
Polystrong

 

HRX 476 VYEA   

HRX 476 HYEA    

HRX 476 QXEA   

HRX 537 VKEA

53 cm 
Xenoy

 

HRX 537 VYEA   

HRX 537 HYEA   

HRX 537 HZEA    



Let at bruge

Med det centrale og fjeder- 
kompenserede klippehus, kan du 
nemt ændre klippehøjden på alle 
fire hjul samtidigt (kun på HRX 476). 
De specielt designede dobbeltknive 
arbejder effektivt i to højder med at 
findele græsafklippet i ultrafine dele 
og fordele dem i din græsplæne, 
hvilket skaber en naturlig gødning. 
Med Versamow ™, som er det 
Variabelbioklip-system, vælger man let 
det perfekte forhold mellem opamling 
og bioklip.

Ydelse

Vores knive er designet til at bøje, 
ikke splintre, når du rammer en sten 
eller anden fast forhindring under 
arbejdet. Denne Honda-egenskab 
øger ikke kun sikkerheden, men 

forhindrer også yderligere skader på 
motoren og klippehuset. Med Hondas 
Roto-stop® teknologi kan du frakoble 
knivene uden at slukke motoren. Det 
betyder, at du ikke behøver at stoppe 
og genstarte motoren, hver gang du 
skal fjerne forhindinger i græsset, 
transportere din plæneklipper eller 
tømme opsamlingsposen.

Komfort og kontrol

HRX476 findes med SMART Drive®, 
der er en oliebadsgearkasse til 
variabel hastig, som styres med 
en smart fingerspeeder på styret. 
HRX537 har SELECT Drive som er 
en slags fartpilot, hvor den ønskede 
hastighed justeres centralt på styret. 
Endelig fås begge modeller med 
hydrostatisk fremdrift, som er en 
oliemotor, hvor du kan sætte den 
ønskede hastighed supernøjagtigt. HRX 537 VYEA

*Udvalgte modeller, se tabel nederst
**Kun på HRX 537 HZ

***Kun på HRX 476 QX.

Autochoker
SMART  
Drive®* Select Drive* Hydrostat*

Versamow™ 
Variabelt  
bioklip* Roto-Stop®* Elstart** Tromle***

M

M

A
X

IN



Autochoker*
Professionel 
motor** Hydrostat** Roto-Stop®** Tromle**

*Kun HRS 536 
**Kun på udvalgte modeller

SPECIFIKATIONER

TRANSMISSION BIOKLIP

Fast Variabel

Model Klippehus Skub Et gear Smart Drive Hydrostat Biokit Versamow™ Versamow™ 
(Variabel) Elstart Roto-stop® Tromle

HRS

HRS 536 53 cm stål  Sideudkast eller bioklip

HRS 536 VK 53 cm stål  Sideudkast eller bioklip

HRD

HRD 536 HX 53 cm 
aluminium

 ○ 

HRD 536 QX   

HRH

HRH 536 HX 53 cm 
aluminium

 ○ 

HRH 536 QX  ○  

○ Ekstraudstyr
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Professionelle plæneklippere

Slidstærke maskiner 
til krævende proffer

HRD og HRH plæneklipperne, med vores stærke 
professionelle motorer og 53 cm brede klippehus i 
støbt aluminium, er robuste, pålidelige og udviklet 

til at opfylde de mest krævende forhold. Så hvis du 
har brug for en plæneklipper, som du kan stole på 

år efter år, er dette er den professionelles valg.

Forstærket styrProfessionel GXV 160 motor

Støbejernsaksel

Enestående ydeevne
Beskyttet af et kraftigt støbt aluminiums 
klippehus og et forstærket håndtag, 
er HRD og HRH bygget til at udføre 
de mest krævende opgaver gang 
efter gang. Maskinerne drives af vores 
professionelle GXV160 motorer, som 
har støbejernsforing i cylinderen og 
krumtapaksel med kuglelejer for at 
forlænge motorens levetid. De har 
også dobbelte luftfiltre og en ekstra 
stor 1,5 liters brændstoftank til  
længere tids brug. 

En fuldt professionel serie
Uanset opgaven, har vi den helt rigtige 
plæneklipper til at få arbejdet gjort. 
HRS er eksempelvis designet til enten 
at bioklippe det korte græs eller blot 
blæse det lange græs ud til siden.
UM klipperen har været væk et par 
år men er nu tilbage efter gentagne 
opfordringer. Den er designet til 

vanskelige steder og vildtvoksende 
græs som frugtplantager og vejkanter. 
Forhjulet og det flydende skjold samt 
den hydrostatiske transmission gør 
arbejdet nemt og sikkert.

HRD 536 HX
HRH 536 HX

HRS 536 VK

UM 616
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EL IZY HRX

HRE 370 
PL

HRG 466  
PK

HRG 466  
SK

HRG 536  
VK

HRG 536  
VL

HRG 536  
VY

HRX 476  
VK

HRX 476  
VY

Arbejdsbredde (cm) 37 46 46 53 53 53 47 47

Klippehus Plastik Stål Stål Stål Stål Stål Polystrong Polystrong

Motor Elektrisk 1300 W OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt

Motor slagvolumen (cm3) - 160 160 160 160 160 160 160

Motortype - GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160

Motor ydelse  
(KW/o.min)* - 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.800 2,7/2.800

Dobbelt luftfilter - - - - - - - -

Motor kuglelejer - - - - - - - -

Benzintank (l) - 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 0,91 0,91

Transmission Skubbe Skubbe Et gear Variabel 
Smart Drive®

Variabel 
Smart Drive®

Variabel 
Smart Drive®

Variabel 
Smart Drive®

Variabel 
Smart Drive®

Hastighed (m/s) - - 0,89 0-1,65 0-1,65 0-1,65 0-1,4 0-1,4

Knivkobling  
(Roto-stop®) - - - - - Ja - Ja

Bioklip (Versamow™-
valgbar / variabel) - - Valgbar Valgbar Valgbar Valgbar Variabel Variabel

Biokit - Ekstraudstyr - - - - - -

Klippehøjder (mm) 5 (18-65) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (28-102) 6 (28-102) 6 (28-102) 7 (25-79) 7 (25-79)

Højdejusteringspunkter 1 2 2 4 4 4 1 1

Tromle - - - - - - - -

Elstart - - - - Ja - - -

Opsamler (l) 35 55 55 73 73 73 69 69

Garanteret lydtryk dB(A)** 89 94 95 98 98 98 95 95

Vægt (kg) 15 29 31 36,8 40,2 41,3 39 42

Mål 
(L x B x H (mm))

1.110 x 430  
x 1.030

1.445 x 497  
x 980

1.470 x 497  
x 980

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.545 x 530  
x 960

1.545 x 530  
x 960

Pris (DKK inkl. moms) 1.995
 

4.195
 

4.195 6.195 7.195 6.695 8.495 9.495

Specifikationer og priser 
Plæneklippere

* Ydelsen på motorerne i dette katalog er motorernes nettoydelse testet på en produktionsmotor og målt i forhold til SAE J1349 ved 3.600 o.min.
** Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC).



HRX HRS HRD HRH UM

HRX 476  
HY

HRX 476  
QX

HRX 537  
VK

HRX 537  
VY

HRX 537 
HY

HRX 537 
HZ

HRS 536 
SK

HRS 536 
VK

HRD 536  
HX

HRH 536 
HX

UM 616

47 47 53 53 53 53 53 53 53 53 61

Polystrong Polystrong Xenoy Xenoy Xenoy Xenoy Stål Stål Aluminium Aluminium Stål

OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt

160 160 187 187 187 187 160 160 160 163 163

GCV 160 GCV 160 GCV 190 GCV 190 GCV 190 GCV 190 GCV 160 GCV160 GCV 160 GXV 160 GXV 160

2,7/2.800 2,7/2.750 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/3.600

- - - - - - - - - Ja -

- - - - - - - - - Ja -

0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,91 1,5 1,6

Variabel- 
Hydrostatisk Et gear Variabel 

Select Drive
Variabel 

Select Drive
Variabel 

Hydrostatisk
Variabel 

Hydrostatisk Et gear Variabel 
Smart Drive®

Variabel 
Hydrostatisk

Variabel 
Hydrostatisk

Variabel 
Hydrostatisk

0-1,4 1 0-1,64 0-1,64 0-1,61 0-1,61 0,98 0-1,65 0-1,4 0-1,4 0,4-1,0

Ja Ja - Ja Ja Ja - - Ja Ja Ja

Variabel - Variabel Variabel Variabel Variabel - - - - -

- - - - - - - - Ekstraudstyr - -

7 (25-79) 5 (19-58) 7 (19-101) 7 (19-101) 7 (19-101) 7 (19-101) 6 (26-88) 6 (26-88) 7 (14-76) 6 (21-76) 4 (15-75)

1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2

- Ja - - - - - - - - -

- - - - - Ja - - - - -

69 73 85 85 85 85 - - 80 83 -

95 94 98 98 98 98 98 96 97 98 98

44 42 40,1 43,9 44,7 46,4 31,1 31,1 46,2 61 72

1.610 x 530  
x 1.035

1.520 x 530  
x 1.055

1.638 x 585  
x 1016

1.638 x 585  
x 1.016

1.825 x 585  
x 1.115

1.825 x 585  
x 1.115

1.621 x 585  
x 948

1.621 x 585  
x 948

1.575 x 574  
x 1.018

1.695 x 575 
x 1.020

1.780 x 970
x 1.080

9.995
Skaffevare 

8.995 7.695 8.695 9.195 10.495
Sæsonpris 

4.995
 

5.495 9.995 14.995
Skaffevare 

24.995
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Honda fordele 
Havetraktorer

Synkroniserede knive
På et klippebord med usynkroniserede knive sidder knivene 
lidt forskudt for at undgå ”helligdage”, uklippede områder. 
Med synkrone knive er disse synkroniseret med en tandrem 
for at holde en konstant 90 graders vinkel. Fordelen ved en 
synkron-system, er at knivenes overlap sikrer mod uklippede 
områder selv ved drejning og samtidig opnås en bedre 

luftgennemstrømning, hvilket resulterer i optimeret græs 
opsamling og lavere risiko for tilstopning.

Optiflow
Vores udviklingsteam har udviklet Honda Optiflow, et system, der 
kombinerer et kraftfuldt sug med en kontrolleret og lav turbulens, der 
reducerer effekttab, støj og græs ophobning, fra luftindtaget gennem 
klippebordet til græsopsamleren. Luftstrømmen er kraftig og konstant 
nok til helt at fylde opsamleren og samtidig minimere støv.

2

1

4

3

Synkroniserede 
knive

Asynkrone 
knive

Versamow™ Valgbar
Med et enkelt håndtag, vil Hondas 
Versamow ™ valgbare bioklipsystem 
enten samle det afklippede græs op 
i opsamleren eller findele græsset og 
sprede det i plænen at skabe en naturlig 
gødning. Med det handy håndtag kan du 
undervejs opsamle eller bioklippe efter 
behov.

Honda
Pålidelighed, ydeevne og renere 
udstødning er kendetegn for Hondas 
V-twin motorer. Motorerne er udstyret 
med et dekomprimeringssystem 
for let start, og er en af de mest 
brændstofeffektive motorer på 
markedet. Med en støbejernsforing 
i cylinderen og et luftfilter med høj 
kapacitet sikres en lang levetid under 
selv de hårdeste af arbejdsforhold.

Hydrostatisk 
gear

Versamow™ 
valgbar 
bioklip Optiflow Pro motor**

Synkrone  
knive

Electrisk 
tømning***

*Kun på HF 2417 HME / HTE & HF 2622 HME / HTE
**Kun på HF 2622 HME / HTE
***Kun på HF 2417 HTE & HF 2622 HTE
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Premium komfort 
og ydelse

Som du ville forvente af vores udvalg af premium 
havetraktorer, leverer de fremragende præstationer 
fra deres kraftige motorer. Hondas HF havetraktorer 

bruger de tocylindrede V-Twin motorer, der alle 
er lavet efter professionelle specifikationer. Din 
HF er er designet og bygget til at bruge på alle 

størrelser græsplæner. De er robuste, pålidelige og 
brugervenlige, med Versamow ™ selektiv bioklip, en 
hård kofanger for beskyttelse og støbejernsforaksel, 

som giver styrke og holdbarhed og forbedrer 
styringen.

HF havetraktorer

Brugervenlighed

Hvis du er en passioneret plæneejer, 
vil vores havetraktorer virkelig fjerne en 
stor del af indsatsen med at pleje din 
græsplæne. Den elektromagnetiske 
knivkobling gør det let at starte og 
stoppe knivene og med en 350 liter 
græsopsamler, der er designet til at 
blive fyldt helt op, kan du fortsætte 
græsslåningen i længere tid.

Ydeevne

Et unikt luftstrømssystem udviklet af 
Honda, giver den ultimative opsamling, 
og sikrer mod tilstopning af udkasteren. 
Luftstrømmen sikrer også, at det 
afklippede græs kastes ud bagerst 
i opsamleren, så den kan blive fyldt 
optimalt.

Knivene overlapper hinandens 
arbejdsområde hvilket skaber et præcist 
resultat uden helligdage, der ellers kan 
fremkomme når man drejer skarpt. Det 

kraftfulde moment fra V-twin motoren, 
kombineret med hydrostatisk fremdrift, 
vil hjælpe dig med at gøre arbejdet i en 
overbevisende fart, stadig med det flotte 
klipperesultat.

Komfort og kontrol

Modelserien tilbyder dig komfortable 
fratures som elektrisk tømning af 
opsamleren. Du skal ikke bruge unødige 
kræfter eller forlade sædet. Blot trykke 
på en knap. Vores unikke  
Versamow ™ teknologi  
giver dig mulighed for at  
vælge, om du opsamler  
eller bioklipper, kan betjenes 
med et enkelt håndtag fra  
førersædet, mens du kører.  
De store dæk, med  
græsplæne slidbane, sikrer  
ikke blot god trækkraft, men  
også at dit græs ikke får  
grimme skader.

Foraksel i holdbart støbejern

VersamowTM valgbar bioklip kontrolpanel

HF 2622 HTE
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Standard •    Optional Not available -

HF

HF 2315  
HME

HF 2417  
HME

HF 2622  
HME

HF 2622  
HTE

Klippebord (cm) 92 102 122 122

Motor OHC V-twin 4-takt OHC V-twin 4-takt OHV V-twin 4-takt OHV V-twin 4-takt

Motor slagvolumen (cm3) 530 530 688 688

Motortype GCV 520 GCV 530 GXV 660 GXV 660

Motorydelse (KW/o.min)* 9,4/2.800 9,9/2.800 13,9/2.800 13,9/2.800

Benzintank (l) 5,4 8,5 8,5 8,5

Garanteret lydtryk dB(A)** 100 100 105 105

Transmission Variabel 
Hydrostat

Variabel 
Hydrostat

Variabel 
 Hydrostat

Variabel 
Hydrostat

Hastighed (km/t) 0-8,2 0-8,2 0-8,2 0-8,2

Optiflow Ja Ja Ja Ja

Knive 2 2 2 2

Knivmontering Asynkron Synkron Synkron Synkron

Knivkobling Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Tømningssystem Manuel Manuel Manuel Elektrisk

Højdejustering trin (mm) 7 (30-80) 7 (30-90) 7 (30-90) 7 (30-90)

Opsamler (l) 280 300 350 350

Bioklip (Versamow™) - Ja Ja Ja

Bio-kit - - -

Bagudkasterskærm

Vægt (kg) 219 239 263 272

Mål (L x B x H (mm)) 2.440 x 970 x 1.230 2.445 x 1.060 x 1.230 2.445 x 1.260 x 1.230 2.445 x 1.260 x 1.230

For- / baghjul  
(diameter x bredde - fælg ("))

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

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

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

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

Venderadius (m) 1,8 1,8 1,6 1,6

Anhængerkrog

Pris (DKK inkl. moms) 39.995 42.995 52.995 58.995

Specifikationer og priser 
Havetraktorer

* Ydelsen på motorerne i dette katalog er motorernes nettoydelse testet på en produktionsmotor og målt i forhold til SAE J1349 ved 3.600 o.min.
** Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC).
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Batterimaskiner 
Hondas batterimaskiner revolutionerer havearbejdet, 
ved anvendelse af et af markedets mest højtydende 

udskiftelige batterier. Så nu kan du klippe hæk, 
løvblæse og trimme græskanterne uden at være 

bundet af et kabel. Hondas 2Ah eller 4Ah,  
56 volt batterier giver en stabil energi i lang tid. Alle 

maskinerne er utroligt nemme at bruge, du skal bare 
stikke batteriet i.

Lithium-Ion 
batterier
Hondas 56 volt lithium-ion 
batterier giver høj kapacitet i et 
yderst kompakt og let format. 
Desuden leverer de ligeså meget 
strøm ved lav kapacitet, som de 
gør, når de er fuldt opladet.
2 batterier (2,0 Ah og 4,0 Ah) og 
2 opladere (210 W og 550 W) er 
tilgængelige i serien.

Plug & play
’Plug and play’-
systemet tilbyder 
en hurtig og let 
fastgørelse af batteriet 
via et par skinner, 
som guider det på 
plads i en korrekt 
og sikker position. 
Med et hørbart klik, 
batteriet er låst fast 
og klar til brug.

Balance og ergonomi
Uanset hvilken af vores batterimaskiner du har fat i, vil du 
mærke at batteriets placering er optimeret til den enkelte 

maskine, så du opnår den bedste balance under brug. 
Fremragende ergonomi og håndtering sikrer høj komfort 

for brugeren, selv over lange arbejdsperioder. 

V-formede batterier
Begge batterier har bueformet design for 

at give et større areal for bedre køling. 
Køling er væsentligt for batterier og giver 
mulighed for hurtigere opladning, højere 

output og en længere levetid for batteriet.

Honda fordele 
Batterimaskiner



61 cm laseskårne knive  
for en optimal præcision 

og ydelse

Græstrimmen har tap'n'go 
nylonhoved. Du skal blot tappe 
trimmerhovedet i jorden for at få 
ny snøre ud.

SPECIFIKATIONER

2.0 Ah batteri 4.0 Ah batteri

MODEL  DRIFTSTID

HÆKKEKLIPPER op til 65 min. op til 130 min.

GRÆSTRIMMER op til 28 min. op til 50 min.

LØVBLÆSER (højest ydelse) op til 18 min. op til 31 min.

 LADE TID

STANDARD LADER 40 min. 80 min.

HURTIG LADER 25 min. 30 min.

Driftstiden er kun en indikator, da den er påvirket af mange faktorer



Græstrimmen har tap'n'go 
nylonhoved. Du skal blot tappe 
trimmerhovedet i jorden for at få 
ny snøre ud.

Hondas batterimaskiner giver dig frihed til at passe til din have uden at være bundet til en stikkontakt. 
Alle produkterne har et udskifteligt og genopladeligt batteri, som du bare klikker på når du er klar til at 
komme på arbejde.

Hækkeklipper

Honda hækkeklipperen er udstyret 
med 61 cm laserskårne stål knive, der 
giver en jævn og præcis betjening med 
et superskarpt snit. Takket være de 
dobbelte knive, kan man komfortabelt 
arbejde frem og tilbage, uden der er 
behov for at vende hækkeklipperen. 
Selv med 2Ah batteri kan maskinen 
arbejde mere end en time i tætte og 
kraftige hække.

Græstrimmer

Hondas batteridrevne græstrimmer 
er perfekt til at trimme plænekanter, 
rydde langt græs og tæt løv. Dens 
afbalancerede vægtfordeling sikrer 
at den er sikker og nem at bruge, 
mens en variabel hastighedskontrol 
giver komfort og kontrol til brugeren. 
En smart tap’n’go funktion føder 
nylontråd under brug, så du kan bruge 
mere tid at trimme uden at stoppe for 
vedligeholdelse. 

Løvblæser

Hondas batteridrevne løvblæser er 
kompakt og let, men stadig med så 
kraftig en turbine, at den kan producere 
en luftstrøm på næsten 200 km/t. I 
praksis betyder det, at den er stærk nok 
til at skifte selv tungt og vådt snavs. Den 
har tre indstillinger: lav, høj og turbo til 
at styre lufthastigheden - perfekt til at 
rydde græsplæner, stier, terrasser og 
indkørsler.

BATTERIMASKINER

Intet kabel  
Ingen grænser

B AT T E R I M A S K I N E R  26

Løvblæseren har 3 forskellige 
blæsehastigehder med den 
imponerende kraftfulde boost-
funktion
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Honda 4-takt motor
Hondas 4-takts GX25 og GX35 mikro-
motorer giver den ydelse, du forventer 
af større motorer, med et stærkt 
moment til rådighed på tværs af hele 
omdrejningsregisteret, men samtidig i en 
meget kompakt og let pakke.
Disse motorer giver kræfter til Hondas 
håndholdte produktprogram og 
benyttes af millioner af glade kunder 
over hele verden. De er støjsvage 
og bekvemme at bruge, med lave 
vibrationer og emissioner og med den 
vigtige egenskab, at den ikke kræver en 
blanding af olie og brændstof som en 
2-takter.

Honda fordele 
Håndholdte 
maskiner



Honda 4-takt motor
Hondas 4-takts GX25 og GX35 mikro-
motorer giver den ydelse, du forventer 
af større motorer, med et stærkt 
moment til rådighed på tværs af hele 
omdrejningsregisteret, men samtidig i en 
meget kompakt og let pakke.
Disse motorer giver kræfter til Hondas 
håndholdte produktprogram og 
benyttes af millioner af glade kunder 
over hele verden. De er støjsvage 
og bekvemme at bruge, med lave 
vibrationer og emissioner og med den 
vigtige egenskab, at den ikke kræver en 
blanding af olie og brændstof som en 
2-takter.

Let at starte
GX25 og GX35 er udstyret med et mekanisk 
dekompressionssystem kombineret med et super-letvægts 
svinghjul, som gør at det kræver minimal indsats at starte 
motoren. Alle kan starte disse motorer, og det er en velkendt 
Honda-signatur.

360° smøring 
De avancerede mikromotorer har et avanceret 
smøresystem som sikrer smøring af din motor 
uanset hvordan du vender den. Vel at mærke 
uden du skal blande olie i benzinen!

Lavt brændstofforbrug
Uanset hvad de bruges til, tilbyder disse motorer 
lang driftstid mellem påfyldningerne på grund 
af deres store brændstoftank og specielt lave 
brændstofforbrug.

Brændstofforbrug ved maksimal effekt:
Honda GX25 0,54 liter/time ved 7.000 o.min.
Honda GX35 0,71 liter/time ved 7.000 o.min.

Kompakt design
Hondas 4-takts mikro-motorer er designet 
med en remtrukket overliggende knastaksel, 
er meget kompakte og lette. Derudover 
reducerer designet mekanisk støj, hvilket gør 
motorerne mere støjsvage og mere behagelig 
at bruge i længere perioder.



Holdbarhed 
Transmissionen er støbt i aluminium 
for at give større holdbarhed og 
driftssikkerhed. Kraftoverførslen går 
gennem en transmissionsaksel med 6 
noter for at sikre størst muligt moment 
og mindre risiko for akselbrud. 
Drivakselen har forseglede kuglelejer 
for en lang og støvtæt levetid.

Komfort og ydeevne 
Honda 4-takts motorer er ikke kun 
de mest kompakte og pålidelige af 
deres slags, men de bidrager til at 
reducere mekanisk støj, vibrationer og 
udledninger.

Græstrimmen har tap'n'go trimmerhoved.  
Du skal blot tappe trimmerhovedet i jorden 

for at få ny snøre ud.

UMK  
SPECIFIKATIONER

UMR  
SPECIFIKATIONER

UMS 
SPECIFIKATIONER

MODELLER

UMK 425 
UE

UMK 435 
UE

UMK 425 
LE

UMK 435 
LE UMR 435 UMS 425

A
K

S
E

L

Lige    

Bøjet 

Fleksibel 

M
O

TO
R GX 25   

GX 35   

H
Å

N
D

TA
G

Loop

Ju
st

er
b

ar    

Cykelstyr  

IN
K

LU
D

E
R

E
T

 
TI

LB
E

H
Ø

R

Tap and Go  
trimmerhoved      

3 tands klinge     

Luksus 
bæresele

    

Beskyttelses- 
briller      



Designet til at være så behagelige 
at bruge som muligt, da de er 
kraftfulde og leverer konstant 

effekt og drejningsmoment i de 
mest krævende miljøer.

Klar til hårdt 
arbejde

 Håndholdte buskryddere
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Hondas buskryddere er ekstremt lette at 
håndtere og kommer med en justerbar 
luksussele for maksimal komfort. 
Kombinerede plast og gummi håndtag 
tilbyder fremragende greb og modellen 
med cykelstyr kan justeres i to niveauer 
uden brug af værktøj, så du let kan finde 
den bedst egnede og afbalancerede 
position.

Et komplet udvalg 
En rygbåren buskrydder er designet 
til at gøre langvarig brug mere 
komfortabel uden at gå på kompromis 
med håndteringen ved hjælp af en 
fleksibel aksel. Den er udstyret med et 
fjederophæng, som er specielt designet 
til at absorbere vibrationer fra motoren.

Vores buskrydder med bøjet rig kommer 
udstyret med tap’n’go trimmerhoved. 
Dens lette, velafbalancerede proportioner 
gør det let at håndtere maskinen.

.

*Ekstraudstyr3-tandsklinge* Topbeskærer*4-tandsklinge*Hækkeklipper*

UMS 425 LN

UMK 435

UMR 435 LE



Skift, lås og kør

Versatool ™ er navnet på vores 
multifunktionsmaskiner, som har et 
omfattende udvalg af udskiftelige redsskaber, 
fra topbeskærere, hækkeklippere og 
græstrimmer til løvblæser, kantskærer og 
kultivator. Alle skiftes og fastgøres let med 
vores innovative koblingssystem: Du skal blot 
sætte redskabet i til det siger klik og låse, så 
er du klar..

Versatool ™ fås med en GX25 eller GX35 
4-takt motor, der vil garantere en meget lang 
levetid.

Græstrimmer

3 tandsklinge

UMC 435 / 425
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Haveredskabet 
som klarer det 

hele

Håndholdt Versatool™

Versatool ™ er skabt til at klare en 
bred vifte af opgaver i haven. Med 

otte forskellige redskaber og en stærk 
4-takts motor som sit hjerte får du her 

en alsidig hjælper til stort og småt.

Kultivator

Forlængere

Løvblæser

Kantskærer

Topbeskærer

Hækkeklipper

3 tandsklinge



Håndholdt  
Hækkeklipper og løvblæser

Både vores håndholdte 
hækkeklippere og løvblæser er 
udstyret med den uovertrufne 
Honda GX25 motor, og er med til 
at gøre arbejdet i din have let og 
overkommeligt.

Klip og blæs

HHH 25S-75

HHH 25D-60

HHH 25D-75
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Perfekt finish 
Hondas hækkeklippere er designet 
til præcis trimning af hække og 
buske i haver og parker. Det 60 
eller 75 cm lange og dobbelte 
skær sikrer at du hurtig og 
effektivt får gjort arbejdet. Det 
ergonomisk justerbare håndtag, 
vibrationsdæmpningen og den 
pålidelige 4-takts motor gør Honda 
hækkeklipperen uundværlig.

Kompakt og kraftfuld blæser 
Den kompakte Honda letvægts 
løvblæser er ideel til at holde 
haver, parker, stadioner og gader 
pæne og ryddelige hele året rundt. 
Luftstrømmen på 600 m³/time gør 
det muligt at blæse tungt og vådt 
løv og fartpilotfunktionen giver dig 
mulighed for at holde motorens 
omdrejningstal uden at skulle holde 

på gasknappen – behageligt når 
løvblæseren bruges over lange 
perioder.

Forbløffende GX25 
Hondas mikromotor er meget 
forskellig fra konkurrenternes 
benzindrevne håndholdte 
produkter. Det mekaniske 
dekompressionssystem giver 
let og hurtig start. Det specielle 
360 graders smøresystem giver 
dig mulighed for at arbejde med 
og opbevare maskinen i enhver 
position.

Motoren er designet til at køre 
jævnt med meget få vibrationer og 
lav støj. Du kan stole på din Honda 
motor.

HHB 25 E



Specificationer og priser 
Håndholdte maskiner

VERSATOOL™ TILBEHØR

Motorenhed 
25 cm3

Motorenhed 
35 cm3

Græs 
trimmer Kultivator Forlænger  

- lang
Forlænger  

- kort
Hækkeklipper 

- lang
Hækkeklipper 

- kort Topbeskærer Løvblæser Kantskærer 

Mål (L x H x B (mm)) 1.708 x 310 
x 245

1.145 x 315 
x 258

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

Vægt (kg) 5,6 6,4 1,85 3,3 1,1 0,7 2,6 2,35 2,1 2,1 2,05

Pris (DKK inkl. moms) 3.495 3.995 1.395 3.395 1.095 995 3.395 3.295 2.795 1.895 2.395

Standard •    Ekstraudstyr Findes ikke -

BUSKRYDDERE VERSATOOL™

UMK 425 
LE

UMK 435 
LE

UMK 425 
UE

UMK 435 
UE

UMR 435 UMS 425 UMC 425 UMC 435

Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Motor slagvolumen (cm3) 25 35 25 35 35 25 25 35

Motortype GX25T GX35T GX25T GX35T GX35T GX25T GX25T GX35T

Nettoydelse (kW/o.min) 0,72/7.000 1,0/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000

Benzintank (liter) 0,58 0,63 0,58 0,63 0,63 0,58 0,58 0,63

Motorolie (liter) 0,08 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,08 0,10

Transmission
Lavvibration 
centrifugal-

kobling

Lavvibration 
centrifugal-

kobling

Lavvibration 
centrifugal-

kobling

Lavvibration 
centrifugal-

kobling

Centrifugal- 
kobling

Centrifugal-
kobling

Lavvibration 
centrifugal-

kobling

Lavvibration 
centrifugal-

kobling

Aksel Lige Lige Lige Lige Fleksibel Bøjet Lige Lige

Håndtag Loop Loop Cykelstyr Cykelstyr Loop Loop Loop Loop

Tap & go trimmerhoved • • • • • •

Se tabellen nedenfor

3-tands klinge • • • • • -

Hækkeklipper - - - -

Topbeskærer - - - -

Ekstraudstyr - - 4-tands klinge  
og savklinge

4-tands klinge  
og savklinge - -

Bæresele Dobbelt luksus Dobbelt luksus Dobbelt luksus Dobbelt luksus Dobbelt luksus - Skulderstrop Skulderstrop

Lydtryk dB(A)* 109 109 109 109 111 109 - -

 Mål  
(L x B x H (mm))

1.859 x 384  
x 252

1.870 x 384  
x 258

1.859 x 671  
x 517

1.870 x 671  
x 521

2.810 x 375
x 565

1.708 x 223 
x 413

1.135 x 315
x 245

1.145 x 325
x 255

Vægt (kg) 5,98 7,22 6,28 7,53 10,7 5,49 5,10 6,00

Egenskaber Heavy duty 
transmission

Heavy duty 
transmission

Heavy duty 
transmission

Heavy duty 
transmission - - Sikkerheds-

kobling
Sikkerheds-

kobling

Pris (DKK inkl. moms) 3.595 4.195 3.895 4.395 5.195
Sæsonpris 

2.995 3.495 3.995
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HÆKKEKLIPPERE BLÆSER

HHH 25D  
60E

HHH 25D  
75E

HHH 25S  
75E

HHB 25 
E

Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Motor slagvolumen 
(cm3) 25 25 25 25

Motortype GX25T GX25T GX25T GX25T

Motor nettoydelse  
(kW/o.min) 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000

Benzintank (liter) 0,58 0,58 0,58 0,58

Motorolie (liter) 0,08 0,08 0,08 0,08

Transmission Centrifugal-
kobling

Centrifugal-
kobling

Centrifugal-
kobling

Centrifugal-
kobling

Skær  
(Dobbelt / enkelt) Dobbelt Dobbelt Enkelt -

Skær længde (mm) 580 720 720 -

Grenkapacitet (mm) 36 36 36 -

Nomeret vindhastighed  
(med tud (m/sec)) - - - 600

Max. vindhastighed  
(med tud (m/sec)) - - - 70

Lydtryk dB(A)* 104 104 104 102

Mål  
(L x B x H (mm))

1.080 x 312 
x 259 

1.220 x 312 
x 259

1.125 x 310 
x 259 335 x 265  

Vægt (kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Egenskaber 180° justerbart 
håndtag

180° justerbart 
håndtag

180° justerbart 
håndtag

Justerbar 
luftstrøm

Pris (DKK inkl. moms) 5.495 5.995 Skaffevare 
5.795 3.995

BATTERIER & LADERE

Model HBP20 AH HBP40 AH HBC210 W HBC550 W

Type Li-ION 56V 
Batteri, 2.0 AH

Li-ION 56V 
Batteri, 4.0 AH

56V lader 
210 W

56V hurtiglader 
550 W

Pris (DKK inkl. moms) 1.495 1.995 595 995

BATTERIMASKINER

GRÆS 
TRIMMER

HÆKKE 
KLIPPER

LØV 
BLÆSER

Motor 56V børsteløs DC 56V DC 56V børsteløs DC

Batterier Honda 2.0 Ah &  
4.0 Ah batterier

Honda 2.0 Ah &  
4.0 Ah batterier

Honda 2.0 Ah &  
4.0 Ah batterier

Vægt  
(med batteri)

4,3kg (med 2.0 Ah) 4,05kg (med 2.0 Ah) 3,6kg (med 2.0 Ah) 

5,24kg (med 4.0 Ah) 5,0kg (med 4.0 Ah) 4,55kg med 4.0 Ah)

Støj** 76,dB(A) 
KPA=2,5 dB(A)

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

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

Vibrationer 
bagerste 
håndtag

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

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

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

Vibrationer 
forreste 
håndtag

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

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

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

Driftstid 
(kan variere 
efter 
forholdene)

28 min  
(med 2.0 Ah) 

65 min  
(med 2.0 Ah)

18 min  
(med 2.0 Ah  
High mode)

50 min  
(med 4.0 Ah)

130 min  
(med 4.0 Ah)

31 min  
(med 4.0 Ah  
High mode)

Pris  
(DKK inkl. moms)

1.795 1.795 1.795

BATTERI GRÆSTRIMMER

Arbejdsbredde 380 mm

Hastighed 5.800 o.min

Kontrol Varlabel

Snøre 2,4 mm

BATTERI HÆKKEKLIPPER

Arbejdsbredde 22 mm diameter

Hastighed 2.600 spm

Skær 61 cm / 1,8 mm dobbeltsidet

BATTERI LØVBLÆSER

Lufthastighed
Lav: 72 km/h 20 m/s 
Høj: 120 km/h 33 m/s 

TURBO: 148 km/h 410 m/s

Luft kontrol Variabel

Volumen
Lav: 420 m3/t 
Høj: 650 m3/t 

TURBO: 810 m3/t

Turbine 
hastighed 21.000 o.min +/- 10%

* Ydelsen på motorerne i dette katalog er motorernes nettoydelse testet på en 
produktionsmotorog målt i forhold til SAE J1349 ved 3.600 o.min.

** Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC)
Solgt separat
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Honda fordele 
Havefræsere

Honda udvikling
At passe haven kan være et arbejde efter 
hjertet, men derfor mener vi ikke, det skal være 
arbejdskrævende. Lige siden vores Honda 
4-takts havefræsere blev introduceret i 1967, 
har de gjort nytte i blomsterbede, nyttehaver 
og kolonihaver rundt om i verden og nyder 
bred anerkendelse blandt plantedyrkere, 
anlægsgartnere og entreprenører. Hondas 
sortiment er bredt, så du kan finde en model 
der passer til netop dit behov.

4-takt teknologi
Hondas havefræsere er drevet af vores 
ultrapålidelige 4-takts motorer, som 
ikke kun er miljøvenlige med lavere 
emissioner, men også er nabovenlige, 
takket være den lave motorstøj. De 
sparer også tid og penge, med et lavt 
brændstofforbrug og et højt moment 
selv ved lave omdrejninger, mens de 
sørger for du kan komme gennem selv 
den hårdeste jord. Vores mekaniske 
dekompressionsmekanisme sikrer, at 
de er lette at starte, igen og igen.



Du har kontrollen
Fordi jordens konsistens kan variere fra have til have og hver opgave 
kræver en høj grad af fleksibilitet, har vi skabt en række teknologier til 
at gøre arbejdet så ubesværet som muligt. Eksempelvis har vi modeller 
med op til 6 fremadgående gear, så du kan arbejde med netop 
den hastighed, som betingelserne kræver. Modeller med justerbar 
arbejdsbredde giver dig mulighed for at tilpasse havefræseren til 
detaljerne i din have, mens vores hjulkobling giver dig præcis kontrol 
over retningen, hvor og hvornår du har brug for det.

Brugbart design
Vores store erfaring på dette 
område har gjort det muligt for 
os at designe fræsere, der er 
lette, intuitive og en fornøjelse at 
bruge. Det omfatter funktioner som 
ergonomiske og justerbare greb, 
der ikke kun gør det muligt for dig 
at finde din perfekte arbejdsstilling, 
men på vores mikro-, mini- og 
kompaktmodeller kan styret foldes for 
nemmere transport og opbevaring.

Masser af muligheder
Vi tilbyder et komplet sortiment af tilbehør, som 
kan gøre alle Honda havefræsere, fra vores FG110 
mikrofræser til vores imponerende professionelle 
F720, til en rigtig multifunktionsmaskine. Du kan 
anskaffe en plænelufter, mosfjerner, kantskærer, 
plov, eller kartoffeloptager til din havefræser. Alt 
tilbehøret er specielt designet og bygget til at 
passe perfekt på din Honda og give dig den 
bedste oplevelse.



MICRO SPECIFIKATIONER MINI SPECIFIKATIONER

FG110 FG201 FG205 FG220

Vægt 13,0 kg 17,0 kg 21,0 kg 30,0 kg

Rotationshastighed 182 o.min 197 o.min 135 o.min 130 o.min

Arbejdsbredde 23 cm 16 til 30 cm 25 til 45 cm 61,5 cm

Medfølger 4 rotamenter 4 rotamenter 4 rotamenter 
sidetallerkener

4 rotamenter 
sidetallerkener

Ekstraudstyr
Mosfjerner,  

plænelufter og  
kantskærer

Mosfjerner,  
plænelufter og  

kantskærer
Mosfjerner Plov og stålhjul

Transporthjul Foldbart styr
Side- 
tallerkener*

Svingbart  
styr**

*Kun på FG205 and F220.
**Kun på F220.

FG110 og FG201 
fremragende mikrohavefræsere 
FG110 og FG201 er meget nemme 
at bruge og transportere, takket være 
deres kompakte og lette design og 
centrale bærehåndtag. Styret kan 
også foldes ned så maskinen fylder 
så lidt som muligt under transport og 
opmagasinering.  
 
 

For præcis og nøjagtigt arbejde, kan 
arbejdsbredden på FG201 justeres 
mellem 16 og 30 cm.

Hver maskine leveres med et sæt af 
4 rotamenter og et komplet udvalg af 
ekstra tilbehør, som giver dig mulighed 
for at bruge din fræser til mange 
forskellige opgaver.

 

FG205 og F220 
højtydende minifræsere 
FG205 og F220 er designet til lettere 
opgaver i haven, og leveres med 
sidetallerkener til at beskytte sarte 
planter. De er praktiske og lette at bruge 
med et lavt tyngdepunkt, der sikrer let 
håndtering, mens det foldbare håndtag 
gør transport og opbevaring enkel.
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Lille og stærk

Vores mikro- og minifræsere er 
designet til at være lette at håndtere 

og flytte og samtidig stærke nok til 
at tage sig af de daglige opgaver i 

blomsterbede og urtehaven.

HAVEFRÆSERE  
mikro og mini 

FG110L

FG205

FG201

FG220



Gearkasse Transporthjul*
Justerbart 
Styr*

Side- 
tallerkener**

Vendbart 
Styr*** Kraftudtag****

Side- 
koblinger****

*På FJ500 DE/DER
**På FJ500
***På F506, F510, F560 & F720
****På F560 & F720

FG320 og FJ500 
Kompakte havefræsere 
Vores kompakte havefræsere er lette 
nok til at være meget manøvredygtige, 
men også tunge nok til at klare de mere 
krævende opgaver på kort tid. Takket 
være en kraftig Honda motor og en 
manuel gearkasse, kan du optimere 
både hastighed, kraft og komfort 
under brug. FJ500 fås i et udvalg af 
konfigurationer, enten med en gear 
fremad og et bakgear, eller med to gear 
frem og et bakgear. Begge modeller 

kan udstyres med en lang række 
redskaber, herunder vertikalskærer, 
kartoffeloptager, plov eller sneskraber.

F506, F560 og F720 
Kraftfulde og alsidige 
En kraftfuld og fleksibel vifte af 
fræsere, der er udstyret med op til 
6 fremadgående gear og 2 bakgear, 
giver mulighed for at arbejde med 
det optimale drejningsmoment 
og omdrejningstal til arbejdets og 
jordens betingelser. Alle vores alsidige 

havefræsere kommer med et kraftudtag 
(PTO-aksel), som kan bruges med 
specialudstyr til efterhængte fræsere, 
sprøjtning, fejekost etc. For at sikre den 
bedste komfort under arbejdet, kan 
håndtaget indstilles i højde og bredde.

Den F560 og F720 er også udstyret 
med sidekoblinger, så du præcist og 
nøjagtigt og uden brug af kræfter kan 
styre retningen på din maskine.

SPECIFIKATIONER KOMPAKTE SPECIFIKATIONER ALSIDIGE

FG320 FJ500 SE/SER FJ500 DE/DER F506 F510 F560 F720

Motor GP160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX160 - 163 cm3 GX200 - 196 cm3

Gearkasse 1 frem 
+ 1 bak

1 frem 
+ 1 bak

2 frem 
+ 1 bak

3 frem 
+ 1 bak

6 frem 
+ 2 bak

6 frem 
+ 2 bak

6 frem 
+ 2 bak

Inkluderet Sidetallerkener 
Rotamenter

Sidetallerkener 
Rotamenter (SER)

Sidetallerkener 
Transporthjul 
Rotamenter 

(DER)

PTO 
(Kraftudtag)

PTO 
(Kraftudtag)

PTO 
Sidekoblinger

PTO 
Sidekoblinger
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Vores kompakte og alsidige fræsersortiment 
er kraftige nok til at tackle større opgaver 

i blomsterbede og nyttehaver. De er 
også alsidige, med et bredt udvalg af 

ekstratilbehør designet til mange opgaver, 
jordtyper og den ønskede finish.

HAVEFRÆSERE  
kompakte og alsidige

Mange kræfter 
og alsidighed

F720

FJ500

FG320
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Den ultimative 
havefræser
Vores serie af unikke modsat roterende 
havefræsere er stærke nok til at arbejde 
sig gennem den mest komprimerede jord 
eller græsplæne med lethed. Ideel til enhver 
dedikeret gartner eller kommerciel bruger.

HAVEFRÆSER modsat roterende

FF300

FF500

FR750



Gear
Modsat 
roterende

Ydeevne 
Disse robuste, pålidelige og kraftfulde 
havefræsere, er designet til at være 
utroligt lette at bruge og styre, med 
et lavt tyngdepunkt og zeroturn 
manøvrering.

Det ergonomiske loop styr giver 
brugeren mulighed for at finde en 
position for grebet, der nøjagtigt 
passer, mens man bevarer fuld kontrol.

FF300 og FF500 har begge 
højdejusterbart forhjul, der kan justeres 
til 5 forskellige positioner for at opnå 
den ønskede arbejdsdybde. De er også 
behagelige at arbejde med, takket 
være modsat roterende rotamenter 
som reducerer trættende rystelser og 
maskinens træk i brugeren.

FR750: Den ultimative fræser 
Med en 600 mm arbejdsbredde,  
2 fremadgående gear og 1 bakgear 
er FR750 bygget til at gøre arbejdet 
hurtigere og meget nemmere. Den er 
også udstyret vores revolutionerende 
Active Rotary System, de modsat 
roterende rotamenter, der i sandhed 
forbedrer stabiliteten, så man opnår  
en jævn og let betjening, der ikke 
kræver kræfter og ikke er trættende.

Modsat 
roterende

SPECIFIKATIONER MODSAT ROTERENDE

FF300 FF500 FR750

Motor GXV57-57 cm3 GX160-163 cm3 GX200-196 cm3

Rotationshastighed 131 o.min 141 o.min 238 o.min

Arbejdsbredde 29 til 45 cm 36 til 55 cm 51 cm



MIKRO MINI KOMPAKT KOMPAKT ALSIDIGE MODSAT ROTERENDE

FG110 FG201 FG205 F220 FG320  FJ500  
SER

FJ500
DER

F506 F510 F560 F720 FF300 FF500 FR750

Motor 4-takt OHC 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHC 4-takt OHV

Motortype GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GP160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX200 GXV57 GCV160 GX200

Motor slagvolumen (cm3) 25,0 49,0 49,0 57,3 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 196,0 57,0 160,0 196,0

Motor nettoydelse (kW/o.min) 0,61/6.000 1,3/4.800 1,3/4.800 1,5/4.800 3,4/3.600 3,4/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 4,1/3.600 1,5/4.800 3,3/3.600 4,1/3.600

Drejningsmoment (Nm/o.min) - - - - 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 - - - -

Benzintank (liter) 0,57 0,35 0,35 0,67 2,40 2,40 2,40 2,60 2,30 2,20 2,10 0,78 1,70 2,50

Motorolie (liter) 0,80 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,26 0,55 0,60

Starter Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl

Kobling Centrifugal Centrifugal Centrifugal Koblingsbakker Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Koblingsbakker Koblingsbakker Remstrammer

Transmission Snekke Snekke Snekke Planetgear Gear Gear Gear Gear Gear Gear Gear Planetgear til  
kron og spidshjul

Planetgear til  
kron og spidshjul Gear

Sluttransmission - - - Kron- og 
spidshjul Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde og gear Kæde og gear Kæde

Differentiale/sidekoblinger - - - - - - - - - • • • • •

Arbejdsbredde (mm) 230 300 450 545 800 800 800 900 900 900 900 410 550 510

Arbejdsdybde (mm) 203 230 260 280 325 325 325 330 330 330 360 160 200 326

Frem hastigheder 1 1 1 1 1 1 2 3 6 6 6 3 3 2

Bak hastigheder - - - - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Rotationshastighed (o.min eller m/s) 182 o.min 197 o.min 135 o.min 130 o.min 108 o.min 113 o.min 80 - 113 o.min 52 - 122 o.min 21 - 122 o.min 16 - 122 o.min 11 - 116 o.min 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0.35 - 1,22 m/s

Rotationshastighed bak (o.min eller m/s) - - - - 53 o.min 28 o.min 28 o.min 50 o.min 16 - 32 o.min 16 - 32 o.min 14 - 23 o.min 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

Rotationshastighed PTO (lav/høj (o.min)) - - - - - - - - - 867/1.739 896/1.461 131 141 238

Medfølgende rotamenter 4 x 6 tænder 4 x 4 tænder 4 x 4 tænder 4 x 4 tænder 6 x 4 tænder Tilbehør 6 x 4 tænder Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Modsat roterende Modsat roterende Efterhængt modsat 
roterende

Counter-rotating tines - - - - - - - - - - - • • •

Hjul Transport Transport Transport Transport Transport Tilbehør Transport Ekstraudstyr Ekstraudstyr Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul

Sidetallerkener - - • • • • • - - -

Kantskærer - - - - - - - - - - - -

Mosfjerner - - - - -

Plænelufter - - - - - - - - - - - -

Vertikalskærer - - - - - - - -

Plov - - - - -

Foldbart styr • • • • - • • - - - - - - -

Højdejusterbart styr - - - • • • • • • • • • • •

Svingbart styr - - - • • - • • • • • - - -

Mål (L x B x H (mm)) 1.175 x 365  
x 958

1.185 x 455  
x 980

1.155 x 510  
x 1.035

1.280 x 615  
x 1.035

1.500 x 837  
x 980

1.395 x 610  
x 980

1.395 x 610  
x 980

1.585 x 610  
x 865

1.585 x 610  
x 865

1.610 x 610  
x 990

1.630 x 660  
x 1.095 

1.465 x 465  
x 1.010

1.730 x 585  
x 1.045

1.500 x 570  
x 1.140

Vægt (kg) 13,0* 17,0 21,0 30,0 53,0 45,0/57,0 49,0/62,0 47,0 50,0 53,0 72,0/75,0 50.5 77,0 91,0

Lydtryk ved operatørens ører dB(A)◊ 70,5 79,0 79,5 75,0 84,0 81,0 81,0 80,0 83,0 81,0 79,0 74,0 79,0 79,0

Garanteret lydtryk dB(A)◊ ◊ 93 93 93 92 - 96 96 97 97 97 97 92 93 97

Vibrationer (m/sec2)∆ 9,2 5,0 12,5 6,4 7,0 5,6 5,6 6,0 6,0 13,2 6,2 4,5 4,8 3,5

   Pris (DKK inkl. moms)
Sæsonpris 

4.995 5.795 6.495 7.495 5.995
Skaffevare 

8.495 9.995
Skaffevare 

10.995
Skaffevare 

12.995 15.995
Skaffevare 

24.995
Skaffevare  

17.995
Skaffevare  

21.995
Skaffevare 
24.995

Standard •    Ekstraudstyr Findes ikke -

Specifikationer og priser 
Havefræsere
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MIKRO MINI KOMPAKT KOMPAKT ALSIDIGE MODSAT ROTERENDE

FG110 FG201 FG205 F220 FG320  FJ500  
SER

FJ500
DER

F506 F510 F560 F720 FF300 FF500 FR750

Motor 4-takt OHC 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHC 4-takt OHV

Motortype GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GP160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX200 GXV57 GCV160 GX200

Motor slagvolumen (cm3) 25,0 49,0 49,0 57,3 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 196,0 57,0 160,0 196,0

Motor nettoydelse (kW/o.min) 0,61/6.000 1,3/4.800 1,3/4.800 1,5/4.800 3,4/3.600 3,4/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 4,1/3.600 1,5/4.800 3,3/3.600 4,1/3.600

Drejningsmoment (Nm/o.min) - - - - 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 - - - -

Benzintank (liter) 0,57 0,35 0,35 0,67 2,40 2,40 2,40 2,60 2,30 2,20 2,10 0,78 1,70 2,50

Motorolie (liter) 0,80 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,26 0,55 0,60

Starter Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl Rekyl

Kobling Centrifugal Centrifugal Centrifugal Koblingsbakker Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Remstrammer Koblingsbakker Koblingsbakker Remstrammer

Transmission Snekke Snekke Snekke Planetgear Gear Gear Gear Gear Gear Gear Gear Planetgear til  
kron og spidshjul

Planetgear til  
kron og spidshjul Gear

Sluttransmission - - - Kron- og 
spidshjul Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde Kæde og gear Kæde og gear Kæde

Differentiale/sidekoblinger - - - - - - - - - • • • • •

Arbejdsbredde (mm) 230 300 450 545 800 800 800 900 900 900 900 410 550 510

Arbejdsdybde (mm) 203 230 260 280 325 325 325 330 330 330 360 160 200 326

Frem hastigheder 1 1 1 1 1 1 2 3 6 6 6 3 3 2

Bak hastigheder - - - - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Rotationshastighed (o.min eller m/s) 182 o.min 197 o.min 135 o.min 130 o.min 108 o.min 113 o.min 80 - 113 o.min 52 - 122 o.min 21 - 122 o.min 16 - 122 o.min 11 - 116 o.min 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0.35 - 1,22 m/s

Rotationshastighed bak (o.min eller m/s) - - - - 53 o.min 28 o.min 28 o.min 50 o.min 16 - 32 o.min 16 - 32 o.min 14 - 23 o.min 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

Rotationshastighed PTO (lav/høj (o.min)) - - - - - - - - - 867/1.739 896/1.461 131 141 238

Medfølgende rotamenter 4 x 6 tænder 4 x 4 tænder 4 x 4 tænder 4 x 4 tænder 6 x 4 tænder Tilbehør 6 x 4 tænder Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Modsat roterende Modsat roterende Efterhængt modsat 
roterende

Counter-rotating tines - - - - - - - - - - - • • •

Hjul Transport Transport Transport Transport Transport Tilbehør Transport Ekstraudstyr Ekstraudstyr Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul

Sidetallerkener - - • • • • • - - -

Kantskærer - - - - - - - - - - - -

Mosfjerner - - - - -

Plænelufter - - - - - - - - - - - -

Vertikalskærer - - - - - - - -

Plov - - - - -

Foldbart styr • • • • - • • - - - - - - -

Højdejusterbart styr - - - • • • • • • • • • • •

Svingbart styr - - - • • - • • • • • - - -

Mål (L x B x H (mm)) 1.175 x 365  
x 958

1.185 x 455  
x 980

1.155 x 510  
x 1.035

1.280 x 615  
x 1.035

1.500 x 837  
x 980

1.395 x 610  
x 980

1.395 x 610  
x 980

1.585 x 610  
x 865

1.585 x 610  
x 865

1.610 x 610  
x 990

1.630 x 660  
x 1.095 

1.465 x 465  
x 1.010

1.730 x 585  
x 1.045

1.500 x 570  
x 1.140

Vægt (kg) 13,0* 17,0 21,0 30,0 53,0 45,0/57,0 49,0/62,0 47,0 50,0 53,0 72,0/75,0 50.5 77,0 91,0

Lydtryk ved operatørens ører dB(A)◊ 70,5 79,0 79,5 75,0 84,0 81,0 81,0 80,0 83,0 81,0 79,0 74,0 79,0 79,0

Garanteret lydtryk dB(A)◊ ◊ 93 93 93 92 - 96 96 97 97 97 97 92 93 97

Vibrationer (m/sec2)∆ 9,2 5,0 12,5 6,4 7,0 5,6 5,6 6,0 6,0 13,2 6,2 4,5 4,8 3,5

   Pris (DKK inkl. moms)
Sæsonpris 

4.995 5.795 6.495 7.495 5.995
Skaffevare 

8.495 9.995
Skaffevare 

10.995
Skaffevare 

12.995 15.995
Skaffevare 

24.995
Skaffevare  

17.995
Skaffevare  

21.995
Skaffevare 
24.995

Standard •    Ekstraudstyr Findes ikke - *Vægt med tilbehør
◊Lydtryk (EN 709: 1997+A4 in dB(A)).

◊ ◊ Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC in dB(A)).
∆Garanteret vibrationsniveau (EN 709: 1997+A4).



ENGINEERING FOR Life

Honda forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer og farver uden varsel. Det bestræbes 
imidlertid at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i denne brochure. Rådfør dig med forhandleren. Denne 
brochure er ikke at opfatte som et salgstilbud fra producenten, importøren eller forhandleren. Generelle salgs- 
og garantibetingelser gælder.

De angivne priser er angivet i danske kroner inkl. moms. Priserne er vejledende og kan ændres uden 
forudgående varsel. De viste modeller kan være med ekstraudstyr og tilbehør.

IMPORTØR:
TIMA A/S
Tel.: 36 34 25 50
www.hondapower.dk

Smid mig ikke ud. Giv mig til en ven eller aflever mig til genbrug.

Forhandler:


