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Plezier
Daar doen we het toch voor? Al die uren 
die we besteden aan plannen maken, 
uitvoeren en perfectioneren? Vroeg opstaan 
en doorgaan totdat het resultaat perfect 
is? Daarom maakt Honda nuttige en 
innovatieve producten die milieuvriendelijk 
en betrouwbaar zijn, en die een plezier zijn 
om mee te werken. Daarom creëert u de tuin 
van uw dromen.
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Grasmaaiers In 1978 lanceerden we onze allereerste Honda grasmaaier in Europa. De 
markt werd gedomineerd door 2-takt motoren, luide en vervuilende machines 
die moeilijk te onderhouden waren. Onze grasmaaiers werden echter 
uitgerust met een baanbrekende 4-takt motor, waardoor nieuwe normen 
gesteld werden op het vlak van prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. 
Het is altijd ons doel geweest om constant te verbeteren in alle aspecten van 
ontwerp en duurzaamheid.

Welke Honda past het best bij uw tuin?
Wij hebben een groot assortiment grasmaaiers ontwikkeld, met aandacht voor details en met de kwaliteit die u verwacht van Honda. Met 
deze handige tabel kunt u onze grasmaaiers vergelijken en de maaier kiezen die bij u past. De maaibreedte bepaalt de tijd die u over een 
bepaald oppervlak doet en hoe vaak u de grasvangzak moet legen. De vuistregel is: Hoe groter uw gazon, des te groter de maaibreedte die 
u nodig hebt.

GROOT OPPERVLAKKLEIN OPPERVLAK

ELEKTRISCH IZY HRX HRS HRD/HRH ZITMAAIERS MIDRANGE 
EN PREMIUM 
ZITMAAIERS

Pagina 7 Pagina 9 Pagina 13 Pagina 19 Pagina 21 Pagina 33 Pagina 34

MIIMO

Pagina 41

De Miimo maait met veel plezier alle soorten 
gazons, van klein tot groot.
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Honda-motoren
De betrouwbaarheid en prestaties van onze motoren zijn overal 
ter wereld legendarisch, zowel voor particulier, professioneel als 
industrieel gebruik.

Onze technologie bewijst zich al meer dan 50 jaar en Honda-
motoren zijn stil, schoon en gebruiksvriendelijk. Daarom 
beschikken al onze grasmaaiermotoren nu over de volgende 
eigenschappen:

• een decompressor voor makkelijk (her)starten
•  een zeer laag verbruik en lage emissies vergeleken met andere 

merken 
•  een geluidsniveau* van -2dB(A), 30% procent lager dan de 

huidige Europese norm (zie het pictogram voor een laag 
geluidsniveau in deze brochure)

Roto-stop® mesremkoppeling
Veiligheid staat bij ons voorop. Met behulp van deze koppeling 
kunnen de messen van de grasmaaier tot stilstand worden 
gebracht terwijl de motor blijft lopen. U hoeft daarna de motor 
dus niet te herstarten. 

Variabele snelheid
Grasmaaiers met wielaandrijving maken licht werk van grasmaaien 
en Honda maakt gebruik van drie variabele snelheid-technologieën: 
SMART Drive®, Select Drive en hydrostatische aandrijving.

*Het geluidsniveau is ook afhankelijk van het maaidek en het mesontwerp.

Innovaties grasmaaiers
Onze nieuwste technologieën eenvoudig uitgelegd. Honda streeft naar constante verbetering van producten. Door onszelf uit te dagen en 
door probleemoplossend te denken, creëren we steeds weer nieuwe innovaties. Of we nu onze producten veiliger of milieuvriendelijker willen maken, 
het gebruik ervan makkelijker willen maken of uw tuin willen laten groeien en bloeien, wij bedenken steeds nieuwe manieren die u helpen om dat 
perfecte gazon te creëren.

De belangrijkste functies van grasmaaiers
Honda-grasmaaiers hebben een gamma aan innovatieve en unieke functies 
die een echt verschil maken. De onderstaande iconen helpen u om in de 
brochure makkelijk te vinden waar u naar zoekt.

Elektrische start Automatische choke
Eenvoudig elektrisch starten maakt het gebruik van uw 
grasmaaier nu nog makkelijker, terwijl de trekstarter 
natuurlijk ook nog aanwezig blijft.

De intelligente automatische choke zorgt dat uw machine 
onder alle omstandigheden perfect start en loopt.

Extra stil Pro spec motor
Ons R&D-team heeft een gepatenteerd extra stil mes 
(-0,5 dB(A)) ontworpen dat minder geluid produceert dan 
traditionele messen. In combinatie met de motor en het 
maaidek produceert dit tot wel 30% minder geluid dan de 
huidige Europese normen voorschrijven.

Al onze professionele OHV-motoren met bovenliggende 
kleppen zijn uitgevoerd met: gietijzeren cilindervoeringen, 
zware krukaslagers, grote luchtfilters en stalen
ventilatorroosters.

Select Drive SMART Drive®

M

M

A
X

IN
Met de gloednieuwe Select Drive kunt u een constante 
snelheid instellen en ontspannen en comfortabeler 
maaien.

SMART Drive® geeft u de mogelijkheid om de snelheid 
zeer nauwkeurig te regelen.

Hydrostatische aandrijving Wals achter
De hydrostatische aandrijving biedt u maximale 
nauwkeurigheid en laat u via een traploze 
snelheidsregeling zelf bepalen met welke snelheid u 
maait.

Modellen met een wals achter trekken de klassieke 
strepen in uw gazon. Met een rol of wals aan de achterkant 
rijdt uw maaier stabieler langs de rand van uw gazon.

Roto-stop® Mesremkoppeling Versamow™ Selectief mulchsysteem
Met behulp van dit systeem kunnen de messen tot stilstand 
worden gebracht terwijl de motor blijft lopen. U kunt 
de grasvangzak veilig legen of opritten oversteken met 
modellen met wielaandrijving.

Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ 
-systeem, waarmee u regelt of het gemaaide gras 
opgevangen moet worden of versnipperd en verspreid 
wordt om als natuurlijke meststof te dienen.

Versamow™ Regelbaar mulchsysteem
Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ 
-systeem, waarmee u regelt of het gemaaide gras 
opgevangen moet worden of versnipperd en verspreid 
wordt om als natuurlijke meststof te dienen, of de 
perfecte combinatie van beide.

Optiflow
Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom van het 
maaidek naar de grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt 
er aanzienlijk meer maaisel opgevangen.

Versamow™ geïntegreerd 
mulchsysteem
Voor het beste mulchresultaat heeft Honda MicroCut ontwikkeld. 
Dit systeem gebruikt twee messen, zodat het gras twee keer wordt 
geknipt voor extra fijn maaisel.

Versamow™ selectief mulchsysteem schakelt over van het 
opvangen van gras naar versnipperen. Hiervoor zijn geen 
gereedschappen nodig. Versamow™, een geavanceerd selectief 
Versamow™ mulchsysteem bevat een verstelbare opening 
waarmee u de hoeveelheid maaisel dat u wilt opvangen kunt 
afstellen en waarmee u voorkomt dat het teveel op het gazon valt.

Versamow™ Regelbaar 
mulchsysteem

Automatische 
choke

Optiflow 

Extra stil

Roto-stop®
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  HRE 330
 • Draaggreep

Maaibreedte Optiflow

33cm

 HRE 410

Maaibreedte

41cm

Maaibreedte Optiflow

37cm

Elektrische  
grasmaaiers
Licht, stil en uitstekende grasopvang.

Afstellen van maaihoogteDraagbeugel* Kabelgeleider

  HRE 330
 • Draaggreep
 • Centrale maaidekhoogteregeling

Maaibreedte

33cm

 HRE 410

Maaibreedte

41cm

HRE 370  
• Draaggreep
• Centrale maaidekhoogteregeling

Maaibreedte Optiflow

37cm

*Dit is geen standaardfunctie en uitsluitend leverbaar op 
bepaalde elektrische grasmaaiermodellen.

Afbeeldingen uitsluitend voor illustratieve doeleinden.

Elektrisch grasmaaiers
Ideaal voor kleine gazons. Als u snel en stil wilt maaien met een zo licht mogelijke maaier en makkelijk wilt kunnen tillen en manoeuvreren, 
dan hoeft u niet verder te kijken dan onze HRE-modellen. Met zijn extra luchtgeleiders voor optimale opvangprestaties en een warmtesensor die 
oververhitting voorkomt, zijn deze unieke, wendbare en veilige HRE-modellen typisch Honda.
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SHADOW 
REQUIRED

Izy duwmaaier
Gemakkelijk te manoeuvreren en ideaal voor kleine tot middelgrote gazons. Izy is het lichtste Honda grasmaaiermodel op benzine. Hij is 
ideaal voor complexe tuinen. De maaier heeft ook een hoog opvangrendement en een geluidsniveau dat -1dB(A) LWA* onder de huidige Europese 
geluidsnormen ligt.

Maaibreedte

46cm

  HRG 416 PK
 Alle standaardfuncties

Maaibreedte

41cm

HRG 466 PK 
Alle standaardfuncties

*Maximaal geluidsniveau overeenkomstig de meetprocedure en 
calculatieregels zoals voorgeschreven in richtlijn 2000/14/EC.

Grasvangzak met grote 
luchtstroomPlaatstalen maaidek Verstelbaar maaidek

Automa-
tische choke Extra stil

Standaardfuncties

Izy-grasmaaiers
Stijlvol, robuust en gebruiksvriendelijk en 
zowel verkrijgbaar als duwmaaier als met 

wielaandrijving.
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Izy met wielaandrijving (variabele snelheid)
Makkelijk en veelzijdig. De Izy met wielaandrijving (variabele snelheid) zorgt voor maximale controle terwijl u langs lastige obstakels in uw tuin 
manoeuvreert. Met Honda's Versamow™-mulchsysteem, zachte repeteerstart-handgreep, verbeterde benzinedop en grasvangzak met optimale 
luchtstroom zult u merken dat maaien minder een opgave wordt, maar meer plezier geeft. 

 HRG 536 VY
 Alle standaardfuncties 

Grasvangzak met grote 
luchtstroomSMART Drive® Verbeterde brandstofdop

HRG 536 VK 
Alle standaardfuncties

Maaibreedte

53cm

Maaibreedte Roto-stop®

53cm

HRG 536 VL  
Alle standaardfuncties

Maaibreedte
Elektrische 
start

53cm

Automa-
tische choke

SMART 
Drive®

Versamow™ 
Selectief 
Mulchen

Standaardfuncties

Izy met wielaandrijving (1 versnelling)
Ideaal voor middelgrote en grote gazons. Als uw gazon extra inspanning vereist vanwege zijn ligging (oneffenheden, hellingen, enz.), of uw 
tuin is te groot en u wilt niet meer hoeven duwen, dan zijn grasmaaiers met wielaandrijving voor u de optimale keuze. Ze hebben allemaal een hoog 
opvangrendement en een geluidsniveau dat -1dB(A) LWA* onder de huidige Europese geluidsnormen ligt.

Maaibreedte Extra stil

46cm

 HRG 536 SD
 Alle standaardfuncties

Maaibreedte

53cm

Maaibreedte Extra stil

41cm

 HRG 416 SK
 Alle standaardfunctiesHRG 466 SK 

Alle standaardfuncties

Plaatstalen maaidek
Zachte greep van het 
startkoord Optionele mulchkit

Automa- 
tische choke

Standaardfuncties

*Maximaal geluidsniveau overeenkomstig de meetprocedure en 
calculatieregels zoals voorgeschreven in richtlijn 2000/14/EC.
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HRX-grasmaaiers
Welk robuust en duurzaam model u ook kiest,  
u hebt gegarandeerd een hoog opvangrendement, 
minder leegtijd, meer maaitijd en uitstekende 
mulchprestaties. 

HRX duwmaaier
Ideaal voor kleine tot middelgrote gazons. HRX-maaiers worden aangedreven door de innovatieve Honda GCV160, 160cc-motor die op onze 
Honda Polystrong®-maaidek gemonteerd is. Ze zijn licht en sterk, en gemakkelijk te rijden dankzij de kogellagers op voor- en achterwielen. 

Maaibreedte Roto-stop®

42cm

HRX 426 PX 
Alle standaardfuncties
• 4-in-1 maaidekhoogteregeling

Verbeterde brandstofdopMakkelijk in te klappen greep Versamow™*

Maaibreedte
Automatische 
choke

Versamow™ 

regelbaar 
mulchsysteem

47cm

 HRX 476 PK
 Alle standaardfuncties

 • 4-in-1 maaidekhoogteregeling
• Makkelijk in te klappen greep

*Uitsluitend op bepaalde modellen.

Extra stil

Standaardfuncties

Maaibreedte

42cm

 HRX 426 PD
 Alle standaardfuncties 
  • 4-in-1 maaidekhoogteregeling
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HRX met wielaandrijving (1 versnelling)
Perfect voor middelgrote en grote gazons. Met deze ene versnelling kunt u met minimale inspanning grotere oppervlakten maaien. U zult de 
voordelen van de overbrengingskracht die de Honda GCV160-motor levert vooral ervaren op ruw, onregelmatig en zelfs hellend terrein.

Grasvangzak met grote 
luchtstroomMessen 1 versnelling

 HRX 426 SD
 Alle standaardfuncties

• 4-in-1 maaidekhoogteregeling

Maaibreedte

42cm

Maaibreedte Roto-stop®

42cm

HRX 426 SX 
Alle standaardfuncties
• 4-in-1 maaidekhoogteregeling

SMART Drive®Select Drive Versamow™

HRX variabele snelheid 
Ideaal als u van perfectie en precisie houdt. SMART Drive® is ontwikkeld om de rijsnelheid tijdens het rijden zeer nauwkeurig te regelen, zodat 
u zeer precies om bomen en langs boorden, muren en bloembedden kunt maaien. Daarnaast biedt de nieuwe Select Drive extra comfort doordat u een 
constante snelheid kunt instellen. Dit is vooral ideaal voor grote oppervlakken.

HRX 476 VK 
Alle standaardfuncties
 •  4-in-1 maaidekhoogteregeling

• Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Extra stil SMART Drive®

47cm

Maaibreedte Select Drive

53cm

M
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 HRX 537 VK
 Alle standaardfuncties

 •  Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Select Drive Roto-stop®

53cm

M
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 HRX 537 VY
 Alle standaardfuncties

 •  Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Extra stil SMART Drive® Roto-stop®

47cm

 HRX 476 VY
 Alle standaardfuncties

 •  4-in-1 maaidekhoogteregeling
• Makkelijk in te klappen greep

Extra stil
Automa- 
tische choke

Versamow™ 

regelbaar 
mulchsysteem

Standaardfuncties Standaardfuncties
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Verbeterde brandstofdopVariabele snelheid
Zachte greep van het 
startkoord

HRX variabele snelheid
Perfect om te maaien op de snelheid die u wilt. Met de hydrostatische aandrijving kunt u via een traploze snelheidsregeling bepalen hoe snel 
u het gras maait. Dit is perfect voor grote of lastige stukken gazon en hellingen. De betrouwbare hydrostatische technologie wordt ook gebruikt op 
onze professionele machines.

Maaibreedte
Elektrische 
start

53cm

 HRX 537 HZ
 Alle standaardfuncties

• Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Extra stil

47cm

 HRX 476 HY
 Alle standaardfuncties

 •  4-in-1 maaidekhoogteregeling
• Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte

53cm

 HRX 537 HY
 Alle standaardfuncties
 • Makkelijk in te klappen greep

Met wielaandrijving  
(1 versnelling)Wals achter

Grasvangzak met grote 
luchtstroom

HRX wals achter
Ideaal voor rechte lijnen en perfecte strepen. Als u op zoek bent naar het klassieke streeppatroon voor uw gazon, kies dan een HRX met 
een achterwals. Onze innovatieve Roto-stop® -veiligheidstechnologie is standaard, voor extra veiligheid en vertrouwen bij het creëren van uw 
droomgazon.

Maaibreedte

47cm

HRX 476 QX 
Alle standaardfuncties
• 4-in-1 maaidekhoogteregeling
• Met wielaandrijving (1 versnelling)

Maaibreedte

42cm

 HRX 426 QX
 Alle standaardfuncties

 • 4-in-1 maaidekhoogteregeling
• Met wielaandrijving (1 versnelling)

Automa-
tische choke

Hydro- 
statische 
aandrijving Roto-stop®

Versamow™ 

regelbaar 
mulch 
systeem Extra stil Wals achter Roto-stop®

Standaardfuncties Standaardfuncties
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HRS
grasmaaier

De HRS zorgt voor moeiteloos mulchen 
tijdens het maaien.

Zij-uitworpPlaatstalen maaidek Mulchen

HRS
Ontwikkeld om te mulchen met optionele zij-uitworp. Als uw gras snel groeit, maait de HRS uw gazon snel en efficiënt. De bladen maaien 
het gras heel fijn en het maaisel wordt op het gras gedeponeerd als natuurlijke meststof. Voor gras dat zelden wordt gemaaid kan de zij-uitworp 
open blijven.

Maaibreedte

53cm

 HRS 536 SD
 Alle standaardfuncties

• Met wielaandrijving (1 versnelling)

Automatische 
choke

Standaardfuncties
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Professionele  
HRD-grasmaaiers

Extra sterk en licht, en vol functies die 
van zware klussen een fluitje van een cent maken.

Verstevigde verbinding 
tussen maaidek en hendelAluminium maaidek Hydrostatische aandrijving*

Professionele HRD-grasmaaier
Perfect voor grote gazons en formele vormen. Het HRD-assortiment is ontworpen om grote klussen zonder problemen aan te kunnen. Deze 
machine met gegoten aluminium maaidek en dubbel uitgevoerde versterkte overbrenging tussen maaimes en hendel, is ongelooflijk robuust en betrouwbaar.

Maaibreedte
Pro spec 
motor

Hydrostatische 
aandrijving

53cm

HRD 536K HX 
Alle standaardfuncties

Maaibreedte
Pro spec 
motor Wals achter

53cm

HRD 536K QX 
Alle standaardfuncties
• Met wielaandrijving (1 versnelling)

Maaibreedte

53cm

 HRD 536C TX
  Alle standaardfuncties

•  Met wielaandrijving  
(drie versnellingen)

Maaibreedte
Hydrostatische 
aandrijving

53cm

HRD 536C HX 
Alle standaardfuncties

Roto-stop®

Standaardfuncties

*Enkel HX - modellen.
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Professionele  
HRH-grasmaaiers
Het HRH-assortiment, ontworpen voor de belangrijkste  
klussen, verzekert u van het perfecte resultaat.

Wals achterVoorbumper

Driedubbel uitgevoerde 
versterkte overbrenging 
tussen maaidek en hendel

HRH-grasmaaier
Ontwikkeld voor grote gazons en zware klussen. Perfect voor professionals die de hoogste betrouwbaarheid zoeken. De robuuste machines 
zijn voorzien van een HDA-maaidek (High Density Alloy) en hebben daarnaast een hendel van extra stevig buismateriaal met een verstevigingsstang, een 
maaidekbeschermer en een kabelbeschermer. 

Maaibreedte Wals achter

53cm

 HRH 536 QX
 Alle standaardfuncties

• Met wielaandrijving (1 versnelling)

Maaibreedte
Hydrostatische 
aandrijving

53cm

HRH 536 HX 
Alle standaardfuncties
•  Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

Pro spec 
motor Roto-stop®

Standaardfuncties

Overbrenging met 
aandrijfas
 De aandrijfas is volledig 
beschermd tegen invloeden 
van buitenaf. Duurzamer en 
betrouwbaarder dan een 
systeem met riem en katrol, 
en onderhoudsvrij.
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ELEKTRISCH IZY IZY HRX

HRE 330 HRE 370 HRE 410 HRG 416  
PK

HRG 416  
SK

HRG 466  
PK

HRG 466  
SK

HRG 536  
SD

HRG 536  
VK

HRG 536  
VL

HRG 536  
VY

HRX 426  
PD

HRX 426  
PX

HRX 426  
SD

HRX 426  
SX

HRX 426  
QX

HRX 476  
PK

Afmeting maaidek (cm) 33 37 41 41 41 46 46 53 53 53 53 42 42 42 42 42 47

Motor/Elektrische 
motor

Elektrische 
motor 1.100 W

Elektrische 
motor 1.300 W

Elektrische 
motor 1.600 W 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 

Cilinderinhoud (cc)  -  -  - 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Motormodel  -  -  - GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 

Motorvermogen  
(kW/tpm)*  -  -  - 2,8/2.900 2,8/2.900 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.850 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,7/2.800

Inhoud brandstoftank 
(liter)  -  -  - 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Motoroliecapaciteit 
(liter)  -  -  - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Type overbrenging Duwmaaier Duwmaaier Duwmaaier Duwmaaier 1 versnelling Duwmaaier 1 versnelling 1 versnelling SMART Drive® SMART Drive® SMART Drive® Duwmaaier Duwmaaier 1 versnelling 1 versnelling 1 versnelling Duwmaaier

Rijsnelheid (meter per 
seconde)  -  -  -  - 0,92 - 0,89 0,91 Progressief  

0 - 1,65
Progressief  

0 - 1,65
Progressief  

0 - 1,65 - - 0,95 0,95 0,90 -

Maaidektype ABS ABS ABS Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong®

Roto-stop® 
mesremkoppeling - - - - - - - - - - Roto-stop® - Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® -

Mulchsysteem - - - Optionele kit Optionele kit Optionele kit Optionele kit Optionele kit
Versamow™ 

selectief 
mulchsysteem

Versamow™ 
selectief 

mulchsysteem

Versamow™ 
selectief 

mulchsysteem
Optionele kit Optionele kit Optionele kit Optionele kit -

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem

Standen en 
maaihoogteregeling 
(mm)

3 (25 - 55) 5 (25 - 55) 5 (20 - 70) 6 (20 - 74) 6 (20 - 74) 6 (20 - 74) 6 (20 - 74) 6 (19 - 82) 6 (28 - 102) 6 (28 - 102) 6 (28 - 102) 6 (25 - 78) 6 (25 - 78) 6 (25 - 78) 6 (25 - 78) 5 (19 - 55) 7 (25 - 79)

Inhoud grasvangzak 
(liter) 27 35 65 50 50 55 55 61 73 73 73 60 60 60 60 60 69

Geluidswaarde - 
geluidsniveau dB(A)** 87 89 95 94 94 94 94 98 98 98 98 94 94 94 94 94 94

Afmetingen (L x B x H 
(mm))

1.080 x 390 
x 1.000 

1.110 x 430 
x 1.030

1.330 x 540 
x 1.090

1.415 x 453  
x 980

1.440 x 453  
x 980 

1.445 x 497 
x 980

1.470 x 497 
x 980 

1.637 x 585 
x 970

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.470 x 480  
x 995

1.440 x 480 
x 1.030

1.470 x 480  
x 995

1.440 x 480 
x 1.030

1.440 x 480 
x 1.045

1.600 x 530 
x 1.010

Drooggewicht (kg) 11,0 15,0 24,0 29,0 31,0 30,0 32,0 36,2 36,8 40,2 41,3 31,0 34,0 33,0 36,0 38,0 36,0

Extra functies Beveiliging tegen 
motoroververhitting

Beveiliging tegen 
motoroververhitting

Beveiliging tegen 
motoroververhitting - - - - - - Elektrische start - - - - - Wals achter -

Grasopvangtijd
(minuten:seconden) 
100m2

16:10 14:30 09:27 11:04 11:04 09:59 09:59 08:53 07:22 07:22 07:22 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 08:37

Grasmulchtijd
(minuten:seconden) 
100m2

- 04:30 04:04 - 04:04 - 03:37 03:09 03:09 03:09 03:09 03:58 03:58 03:58 03:58 03:58 03:33

Specificaties grasmaaiers
Met deze handige tabel kunt u onze grasmaaiers vergelijken en de grasmaaier kiezen die bij u past.

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.
**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 200/14/EC).
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HRX HRS HRD HRH

HRX 476  
VK

HRX 476  
VY

HRX 476  
HY

HRX 476  
QX

HRX 537 
VK

HRX 537 
VY

HRX 537 
HY

HRX 537 
HZ

HRS 536  
SD

HRD 536C 
TX

HRD 536C 
HX

HRD 536K 
HX

HRD 536K 
QX

HRH 536  
HX

HRH 536  
QX

Afmeting maaidek (cm) 47 47 47 47 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Motor/Elektrische 
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 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 

Cilinderinhoud (cc) 160 160 160 160 187 187 187 187 160 160 160 163 163 163 163

Motormodel GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV190 GCV190 GCV190 GCV190 GCV160 GCV160 GCV160 GXV160 GXV160 GXV160 GXV160

Motorvermogen  
(kW/tpm)* 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 2,7/2.850 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800

Inhoud brandstoftank 
(liter) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,91 0,93 0,93 1,50 1,50 1,50 1,50

Motoroliecapaciteit 
(liter) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65

Type overbrenging SMART Drive® SMART Drive® Hydrostatisch 1 versnelling Select Drive Select Drive Hydrostatisch Hydrostatisch 1 versnelling 3 versnellingen Hydrostatisch Hydrostatisch 1 versnelling Hydrostatisch 1 versnelling

Rijsnelheid (meter per 
seconde)

Progressief 
0 - 1,4

Progressief 
0 - 1,4

Progressief 
0 - 1,4 1,0 Progressief  

0 - 1,64
Progressief  

0 - 1,64
Variabel 
0 - 1,61

Variabel 
0 - 1,61 0,98 0,8, 1,2

en 1,3
Variabel
0 - 1,4

Variabel
0 - 1,4 1,2 Variabel

0,8 - 1,4 1,2

Maaidektype Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Xenoy® Xenoy® Xenoy® Xenoy® Staal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Roto-stop® 
mesremkoppeling - Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop®

Mulchsysteem
Versamow™ 

variabel 
mulchsysteem

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem
-

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem

Versamow™ 
variabel 

mulchsysteem

Zij-uitworp of 
mulchen Optionele kit Optionele kit Optionele kit - Optionele kit -

Standen en 
maaihoogteregeling 
(mm)

7 (25 - 79) 7 (25 - 79) 7 (25 - 79) 5 (19 - 58) 7 (19 - 101) 7 (19 - 101) 7 (19 - 101) 7 (19 - 101) 6 (24 - 87) 7 (14 - 76) 7 (14 - 76) 7 (14 - 76) 5 (14 - 52) 6 (21 - 76) 5 (14 - 52)

Inhoud grasvangzak 
(liter) 69 69 69 73 85 85 85 85 - 80 80 83 83 83 83

Geluidswaarde - 
geluidsniveau dB(A)** 94 94 94 94 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Afmetingen (L x B x H 
(mm))

1.545 x 530 
x 960

1.545 x 530 
x 960

1.610 x 530  
x 1.035

1.520 x 530 
x 1.055

1.638 x 585  
x 1.016

1.638 x 585  
x 1.016

1.770 x 1.105 
x 585

1.770 x 1.105 
x 585

1.621 x 948 
x 585

1.575 x 574 
x 1.018

1.575 x 574 
x 1.018

1.575 x 574 
x 1.018

1.655 x 574 
x 1.031

1.695 x 575 
x 1.020

1.695 x 575 
x 1.020

Drooggewicht (kg) 39,0 42,0 44,0 42,0 40,1 43,9 44,7 46,4 30,7 45,2 42,6 49,3 53,5 60,2 58,1

Extra functies - - - Wals achter - - -  Elektrische start Zij-uitworp - - - Wals achter - Wals achter

Grasopvangtijd
(minuten:seconden) 08:37 08:37 08:37 08:37 07:07 07:07 07:07 07:07 - 07:31 07:31 07:31 07:31 07:22 07:22

Grasmulchtijd
(minuten:seconden) - - - 03:33 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09

Specificaties grasmaaiers
Met deze handige tabel kunt u onze grasmaaiers vergelijken en de grasmaaier kiezen die bij u past.

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.
**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 200/14/EC).
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Innovaties zitmaaiers
Onze nieuwste technologie uitgelegd. De innovatie van onze zitmaaiers is een constant op topkwaliteit gericht proces. Of het nu gaat om het 
ontwerpen van een motor die het milieu minder belast of nog meer bescherming en veiligheid.

De Honda-motor
Honda is niet alleen de beste motorfabrikant ter wereld, maar 
ook een pionier in viertaktmotoren van topkwaliteit en leverancier 
van uitstekende V-twin motortechnologie. Betrouwbaarheid, 
prestaties en schonere uitlaatgassen zijn kenmerkend voor 
Hondamotoren en wij zijn er trots op dat consumenten, 
professionele gebruikers en industriële fabrikanten in de hele 
wereld op ons vertrouwen. 

Logisch dat onze zitmaaiermotoren zeer goede specificaties 
hebben. Elk model heeft:

•  een decompressor voor makkelijk (her)starten

• lager brandstofgebruik en de laagste emissies in de branche

Bovendien zijn onze professionele motoren uitgevoerd met 
bovenliggende kleppen (OHV) met extra voorzieningen voor 
zwaar gebruik, zoals gietijzeren cilindervoeringen, krukaslagers, 
een grote luchtfilter en een stalen ventilatorrooster.

Versamow™ regelbaar 
mulchsysteem
Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ regelbaar 
mulchsysteem, waarmee u met een simpele beweging regelt of 
het gemaaide gras opgevangen moet worden of versnipperd en 
verspreid wordt om als natuurlijke meststof te dienen. Is het gras lang 
gegroeid of ruw, dan kunt u het gras maaien en tegelijk opvangen.

Gesynchroniseerde 
riemaandrijving van de messen
Een maaidek met asynchrone messen gebruikt twee 
onafhankelijke ongesynchroniseerde messen die niet helemaal 
haaks op elkaar staan. Een maaidek met synchrone messen 
heeft twee messen die gesynchroniseerd zijn met een riem die 
ze constant in een hoek van 90 graden houdt. De voordelen van 
een synchroon systeem zijn gelijkmatige maaiprestaties, zodat 
er zelfs bij het wenden geen stukken overgeslagen worden, en 
betere luchtstroom onder het maaidek met als resultaat betere 
grasopvang en minder kans op verstopping.

Ontwerp 
synchroon 
maaidek

Ontwerp 
asynchroon 
maaidek

Optiflow
Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam (R&D) heeft Honda 
Optiflow ontwikkeld, een systeem dat sterke zuigkracht koppelt 
aan een gecontroleerde luchtstroom met lage turbulentie, die 
zuigkrachtverlies, lawaai en grasaanslag vermindert.

1   Maximale 
luchtinlaat

Een standaardmaaidek is 
gewoonlijk gesloten, maar 
ons R&D-team heeft berekend 
dat het vermogen van de 
Honda-motor meer lucht naar 
binnen kan zuigen als het open 
is. Daarom hebben zij meer 
gaten in de bovenkant van het 
maaidek aangebracht.

3  Grasuitworp
Na uitgebreide tests heeft 
R&D een wijd, kegelvormig 
uitworpkanaal ontworpen, 
dat topprestaties levert. Er 
is veel tijd besteed aan het 
ontwikkelen van dit kanaal 
om het risico van verstopping 
uit te sluiten en de beste 
opvangprestaties op de 
zitmaaiermarkt te leveren.

2  Aanjager
Twee ventilatoren op elk van 
de roterende messen zuigen 
lucht aan door de gaten 
in de bovenkant van het 
gemonteerd is. De versnelde 
luchtstroom wordt door de 
ventilatorkappen naar het 
uitworpkanaal geblazen en 
blaast het gras het kanaal in.

4   Luchtdoorla-
tendheid van de 
graszak

Hoe groter de mazen van 
de graszak, des te sterker 
de luchtstroom, zodat u 
de graszak helemaal kunt 
vullen. De graszak van Honda, 
met de gepatenteerde 
‘flamencojurk’- stijl, heeft 
de grootste mazen op de 
markt, waardoor de krachtige 
luchtstroom zo min mogelijk 
belemmerd wordt en u de 
graszak volledig kunt vullen.

Belangrijkste functies van zitmaaiers
Innovatief, duurzaam en geschikt voor de zwaarste maaiklussen. 
Geniet van de rit!

Hydrostatische aandrijving
De hydrostatische aandrijving biedt u maximale 
nauwkeurigheid en laat u via een traploze 
snelheidsregeling zelf bepalen met welke snelheid 
u maait.

Versamow™ Selectief mulchsysteem
Met één enkele pook bedient u het Honda 
Versamow™ -systeem, waarmee u regelt of het 
gemaaide gras opgevangen moet worden of 
versnipperd en verspreid wordt om als natuurlijke 
meststof te dienen.

Elektrisch grasuitwerpsysteem
Met een druk op de schakelaar wordt de graszak 
elektrisch geopend.

Pro spec motor

Elektrisch 
grasuitwerpsysteem

Optiflow

Synchrone 
messen

Versamow™

Pro spec motor
Deze motoren zijn vervaardigd uit staal en gietijzer 
en zijn ontworpen voor zwaar gebruik. 

Synchroon snijdende messen
De snijvlakken van de twee messen overlappen 
zodat u heel nauwkeurig kunt maaien en er bij het 
keren geen stukken overgeslagen worden.

Optiflow
Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom 
van het maaidek naar de grasvangzak. Dankzij 
dit systeem wordt er aanzienlijk meer maaisel 
opgevangen.
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Mid-range zitmaaiers
Perfect voor middelgrote tot grote gazons. Onze zitmaaiers op instapniveau zijn krachtig en doen op efficiënte en betrouwbare wijze hun 
werk. Ze hebben functionaliteit die u op zwaardere machines zou verwachten. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik, wendbaar, comfortabel. Zo wordt het 
onderhouden van uw gazon een fluitje van een cent.

Zitmaaier
Compact, wendbaar en gemakkelijk in het gebruik. Deze zitmaaier is gemakkelijk in het gebruik en zorgt dat licht werk in complexe tuinen een 
fluitje van een cent wordt. Bovendien past deze zitmaaier met gemak door een standaarddeur van 90 cm breed, en dankzij de makkelijk te verwijderen 
graszak neemt hij nauwelijks ruimte in.

Maaibreedte

92cm

 HF 2315 SB
•  5 versnellingen vooruit, 1 achteruit: 

mechanische overbrenging

Maaibreedte

71cm

HF 1211 HE 
Alle standaardfuncties
•  Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

• Mechanische meskoppeling

Maaibreedte

Hydro 
statische 
aandrijving

Synchroon 
snijdende 
messen Optiflow

102cm

  HF 2417 HB
 •  Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

HF 2315 HM 
•  Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

Maaibreedte

Hydro 
statische 
aandrijving Optiflow

92cm

Afstellen van maaihoogteHydrostatische aandrijving
Eenvoudig te verwijderen 
grasvangzak

Synchroon snijdende 
messen

Eenvoudig te legen 
grasvangzak Licht

Pro spec 
motor

Hydro 
statische 
aandrijving

Standaardfuncties
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Premium zitmaaiers
Perfect voor grote gazons, parken en sportvelden. Deze zitmaaiers starten altijd en kunnen de zwaarste maaiklussen aan zonder vast te lopen 
of verstopt te raken. Ze bieden drie niveaus van grasverzorging: opvang van gras en bladeren, een uitworpscherm achter of een mulchkit.

Onze V-twin motoren leveren een gelijkmatig vermogen en grote betrouwbaarheid in combinatie met premiumfuncties. De soepele inschakeling 
van de messen met één druk op de knop en de hydrostatische aandrijving helpen u grote stukken gazon op uw eigen tempo te maaien met een 
perfect resultaat.

Maaibreedte
Pro 
spec-motor

122cm

HF 2622 HM 
Alle standaardfuncties
•  Variabele snelheid: hydrostatische 

aandrijving
• Extra grote brandstoftank

Maaibreedte

102cm

HF 2417 HM 
Alle standaardfuncties
•  Variabele snelheid: hydrostatische 

aandrijving
• Extra grote brandstoftank

Maaibreedte

Elektrisch  
grasuitwerp 
systeem

102cm

Voorbumper met stalen 
plaatVersamow™ Extra grote brandstoftank

Synchroon snijdende 
messen

Elektrisch 
grasuitwerpsysteem* Lagedruk-wielpatch

*Deze functie is alleen verkrijgbaar op HT modellen.

Maaibreedte
Pro 
spec-motor

Elektrisch  
grasuitwerp 
systeem

122cm

Hydro 
statische 
aandrijving

Synchroon 
snijdende 
messen

Versamow™ 
Selectief 
Mulchen Optiflow

Standaardfuncties

HF 2417 HT 
Alle standaardfuncties
•  Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
• Extra grote brandstoftank

HF 2622 HT 
Alle standaardfuncties
•  Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
• Extra grote brandstoftank
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ZITMAAIER MID-RANGE 
ZITMAAIERS 

MID-RANGE
ZITMAAIERS PREMIUM ZITMAAIERS

HF 1211  
HE

HF 2315  
SB

HF 2315  
HM

HF 2417  
HB

HF 2417  
HM

HF 2417  
HT

HF 2622  
HM

HF 2622  
HT

Afmeting maaidek (cm) 71 92 92 102 102 102 122 122

Aantal messen/synchroon of asynchroon 1/N.v.t. 2/Asynchroon 2/Asynchroon 2/Synchroon 2/Synchroon 2/Synchroon 2/Synchroon 2/Synchroon

Motorolie 4-takt OHV 4-takt OHC V-twin 4-takt OHC V-twin 4-takt OHC V-twin 4-takt OHC V-twin 4-takt OHC V-twin 4-takt OHV V-twin 4-takt OHV V-twin

Cilinderinhoud (cc) 337 530 530 530 530 530 688 688

Motormodel GXV340 GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GCV530 GXV660 GXV660

Motorvermogen (kW/tpm)* 6,4/3.100 9,4/2.800 9,4/2.800 9,4/2.800 9,4/2.800 9,4/2.800 13,8/2.800 13,8/2.800

Inhoud brandstoftank (liter) 3,6 5,4 5,4 5,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Motoroliecapaciteit (liter) 1,10 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 2,20 2,20

Type overbrenging Variabel: Hydrostatisch 5 versnellingen vooruit en 1 
achteruit Variabel: Hydrostatisch Variabel: Hydrostatisch Variabel: Hydrostatisch Variabel: Hydrostatisch Variabel: Hydrostatisch Variabel: Hydrostatisch

Rijsnelheid (km/h) Progressief 0 tot 8,0 2,1; 3,5; 5,4; 6,0; 9,0 Progressief 0 tot 8,2 Progressief 0 tot 8,2 Progressief 0 tot 8,2 Progressief 0 tot 8,2 Progressief 0 tot 8,2 Progressief 0 tot 8,2

Mesremkoppeling Mechanisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch

Optiflow - - • • • • • •

Legen graszak Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Elektrisch Handmatig Elektrisch

Standen en maaihoogteregeling (cm) 7 (30 - 80) 7 (30 - 80) 7 (30 - 80) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90)

Inhoud grasvangzak (liter) 170 280 280 300 300 300 350 350

Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)** 100 100 100 100 100 100 105 105

Afmetingen† (L x B x H (mm)) 1.860 x 750 x 1.100 2.400 x 960 x 1.110 2.480 x 960 x 1.110 2.480 x 1.050 x 1.120 2.480 x 1.050 x 1.120 2.480 x 1.050 x 1.120 2.480 x 1.260 x 1.120 2.480 x 1.260 x 1.120

Drooggewicht (kg) 172 213 219 237 239 250 263 272

Voorbanden/achterbanden (diameter x 
breedte - velg (inch)) 11 x 4,4/15 x 6,6 13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8 13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8

Draaicirkel (m) 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6

Mulch/uitworpscherm achter Optie / Niet leverbaar Optionele kit Optionele kit Optionele kit Versamow™ selectief 
mulchsysteem

Versamow™ selectief 
mulchsysteem

Versamow™ selectief 
mulchsysteem

Versamow™ selectief 
mulchsysteem

Trekhaak -

Grasopvangtijd per 100 m2 gazon 
(minuten:seconden) 03:05 02:03 02:03 01:53 01:53 01:53 01:36 01:36

Grasmulchtijd per 100 m2 gazon 
(minuten:seconden) 01:01 00:48 00:48 00:43 00:43 00:43 00:36 00:36

Standaard  •  Optioneel  Niet verkrijgbaar - Standaard  •  Optioneel  Niet verkrijgbaar - 

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.
**Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (volgens de norm 2000/14/EC, 2005/88/EC).
†Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek. 

Specificaties zitmaaiers
Met deze handige tabel kunt u onze zitmaaiers vergelijken en de zitmaaier kiezen die bij u past.
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Robotmaaiers Belangrijkste functies van Miimo
Onze innovatieve en intelligente robotmaaier volgt de contouren van uw tuin. Navigerend tussen de obstakels zorgt hij voor een gezond en 
verzorgd uitziend gazon. Miimo is ontwikkeld om stil en efficiënt te presteren in alle weersomstandigheden en zichzelf tijdig op te laden voor 
de volgende maaibeurt. Door de veilige maaimessen en sensoren rondom kan de maaier veilig gebruikt worden in de buurt van huisdieren en 
kinderen en kunt u ontspannen terwijl Miimo zijn werk in de tuin doet.

Zone management Snel reagerende botssensoren
Met zone management kunt u een tijd instellen waarop u 
wilt dat Miimo het werk start en beëindigt.

Wanneer Miimo een object, persoon of huisdier raakt 
registreert Miimo dat direct, stopt en draait een andere 
richting op. Hij registreert het ook wanneer hij opgetild of 
gekanteld wordt waarbij hij direct zijn messen stopt voor 
optimale veiligheid.

Automatisch laadsysteem Micromulchen
Miimo werkt zo lang als u wilt. Wanneer de acculading is 
teruggelopen tot onder de 30 % zoekt hij zijn weg naar het 
laadstation om te herladen waarna hij direct weer verder 
aan het werk gaat.

De kleine grasdeeltjes die door Miimo worden 
‘afgeschoren’ worden verspreid over het gazon om als 
voeding te dienen. U loopt geen gemaaid gras meer mee 
het huis in.

Gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel

Een duidelijk display en 
eenvoudig te bedienen 
bedieningspaneel maakt het 
gemakkelijk Miimo in te stellen 
op uw wensen.

Verstelbare maaihoogte

U kunt de maaihoogte van Miimo eenvoudig zelf 
instellen tussen 20 en 60 mm door middel van een 
draaiknop bovenop.

Laag geluidsniveau zodat hij u 
en uw buren niet zal storen

De door een accu aangedreven Miimo is zo stil 
dat hij zelfs 's nachts zijn werk kan doen.

Lithium-ion accu’s gaan 
langer mee

Miimo beschikt over lithium-ion 
accu’s met lange levensduur voor 
optimale prestaties seizoen na seizoen. 
Langere levensduur betekent dus ook: 
lagere onderhoudskosten en hoge 
betrouwbaarheid.

Uitstekende 
prestaties onder alle 
weersomstandigheden 
Volledig weerbestendig.  
Regen houdt Miimo niet tegen.

Robuuste polymeer kap

De twee types polymeer waaruit de 
kap van Miimo bestaat zorgen er voor 
dat Miimo er op zijn best uit blijft zien. 
De bovenkant is krasbestendig en de 
onderkant kan tegen een stootje.

Goed voor het milieu en uw 
portemonnee
De energiezuinige Miimo houdt zijn 
verbruik scherp in de gaten om te zorgen 
voor lage verbruikskosten en lage belasting 
van het milieu zonder emissies.

Willekeurig maaipatroon Een 
willekeurig maaipatroon werkt het 
beste in grotere complexe zones 
met veel obstakels.

Maaipatronen instellen 

Rechtlijnig maaipatroon 
is geschikt voor zones met 
rechte hoeken en weinig tot 
geen obstakels. 

Randpatroon zorgt dat 
langs de grensdraad wordt 
gemaaid voordat Miimo over-
schakelt op de gebruikelijke 
maaiwerkzaamheden.

Spiraalpatroon is geschikt 
voor het maaien van een 
dichtbegroeid deel van 
het gazon tijdens normale 
maaiwerkzaamheden.
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Miimo 310
specificaties

Miimo 520
Langere maaitijd voor complexere tuinen. De Miimo 520 bevat dezelfde technologie en innovaties als de 310, maar hebben een extra grote 
capaciteit om grotere en complexere tuinen aan te kunnen.

 Miimo 520
 Alle standaardfuncties
 • Tot 3.000 m2 gazon
 • Maximaal 500 m grensdraad

Capaciteit per uur 83m2/uur

Maaipatroon Willekeurig/Rechtlijnig/Spiraal/Kanten

Maaisysteem 3 uitslaande bladen

Maaibreedte (mm) 220

Wielmotor/maaimesmotor 25,3 W/2x10,8 W

Accu Li-ion 22,2v – 1,80Ah

Standaardgeluidsniveau dB(A) (stille werking) 62 dB (A)

Lengte grensdraad en aantal krammen 200m/200 stuks

Drooggewicht (kg) 11,6

L x B x H (mm) 645 x 550 x 275

Capaciteit per uur 125m2/uur

Maaipatroon Willekeurig/Rechtlijnig/Spiraal/Kanten

Maaisysteem 3 uitslaande bladen

Maaibreedte (mm) 220

Wielmotor/maaimesmotor 25,3 W/2x10,8 W

Accu Li-ion 22,2v – 3,60Ah

Standaardgeluidsniveau dB(A) (stille werking) 62 dB (A)

Lengte grensdraad en aantal krammen 300m/300 stuks

Drooggewicht (kg) 11,9

L x B x H (mm) 645 x 550 x 275

Miimo 310
Ontwikkeld om het zware tuinonderhoud uit uw handen te nemen. Miimo 310 is ontwikkeld om u het zware tuinonderhoud uit handen te 
nemen. Ongeacht vorm of formaat.

 Miimo 310
 Alle standaardfuncties
 • Tot 2.000 m2 gazon
 • Maximaal 300 m grensdraad

83m2/uur capaciteitUniforme grenslijnen
Pincode en alarm om diefstal 
te voorkomen Automatisch laadsysteemComplexe tuinen

Pincode en alarm om diefstal 
te voorkomen

Miimo 520
specificaties

Zone 
Management

Snel  
reagerende 
sensoren

Automa- 
tisch 
laadsysteem

Micro 
mulchen

Zone 
Management

Snel  
reagerende 
sensoren

Automa- 
tisch 
laadsysteem

Micro 
mulchen

Standaardfuncties Standaardfuncties
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Bosmaaiers en 
Handhelds

 Heggenscharen
 4-taktheggenscharen van Honda zijn uw ideale partner voor   
 het verzorgen van grote tuinen en parken. De HHH 25-modellen   
 zijn even geschikt voor vormgeving als voor het zware werk en door  
 hun ergonomische, trillingsdempende bediening kunt u comfortabeler  
 en dus langer werken. 

Versatool™ 
Met acht optionele druk-en-klik opzetstukken 
en een 4-takt hart, is de Versatool™ het 
ultieme elektrische gereedschap als u van 
perfectie houdt. Het assortiment ingenieuze 
opzetstukken is gebouwd om al uw tuinklussen 
te klaren - van het cultiveren van groententuinen 
tot het in vorm brengen van struiken.

 Bosmaaiers 
  Met onze 25 cc and 35 cc micromotoren hebben wij de volgende  

generatie bosmaaiers ontwikkeld. En daar zijn wij trots op. Ontdek het  
hele comfortabele en betrouwbare assortiment Honda-bosmaaiers, met  
een rechte of gebogen schacht, met beugel- of fietsstuurhandgreep en  
onze geweldig handige ruggedragen versie.

Ons assortiment handhelds
Krachtig gereedschap voor kleine klussen en moeilijk bereikbare plaatsen. Het eerste assortiment 4-takt draagbaar tuingereedschap 
ter wereld levert krachtig vermogen bij lage emissies Al onze modellen hebben de eerste GX25 en G35 mini-4-taktmotoren, een innovatief ontwerp 
en Honda-kwaliteit.

4-takt bladblazer 
De tuin netjes houden is nog nooit zo makkelijk geweest als 
met de eerste 4-taktbladblazer ter wereld. Als vallende blaadjes 
uw gazon, terras of tuinpaden ontsieren, hebt u met dit Honda-
product de situatie onmiddellijk onder controle. 4443



Honda GX35 0,71 liter per uur bij 7.000 tpm  
en bijbehorend vermogen

Waarom kiezen 
voor 4-takt?
Wij kunnen u vijf redenen noemen om 
voor 4-takt technologie te kiezen:

Honda-motor
Draagbare Honda-technologie. De 4-taktmicromotoren van Honda zijn de lichtste, meest compacte motoren in hun soort. De ongelooflijk 
betrouwbare motoren worden gebouwd naar professionele specificaties. Deze motoren hebben unieke systemen, waaronder een ‘rotary slinger’ 
pompsmeersysteem voor constante brandstoftoevoer bij beweging in alle richtingen en een nieuwe carburateur met acceleratiepomp, die extra vermogen 
levert zodra u gas geeft.

1. Gemakkelijk starten
Gemakkelijk starten gaat met behulp van het 
mechanische decompressiesysteem in combinatie met 
een superlichtgewicht vliegwiel, wat resulteert in een 
startkoord-trekgewicht van 7,2 kilo. 

2. Geluidsarm en een prettiger 
uitlaatgeluid
Een lagere toon die prettiger in het gehoor ligt is 
bereikt dankzij een snaaraangedreven ontwerp met 
bovenliggende kleppen (verminderd mechanisch 
geluid), een ruimer uitlaatsysteem met meerdere 
kamers (verminderd geluidsniveau) en een geavanceerd 
luchtinlaatsysteem (minder geluid).

3. Eenvoudige voorbereiding 
en onderhoud
Bij een 4-taktmotor hoeft u natuurlijk geen 
oliebenzinemengsel te maken. U hoeft alleen maar 
benzine te tanken. Wij adviseren u motorolie elke 50 uur 
te vervangen voor optimale prestaties.

4. Lager brandstofverbruik en 
langere tijd tussen tankbeurten
Het lage brandstofverbruik en een geoptimaliseerd 
formaat van de brandstoftank van de Honda GX25 en 
GX35 motoren maakt het gebruik van onze machines 
extra efficiënt.

Brandstofverbruik bij maximaal vermogen

Honda GX25 0,54 liter per uur bij 7.000 tpm  
en bijbehorend vermogen

De Honda GX25 en GX35 micromotoren zijn uitgerust met 
brandstoftanks van respectievelijk 0,58 en 0,63 liter.

5. Minder en schonere emissies
In tegenstelling tot motoren met katalysatoren hoeft bij 
onze 4-taktmotoren de uitlaat niet warm te zijn om optimaal 
te presteren. En de 4-takt verbrandingstechnologie zorgt 
voor minder opeenhoping van carbondeeltjes waardoor het 
niet noodzakelijk is om deze periodiek te verwijderen en 
daarnaast zorgt het voor uitstoot van minder fijnstofdeeltjes.

Belangrijkste functies 
bosmaaier
Ontwikkeld voor het leveren van perfecte 
kracht en koppel, ook in de zwaarste 
omgevingen.

Nylon draadkop met  
Tap and Go
Als u de bosmaaier gebruikt, wordt door 
deze kop de nylondraad automatisch 
verlengd wanneer je de maaikop tegen de 
grond tikt. De kop heeft een diameter van 
12,5 cm en kan een 56% langere lijn aan 
vergeleken met een normale kop van 10 cm.

Beschermkap/ 
3-tandsmes 2-in-1 
 Als u een 3-tandsmes wilt monteren, hoeft 
u alleen het onderste deel van de kap te 
verwijderen; u hoeft geen extra kap te 
kopen.

Hardstalen nylonkoordmesje
 Dat de lijn automatisch op de juiste lengte 
snijdt als u de bosmaaier gebruikt (zie 
nylon draadkop met Tap and Go). Andere 
fabrikanten gebruiken plastic mesjes, maar 
dit mes is van gehard staal en kan geslepen 
worden. Een must voor professionals. 

Kap voor intensief gebruik
De overbrengingskop is versterkt met 
symmetrische ribben.

Lager met zwevende afdichting
Deze door NASA gebruikte lagers bieden de hoogste 
stofbescherming voor hogesnelheidstoepassingen. Contact met 
het roterende onderdeel wordt vermeden, zodat de afdichting 
niet warm wordt in tegenstelling tot een traditionele volcontact 
rubberen afdichting met aanzienlijk lagere levensduur en 
stofbeschermingsprestaties.

Comfortabele 
dubbelgeïnjecteerde 
plastic en rubberen 
handgrepen
Er is een rubbercoating 
aangebracht voor  
uitstekende grip.

Handvat instelbaar 
langs X- en Y-as
Het handvat kan zonder 
gereedschap in twee vlakken 
bijgesteld worden voor de beste 
en meest comfortabele positie, 
voor een perfecte balans in 
actie. 

6-vlaks overbrengings-ftot
Deze zorgt voor maximale koppeloverbrenging 
aan het hulpstuk en minder asbreuken 
vergeleken met de traditionele grove-key 
overbrenging.

Zwaar uitgevoerd 
overbrengingshuis
De overbrenging is uitgevoerd in 
gegoten aluminium en levert betere 
schokdemping dan het traditionele, 
gewalst-stalen chassis. Het onderdeel 
is zodanig ontwikkeld dat de speling 
tussen de roterende delen zo klein 
mogelijk is en daardoor de best 
mogelijke wering tegen stof levert.
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 UMK 425/435 LE
 •  Uitgevoerd met 25/35 cc motor  

(0,72/1,0 kW bij 7.000 tpm)
 • Draagharnas inbegrepen
 • Nylon draadkop met Tap and Go
 •  3-tandsmes

 Leverbare optionele opzetstukken:

 •  Heggenschaar 
 • Snoeier 

Bosmaaiers
Wendbaar, veelzijdig en uitwisselbaar. Met Honda’s revolutionaire mini-4-taktmotor, maken deze bosmaaiers licht werk van achterstallig 
tuinonderhoud en moeilijk toegankelijke plekken in de tuin. Deze bosmaaiers worden geleverd met een harnas dat over beide schouders gaat, 
op vijf plaatsen versteld kan worden en met dubbel geïnjecteerde handvaten voor de lichtste bediening.

Heggenschaar Kettingzaag 3-tandsmes

UMK 425/435 UE 
•  Uitgevoerd met 25/35 cc motor (0,72/1,0 kW bij 7.000 tpm)
• Comfortabel harnas
• Nylon draadkop met Tap and Go
• 3-tandsmes

Leverbare optionele opzetstukken:

• 4-tandsmes
• Zaagblad 

Ruggedragen gebogen schacht
Ontworpen voor maximale wendbaarheid en comfort. Deze ruggedragen bosmaaier is ontworpen om langdurig gebruik comfortabeler 
te maken, met maximale wendbaarheid. De kop, aangedreven door een flexibele schacht, maakt licht werk van het maaien van steile hellingen, 
boomgaarden, wijngaarden, parken en bosjes.

Bosmaaier met gebogen schacht
Ontworpen voor precisie en controle. De slimme, gebogen kop van deze bosmaaiers, maakt het maaien van lastig bereikbare plekken 
gemakkelijk. Deze bosmaaier, de lichtste in ons assortiment, is stil en makkelijk in het gebruik dankzij de comfortabele handgreep en de draadkop met 
Tap and Go.

 UMR 435 T
 •  Uitgevoerd met 35 cc motor 

(1,0 kW bij 7.000 tpm)
 •  Harnas instelbaar op vijf 

plaatsen
 •  Nylon draadkop met Tap & Go 

en verlengbare schacht
 •  Nylon beschermkap/ 

3-tandsmes 2-in-1
 •  Hardstalen nylonkoordmesje
 •  Torxbouten

UMS 425 
• Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
•  Comfortabele dubbelgeïnjecteerde plastic en rubberen handgrepen
• Hardstalen nylonkoordmesje
• Torxbouten
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Versatool™
Veelzijdig tuingereedschap met een 4-takt hart. Zoals de naam doet vermoeden, staat de Versatool™ met de uitgebreide reeks opzetstukken 
in de startblokken om veel van uw tuinklussen te klaren. Zowel huishoudelijk als professioneel. Het gereedschap wordt aangedreven door onze 4-takt 
motortechnologie voor minimaal geluid, trilling en emissies.

 UMC 425/435 EN
• Uitgerust met een 25/35 cc motor
• Draagkoord inbegrepen

Versatool™ opzetstukken
Wissel in een handomdraai. Onze multifunctionele Versatool™ heeft een uitgebreide reeks aan uitwisselbare opzetstukken. Van heggenscharen, 
snoeiers en trimmers tot bladblazers, kantensnijders en frezen. Het unieke koppelsysteem is geheel ontwikkeld voor eenvoudig wisselen tussen de 
verschillende opzetstukken.

Verlengstukken
Om lastige plekken te bereiken of om uw reikwijdte te 
vergroten kunt u kiezen uit twee verlengstukken van 
50 cm of 100 cm. Geschikt voor gebruik van de snoeier 
of heggenschaar.

Bosmaaier
De stevige nylondraadkop met Tap & Go functie maakt met 
gemak korte metten met verwilderde begroeiing en moeilijk te 
bereiken plekken.

3-tandsmes
Met het optionele 3-tandsmes pakt u ook de zwaardere 
struiken aan.

Heggenschaar
Een handige versie (zonder buis) en een verlengde versie met 
een 60 cm lange buis zijn leverbaar voor het snoeien of in vorm 
brengen van heggen en struiken. De hoek is instelbaar en de 
tanden zijn zelfslijpend en voorzien van bescherming tegen breuk.

Kettingzaag
In combinatie met de 4-taktmotor van de Versatool™ levert 
onze snoeier een constante koppel zelfs bij een laag toerental. 
Hiermee snoeit u met gemak zelfs de moeilijkste takken.

Bladblazer
Onze bladblazer levert een krachtige luchtstroom parallel aan 
de grond voor minder verlies van bruikbare luchtstroom. Met de 
luchtinlaat bovenop raakt hij niet verstopt zodat hij door blijft 
werken zolang u dat wilt.

Kantensnijder
Met onze kantensnijder kunt u de rand van uw gazon goed en met 
gemak onderhouden. De kantensnijder is gemaakt van slijtvast en 
sterk metaal met een lange levensduur. Hij werkt hard zonder u 
teleur te hoeven stellen.

Frees
Ontwikkeld om te werken op kleine oppervlakten zoals 
bloembedden of moestuintjes. U zult met gemak en nauwkeurig 
kunnen werken door het gebruik van het hoge koppel van de 
4-takt motor en de werkbreedte van 20 cm.
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Heggenscharen
Perfect eindresultaat. De heggenscharen van Honda zijn ontworpen om nauwkeurig snoeien in tuinen en parken makkelijker te maken. Met 
zijn ergonomische, comfortabele bediening, verstelbare handgreep, antivibratiechassis en gemakkelijk te starten 4-taktmotor, die schoner is en 
goedkoper in onderhoud dan een 2-taktmotor, steken Honda-heggenscharen met kop en schouders boven de concurrentie uit.

HHH 25D 75E 
•  Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
• 75 cm lang dubbelzijdig zaagblad
• 180° verstelbare handgreep

 HHH 25S 75E
 •  Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
 • 75 cm lang dubbelzijdig zaagblad
 • Beschermer grasopvangsysteem

Standaard 
heggenschaar 
-functies: 
• Zelfslijpende tanden 
• Antivibratiechassis 
• Beschermer tegen zaagbladbreuk

 HHH 25D 60E
 •  Uitgevoerd met 25 cc motor  

(0,72 kW bij 7.000 tpm)
 • 60 cm lang dubbelzijdig zaagblad
 • 180° verstelbare handgreep

Viertakt bladblazer
Compact en milieuvriendelijk. Deze compacte, lichtgewicht bladblazer is ideaal om tuinen, parken, stadions en straten het hele jaar door 
netjes te houden. Met zijn schone, stille en zuinige 4-taktmotor en de instelbare blaassnelheid doet hij het zware werk voor u.

HHB 25 EN 
• Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
• Luchtsnelheidsregeling
•  Dubbel geïnjecteerd plastic en rubber handgreep

5251



BOSMAAIERS VERSATOOL™

UMK 425 
LE

UMK 435 
LE

UMK 425 
UE

UMK 435 
UE

UMR 435  
T

UMS 425 UMC 425 
EN

UMC 435  
EN

Motorolie 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Cilinderinhoud (cc) 25 35 25 35 35 25 25 35

Motormodel GX25T GX35T GX25T GX35T GX35T GX25T GX25T GX35T

Netto motorvermogen  
(kW/tpm) 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

Inhoud brandstoftank (liter) 0,58 0,63 0,58 0,63 0,63 0,58 0,58 0,63

Motoroliecapaciteit (liter) 0,08 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,08 0,10

Type overbrenging
Centrifugaal-

koppeling met 
antivibratie

Centrifugaal-
koppeling met 

antivibratie

Centrifugaal-
koppeling met 

antivibratie

Centrifugaal-
koppeling met 

antivibratie

Centrifugaal- 
antivibratie

Centrifugaal- 
antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling met 

antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling met 

antivibratie

Schachttype Recht Recht Recht Recht Flexibel Gebogen Recht Recht

Stuurboom Dubbel Dubbel Fietsstuur Fietsstuur Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel

Opzetstukken 
ruwterreinmaaier: Nylon 
draadkop met Tap & Go

• • • • • •

Zie onderstaande tabel voor 
specificaties van opzetstukken

Opzetstukken 
ruwterreinmaaier:
3-tandsmes

• • • • • -

Opzetstuk heggenschaar - - - -

Opzetstuk snoeier - - - -

Optionele opzetstukken - - 4-tandsmes en 
zaagblad

4-tandsmes en 
zaagblad - -

Comfortabel harnas: Dat over beide 
schouders gaat

Dat over beide 
schouders gaat

Dat over beide 
schouders gaat

Dat over beide 
schouders gaat

Dat over beide 
schouders gaat - Enkele 

draagriem
Dubbele 

draagriem

Geluidswaarde - 
geluidsniveau dB(A)* 109 109 109 109 109 109 - -

 Afmetingen (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 365 
x 600

1.708 x 223 
x 413

1.133 × 310  
x 245

1.145 × 315  
x 258

Drooggewicht (kg) 5,98 7,22 6,28 7,53 10,70 5,49 5,60 6,40

Extra functies Zwaar uitgevoerd 
overbrengingshuis

Zwaar uitgevoerd 
overbrengingshuis

Zwaar uitgevoerd 
overbrengingshuis

Zwaar uitgevoerd 
overbrengingshuis - - Koppelsysteem Koppelsysteem

Specificaties handhelds
Met deze handige tabel kunt u onze handhelds vergelijken en de handheld kiezen die bij u past.

VERSATOOL™ OPZETSTUKKEN

Motor 25 cc Motor 35 cc Bosmaaier Frees Verlengstuk - 
Lang

Verlengstuk 
- Kort

Heggenschaar 
- Lang

Heggenschaar 
- Kort Kettingzaag Bladblazer Kantensnijder 

Afmetingen (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

Drooggewicht (kg) 5,60 6,40 1,85 3,30 1,10 0,70 2,60 2,35 2,10 2,10 2,05

Standaard  •  Optioneel  Niet verkrijgbaar -

HEGGENSCHAREN BLAZER

HHH 25D  
60E

HHH 25D  
75E

HHH 25S  
75E

HHB 25  
EN

Motorolie 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Cilinderinhoud (cc) 25 25 25 25

Motormodel GX25T GX25T GX25T GX25T

Netto motorvermogen  
(kW/tpm) 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000

Inhoud brandstoftank (liter) 0,58 0,58 0,58 0,58

Motoroliecapaciteit (liter) 0,08 0,08 0,08 0,08

Type overbrenging Centrifugaalkoppeling Centrifugaalkoppeling Centrifugaalkoppeling Centrifugaalkoppeling

Type mes (Dubbel/Enkel) Dubbel Dubbel Enkel -

Lengte zaagblad (mm) 580 720 720 -

Afstand tussen tanden (mm) 36 36 36 -

Nominaal luchtvolume  
(met blaasbuis (m/sec)) - - - 600

Maximale windsnelheid  
(met blaasbuis (m/sec)) - - - 70

Type pomp - - - -

Maximale druk (Bar/tpm) - - - -

Effectieve druk (Bar) - - - -

Effectieve pompsnelheid  
(L/min) - - - -

Inhoud brandstoftank (liter) - - - -

Geluidswaarde - 
geluidsniveau dB(A)* 104 104 104 102

Afmetingen (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 x 370

Drooggewicht (kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Extra functies 180° verstelbare handgreep 180° verstelbare handgreep Gebogen snijgeleider Aanpasbare luchtstroom

Standaard  •  Optioneel  Niet verkrijgbaar -

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 200/14/EC).
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Tuinfrezen

In tegengestelde 
richting draaiend  
Met onze betrouwbare roterende frezen hoeft het 
cultiveren en voorbereiden van uw akker op planten 
en zaaien geen lastige klus te zijn. In tegenstelling tot 
de gebruikelijke frezen, maken onze frezen gebruik 
van tegengesteld draaiende rotors zodat uw akkers 
het hele jaar door prachtig gecultiveerd zijn.

  Veelzijdig 
 Voor alle soorten klussen in grote tuinen hebben wij een 
tweewielige trekker gebouwd, die uitgerust kan worden met 
roterende hulpstukken en een scala aan andere accessoires 
zoals ploegen, achterrotors, aanhangers en sneeuwmessen. 
Veelzijdige tuinfrezen kunnen voor elke klus aangepast worden, 
via een aansluiting om accessoires aan te drijven zoals 
achterrotors en een zijkoppeling om makkelijk te keren aan het 
eind van een rij.

  Mini 
Als u een kleinere tuin heeft 
met een groententuin is 
een minituinfrees sneller en 
makkelijker dan een spade. 
Deze kleine maar capabele 
tuinfrezen met hun degelijke 
4-taktmotor maken zwaardere 
klussen zoals het voorbereiden 
van de grond voor planten en 
zaaien eenvoudig. Ze zijn ook 
perfect om onkruid tussen 
rijen planten te wieden en 
bloembedden en boorden op te 
schonen.

Compacte  
Voor grotere bloembedden 
en groententuinen hebt u 
een tuinfrees nodig die zeer 
wendbaar en handzaam is, 
maar toch genoeg kracht levert. 
Ons assortiment compacte 
tuinfrezen biedt elk wat wils voor 
een superefficiënte benadering 
van tuinieren. Gebouwd rond 
onze geavanceerde 4-taktmotor 
kunnen deze tuinfrezen het 
zwaardere werk gemakkelijk aan.

Micro  
Zelfs in kleine tuinen zijn er zware klussen 
te doen. En daar zijn onze microtuinfrezen 
ideaal voor. Deze superlichtgewicht tuinfrezen, 
aangedreven door Honda’s revolutionaire 
4-takttechnologie, zijn de kleinste in ons 
assortiment. Gemakkelijk te gebruiken, te 
vervoeren en op te bergen, en perfect voor 
licht werk zoals bloemperken of losse grond 
omploegen.

Ons assortiment tuinfrezen
Uw grond verzorgen zonder enige moeite. Ons gebruiksvriendelijke assortiment tuinfrezen helpt u om inspannend werk snel en efficiënt te 
verrichten. Onze frezen worden geleverd met een scala aan multifunctionele accessoires en hulpstukken, zodat ze veel meer kunnen dan alleen graven. 
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Zijkoppeling Zijgeleiders
Deze gebruikersvriendelijke zijkoppeling 
stopt de aandrijving van de linker- of 
rechterrotor zodat u makkelijk van 
richting kunt veranderen.

Zijgeleiders beschermen groeiende 
gewassen tegen rondvliegende aarde of 
contact met hakrotors door de tuinfrees 
bij het ploegen perfect in een rechte lijn 
te houden.

Transportwiel Krachtkoppeling 
(PTO: Power Take Off)

Met de extra wendbaarheid van 
het transportwiel kunt u de tuinfrees 
eenvoudig van de opslagplaats naar het 
werk verrijden, zelfs over stoepranden en 
hellingen.

De PTO trekt vermogen van de motor 
en maakt het makkelijk aangedreven 
hulpstukken aan uw tuinfrees aan en los 
te koppelen, voor het sneller uitvoeren van 
zwaar werk als doppen, sproeien en maaien. 

Versnellingsbak Tegengesteld draaiende rotors
Meer versnellingen betekent grotere 
flexibiliteit en meer kracht. De 
versnellingsbak levert de perfecte kracht 
en koppel, zodat u de snelheid precies 
kunt afstellen op uw loopsnelheid. 

Door de rotors tegengesteld te laten 
draaien wordt de tuinfrees zeer stabiel en 
makkelijk te besturen, zodat u de hardste 
grond sneller en efficiënter kunt rullen.

Inklapbare stuurstang Draaibare stuurstang
Deze slimme stuurstang, praktisch 
ontworpen met naar binnen wijzende 
knoppen, kan ingeklapt worden voor 
opslag en vervoer.

De draaibare stuurstang, met een 
veiligheidsmechanisme, kan naar links 
of rechts gedraaid worden zodat u kunt 
werken zonder voetstappen achter te 
laten en u geen gewassen vertrapt.

Omkeerbare stuurstang Veilige stuurbeugel
Als u de tuinfrees met een hulpstuk 
gebruikt, kunt u de stuurstang 180 graden 
draaienp ingeklonken grond eenvoudig 
te rullen, zonder de hele machine om te 
draaien. Dankzij deze functie kunt u veel 
meer hulpstukken monteren.

Met deze stuurbeugel kunt u uw tuinfrees 
veilig vanuit het midden, van links of rechts 
bedienen om gemakkelijk te keren aan het 
eind van een rij.

Functies van frezen
Honda-tuinfrezen worden standaard geleverd met een reeks 
functionele, gebruiksvriendelijke functies. 

Transportwiel

Versnellingsbak

Werking

Zijgeleiders

Inklapbare  
stuurstang

Omkeerbare  
stuurstang

Tegengesteld draaiende rotors

FG201 
Alle standaardfuncties
•  Lichtgewicht (16 kg)
•  Centrale draagbeugel
•  Laag zwaartepunt voor stabiliteit en 

wendbaarheid 
•  Set van 4 rotors

Verkrijgbare hulpstukken:

• Graskantensnijder
• Verticuteerhulpstuk 
• Beluchter

BeluchterGraskantensnijder Verticuteerhulpstuk

FG110  
Alle standaardfuncties
• Ultralicht (14,1kg)
•  Gemakkelijke, stille en  

schone werking
•  Centrale draagbeugel
•  Set van 4 rotors

Verkrijgbare hulpstukken:

• Verticuteerhulpstuk
• Beluchter
• Graskantensnijder

Micro frezen
Perfect voor licht tuinwerk op kleinere oppervlakken. Deze veelzijdige lichtgewicht tuinfrezen, aangedreven door onze revolutionaire 
compacte mini-4-taktmotoren, zijn speciaal ontworpen voor gebruiksgemak, met inklapbare hendels, een draagbeugel en transportwiel standaard 
meegeleverd.

Trans-
portwiel

Inklapbare 
stuurstang

Standaardfuncties
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F220  
Alle standaardfuncties
•  Laag zwaartepunt voor stabiliteit en 

wendbaarheid
•  Set van 4 rotors
• Hoogte en hoek van handgrepen instelbaar
• Verstelbare trekbeugel voor meer greep

Verkrijgbare hulpstukken:

• Aanaarder

FG205  
Alle standaardfuncties
• Lichtgewicht en krachtig
•  Laag zwaartepunt voor stabiliteit en 

wendbaarheid
•  Set van 4 rotors
•  Centrale draagbeugel 
• In hoogte verstelbare handgrepen

Verkrijgbare hulpstukken:

• Verticuteerhulpstuk

Perfect gecultiveerde grond Trekbeugel 
Rotors en zijgeleiders voor het 
cultiveren van grond 

Mini frezen
Uitstekend voor cultivatiewerk en gemakkelijk op te bergen. Onze flexibele mintuinfrezen worden standaard geleverd met een reeks speciale 
gereedschappen, van gewasbeschermingsschijven tot exclusieve Honda-rotors om tegelijkertijd te graven en te cultiveren en zijn geschikt voor lichtere 
tuinklussen.

Draaibare  
stuurstang

Zijgeleiders
Trans-
portwiel

Inklapbare 
stuurstang

Standaardfuncties

Versnelling achteruit Draaibare stuurstang Grote freesbreedte 

Compacte frezen
Combineer vermogen met veelzijdigheid. Onze krachtige en veelzijdige compacte tuinfrezen zijn licht genoeg om bijzonder wendbaar te zijn, maar 
dankzij de 160 cc motor stevig genoeg om kostbare tijd en moeite te besparen bij het zwaardere tuinwerk.

FJ500 DE/DER  
Alle standaardfuncties
• 2 versnelling vooruit en 1 achteruit
• In hoogte verstelbare handgrepen
•  Krachtige en ultrabetrouwbare  

GX160-motor
•  Transportwiel

Verkrijgbare hulpstukken:

•  Verscheidene rotortypen
• Verticuteerhulpstuk 
• Aanaarders
• Aardappelrooier 
• Luchtbanden 
• Ploeg
• Verticuteerhulpstuk
• Sneeuwfrees

FJ500 SE/SER  
Alle standaardfuncties
• 1 versnellingen vooruit en 1 achteruit
• In hoogte verstelbare handgrepen
•  Krachtige en ultrabetrouwbare  

GX160-motor

Verkrijgbare hulpstukken:

•  Verscheidene rotortypen
• Verticuteerhulpstuk 
• Aanaarders
• Aardappelrooier 
• Luchtbanden 
• Ploeg
• Verticuteerhulpstuk
• Sneeuwfrees

Zijgeleiders
Trans- 
portwiel

Draaibare 
Stuurboom

*Alleen SER-versie.

Versnellings-
bak

Zijgeleiders*

Standaardfuncties
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Transportwiel
Tegengesteld  
draaiende rotors 

In hoogte  
verstelbare handgrepen 

FR750  
Alle standaardfuncties
• Eenvoudige bediening 
• Versnelling vooruit- en achteruit
•  Differentieel: kan op de  

plaats draaien

FF300  
Alle standaardfuncties
• Eenvoudige bediening
•  Differentieel: kan op de  

plaats draaien
• Regelbare spoor- en rotorbreedte
• Verstelbare handgreeppositie

Verkrijgbare hulpstukken:

• Aanaarder

Tegengesteld draaiende frezen
Maken tuinonderhoud simpel. Onze onverwoestbare roterende frezen, ontworpen voor maximale veiligheid en stabiliteit, maken gebruik van 
Honda’s unieke tegengesteld draaiende rotors om harde grond te rullen zonder te ‘bokken’.

 FF500
 Alle standaardfuncties
 • Eenvoudige bediening
 •  Differentieel: kan op de  

plaats draaien
 • Regelbare spoor- en rotorbreedte
 • Verstelbare handgreeppositie

 Verkrijgbare hulpstukken:

 • Aanaarder

AanaarderPloeg Aardappelrooier 

F560  
Alle standaardfuncties
• Krachtige en ultrabetrouwbare GX160-motor
• 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit
• In hoogte verstelbare handgrepen

Verkrijgbare hulpstukken:

•  Verscheidene rotortypen 
• Verticuteerhulpstuk 
• Transportwielen
• Enkele of dubbele aanaarders
• Aardappelrooier
• Luchtbanden 
• Ploeg

F720  
Alle standaardfuncties
•  Krachtige en ultrabetrouwbare GX200-motor
• 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit
•  In hoogte verstelbare handgrepen

Verkrijgbare hulpstukken:

•  Verscheidene rotortypen 
• Transportwielen
• Enkele of dubbele aanaarders
• Aardappelrooier
• Luchtbanden 
• Ploeg

Tweewielige trekkers
Maken multitasken in de tuin gemakkelijker. Onze veelzijdige frezen zijn bijzonder krachtige machines. Uitgerust met een brede reeks 
hulpstukken zijn ze goed voorbereid op een veelheid aan klussen, bodemtypes en gewenste resultaten. Ons grote assortiment hulpstukken voor 
frezen kan uw Honda-tuinfrees transformeren tot een veelzijdige multi-inzetbare landbouwmachine waar u niet zonder kunt.

Zijkoppeling PTO
Versnellings-
bak

Omkeerbare 
stuurstang

Veilige  
stuurbeugel

Versnellings-
bak

Tegengesteld 
draaiende 
rotors

Standaardfuncties Standaardfuncties
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MICRO MINI COMPACT VEELZIJDIG TEGENGESTELD DRAAIEND

FG110 FG201 FG205 F220 FJ500  
SE/SER

FJ500
DE/DER

F560 F720 FF300 FF500 FR750

Motorolie 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 OHC 4-takt OHV

Motormodel GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GX160 GX160 GX160 GX200 GXV57 GCV160 GX200

Cilinderinhoud (cc) 25,0 49,0 49,0 57,3 163,0 163,0 163,0 196,0 57,0 160,0 196,0

Netto motorvermogen kW/tpm 0,61/6.000 1,3/4.800 1,3/4.800 1,5/4.800 3,4/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 4,1/3.600 1,5/4.800 3,3/3.600 4,1/3.600

Netto koppel Nm/tpm - - - - 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 - - - -

Inhoud brandstoftank (liter) 0,57 0,35 0,35 0,67 2,40 2,40 2,20 2,10 10,00 1,70 2,80

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

Startmotor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor Trekkoord voor

Aandrijfkoppelings Mechanisch - 
centrifugaal

Mechanisch - 
centrifugaal

Mechanisch - 
centrifugaal

Handmatig - 
segmenten

Handmatig -  
riemspanning

Handmatig -  
riemspanning

Handmatig -  
riemspanning

Handmatig -  
riemspanning

Handmatig -  
segmenten

Handmatig -  
segmenten

Handmatig -  
riemspanning

Transmissie Wormtandwiel Wormtandwiel Wormtandwiel Epicyclische 
tandwielen Via aandrijfas Via aandrijfas Via aandrijfas Via aandrijfas

Wielen - epicy-
clisch naar conisch 

tandwiel

Wielen - epicy-
clisch naar conisch 

tandwiel
Selective sliding

Eindoverbrenging - - - Tandrad en 
conisch tandwiel Ketting Ketting Ketting Ketting

Wielen - Via aan-
drijfas/Rotors -  

ketting en tandwiel

Wielen - Via aan-
drijfas/Rotors -  

ketting en tandwiel
Rotors - ketting

Differentieel/zijkoppeling - - - - - - • • • • •

Max. freesbreedte (mm) 230 300 450 545 800 800 900 900 410 550 510

Max. freesdiepte (mm) 203 230 260 280 325 325 330 360 160 200 326

Versnellingen vooruit 1 1 1 1 1 2 6 6 3 3 2

Versnellingen achteruit - - - - 1 1 2 2 1 1 1

Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s) 182 omw/min 197 omw/min 135 omw/min 130 omw/min 113 omw/min 80 - 113 tpm 16 - 122 tpm 11 - 116 tpm 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0,35 - 1,22 m/s

Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s) - - - - 28 omw/min 28 omw/min 16 - 32 tpm 14 - 23 tpm 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

PTO rotatiesnelheid (laag/hoog) (tpm) - - - - - - 867/1.739 896 - 1.461 131 141 238

Rotorrotors/bladen 4 x 6-tands 
schoffelbladen

4 x 4-tands 
versnipperaarbladen

4 x 4-tands 
graafbladen

4 x 4-tands 
graafbladen

Meerdere  
rotoropties

Meerdere  
rotoropties

Meerdere  
rotoropties

Meerdere  
rotoropties

Tegengesteld 
draaiende  

graafrotors voor 

Tegengesteld 
draaiende  

graafrotors voor 

Roterende frees 
achter

Tegengesteld draaiende rotors - - - - - - - - • • •

Wielen Transportwielen 
achter

Transportwielen 
achter optioneel

Transportwielen 
achter 

Transportwiel 
voor - Transportwiel voor Wielen  

& banden optioneel Wielen & banden Wielen & banden Wielen & banden Wielen & banden

Zijgeleiders - - • • • • - - -

Graskantensnijder - - - - - - - - -

Verticuteerhark - - - -

Beluchter - - - - - - - - -

Beluchter/verkruimelaar - - - - - - -

Aanaarder - - - -

Inklapbare stuurstang • • • • • • - - - - -

In hoogte verstelbare handgreep - - - • • • • • • • •

Draaibare stuurstang - - - • - • • • - - -

Afmetingen (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

1.395 x 610  
x 980

1.395 x 610  
x 980

1.610 x 610  
x 990

1.655 x 655  
x 1.040 

1.465 x 465  
x 1.010

1.730 x 585  
x 1.045

1.500 x 570  
x 1.140

Drooggewicht (kg) 13,0* 17,0 21,0 30,0 45,0/57,0 49,0/62,0 53,0 121,0 50,5 77,0 91,0

Geluidsdruk op oorhoogte dB(A)† 70,5 79,0 79,5 75,0 81,0 81,0 81,0 79,0 74,0 79,0 79,0

Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)† † 93 93 93 92 96 96 97 - 92 93 -

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

Standaard  •  Optioneel  Niet verkrijgbaar - Standaard  •  Optioneel  Niet verkrijgbaar -

Specificaties tuinfrezen
Met deze handige tabel kunt u onze frezen vergelijken en de frees kiezen die bij u past.

*Gewicht inclusief opzetstukken.
†Geluidsdruk in dB (A) (zoals voorgeschreven in EN 709: 1997+A4).

††Gegarandeerd geluidsniveau in dB (A) (zoals voorgeschreven in 2000/14/EC, 2005/88/EC).
∆Gegarandeerde trilling in dB (A) (zoals voorgeschreven in richtlijn EN 709: 1997+A4).
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De wereld van Honda 
Power Products
Wij hebben jarenlang ons gamma aan power products rondom onze competente Honda-technologie voor viertaktmotors gebouwd.  
Dat komt doordat wij ons toewijden om onze producten zo gebruikersvriendelijk, brandstofzuinig en betrouwbaar mogelijk te maken - 
zonder dat dit ten koste van de prestaties gaat. Viertaktprincipes van topklasse drijven nog veel van onze producten aan, maar we zoeken 
altijd de grens op met innovatieve nieuwkomers, zoals Miimo - onze op accu aangedreven robotmaaier die kan worden geprogrammeerd 
om op elk moment, 24 uut per dag, zeven dagen per week te werken. 

Bij Honda hebben wij onze expertise op het gebied van ontwerp en technologie aangewend om een veelzijdig aanbod van 
gemotoriseerde producten te creëren, van generatoren, waterpompen en frezen tot buitenboordmotoren, opblaasboten en sneeuwfrezen. 
Neem een kijkje in de Honda Wereld en ontdek hoe ons gamma aan power products ontwikkeld is om te passen in uw dagelijks leven.

Ontdek het grote assortiment Honda-producten op www.honda.nl / www.honda.be

 Bosmaaiers  Versatool™  Bladblazer  Frezen

 Sneeuwfrezen  Pompen

 Buitenboordmotoren

 Grasmaaiers Robotmaaier

 Generatoren  Power carriers

 Heggenscharen  Zitmaaiers

 Zitmaaiers  Motoren

Zet in op
Kwaliteit
Voor onze tuinmachines, generatoren en waterpompen bieden wij u deze verlengde garantie* - voor uw 
gebruik en voor uw zekerheid.

De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?
De standaard garantieperiode voor de Power Products producten van Honda bedraagt 2 jaar. Met een 
eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar 
tot een totaal van 5 jaar verlengen.  

Uw voordeel: Uw zekerheid.

Is dat zo makkelijk?
Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het 
instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

En hier nog een voorbeeld:
Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € 849,00, incl. BTW
Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde  
garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!
* De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die  
professioneel worden gebruikt.

Adviesverkoopprijs 
machine (incl. BTW)

Eenmalige premie  
(incl.BTW)

tot € 500,00 € 22,00   

€ 500,01 t/m € 1.500,00 € 34,00   

€ 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 45,00   

€ 2.500,01 t/m € 3.500,00 € 60,00   

€ 3.500,01 t/m € 6.500,00 € 95,00   

€ 6.000,01 t/m € 10.000,00 € 150,00   

Wat kost de 3 jaar 
verlengde garantie?
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