Zitmaaiers

INHOUD

Toen we ons assortiment
tuinproducten ontwierpen,
bekeken we het leven uit
alle hoeken.
Alles wat we leren uit onze ervaringen, wordt in
de ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten
gestopt, zodat we nieuwe technologieën kunnen
creëren en nieuwe manieren kunnen vinden om
problemen op te lossen. Zo worden onze producten
niet alleen de allerbeste, maar is het ook een plezier
om ze te gebruiken en bezitten. Het is dus niet alleen
slimme technologie, het is ENGINEERING FOR
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GAMMA EN FUNCTIES

Zitmaaiers
Ons assortiment zitmaaiers zit boordevol
innovatieve, robuuste functies die het maaien en
de opvangprestaties maximaliseren en tegelijkertijd
zorgen dat ze plezierig in het gebruik zijn. Van de
compacte HF 1211 tot de premium HF 2622, u vindt
altijd wel een machine die bij u past.

HET GAMMA
HF 1211

HF 2317

HF 2417

HF 2625

ZITMAAIERS EN PREMIUM ZITMAAIERS: TECHNOLOGIEËN

Hydrostatische
aandrijving
Met de hydrostatische
aandrijving bepaalt u via een
traploze snelheidsregeling zelf
met welke snelheid u maait.

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

Versamow™
Selectief
mulchsysteem
Met het Versamow™systeem regelt u via een pook
of het gras moet worden
opgevangen of versnipperd
en verspreid.

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.

Pro spec motor

Optiflow

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

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

Zitmaaiers: functies
Optiflow
Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft Honda Optiflow ontwikkeld.
Dit is een systeem dat krachtige zuiging combineert met een regelbare
luchtstroom met lage turbulentie die vermogensverlies reduceert,
geluid vermindert en zorgt dat er zich minder gras ophoopt. Vanaf de
luchtinlaat 1 via het maaidek 2 naar de grasuitworp 3 in de bak 4 .
De luchtstroom is voldoende krachtig en constant om de grasopvangzak
volledig te vullen en tegelijkertijd zo min mogelijk stof te creëren.
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Ontwerp
asynchroon
maaidek

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

Ontwerp
synchroon
maaidek

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. Het voordeel
van een synchroon systeem wordt gevormd door gelijkmatige
maaiprestaties, zodat er zelfs bij het wenden geen stukken
overgeslagen worden, en een betere luchtstroom onder het
maaidek met als resultaat betere grasopvang en minder kans
op verstopping.

Honda-motor
Betrouwbaarheid, prestaties en schonere
uitlaatgassen zijn het kenteken van Honda
V-twinmotoren. Elk model bevat een decompressor
voor makkelijk (her)starten. Het is een van de
meest brandstofbesparende motor die op de
markt verkrijgbaar is. De gietijzeren cilindervoering
en de extra grote luchtfilter zorgen voor een lange
levensduur zelfs bij de zwaarste werkbelasting.
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HF 1211

HF 1211 zitmaaier

Manoeuvreerbaarheid
en gebruiksgemak

Hydrostatische transmissie
voor een ongeëvenaarde
gebruikerservaring

Optiflow biedt een
geoptimaliseerde
opvangcapaciteit

HF SPECIFICATIE
MOTOR

Modellen

HF 1211 HE

AFMETING
MAAIDEK (CM)

GXV 340

71

•

VARIABELE
TRANSMISSIE
MECHANISCH

MULCHEN

HYDROSTATISCHE
AANDRIJVING

MULCHPAKKET

•

Verkrijgbaar als optie
• Standaard
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

VERSAMOW ™

GRASZAK
LEGEN
HANDMATIG

•

ELEKTRISCH

Hydrostatische
aandrijving

Optiflow

De HF 1211 is intuïtief en eenvoudig te bedienen. Vanaf uw comfortabele
zitpositie hebt u alle belangrijke bedieningselementen binnen handbereik,
zodat u met minimale inspanning en tijd grote stukken gras kunt maaien.
De hydrostatische transmissie zorgt voor een soepele, variabele snelheid en de
mogelijkheid om uw tempo te regelen zonder de messnelheid te beïnvloeden.
Op deze manier is het resultaat altijd perfect, of u nu snel of trager werkt.
De zitmaaier wordt aangedreven door onze Pro Spec-motor met gietijzeren
cilinderhuls en krukaslager voor een soepele loop en een langere levensduur van
de motor. Gemakkelijk te bedienen met één pedaal dat de hydrostatische
voorwaartse snelheid regelt en ook zeer wendbaar, met een kleine draaicirkel en
een uitstekend zicht. Om obstakels heen maaien was nog nooit zo eenvoudig!
Met één makkelijk bereikbare hendel leegt u vanaf de comfortabele
bestuurdersstoel de grasopvangbox. Zo bespaart u tijd en moeite tijdens het werk.

HF 1211 HE

W
U
IE
N
Onze nieuwste zitmaaiertractor heeft een geweldig bereik,
goede prestaties en is eenvoudig in gebruik.
Ze bieden nieuwe niveaus aan comfort dankzij de ergonomisch
ontworpen stoelen met vouwbare armsteunen en een luxe stuur
met knop. Een helder LCD-display op het dasboard, een houder
voor een mobiel device en USB-poort* houdt u verbonden
wanneer u onderweg bent.
Barstenvol met de nieuwste technologieën, zoals de LEDkoplampen met lampen op daglicht en onze unieke Optiflow
grasverzameling, Versamow™ Selectief mulchsysteem en
krachtige en efficiënte V-Twin motor. Makkelijk in gebruik

dankzij een enkel pedaal. Hydrostatische aandrijving zorgt voor
eenvoudige besturing terwijl de gesynchroniseerde bladen het te
maaien oppervlak maximaliseren, ook wanneer u draait. De grote
350 liter grasopvangbak met elektronische leging*, maakt het
mogelijk om langer door te gaan met maaien, of u nu een grote
tuin heeft, een sportveld of park. Met de nieuwe HF-modellen
krijgt u de klus eenvoudig geklaard.
We hebben aan alle details gedacht; en deze modellen
zijn uitgerust met banden met een special profiel dat het gazon
beschermt, maar ook zorgen dat u goede grip heeft terwijl het
gazon intact blijft.

*Eigenschappen variëren per model, kijk op pagina's 11-12 voor de volledige specificaties en eigenschappen.

NIEUWE HF ZITMAAIERS

HF zitmaaiers

De nieuwe standaard
voor zitmaaiers

HF 2317 HME

HF 2417 HME

HF 2625 HME
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NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Nieuwe
technologieën
Onze zitmaaierstractors zitten barstensvol
intelligente technologieën die uw gazon
moeiteloos in perfecte staat houden.

Cruisecontrol
Leun ontspannen achterover terwijl u grote oppervlaktes aan het maaien
bent. Schakel gewoon de cruisecontrol in, kies uw snelheid, neem uw
voet van het versnellingspedaal en laat de nieuwe HF het werk doen.

Ergonomisch ontworpen
stoel met armleuningen

Bedieningspaneel met LCD-scherm
Het nieuwe digitale LCD-scherm is helder en eenvoudig om te lezen. Het toont
alle informatie die u nodig hebt in een duidelijke en beknopte weergave.

De nieuwe ergonomisch ontworpen
bestuurdersstoel met armleuningen maakt van
gras maaien een comfortabel en ontspannend
karwei, hoe groot uw gazon ook is.
HF SPECIFICATIES

MOTOR
MODELLEN

AFMETING
MAAIDEK (CM)

GCV 530

HF 2317 HME

92

HF 2317 HM

102

HF 2417 HB

102

HF 2417 HT

102

•
•
•
•

HF 2625 HM

122

HF 2625 HT

122

TRANSMISSIE / VARIABELE

GXV 690

•
•

MECHANISCH

MULCHEN

GRASZAK LEGEN

HYDROMULCHPAKKET VERSAMOW ™
STATISCHE
AANDRIJVING

•
•
•
•
•
•

Verkrijgbaar als optie
• Standaard
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

•
•
•
•

HANDMATIG

ELEKTRISCH

•
•
•
•
•
•

Versamow™
Selectief
mulchsysteem*

Hydrostatische
aandrijving

Optiflow

Pro spec
motor**

*Alleen verkrijgbaar op model HF 2417 HME / HTE & HF 2625 HME / HTE.
**Alleen verkrijgbaar op model HF 2625 HME / HTE.
***Alleen verkrijgbaar op model HF 2417 HTE & HF 2625 HTE.

Apparaathouder
Met de nieuwe apparaathouder
is uw mobiele telefoon veilig en
geconnecteerd waar u ook bent.

LED-koplampen en
voertuigverlichting
overdag
De nieuwe heldere
voertuigverlichting voor overdag
wordt automatisch ingeschakeld
telkens u begint te maaien.

Luxueus stuurwiel en knop
Het nieuwe comfortabele zachte stuurwiel is voorzien van een knop
waarmee u snel en gemakkelijk in kleine ruimtes kunt manoeuvreren.

USB-aansluiting
Met de handige USB-aansluiting kunt u uw mobiel
apparaat opladen terwijl u aan het maaien bent.

Synchroon
snijdende
messen

Elektrischgrasuitwerpsysteem***
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Specificaties
van zitmaaiers

ZITMAAIERS

Gebruik onze handige tabel om onze zitmaaiers
te vergelijken en het model te kiezen dat het
beste bij u past.

HF 1211
HE

HF 2317
HM

HF 2417
HB

71

92

102

4-takt OHV

4-takt OHC V-twin

4-takt OHC V-twin

337

530

530

Motormodel

GXV 340

GCV 530

GCV 530

Motorvermogen (kW/tpm)*

6,4/3.100

9,7/2.800

9,7/2.800

Inhoud brandstoftank (liter)

3,6

5,4

5,4

Gewaarborgd geluidsniveau
dB(A)**

100

100

100

Type overbrenging

Regelbaar
hydrostatisch

Regelbaar
hydrostatisch

Regelbaar
hydrostatisch

Rijsnelheid (km/h)

0-8,0

0-8,2

0-8,2

Optiflow

-

Ja

Ja

Aantal messen

1

2

2

Mespositie

-

Asynchroon

Synchroon

Mesremkoppeling

Mechanisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Graszak legen

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Standen en
maaihoogteregeling (mm)

7 (30-80)

7 (30-80)

7 (29-90)

Inhoud grasvangzak (liter)

170

280

300

-

-

-

Afmeting maaidek (cm)
Motor
Cilinderinhoud (cc)

Mulchen (Versamow™
selectief/regelbaar)
Mulchpakket
Uitworpscherm achter

-

Stuurwiel met zachte grip

-

-

Ja

Kleuren LCD-scherm

-

-

Ja

Stoel met armleuningen

-

-

-

Cruisecontrol (vier standen)

-

-

-

LED-koplampen

-

-

-

USB-oplaadaansluiting

-

-

-

Apparaathouder

-

-

-

172

218

236

1.863 x 760 x 1.100

2.440 x 970 x 1.230

2.440 x 1.060 x 1.230

11 x 4,4 /
15 x 6,6

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

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

1,4

1,8

1,8

€ 4.249

€ 4.899

Drooggewicht (kg)
Afmetingen (L x B x H (mm))***
Voor-/achterbanden
(diameter x breedte velg (inch))
Draaicirkel (m)
Trekhaak
Prijs incl. 21% BTW

€ 3.599

Verkrijgbaar als optie
- Niet verkrijgbaar
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

ZITMAAIERS
HF 2417
HM

HF 2417
HT

HF 2625
HM

HF 2625
HT

102

102

122

122

4-takt OHC V-twin

4-takt OHC V-twin

4-takt OHC V-twin

4-takt OHC V-twin

530

530

690

690

GCV 530

GCV 530

GXV 690

GXV 690

9,7/2.800

9,7/2.800

13,9/2.800

13,9/2.800

8,5

8,5

8,5

8,5

100

100

105

105

Regelbaar
hydrostatisch

Regelbaar
hydrostatisch

Regelbaar
hydrostatisch

Regelbaar
hydrostatisch

0-8,2

0-8,2

0-8,2

0-8,2

Ja

Ja

Ja

Ja

2

2

2

2

Synchroon

Synchroon

Synchroon

Synchroon

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Handmatig

Elektrisch

Handmatig

Elektrisch

7 (29-90)

7 (29-90)

7 (29-90)

7 (29-90)

300

300

350

350

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

238

249

261

270

2.440 x 1.060 x 1.230

2.440 x 1.060 x 1.230

2.445 x 1.260 x 1.230

2.445 x 1.260 x 1.230

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

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

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

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

1,8

1,8

1,6

1,6

€ 5.099

€ 5.599

€ 6.149

€ 6.649

*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
2000/14/EC, 2005/88/EC).
***Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek.
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De wereld van Honda
Power Products

Ons Power Product assortiment biedt nu de keuze tussen reine Honda
4-taktmotoren en geavanceerde elektromotoren aangedreven door ons
universele batterijsysteem. Dit door onze inzet om onze producten zo
gebruiksvriendelijk, zuinig en betrouwbaar mogelijk te maken. Allemaal zonder
toegevingen aan de prestaties. Dus hoe u ook wilt werken, er is een Honda
Power Product voor u.

Vermogen waar u
op kunt bouwen

Ons uitgebreide assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig
zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd.
Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische Cirkel blijken ze
veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment
op het andere.
Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u
hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer
en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen.

EU 10i
1.000 W
13,0 kg

EU 22i
2.200 W
21,1 kg

EU 30is
3.000 W
61,2 kg

WX 10
7,2 m3/h
6,1 kg

WB 20
37,2 m3/h
20,0 kg

Zet in op Kwaliteit
De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?
De standaard garantieperiode voor de Power Products 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 officiele
Honda Power Products dealer.
Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?
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

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.
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Honda Motor Europe Ltd.
Belgian Branch
Netherlands Branch
Sphere Business park, Zoning 3
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België
www.honda.nl / www.honda.be
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.
Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een
dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine
veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw
bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige
persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden
en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures
enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures
zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de
geadverteerde functies.
Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

