
Robotmaaiers





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 Life
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Compact 
Miimo-
assortiment
Onze nieuwe Miimo neemt het onderhoud 
van uw gazon voor zijn rekening, zodat 
uw tuin er elke dag piek!jn uitziet. Een 
intelligente robotmaaier, die uw tuin 
opmeet, de vorm ervan leert kennen 
en geheel zelfstandig volgens een 
schema te werk gaat. Met het 
vermogen om oppervlakten van 
max. 700 m2 te maaien, is er 
geen eenvoudigere manier om 
uw gazon het hele jaar in een 
perfecte conditie te houden.

KENMERKEN HRM 40, HRM 40 LIVE en HRM 70 LIVE

Smartphone- 
connectiviteit*
Een eenvoudige en intuïtieve 
interface waarmee u Miimo's 
maaischema kunt bekijken en 
besturen waar u ook bent.

Automatisch 
oplaadsysteem
Miimo werkt zo lang als u  
dat wilt. Zo nodig gaat hij 
rechtstreeks naar het 
laadstation om op te laden  
en gaat dan rechtstreeks 
terug om verder te werken.

Miimo snijdt 
maaisel in
Miimo snijdt. maaisel in 
minutieuze kleine deeltjes 
zodat ze in het gras vallen 
en daar werken als mest. 
Geen grassprietjes meer 
in huis.

Meten en maaien
Met gebruikmaking van het 
simpele 4-stap installatie- 
proces, berekent meten en 
maaien de grootte van uw tuin 
en stelt een maai- schema op. 
Met logisch maaien is het de 
meest intelligente manier om 
kleine tuinen te onderhouden.

Selecteerbare 
instelling voor het 
snijden van randen**
U kunt zelf kiezen hoe vaak 
u wilt dat de Small Miimo de 
randen van uw gazon maait, 
waardoor uw tuin het hele jaar 
door een nette afwerking krijgt.

Amazon Alexa*
Miimo werkt met Amazon 
Alexa, waardoor de 
opdrachten mondeling kunnen 
worden gegeven en het 
apparaat u informeert over de 
huidige status en het volgende 
maaischema, waardoor het 
nog gemakkelijker wordt om 
een fantastisch gemaaid 
gazon te realiseren.

Slimme timer*
Miimo kan de beste tijd 
om te maaien bepalen op 
basis van de actuele weers- 
informatie, bijvoorbeeld 
Miimo weet wanneer uw 
gras snel groeit en zal het 
automatisch maaien.

Neerzetten en  
maaien
Miimo kan kleine, moeilijk 
bereikbare plekken zoals 
onder het tuinmeubilair 
maaien door Miimo handmatig 
in te stellen op het maaien  
van een exact stuk. 

Weerbestendig
Miimo is IPX4 weerbestendig 
en kan de meest vochtige 
weersomstandigheden aan.

HRM 40 HRM 40 LIVE

HET GAMMA

NIEUW HRM 70 LIVE

*Alleen beschikbaar op de HRM 40 Live en HRM 70 Live.
**Alleen beschikbaar op HRM 70 Live.
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Mii-monitor app*
Onze smartphoneapp maakt het gemakkelijk 
om de maaigewoonten van Miimo aan te sturen. 
U kunt zien wanneer en hoe vaak de Miimo 
van plan is uw gazon te maaien en dit zo nodig 
aanpassen, waar u ook bent. 

Logisch maaien
Miimo maait uw gazon 

systematisch in banen van 5 
meter op een ef!ciënte manier 
en gaat rechtstreeks naar het 
laadstation als hij klaar is.

Neerzetten en maaien
Met "Neerzetten en maaien" kunt u  
die speci!eke kleine delen van het 

gazon maaien die Miimo niet heeft 
kunnen bereiken, bijvoorbeeld onder 
het tuinmeubilair in een blok van  
 2 x 2 m, 3 x 3 m of 4 x 4 m. 

Amazon Alexa*
Miimo werkt nu met Amazon Alexa, 
waardoor u Miimo gewoon kunt 
vragen te beginnen met maaien,  
te pauzeren of terug te gaan naar 
het basisstation en de maaistatus 
te controleren. 

Meten en maaien 
Miimo brengt uw tuin in kaart met een eenvoudig 
installatieproces, berekent vervolgens de grootte en stelt 

een maaischema op. Hij weet wanneer hij niet zoveel 
vermogen meer heeft en gaat altijd op tijd terug naar het 
basisstation om op te laden. Daarna gaat hij dan terug naar 

de plek waar hij is gestopt om verder te gaan met maaien.

Slimme timer* 
Bij de beslissing om te gaan maalen, houdt Miimo 
rekening met het weer. Hij zal dus niet proberen uw 
gazon te maaien als het stortregent of als het zo  
droog is dat uw gras geen kans heeft om te herstellen.

Miimo behuizing 
Dit optionele accessoire, 
met zijn robuuste constructie 
en stalen basisplaat, 

beschermt uw Miimo tegen 
de langetermijneffecten  
van UV-straling en 
weersomstandigheden,  

terwijl hij in het dok staat.  
Het dak kan gemakkelijk worden 
gekanteld voor gemakkelijke 

toegang op het display.



HRM 40 Live

HRM 40

NIEUW HRM 70 Live

Miimo HRM 40 / 40 Live / 70 Live
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Selecteerbare 
instelling voor  
het snijden  
van randen**

Micro- 
mulchen

Automatisch 
laadsysteem Weerbestendig

Smartphone-
connectiviteit* Slimme timer*

Amazon  
Alexa*

Meten en 
maaien

Neerzetten  
en maaien

De slimme oplossing voor 
het perfecte gazon 
Miimo is de slimste manier om een perfect gazon te realiseren en dat 
zo dag in dag uit zo te houden.

Het begint met het in kaart brengen van uw hele gazon door de grootte te 
berekenen voordat u een maaischema op maat maakt. Dankzij de slimme timer* 
kan Miimo op basis van realtime weersinformatie het beste tijdstip kiezen om te 
maaien en blijft hij zelfs bij zware regenval op zijn basis om schade te voorkomen. 

Met de functie "Neerzetten en maaien" kan u ruimtes die moeilijk bereikbaar zijn, 
zoals onder tuinmeubelen, ook laten maaien. Dankzij een nieuwe borstelloze 
motor, is de HRM 70 Live klaar om de zwaardere omstandigheden aan te 
kunnen en met een langere verlengkabel van 12 meter heb je meer vrijheid om 
hem op een ideale plek in je tuin te installeren.

Met de smartphone-app "Mii-monitor*" kunt u ook zien hoe vaak Miimo van plan 
is te maaien en kunt u op elk moment aanpassingen doen. En je kunt deze zelfs 
met je stem bedienen, de HRM 40/70 Live werken met Amazon Alexa*.

SPECIFICATIES

HRM 40 HRM 40 Live HRM 70 Live

MAAIOPPERVLAKTE MAAIOPPERVLAKTE MAAIOPPERVLAKTE
Tot

400 m2
Tot

400 m2
Tot

700 m2

INTERFACE INTERFACE INTERFACE

Controlepaneel
Controlepaneel
Smartphone-
conectiviteit

Controlepaneel
Smartphone-
conectiviteit

NIEUW

*Alleen beschikbaar op de HRM 40 Live en HRM 70 Live.
**Alleen beschikbaar op HRM 70 Live.



HRM 310 HRM 520 HRM 3000

Miimo HRM  
310 / 520 / 3000
Miimo is ons assortiment slimme 
robotmaaiers. Deze robotmaaiers zijn 
volledig autonoom en kunnen zonder 
assistentie uw gazon verzorgen. 

KENMERKEN MIIMO

Flexibele docking*
Met Flexibele docking 
kunt u het laadstation op 
verscheidene posities 
in uw tuin plaatsen, 
waaronder in hoeken, in 
smalle doorgangen of op 
uw patio.

Uitermate 
waterdicht*
Miimo kan niet alleen 
veilig in de regen worden 
gebruikt (alle uitvoeringen 
zijn weerbestendig), maar 
de HRM 3000 kan zelfs  
met een tuinslang worden 
gewassen.

Smartphone-app*
Via een eenvoudige 
interface kunt u de 
con!guratie van Miimo 
via Bluetooth™ op uw 
smartphone wijzigen.

Elektrisch 
verstelbare 
maaihoogte*
De maaihoogte kan 
elektronisch worden 
aangepast, rechtstreeks 
vanuit de smartphone-app.

Automatisch
laadsysteem
Miimo werkt zo lang als u 
wilt. Wanneer dit nodig is, 
zoekt hij zijn weg naar het 
laadstation om te herladen 
waarna hij direct weer 
verder aan het werk gaat.

Micromulchen
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.

Zonebeheer
Met Zonebeheer regelt u 
wanneer en waar Miimo 
maait, zodat uw volledige 
gazon, ook in moeilijk te 
bereiken gebieden,  
wordt gemaaid.

FLEXI
DOCK

HET GAMMA

*Alleen beschikbaar op HRM 3000.
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Flexibel docking-systeem*

Het unieke laadstation van Miimo kan op 
een willekeurige plek van uw gazon worden 
geïnstalleerd. Door hem onder een struik, op 
een smalle grasstrook of in een scherpe hoek  
te plaatsen, is hij bijna niet in uw tuin te zien.

Bluetooth™ 
Smartphoneapp*

Een intuïtieve en 
gemakkelijk te gebruiken 
interface waarmee u 

de con!guratie van uw 
Miimo kunt wijzigen 
via Bluetooth™ op  
uw smartphone.

Waterdicht
Miimo kan onder alle 
weersomstandigheden 
worden gebruikt. Hij 
maait automatisch vaker 

wanneer het gras snel 
groeit. De HRM 3000 kan 
zelfs met een tuinslang 

worden gewassen.

Antidiefstal
Elke Miimo kan worden 
beschermd met het gebruik van 
een unieke beveiligingscode, die 
zorgt dat niemand anders dan 
uzelf de Miimo kan gebruiken. 
Als hij wordt opgetild, worden 
de messen stopgezet en gaat 
er een alarm af. De Miimo 
kan pas weer worden 
gestart als uw pinnummer  
is geaccepteerd. Verstelbare maaihoogte

U kunt de maaihoogte gemakkelijk 
aanpassen aan uw gazon, tussen 20 en 
60 mm. U kunt dit met de HRM 3000 
elektronisch doen via de smartphone-app 
of handmatig met de HRM 310/520.

Veiligheid, onze prioriteit
Miimo is uitgerust met sensors die zorgen dat de messen 
onmiddellijk worden stopgezet wanneer wordt gedetecteerd 
dat hij wordt opgetild of gekanteld. De 360o botssensors 
zorgen dat Miimo bij detectie van een obstakel van richting 
verandert. Hij kan dan ook veilig rondom kinderen of 

huisdieren worden gebruikt.

Capaciteit op 
hellingen en 
ongelijkmatige 
oppervlakken

Miimo maait op hellingen tot 25°, 
dit dankzij en grip op de grond. 
En aangezien hij beschikt over 
snel reagerende botssensoren, 

komt Miimo nooit in een gat of op 
ongelijkmatige vlakken vast te zitten.



          

HRM 520

Vertrouw op Miimo om 
uw gazon te verzorgen
Met de innovatieve robotmaaierseries Miimo HRM 310 en 520 
houdt u uw gazon moeiteloos het hele jaar door in perfecte staat.

Miimo weet hoe uw tuin eruitziet. Hij vermijdt obstakels en mulcht 
het gemaaide gras. Het resultaat? Een gezond, perfect onderhouden 
gazon. Miimo werkt op lithiumbatterijen die stil en betrouwbaar zijn. Zo 
kan hij zelfs 's nachts het gras maaien, zonder u of uw buren te storen.

Miimo is robuust genoeg om in ieder weertype te werken. Ook als u 
huisdieren hebt, kunt u deze robotmaaier veilig gebruiken: de sensoren 
detecteren elke tilbeweging en stoppen de messen onmiddellijk.

Miimo is zelfs zo slim dat hij weet wanneer hij zichzelf moet opladen! 
Als het daarvoor tijd is, rijdt hij vanzelf naar zijn laadstation.

Zonebeheer
Micro- 
mulchen

Automatisch 
laadsysteem

Miimo HRM 310 / 520

SPECIFICATIES

HRM 310 HRM 520

MAAIOPPERVLAKTE MAAIOPPERVLAKTE
Tot

1.500 m2
Tot

3.000 m2

MAX. HELLING MAX. HELLING
Tot

24˚
Tot

24˚
INTERFACE INTERFACE

Controlepaneel Controlepaneel
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HRM 3000

Zonebeheer
Micro- 
mulchen

Automatisch 
laadsysteem

Flexibele  
docking

Uitermate  
waterdicht

Smartphone- 
app

Elektrisch  
verstelbare  
maaihoogte

FLEXI
DOCK

Een krachtige oplossing 
voor een prachtig gazon 
De Honda HRM 3000 is een fantastische robotmaaier. Hij brengt een 
wereld van nieuwe innovaties naar uw tuin en zorgt dat u zich nog 
maar minimaal hoeft in te spannen om uw gazon in perfecte conditie te 
houden. U houdt daarmee meer tijd over om te doen waar u zin in hebt.

Miimo doet er alles aan om uw leven gemakkelijker te maken. Deze robotmaaier 
is waterdicht: hij kan dus het gras maaien in ieder weertype. U kunt hem zelfs 
afspoelen met de tuinslang! Als er zich een probleem voordoet, probeert Miimo 
dit eerst zelf op te lossen door via de app een rapport te verzenden naar een 
cloudondersteuningssysteem. De dealer kan dit op afstand nagaan of eventuele 
software bijwerken. Bluetooth™-connectiviteit is standaard voorzien. U hoeft dus 
geen extra componenten te installeren.

Via de app kunt u de instellingen veranderen, de snijhoogte aanpassen en de 
maaier starten/stoppen. U kunt Miimo zelfs op afstand bedienen. U hebt via de 
app ook toegang tot de maandelijkse timer. Daar ziet u wanneer de grasmaaier 
moet worden opgeladen: hij keert dan automatisch terug naar het laadstation.

Miimo HRM 3000

SPECIFICATIES

HRM 3000

MAAIOPPERVLAKTE
Tot

4.000 m2

MAX. HELLING
Tot

25˚
INTERFACE

Controlepaneel + 
Smartphone app



 
                     

Met de Multi 
Miimo-box 
kan de Miimo-
robotmaaier 
detecteren welk 
station niet 
bezet is

Miimo komt niet in het 
bezette laadstation

Als het tijd is om op te 
laden, gaat Miimo een 

laadstation binnen

Laadstation 1

Als Miimo in zijn laadstation  
is, is hij geïsoleerd van  

het maaigebied

Laadstation 2

Wanneer het laadstation vrij is, is 
het niet langer geïsoleerd  

van het maaigebied

Schema voor illustratieve doeleinden, raadpleeg 
uw Honda-dealer voor installatie.

Meerdere Honda Miimorobotgrasmaaiers 
kunnen samenwerken om grote 
graspleinen zoals sportvelden, parken 
en ruime tuinen te beheren. Er is geen 
limiet aan het aantal robotmaaiers 
dat kan worden gebruikt, en het 
systeem is ontworpen voor gebruik 
in gebieden groter dan 4.000 m2 
met een maximale lengte van de 
begrenzingskabel van 1.000 m.

-systeem

Miimo behuizing 

Miimo-
accessoires
Met zijn uitgebreide 
gamma accessoires 
maakt Miimo uw 
leven eenvoudiger.

Miimo tas

Een beetje extra hulp nodig?

Uw Honda-dealer kan u  
hiermee helpen
Een door Honda geautoriseerde Dealer kan u 
helpen beslissen welke Miimo het beste bij uw tuin 
past en het laadstation en de begrenzingskabel 
na aankoop voor u installeren. Onze dealers zijn zeer deskundig en hebben 
een specifeke training gevolgd om de nodige naservice te verlenen, ongeacht 
het pro!el van uw tuin.

Probeer Miimo online uit

Simuleer hoe Miimo je gazon maait
Met onze handige online tool simuleer je hoe Miimo door jouw eigen tuin 
navigeert. Selecteer het gebied dat door Miimo gemaaid moet worden, 
personaliseer de speci!eke opstelling van je tuin en je krijgt een suggestie 
van welke robotmaaier het beste bij jou past. 
Probeer het zelf op www.honda.be / www.honda.nl

11  R O B O T M A A I E R U P D AT E S  E N  - A C C E S S O I R E S



Speci!caties robotmaaier
Gebruik onze handige tabel om onze robotmaaiers te 
vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

MIIMO

HRM 40 HRM 40
LIVE

HRM 70
LIVE

HRM 310 HRM 520 HRM 3000 

Capaciteit tot 400 m" tot 400 m" tot 700 m" tot 1.500 m" tot 3.000 m" tot 4.000 m"

Werkcapaciteit, tot 29 m"/uur 29 m"/uur 32 m"/h  83 m"/uur 125 m"/uur 170 m"/uur

Maximale helling van het 
maaigebied 15# / 27% 15# / 27% 15# / 27%  24# / 45% 24# / 45% 25# / 47%

Maximale helling van de 
kabel op een helling 9# / 15% 9# / 15% 9# / 15%  10# / 17% 10# / 17% 15# / 27%

Gegarandeerd geluidsniveau 63 dB(A)* 63 dB(A)* 63 dB(A)* 62 dB(A)* 62 dB(A)* 60 dB(A)*

Mestype 3  
(terugdraaitype)

3  
(terugdraaitype)

3  
(terugdraaitype)

3  
(terugdraaitype)

3  
(terugdraaitype)

3  
(terugdraaitype)

Maaibreedte 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm 220 mm 250 mm

Afstellen van maaihoogte Manueel vanaf  
30 tot 50 mm

Manueel vanaf  
30 tot 50 mm

Manueel vanaf  
30 tot 50 mm

Manueel vanaf  
20 tot 60 mm

Manueel vanaf  
20 tot 60 mm

Elektrisch vanaf  
20 tot 60 mm

Maaitijd per laadbeurt 45 min 45 min 75 min 40 min 70 min 90 min

Oplaadtijd 45 min 45 min 60 min 30 min 60 min 45 min

Waterdicht IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5

Smartphone-applicatie - Android en iOS Android and iOS - - Android en iOS

Installatie en maaiproces Map & Mow Map & Mow Map & Mow Installatiewizard Installatiewizard Installatiewizard

Amazon Alexa-connectiviteit - Ja Ja - - -

Positie van het laadstation Hoek en rand Hoek en rand Hoek en rand Enkel rand Enkel rand Flexibel

Lengte grensdraad en aantal 
krammen

125 m / 180  
krammen

125 m / 180  
krammen

175 m / 240  
krammen

200 m / 200  
krammen

300 m / 300  
krammen -

Lengte x breedte x hoogte 445 x 364 x 202 mm 445 x 364 x 202 mm 445 x 364 x 202 mm 635 x 550 x 287 mm 635 x 550 x 287 mm 710 x 550 x 301 mm

Gewicht 8,0 kg 8,1 kg 7,6 kg 11,6 kg 11,9 kg 13,8 kg

Prijs incl. 21% BTW " 999 " 1.199 " 1.399 " 1.999 " 2.499 " 2.999

- Niet verkrijgbaar
*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2000/14/EC - 2005/88/EC).
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De wereld van Honda 
Power Products

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. 

Vermogen waar u 
op kunt bouwen

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.

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
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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 of!ciele 
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?



ENGINEERING FOR Life

Deze speci!catiedetails zijn niet van toepassing op een speci!ek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een 
dergelijk moment naar eigen goeddunken hun speci!caties, 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 speci!caties van een speci!ek 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 speci!caties te verzekeren, worden brochures 
enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de speci!caties 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 Motor Europe Ltd.
Belgian Branch – Sphere Businesspark,  
Zoning 3, Doornveld 180 – 184,  
B-1731 Zellik België  
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd. 
www.honda.be

Honda Motor Europe Ltd.
Netherlands Branch – Crystal Building B unit 11.2,  
Rivium Boulevard 201-234,  
NL-2909 LK Capelle aan den Ijssel Nederland  
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd. 
www.honda.nl

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.


