Vejai ir
sodui
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Kurdami produktų sodui seriją,
pažiūrėjome į gyvenimą iš įvairių
perspektyvų.
Viskas, ko išmokstame dirbdami, padeda tobulinti vejai
ir sodui prižiūrėti skirtus produktus, leidžia sukurti naujas
technologijas, atrasti naujus problemų sprendimo būdus.
Siekiame sukurti tokius produktus, kurie būtų ne tik patys
geriausi, bet ir malonūs naudotis bei turėti. Tai nėra tik
inžinerija, tai ENGINEERING FOR
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Pagrindinės produktų savybės
Naujausias technologijas paaiškiname paprastai. „Honda“ tiki, kad reikia nuolatos tobulėti. Būtent siekis nuolatos
kelti sau iššūkius ir aistra nugalėti problemas, leidžia mums rasti naujų sprendimų. Galite mumis pasitikėti – niekada
nenustojame ieškoti naujų būdų kaip padaryti produktą saugesniu, draugiškesniu aplinkai, patogesniu naudotis bei
padedame Jūsų vejai augti ir vešėti. Siekiame, kad turėtumėte nepriekaištingai prižiūrėtą veją.

„MIIMO“ VEIKIMAS
Greitai reaguojantys
nelygumų aptikimo
ir pakėlimo jutikliai

Automatinio
įsikrovimo sistema

Smulkus
mulčiavimas

„Miimo“ pjauna veją tiek ilgai, kiek
Jūs norite. Kai ateina laikas, ji pati
įsikrauna ir vėl grįžta tęsti pradėto
darbo.

„Miimo“ supjausto žolę į
smulkiausias daleles, kurios
išmetamos atgal į veją ir
tampa natūralia trąša. Daugiau
neprinešite jokių žolių į namus.

Lankstus doko
tvirtinimas

Atsparumas
vandeniui

Lankstus doko tvirtinimas
leidžia jį pastatyti įvairiose sodo
vietose, įskaitant kampus, siaurus
praėjimus ar vidinį kiemą.

„Miimo“ - saugus naudoti lietui
lyjant (visi modeliai yra atsparūs
vandeniui), o HRM 3000 galima
netgi nuplauti su žarna.

Programėlė
išmaniajame
telefone

Elektroninis pjovimo
aukščio
reguliavimas

Paprastai ir patogiai pakeisite
„Miimo“ nustatymus su
savo išmaniuoju telefonu per
„Bluetooth“.

Žolės pjovimo aukštis gali būti
nustatomas elektroniniu būdu
per programėlę išmaniajame
telefone.

„Miimo“ reaguoja į kontaktą ir
sustoja prisilietęs prie objekto ar
gyvūno, tada pasisuka ir toliau
tęsia darbą kita kryptimi. Kai jis
aptinka pakilimą arba posūkį,
sustabdo ašmenis visiškam
saugumui užtikrinti.

Srities valdymas
Srities valdymas, tai funkcija,
kuri leidžia užprogramuoti laiką,
kada norite, jog „Miimo“ pradėtų
ir kada baigtų darbą.

TIK HRM 3000 MODELYJE

FLEXI
DOCK

VEJAPJOVIŲ, SĖDIMŲJŲ ŽOLIAPJOVIŲ IR VEJOS TRAKTORIUKŲ VEIKIMAS
Automatinė oro
sklendė

Elektrinis paleidimas
Paprasta ir patogu – elektrinis
užvedimas raktu leidžia įjungti
vejapjovę dar paprasčiau,
o jungiklis montuojamas
papildomai prie standartinio
atošliaužos patraukimo-paleidimo
mechanizmo.

Dėl sumanios automatinės
sklendės sistemos vejapjovė
puikiai užsiveda ir veikia bet
kokiomis sąlygomis.

„Roto-stop®“ peilio
stabdis su sankaba
Sustabdo peilius, tačiau
variklis tuo metu neišsijungia,
kol išpilate žolę iš krepšio ar
pervažiuojate per šaligatvį su
savaeigiais modeliais.

„Select Drive“

Hidrostatinė pavara

Kad galėtumėte pjauti veją
komfortiškai ir atsipalaidavę,
naujoji „Select Drive“ funkcija
leidžia nustatyti pastovų pjovimo
greitį.

Hidrostatinė pavara užtikrina
didžiausią tikslumą bei tolygų ir
netrūkčiojantį greitį.

„Versamow™“
selektyvi mulčiavimo
sistema

„Versamow™“
kintama mulčiavimo
sistema

Vienu svirties judesiu nustatysite
„Honda“ „Versamow“ sistemą
taip, kad ji surinktų nupjautą žolę
į maišą arba susmulkintų ją ir
išpūstų ant vejos ir taip sukurtų
natūralias trąšas.

Vienu svirties judesiu nustatysite
„Honda“ „Versamow“ sistemą
taip, kad ji surinktų nupjautą žolę
į krepšį arba susmulkintų ją ir
išpūstų ant vejos ir taip sukurtų
natūralias trąšas, arba darytų abu
veiksmus.

Profesionalūs
varikliai, turintys
gerus techninius
duomenis

„SMART Drive“

M

MA X

„SMART Drive“ funkcija leidžia
vienu piršto paspaudimu
reguliuoti judėjimo greitį. Todėl
darbą galėsite atlikti tiksliau.

IN

Šie varikliai, pagaminti
naudojant plieną ir ketų, skirti
daug pastangų reikalaujančiam
darbui atlikti.

ŠIĄ FUNKCIJĄ TURI TIK VEJOS TRAKTORIUKAI

„Optiflow“ sistema
Aušintuvas, įtaisytas po peilio
apsauga, gerina oro pratekėjimą
tarp peilio apsaugos ir žolės
maišo. Tai stipriai pagerina
vejapjovės atliekamą žolės
surinkimo funkciją.

Elektrinis surinktos
žolės išmetimas

Sinchroniškas
peilių veikimas

Elektra atidaromas ir išverčiamas
žolės maišas – pakanka paspausti
vieną mygtuką.

Abiejų peilių pjaunamas plotas
šiek tiek persidengia, taip
žolė nupjaunama tiksliau bei
išvengiama nenupjautų plotų
posūkiuose.

Galinis volelis
Modeliai su galiniu voleliu
suteikia Jūsų vejai klasikinę
išvaizdą su juostelėmis.
Galinis volelis padeda užtikrinti
vejapjovės pusiausvyrą pjaunant
ties vejos pakraščiais.

KULTIVATORIŲ VEIKIMAS
Šoninė sankaba

Šoniniai diskai

Patogi šoninė sankaba sustabdo
dešinės arba kairės kultivatoriaus
frezos sukimąsi, todėl pakeisti
važiavimo kryptį yra labai
paprasta.

Šoniniai diskai apsaugo augalus
nuo grumstų bei frezos ašmenų
ir leidžia dirvą purenti idealiai
tiesia linija.

Pavarų dėžė
Daugiau pavarų reiškia didesnį
lankstumą ir galią. Pavaros
parenkamos taip, kad būtų
perduota reikiama variklio galia
ir sukimo momentas, ir leidžia
pasirinkti jums tinkamiausią darbo
spartą.

Transportavimo
ratukas

Galios perdavimo
velenas (PTO)

Didesniam manevringumui
užtikrinti įtaisytas
transportavimo ratukas padės
Jums patogiai (net per bordiūrus
ir į kalniuką) pergabenti
kultivatorių iš sandėliuko į vietą,
kurioje norėsite jį naudoti.

PTO perduoda variklio galią
prikabintiems įrenginiams ir
leidžia juos lengvai prikabinti
ir atkabinti nuo kultivatoriaus,
padeda tokius sunkius darbus
kaip kaupimas, purškimas ir
lyginimas atlikti greičiau.

Į priešingas puses
besisukančios frezos

Nulenkiama
rankena

Pakreipiama
rankena

Kai frezos sukasi į priešingas
puses, kultivatorius yra
subalansuotas ir lengvai
valdomas, net ir kiečiausia dirva
išpurenama greičiau ir efektyviau.

Kultivatoriaus rankeną su į vidų
nukreiptomis rankenėlėmis
galima nulenkti, todėl itin patogu
jį transportuoti ir sandėliuoti.

Ši rankena, turinti automatinio
sustabdymo funkciją, gali
būti sureguliuota taip, kad
pasisuktų į kairę arba į
dešinę, dėl to galima dirbti
nepaliekant už savęs pėdsakų ir
nesuspaudžiant jau išpurentos
dirvos.
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Robotizuotų „Honda“
vejapjovių privalumai
„Miimo“ prižiūri Jūsų veją už Jus.

„Miimo“ - tai serija protingųjų robotizuotų
vejapjovių, kurios gali pjauti veją
savarankiškai be jokios Jūsų pagalbos.
„Miimo“ tokia protinga, kad netgi gali pati įsikrauti
bateriją, kai ji senka. Ji taip tyliai veikia, kad galėsite
paleisti į darbą net ir naktį – netrukdys nei Jums, nei
kaimynams. „Miimo“ pjauna veją užtikrintai ir saugiai
– ašmenys automatiškai sustabdomi, kai vejapjovė
pakeliama nuo vejos, o susidūrus su kliūtimi ar
gyvūnu, ji pasisuka kita kryptimi.

Saugumas mums svarbiausia
„Miimo“ turi jutiklius, kuriems aptikus, kad vejapjovė
pakelta ar pakrypusi, automatiškai išjungiami
ašmenys. Jei vejapjovėje sumontuoti nuo
atsitrenkimo apsaugantys, 360° veikiantys jutikliai,
aptinka kliūtį – vejapjovė pakeičia kryptį, todėl ją
saugu naudoti šalia vaikų ir gyvūnų.

Ilgai laikančios ličio jonų baterijos
Ličio jonų baterijos ne tik patikimos ir ilgai
tarnaujančios, bet ir labai taupios.

Lanksti doko tvirtinimo sistema*
Unikalus „Miimo“ dokas gali būti įtaisomas bet kur
Jūsų sode – net ir po krūmu ar ant siauro plotelio
žolės, taip pat kampe. Taigi jį galėsite padėti sode
atskirai.
*Šią funkciją turi tik HRM 3000.

„Bluetooth™“
išmaniojo
telefono
programėlė*
Paprastai ir patogiai
pakeisite „Miimo“
nustatymus su savo
išmaniuoju telefonu
per „Bluetooth™“.
*Šią funkciją turi tik HRM
3000.

Atsparumas
vandeniui
„Miimo“ yra atsparus
vandeniui ir gali atlaikyti
bet kokį orą. Kai žolė
auga greičiau, vejapjovę
naudosite dažniau. HRM
3000 galima plauti net
su žarna.

Vejos pjovimas
šlaite ir ant
nelygaus
paviršiaus

Apsauga nuo vagystės
Visų modelių „Miimo“ vejapjoves
galima apsaugoti uždedant
saugos kodą, kad be Jūsų niekas
kitas negalėtų ja naudotis. Vos tik
ją pakėlus, ji sustoja ir pradeda
skambėti pavojaus signalas ir
vėl iš naujo pasileidžia tik Jums
surinkus PIN kodą.

Dėl geros traukos ir
sukibimo su paviršiumi
„Miimo“ gali pjauti
veją, esančią iki 25°
šlaite. O dėl greitai
reaguojančių pakėlimo
jutiklių, „Miimo“ niekada
neįstringa duobėse ar
ant nelygaus paviršiaus.

Reguliuojamas pjovimo aukštis
Žolės pjovimo aukštį nesudėtinga nustatyti,
kad tiktų Jūsų vejai (nuo 20 iki 60 mm).
Jį reguliuoti galima per išmaniojo telefono
programėlę (HRM 3000) arba rankiniu būdu
(HRM 310/520).
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„Miimo“ HRM 310 ir 520

Leiskite „Miimo“
pasirūpinti Jūsų veja

TECHNINIAI DUOMENYS
HRM 310
VEJOS PLOTAS

HRM 520
VEJOS PLOTAS

Iki

Iki

1 500 m2

3 000 m2

VEIKIMAS ANT ŠLAITO

VEIKIMAS ANT ŠLAITO

Iki

Iki

24°

24°

VALDYMAS

VALDYMAS

Valdymo
skydelis

Valdymo
skydelis

HRM 520

Smulkus
Srities valdymas mulčiavimas

Automatinio
įsikrovimo
sistema

Robotizuotos „Miimo“ HRM 310 ir 520 vejapjovės pagamintos, kad prižiūrėtų veją už Jus.
Tai inovatyvus ir paprastas būdas, kad neįdedant daug pastangų Jūsų veja visus metus
atrodytų puikiai.
Savarankiška ir efektyvi

Dokas įkrovimui

Mūsų protinga robotizuota
vejapjovė, atsižvelgia į Jūsų sodo
išplanavimą ir aplenkia kliūtis bei
mulčiuoja tam, kad veja žaliuotų
ir būtų išpuoselėta iki tobulumo.
Sukurta taip, kad veiktų efektyviai ir
bet kokiomis oro sąlygomis, „Miimo“
per doko sistemą netgi moka pati
save įkrauti.
Svarbiausia – saugumas

Aiškus ir paprastas naudotis valdymo
skydelis leidžia Jums pakeisti „Miimo“
funkcijas ir nustatyti saugos kodą

„Miimo“ vejapjovė saugi naudoti
bet kokiame sode. „Miimo“ turi
jutiklius, kuriems aptikus, kad
vejapjovė pakelta ar pakrypusi,
automatiškai išjungiami ašmenys.
„Miimo“ vejapjovė naudoja unikalų
skaitmeninį signalą, kuris leidžia
jai judėti Jūsų sode, išvengiant

bet kokio galimo poveikio iš netoli
esančių elektronikos prietaisų.
Veikia tyliai ir patikimai
„Miimo“ turi ličio jonų baterijas,
kurios veikia taip tyliai, kad vejapjovę
galėsite paleisti į darbą net ir naktį –
netrukdys nei Jums, nei kaimynams.
Dėl nedidelių veikimo sąnaudų ir
mažo poveikio aplinkai, ji naudoja
energiją efektyviai, o emisija nulinė.

Greitai
reaguojantys
nelygumų aptikimo
ir pakėlimo jutikliai
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Miimo HRM 3000

Aukštųjų technologijų
sprendimai, kad veja
būtų graži

HRM 3000

TECHNINIAI
DUOMENYS
HRM 3000
VEJOS PLOTAS
Iki

4000 m2
VEIKIMAS ANT ŠLAITO
Iki

25°
VALDYMAS

Valdymo skydelis
+ programėlė
išmaniajame telefone

Smulkus
Srities valdymas mulčiavimas

Automatinio
įsikrovimo
sistema

Greitai
reaguojantys
Lanksti doko
nelygumų aptikimo tvirtinimo
ir pakėlimo jutikliai sistema

Atsparumas
vandeniui

Išmaniojo
telefono
programėlė

Pjovimo aukščio
reguliavimas

FLEXI
DOCK

„Honda“ HRM 3000 – mūsų naujausia robotizuota vejapjovė. Tai visiška naujiena Jūsų
sode, kuri pasirūpins, kad Jūsų veja be didelių pastangų būtų nepriekaištingai graži, o Jūs
pats turėtumėte daugiau laiko savo pomėgiams.
Patogumas

Vartotojui draugiška

„Miimo“ dokas įkrovimui gali būti
padedamas įvairiose sodo vietose,
tai suteikia Jums pasirinkimo laisvę
statyti toliau nuo kelio, ramiame kampe
siaurame praėjime ar po pastoge.

„Miimo“ vejapjovė daro viską, kad
palengvintų Jūsų gyvenimą. Ji atspari
vandeniui, tad galėsite pjauti veją bet
kokiu oru, o vejapjovę net nuplauti su
žarna. „Miimo“ gali savimi pasirūpinti –
susidūrusi su problema per programėlę
išsiųs ataskaitą į debesyje esančią
palaikymo sistemą. Pardavėjas nuotoliniu
būdu galės problemą peržiūrėti arba
atnaujinti programinę įrangą.

Valdymas
Tolygaus posūkio funkcija

Atsparumas vandeniui

Galimybė prisijungti per „Bluetooth™“
būna visada, tad nieko papildomai
instaliuoti nereikia. Programėlė
buvo sukurta, kad galėtumėte keisti
nustatymus, vejos pjovimo aukštį, paleisti
ir sustabdyti ar netgi valdyti „Miimo“
nuotoliniu būdu. Taip pat Jūs galėsite
Išmaniajame telefone esanti
programėlė leis valdyti pasiekti mėnesinį laikmatį, kuris leis Jums
„Miimo“ nuotoliniu būdu atšaukti „Miimo“ vejapjovės darbą tam
tikromis dienomis.

„Miimo“ veikia taip tyliai, kad vejapjovę
galėsite paleisti į darbą net ir naktį –
netrukdys nei Jums, nei kaimynams. Ji
taip pat itin efektyvi, nes turi tolygaus
posūkio funkciją, kuri leidžia nesustojus
apsisukti prie vejos pakraščio.
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Robotizuotų vejapjovių
techniniai duomenys
Pasinaudokite patogia lentele, kad palygintumėte robotizuotas vejapjoves ir
pasirinktumėte Jums tinkamiausią modelį.

ROBOTIZUOTŲ VEJAPJOVIŲ TECHNINIAI DUOMENYS
HRM 310

HRM 520

HRM 3000

Iki 1 500 m²

Iki 3 000 m²

Iki 4 000 m²

Darbo našumas

83 m²/val.

125 m²/val.

170 m²/val.

Didžiausias galimas
vejos šlaitas

24o / 45%

24o / 45%

25o / 47%

Didžiausias galimas
šlaitas vielai naudoti

10o / 17%

10o / 17%

15o / 27%

Garantuojamas
triukšmo lygis

62 dB(A)*

62 dB(A)*

59 dB(A)*

3
(Pakreipiami atgal)

3
(Pakreipiami atgal)

3
(Pakreipiami atgal)

220 mm

220 mm

250 mm

Rankinis, nuo 20 iki
60 mm

Rankinis, nuo 20 iki
60 mm

Elektrinis, nuo 20 iki
60 mm

Ličio jonų 22,2V /
1,80Ah

Ličio jonų 22,2V /
3,6Ah

Ličio jonų 22,2V /
5,4Ah

Pjovimo laikas per
vieną įkrovimą

40 min

70 min

90 min

Įkrovimo laikas

30 min

60 min

45 min

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Androidui ir iOS

Paraleli žymėjimo
vielai

Paraleli žymėjimo
vielai

Laisva

Vejos plotas

Peilių tipas

Pjovimo plotis
Pjovimo aukščio
reguliavimas
Baterijos tipas

Atsparumas
vandeniui
Išmaniojo telefono
programėlė
Įkrovimo doko
pastatymo vieta
Pridedama ribų
žymėjimo viela ir
kuoliukai
Ilgis x plotis x aukštis

Svoris

200 m / 200 kuoliukų 200 m / 200 kuoliukų

-

635 x 550
x 287 mm

635 x 550
x 287 mm

710 x 550
x 301 mm

11,6 kg

11,9 kg

13,8 kg

*Galimas tylusis režimas, kad triukšmo lygis būtų dar mažesnis.

Jūsų „Honda“
pardavėjas Jums padės.
Įgaliotasis „Honda“ pardavėjas padės
išsirinkti Jūsų sodui tinkamiausią „Miimo“,
o ją įsigijus - sumontuoti doką įkrovimui
ir ribų žymėjimo vielą. Mūsų pardavėjai
profesionalūs ir specialiai apmokyti, kad
nepriklausomai nuo sodo tipo užtikrintų
sklandų vejapjovės veikimą ir instaliavimą.

Kad potyriai būtų malonūs, siūlome platų
įvairių priedų asortimentą.
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Korpuso medžiaga
Korpuso medžiagą galima pasirinkti
iš trijų siūlomų. Taigi tikrai rasite Jums
tinkančią.
Lieto aliuminio korpusas
Juos turi HRH ir HRD serijos vejapjovės.
Šie korpusai pasižymi tvirtumu ir
atsparumu korozijai.

Polystrong ir Xenoy korpusai
Juos turi HRX serija. Abiejų rūšių
korpusai labai tvirti, iš ilgaamžės
polimero medžiagos, kuri ypač
atspari UV spinduliams, korozijai
ir įlenkimams.

Saugos sistemos
Štampuoto plieno,
miltelinio dažymo korpusai,
Juos turi HRG serija. Pagaminti ilgai
tarnauti ir gerai veikti. Jie lengvi, todėl
manevringi, tačiau gali pakelti daug ir yra
atsparūs korozijai bei UV spinduliams.

th ANNIVERSARY
Honda Lawnmowers

1978-2018

„Roto-stop®“ peilio
stabdymo sistema
Ši funkcija leidžia sustabdyti peilius,
tačiau variklio tuo metu neišjungia. Taigi
galėsite iš vejapjovės kelio pašalinti
kliūtis, pavyzdžiui, nuolaužas ar
žaislus, ištuštinti žolės surinkimo maišą
ar net pervažiuoti per takelį ar kelią
neišjungdami variklio.

HR21 - tai pirmoji „Honda“ stumdomoji vejapjovė,
pasirodžiusi prekyboje 1978 m. rugpjūtį. Visame
pasaulyje šio modelio vejapjovių parduota daugiau
kaip 300 000. Vejapjovės buvo puikiai įvertintos dėl
puikių savybių ir patogumo.

„Honda“
vejapjovių privalumai
Transmisijos technologija
Savaeigės vejapjovės padaro vejos pjovimo lengvesniu. „Honda“ turi skirtingas greičio technologijas: „SMART Drive“, „Select Drive“ ir
hidrostatinę pavarą.

„SMART Drive“

Hidrostatinė pavara

„Select Drive“

„SMART Drive“ naujausia savaeigių vejapjovių
technologija, kuri leidžia vienu piršto
paspaudimu reguliuoti judėjimo greitį. Todėl
ypač kruopščiai nupjausite veją aplink gėlynus
ir pakraščius.

Kad galėtumėte pjauti veją komfortiškai
ir atsipalaidavę, naujoji „Select Drive“
funkcija leidžia nustatyti pastovų
pjovimo greitį.

Inovatyvi hidrostatinė „Honda“
pavara leidžia pjauti veją tiksliau
bei suteikia tolygų ir netrūkčiojantį
greitį.

„Honda“ mulčiavimas
Dviejų peilių „MicroCut“ sistema
Du šalia esantys, suderinti peiliai labiau susmulkina žolę, todėl veja atrodo geriau. Pirmasis
peilis pjauna aukščiau, o antrasis – žemiau. Nupjautos žolės dalelės pakartotinai sukasi
pjovimo agregate, o peiliai toliau jas vis labiau smulkina. Mažos žolės dalelės greičiau pūna ir
mulčiavimas duoda geresnių rezultatų. Mažos dalelės užima mažiau vietos žolės maiše, taigi
jį kratyti reikės rečiau.

„Versamow™“ selektyvi
mulčiavimo sistema
Nesudėtingai reguliuodami svirtį nustatysite,
kad vejapjovė mulčiuotų, surinktų nupjautą
žolę į maišą arba išmestų ją atgal į veją.
Nereikia jokio papildomo priedo mulčiavimui.
Ši funkcija yra integruota ir gali būti
aktyvinama arba išjungiama greitai, paprastai
ir saugiai.

„Versamow™“ kintama mulčiavimo
sistema
Ši sistema leidžia nesudėtingu svirties pastūmimu nustatyti,
kad vejapjovė mulčiuotų, surinktų nupjautą žolę į maišą arba
išmestų ją atgal į veją. Jūs taip pat galite kontroliuoti, kokį kiekį
žolės norite surinkti ar mulčiuoti. Iš viso yra 7 padėtys (nuo visiško
surinkimo iki visiško mulčiavimo su 5 tarpinėmis padėtimis),
leidžiančios pasirinkti kombinaciją iš dviejų. Kadangi sistema
integruota, Jums nereikės jokių papildomų priedų.

Optiflow*

*Ši funkcija yra tik HRE 370 ir HRE 410 modeliuose.

TECHNINIAI DUOMENYS
HRE 330 PLE

HRE 370 PLE

HRE 410 PE

PEILIŲ APSAUGA

PEILIŲ APSAUGA

PEILIŲ APSAUGA

33 cm

37 cm

41 cm

VEJOS PLOTAS

VEJOS PLOTAS

VEJOS PLOTAS

Iki

Iki

Iki

200 m2

300 m2

500 m2

ELEKTRINIS VARIKLIS

ELEKTRINIS VARIKLIS

ELEKTRINIS VARIKLIS

1 100 W

1 300 W

1 600 W

ŽOLĖS MAIŠO
TALPA

ŽOLĖS MAIŠO
TALPA

ŽOLĖS MAIŠO
TALPA

27 l

35 l

65 l

Svirtelė peilio apsaugos aukščiui reguliuoti

Dėl patogios rankenos nešimui HRE labai
lengva transportuoti, o pagrindinė rankena
patogiai užsilenkia, tad sandėliuojama
vejapjovė taupo vietą

HRE VEJAPJOVĖS

HRE vejapjovės

Elektrinės, lengvos ir
paprastai valdomos

HRE modeliai yra pakankamai galingi, kad paprastai
ir lengvai nupjautų veją mažesniuose soduose. Iš trijų
skirtingo dydžio peilių, galėsite pasirinkti Jūsų sodui
tinkamiausią dydį.

Paprasta naudoti

Komfortas ir kontrolė

Kiekvienas modelis turi po penkias,
paprastai valdomas peilio apsaugos
aukščio padėtis. Todėl pasirinkę Jūsų
vejai tinkamą pjovimo aukštį, pasieksite
puikų rezultatą.

Magnetinė peilių stabdžio sankabos
sistema lengvai valdoma nuo pagrindinės
rankenos, todėl pjovimo peilius įjungti ir
išjungti nesudėtinga. O integruota kabelio
kilpos sistema apsaugo kabelį nuo
pažeidimų.

Veikimas
Abu modeliai, HRE 370 ir 410, turi
unikalią „Optiflow“ sistemą. Ši sistema
pasižymi specialiu, prie peilio pritvirtintu
ventiliatoriumi, kuris sukuria galingą oro
srautą ir žolės surinkimas padidėja.

HRE 330 PLE
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HRG vejapjovės

„Izy“. Lengva ir
universali vejapjovė
Nedaug sverianti, tvirta ir paprasta naudoti
„Izy“ gali pasiekti net ir mažiausias
vietas, tad ji labai tinka nedideliems ir
vidutinio dydžio sodams. Galima rinktis iš
stumiamų, vieno greičio ir „SMART Drive®“
savaeigių vejapjovių.

6-ios pjovimo aukščio padėtys

HRG TECHNINIAI DUOMENYS

TRANSMISIJA
Fiksuota
Modelis
HRG 416 PKEH
HRG 416 SKEH

Peilių
apsaugos
dydis (cm) ir
medžiaga

41 plienas

HRG 466 PKEH
HRG 466 SKEH

Stumia- Viena
ma
pavara

n
n
n

HRG 536 VYEA

53 plienas

Hidrostatinė

Mulčiavimo Versamow™ Versamow™ Elektrinis Roto-stop®
komplektas (selektyvi)
(kintama) paleidimas

○
○
○

n

HRG 536 SDEA
HRG 536 VLEA

Select
Drive

n

HRG 466 SKEP
HRG 536 VKEH

SMART
Drive®

n

46 plienas

M U L Č I AV I M A S

Kintama

n

○
n

n

n

n

n

n

Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės į artimiausią „Honda“ prekybos atstovą. Modelio prieinamumas priklauso nuo šalies.

n
n

○ Galimas papildomai

Automatinė oro
sklendė

SMART
Drive®*

„Versamow™“
selektyvinė
mulčiavimo
sistema**

Roto-Stop®***

Elektrinis
paleidimas****

*Tik HRG 536 VKEH, VLEA ir VYEA modeliuose.
**Tik HRG 466 SKEP ir HRG 536 VKEH, VLEA ir VYEA
modeliuose.
***Tik HRG 536 VYEA modelyje.
****Tik HRG 536 VLEA modelyje.

Veikimas

Patogus elektrinis paleidimas (HRG 536
VLEA)

Paprasta naudoti
Variklį lengva paleisti su automatine
sklende ir minkšta suėmimo-atleidimo
rankenėle, patogiai pritaisyta ant tvirtos
rankenos. Maksimaliam komfortui
užtikrinti ši rankena turi tris galimas
padėtis, o taip pat ji nusilenkia, tad
sandėliuodami sutaupysite vietos.
Pjovimo aukštį, pasinaudojant galiniu ir
priekiniu valdikliu, galima pasirinkti iš 6
skirtingų padėčių.

Štampuoto plieno, miltelinio
dažymo korpusas yra lengvas, todėl
manevringas, tačiau itin patvarus ir
atsparus korozijai bei UV spinduliams.
Kad žolės rinkimas būtų optimalus,
Izy vejapjovės turi didelio oro srauto
žolės surinkimo maišus, todėl žolės
surenkama maksimaliai daug.

HRG 416 SKEH

Komfortas ir kontrolė
Visas Izy vejapjoves lengva naudoti
ir valdyti, nesvarbu, kurią pasirinksite
– vieno, fiksuoto greičio, ar su
ergonomiškai sumontuota SMART
Drive® kintamo greičio sistema. Galite
būti tikri, kad griežtus mūsų standartus
atitinkančios vejapjovės patikimai
tarnaus daug metų.

HRG 536 VKEH

19 H R X V E J A P J O V Ė S

HRX vejapjovės

Džiaukitės pasirinkimu
HRX, tai plati serija technologiškai pažangių
vejapjovių, pradedant stumiamais ir baigiant
unikaliais SMART Drive ir kintamo greičio
modeliais. Visi jie turi patikimą „Honda“ 4-takčio
variklio galią ir aukštųjų technologijų polimerinę
peilių apsaugą, kuri yra lengva, atspari UV
spinduliams ir nerūdija. Viskas, ką Jums reikia
padaryti, tai pasirinkti Jūsų vejai tinkamiausią.

Didelio oro srauto pralaidumo
maišas žolei

Centrinis pjovimo aukščio
reguliavimas (tik HRX 476)
HRX TECHNINIAI DUOMENYS

TRANSMISIJA
Fiksuota
Modelis

Peilių
apsaugos Stumia- Viena
dydis (cm) ir
ma
pavara
medžiaga

HRX 426 PDEA
HRX 426 SDEA
HRX 426 SXEA

HRX 537 HZEA

Mulčiavimo Versamow™ Versamow™ Elektrinis Roto-stop®
komplektas (selektyvi)
(kintama) paleidimas

○
○
○

n

47
Polystrong

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n
n

53
Xenoy

Volelio
tipas

n
n

n

HRX 537 VKEA
HRX 537 HYEA

Hidrostatinė

n

HRX 476 QXEA
HRX 537 VYEA

Select
Drive

n

HRX 476 VKEA
HRX 476 HYEA

SMART
Drive®

n

42
Polystrong

HRX 426 QXEA
HRX 476 VYEA

M U L Č I AV I M A S

Kintama

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės į artimiausią „Honda“ prekybos atstovą. Modelio prieinamumas priklauso nuo šalies.

n

n

○ Galimas papildomai

n

SMART
Drive®*

*Tik tam tikruose modeliuose. Detalesnės
informacijos žr. lentelėje žemiau.
**Tik HRX 537 HZEA modelyje.
***Tik HRX 426 QXEA ir HRX 476 QXEA
modeliuose.

Paprasta naudoti
Centrinė pvojimo aukščio reguliavimo
rankenėlė yra lengvai pasiekiamoje
vietoje, taigi galėsite paprastai pažeminti
ar pakelti apsaugą vienodai virš visų
keturių ratų (tik HRX 476 modelyje),
taip užtikrinsite tikslų pjovimą. Specialiai
sukurti dvigubi „MicroCut“ ašmenys
veikia efektyviai, kad žolė būtų kuo
labiau susmulkinta ir išmesta atgal ant
vejos kaip natūrali trąša. „Versamow™“
kintamą mulčiavimo sistemą lengva
reguliuoti su kelias padėtis turinčia
svirtimi, kad galėtumėte pasirinkti idealų
santykį tarp žolės rinkimo ir mulčiavimo.

Select Drive*
M

Hidrostatinė
pavara*

„Versamow™“
kintama
mulčiavimo
sistema*

Roto-Stop®*

IN

MA X

Automatinė oro
sklendė

variklį bei peilių apsaugą nuo rimtesnio
pažeidimo. Su Honda Roto-stop®
technologija Jūs galite išjungti peilius
neišjungę variklio. Tai reiškia, kad Jums
nereikės kiekvieną kartą norint pereiti
kelią ar ištuštinti žolės maišą išjungti ir vėl
paleisti variklio.
Komfortas ir kontrolė
Galima pasirinkti vieno greičio, SMART
Drive®, Select Drive arba kintama
hidrostatine pavara – galite pasirinkti
idealiai Jums ir Jūsų sodui tinkančią
transmisiją. Kad dirbti būtų tikrai patogu,
rankena gali būti sureguliuota naudojant
keturių padėčių sistemą.

Veikimas
Peiliai sukurti taip, kad pjaunant veją
ir atsimušus į kietą kliūtį nesulūžtų, o
tik pasisuktų. Ši „Honda“ inovacija ne
tik padidina saugumą, bet ir apsaugo
HRX 537 VYEA

Elektrinis
paleidimas**

Galinis volelis***

Automatinė oro
sklendė*

Profesionalūs varikliai,
turintys gerus
Hidrostatinė
techninius duomenis pavara**

Roto-Stop®**

Galinis volelis**

*Tik HRS 536 VKEA modelyje.
**Tik tam tikruose modeliuose. Detalesnės informacijos žr. lentelėje
žemiau.

TECHNINIAI DUOMENYS

TRANSMISIJA
Fixed
Modelis

Peilių
apsaugos
dydis (cm) ir
medžiaga

Stumiama

M U L Č I AV I M A S

Variable

Viena
pavara

Smart
drive

Mulčiavimo Versamow™ Versamow™ Elektrinis Roto-stop® Volelio tipas
3 pavaros Hidrostatinė komplektas
(selektyvi) (kintama) paleidimas
HRS

HRS 536 VKEA

53 plienas

Išmetimas pro šoną arba mulčiavimas



HRD
HRD 536 HXE
HRD 536 TXEH
HRD 536 QXE



53
Aliuminis



○
○









HRH
HRH 536 HXE
HRH 536 QXE

53 Aliuminis




Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės į artimiausią „Honda“ prekybos atstovą. Modelio prieinamumas priklauso nuo šalies.

○
○
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Profesionalios vejapjovės

Sunkiai dirbančios
vejapjovės, sunkiai
dirbantiems
profesionalams
HRD ir HRH vejapjovės, turinčios „Pro Spec“
variklius ir 53 cm pločio, didelio atsparumo lieto
aliuminio peilių apsaugą, yra tvirtos, patikimos ir
sukurtos įveikti net ir reikliausias sąlygas. Taigi, jei
norite vejapjovės, kuria galėtumėte pasitikėti
– tai profesionalus pasirinkimas.

Pro Spec GXV 160 variklis

Sutvirtinta peilių
apsaugos rankena

Ketaus varomasis velenas

Nepriekaištingas veikimas
Tvirtą, lieto aliuminio korpusą ir sutvirtintą
peilių apsaugos rankeną turintys HRD
ir HRH gali būti naudojami dažnai net
ir pačių reikliausių vejų priežiūrai. Galia
tiekiama Pro Spec GXV 160 variklių
(išskyrus HRD 536 TXEH), kurie turi
patvarų lietą geležinį cilindrą ir veleną, kuris
veikia ant specialiai pritaikytų guolių, kad
būtų pailginta tarnavimo trukmė. Jie taip
pat turi dvigubus oro filtrus ir ypač didelį
1,5 litro degalų baką, kad galėtumėte ilgai
dirbti.

tokioms kaip laukai, vaismedžių sodai ir
pakelės. Laisvai judantys priekiniai ratai
ir hidrostatinė transmisija padaro darbą
lengvu ir saugiu.
UM 536 EE

Profesionalių vejapjovių serija
Kad ir kokia užduotis būtų, turime tinkamą
vejapjovę darbui atlikti. Pavyzdžiui, HRS
skirta trumpai pjauti ilgą žolę, mulčiuoti
nupjautą žolę ir ją išpūsti atgal ant vejos.
Taip pat yra latakas išmesti susmulkintą
žolę pro šoną. Mūsų UM žoliapjovės,
skirtos sunkiai tvarkomoms vietoms,
HRD 536 TXEH

HRS 536 VKEA

HRH 536 HXEH
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Vejapjovės techniniai duomenys
Pasinaudokite patogia lentele, kad palygintumėte vejapjoves ir pasirinktumėte Jums tinkamiausią modelį.
ELEKTRINĖS

IZY

HRE 330
PLE

HRE 370
PLE

HRE 410
PE

HRG 416
PKEH

HRG 416
SKEH

HRG 466
PKEH

HRG 466
SKEH

HRG 466
SKEP

33

37

41

41

41

46

46

46

Polipropileno
plastikas

Polipropileno
plastikas

ABS plastikas

Plienas

Plienas

Plienas

Plienas

Plienas

Elektrinis 1100 W

Elektrinis 1300 W

Elektrinis 1600 W

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

Variklio tūris (cc)

-

-

-

160

160

160

160

160

Variklio modelis

-

-

-

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

Variklio galia (KW/sūkių
per minutę)*

-

-

-

2,8/2900

2,8/2900

2,7/2800

2,7/2800

2,7/2800

Dvigubas oro filtras

-

-

-

-

-

-

-

-

Variklio guoliai

-

-

-

-

-

-

-

-

Degalų bako talpa (litrais)

-

-

-

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

Stumiama

Stumiama

Stumiama

Stumiama

Vieno greičio

Stumiama

Vieno greičio

Vieno greičio

Važiavimo greitis (m/s)

-

-

-

-

0,92

-

0,89

0,89

Peilių stabdymo sankaba
(Roto-stop®)

-

-

-

-

-

-

-

-

Mulčiavimas (Versamowaselektyvus / kintamas)

-

-

-

-

-

-

-

Selektyvus

Mulčiavimo komplektas

-

-

-

-

Pasirenkamas

Pasirenkamas

Pasirenkamas

-

Padėčių ir pjovimo
aukščio reguliavimas
(mm)

3 (25-57)

5 (18-65)

5 (20-70)

6 (20-74)

6 (20-74)

6 (20-74)

6 (20-74)

6 (20-74)

Aukščio reguliavimo
taškai

1

1

2

2

2

2

2

2

Galinis volelis

-

-

-

-

-

-

-

-

Elektrinis paleidimas

-

-

-

-

-

-

-

-

Žolės maišo talpa (litrais)

27

35

65

50

50

55

55

55

Garantuojamas garso
lygis dB(A)**

87

89

94

94

95

94

95

95

Grynoji masė (kg)

11

15

22

29

30

29

31

32

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

1.470 x 497
x 980

Peilių apsaugos dydis (cm)
Peilių apsaugos
medžiaga
Variklis

Transmisija

Matmenys (Ilgis x plotis x
aukštis (mm))

*Variklio galingumu šiame kataloge yra laikoma grynoji galia, kuri tikrinama ant gaminamo variklio ir matuojama pagal SAE J1349 esant 3 600 aps. per min.
**Garantuojamas garso galingumo lygis (remiantis 2000/14/EC direktyva) žymimas dB(A).

IZY

HRX

HRG 536
SKEH

HRG 536
VKEH

HRG 536
VLEA

HRG 536
VYEH

HRX 426
PKEH

HRX 426
SDEH

HRX 426
SXEH

HRX 426
QXEH

HRX 476
VKEH

HRX 476
VYEH

53

53

53

53

42

42

42

42

47

47

Plienas

Plienas

Plienas

Plienas

Polystrong

Polystrong

Polystrong

Polystrong

Polystrong

Polystrong

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

GCV 160

2,7/2850

2,7/2850

2,7/2850

2,7/2850

2,8/2900

2,8/2900

2,8/2900

2,8/2900

2,7/2800

2,7/2800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,91

0,93

0,93

0,93

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

Vieno greičio

Kintamas „SMART
Drive“

Kintamas „SMART
Drive“

Kintamas „SMART
Drive“

Stumiama

Vieno greičio

Vieno greičio

Vieno greičio

Kintamas „SMART
Drive“

Kintamas „SMART
Drive“

0,77

0-1,65
(progresyvinis)

0-1,65
(progresyvinis)

0-1,65
(progresyvinis)

-

1,04

1,04

0,9

0-1,4

0-1,4

-

-

-

Yra

-

-

Yra

Yra

-

Yra

-

Selektyvus

Selektyvus

Selektyvus

-

-

-

-

Kintamas

Kintamas

Pasirenkamas

-

-

-

Pasirenkamas

Pasirenkamas

Pasirenkamas

-

-

-

6 (19-80)

6 (28-102)

6 (28-102)

6 (28-102)

6 (25-78)

6 (25-78)

6 (25-78)

5 (19-55)

7 (25-79)

7 (25-79)

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Yra

-

-

-

-

Yra

-

-

-

-

-

-

-

61

73

73

73

60

60

60

60

69

69

98

98

98

98

94

94

94

94

95

95

36,2

36,8

40,2

41,3

31

33

36

38

39

42

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

1.475 x 480
x 995

1.475 x 480
x 995

1.440 x 480
x 1.030

1.440 x 480
x 1.045

1.545 x 530
x 960

1.545 x 530
x 960

Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės į artimiausią „Honda“ pardavėją. Modelio prieinamumas priklauso nuo šalies.
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Vejapjovės techniniai duomenys
Pasinaudokite patogia lentele, kad palygintumėte vejapjoves ir pasirinktumėte Jums tinkamiausią modelį.

HRX

HRS

HRD

HRX 476
HYEH

HRX 476
QXEH

HRX 537
VKEA

HRX 537
VYEA

HRX 537
HYEA

HRX 537
HZEA

HRS 536
VKEA

HRD 536
HXE

47

47

53

53

53

53

53

53

Polystrong

Polystrong

Xenoy

Xenoy

Xenoy

Xenoy

Plienas

Aliuminis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

Variklio tūris (cc)

160

160

187

187

187

187

160

160

Variklio modelis

GCV 160

GCV 160

GCV 190

GCV 190

GCV 190

GCV 190

GCV 160

GXV 160

Variklio galia (KW/sūkių
per minutę)*

2,7/2800

2,7/2750

3,2/2850

3,2/2850

3,2/2850

3,2/2850

2,7/2850

2,7/2800

Dvigubas oro filtras

-

-

-

-

-

-

-

-

Variklio guoliai

-

-

-

-

-

-

-

-

0,91

0,91

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

1,5

Kintanti
hidrostatinė

Vieno greičio

Kintamas Select
Drive

Kintamas Select
Drive

Kintanti
hidrostatinė

Kintanti
hidrostatinė

Kintanti

SMART Drive

Kintanti
hidrostatinė

0-1,4

1

0-1,64

0-1,64

0-1,61

0-1,61

0,98

0-1,4

Peilių stabdymo sankaba
(Roto-stop®)

Yra

Yra

-

Yra

Yra

Yra

-

Yra

Mulčiavimas (Versamow selektyvus / kintamas)

Kintamas

-

Kintamas

Kintamas

Kintamas

Kintamas

-

-

Mulčiavimo komplektas

-

-

-

-

-

-

-

Pasirenkamas

Padėčių ir pjovimo aukščio
reguliavimas (mm)

7 (25-79)

5 (19-58)

7 (19-101)

7 (19-101)

7 (19-101)

7 (19-101)

6 (26-88)

5 (14-52)

Aukščio reguliavimo
taškai

1

1

4

4

4

4

4

4

Galinis volelis

-

Yra

-

-

-

-

-

-

Elektrinis paleidimas

-

-

-

-

-

Yra

-

-

Žolės maišo talpa (litrais)

69

73

85

85

85

85

-

80

Garantuojamas garso
lygis dB(A)**

95

94

98

98

98

98

98

98

Sausoji masė (kg)

44

42

40,1

43,9

44,7

46,4

31,1

49,3

1.610 x 530
x 1.035

1.520 x 530
x 1.055

1.638 x 585
x 1016

1.638 x 585
x 1.016

1.825 x 585
x 1.115

1.825 x 585
x 1.115

1.621 x 585
x 948

1.575 x 574
x 1.018

Peilių apsaugos dydis (cm)
Peilių apsaugos medžiaga
Variklis

Degalų bako talpa (litrais)
Transmisija
Važiavimo greitis (m/s)

Matmenys (Ilgis x plotis x
aukštis (mm))

*Variklio galingumu šiame kataloge yra laikoma grynoji galia, kuri tikrinama ant gaminamo variklio ir matuojama pagal SAE J1349 esant 3 600 aps. per min.
**Garantuojamas garso galingumo lygis (remiantis 2000/14/EC direktyva) žymimas dB(A).

HRD

HRH

ŽOLIAPJOVĖS

HRD 536
HXEH

HRD 536
TXEH

HRD 536
QXE

HRH 536
HXE

HRH 536
QXE

UM 536
EE2

UM 536
EBE2

UM 616
EE2

UM 616
EBE2

53

53

53

53

53

53

53

61

61

Aliuminis

Aliuminis

Aliuminis

Aliuminis

Aliuminis

Plienas

Plienas

Plienas

Plienas

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

160

160

160

163

163

163

163

163

163

GCV 160

GCV 160

GXV 160

GXV 160

GXV 160

GXV 160

GXV 160

GXV 160

GXV 160

2,7/2800

2,7/2800

2,7/2800

2,7/2800

2,7/2800

3,2/3600

3,2/3600

3,2/3600

3,2/3600

-

-

-

Yra

Yra

-

-

-

-

-

-

-

Yra

Yra

-

-

-

-

0,91

0,91

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

Kintanti
hidrostatinė

Trijų greičių

Vieno greičio

Kintanti
hidrostatinė

Vieno greičio

Dviejų greičių

Dviejų greičių

Kintanti
hidrostatinė

Kintanti
hidrostatinė

0-1,4

0,8, 1,2 & 1,3

1,2

0-1,4

1,2

0,5 & 0,8

0,5 & 0,8

0,4-1,0

0,4-1,0

Yra

Yra

Yra

Yra

Yra

Yra

Yra

Yra

Yra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pasirenkamas

Pasirenkamas

Pasirenkamas

Pasirenkamas

Pasirenkamas

-

-

-

-

7 (14-76)

7 (14-76)

5 (14-52)

6 (21-76)

5 (14-52)

4 (25-85)

4 (25-85)

4 (20-80)

4 (20-80)

4

4

4

4

1

2

2

2

2

-

-

Yra

-

Yra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

80

83

83

83

-

-

-

-

97

97

98

98

98

98

98

98

98

46,2

45,2

53,5

61

59

63

68

72

76

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

1.780 x 860
x 1.080

1.780 x 860
x 1.080

1.790 x 970
x 1.080

1.790 x 970
x 1.080

Model availability is dependant on country, do not hesitate to ask your local Honda dealer.

27 S Ė D I M Ų J Ų „ H O N D A “ Ž O L I A P J O V I Ų I R V E J O S T R A K T O R I U K Ų P R I VA L U M A I

Sėdimųjų „Honda“ žoliapjovių ir
vejos traktoriukų privalumai

Sėdimųjų žoliapjovių serijoje gausu inovatyvių funkcijų, dėl kurių vejos
pjovimas ir žolės surinkimas yra efektyvesnis, o naudoti žoliapjovę – vienas
malonumas. Nuo kompaktiškos HF1211 iki aukščiausios kokybės HF2622
– neabejojame, rasite sau tinkamiausią.

Sinchronizuota diržais varomų
peilių sistema
„Optiflow“ sistema
Mūsų Tyrimų ir technologijų plėtros komanda sukūrė „Optiflow“ sistemą, kuri
suderina galingą siurbimo efektą ir kontroliuojamą mažos turbulencijos oro
srautą, dėl kurio sumažėja galios nuostoliai, triukšmas bei žolės kaupimasis.
Nuo oro paėmimo 1 per peilių apsaugą 2 iki žolės išmetimo 3 į žolės maišą
4 . Oro srautas yra galingas ir pakankamai pastovus, kad maišas žolei būtų
visiškai užpildomas minimaliai keliant dulkes.

Peilių apsaugos su asinchroniniais peiliais naudoja
du nepriklausomai vieną nuo kito besisukančius peilius,
esančius ne vienoje tiesėje. Peilių apsaugos su sinchroniniais
peiliais naudoja du peilius, kurie sukami vienu paskirstymo
diržu ir jų peiliai yra nustatyti taip, kad visuomet būtų 90
laipsnių kampu vienas kito atžvilgiu. Sinchronizuotos sistemos
privalumas yra tas, kad netgi posūkiuose nepaliekama
nenupjautų ruožų, be to, užtikrinamas galingesnis oro srautas,
dėl to geriau surenkama žolė ir mažiau kemšasi išmetimo
kanalas.

4

1
3
2

Sinchroniška
peilių apsaugos
schema

Asinchroniška
peilių apsaugos
schema

„Honda“ variklis
„Versamow “
selektyvinė mulčiavimo
sistema
™

Vienu svirties judesiu nustatysite „Honda“
„Versamow“ selektyvaus mulčiavimo
sistemą taip, kad ji surinktų nupjautą žolę
į maišą arba susmulkintų ją ir išpūstų ant
vejos ir taip sukurtų natūralias trąšas.
Jeigu žolė ilga ir šiurkšti, galite pjauti ir
tuo pačiu ją surinkti vienu pravažiavimu.

Patikimumas, geras veikimas ir švaresnė
išmetamųjų dujų emisija – tai Hondos
„V-twin“ variklių skiriamasis ženklas.
Kiekvienas modelis turi užvedimą (ir
paleidimą iš naujo) palengvinančią
dekompresijos sistemą ir yra vienas
iš efektyviausiai degalus naudojančių
variklių rinkoje. Ketaus cilindro gilzė
ir didelės talpos oro filtras užtikrina
ilgaamžiškumą, net dirbant sunkiomis
sąlygomis.
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HF sėdimosios žoliapjovės ir vejos
traktoriukai

Manevringi ir
paprasti naudotis
HF 1211 sėdimosios žoliapjovės ir HF 2315 vejos
traktoriukai skirti didesnių vejų priežiūrai. Puikiai
veikia ir yra itin manevringi. Visa tai, hidrostatinė
transmisija ir žolės maišo ištuštinimo svirtis
paverčia vejos pjovimą nesudėtingu darbu
patogiai sėdint prie žoliapjovės vairo.

Hidrostatinė transmisija –
su niekuo nepalyginamas
patogumas

„Optiflow“ funkcija leidžia
optimaliai užpildyti žolės maišą

TECHNINIAI DUOMENYS
PEILIŲ APSAUGOS
DYDIS

VARIKLIS

TRANSMISIJA

MULČIAVIMAS

MAIŠO ŽOLEI VALDYMAS

Kintama
Modelis

(cm)

GXV 340

GCV 520

Mechaninė Hidrostatinė
pavara

Mulčiavimo
™
komplektas Versamow

Rankinis

Elektrinis

RIDER
HF 1211 HE

71

n

n

○

n

n

○

n

HF
HF 2315 HME

92

n

○ Galimas papildomai

Hidrostatinė
pavara*

*Tik HF 1211 HE ir HF 2315 HME
modeliuose.
**Tik HF 2315 HME modelyje.

Paprasta naudoti
HF 1211 HE ir HF 2315 HME lengvai
valdoma su vienu pedalu, kuris kontroliuoja
hidrostatinės pavaros važiavimą pirmyn.
Jie taip pat labai manevringi, gali lengvai
apsisukti, o sėdint gerai matosi, visa tai
pjovimą aplink kliūtis paverčia paprastu
darbu. Kad sutaupytumėte laiko ir
pastangų, nepakildami nuo vairuotojo
sėdynės lengvai pasiekiama svirtimi galite
ištuštinti žolės maišą.

pastangų ir nesugaišdami daug laiko.
Hidrostatinė transmisija suteikia tolygų,
kintamą greitį ir galimybę reguliuoti savo
tempą, nereguliuojant peilių greičio. Štai
taip, nesvarbu ar lėtai ar skubėdami, Jūs
pasieksite puikių rezultatų. HF 1211 ir HF
2315 sukūrėme taip, kad būtų paprasta
naudotis lyg tai darytumėte nebe pirmą
kartą.

Veikimas
Jie turi Pro spec variklius, su ketaus
cilindrais ir veleno guoliais, kad variklis
veiktų tolygiai, tarnautų ilgai. Taigi šie
produktai, yra patikimi ir nepriekaištingai
veiks daugelį metų.
Komfortas ir kontrolė
Nuo patogios sėdynės lengvai pasieksite
visus svarbiausius valdiklius, taigi didelius
vejos plotus galėsite nupjauti be didelių

HF 1211 HE

Optiflow**

Hidrostatinė
pavara

„Versamow™“
selektyvi
mulčiavimo
sistema*

Optiflow

Variklis Pro
Spec**

Sinchroniškas
geležčių
veikimas

Elektrinis žolės
išmetimas***

*Tik HF 2417 HME / HTE ir HF 2622 HME / HTE modeliuose.
**Tik HF 2622 HME / HTE modeliuose.
***Tik HF 2417 HTE ir HF 2622 HTE modeliuose.

TECHNINIAI DUOMENYS
PEILIŲ APSAUGOS
DYDIS

VARIKLIS

TRANSMISIJA

MULČIAVIMAS

MAIŠO ŽOLEI VALDYMAS

Kintama
Modelis

(cm)

(cm)

GCV 530

GXV 660

Mechaninė Hidrostatinė
pavara

Mulčiavimo
™
komplektas Versamow

Rankinis

Elektrinis

HF

○

HF 2417 HBE

102

n

n

HF 2417 HME

102

n

n

n

HF 2417 HTE

102

n

n

n

n

HF 2622 HME

122

n

n

n

HF 2622 HTE

122

n

n

n

n
n
n
n

○ Galimas papildomai

HF AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS VEJOS TRAKTORIUKAI

HF aukščiausios klasės vejos traktoriukai

Aukščiausios klasės
patogumas ir veikimas
Kaip ir galima tikėtis iš geriausių vejos traktoriukų
serijos, HF 2417 ir HF 2622 nepriekaištingai veikia
dėl „V-Twin“ variklio ir yra sukurti bei pagaminti,
kad galėtų prižiūrėti bet kokio dydžio veją. Dėl
„Versamow™“ selektyvios mulčiavimo sistemos,
tvirto apsauginio buferio ir priekinės ketaus ašies,
kuri suteikia stiprumo bei ilgaamžiškumo, jie yra
tvirti, patikimi ir paprasti naudotis.
„Versamow™“ selektyvus mulčiavimas Valdymo skydelis

Priekinis ketaus velenas ir buferis

Paprasta naudoti

Komfortas ir kontrolė

Jeigu Jums patinka sodininkauti,
mūsų vejos traktoriukai padės prižiūrėti
veją, kad ji atrodytų nepriekaištingai.
Elektromagnetinė peilių stabdžio sankaba,
leidžia paprastai įjungti ir išjungti pjovimo
peilius, o su maksimaliu galimu 350 litrų
žolės surinkimo maišu galėsite tęsti vejos
pjovimą ilgiau.

Dėl tokių funkcijų kaip elektrinis žolės
maišo ištuštinimas, pjauti veją su šiais
traktoriukais vienas malonumas. Mūsų
unikali „Versamow™“ technologija,
kuri leidžia pasirinkti žolės surinkimo ar
mulčiavimo funkciją, nesunkiai valdoma
vienu svirties paspaudimu iš vairuotojo
vietos. Didelės padangos, turinčios veją
saugantį protektorių, užtikrina, ne tik gerą
sukibimą, bet taip pat, kad vejai nebūtų
padaryta matomos žalos.

Veikimas
Unikali, „Honda“ sukurta, oro srauto
sistema užtikrina sklandų žolės surinkimą.
Tai reiškia, kad žolės surinkimo latakas
neužsikimš. Peilių pjaunamas plotas šiek
tiek persidengia, taip žolė nupjaunama
tiksliau bei išvengiama nenupjautų plotų
posūkiuose. „V-twin“ variklis sukuria
galingą sukimo momentą, kartu su
hidrostatine pavara užtikrinamas sklandus
žoliapjovės darbas tokiu tempu, koks tik
Jums patinka – pjovimo kokybė dėl to
nenukenčia.
.

HF 2622 HTE
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Sėdimųjų žoliapjovių ir vejos
traktoriukų techniniai duomenys
Pasinaudokite patogia lentele, kad palygintumėte sėdimas žoliapjoves ir
vejos traktoriukus bei pasirinktumėte Jums tinkamiausią modelį.
SĖDIMOJI
ŽOLIAPJOVĖ

VEJOS
TRAKTORIUKAS

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS
VEJOS TRAKTORIUKAI

HF 1211
HE

HF 2315
HME

HF 2417
HBE

71

92

102

OHV 4-taktis

OHC „V-twin“ 4-taktis

OHC „V-twin“ 4-taktis

Variklio tūris (cc)

337

530

530

Variklio modelis

GXV 340

GCV 520

GCV 530

Variklio galia (KW/sūkių per minutę)*

6,4/3100

9,4/2800

9,9/2800

Degalų bako talpa (litrais)

3,6

5,4

5,4

Garantuojamas garso
galingumo lygis dB(A)**

100

100

100

Kintanti hidrostatinė

Kintanti hidrostatinė

Kintanti hidrostatinė

0-8,0

0-8,2

0-8,2

Optiflow

-

Yra

Yra

Peilių skaičius

1

2

2

Peilių padėtis

-

Asinchroniška

Sinchroniška

Peilių stabdžio sankaba

Mechaninė

Elektromagnetinė

Elektromagnetinė

Žolės maišo išmetimas

Rankinis

Rankinis

Rankinis

Padėčių ir pjovimo aukščio
reguliavimas (mm)

7 (30-80)

7 (30-80)

7 (30-90)

170

280

300

-

-

-

Peilių apsaugos dydis (cm)
Variklis

Transmisijos tipas
Važiavimo greitis (kh/val.)

Žolės maišo talpa (l)
Mulčiavimas (Versamow™
selektyvus mulčiavimas)
Mulčiavimo komplektas
Galinis kreiptuvas

-

Grynoji masė (kg)

172

219

237

Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis (mm))***

1863 x 760 x 1100

2440 x 970 x 1230

2440 x 1060 x 1230

Priekinės / galinės padangos
(diametras x plotis - ratlankis (coliais))

11 x 4,4 /
15 x 6,6

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

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

1,4

1,8

1,8

Sukimosi spindulys (m)
Kilpa tempimui
Standartinėje komplektacijoje •

Pasirenkamas

Nėra -

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS VEJOS TRAKTORIUKAI
HF 2417
HME

HF 2417
HTE

HF 2622
HME

HF 2622
HTE

102

102

122

122

OHC „V-twin“ 4-taktis

OHC „V-twin“ 4-taktis

OHV „V-twin“ 4-taktis

OHV „V-twin“ 4-taktis

530

530

688

688

GCV 530

GCV 530

GXV 660

GXV 660

9,9/2800

9,9/2800

13,9/2800

13,9/2800

8,5

8,5

8,5

8,5

100

100

105

105

Kintanti hidrostatinė

Kintanti hidrostatinė

Kintanti hidrostatinė

Kintanti hidrostatinė

0-8,2

0-8,2

0-8,2

0-8,2

Yra

Yra

Yra

Yra

2

2

2

2

Sinchroniška

Sinchroniška

Sinchroniška

Sinchroniška

Elektromagnetinė

Elektromagnetinė

Elektromagnetinė

Elektromagnetinė

Rankinis

Elektrinis

Rankinis

Elektrinis

7 (30-90)

7 (30-90)

7 (30-90)

7 (30-90)

300

300

350

350

Yra

Yra

Yra

Yra

-

-

-

-

239

250

263

272

2445 x 1060 x 1230

2445 x 1060 x 1230

2445 x 1260 x 1230

2445 x 1260 x 1230

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

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

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

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

1,8

1,8

1,6

1,6

*Variklio galingumu šiame kataloge yra laikoma grynoji galia, kuri tikrinama ant
gaminamo variklio ir matuojama pagal SAE J1349 esant 3 600 aps. per min.
**Garantuojamas garso galingumo lygis (remiantis direktyvomis 2000/14/EC,
2005/88/EC).
***Matmenys: L - įskaitant maišą žolei, W - įskaitant peilių apsaugą.
Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės į artimiausią „Honda“ pardavėją.
Modelio prieinamumas priklauso nuo šalies.
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Belaidžių
„Honda“ produktų
privalumai
Belaidžių produktų serija
Kalbant apie sodo darbus, belaidžių „Honda“
įrankių serija sukėlė tikrą revoliuciją. Vieną
aukštos kokybės keičiamą bateriją galima
naudoti net trims „Honda“ įrankiams.
Taigi karpyti gyvatvores, pūsti lapus ir pjauti žolę
bet kurioje savo sodo vietoje nuo šiol galėsite
be laido. Specialios 56 voltų „Honda“ baterijos
veikia ilgai, tyliai ir be išmetamųjų dujų. Visi
įrankiai lengvai valdomi, tereikia įjungti ir dirbti
(ang. plug and play)

Ličio jonų baterijos
56 voltų „Honda“ ličio jonų baterijos saugo daug galios pačios
būdamos itin kompaktiškos ir lengvos. Dar daugiau - net ir
būdamos mažai įkrautos jos generuoja tiek pat daug galios
kaip ir visiškai įkrautos.
Yra 2 baterijos (2,0 Ah ir 4,0 Ah) ir
2 įkrovikliai (210 W ir 550 W).

Pusiausvyra
Kad ir koks tai būtų produktas, iš anksto apgalvota, jog
naudojant įrankį įdėta baterija išlaikytų pusiausvyrą. Todėl
galite būti ramūs dėl ergonomiškumo – net ir dirbdami ilgas
valandas jausitės komfortiškai.

„Įjunkite ir žaiskite“
„Įjunkite ir žaiskite“ sistema siūlo
paprastą metodą kaip įstatyti bateriją
grioveliu, kuris padeda baterijai
įsistatyti į teisingą ir saugią padėtį.
Spragtelėjimas reiškia, kad baterija
prisijungė ir yra paruošta naudojimui.

„V“ formos baterijos
Abiejų tipų baterijos yra arkos formos,
kad dėl didesnio paviršiaus baterija geriau
atvėstų. Todėl įkrovimas vyks greičiau, galia
bus didesnė, o baterija tarnaus ilgiau.

61 cm lazeriu išpjauti
ašmenys užtikrina tikslų
ir kokybišką pjovimą

TECHNINIAI DUOMENYS

2.0 Ah baterija

Modelis

4.0 Ah baterija

VEIKIMO LAIKAS

GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Iki 65 minučių

Iki 130 minučių

TRIMERIS ŽOLEI

Iki 28 minučių

Iki 50 minučių

LAPŲ PŪSTUVAS (Aukštas
režimas)

Iki 18 minučių

Iki 31 minučių

ĮKROVIMO LAIKAS
STANDARTINIS ĮKROVIKLIS

40 minučių

80 minučių

GREITASIS ĮKROVIKLIS

25 minučių

30 minučių

Pateiktas tik apytikslis veikimo laikas, kadangi jis priklauso nuo daugelio veiksnių

Trimeris žolei turi „priliesk ir
eik“ technologiją (ang. tap and
go). Paprasčiausiai palieskite
trimerio galva žemę, kad
nailoninis siūlas būtų paduotas

B E L A I D Ž I Ų P R O D U K T Ų A S O R T I M E N TA S

Belaidžių produktų
asortimentas

Nėra laido –
nėra
apribojimų

Lapų pūstuvas
turi 3 režimus su 3
skirtingais oro pūtimo
greičiais

Belaidžių „Honda“ įrankių serija leidžia pajusti laisvę ir nepriklausomybę nuo elektros šaltinio. Visi šie
produktai turi keičiamą, nepriklausomą ir pakartotinai įkraunamą bateriją, kuriai lengvai įsidėjus Jūs
jau pasiruošę darbui.
Gyvatvorių žirklės

Trimeris žolei

Lapų pūstuvas

„Honda“ gyvatvorių žirklės turi 61
cm ilgio lazeriu išpjautus plieninius
ašmenis, kurie būdami itin aštrūs veikia
tolygiai ir tiksliai. Dėl dvigubo veikimo
ašmenų, įrankiu galima patogiai
pjauti pirmyn ir atgal, trimerio apversti
nereikia. Net ir su 2,0 Ah baterija,
galima ilgiau nei valandą karpyti tankią
ir grubią gyvatvorę.

„Honda“ belaidis trimeris žolei puikiai
tinka vejos kraštams prižiūrėti, ilgai
žolei ar tankiai lapijai pjauti. Įrankio
svoris puikiai subalansuotas, taigi
garantuojamas saugus ir pastangų
nereikalaujantis naudojimasis.
Naudotojas, savo patogumui, gali
pasirinkti iš kelių esamų greičių.
Protinga „priliesk ir eik“ (ang. tap
and go) trimerio galva pasirūpina,
kad nailoninis siūlas būtų paduotas
naudojimui, todėl galėsite daugiau
laiko skirti pačiam žolės pjovimui, o ne
stabčiojimui sutvarkyti siūlą.

Kompaktiškas ir nedaug sveriantis
„Honda“ lapų pūstuvas turi galingą
turbininį ventiliatorių, kuris gali sukurti
190 km/val oro srautą. Tai reiškia, kad
jis yra pakankamai galingas nupūsti
net sunkias ir šlapias nuolaužas. Kad
galėtumėte kontroliuoti oro srautą,
galimi trys greičiai: nedidelis, didelis
ir labai didelis. Tai puikiai pagelbės
tvarkant veją, takelius, vidinius kiemus
ir kelius.

38

39 N E Š I O J A M Ų „ H O N D A “ P R I E TA I S Ų P R I VA L U M A I

Nešiojamų
„Honda“ prietaisų
privalumai

4-taktis „Honda“ variklis
4-takčiai mini „Honda“ varikliai GX25
ir GX35 veikia taip pat gerai, kaip ir
dideli varikliai. Toks pat stiprus sukimo
momentas galimas per visą apsisukimų
per minutę diapazoną kaip didelių variklių
tik kompaktiškoje pakuotėje. Šie varikliai,
kuriais patenkinti milijonai klientų visame
pasaulyje, suteikia galios nešiojamiems
„Honda“ produktams. Jie veikia tyliai,
yra patogūs naudotis, sukelia minimalią
vibraciją ir žemą emisiją, ir nereikia,
kad tepalas ir degalai būtų iš anksto
sumaišyti.

Dekompresijos sistema

360° sutepimas

GX25 ir GX35 pasižymi mechanine dekompresijos sistema ir
ypač lengvu smagračiu, kuriam nereikia pastangų užvedimo
trosui patraukti ir paleisti variklį. Bet kas norintis gali tai
padaryti, ir tai yra išskirtinė „Honda“ produktų savybė.

Šie varikliai turi rotacinį diržą, kuris sukdamas
tepimo sistemą, suteikia pastovų tepimą, kad ir
kokia būtų variklio padėtis. Tai padaro naudojimą ir
sandėliavimą labai patogiu.

Kompaktiškas dizainas
4-takčiai mini „Honda“ varikliai turi diržu
varomą OHC dizainą, kuris lengvas ir
kompaktiškas. 4-takčių variklių dizainas taip
pat sumažina nemalonų mechaninį triukšmą,
todėl jie tylesni ir patogesni naudotis ilgą laiką.

Taupus degalų
naudojimas
Kad ir kur naudojami, šie varikliai naudoja
mažai degalų ir veikia ilgai, iki kol reikia vėl
papildyti degalų baką.
Degalų sunaudojimas, esant maksimaliai
galiai: „Honda“ GX25 0,54 litrų/val.
esant 7 000 aps. per min. „Honda“ GX35
0,71 litrų/val. esant 7 000 aps. per min.

Pusiau automatinė „priliesk ir eik“ (ang.
tap and go) trimerio galva pasirūpina, kad
nailoninis siūlas būtų paduotas naudojimui
vos prilietus ja žemę.
UMK
TECHNINIAI DUOMENYS

UMR

UMS

UMR 435 LE

UMS 425 LN

Modelis

PRIEDAI

Tiesus

n

n

n

Tvirtumas

n

Lenktas

n

Lankstus

n

GX 25

n

GX 35
„D“ formos
Dviračio tipo

n
n

Kintamas

RANKENA VARIKLIS

KOTAS

UMK 425 UMK 435 UMK 425 UMK 435
UE
UE
LE
LE

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Diržai

n

n

n

n

n

Apsauginiai
akiniai

n

n

n

n

n

„Tap & Go“ galva
su nailono siūlu
Tridančiai
ašmenys

n

Kad būtų geresnė amortizacija ir
didesnis patikimumas, transmisija yra
lieta iš aliuminio. Įrankis turi 6 kaiščių
transmisijos veleną, kad būtų užtikrintas
padidintas sukimo momentas ir
sumažinta tikimybė velenui sulūžti. Jie
turi bekontakčius sandarinimo guolius,
o tai žymiai padidina tarnavimo trukmę ir
apsaugo nuo nešvarumų.
Komfortas ir veikimas
4-takčiai „Honda“ varikliai yra ne tik patys
kompaktiškiausi ir patikimiausi, bet taip
pat padeda sumažinti įrankio skleidžiamą
triukšmą, vibraciją ir emisiją.

NEŠIOJAMOS ŽOLIAPJOVĖS

NEŠIOJAMOS ŽOLIAPJOVĖS

Pasiruošusios
sunkiems darbams
Sukurtos būti tokios pačios
patogios naudoti kaip ir yra
galingos, patikimos, tiekiančios
nenutrūkstančią galią ir sukimo
momentą esant pačioms
reikliausioms sąlygoms.

Gyvatvorių žirklės*

Tridančiai ašmenys*

Jie yra itin manevringi, o diržus galima
reguliuoti maksimaliam komfortui
pasiekti. Dviejų lydinių, plastiko ir gumos,
rankenas patogu suimti, o dviračio tipo
rankenos gali būti sureguliuotos dviem
lygiais be jokių papildomų įrankių, taigi
tikrai rasite sau tinkamiausią padėtį ir
balansą.

Keturdančiai ašmenys*

galva. Ji nesunki ir gerai subalansuota,
todėl dirbant paprasta valdyti, o pasiekti
sunkiai prieinamas vietas daug lengviau.

Pjūklas genėjimui*

*Tik kaip priedas

UMR 435 LE

Pilna serija
Ant nugaros užsidedama nešiojama
žoliapjovė sukurta dėl galimybės ilgiau
dirbti. Ji turi lankstų kotą, todėl yra ypač
manevringa ir turi specialią spyruoklę,
kuri sugeria variklio skleidžiamą vibraciją.
Lenktas žoliapjovės kotas parduodamas
kartu su ,,tap and go“ nailono siūlo

UMS 425 LN

UMK 435
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NEŠIOJAMOJI „VERSATOOL™“

Sodo įrankis,
galintis viską
„Versatool™“ imsis įvairiausių sodo
darbų. Jei norite susikurti tobulai gražų
sodą, tai tas įrankis, kurio Jums reikia:
8-i lengvai užsifiksuojantys priedai ir
4-taktis variklis įrankio širdyje.

Pailginimai

Lapų pūstuvas

Priedas pakraščių
lyginimui

Pjūklas genėjimui

Gyvatvorių žirklės

Kultivatorius

Žolės pjovimo priedas

Prijunkite, užfiksuokite ir eikite

Įrankius pasikeiskite vienu
spragtelėjimu.

Mūsų universalusis „Versatool™“ turi platų
asortimentą keičiamų priedų: nuo pjūklo
genėjimui, gyvatvorių žirklių, žolės pjovimo
priedų iki oro pūstuvų, priedų pakraščių
lyginimui ir kultivatorių. Visi antgaliai lengvai
prijungiami mūsų inovatyvia prijungimo
sistema: paprasčiausiai paspauskite iki
kol Jūsų norimas priedas spragtelės ir
užsifiksuos. „Versatool™“ galimas su GX25
arba GX35 varikliu, kuris garantuos produkto
ilgaamžiškumą.

Tridančiai
ašmenys

UMC 435 E / 425 E
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Nešiojamos
gyvatvorių žirklės ir lapų pūstuvas

Paprastai pūskite lapus
ir genėkite
Abu nešiojamieji įrankiai – gyvatvorių
žirklės ir lapų pūstuvas – turi „Honda“
GX variklį, kad daug įvairių darbų sode
galėtumėte atlikti ypač lengvai.

HHH 25S 75E

HHH 25D 75E

HHH 25D 60E

Tobulas įrankis
baigiamiesiems
pagražinimams

HHB 25 E

„Honda“ gyvatvorių žirklės sukurtos
kruopščiam darbui soduose ir
parkuose atlikti. 60 ar 75 cm ilgio
dvigubi ašmenys užtikrina greitą ir
efektyvų darbą. Įrankį lengva valdyti,
jis ergonomiškas. Yra reguliuojama
rankena, žemos vibracijos rėmas ir
patikimas 4-taktis variklis – visa tai
padaro „Honda“ gyvatvorių žirkles
nepakeičiamomis.
Kompaktiškas, bet galingas
lapų pūstuvas
Šis kompaktiškas „Honda“ lapų
pūstuvas yra idealus, kai reikia
visus metus palaikyti tvarką ir švarą
soduose, parkuose, stadionuose ar

gatvėse. Oro srautas gali pasiekti 600
m³/val., taigi nupūsite net ir sunkias ir
šlapias nuolaužas. Autopiloto funkcija
leis Jums palaikyti variklio greitį
nespaudžiant mygtuko – tai puiki
išeitis, kai tenka dirbti ilgą laiką.
Nuostabusis GX25
„Honda“ mikrovariklis labai skiriasi
nuo konkurentų siūlomų, benzinu
varomų nešiojamųjų produktų.
Mechaninė dekompresijos sistema
užtikrina lengvą paleidimą. O 360o
sutepimo sistema leidžia dirbti ir
sandėliuoti įrankį bet kokia padėtimi.
Variklis sukurtas veikti tolygiai, skleisti
tik labai mažai triukšmo ir nedidelę
vibraciją. „Honda“ varikliu galite
pasitikėti.
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Nešiojamų prietaisų techniniai duomenys
Pasinaudokite patogia lentele, kad palygintumėte nešiojamuosius įrankius ir pasirinktumėte Jums tinkamiausią modelį.
NEŠIOJAMOS ŽOLIAPJOVĖS

„VERSATOOL™“

UMK 425
LE

UMK 435
LE

UMK 425
UE

UMK 435
UE

UMR 435
T

UMS 425

UMC 425
E

UMC 435
E

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

Variklio tūris (cc)

25

35

25

35

35

25

25

35

Variklio modelis

GX25T

GX35T

GX25T

GX35T

GX35T

GX25T

GX25T

GX35T

0,72/7000

1,0/7000

0,72/7000

1,0/7000

1,0/7000

0,72/7000

0,72/7000

1,0/7000

Degalų bako talpa (litrais)

0,58

0,63

0,58

0,63

0,63

0,58

0,58

0,63

Variklio alyvos talpa (litrais)

0,08

0,10

0,08

0,10

0,10

0,08

0,08

0,10
Mažai vibruojanti
išcentrinė
sankaba

Variklis

Variklio galia (kw/sūkiai per min.)

Mažai vibruojanti
išcentrinė sankaba

Mažai vibruojanti
išcentrinė sankaba

Mažai vibruojanti
išcentrinė sankaba

Mažai vibruojanti
išcentrinė sankaba

Išcentrinė
sankaba

Išcentrinė
sankaba

Mažai vibruojanti
išcentrinė
sankaba

Koto tipas

Tiesus

Tiesus

Tiesus

Tiesus

Lankstus

Lenktas

Tiesus

Tiesus

Rankena

„D“ formos

„D“ formos

Dviračio tipo

Dviračio tipo

„D“ formos

„D“ formos

„D“ formos

„D“ formos

Priedai žolės pjovimui: „Priliesk ir
eik“ nailono galvutė

•

•

•

•

•

•

Priedai žolės pjovimui: tridančiai
ašmenys

•

•

•

•

•

-

Gyvatvorių žirklių priedas

-

-

-

-

Pjūklo genėjimui priedas

-

-

-

-

-

-

Transmisijos tipas

Žr. priedų lentelę žemiau

Pasirenkami priedai
Diržas

-

Keturdančiai ašmenys Keturdančiai ašmenys
ir pjūklo ašmenys
ir pjūklo ašmenys

-

Dviejų juostų, skirtas Dviejų juostų, skirtas Dviejų juostų, skirtas Dviejų juostų, skirtas Dviejų juostų, skirtas
pečių komfortui
pečių komfortui
pečių komfortui
pečių komfortui
pečių komfortui

techniniai duomenys

-

Vienos
juostos

Dviejų juostų

Triukšmo lygis - garso galingumas
dB(A)*

109

109

109

109

111

109

-

-

Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis
(mm))

1859 x 384
x 252

1870 x 384
x 258

1859 x 671
x 517

1870 x 671
x 521

2810 x 375
x 565

1708 x 223
x 413

1135 x 315
x 245

1145 x 325
x 255

5,98

7,22

6,28

7,53

10,7

5,49

5,10

6,00

-

-

Sujungimo
sistema

Sujungimo
sistema

Masė (kg)
Papildomos savybės

Itin tvirta transmisijos Itin tvirta transmisijos Itin tvirta transmisijos Itin tvirta transmisijos
galva
galva
galva
galva

„VERSATOOL™“ ANTGALIAI

Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis (mm))
Grynoji masė (kg)

Variklis 25 cc

Variklis 35 cc

Žoliapjovė

Kultivatorius

Pailginimas

Pailginimas

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

5,6

6,4

1,85

3,3

1,1

0,7

2,6

Pjūklas
genėjimui

Lapų pūstuvas

Priedas
pakraščių
lyginimui

900 x 120
x 120

1.070 x 140
x 88

860 x 264
x 190

695 x 330
x 145

2,35

2,1

2,1

2,05

Gyvatvorių žirklės Gyvatvorių žirklės

Standartinėje komplektacijoje •

Pasirenkamas

Nėra -

LAPŲ
PŪSTUVAS

GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS
HHH 25D
60E

HHH 25D
75E

HHH 25S
75E

HHB 25
E

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

4-taktis OHC

Variklio tūris (cc)

25

25

25

25

Variklio modelis

GX25T

GX25T

GX25T

GX25T

Variklis

Variklio galia (kw/sūkiai
per min.)
Degalų bako talpa
(litrais)

Variklio alyvos talpa
(litrais)

0,72/7000

0,72/7000

0,72/7000

0,72/7000

0,58

0,58

0,58

0,58

0,08

0,08

0,08

0,08

Išcentrinė
sankaba

Išcentrinė
sankaba

Išcentrinė
sankaba

Išcentrinė
sankaba

Dvigubi

Dvigubi

Viengubi

-

Peilio ilgis (mm)

580

720

720

-

Tarpai tarp peilio
dantukų (mm)

36

36

36

-

Transmisijos tipas

Peilių tipas (Dvigubi /
Viengubi)

BELAIDŽIŲ PRODUKTŲ ASORTIMENTAS

Variklis
Baterijos
suderinamumas

-

Maksimalus vėjo greitis
(su pūtimo antgaliu (m/s)

-

-

-

70

Triukšmo lygis - garso
galingumas dB(A)*

104

104

104

102

1.080 x 312
x 259

1.220 x 312
x 259

1.125 x 310
x 259

335 x 265

6,30

6,60

5,80

4,50

180° reguliuojama
rankena

180° reguliuojama
rankena

Apsauginis
karpymo gaubtas

Reguliuojamas
oro srautas

-

-
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LAPŲ
PŪSTUVAS

56V bešepetėlinis DC

56V DC

56V bešepetėlinis DC

Honda 2,0 Ah ir
4,0 Ah baterijosn

Honda 2,0 Ah ir
4,0 Ah baterijosn

Honda 2,0 Ah ir
4,0 Ah baterijosn

4,3kg (2.0 Ah)

4,05kg (2.0 Ah)

3,6kg (2.0 Ah)

5,24kg (4.0 Ah)

5,0kg (4.0 Ah)

4,55kg (4.0 Ah)

Triukšmas**

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

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

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

Galinės
rankenos
vibracija

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

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

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

Priekinės
rankenos
vibracija

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

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

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

28 min
(2.0 Ah)

65 min
(2.0 Ah)

18 min
(2.0 Ah
aukštas režimas)

50 min
(4.0 Ah)

130 min
(4.0 Ah)

31 min
(4.0 Ah
aukštas režimas)

Darbo trukmė
(gali skirtis,
priklausomai
nuo darbo
sąlygų)

BELAIDIS TRIMERIS ŽOLEI
Pjovimo
diametras

380 mm
5800 sūkių per minutę

Greičio
valdymas

Kintamas

Pjovimo lyno
diametras

2,4 mm

BELAIDĖS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Matmenys (Ilgis x plotis
x aukštis (mm))
Grynoji masė (kg)

Maksimalus
pjovimo plotis

22 mm diametras

Pjovimo greitis

2600 spm

Peilio dydis
Papildomos savybės

GYVATVORIŲ
ŽIRKLĖS

Svoris (su
baterija)

Pjovimo greitis

Vardinis oro srautas (su
pūtimo antgaliu (m/s)

TRIMERIS
ŽOLEI

61 cm / 1,8 mm dvipusis

BELAIDIS LAPŲ PŪSTUVAS
Oro srauto
greitis

Nedidelis: 72 km/val 20 m/s
Didelis: 1.202 km/val 33 m/s
Labai didelis: 148 km/val 410 m/s

Oro srauto
valdymas

Kintamas

Oro srauto
intensyvumas
Turbinos
greitis

Nedidelis: 420 m3/val
Didelis: 650 m3/val
Labai didelis: 810 m3/val
21 000 sūkiai per min +/- 10%

*Garantuojamas garso galingumo lygis (remiantis 2,000/14/EC direktyva) žymimas dB(A).
**Garso slėgio lygis dirbančiojo įrankiu ausiai LPA (matuojama pagal ISO 22868).
Parduodama atskirai. Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės į artimiausią „Honda“ pardavėją. Modelio prieinamumas priklauso nuo šalies.
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„Honda“
kultivatorių
privalumai

„Honda“ inžinerija
Sodo ar daržo priežiūra gali būti malonumas,
bet mes tikime, kad net ir dirbant su malonumu,
neturėtumėte gaišti per daug laiko. Nuo tada,
kai 1967-aisiais „Honda“ pristatė 4-takčius
kultivatorius, jais pasitiki ir savo gėlynus bei
daržus prižiūri sodininkai, pardavėjai ir rangovai
iš viso pasaulio. Ši kultivatorių serija pasižymi
efektyvumu ir paprastu naudojimu bei tinka bet
kokiems poreikiams.

4-takčio variklio
technologija
„Honda“ kultivatoriai turi ypač patikimus
4-takčius variklius, kurie dėl mažesnės
emisijos ne tik draugiški aplinkai, bet dėl
nedidelio variklio skleidžiamo triukšmo
lygio draugiški ir kaimynams. Jie taip
pat taupo laiką ir pinigus, nes degalų
suvartojimo lygis žemas, o sukimo
momentas aukštas net ir esant
žemiems apsisukimams per minutę.
Taigi įveiksite net ir sudėtingiausią
dirvą. Dekompresijos mechanizmas
užtikrina, kad kultivatoriai lengvai
pasileistų, o išjungus vėl užsivestų.

Leidžia Jums kontroliuoti situaciją
Kiekvienas sodas ir dirva yra kitokia, kiekviena užduotis reikalauja
lankstumo. Tad sukūrėme įvairių funkcijų, kad darbas sode reikalautų
kuo mažiau pastangų ir leistų Jums kontroliuoti situaciją. Pavyzdžiui,
mūsų serijos kultivatoriai turi iki 6 pavarų, tad galėsite pasirinkti Jums
pagal dirvos sąlygas tinkamą greitį. Kultivatorių modeliai su reguliuojamu
pločiu leis Jums priderinti kultivatorių konkrečiam sodui, o „Honda“
sankabos valdymas padės palaikyti tikslią kryptį kur ir kada to reikės.

Paprastas dizainas
Mūsų ilgametė patirtis šiame
sektoriuje, leido mums sukurti tokius
kultivatorius, kurie būtų paprasti ir
malonūs naudotis. Jų valdymas
ergonomiškas, turi reguliuojamas
rankenas. Taigi ne tik surasite Jums
patogiausią darbo padėtį,
bet taip pat Mikro, Mini ir
Kompaktiškos serijos kultivatorius
patogiai transportuosite ir sandėliuosite.

Daugiafunkciškumas
Mes siūlome daugybę priedų, kurie
„Honda“ kultivatorių, nuo FG110 Mikro iki
profesionaliojo F720, pavers daugiafunkciu
įrankiu. Prie savo kultivatoriaus galite
prijungti vejos purentuvą, skarifiatorių,
aeratorių, vagotuvą, plūgą, bulvių rinktuvą –
visi šie priedai sukurti ir pagaminti, kad kuo
geriausiai veiktų kartu su Jūsų „Honda“.

Transportavimo Nulenkiama
ratukas
rankena

Šoniniai diskai*

Pakreipiama
rankena**

*Tik FG205 ir F220 modeliuose.
**Tik F220 modelyje.

FG110 ir FG201 nuostabieji
mikro kultivatoriai
Dėl nedidelio svorio, paprasto valdymo
ir rankenos centre skirtos nešti, FG110
ir FG201 lengva naudoti ir transportuoti.
Pagrindinę rankeną taip pat galima
nulenkti žemyn, kad kultivatorius užimtų
mažiau vietos kol sandėliuojamas.
Kad darbas būtų atliktas kruopščiai ir
preciziškai, kultivavimo plotis FG201
kultivatoriuje gali būti keičiamas nuo 16 iki

30 cm. Kiekvienas įrankis parduodamas
su 4 frezomis komplekte ir taip pat
su priedais, tokiais kaip vejos kraštų
lygintuvas, vejos purentuvas, aeratorius.
Taigi galėsite atlikti įvairius darbus.
FG205 ir F220 mini kultivatoriai
Sukurti lengvesniems sodo darbams
atlikti, mini „Honda“ kultivatoriai
parduodami su įvairiais priedais.
Pavyzdžiui, šoniniais diskais, kurie

MIKRO TECHNINIAI DUOMENYS

apsaugo gležnesnius augalus, ir net
unikalia „Honda“ freza, kuri tuo pačiu
metu kasa ir kultivuoja. Jie praktiški
ir paprasti naudotis, turi žemą svorio
centrą, taigi gerai išlaiko pusiausvyrą ir
yra manevringi, o nulenkiamos rankenos
padaro transportavimą ir sandėliavimą
nesudėtingu.

MINI TECHNINIAI DUOMENYS

FG110

FG201

FG205

FG220

Svoris

13,0 kg

17,0 kg

21,0 kg

30,0 kg

Įrenginio sukimosi greitis į priekį

182 p/m

197 p/m

135 p/m

130 p/m

23 cm

16 Iki 30 cm

25 Iki 45 cm

61,5 cm

Pridedami

4 frezų komplektas

4 frezų komplektas

4 frezų komplektas
Šoniniai diskai

4 frezų komplektas
Šoniniai diskai

Galimi priedai

Vejos purentuvas,
aeratorius ir vejos
kraštų lygintuvas

Vejos purentuvas,
aeratorius ir vejos
kraštų lygintuvas

Vejos purentuvas

Vagotuvas ir plieniniai
ratai

Veikimo plotis

MIKRO
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Kultivatorius, mikro ir mini

Maži, bet tvirti
Mūsų mikro ir mini kultivatoriai
sukurti naudojimui mažesniuose
soduose, tačiau turi pakankamai
galios pasirūpinti gėlynais, veja ir
daržais.

FG110L

FG201

FG205
FG220

52

Pavarų dėžė

Transportavimo Pakreipiama
ratukas*
rankena*

Atgal atsukama
Šoniniai diskai** rankena***

Galios
išjungimas****

Šoninė
sankaba****

*Tik FJ500 DE/DER modelyje.
**TikFJ500 DE/DER ir FJ500 SE/SER modeliuose.
***F506, F510, F560 ir F720 modeliuose.
****F560 ir F720 modeliuose.

FG320 ir FJ500 kompaktiškų
kultivatorių serija
Mūsų kompaktiški kultivatoriai nors yra
pakankamai lengvi, kad juos būtų lengva
manevruoti, tačiau taip pat ir pakankamai
patvarūs, kad atliktų sudėtingesnius
sodo darbus ir sutaupytų mūsų laiką bei
tausotų jėgas. Dėl galingo „Honda“ variklio
ir mechaninės pavarų dėžės, galėsite
pasirinkti optimaliausią kultivatoriaus greitį
bei galią ir patogiai juo naudotis. FJ500
pasirinktinai gali būti su 1 pavarą į priekį ir

1 pavara atgal, arba 2 į priekį ir 1 atgal su
pakreipiama rankena. Abiems modeliams
galima parinkti daugybę priedų, įskaitant,
įvairias kultivavimo frezas, skarifikatorių,
bulvių rinktuvą, vagotuvą, plūgą ar sniego
peilį.
F506, F560, F720 galinga ir
universali serija
Galingų ir universalių kultivatorių serija,
kurie turi iki 6 pavarų į priekį ir 2 atgal, todėl
perduodamas idealus sukimo momento

KOMPAKTIŠKŲ KULTIVATORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

kiekis ir Jūs galite pasirinkti sukimosi greitį,
kuris atitiktų tiek Jūsų paties tempą, tiek ir
dirvožemio sąlygas. Mūsų visi universalieji
kultivatoriai turi galios perdavimo (PTO)
veleną, kuris gali būti naudojamas
su įranga kaupti, purkšti, galinėmis
rotacinėmis frezomis ir t.t. Kad dirbdamas
jaustumėtės patogiai, rankenos aukštis ir
plotis gali būti reguliuojamas. F560 ir F720
turi šoninės sankabos valdymą, tai leidžia
Jums itin kruopščiai ir preciziškai valdyti
įrankį.

UNIVERSALIŲ KULTIVATORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

FG320

FJ500 SE/SER

FJ500 DE/DER

F506

F510

F560

F720

Variklis

GP160 - 163 cm3

GX160 - 163 cm3

GX160 - 163 cm3

GX160 - 163 cm3

GX160 - 163 cm3

GX160 - 163 cm3

GX200 - 196 cm3

Pavarų dėžė

1 pavara pirmyn
+ 1 pavara atgal

1 pavara pirmyn
+ 1 pavara atgal

2 pavara pirmyn
+ 1 pavara atgal

3 pavaros pirmyn
+ pavara atgal

6 pavaros pirmyn
+ 2 pavara atgalu

6 pavaros pirmyn
+ 2 pavara atgalu

6 pavaros pirmyn
+ 2 pavara atgalu

Priedai

Šoniniai diskai,
Šoniniai diskai, Šoniniai diskai, frezų
ratukas,
frezų komplektas komplektas (SER) transportavimo
frezų komplektas (DER)

Galios išjungimas
(PTO)

Jõuvõtuvõll
(PTO)

PTO
sankabos valdymas

PTO
Sidurikontroll

K O M PA K T I Š K I I R U N I V E R S A L Ū S K U LT I VAT O R I A I

Kultivatoriai, kompaktiški ir
universalūs

Tolygi galia ir
universalumas
Mūsų kompaktiški ir universalūs kultivatoriai
yra pakankamai galingi, kad įveiktų
sutvarkyti didesnius gėlynus ir daržovių
lysves. Jie taip pat labai universalūs.
Galimas platus asortimentas priedų, skirtų
įvairioms užduotims atlikti ir skirtingiems
dirvožemiams tvarkyti.

FJ500 DER

F720
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Rotaciniai kultivatoriai

Maksimali
kultivavimo galia
FF300/500/750 turi mūsų unikalias, į priešingas
puses besisukančias frezas, kurios yra
pakankamai galingos lengvai susitvarkyti net
ir su tvirčiausia dirva. Idealus dažnai sodą
tvarkančiam sodininkui ar pardavėjui.

FF300

FF500

FR750

Pavarų dėžė

Veikimas
Tvirti, patikimi ir galingi – šie kultivatoriai
buvo sukurti, kad būtų paprasti naudotis
ir manevringi, turi žemą svorio centrą
ir galimybę apsisukti aplink savo ašį.
Kultivatoriai valdomi ergonomiška
rankena, kuri leidžia naudotojui surasti
patogią padėtį laikyti rankas ir tuo
pačiu visiškai valdyti šoninę sankabą.
Abu FF300/500 modeliai turi priekinius
ratukus, kurių aukštis reguliuojasi 5-iomis
skirtingomis padėtimis, nurodančiomis
kultivavimo gylį. Dėl į priešingas puses
besisukančių frezų, kurios sumažina
trūkčiojimą, su šiais kultivatoriais patogu
dirbti.

FR750: Aukščiausios klasės
kultivatorius

Į priešingas puses
besisukančios
frezos

Įranki
sukančios
frezos

Dėl 600 mm pločio frezos, 2 pavarų
į priekį ir 1 pavaros atgal ir stovėjimo
sankabos, FR750 sukurta dirbti saugiau
ir paprasčiau. Jie taip pat turi revoliuciją
sukėlusią aktyvią rotacinę sistemą, kur į
priešingas puses besisukančios frezos turi
bendrą ašį, kuri ypač pagerino stabilumą ir
kultivatorius veikia tolygiau ir paprasčiau.

Į PRIEŠINGAS PUSES BESISUKANČIŲ FREZŲ TECHNINIAI DUOMENYS

FF300

FF500

FR750

GXV57-57 cm3

GX160-163 cm3

GX200-196 cm3

Įrenginio sukimosi greitis į priekį
aps. per min

131 aps. per min

141 aps. per min

238 aps. per min

Veikimo plotis

nuo 29 iki 45 cm

nuo 36 iki 55 cm

51 cm

Variklis
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Techniniai kultivatorių duomenys
Pasinaudokite patogia lentele, kad palygintumėte mūsų kultivatorius ir pasirinktumėte Jums tinkamiausią modelį.
MIKRO

Variklis

MINI

KOMPAKTIŠKAS

FG110

FG201

FG205

F220

FG320

FJ500
SE/SER

4-taktis OHC

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

Variklio modelis

GX25T

GXV50

GXV50

GXV57

GP160

GX160

Variklio tūris (cc)

25,0

49,0

49,0

57,3

163,0

163,0

0,61/6.000

1,3/4800

1,3/4800

1,5/4800

3,4/3600

3,4/3600

Variklio neto galia kw/aps. per min.
Variklio neto sukimo momentas Nm/aps. per min.

-

-

-

-

10,3/2500

10,3/2500

Degalų bako talpa (litrais)

0,57

0,35

0,35

0,67

2,40

2,40

Variklio alyvos talpa (litrais)

0,08

0,30

0,30

0,30

0,58

0,58

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Pavaros sankaba

Automatinė išcentrinė

Automatinė išcentrinė

Automatinė išcentrinė

Rankinė išsiplečiantis kantas

Rankinė
-įsitempiantis diržas

Rankinė
-įsitempiantis diržas

Transmisija

Sliekinis
krumpliaratis

Sliekinis
krumpliaratis

Sliekinis
krumpliaratis

Epicikliniai
krumpliaračiai

Diržas ir skriemulys

Diržas ir skriemulys

-

-

-

Krumpliaratis ir
kampinė pavara

Grandinė

Grandinė

Starteris

Galinė transmisija
Į priešingas puses besisukančios frezos

-

-

-

-

-

-

Maksimalus kultivavimo plotis (mm)

230

300

450

545

800

800

Maksimalus kultivavimo gylis (mm)

325

203

230

260

280

325

Pavaros į priekį

1

1

1

1

1

1

Pavaros atgal

-

-

-

-

1

1

Įrenginio sukimosi greitis į priekį (aps./min. arba m/s)

182 aps./min.

197 aps./min.

135 aps./min.

130 aps./min.

108 aps./min.

113 aps./min.

Įrenginio sukimosi atgal greitis (aps./min. arba m/s)

-

-

-

-

53 aps./min.

28 aps./min.

PTO veleno sukimosi greitis (mažas / didelis) (aps./min.))

-

-

-

-

-

-

4 x 6 ašmenų
kauptukinės

4 x 4 ašmenų
smulkinimo frezos

4 x 4 ašmenų
kasimo frezos

4 x 4 ašmenų
kasimo frezos

6 x 4 ašmenų kasimo
frezos

Keli rotorių tipai

-

-

-

-

-

-

Galiniai
transportavimo

Galiniai
transportavimo

Galiniai
transportavimo

Priekiniai
transportavimo

Priekiniai
transportavimo

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

-

Pridedami rotoriai / frezos
Į priešingas puses besisukančios frezos
Ratai
Šoniniai diskai
Vejos kraštų lygintuvas
Purentuvas

-

Aeratorius
Aeratorius / skarifikatorius

-

-

-

-

-

-

-

Vagotuvas

-

-

-

Nulenkiama rankena

•

•

•

•

-

•

Reguliuojamo aukščio rankena

-

-

-

•

•

•

Pakreipiama rankena

-

-

-

•

•

-

1175 x 365
x 958

1185 x 455
x 980

1155 x 510
x 1035

1280 x 615
x 1035

1500 x 837
x 980

1395 x 610
x 980

Sausoji masė (kg)

13,0*

17,0

21,0

30,0

53,0

45,0/57,0

Garso slėgis naudotojo ausims dB(A)◊

81,0

Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis (mm))

-

70,5

79,0

79,5

75,0

84,0

Garantuojamas garso lygis dB(A)◊ ◊

93

93

93

92

-

96

Vibracija (m/s2)∆

9,2

5,0

12,5

6,4

7,0

5,6

Standartinėje komplektacijoje •

Pasirenkamas

Nėra -

KOMPAKTIŠKAS

UNIVERSALUSIS

Į PRIEŠINGAS PUSES BESISUKANTIS

FJ500
DE/DER

F506

F510

F560

F720

FF300

FF500

FR750

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

OHV 4-taktis

4-taktis OHC

OHV 4-taktis

GX160

GX160

GX160

GX160

GX200

GXV57

GCV160

GX200

163,0

163,0

163,0

163,0

196,0

57,0

160,0

196,0

3,6/3600

3,6/3600

3,6/3600

3,6/3600

4,1/3600

1,5/4800

3,3/3600

4,1/3600

10,3/2500

10,3/2500

10,3/2500

10,3/2500

-

-

-

-

2,40

2,60

2,30

2,20

2,10

0,78

1,70

2,50

0,58

0,60

0,60

0,60

0,60

0,30

0,55

0,60

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Trosu patraukiamas

Rankinė - išsiplečiantis kantas

Rankinė - išsiplečiantis kantas

Rankinė -įsitempiantis
diržas

Rankinė -įsitempiantis Rankinė -įsitempiantis Rankinė -įsitempiantis
diržas
diržas
diržas

Rankinė -įsitempiantis Rankinė -įsitempiantis
diržas
diržas

Diržas ir skriemulys

Diržas ir skriemulys

Diržas ir skriemulys

Diržas ir skriemulys

Diržas ir skriemulys

Ratai - epicikliniai krumpliaračiai
varantys

Ratai - epicikliniai krumpliaračiai
varantys

Variacinė

Grandinė

Grandinė

Grandinė

Grandinė

Grandinė

Ratai – nuolatinė krumpliaratinė pavara / Frezos –
grandinė ir krumpliaračiai

Ratai – nuolatinė krumpliaratinė pavara / Frezos –
grandinė ir krumpliaračiai

Frezos - grandinė

-

-

-

•

•

•

•

•

800

900

900

900

900

410

550

510

325

330

330

330

360

160

200

326

2

3

6

6

6

3

3

2

1

1

2

2

2

1

1

1

80 - 113 aps./min.

52 - 122 aps./min.

21 - 122 aps./min.

16 - 122 aps./min.

11 - 116 aps./min.

0,15 - 1 m/s

0,2 - 1 m/s

035 - 1,22 m/s

28 aps./min.

50 aps./min.

16 - 32 aps./min.

16 - 32 aps./min.

14 - 23 aps./min.

0,3 m/s

0,3 m/s

0,36 m/s

-

-

-

867/1739

896/1461

131

141

238

Priekinės skirtingomis
kryptimis besisukančios
kasimo frezos

Galinės rotacinės
frezos

Keli rotorių tipai

Keli rotorių tipai

Keli rotorių tipai

Keli rotorių tipai

Keli rotorių tipai

Priekinės skirtingomis
kryptimis besisukančios
kasimo frezos

-

-

-

-

-

•

•

•

Priekiniai
transportavimo

Papildomai pasirenkami ratai

Papildomai pasirenkami ratai

Papildomai pasirenkami ratai

Papildomai pasirenkami ratai

Ratai ir padangos

Ratai ir padangos

Ratai ir padangos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

1395 x 610
x 980

1585 x 610
x 865

1585 x 610
x 865

1610 x 610
x 990

1630 x 660
x 1095

1465 x 465
x 1010

1730 x 585
x 1045

1500 x 570
x 1140

49,0/62,0

47,0

50,0

53,0

72,0/75,0

505

77,0

91,0

81,0

80,0

83,0

81,0

79,0

74,0

79,0

79,0

96

97

97

97

97

92

93

97

5,6

6,0

6,0

13,2

6,2

4,5

4,8

3,5

*Masė su priedais.
◊Garso slėgis (pagal direktyvą EN 709: 1997+A4 in dB(A)).
◊◊ Garantuojamas garso galingumo lygis (remiantis direktyvomis 2000/14/EC, 2005/88/EC, žymimas dB(A)).
∆
Garso vibracija (pagal direktyvą EN 709: 1997+A4, žymimas dB(A)).

Standartinėje komplektacijoje •

Pasirenkamas

Nėra -

Norėdami įsigyti patinkantį modelį, kreipkitės
į artimiausią „Honda“ pardavėją. Modelio
prieinamumas priklauso nuo šalies.
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Galia, kuria galite pasitikėti
Tyliai veikiantys, patikimi ir visada pasiruošę padėti – mūsų generatoriais pasitiki
visas pasaulis. Nuo pusiaujo džiunglių iki tyrimų postų Šiaurės poliariniame rate – šie
generatoriai tiekia galingą ir patikimą energiją vos tik prireikus. Jeigu ieškote atsarginio
elektros energijos tiekimo šaltinio savo namams ar užsiėmimams lauke, susisiekite su
artimiausiu prekybos atstovu ir sužinokite kaip mūsų generatoriai gali Jums padėti.

„HONDA“ GENERATORIAI IR VANDENS SIURBLIAI
EU 10i

EU 20i

EU 30i

WX10

WB20

1.000 W
13,0 kg

2.000 W
20,7 kg

3.000 W
35,2 kg

7,2 M /H

37,2 M3/H

6,1 KG

20,0 KG

3
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„Honda“ industrinių gaminių pasaulis
Ilgus metus kūrėme savo produktų liniją, į pagalbą pasitelkę mūsų švarių keturtakčių „Honda“ variklių
technologiją. Mums svarbu, kad mūsų produktai būtų nesudėtingi naudotis, nedidelių degalų sąnaudų
ir patikimi – visa tai neaukojant dinaminių savybių. Daugelis mūsų produktų vis dar varomi geriausių
klasėse keturtakčių variklių, tačiau mes nuolatos veržiamės pirmyn.

Jeigu pirkėjas yra privatus asmuo, „Honda“ produkcijai galios 5
metų garantija, jeigu juridinis – 1 metų garantija. „Honda“ Miimo
robotams-vejapjovėms ir ,,Honwave“ pripučiamoms valtims
taikoma 2 metų garantija.
Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad produkto vertė išliktų visu jo darbinio
amžiaus laikotarpiu, tiek garantiniu, tiek ir po jo. Visi ,,Honda‘‘
produkcijos aptarnavimo darbai atliekami pas įgaliotą ,,Honda‘‘
pardavėją, atėjus numatytam aptarnavimo laikui.

90
90

Life

ENGINEERING FOR

Baltic Prekybos atstovai:
UAB NIPPON AUTO
Oslo g. 7, LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440 005
UAB JP Motors
Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, tel: 8 52741175
www.honda.lt
Šie techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam tiekiamam arba parduodamam produktui. Gamintojas pasilieka teisę su
įspėjimu arba be jo keisti duomenis, įskaitant spalvas, tokiu metu ir tokiu būdu, kokius laiko tinkamais. Tai gali apimti tiek esminius,
tiek neesminius pakeitimus. Tačiau dedamos visos pastangos, kad būtų užtikrintas šioje brošiūroje pateiktų duomenų tikslumas.
Dėl visų konkrečių produktų išsamių techninių duomenų pasikonsultuokite su įgaliotuoju atstovu, kuriam pateikėte savo užsakymą.
Ši brošiūra jokiu būdu nėra bendrovės pasiūlymas jokiam subjektui. Visą su pardavimu susijusią veiklą vykdo atitinkamas platintojas
arba įgaliotasis atstovas, laikantis standartinių platintojo prekybos ir garantijos sąlygų.

