
POWER EQUIPMENT

Sniego valytuvų 
katalogas 



mėgaukitės
Sniego valymas yra sunkus darbas, reikalaujantis laiko ir pastangų. Todėl visus 30 
metų, kai gaminame sniego valytuvus, nepertraukiamos plėtros dėka galime pasiūlyti 
jums geriausius 29-140 tonų per valandą galingumo sniego valytuvų modelius. Mūsų 
produkcijos asortimentąs, siūlo daug inovatyvių sprendimų bei tik „Honda“ modeliuose 
siūlomų funkcijų, kurios labai veiksmingai palengvina sniego valymą. 

Kaip ir visi kiti „Honda“ produktai, mūsų sniego valytuvai sukurti, turint galvoje aplinkos 
tvarumą, ką atspindi mažos mūsų sniego valytuvų kuro sąnaudos, mažas teršalų kiekis 
ir mažesnis triukšmas. Inovatyvūs techniniai sprendimai kartu su ilgamete mūsų 
patirtimi leido sukurti rinkai specialios paskirties rinkai būtinus produktus - „Honda“ 
sniego valytuvų pasirinkimą, kad iš esmės sunkus sniego valymo darbas būtų lengvas 
kaip vaikų žaidimas.  
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Naudinga 
pažanga

Sichiro Honda kartą yra pasakęs: „Mes turime tik vieną 
ateitį, ir jei išdrįsime pasipriešinti nusistovėjusiai tvarkai, 
tuomet ji bus sukurta iš mūsų svajonių“. Šia filosofija 
mes vadovaujamės nuo pat 1948 metų, kuomet buvo 
įkurta „Honda Motor Corporation“. Niekuomet nepasi-
tenkiname status quo, užduodame vis naujų klausimų ir 
nuolatos mokomės. Siekiame, kad neįmanomi dalykai 
virstų realybe, o didelės svajonės virto didinga ateiti-
mi. Šiandien „Honda“ gamina pažangius ir patikimus 
produktus beveik visiems gyvenimo atvejams – nuo 
vejapjovių iki įmonėms skirtų reaktyvinių lėktuvų. 
Kiekvienas produktas kuriamas taip, kad kuo daugiau 
džiaugsmo teiktų savininkams ir kaip įmanoma mažiau 
terštų aplinką. Ką mums svajonės žada ateityje?

 Motociklai
Ar nebūtų geriau, jeigu kūrėjai daugiau dėmesio 
skirtų motociklininkui, o ne motociklui? Pavyzdžiui, 
vietoj to, kad svarstytų, kaip pagerinti stabdžius, 
„Honda“ užduoda klausimą, „kaip stabdžių sistema 
galėtų kompensuoti motociklininko panišką reakciją 
netikėtoje situacijoje, kad tai nepaveiktų įprasto 
stabdymo pojūčio?“ Mes vadovaujamės šiuo 
procesu kurdami motociklus, kurie ne tik skina 
pergales „Moto GP“ etapuose, bet ir nepriekaištingai 
veikia kaip kasdienės transporto priemonės. Ir tai 
dar ne viskas – įgyta patirtis panaudojama visoje 
produktų gamoje, nuo 1800 cm3 „Grand Tour“ 
klasės motociklų, tokių kaip „Goldwing“, iki 50 cm3 
motorolerių kaip „Vision 50“.

 ASIMO
 Kodėl gi mums nesukūrus produktų, kurie padėtų 
svarbiose gyvenimo srityse, pavyzdžiui, pagelbėtų 
senoliams ar asmenims su judėjimo negalia? Arba 
atliktų užduotis, kurios žmonėms yra pernelyg pavo-
jingos – gesintų gaisrus ar likviduotų toksinių atliekų 
išsiliejimus? Dar 1986 m. mūsų inžinieriai pavertė šią 
svajonę realybe ir sukūrė ASIMO – pažangiausią robotą 
humanoidą. ASIMO išmaniai atkuria žmogaus judesius, 
vaikšto, bėga nuo nuokalnių ir nelygiais paviršiais. Jis 
gali tolygiai pasisukti, lipti laiptais ir pakelti daiktus. 
ASIMO netgi gali reaguoti į paprastas komandas balsu 
ir atpažįsta atrinktų asmenų veidus. Be to, naudodama-
sis savo akimis – kameromis, ASIMO netgi gali susikurti 
jį supančios aplinkos planą bei vaikščioti aplenkdamas 
stacionarius ir judančius objektus.
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  Robotizuota vejapjovė
 Kadangi esame vieni pirmaujančių pasaulyje vejapjovių 

technologijų bei sudėtingų robotų kūrimo srityse, neturėtų 
stebinti tai, kad pirmasis mūsų komercinis robotizuotas 
produktas yra skirtas vejos priežiūrai. „Miimo“ sukurtas 
būtent jums ir gyvenimą jis padaro patogesnį. Šis pajėgus 
robotas dirba prisitaikydamas prie jūsų šeimos dieno-
tvarkės ir rūpinasi jūsų veja, o jūs tuo metu galite atlikti 
svarbesnius darbus. „Miimo“ įtemptai dirba, nereikalau-
damas beveik jokio jūsų įsikišimo, be to, dėl automatiškai 
įkraunamų baterijų ir dėvėjimuisi atsparių peilių jis veikia 
dar ilgiau. Ir dar – Miimo padeda sumažinti sode susikau-
piančių atliekų kiekį bei pagerina vejos kokybę, kadangi 
nupjautą žolę paskleidžia ant žemės.

 FCX Clarity
  Kas nutiktų, jeigu galėtume sukurti visiškai aplinkos ne-

teršiantį automobilį? Daugiau nei du dešimtmečius mūsų 
inžinieriai ieškojo būdų, kaip pakeisti tradicinį mąstymą 
apie automobilių gamybą. Varomas elektros varikliu, 
FCX Clarity neišskiria CO2. 1999 m. pristatėme pirmąjį 
automobilį, varomą kuro elementų, o inovatyvųjį „FCX 
Clarity“ pristatome visuomenei tiesiai iš laboratorijos. 

 HondaJet
  Kodėl lėktuvai negali būti gaminami pigesni, naudojantys 

mažiau kuro ir išmetantys mažiau teršalų? „Honda“ tiki, 
kad žmogaus judėjimo ribas galima praplėsti ne tik kelyje 
ar lenktynių trasoje, bet ir danguje. Taigi 1997 m. gimusi 
mintis pamažu virto realybe. Įprastuose lėktuvuose vari-
kliai buvo talpinami po sparnu, o mes juos įtaisėme virš 
jų. 2000 m. „HondaJet“ padaryta pažanga sudarė sąlygas 
įkurti išskirtinai šiam tikslui skirtą mokslinių tyrimų centrą. 
Šiandien „HondaJet“ skraido ore. Turėdamas iš kompo-
zicinių medžiagų pagamintą fiuzeliažą, jis yra lengvesnis, 
tylesnis, sunaudoja mažiau degalų ir išskiria vos 40% 
teršalų palyginus su kitais tokio tipo lėktuvais.

 Žydras dangus mūsų 
vaikams

  Ar kada svajojote apie pasaulį, kuriame mūsų vaikai 
mėgautųsi laisva ir tvaria ateitimi? Honda šią viziją turi 
jau seniai. Mūsų kompanija viena pirmųjų pradėjo rū-
pintis aplinką tausojančiomis technologijomis, ir mūsų 
inžinieriai jau 40 metų ieško vis naujų būdų, kaip šį siekį 
paversti tikrove.

 Šiandien gamtos tvarumas vis dar yra mūsų prioritetų 
sąrašo viršūnėje. 2011 metų birželį mes pasiryžome iki 
2020 metų 30% sumažinti visų savo pasaulinių produktų, 
įrangos ir dėl korporacijos veiksmų išskiriamo CO2 kiekį, 
palyginus su 2000 m. Be to, mes sieksime mūsų trans-
porto priemonėse naudoti variklius, varomus energija, 
gauta iš atsinaujinančių šaltinių.
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HondaJet
Kodėl lėktuvai negali būti gaminami pigesni, naudojantys
mažiau kuro ir išmetantys mažiau teršalų? „Honda“ tiki,
kad žmogaus judėjimo ribas galima praplėsti ne tik kelyje
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Kaip pasirinkti sniego valytuvą  
Sniego storis ir kiek tonų per valandą. 
Poreikius atitinkantis sniego valytuvas yra svarbus sprendimas. Sprendimo priėmimas priklauso nuo valomo sniego tūrio. Ar šlaituose irgi reikia valyti? 

Tada reikia vikšrinės mašinos. Trūksta laiko? Didesnių mašinų našumas taip pat didesnis. Nesvarbu kokių charakteristikų mašinos jums reikia, „Honda“ 

atstovybės specialistas jums patars renkantis tinkamą modelį. Siekiant palengvinti atranką modelius suskirstėme pagal 30 cm storio dviejų teniso kortų 

dydžio ploto (apie 520 kvadratinių metrų, masė- iki 7,8 tonų) šviežio sniego valymo laiką. Sniego valytuvų pagrindinių charakteristikų lape pateikta 

informacija padės jums renkantis jūsų konkrečius poreikius atitinkantį sniego valytuvą. 

Variklio galios techninė informacija: ir su karbiuratoriaus modifi kacijos modeliu variklio galia sumažėja 3,5 % kiekvienam 300 
kilimo metrui (1000 pėdų). Be karbiuratoriaus modifi kacijos galios sumažėjimas yra dar didesnis. 
*  Tik modeliai su elektriniu starteriu. 
** Elektrinis paleidimas yra tik vikšriniuose modeliuose. 

Iki

5-6
tonų/val.

riklio galios techninė informa
mo metrui (1000 pėdų). Be k

7 Serija  
Šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 30 cm storio sniego plotą 
valo apie 10 minučių. Yra su ratais ar vikšriniai bei turi elektrinį 
starterį. 

Žr. 13 psl.

Vienpakopiai sniego valytuvai    
Priklausomai nuo modelio šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 
30 cm storio sniego plotą valo apie 16 minučių. 
Yra tik versija su ratais.   

Žr. 9 psl.

Kastuvu
Geros fi zinės būklės vyras kasa 5-6 
tonas sniego per valandą.

6 serijos  
Šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 30 cm storio sniego plotą 
valo apie 13 minučių. Yra su ratais ar vikšriniai. 

Žr. 11 psl. 

ą 

Sniego frezos 
Šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 30 cm storio sniego plotą 
valo apie 4 minutes.

Žr. 25 psl.

13 serijos  
Šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 30 cm storio sniego plotą 
valo apie 8 minutes ir turi elektrinį starterį. 

Žr. 17 psl. 

Hibridinių modelių pasirinkimas  
Šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 30 cm storio sniego plotą 
valo apie 8 minutes.  

Žr. 19 psl. 

9 serijos    
Šie modeliai dviejų teniso kortų dydžio, 30 cm storio sniego plotą 
valo apie 9 minutes. Šios serijos modeliai yra ant ratų ar vikšriniai 
bei turi elektrinį starterį.  

Žr. 15 psl.

Iki

50
tonų/val.

Iki

65
tonų/val.

Iki

33
tonų/val.

Iki

37
tonų/val.

Iki

46
tonų/val.

Iki

135
tonų/val.

Iki

92
tonų/val.
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Sniego valytuvų naujovės
Techniniai sprendimai. 
Siekdami visada pateikti, kas geriausia, nuolat stengiamės kurti naujus savo produktų sprendimus. Bet kam išradinėti dviratį? Kartais pakanka peržvelgti 

jau esamus ir veikiančius dalykus bei juos patobulinti. Toks sau iššūkių metimo požiūris ir mūsų pasišventimas suteikiant sprendimus leidžia nuolat teikti 

vis daugiau novatoriškų idėjų. Nesvarbu, ar raida susijusi su mūsų produktų saugumu, aplinkos tausojimu ar tiesiog patogumu naudotojams, visada 

galite būti tikri, kad mes išsprendėme viską kuo moderniausiu būdu.  

Hidrostatinė pavara  
Šis įrenginys komplektuojamas su 7, 9 ir 13 serijos sniego 
valytuvais. Visa sistema valdoma viena svirtimi, kuri leidžia 
sklandžiai reguliuoti greitį, nekeičiant sraigto sukimosi greičio. 
Kuo toliau į priekį pastumiama svirtis, tuo greičiau juda 
sniego valytuvas. Norėdami judėti į priekį, pastumkite svirtį 
į priekį; o atgal - patraukite svirtį atgal. Be to, mašina turi 
hidrostatinę pavarą, kuri leidžia reguliuoti sniego valytuvo greitį, 
optimizuojant sniego ėmimą sraigto korpuso lygyje. Bepakopė 
greičio keitimo sistema leidžia rasti sniego sąlygas atitinkanti 
ar asmeniškai tinkamą greičio keitimą. Sklandžiai ir nuspėjamai 
veikiantis greičio perjungimo mechanizmas leidžia eksploatuoti 
mašiną lengvai ir saugiai. Optimaliam darbo funkcijų valdymui 
sraigto darbo greitis yra visiškai nepriklausomas nuo mašinos 
užtikrinti judėjimo greičio. Greičio keitimas judant pirmyn ir atgal 
atliekamas lengvu vienos rankos judesiu.    

Sraigto aukščio reguliavimo 
svirtis  
„Honda“ turi sraigto aukščio sklandaus reguliavimo sistemą su 
norimo kampo nustatymo svirtimi. Suspaustų dujų amortizatorius 
leidžia lengvai manipuliuoti svirtimi ir priklausomai nuo 
besikeičiančių sąlygų reguliuoti frezos aukštį. Esant giliam  sniegui 
ar pernešant įrenginį, geriausia sraigtą nukreipti į viršutinę padėtį. 
Įprastai šviežiam sniegui valyti idealiai tinka vidurinė padėtis. 
Paviršiui valyti iki ledo arba kasti prilipusį sniegą skirta žemiausia 
sraigto padėtis.  

„Honda“ varikliai ir tylus jų 
veikimas  
Būdami didžiausiu pasaulyje variklių gamintoju, mes visada 
pirmaujame aukščiausios klasės keturtakčių karbiuratorinių variklių 
srityje. Mūsų varikliai įrodė savo patvarumą ir našumą visame 
pasaulyje tiek profesionaliame, tiek ir privačiame sektoriuje. Turime 
daugiau kaip 50 metų variklių gamybos patirties. „Honda“ varikliai 
yra žinomi dėl jų ilgaamžiškumo, žemo triukšmo lygio, mažo 
išmetamųjų dujų kiekio ir neprilygstamo praktiškumo:   

Žemas triukšmo lygis - „Honda“ sniego valytuvai yra tyliausi 
rinkoje. Arčiausių konkurentų tyliausi modeliai yra 8dB(A) didesnio 
triukšmo lygio nei „Honda“. Triukšmui sumažinti  atkreipėme dėmesį 
į visas, net smulkiausias detales. Siekiant šio tikslo, pagerinome 
variklius, keitėme stūmoklio medžiagą, modifi kavome oro įsiurbimo 
vožtuvą ir pagerinome išmetimo vamzdžio vidaus konstrukciją. Ir 
varikliai, ir sniego valytuvai yra suprojektuoti taip, kad jie sudaro 
harmoningai eikiančią visumą.  

Išmetamosios dujos -
Visuose „Honda“ 
varikliuose atsižvelgiama 
į kuro taupymą ir 
išmetamųjų teršalų 
ribojimo kriterijų. 
„Honda“ varikliai atitinka 
griežčiausius pasaulyje 
emisijos standartus.

Automatinis sraigto 
išjungimas
Įprasti sniego valytuvai atsitrenkę į nepastebimą kliūtį gali 
sugadinti  ne  tik  sraigtą, bet visą mašiną. Todėl  „Honda“ 
sukūrė išmaniąją technologiją, kuri sustabdo „Honda“ sniego 
valytuvo sraigtą automatiškai, kai tik sraigtas atsitrenkia į kliūtį 
sniege. Variklis sustoja automatiškai ir išvengiama sraigto 
sugadinimo. Darbui tęsti iš karto pakanka atjungti blokavimą 
ir paleisti variklį. Šią funkciją turi tik 9 ir 13 serijos mašinos su 
elektriniu starteriu. 

Įprastai šviežiam sniegui valyti idealiai tinka vidurinė padėtis. 
Paviršiui valyti iki ledo arba kasti prilipusį sniegą skirta žemiausia
sraigto padėtis.  
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Pagrindinės sniego 
valytuvų 
charakteristikos
„Honda“ sniego valytuvai turi daug novatoriškų, našumą 
gerinančių funkcijų. Norėdami lengviau rasti tinkamą produktą, 
perskaitykite brošiūrą, kur rasite ir nuotraukų. 

Ratai arba vikšrai  

Elektrinis starteris  

Sraigto automatinis stabdymas 

Hidrostatinė pavara 

Žibintas

Automatinis droselis  

Sniego išmetimo nuotolinis valdymas 

Sraigto aukščio
reguliavimo svirtis
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Unikali hibridinė sistema   

Sraigto automatinis 
stabdymas 
Mažiems sniego valytuvams 
sumontuota serijinė nauja sraigto 
automatinio stabdymo sistema,  
išjungdama variklį, apsaugo 
nuo žalos ir nepatogumų kliūčiai 
patekus į sraigtą, priešingu atveju 
reikėtų keisti peiliukus. Įrengta tik 
modeliams su elektriniu starteriu. 

Elektrinis starteris  
Be įprasto patraukiamo lyno 
sistemoje įdiegtas  elektrinis 
starteris, pradedantis lengvai užvesti 
sniego valytuvą.  

Sraigto aukščio 
reguliavimo svirtis 
Tik pas „Honda“, sraigto aukščio 
nustatymo sistemos valdymo svirtis 
sraigto pjovimo kampą pagal sniego 
sąlygas leidžia nustatyti greitai ir 
lengvai. Tik mašinose su vikšrais.  

Pavarų dėžė 
Daugiau pavarų leidžia tiksliau 
paskirstyti galią. Pavarų dėžė 
užtikrina reikiamą galią bei galios 
momentą pagal jūsų pasirinktą 
tempą.  

Laikmatis 
Praktiškas laikmatis suteikia aiškų 
vaizdą apie darbo valandas, kad 
būtiną priežiūrą visada atliktumėte 
tinkamu laiku. 

Hidrostatinė pavara
Hidrostatinė pavara leidžia keisti 
greitį nekeičiant sraigto darbo 
režimo.  

Žibintas
Galingas reguliuojamas prožektorius 
daro darbą su „Honda“ sniego 
valytuvu lengvą net tamsoje.

Sniego išmetimo 
nuotolinis valdymas
Sniego išmetimo krypties ir kampo 
elektroninis valdymas joystick tipo 
valdikliu. Kiti modeliai valdomi 
rankiniu būdu. 

Guminis sraigtas 
kruopščiam valymui  
Keičiami sraigto guminiai peiliai 
leidžia nuvalyti sniegą iki pat žemės. 

Vikšrinis modelis  
Vikšrai suteikia gerą sukibimą 
įvairiomis žiemos sąlygomis. 
Valytuvas vikšrinis yra idealus 
dirbant ant nelygių paviršių ir žvyro 
keliuose. Juostos neslysta net 
stačiuose šlaituose, tai leidžia jums 
visada suvaldyti situaciją.

Modelis su ratais  
Ant lygesnių paviršių iš specialaus 
mišinio pagaminti ratai su žemo 
slėgio padangomis užtikrina 
gerą sukibimą ir įrenginio lengvą 
manevravimą aplink kliūtis.  

Variklis su kuro 
įpurškimu   
Dabar ir maži sniego valytuvai turi 
įpurškimą, užtikrinantį įrenginio 
paleidimą akimirksniu. Nereikia 
reguliuoti droselio vožtuvo, 
nes specialus jutiklis daro tai 
automatiškai pagal temperatūrą ir 
aukštį.  

Našumo indikatorius   
Naujoviškas indikatorius sniego 
valytuvo optimaliam našumui 
parodyti, priklausomai nuo sniego 
storio. Tai gera priemonė, leidžianti 
naudotojui dirbti visada geriausiu 
sniego valytuvo našumu.  

Sraigto išmanioji 
sistema   
Sraigto išmanioji sistema dirbant 
su mašina leidžia naudoti tris 
labai praktiškas funkcijas, sraigto 
pakėlimo mechaniką, pakartotinio 
nustatymo mechanizmą ir 
pakrypimo funkciją.   

Sraigto pakėlimo 
mechanizmas 
Sraigto pakėlimas sumažina žalos 
sraigtui riziką, pakeliant sraigtą 
automatiškai, kiekvieną kartą įjungus 
atbulinės eigos pavarą, ir sraigtui 
grįžtant į darbinę padėtį, kai reikia 
įjungti eigos pirmyn pavarą. 

Automatinis droselis 
Automatinis droselis įleidžia į cilindrą 
didesnį benzino kiekį, ribojant 
oro tiekimą. Kai yra automatinis  
droselis, nereikia reguliuoti droselio 
vožtuvo, kai variklis yra šaltas arba 
paleidžiant šiltą variklį iš naujo. 
Sniego valytuvas paleidžiamas 
lengvai, sutaupant laiko ir pinigų.  

Hibridinė technologija 
„Hybrid“ 
Siekiant geriausio rezultato, „Honda“ 
unikalią variklio galios hibridinę 
technologiją naudoja dviem būdais: iš 
vienos pusės, generatoriaus maitinimui 
vikšrų baterijoms įkrauti; iš kitos pusės, 
maksimaliai sraigto galiai, kuri užtikrina 
neprilygstamą sniego valymo našumą.   

Išmanioji valdymo  
sistema ICS  
ICS operatorius gali pasirinkti tarp 
dviejų režimų. Rankinis režimas 
variklio sūkiams  ir judėjimo greičiui 
kontroliuoti. Automatinis režimas 
(ICS) automatiškai palaiko optimaliai 
minimalų išmetamųjų teršalų kiekį, 
sniego valymo metu esant tam tikriems 
variklio sūkiams ir mašinos judėjimo 
greičiui.   

Režimo pasirinkimo 
sistema 
Ši unikali, tik „Honda“ hibridinio 
sniego valytuvo siūloma režimo 
pasirinkimo funkcija leidžia nustatyti 
darbo režimą pagal našumą 
ir sąlygas, visada užtikrinant 
optimaliausią efektyvumą.  

Nustatymo 
mechanizmas 
Nustatymo mechanizmas automatiškai 
nukreipia sraigtą į pradinę padėtį, kas 
yra labai praktiška, dirbant storame 
sniege arba šlaite.    

Pakrypimo funkcija
Sniego valytuvui dirbant nuolydyje 
pakrypimo funkcija leidžia pakreipti 
sraigtą, pjaunant horizontalius 
paviršius. 

Parametrų stebėjimo 
sistema 
Sniego valytuvo savaiminio 
testavimo sistema aptinka trikdžius 
paleidimo ir eksploatavimo metu. 
Mašinos darbo procedūros 
žymimos penkiais indikatoriais.  

Apsisukimas
Galimybė apsisukti vietoje daro šią 
mašiną labai praktišką. 

ą
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Vienfaziai sniego 
valytuvai HS 750 

Nuotraukoje parodytas modelis HS 750 EANuo
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Vienfaziai sniego valytuvai HS 750 

Pagrindinės charakteristikos  
Mūsų naujos klasės HS 750 sniego valytuvai įstengia valyti sniegą 29 tonų per valandą našumu. Jie veikia tyliai ir našiai, juos lengva 
valdyti. Valytuvai leidžia nuvalyti sniegą nuo paties takų ir įvažiavimų paviršiaus. Šie modeliai turi ergonomišką rankeną, kurią galima 
sulankstyti ir patogiai laikyti. 

 HS 750 EA 
 Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 50 cm 
  • Valymo našumas: 29 tonos/val. 
  • Variklio galia: 3,9 kW 
  

 HS 750 EMA
   Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 50 cm 
  • Valymo našumas: 29 tonos/val. 
  • Variklio galia: 3,9 kW 

Sraigtas su gumine juosta 
paviršiams valyti
Nuimamos guminės peilio juostos 
leidžia nuvalyti sniegą nuo paties 
paviršiaus.

Nuotolinis išmetimo valdymas (EA) Rankinis išmetimo valdymas (EMA) Sraigtas su gumine juosta 
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Nuotraukoje parodytas modelis HSS 655 T

6 serijos 
sniego valytuvai

Nu
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Pavarų dėžė   

Modelis ant ratų 

Vikšrinis 
modelis    

Elektrinis 
starteris* Žibintas

6 serijos sniego valytuvai

Pagrindinės charakteristikos
„Honda“ kompaktiški dvipakopiai sniego valytuvai yra didelio našumo. Iki 37 tonų 50 cm storio sniego valymo našumo mašinos yra ant ratų arba 

vikšrinės  ir su elektriniu* ir/arba paprastu starteriu lynu trakukiamu, o tai reiškia, kad GX varikliui yra įrengta paleidimą ir traukimą palengvinanti 

automatinė dekompresijos sistema. Šie modeliai idealiai tinka naudoti namų ūkyje teritorijose su mažesniu ar vidutiniu sniego kiekiu arba profesionaliam 

naudojimui mažesnėse teritorijose.    

Pavarų dėžė   Variklio sūkių reguliatorius Žibintas

 HSS 655 T / TS
   Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 55 cm 
  • Valymo našumas: 37 tonos/val. 
  • Variklio galia: 3,6 kW

 HSS 655 W
 Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 55 cm 
  • Valymo našumas: 32 tonos/val. 
  • Variklio galia: 3,6 kW

*Yra tik TS modeliuose  ose
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7 serijos 
sniego valytuvai

Nuotraukoje parodytas modelis HSS 760 TSNuo
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Hidrostatinė 
pavara Žibintas

Modelis su 
ratais  

Elektrinis 
starteris*

Vikšrinis 
modelis  

Išmetimo sis-
tema su nuoto-
liniu valdymu **

Sraigto aukščio
reguliavimo
svirtis

Elektrinis 
starteris*

7 serijos sniego valytuvai

Pagrindinės charakteristikos 
Pilnai įrengtas vidutinio dydžio „Honda“ 7 serijos sniego valytuvas idealiai tinka naudoti namų ūkyje arba profesionaliam naudojimui vidutinėse arba 

didelėse teritorijose. Šie sniego valytuvai visada pasirengę bet kokiems sniego valymo iššūkiams ir valo iki 51 cm sniego storio plotus 46 tonų per 

valandą našumu. 7 serijos modeliai yra su ratais ir vikšriniai bei turi rankinį ar elektrinį starterį.  

Rankinis išmetimo 
reguliavimas

Hidrostatinė pavara Elektrinis paleidimas 

 HSS 760 T / TS
   Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 60,5 cm 
  • Valymo našumas: 42 tonos/val. 
  • Variklio galia: 4,1 kW

 HSS 760 W / WS
 Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 60,5 cm 
  • Valymo našumas: 46 tonos/val. 
  • Variklio galia: 4,1 kW

*Yra tik modeliuose TS / WS
 **Yra tik modeliuose TS 

WS
TS 
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Nuotraukoje parodytas modelis HSS 970 T

9 serijos 
sniego valytuvai 

Nuo
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Hidrostatinė 
pavara Žibintas

9 serijos sniego valytuvai

Pagrindinės charakteristikos
Namų ūkyje ir verslo tikslais tinkama „Honda“ 9 serija lengvai susidoros ir su labai dideliu kiekiu sniego. Tai šios kategorijos techninės kompetencijos 

viršūnė, kuri iki 51cm storio sniegą valo iki 50 tonų per valandą našumu. 9 serijos modeliai pasižymi valant didelį sniego kiekį. Geriausią įmanomą 

komfortą užtikrina unikali „Honda“ sraigto automatinio stabdymo sistema.    

 HSS 970 T / TS
  Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 71 cm 
  • Valymo našumas: 50 tonos/val. 
  • Variklio galia: 6,3 kW

Modelis ant 
ratų  

Elektrinis 
starteris*

Išmetimo sis-
tema su nuoto-
liniu valdymu*

Sraigto 
automatinis 
stabdymas* Laikmatis*

Vikšrinis 
modelis

Sraigto aukščio 
reguliavimo 
svirtis

Elektrinis 
starteris*

Išmetimo siste-
ma su nuotoliniu 
valdymu*

Sraigto 
automatinis 
stabdymas* Laikmatis*

 HSS 970 W / WS
 Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 71 cm 
  • Valymo našumas: 50 tonos/val. 
  • Variklio galia: 6,3 kW

*Yra tik modeliuose TS / WS 

Hidrostatinė pavara Modelis su ratais Sraigto automatinis stabdymas

WS 16



13 serijos 
sniego valytuvai

Nuotraukoje parodytas modelis HSS 1380 TSNu
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Vikšrinis 
modelis

Hidrostatinė 
pavara

Sraigto aukščio regu-
liavimo svirtis Žibintas

13 serijos sniego valytuvai

Pagrindinės charakteristikos 
„Honda“ klasikinių sniego valytuvų fl agmanai,13 serijos modeliai, tai - du galingiausi, novatoriškiausi ir ekologiškiausi sniego valytuvai rinkoje. Kartu su 

hidrostatine pavara, sraigto aukščio reguliavimo svirtimi ir galingu GX-390 varikliu 13 serija yra visiškai atskira klasė. 13 serija apdoroja iki 65 tonų iki 51 cm 

storio sniego per valandą. Modeliai yra su rankiniu ir elektriniu starteriu bei unikalia „Honda“ sraigto automatinio stabdymo sistema.

HSS 1380 T / TS  
 Pagrindinės charakteristikos 
 • Sraigto plotis: 81 cm 
 • Valymo našumas: 65 tonos/val. 
 • Variklio galia: 8,7 kW     

*Yra tik modeliuose TS 

Vikšrinis modelis Joystick tipo sniego 
išmetimo sistemos svirtis  

Sankabos svirtis 

Išmetimo siste-
ma su nuotoliniu 
valdymu*

Elektrinis 
starteris*

Laikmatis*

Sraigto 
automatinis 
stabdymas*

TS
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Nuotraukoje parodytas modelis HSM 1590i E

Hibridinių 
sniego valytuvų 

pasirinkimas
„Honda“ hibridiniai sniego valytuvai („Hybrid“) perteikia „Honda“ 

technologinių naujovių dvasią ir yra efektyviausi iš visų parduodamų 
sniego valytuvų. Unikali „Honda“ technologija leidžia vikšrams veikti 

naudojant elektros variklius maitinamus iš akumuliatoriaus, o tai 
reiškia, kad sraigtui lieka daugiau galios sniego valymui. „Honda“ 
hibridiniai sniego valytuvai valo iki 92 tonų sniego per valandą, o 

metimo nuotolis siekia iki 21 metro, todėl „Honda“ sniego valytuvas 
su hibridine technologija yra itin veiksminga mašina. 

i E
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Generatorius Variklis

Variklio ECM

Pagrindinis ECM

Variklio sūkių reguliatorius

Baterija

Greičio kontrolė  

Elektros srovė 

Sniego valymo

kryptis 

Pavara

Elektrinis variklis 

Pakrypimo 
funkcija 
Pakrypimo funkcija leidžia operatoriui sklandžiai pakreipti 
sraigto korpusą norima kryptimi, kas yra reikalinga lygiam 
keliui nutiesti dirbant ant nelygios žemės ar šlaituose. 
Tai dar vienas novatoriškos hibridinės technologijos 
sprendimas, kuris leidžia padidinti sraigto galią reikalinga 
kryptimi.

Kaip ji veikia  
„Honda Hybrid“ unikali hibridinė technologija užtikrina 
neprilygstamą efektyvumą sniego valymo darbuose 
(konkuruojančios mašinos susidoroti su tokia pačia darbo 
apimtimi tik turėdamos daug didesnius variklius), ir daro tai 
nepaprastai taupydama kurą, su nedideliu išmetamųjų dujų 
kiekiu, tyliai (iki 30% mažiau triukšmo) ir su mažiau vibracijos. 
Nuolat stebint apkrovą sraigtui technologija leidžia atitinkamai 
automatiškai reguliuoti greitį ir nepriklausomai nuo sniego sąlygų 
užtikrinti geriausią sniego valymo našumą. 
Kiti „Honda Hybrid“ technologijos pranašumas yra efektyvumo 
padidinimas, pasiekiamas naudojant tą patį jėgos šaltinį 
mechaninei jėgai (sraigto pavarai) ir elektros energijai gamybai, 
skirtai autonominiam jėgos šaltiniui paleisti. Naudojant vikšrus, 
varomus elektriniu varikliu su matinimu iš baterijos, lieka daugiau 
galios resurso sraigto naudojimui. Hibridinė technologija su 
parametrų stebėjimo sistema sistema tikrina mašinos būklę 
kiekvieną kartą užvedant variklį ir veikimo metu. 

Apsisukimas 
Abu vikšrai valdomi atskirai, nepriklausomu baterijos 
maitinamu elektriniu varikliu. Tai užtikrina darbo operacijų 
tikslumą ir mašinos manevringumą, mašiną galima 
net vietoje apsukti. Kuo stipriau spaudžiama svirtis, 
tuo staigesnis apsisukimas. Todėl operatorius visiškai 
kontroliuoja visus manevrus, kas leidžia sutaupyti laiko 
sniego valymui ir užtikrinamas patogumas vartotojui.

Hibridinė technologija 
„Honda“ hibridinės technologijos širdis yra iGX variklis. iGX varikliai yra paskutinis technikos žodis su funkcijomis ir galimybėmis, kurių joks kitas 

mažas variklis pasaulyje negali suteikti. Savo daugiafunkcine didelio našumo koncepcija ir patvarumu, kurį pademonstravo „Honda“ legendinis 

variklis GX, iGX pakelia į naują lygį visus variklius (tik HSM modeliuose).
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Sraigto pakėlimo 
mechanizmas  
Mašinos eigą perjungiant į priekį ir atgal, sraigto korpusas 
automatiškai juda aukštyn ir žemyn. Sraigto pakėlimas yra 
Reikalingas, kad būtų išvengta galimos žalos, važiuojant 
atbuline eiga. Judant į priekį, sraigtas automatiškai juda pagal 
atmintyje išsaugotus parametrus. 

Nustatymo 
mechanizmas
Ši unikali hibridinė funkcija leidžia operatoriui dirbti saugiai 
ir taupiai, vengiant išmetimo užsikimšimo ir mašinos 
išsijungimo bei paleidimo laiko sąnaudų. Vienu nustatymo 
mygtuko paspaudimu sraigtas automatiškai juda į gamyklinio 
nustatymo padėtį.

Sniego valymo 
režimas  
Automatinis režimas: režimas idealiai tinka nepatyrusiems 
vartotojams. Variklio sūkiai yra vienodi, nepriklausomai nuo 
sniego kiekio, o judėjimo greitis pagal sniego gylį ir sraigto 
apkrovą reguliuojamas automatiškai.
Galios režimas: Šis režimas leidžia vartotojui reguliuoti variklio 
sūkius pagal savo poreikius. Sraigtas automatiškai parenka 
mašinos judėjimo greitį, padidindamas greitį, kai sniego kiekis 
nedidelis ir sumažindamas greitį, kai sniego kiekis didesnis.
Rankinis režimas: Šis režimas leidžia patyrusiam vartotojui 
smarkiau išmesti sniegą, nes ir variklio sūkius, ir judėjimo greitį 
reguliuoja pats vartotojas.  22



Vikšrinis 
modelis 

Hibridinė 
technologija

Išmetimo sis-
tema su nuotoliniu 
valdymu Žibintas

Elektrinis 
starteris

Sraigto aukščio 
reguliavimo 
svirtis  

Nustatymo 
funkcija

Pakrypimo 
funkcija

Parametrų 
stebėjimo 
sistema Apsisukimas*

Sraigto 
pakėlimo 
mechanizmas**

Automatinis 
droselis

Išmanioji 
valdymo sistema

Hibridiniai sniego valytuvai

Pagrindinės charakteristikos 
Iš hibridinių „Honda“ sniego valytuvų („Hybrid“) klientas gali pasirinkti naujausius technologijų pasiekimus. Šios mašinos leidžia naudoti labai praktiškas, 

tik „Honda“ siūlomas funkcijas, kurios padeda valyti sniegą su nepralenkiamu „Honda“ efektyvumu. Palyginti su įprastais sniego valytuvais triukšmo lygis 

išlieka 30 % žemesnis, mašinos labai tiksliai valdomos ir gamina mažiau teršalų nei kiti parduodami sniego valytuvai.  

 HSM 1380i E / ZE   
  Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 80 cm 
  • Valymo našumas: 83 tonos/val. 
  • Variklio galia: 8,7 kW

  • Dviejų režimų pasirinkimo sistema
 
  • Sraigto aukščio reguliavimas joystick tipo valdikliu (E) 
  • Sraigto pakėlimo sistema su automatiniu valdymu (ZE)

HSS 1380i  
 Pagrindinės charakteristikos 
 • Sraigto plotis: 81 cm 
 • Valymo našumas: 60 tonų/val. 
 • Variklio galia: 7,6 kW

 

Išmanioji valdymo sistema Sraigto sankabos jungiklis Sraigto pakėlimo mechanizmas* 
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Nustatymo 
funkcija**

Pakrypimo 
funkcija

Parametrų 
stebėjimo 
sistema Apsisukimas*

Sraigto 
pakėlimo 
mechanizmas**

Automatinis 
droselis

Režimo 
parinkimas

Nustatymo 
funkcija**

Pakrypimo 
funkcija

Parametrų 
stebėjimo 
sistema Apsisukimas*

Sraigto 
pakėlimo 
mechanizmas**

Automatinis 
droselis

Režimo 
parinkimas

HSM 1390i ZE  
Pagrindinės charakteristikos 
 • Sraigto plotis: 92 cm 
 • Valymo našumas: 83 tonos/val. 
 • Variklio galia: 8,7 kW

 • Trijų režimų pasirinkimo sistema
• Sraigto aukščio reguliavimas 
joystick tipo valdikliu
• Sraigto pakėlimo sistema su  
automatiniu valdymu 

Savaiminis testavimas Reguliuojama išmetimo sistema Įrankių dėžė*

 HSM 1590i E   
 Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 92 cm 
  • Valymo našumas: 92 tonos/val. 
  • Variklio galia: 9,5 kW

  • Trijų režimų pasirinkimo sistema 
  • Sraigto aukščio reguliavimas joystick
   tipo valdikliu 
  • Sraigto pakėlimo sistema su automatiniu
   valdymu

*Yra tik HSM modeliuose. 
**Yra tik HSM modeliuose 1590i E ir visuose ZE modeliuose. 

k

tiniu
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Nuotraukoje parodytas modelis  HSL 2511E

Sniego freza

Nuo
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Hidrostatinė 
pavara Šviesa

Išmetimo siste-
ma su nuotoliniu 
valdymu

Vikšrinis 
modelis 

Pakrypimo 
funkcija

Elektrinis 
starteris

Sraigto 
aukščio 
reguliavimo 
svirtis Laikmatis

Parametrų 
stebėjimo 
sistema

Variklis su 
įpurškimu

Sraigto 
pakėlimo 
funkcija

Išmanioji 
sistema 

Sniego freza 

Pagrindinės charakteristikos 
„Honda“ pirmieji pasaulyje tiekia sniego frezą su paleidimą palengvinančiu varikliu su įpurškimu. Taip pat sniego frezos turi daugybė įvairių naujoviškų funkcijų, 

palengvinančių sniego valymą sunkiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, greičio kontrolės sistema „Speed Guide Monitor“ parodo optimalų sniego frezos greitį pagal  

valomo sniego storį, kas visada užtikrina efektyviausią sniego frezos naudojimą. 

Valdymo skydelis Variklis su įpurškimu Reguliuojamas sraigto aukštis 

 HSL 2511 E  
  Pagrindinės charakteristikos 
  • Sraigto plotis: 110 cm 
  • Valymo našumas: 140 tonų/val. 
  • Variklio galia: 16,5 kW
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Sniego valytuvų techniniai duomenys 
Toliau pateikta lentelė suteikia jums greitai peržvelgiamų įvairių funkcijų apžvalgą ir leidžia pasirinkti sniego pūstuvo modelį tiksliai 

pagal savo poreikius. 

* Pilnu pajėgumu 
Garantuojamas triukšmo lygis (2000/14/EB, 2005/88/EB.)
† Rankinis /ICS režimas) 
Δ Rankinis/Galios režimas) 

VIENPAKOPIAI
6

SERIJA
7

SERIJA

HS 750 EA HS 750 

EMA

HSS 655 

W

HSS 655 

T

HSS 655 

TS

HSS 760 

W

HSS 760

WS

HSS 760

T

HSS 760 

TS

SNIEGO VALYTUVAS

Sraigto valymo plotis (cm) 50 50 55 55 55 60.5 60.5 60.5 60.5

Valymo aukštis (cm) 30 30 50 50 50 51 51 42 42

Valymo našumas (tonų/val.) 29 29 32 37 37 46 46 42 42

Išmetimo atstumas (m) 10 10 14 14 14 14 14 14 14

Sraigto aukščio reguliavimas - - - 3-pakopis 3-pakopis - -

Sraigto 
aukščio 

reguliavimo 
svirtis

Sraigto 
aukščio 

reguliavimo 
svirtis

Išmetimo sistemos reguliavimas Rankinis Rankinis Rankinis Rankinis Rankinis Rankinis Rankinis Rankinis
Elektrinis 
valdymas 

Valdymo sistema su sankaba - - - - - - - - -

Transmisija - -
3 pavarų kartu 
su atbulinės 

eigos  pavara

3 pavarų kartu 
su atbulinės 

eigos  pavara

3 pavarų kartu 
su atbulinės 

eigos  pavara
Hidrostatinė Hidrostatinė Hidrostatinė Hidrostatinė

Greitis (km/h) - - 1.08–2.60 1.22–3.06 1.22–3.06 0–4.25 0–4.25 0–3.24 0–3.24

Greitis: Automatinis režimas (km/val.) - - - - - - - - -

VARIKLIS

Variklio modelis GC 190 GC 190 GX 160 GX 160 GX 160 GX 200 GX 200 GX 200 GX 200

Našioji galia (kW/aps./min.) 3,9/3,600 3,9/3,600 3,6/3,600 3,6/3,600 3,6/3,600 4,1/3,600 4,1/3,600 4,1/3,600 4,1/3,600

Kuro bako talpa (litrų) 1,1 1,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Galios ištekliai (val./min)* 1,0 1,0 2,7 2,7 2,7 1,8 1,8 1,8 1,8

Paleidimo sistema  Easy start Easy start Easy start Easy start
Easy start/

Elektrinis 

paleidimas 
Easy start

Easy start/

Elektrinis 

paleidimas
Easy start

Easy start/

Elektrinis 

paleidimas

MATMENYS

Bendras ilgis x plotis x aukštis (cm) 126 x 53 
x 103

126 x 53 
x 103

140 x 55 
x 111 

150 x 55 
x 112,5

150 x 55 
x 112,5

147,5 x 62 
x 110,5

147,5 x 62 
x 110,5

142 x 62 
x 107,5

142 x 62 
x 107,5

Grynas sausas svoris (kg) 41 37.5 67 68 77 87 96 91 100

TRIUKŠMO LYGIS   

Triukšmo lygis** (dB(A)) 99 99 100 100 100 102 102 102 102
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Snowthrower accessories

Protect your Honda Snowthrower throughout the year. Snowthrower 

covers are available in small, medium or large sizes to suit your model. 

Contact your dealer for more information.

Visit www.honda.co.uk/xxxx to fi nd your nearest dealer. 

Sniego valytuvų priedai 

Uždangalas „Honda“ sniego valytuvui saugoti ištisus metus. Sniego 

valytuvo uždangalai yra mažo, vidutinio ir didelio dydžio, atitinkantys sniego 

valytuvo modelį. Papildomos informacijos klauskite „Honda“ atstovybėje.  

Raskite artimiausią atstovybę: www.honda.lt

Britų tona = 2240 svarų 
 JAV tona = 2000 svarų

 Metrinės sistemos tona = 1000 Kg = 2204 svarai 
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MODELIAI SU 
HIBRIDINE SISTEMA 

SNIEGO FREZA

HSS 970 

W

HSS 970

WS

HSS 970

T

HSS 970

TS

HSS 1380 

T

HSS 1380 

TS

HSS 1380i HSM1380i

E / ZE

HSM 1390i

ZE

HSM 1590i

E

HSL 2511

E

71 71 71 71 81 81 81 80 92 92 110

51 51 51 51 51 51 51 58 58 58 74

50 50 50 50 65 65 60 83 83 92 140

16 16 16 16 17 17 17 19 19 21 26

- -

Sraigto 
aukščio 

reguliavimo 
svirtis

Sraigto 
aukščio 

reguliavimo 
svirtis

Sraigto 
aukščio 

reguliavimo 
svirtis

Sraigto 
aukščio 

reguliavimo 
svirtis

Elektrinis 
valdymas

Elektrinis 
valdymas

Elektrinis 
valdymas

Elektrinis 
valdymas

Elektrinis valdymas

Rankinis
2-pakopis
elektrinis

Rankinis
2-pakopis
elektrinis

Rankinis
2-pakopis
elektrinis

2-pakopis
elektrinis

2-pakopis
elektrinis

2-pakopis
elektrinis

2-pakopis
elektrinis

2-pakopis
elektrinis

- - - - - - Taip Taip Taip Taip Taip

Hidrostatinė Hidrostatinė Hidrostatinė Hidrostatinė Hidrostatinė Hidrostatinė
2 elektriniai 

varikliai 
2 elektriniai 

varikliai
2 elektriniai 

varikliai
2 elektriniai 

varikliai
Hidrostatinė

0–3,96 0–3,96 0–3,06 0–3,06 0–3,54 0–3,54 0–2,88
žemas 0-1,4

†

aukštas 
1,4-3

†

žemas 0-1,4
Δ

aukštas 
1,4-3

Δ

žemas 0-1,4
Δ

aukštas 1,4-3
Δ

žemas 0-0,37
aukštas 0-0,96

- - - - - - - -
žemas 0-1

aukštas 1-2,1
žemas 0-1

aukštas 1-2,1
žemas 0-0,41
aukštas 0-1,06

GX 270 GX 270 GX 270 GX 270 GX 390 GX 390 GXV 390 iGX 390 iGX 390  iGX 440  GX 690

6,3/3,600 6,3/3,600 6,3/3,600 6,3/3,600 8,7/3,600 8,7/3,600 7,6/3,600 8,7/3,600 8,7/3,600 9,5/3,600 16,5/3,850

5,0 5,0 5,0 5,0 5,7 5,7 6v4 5,7 5,7 5,0 25

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 2,2 1,4 4,0

Easy start
Easy start/

Elektrinis 

paleidimas
Easy start

Easy start/

Elektrinis 

paleidimas
Easy start

Easy start/

Elektrinis 

paleidimas

Elektrinis 
paleidimas 

Elektrinis 
paleidimas 

Elektrinis 
paleidimas 

Elektrinis 
paleidimas 

Elektrinis paleidimas 

146,5 x
72,5 x 111,5

146,5 x 
72,5 x 117

150 x 72,5 
x 112,5

150 x 72,5 
x 117

150 x 82,5 
x 112,5

150 x 82,5 
x 117

156 x 81,5 
x 115,5

176 x 80
x 134

176 x 92 
x 134

183 x 92 
x 134

242,5 x 110 
x 201,5

100 115 110 120 125 135 168 235/245 250 268 595

102 102 102 102 103 103 100 104 105 104 105

28



„HONDA“ MOTORINĖS 
TECHNIKOS PASAULIS
Jau daugelį metų mes kuriame motorinę techniką, naudodami aplinką mažiau teršiančią keturtakčių variklių technologiją. Taip darome
dėl to, kad norime savo produktus padaryti lengvai naudojamus, ekonomiškus ir patikimus, tačiau dėl to neaukojame dinaminių savybių.
Daugelis mūsų produktų vis dar varomi geriausių klasėse keturtakčių variklių, tačiau mes nuolatos veržiamės pirmyn ir pristatome
tokius pažangius sprendimus kaip baterijomis varoma robotizuota vejapjovė „Miimo“, kuri, įsikraudama iš įprasto elektros tinklo, gali be
perstojo veikti bet kada, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. „Honda“, sukaupusi milžinišką dizaino ir technologijų patirtį, sukūrė
plačią motorizuotų gaminių gamą – nuo generatorių, vandens siurblių ir kultivatorių iki laivų variklių, pripučiamų valčių ir sniego valytuvų.
Pasižvalgykite po „Honda“ pasaulį ir sužinokite, kaip mūsų motorizuoti gaminiai gali įsilieti į jūsų gyvenimo būdą ir pagelbėti jums dirbant
ar pramogaujant.

Su „Honda“ produktų asortimentu galite susipažinti interneto svetainėje
www.honda.lt

  Krūmapjovės   Versatool™  Versatool™   Pūstuvai

  Kultivatoriai   Sniego valytuvai

  Purkštuvai

  Vandens siurbliaiSniego valytuv

  Pakabinami valčių varikliai

Vejapjovės  Robotas – žoliapjovė  Žolės pjovimo traktoriaiŽolės pjovimo traktoriai

  Elektros generatoriai

  Transporteriai

  Žoliapjovės

  Gyvatvorių žirklėsvatvorių žirklės   Sėdimosios žoliapjovės
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Visiems „Honda“ produktams taikoma 5 metų garantija, jei pirkėjas 

yra privatus asmuo, ir 1 metų garantija, jei pirkėjas yra juridinis 

asmuo.

Mūsų tikslas yra užtikrinti prietaiso vertės išsaugojimą per visą jo 

naudojimo laiką - tiek garantiniu laikotarpiu, tiek ir jam pasibaigus. Visi 

„Honda“ produktų priežiūros darbai turi būti atliekami pas įgaliotąjį 

„Honda“ platintoją ir numatytais periodais. 
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„„Honda““ naudojamas popierius gaunamas iš atsakingų ES gamintojų.

Prašau neišmesk manęs, bet perduok savo draugui ar perdirbimui.  

„Honda Motor Europe“ prekybos atstovai 
Baltijos šalyse:

UAB NIPPON AUTO
Oslo g. 7, LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440 005

UAB WOOD STOCK
Verkiu g. 29, K3, LT–09108, Vilnius, 

tel. +370 5 274 1175

www.honda.lt

Šie techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam tiekiamam arba parduo-

damam produktui. Gamintojas pasilieka teisę su įspėjimu arba be jo keisti duo-

menis, įskaitant spalvas, tokiu metu ir tokiu būdu, kokius laiko tinkamais. Tai gali 

apimti tiek esminius, tiek neesminius pakeitimus. Tačiau dedamos visos pastan-

gos, 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.


