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rõõm
Just see on meie tegutsemise põhjus. 
Seetõttu veedame pikki tunde plaanides, 
valmistudes ja täiustades, tõuseme vara 
üles ja anname endast kõik, kuni tulemus on 
selline, nagu tahame. Honda jaoks on alati 
olnud rõõm luua kasulikke uuendusi, mis 
säästaksid keskkonda ning oleksid iseäranis 
usaldusväärsed ja mugavad. Teie jaoks 
tähendab see Teie unistuste aia loomist.
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Muruniidukid 1978. aastal, kui turul valitsesid 2-taktilised mürarikkad ja räpased mootorid 
tõime me Euroopa turule oma esimese muruniiduki. Sellel oli meie 
läbimurdeline 4-taktiline mootor, mis seadis uue standardi puhtamate, 
töökindlamate ja ohutumate mootorite ehitamiseks. Sellest ajast alates 
oleme me jätkanud töötamist uuenduste ja täiustuste kallal disaini ja 
vastupidavuse vallas. 

Milline Honda on teie aia jaoks sobivaim? 
Oleme loonud tervikliku muruniidukite tootevaliku, pöörates kõigi mudelite puhul samaväärselt tähelepanu detailidele ja ehituse kvaliteedile, 
mida Hondalt oodatakse. Alltoodud juhend aitab teil leida oma muru jaoks sobivaima niiduki. Pidage meeles, et lõiketera suurusest 
sõltub, kui kaua teil muruplatsi niitmiseks aega kulub ja kui tihti tee murukotti tühjendama peate. Üldreegel on, et mida suurem muru, seda 
suuremat lõiketera on vaja. 

SUUR ALAVÄIKE ALA

ELEKTRI
LINE

IZY/HRG HRX HRS HRD/HRH ROHU
LÕIKUR

RAIDER 
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MIIMO

Lehekülg 41

Miimo lõikab vaevata igat sorti muruplatsi, 
väiksest päris suureni.
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Honda mootor
Maailmatasemel töökindlus ja jõudlus, mida usaldavad nii 
erakasutajad, professionaalid kui ka tööstus.

End tõestanud tehnoloogia ja üle 50-aastase kogemuse põhjal 
loodud Honda mootorid tekitavad vähe müra ja heitgaase ning 
neid on lihtne kasutada. Just seetõttu on meie muruniidukite 
mootoritel tänapäeval:

• dekompressoriga lihtsaks käivitamiseks ja taaskäivitamiseks;
•  teiste tootjate mootoritega võrreldes ühed väikseima 

kütusekulu ning vähemate heitgaasidega;
•  madala müratasemega* (–2 dB(A)), tehes 30% vähem müra, 

kui on lubatud kehtiva EL-i standardiga (otsige siit brošüürist 
kõikjalt madala mürataseme ikooni).

Rotostop® terade peatamise 
sidur
Võimaldab käivitada ja peatada lõiketera ilma mootorit 
seiskamata, st te ei pea pärast mootorit uuesti käivitama ja 
ohutuse pärast muretsema. 

Muudetava kiiruse 
tehnoloogiad 
Iseliikuvad muruniidukid teevad muru niitmise lihtsamaks tänu 
SMART Drive’i, Select Drive’i ja hüdrostaatilisele ajamile.

*Müra sõltub ka lõikekorpusest ja tera disainist.

Lähemalt Honda uuendustest
Meie uusim tehnika lihtsalt lahti seletatuna. Meie toodete parandamiseks uute ideede loomine ei tähenda alati uuesti jalgratta leiutamist. Vahel 
piisab, kui vaadata asju, mis juba hästi töötavad. Usume Hondas, et edasiminekuks on vaja alati pingutada. Just meie iseend pidevalt proovile paneva 
meelsuse ja probleemide lahendamise kire tõttu suudame välja tulla aina rohkemate uuenduslike ideedega. Niisiis võite alati meile loota, sest otsime 
järjest uusi võimalusi toodete ohutuse tõstmiseks, nende keskkonnamõju vähendamiseks, lihtsamaks ja mugavamaks kasutamiseks või lihtsalt selleks, 
et aidata murul kasvada ja õilmitseda. Ikka selleks, et saaksite nautida täiuslikku muru.

Muruniidukite põhiomadused
Honda muruniidukitel on hulganisti innovatiivseid ja ainulaadseid omadusi, 
mis annavad parema lõpptulemuse. Otsige brošüürist neid ikoone, need 
aitavad teil leida teile sobivaima toote. 

Elektriline käivitus Automaatõhuklapp
Lihtne ja mugav elektriline võtmega käivitus muudab 
muruniiduki käimapanemise veelgi kergemaks ja see on 
niidukile pandud lisaks standardsele käimatõmbamise 
lahendusele.

Nutikas automaatõhuklapi süsteem seab õhuklapi 
automaatselt selliselt, mis tagab optimaalseima käivituse 
ja toimimise mis tahes tingimustes. 

Vähe müra Profimootor
Meie arendusmeeskond on loonud ja patenteerinud teiste 
teradega võrreldes vähem müra tekitava tera (–0,5 dB(A)). 
Koos mootori ja lõikekorpuse disainiga teeb sellise teraga 
muruniiduk 30% vähem müra, kui on lubatud kehtiva EL-i 
standardiga.

Need terasest ja malmist ehitatud mootorid on mõeldud 
raskemate tööde jaoks.

Select Drive SMART Drive®

M

M

A
X

IN
Täiesti uus Select Drive® süsteem võimaldab täiendavalt 
seadistada püsikiiruse, et saaksite rahulikult ja mugavalt 
niita.

SMART Drive® võimaldab teil liikumiskiirust reguleerida 
vaid sõrmeliigutusega, tagades niitmisel suurema 
täpsuse.

Hüdrostaatiline ajam Tagarull
Hüdrostaatiline ajam tagab niitmisel erakordse täpsuse ja 
sujuva astmevaba kiiruse reguleerimise. 

Tagarulliga mudelid annavad murule klassikalise triibulise 
välimuse. Tagarulliga masin on parema tasakaaluga ja 
seda on muruplatsi äärte niitmisel lihtsam juhtida.

RotoStop® terade peatamise sidur Versamow™ muudetav multšimissüsteem
See peatab terade pöörlemise, kuid jätab mootori tööle, 
et saaksite kogumiskotti tühjendada või iseliikuvate 
mudelitega üle teeradade minna.

Ühe hoovaga Honda Versamow süsteem kogub kas kogu 
niidetud muru kotti või hakib selle peeneks ja jaotab 
murule, et tekitada looduslikku väetist, või kombineerib 
omavahel ideaalselt mõlemat võimalust.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem
Piisab ühest juhthoova liigutusest, et lülitada Honda Versamow 
süsteem ümber kas niidetud muru kotti kokkukogumise režiimile 
või valida niidetud muru peenekshakkimise ja mahalaotamise 
režiim, kus see toimib muru väetisena.

Optimaalne õhuvool – Optiflow
Lõikekorpuse all olev ventilaatoriga süsteem parandab 
õhu liikumist lõikekorpuse ja kiire õhuvooluga 
kogumiskoti vahel. See muudab murukogumise 
märkimisväärselt tõhusamaks.

Versamow™ integreeritud 
multšimissüsteem
Parima multšimistulemuse saavutamiseks on Honda välja töötanud 
kahe teraga MicroCut süsteemi, mis niidab muru kaks korda, 
et niidetud murulibled oleksid võimalikult väiksed. Versamow 
selektiivne multšimissüsteem võimaldab teil muru kogumiselt 
lülituda multšimisele ilma tööriistu kasutamata. Täiustatud 
VersamowTM muudetav multšimissüsteem kasutab reguleeritavat 
ava, mis võimaldab teil kontrollida kogutava muru hulka ja vältida 
liigset muru mahapuistamist.

Versamow™ selektiivne 
multšimissüsteem

Automaatõhuklapp

Optiflow 

Vähe müra

RotoStop®
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  HRE 330
 • Käepide kergeks kandmiseks

Lõikelaius Optiflow

33cm

 HRE 410

Lõikelaius

41cm

Lõikelaius Optiflow

37cm

Elektrilised 
muruniidukid
Kerge, vaikne ja suurepärase  
kogumisvõimsusega.

Lõikekõrguse reguleerimineTõstesang* Pikendusjuhtme hoidik

  HRE 330
 • Käepide kergeks kandmiseks

Lõikelaius Optiflow

33cm

 HRE 410

Lõikelaius

41cm

HRE 370  
• Käepide kergeks kandmiseks
•  Keskne lõikekorpuse kõrguse 

reguleerimine

Lõikelaius Optiflow

37cm

*See ei ole standardvarustuse osa, vaid on saadaval  
üksnes valitud elektrilistel mudelitel.

Pildid on vaid illustratiivsed.

Elektrilised muruniidukid
Ideaalsed väikeste murupindade niitmiseks. Osa murupindu on küll väiksed, kuid meie silmis väärivad ka need suurimat tähelepanu. 
Niisiis, kui tahate muru korras hoida kiiresti ja vaikselt ning vajate tõstmiseks ja ringiliikumiseks võimalikult kerget muruniidukit, vaadake meie HRE 
mudelivalikut. HRE masinate lisaõhusuunajad koguvad niidetud muru suurepäraselt kokku (95%) ja soojusandur takistab ülekuumenemist. Need on 
unikaalsed, need on ohutumad, need on Honda masinad.
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Izy/HRG 
muruniidukid

Stiilne, tugev ja lihtne kasutada, võimalik 
valida lükatava ja iseliikuva mudeli vahel.

SHADOW 
REQUIRED

Lükatavat tüüpi Izy/HRG
Lihtne manööverdada ja ideaalne väikeste või keskmise suurusega muruplatside jaoks. Izy on bensiinimootoriga muruniidukite 
tootevalikus kergeim, alates 29 kg. See sobib ideaalselt korrastatud ja/või keeruliste aedade jaoks, kus on vaja palju manööverdada. Lisaks sobib 
see suurepäraselt ka väikeste muruplatside jaoks. Niiduk kogub niidetud muru ülihästi kokku ja paneb selle kotti ning teeb vähe müra: 2 dB(A) LWA 
vähem, kui on lubatud kehtiva Euroopa standardiga*.

Lõikelaius

46cm

 HRG 416 PK
 Kogu standardvarustus

Lõikelaius

41cm

HRG 466 PK  
Kogu standardvarustus

*Maksimaalne müratase vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ kohastele 
mõõtmisprotseduuridele ja arvutustele.

Suure õhuvooluga 
kogumiskott

Valtsitud terasest lõiketera 
korpus

Lõikekõrguse reguleerimise 
hoob

Automaat-
õhuklapp Vähe müra

Standardvarustus
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Iseliikuv Izy/HRG (muudetav kiirus)
Lihtne ja hea manööverdatavusega. Izy muudetava kiirusega iseliikuv niiduk on hõlpsalt juhitav ka manööverdamisel ümber erinevate aias 
leiduvate takistuste. Töötamisel selle Honda poolt väljatöötatud ümberlülitatava multšimissüsteemiga niidukiga, millel on nüüdsest uus, pehme 
käepidemega käsistarter, uue disainiga ergonoomiline bensiinipaagi kork ja parimat jõudlust pakkuv, suure õhuvooluga  kõrge läbilaskevõimega 
kogumiskott, avastate peagi, et muru niitmine ei ole kaugelt mitte vaev vaid puhas rõõm. 

 HRG 536 VY
 Kogu standardvarustus  

Suure õhuvooluga 
kogumiskottSMART Drive®

Uue disainiga  
bensiinipaagi kork

HRG 536 VK  
Kogu standardvarustus

Lõikelaius

53cm

Lõikelaius Roto-Stop®

53cm

HRG 536 VL  
Kogu standardvarustus

Lõikelaius Elektristarter

53cm

Automaat-
õhuklapp Vähe müra

SMART 
Drive®

Versamow™
selektiivne
multšimissüsteem

Standardvarustus

Iseliikuv Izy/HRG (üks käik)
Ideaalne kergemaks tööks keskmise kuni suurema muru korral. Kui teil on väga suur aed konarliku maastikuga, nõlvadega jne, siis 
tagab iseliikuv muruniiduk tõhusa murukogumise ja kottipaneku ning müravõimsustaseme -1dB(A) LWA* vastavalt Euroopa mürataset reguleerivale 
määrusele.

Lõikelaius Vähe müra

46cm

 HRG 536 SD
 Kogu standardvarustus  

Lõikelaius

53cm

Lõikelaius Vähe müra

41cm

 HRG 416 SK
 Kogu standardvarustus

  

HRG 466 SK  
Kogu standardvarustus

 

Pressitud terasest  
lõikekorpus

Pehme käepidemega
käsistarter

Lisavarustuses
multšimiskomplekt

Automaat-
õhuklapp

Standardvarustus

*Maksimaalne müratase vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ 
kohastele mõõtmisprotseduuridele ja arvutustele.
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HRX 
muruniidukid
Valides ükskõik millise jõulise ja 
vastupidava mudeli, võite kindel olla, 
et veedate vähem aega murukotti 
tühjendades ja rohkem aega niites, 
seda tänu optimaalseimale kogumis- ja 
multšimisfunktsioonile.

Lükatav HRX
Ideaalne väikeste ja keskmiste muruplatside jaoks. HRX-i muruniitjatel on Honda GCV160 160 cm3 mootorid, mis on paigaldatud meie 
Honda Polystrongi lõikekorpustele (vt lk 22). Masinad on kerged (kaal vaid al 31 kg) ja võimsad (2.8kW@2900rpm) ning tänu nii esi- kui ka tagaratastele 
pandud kuullaagritele on nendega lihtne manööverdada. HRX 426 PX mudelil on ka Roto-stop, mis sobib ideaalselt hästi korrastatud, tihedate või 
metsikute aedade jaoks.

Lõikelaius Roto-Stop®

42cm

HRX 426 PX  
Kogu standardvarustus
•  4 ühes lõikekorpuse kõrguse 

reguleerimine

Uue disainiga  
bensiinipaagi korkHõlpsalt kokkuliigendatav Versamow™*

Lõikelaius
Automaat-
õhuklapp

VersamowTM 

muudetav 
multšimis-
süsteem 

47cm

 HRX 476 PK
 Kogu standardvarustus

 •  4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
• Kergesti kokkupandav käepide

*Vaid mõnedel mudelitel

Vähe müra

Standardvarustus

Lõikelaius

42cm

 HRX 426 PD
 Kogu standardvarustus 

 •  4 ühes lõikekorpuse kõrguse 
reguleerimine
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Iseliikuv HRX (üks käik)
Ideaalne keskmiste ja suuremate muruplatside jaoks. Selle ühekäigulise ülekandega muruniidukiga saate vähima pingutusega niita suuri 
alasid. Kasutades ära Honda GCV160 mootori ülekandejõudu, tunnete erinevust eriti hästi rasketel, ebatasastel või isegi kaldus pindadel.

Suure õhuvooluga 
kogumiskott Terad Ühekiiruseline

 HRX 426 SD
 Kogu standardvarustus

•  4 ühes lõikekorpuse kõrguse 
reguleerimine

Lõikelaius

42cm

Lõikelaius Roto-Stop®

42cm

HRX 426 SX  
Kogu standardvarustus
•  4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine

SMART Drive®Select Drive Versamow™

Muudetava kiirusega HRX 
Ideaalne masin, kui soovite täiuslikku ja täpset tulemust. SMART Drive® võimaldab teil niita täpsemalt, ümber puude ja nurkade, seinte 
ja peenarde äärest, andes teile võimaluse reguleerida sujuvalt seadme liikumiskiirut vaid sõrmeliigutusega. Lisaks võimaldab Select Drive täiendavalt 
seadistada püsikiiruse, mis sobib suurepäraselt suuremate alade niitmisel.

HRX 476 VK  
Kogu standardvarustus
 •   4 ühes lõikekorpuse kõrguse 

reguleerimine

• Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius Vähe müra SMART Drive®

47cm

Lõikelaius Select Drive

53cm
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 HRX 537 VK
 Kogu standardvarustus

 •  Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius Select Drive Roto-Stop®

53cm
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 HRX 537 VY
 Kogu standardvarustus

 •  Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius Vähe müra SMART Drive® Roto-Stop®

47cm

 HRX 476 VY
 Kogu standardvarustus

 •   4 ühes lõikekorpuse kõrguse 
reguleerimine

• Kergesti kokkupandav käepide

Vähe müra
Automaat-
õhuklapp

VersamowTM 
muudetav 
multšimis
süsteem 

Standardvarustus
Standardvarustus
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Uue disainiga  
bensiinipaagi korkMuudetav kiirus

Pehme käepidemega 
käsistarter

Muudetava kiirusega HRX 
Suurepärane masin, mis võimaldab teil niita teile sobiva kiirusega. Suurematel aladel, nõlvadel ja nõudlikemates tingimustes võimaldab 
hüdrostaatiline ülekanne kiirust sujuvalt astmevabalt reguleerida. Töökindlat hüdrostaatilist tehnoloogiat kasutatakse ka meie profiniidukites.

Lõikelaius Elektristarter

53cm

 HRX 537 HZ
 Kogu standardvarustus

• Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius Vähe müra

47cm

 HRX 476 HY
 Kogu standardvarustus

 •   4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
• Kergesti kokkupandav käepide

Lõikelaius

53cm

  HRX 537 HY
 Kogu standardvarustus
 • Kergesti kokkupandav käepide

Iseliikuv (ühekiiruseline)Tagarull
Suure õhuvooluga 
kogumiskott

Tagarulliga HRX
Ideaalne sirgete joonte ja täiuslike triipude jaoks. Kui Teile meeldib muru, mis on klassikaliselt triibuline, valige tagarulliga HRX. Igal selle 
lihtsalt käivitataval ja manööverdataval mudelil on suured rattad ja lai vedav rull, et takistuste ja muruplatsi äärest niites oleks masinal parem tasakaal 
ja seda oleks lihtsam juhtida. Standardvarustuses on ka meie uuenduslik tehnoloogia Roto-stop, mis muudab Teie unistuste aia loomise ohutumaks 
ja annab Teile kindlustunnet.

Lõikelaius

47cm

HRX 476 QX  
Kogu standardvarustus
•  4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
• Iseliikuv (üks käik)

Lõikelaius

42cm

 HRX 426 QX
 Kogu standardvarustus

 •  4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine
• Iseliikuv (üks käik)

Automaat-
õhuklapp

Hüdrostaatiline  
ülekanne Roto-Stop®

VersamowTM 
muudetav 
multšimis
süsteem Vähe müra Tagarull Roto-Stop®

Standardvarustus
Standardvarustus
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HRS
muruniiduk
HRS multšib vaevata samal ajal,  

kui niidab.

Väljavise küljele
Valtsitud terasest  
lõiketera korpus Multšimine

HRS
Loodud kiireks niitmiseks ja multšimiseks. Kui Teie muru kasvab kiiresti ja aed hakkab juba džungliks muutuma, saate HRS-iga muru niidetud 
kiiresti ja tõhusalt. Kui küljeava on suletud, hakivad terad niidetud muru peeneks ja see paisatakse loodusliku väetisena taas murule.

Lõikelaius

53cm

  HRS 536 SD
 Kogu standardvarustus

• Iseliikuv (üks käik)

Automaat-
õhuklapp

Standardvarustus
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HRD 
professionaalsed 

muruniidukid
Eriti tugevad ja kerged muruniidukid, millel on palju 

rasket tööd lihtsaks muutvaid omadusi
Tugevdusega  
käepide

Alumiiniumist lõiketera 
korpus

Hüdrostaatiline  
ülekanne*

Professionaalne muruniiduk HRD
Ideaalne suurte muruplatside niitmiseks ja haljastamiseks. HRD mudelid on loodud selleks, et suurtest töödest vähima pingutusega 
jagu saada. Valualumiiniumist lõikekorpuse ning käepideme ja lõikekorpuse vahel oleva topelttugeva ühendusega masin on äärmiselt võimas ja 
vastupidav.

Lõikelaius Profimootor
Hüdrostaatiline  
ülekanne

53cm

HRD 536K HX  
Kogu standardvarustus

Lõikelaius Profimootor Tagarull

53cm

HRD 536K QX  
Kogu standardvarustus
• Iseliikuv (üks käik)

Lõikelaius

53cm

 HRD 536C TX
 Kogu standardvarustus

• iseliikuv (kolm käiku)

Lõikelaius
Hüdrostaatiline  
ülekanne

53cm

HRD 536C HX  
Kogu standardvarustus

Roto-Stop®

Standardvarustus

*Üksnes HX mudelitel
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HRH professionaalsed 
muruniidukid
Kõige tähtsamate tööde jaoks mõeldud  
HRH-sarja masinad annavad teile kindlustunde,  
et saate ideaalse tulemuse.

TagarullEesmine kaitse
Kolmekordse tugevdusega 
käepide

Professionaalne muruniiduk HRH
Loodud suurte muruplatside ja raskete tööde jaoks. Ideaalne masin professionaalidele, kes ei tee töökindluse osas kompromisse. Masin 
on ehitatud ülitugevale valukorpusele ning vastupidavust tõstavad veel tugevdatud struktuuriga torudest käepide lisakronsteiniga, eesmine kaitse ja 
trossikaitsed käepidemel.

Lõikelaius Tagarull

53cm

 HRH 536 QX
 Kogu standardvarustus

• Iseliikuv (üks käik)

Lõikelaius
Hüdrostaatiline  
ülekanne

53cm

HRH 536 HX  
Kogu standardvarustus
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Profimootor Roto-Stop®

Standardvarustus

Veovõlliga 
ülekanne
Veovõll on täielikult väliste 
segajate eest kaitstud. 
Usaldusväärsem ja 
vastupidavam kui rihm- või 
ratasülekandega süsteem, 
hooldusvaba.
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Rohulõikurid
Ideaalne suurte raskesti niidetavate muruplatside jaoks. UM 536 EE rohulõikuril on vastupidav raam ja korpus, et hakkama saada väga 
nõudlike ülesannetega, profimootor ja ainulaadne vabalt liikuva lõikekorpuse süsteem, mis teevad sellest ideaalse masina suurte muruplatside ja 
parkide kiireks ja usaldusväärseks hooldamiseks.

Lõikelaius

53cm

UM 536 EE  
Kogu standardvarustus
• iseliikuv (kaks käiku)

EsiratasVabalt liikuv lõikekorpus Profimootor

Profimootor Roto-Stop®

Standardvarustus

Rohulõikur
Honda võimsad ja usaldusväärsed 

rohulõikurid sobivad ideaalselt 
haljastusmeeskondade jaoks, et lihtsa 

vaevaga suuri kõrge muruga alasid 
hooldada.

Model shown is EBE model, please speak to your local dealer for availability.
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ELEKTRILINE MURUNIIDUK IZY/HRG IZY/HRG HRX

HRE 330 HRE 370 HRE 410 HRG 416  
PK

HRG 416  
SK

HRG 466  
PK

HRG 466  
SK

HRG 536  
SD

HRG 536  
VK

HRG 536  
VL

HRG 536  
VY

HRX 426  
PD

HRX 426  
PX

HRX 426  
SD

HRX 426  
SX

HRX 426  
QX

HRX 476  
PK

Lõikelaius (cm) 33 37 41 41 41 46 46 53 53 53 53 42 42 42 42 42 47

Mootor/Elektrimootor Elektrimootor  
1.100 W

Elektrimootor  
1.300 W

Elektrimootor  
1.600 W 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC

Mootori kubatuur 
(cm3)  -  -  - 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Mootori mudel  -  -  - GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 

Mootori kasulik 
võimsus (kW / pm)*  -  -  - 2,8/2.900 2,8/2.900 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.850 2,7/2.850 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,8/2.900 2,7/2.800

Kütusepaagi maht (l)  -  -  - 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Mootori õlimaht (l)  -  -  - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Ülekande tüüp Lükatav Lükatav Lükatav Lükatav Ühe käiguga Lükatav Ühe käiguga Ühe käiguga SMART Drive® SMART Drive® SMART Drive® Lükatav Lükatav Ühe käiguga Ühe käiguga Ühe käiguga Lükatav 

Liikumiskiirus 
(meetrit sekundis)  -  -  -  - 0,92 Lükatav 0,89 0,91 Progressive  

0 - 1,65
Progressive  

0 - 1,65
Progressive  

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

Lõikekorpuse tüüp ABS ABS ABS Teras Teras Teras Teras Teras Teras Teras Teras Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong®

Roto-stop® – terade 
peatamise sidur - - - - - - - - - - Roto-stop® - Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® -

Multšimissüsteem - - - - Lisavarustusena - Lisavarustusena Lisavarustusena Versamow™
selektiivne multšimine

Versamow™
selektiivne multšimine

Versamow™
selektiivne multšimine Lisavarustusena Lisavarustusena Lisavarustusena Lisavarustusena - Versamow™

muudetav multšimine

Asendid ja 
niitmiskõrguse 
reguleerimine (mm)

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

Kogumiskoti maht (l) 27 35 65 50 50 55 55 61 73 73 73 60 60 60 60 60 69

Müratase-
helitugevus dB(A)** 87 89 95 94 94 94 94 98 98 98 98 94 94 94 94 94 94

Mõõtmed  
(P x L x K (mm))

1.080 x 390 
x 1.000 

1.110 x 430 
x 1.030

1.330 x 540 
x 1.090

1.415 x 453  
x 980

1.440 x 453  
x 980 

1.445 x 497 
x 980

1.470 x 497 
x 980 

1.637 x 585 
x 970

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.534 x 582  
x 1.014

1.470 x 480  
x 995

1.440 x 480 
x 1.030

1.470 x 480  
x 995

1.440 x 480 
x 1.030

1.440 x 480 
x 1.045

1.600 x 530 
x 1.010

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

Lisaomadused Ülekuumenemist 
ennetav väljalülitus

Ülekuumenemist 
ennetav väljalülitus

Ülekuumenemist 
ennetav väljalülitus - - - - - - Elektriline starter - - - - - Tagarulliga -

Murukogumisaeg (minutites 
ja sekundites) 100m2 16:10 14:30 09:27 11:04 11:04 09:59 09:59 08:53 07:22 07:22 07:22 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 08:37

Muru multšimise aeg (minu-
tites ja sekundites) 100m2 - 04:30 04:04 - 04:04 - 03:37 03:09 03:09 03:09 03:09 03:58 03:58 03:58 03:58 03:58 03:33

Muruniidukite tehnilised andmed
Võrrelge selles käepärases tabelis meie muruniidukeid, et endale õige mudel välja valida.

* Siinses dokumendis olevad mootorite võimsusnäitajad viitavad tootmises olevate mootorite testides saavutatud kasulikule võimsusele, mis on mõõdetud
3600 pöörde juures vastavalt Autoinseneride Ühingu (SAE) testimismeetodi J1349 nõuetele.
** Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 2000/14/EÜ).

2827



HRX HRS HRD HRH GRASS CUTTER

HRX 476  
VK

HRX 476  
VY

HRX 476  
HY

HRX 476  
QX          

HRX 537 
VK

HRX 537 
VY

HRX 537 
HY

HRX 537 
HZ

HRS 536  
SD

HRD 536C 
TX

HRD 536C 
HX

HRD 536K 
HX

HRD 536K 
QX

HRH 536  
HX

HRH 536  
QX

UM 536  
EE

Lõikelaius (cm) 47 47 47 47 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Mootor/Elektrimootor 4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHC 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

Mootori kubatuur (cm3) 160 160 160 160 187 187 187 187 160 160 160 163 163 163 163 163

Mootori mudel GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV190 GCV190 GCV190 GCV190 GCV160 GCV160 GCV160 GXV160 GXV160 GXV160 GXV160 GXV160

Mootori kasulik 
võimsus (kW / pm)* 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 3,2/2.850 2,7/2.850 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/3.600

Kütusepaagi maht (l) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,91 0,93 0,93 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Mootori õlimaht (l) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Ülekande tüüp SMART Drive® SMART Drive® Hüdrostaatiline Ühe käiguga Select Drive Select Drive Hüdrostaatiline Hüdrostaatiline Ühe käiguga Kolme käiguga Hüdrostaatiline Hüdrostaatiline Ühe käiguga Hüdrostaatiline Ühe käiguga Kahe käiguga 

Liikumiskiirus (meetrit 
sekundis) 

Progressive               
0 - 1,4

Progressive 
0 - 1,4

Progressive 
0 - 1,4 1,0 Progressive                       

0 - 1,64
Progressive                  

0 - 1,64
Variable                             
0 - 1,61

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

and 1,3
Muudetav

0 - 1,4
Muudetav

0 - 1,4 1,2 Muudetav
0,8 - 1,4 1,2 0,5 ja  

0,8

Lõikekorpuse tüüp Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Xenoy® Xenoy® Xenoy® Xenoy® Teras Alumiinium Alumiinium Alumiinium Alumiinium Alumiinium Alumiinium Teras 

Roto-stop® – terade 
peatamise sidur - Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop®

Multšimissüsteem Versamow™
muudetav multšimine

Versamow™
muudetav multšimine

Versamow™
muudetav multšimine - Versamow™

muudetav multšimine
Versamow™

muudetav multšimine
Versamow™

muudetav multšimine
Versamow™

muudetav multšimine
Küljelt väljaviskav 

või multšimine Lisavarustusena Lisavarustusena Lisavarustusena Lisavarustusena - - Küljelt väljaviskav

Asendid ja 
niitmiskõrguse 
reguleerimine (mm)

7 (25 - 79) 7 (25 - 79) 7 (25 - 79) 5 (19 - 58) 7 (19 - 101) 7 (19 - 101) 7 (19 - 101) 7 (19 - 101) 6 (24 - 87) 7 (14 - 76) 7 (14 - 76) 7 (14 - 76) 5 (14 - 52) 6 (21 - 76) 5 (14 - 52) 4 (15 - 75)

Kogumiskoti maht (l) 69 69 69 73 85 85 85 85 - 80 80 83 83 83 83 -

Müratase-helitugevus 
dB(A)** 94 94 94 94 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Mõõtmed  
(P x L x K (mm))

1.545 x 530 
x 960

1.545 x 530 
x 960

1.610 x 530  
x 1.035

1.520 x 530 
x 1.055

1.638 x 585  
x 1.016

1.638 x 585  
x 1.016

1.770 x 1.105 
x 585

1.770 x 1.105 
x 585

1.621 x 948 
x 585

1.575 x 574 
x 1.018

1.575 x 574 
x 1.018

1.575 x 574 
x 1.018

1.655 x 574 
x 1.031

1.695 x 575 
x 1.020

1.695 x 575 
x 1.020

1.770 x 860 
x 1.080

Tühikaal (kg) 39,0 42,0 44,0 42,0 40,1 43,9 44,7 46,4 30,7 45,2 42,6 49,3 53,5 60,2 58,1 66,0

Lisaomadused - - - Tagarulliga - - -  Elektristarter Küljelt väljaviskav - - - Tagarulliga - Tagarulliga -

Murukogumisaeg (minutites ja 
sekundites) 100m2 08:37 08:37 08:37 08:37 07:07 07:07 07:07 07:07 - 07:31 07:31 07:31 07:31 07:22 07:22 -

Muru multšimise aeg (minu-
tites ja sekundites) 100m2 - - - 03:33 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09

* Siinses dokumendis olevad mootorite võimsusnäitajad viitavad tootmises olevate mootorite testides saavutatud kasulikule võimsusele, mis on mõõdetud
3600 pöörde juures vastavalt Autoinseneride Ühingu (SAE) testimismeetodi J1349 nõuetele.
** Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 2000/14/EÜ).

Muruniidukite tehnilised andmed
Võrrelge selles käepärases tabelis meie muruniidukeid, et endale õige mudel välja valida.
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Murutraktorid
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Lähemalt murutraktorite uuendustest
Meie uusim tehnika lihtsalt lahti seletatuna.
Meie murutraktorite mudelid arenevad pidevalt, et pakkuda tipptasemel tulemust. Olgu tegemist tõhusama mootoriga või täiendava kaitse 
lisamisega kasutaja ohutuse tagamiseks.

Honda mootor
Honda ei ole üksnes maailma suurim mootorite tootja, vaid 
ka kõrgklassi 4-taktiliste karburaatormootorite ehitamise 
teerajaja ning parim V2 mootorite valmistaja. Honda mootoreid 
iseloomustavad alati usaldusväärsus, tasemel töö ja puhtamad 
heitmed. Oleme uhked, et meid usaldavad kõikjal maailmas nii 
eraisikud, professionaalid kui ka tööstustegijad.

Nii ei ole ka ime, et meie murutraktorite mootorid on kõrgtasemel 
tehniliste andmetega. Iga mudel:

• on dekompressoriga lihtsaks käivitamiseks ja 
taaskäivitamiseks;

• kasutab turul olevatest masinatest vähem kütust ja heidab õhku 
vähem heitgaase.

Lisaks on meie profimootorid rippklappidega (OHV) ja raske 
tööga toimetulekuks järgmiste detailidega: malmsilindrid, 
laagrikomplekt, mis toetab väntvõlli, tõhus õhufilter ja terasest 
ventilaatorikate.

Versamow™ selektiivne 
multšimissüsteem 
Ühe hoovaga Honda Versamow™ süsteem kogub kas kogu 
niidetud muru kotti või hakib selle peeneks ja jaotab murule, et 
tekitada looduslikku väetist. Kui teie muru on kõrge või tugev, saate 
ühekorraga nii muru niita kui ka niidetud muru kokku koguda.

Sünkroonsete terade 
rihmasüsteem
Lõikekorpuseid on kaht tüüpi: ühed on mittesünkroonsete ja 
teised sünkroonsete teradega. Mittesünkroonsete teradega 
lõikekorpused kasutavad kaht eraldiseisvat sünkroniseerimata 
tera, mis on kergelt nihkes. Sünkroonsete teradega lõikekorpused 
kasutavad kaht sünkroonis tera koos seadistusrihmaga, et püsida 
pidevalt 90-kraadise nurga all. Sünkroonse süsteemi eelised on 
pidev niitmine, et vältida isegi pööramisel niitmata alade tekkimist, 
ja lõikekorpuse all olev parem õhuvool, mis parandab muru 
kokkukogumist ja vähendab ummistuste ohtu.

Sünkroonse 
lõikekorpuse 
ehitus

Mittesünkroonse 
lõikekorpuse 
ehitus

Optiflow
Hea murukogumise taga on võimas ja hästi kontrollitud õhuliikumine. 
Seetõttu on meie arendusmeeskond välja töötanud Honda Optiflow. See 
on süsteem, milles on ühendatud võimas imemisjõud ning kontrollitud ja 
madala turbulentsiga õhuvool, mis vähendab jõukaotust, müra ja muru 
kuhjumist. Lugege allpool meie arendusinseneride loodud neljast lihtsast ja 
uskumatult tõhusast uuendusest.

1   Maksimaalne õhu 
sissevool

Tavalised lõikekorpused on üldjuhul 
suletud ja piiratud, kuid meie 
arendusmeeskond arvutas välja, et 
Honda mootori jõuga on võimalik 
rohkem õhku sisse tõmmata, kui 
lõikekorpus on avatud. Niisiis 
tegid nad selle ülaosasse rohkem 
auke, et saada maksimaalset õhu 
sissevoolu.

3   Muru 
väljapaiskamine
Pärast innukat testimist töötas 
meie arendusmeeskond välja suure 
koonusekujulise väljapaiskerenni, 
mis on timmitud parima tulemuse 
saavutamiseks. Et kõrvaldada 
ummistuste ohtu ja tuua 
murutraktorite turule masin, mis 
kogub muru kokku parimal moel, 
kulus selle renni väljatöötamiseks 
palju aega.

2   Kiirendus
Kummalegi pöörlevale terale 
pandud kaks ventilaatorit tõmbavad 
lõikekorpuse ülaosa aukudest 
õhku sisse. Ventilaatorite katted 
suunavad kiirema vooluga õhu 
väljapaiskekanali algusesse ja 
niidetud muru lükatakse renni.

4   Kogumiskoti võrk
Mida suurem on kogumiskoti võrk, 
seda paremini liigub õhk, mistõttu 
saate kogumiskoti täiesti täis 
koguda. Honda patenteeritud nn 
flamenkokleidi stiilis kogumiskoti 
võrk on turu suurim, tagades pidevalt 
võimsa õhuvoolu, et kogumiskott 
lõpuni täita.

Murutraktorite 
põhiomadused
Uuenduslik, vastupidav ja valmis 
raskeimateks töödeks. Nautige 
sõitu. 

Hüdrostaatiline ülekanne
Hüdrostaatiline ülekanne võimaldab niita äärmiselt 
täpselt ning tagab kiiruse sujuva astmevaba 
reguleerimise.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem
Üheainsa hoovaga Honda Versamow’ süsteem 
kogub lõigatud muru kas kotti või hakib selle 
peeneks ning lisab mullale, tehes lõigatud murust 
loodusliku väetise.

Elektriline muru mahakallamine
Kogumiskoti saab avada ja selle tööd juhtida 
elektrimootoriga. Piisab vaid lüliti vajutamisest.

Profimootor

Elektriline muru 
mahakallamine

Optiflow

Sünkroonterad

Versamow™

Profimootor
Terasest ja malmist ehitatud mootorid on mõeldud 
raskemate tööde jaoks.

Sünkroonne terade töö
Mõlemal teral on kattuvad niitmisalad, et niitmine 
oleks täpne ja et vältida pööretel niitmata jäänud 
alade tekkimist.

Optiflow
Ventilaator parandab õhu liikumist lõikekorpuse ja 
kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab 
murutraktori murukogumise märkimisväärselt 
tõhusamaks.
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Keskmise klassi murutraktorid
Suurepärased keskmiste või suurte muruplatside jaoks. Avastage meie muruniitmise alustamiseks sobivad murutraktorid – saate masina, mis 
teeb töö korralikult ära. Honda standarditele vastavalt tõhusad ja usaldusväärsed murutraktorid aitavad Teil oma muru puhta ja korrektsena hoida.

Väikesed murutraktorid
Kompaktne, väle ja lihtsalt juhitav. Selle hõlpsalt kasutatava raider tüüpi niidukiga on keerulistes, piirete ja puudega aedades lihtne tööd teha. 
Samuti mahub see vabalt läbi standardse 90 cm ukse ja sellel on kergesti eemaldatav kogumiskott, seega masin võtab vähe ruumi.

Lõikelaius

92cm

 HF 2315 SB
• 5 edasikäiku, 1 tagurpidikäik: 
mehaaniline käigukast

Lõikelaius

71cm

HF 1211 HE   
Kogu standardvarustus
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

• mehaaniline sidur

Lõikelaius
Hüdrostaatiline  
ülekanne

Sünkroonne 
terade töö Optiflow

102cm

  HF 2417 HB
 • muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

HF 2315 HM  
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Lõikelaius
Hüdrostaatiline  
ülekanne Optiflow

92cm

Lõikekorpuse kõrguse 
reguleerimine

Hüdrostaatiline  
ülekanne

Hõlpsalt eemaldatav 
kogumiskott

Sünkroniseeritud  
terad 

Lihtne kogumiskoti 
tühjendussüsteem Esituli

Profimootor
Hüdrostaatiline  
ülekanne

Standardvarustus
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Premiumklassi murutraktorid
Ideaalsed suurte muruplatside, parkide ja spordiväljakute jaoks . Need tugevad, töökindlad ja alati käivitusvalmis murutraktorid saavad 
hakkama ka tiheda ja ülekasvanud muruga, ilma et mootor seiskuks või tekiks ummistusi. Nende murutraktoritega saate muru hooldada kolmel moel: 
muru või lehti kokku kogudes, muru tagant välja suunates või multšimissüsteemi kasutades.

Kõrgeimatele standarditele vastavad, sujuva võimsusega ja töökindlad V2 mootorid koos esmaklassiliste lisafunktsioonidega. Sujuv terade 
töölepanemine nupust ja hüdrostaatiline käigukast aitavad teil niita suuri muruplatse teie enda valitud tempoga ja saada parim tulemus.

Lõikelaius Profimootor

122cm

HF 2622 HM  
Kogu standardvarustus
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
• suur kütusepaak

Lõikelaius

102cm

HF 2417 HM   
Kogu standardvarustus
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
• suur kütusepaak

Lõikelaius
Elektriline muru 
mahakallamine

102cm

TerasplaatesikaitseVersamow™ Suurendatud kütusepaak Sünkroniseeritud terad
Elektriline muru 
mahakallamine* Pinnast säästvad rehvid

*Saadaval ainult HT mudelitel

Lõikelaius Profimootor
Elektriline muru 
mahakallamine

122cm

Hüdrostaatiline  
ülekanne

Sünkroonse 
tööga terad

Versamow™ 
selektiivne 
multšimissüsteem Optiflow

Standardvarustus

HF 2417 HT 
Kogu standardvarustus
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast
• suur kütusepaak

HF 2622 HT  
Kogu standardvarustus
• muudetav kiirus: hüdrostaatiline 
käigukast
• suur kütusepaak
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VÄIKESED 
MURUTRAKTORID MURUTRAKTORID MURUTRAKTORID PREMIUMKLASSI MURUTRAKTORID

HF 1211  
HE

HF 2315  
SB

HF 2315  
HM

HF 2417  
HB

HF 2417  
HM

HF 2417  
HT

HF 2622  
HM

HF 2622  
HT

Lõikelaius (cm) 71 92 92 102 102 102 122 122

Terade arv / Sünkroonsed või
mittesünkroonsed 1/Ei ole saadaval 2/Mittesünkroonsed 2/Mittesünkroonsed 2/Sünkroonsed 2/Sünkroonsed 2/Sünkroonsed 2/Sünkroonsed 2/Sünkroonsed

Mootor OHV 4-taktiline 4-taktiline OHC V2 4-taktiline OHC V2 4-taktiline OHC V2 4-taktiline OHC V2 4-taktiline OHC V2 4-taktiline OHV V2 4-taktiline OHV V2

Mootori kubatuur (cm3) 337 530 530 530 530 530 688 688

Mootori mudel GXV340 GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GCV530 GXV660 GXV660

Mootori netovõimsus (kW / pööret minutis)* 6,4/3.100 9,4/2.800 9,4/2.800 9,4/2.800 9,4/2.800 9,4/2.800 13,8/2.800 13,8/2.800

Kütusepaagi maht (l) 3,6 5,4 5,4 5,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Mootoriõli maht (l) 1,10 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 2,20 2,20

Ülekande tüüp Muudetav: hüdrostaatiline 5 edasikäiku ja 1 tagasikäik Muudetav: hüdrostaatiline Muudetav: hüdrostaatiline Muudetav: hüdrostaatiline Muudetav: hüdrostaatiline Muudetav: hüdrostaatiline Muudetav: hüdrostaatiline

Liikumiskiirus (km/h) Progressiivne 0 kuni 8,0 2,1; 3,5; 5,4; 6,0; 9,0 Progressiivne 0 kuni 8,2 Progressiivne 0 kuni 8,2 Progressiivne 0 kuni 8,2 Progressiivne 0 kuni 8,2 Progressiivne 0 kuni 8,2 Progressiivne 0 kuni 8,2

Terade peatamise sidur Mehaaniline Elektromagnetiline Elektromagnetiline Elektromagnetiline Elektromagnetiline Elektromagnetiline Elektromagnetiline Elektromagnetiline

Optiflow - - • • • • • •

Kogumiskoti tühjendamine Manuaalne Manuaalne Manuaalne Manuaalne Manuaalne Elektriline Manuaalne Elektriline

Asendid ja niitmiskõrguse
reguleerimine (cm) 7 (30 - 80) 7 (30 - 80) 7 (30 - 80) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90) 7 (30 - 90)

Kogumiskoti maht (l) 170 280 280 300 300 300 350 350

Müratase-helitugevus dB(A)** 100 100 100 100 100 100 105 105

Mõõtmed† (P x L x K (mm)) 1.860 x 750 x 1.100 2.400 x 960 x 1.110 2.480 x 960 x 1.110 2.480 x 1.050 x 1.120 2.480 x 1.050 x 1.120 2.480 x 1.050 x 1.120 2.480 x 1.260 x 1.120 2.480 x 1.260 x 1.120

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

Esirehvid / tagarehvid
(diameeter x laius – äärik (tollides)) 11 x 4,4/15 x 6,6 13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8 13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8 15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8

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

Multšimissüsteem / muru suunaja Lisavarustusena / pole saadaval Lisavarustusena Lisavarustusena Lisavarustusena Versamow™ selektiivne multšimissüsteem Versamow™ selektiivne multšimissüsteem Versamow™ selektiivne multšimissüsteem Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Haakekonks -

Rohukogumisaeg 100 m2 muru
kohta (minutites ja sekundites) 03:05 02:03 02:03 01:53 01:53 01:53 01:36 01:36

Rohumultšimisaeg 100 m2 muru
kohta (minutites ja sekundites) 01:01 00:48 00:48 00:43 00:43 00:43 00:36 00:36

Standard  •  Lisavarustusena  pole saadaval - Standard  •  Lisavarustusena  pole saadaval - 

Murutraktorite tehnilised andmed
Võrrelge selles käepärases tabelis meie murutraktoreid ja raidereid, et endale õige mudel välja valida..

* Siinses dokumendis olevad mootorite võimsusnäitajad viitavad tootmises olevate mootorite testides saavutatud kasulikule võimsusele, mis on mõõdetud
3600 pöörde juures vastavalt Autoinseneride Ühingu (SAE) testimismeetodi J1349 nõuetele.
** Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 0/14/EÜ).
† Mõõtmed: pikkus – koos kogumiskotiga, laius – koos lõikekorpusega.
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Robot muruniiduk Honda Miimo
Meie uuenduslik nutikas robotmuruniiduk järgib teie aia kujundust. Terve ja ideaalse väljanägemisega aia loomisel navigeerib Miimo ümber 
takistuste ja multšib samal ajal muru. Madalat mürataset, head sooritust ja igale ilmale vastupidavust silmas pidades välja töötatud Miimo 
oskab ka end ise laadida. Mis kõige parem – Miimo ei kujuta tänu oma ohututele teradele ja tõhusatele 360°anduritele ka lemmikloomadele 
ega lastele mingit ohtu. Nii saate te ise puhata ja lasta Miimol rahulikult tööd teha.

Tsoonihaldusfunktsioon Kiire reageerimisega põrke ja tõste andurid 
Tsoonihaldusfunktsioon võimaldab teil seada Miimo 
alustamis- ja lõpetamisaega.

Miimo on varustatud põrkeandurid, mis peatab masina 
koheselt kontakti sattumise korral inimese või loomaga, 
misjärel jätkab Miimo tööd mõnes teises suunas 
liikudes. Miimol on ka tõste- ja kaldeandurid, mis peavad 
vastavalt vajadusele lõiketerade töö, tagades seeläbi 
masina täieliku ohutuse. 

Automaatne laadimissüsteem Mikromultšimine
Miimo töötab täpselt nii palju, kui teile vaja. Miimo aku 
tühjenedes alla 30% suundub niiduk omal jõul laadima 
ning sõidab laadimise järel iseseisvalt taas tööle.

Miimo hakib niidetud muru imepeeneteks osakesteks, nii 
et need kukuvad muru sisse ja toimivad väetisena. Nüüd 
pole vaja muretseda, et murulibled kingade küljes tuppa 
satuksid.

Hõlpsalt kasutatav 
juhtpaneel   
Selge ja hõlpsalt navigeeritav 
ekraan ja juhtpaneel  muudab 
Miimo taimeri ja funktsioonide 
seadistamise väga lihtsaks.

Reguleeritav  
lõikekõrgus 

Miimo lõikekõrgus on reguleeritav vahemikus 20 
kuni 60 mm. Lõikekõrguse reguleerimine käib 
lihtsalt seadme ülaosas asuvast regulaatorist.

Olematust müratasemest 
tingituna töötab Miimo pea 
märkamatult

Akutoitel toimiv Miimo töötab nii vaikselt, et seda 
võib kasutada ka näiteks öörahu ajal.

Pika käitusressursiga 
liitiumioon akud 
Miimo töötab pika käitusressursiga 
liitium-ion tüüpi akude jõul, mis 
tagavad parima jõudluse läbi aastate. 
Aku pikk käitusressurss tähendab 
ühtlasi ka madalaid hoolduskulusid, 
suuremat töökindlust ja pikka 
ekspluatatsiooniaega.

Ilmastikukindel
Miimo on täiesti 
ilmastikukindel ega karda 
vihma. 

Vastupidav polümeerist 
korpus
Miimo juures on kasutatud kahte erinevat 
polümeermaterjali, mistõttu näeb Miimo 
alati välja nagu uus. Pealmine kate on 
kriimustuskindel ja põhi on vastupidavast 
ning löögikindlast materjalist.

Säästab keskkonda ja teie 
rahakotti
Energiasäästliku Miimo käituskulud 
on madalad. Samuti on Miimo väga 
keskkonnasäästlik ega tooda heitgaase.

Juhuslik liikumismuster on 
kõige tõhusam suurte murualade 
niitmisel, kui mängus on ka 
takistused ja keerukad piirded.

Niitmismustrite seadistamine

Kindla suunaga liikumis
muster sobib kõige paremini 
avatud alade niitmiseks, kus on 
lihtsad ja ühesugused piirded 
ning kus on vähe takistusi.

Servade niitmine Niiduki 
saab seadistada niitma 
piirtraadi äärset ala enne 
tavapärase niitmise 
alustamist.

Spiraalis niitmine Niiduki 
saab seadistada niitma 
tihedama muruga ala 
tavapärase niitmise ajal.
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Miimo 310 
tehnilised andmed

Miimo 520
Pikem niitmisaeg keerulisemate aedade niitmiseks. Miimo 520 mudelil on olemas kõik Miimo 310 mudeli tehnoloogia ja uuendused ning 
lisaks pikem tööaeg, tänu millele sobib see paremini pikemaks niitmiseks keerulisema maastikuga aedades.

 Miimo 520
 Kogu standardvarustus
 • Kuni 3000 m2 niitmisala
 • Maksimaalselt 800 m perimeeter

Töövõime tunnis (m2) 83m2/hr

Niitmismuster Juhuslik / Kindla suunaga / Kombineeritud

Niitmissüsteem 3 tagasiliikuvat tera

Lõikelaius (mm) 220

Ajami mootor / Terade mootor 25,3 W/2x10,8 W

Aku Li-ion 22,2v – 1,80Ah

Standard müratase dB(A) (vaikne režiim) 62 dB(A)

Kaasasolev piirdetraat ja klambrid 200m/200pcs

Kaal (kg) 11,6

Mõõdud (mm) 645 x 550 x 275

Töövõime tunnis (m2) 125m2/hr

Niitmismuster Juhuslik / Kindla suunaga / Kombineeritud

Niitmissüsteem 3 tagasiliikuvat tera

Lõikelaius (mm) 220

Ajami mootor / Terade mootor 25,3 W/2x10,8 W

Aku Li-ion 22,2v – 3,60Ah

Standard müratase dB(A) (vaikne režiim) 62 dB(A)

Kaasasolev piirdetraat ja klambrid 300m/300pcs

Kaal (kg) 11,9

Mõõdud (mm) 645 x 550 x 275

Miimo 310
Teeb aia eest hoolitsemise lihtsaks. Miimo 310 töötati välja selleks, et ta teeks raske töö teie eest aias ära, olgu see mistahes kuju ja 
suurusega.

 Miimo 310
 Kogu standardvarustus  

 • Kuni 2000 m2 niitmisala
 • Maksimaalselt 400 m perimeeter

83 m2/hr niitmisvõimsus Ühesugused piirded
Vargusevastane PINkood ja 
alarm Automaatne laadimissüsteemKeerukad aiad

Vargusevastane PINkood ja 
alarm

Miimo 520 
tehnilised andmed

Tsoonihaldus-
funktsioon

Kiire reageeri-
misega  
andurid

Automaatne 
laadimissüs-
teem

Mikro-
multšimine

Tsoonihaldus-
funktsioon

Kiire reageeri-
misega  
andurid

Automaatne 
laadimissüs-
teem

Mikro-
multšimine

Standardvarustus Standardvarustus
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Väikemasinad

  Hekilõikurid
  Honda 4-taktilise mootoriga hekilõikurid sobivad 

ideaalselt meeskondadele, kes hoolitsevad suurte 
aedade ja parkide eest. Viimistlemiseks või raskemaks 
lõiketööks mõeldud HHH 25 mudel on ergonoomilise 
vibratsiooni vähendava süsteemiga, nii et saate sellega 
mugavamalt pikemat aega tööd teha

Versatool™  
Kaheksa vahetatava külgeklõpsatava tarvikuga ja  
4-taktilise mootoriga Versatool on võimas tööriist, 
mis aitab teil oma aia täiuslikuks muuta. Selle 
geniaalsete tarvikutega saate tehtud kõik tööd igat 
tüüpi aias – alates juurviljapeenarde rajamisest kuni 
ilupõõsaste trimmimiseni. 

  Trimmerid  
  Olles uhked oma 25 ja 35 cm3 väikemootorite üle, töötasime välja uue 

trimmerite põlvkonna. Honda tootevalikus on ühendatud kasutusmugavus 
ja usaldusväärsus. Leiate siit kõvera või sirge võlliga silmus- või 
topeltkäepidemega trimmereid ning ka meie uskumatult mugava seljas 
kantava versiooni.

Meie väikemasinate valik
Võimsad tööriistad kasutamiseks väikestel pindadel ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Maailma esimene 4-taktilise mootoriga 
väikemasinate sari töötab sujuvalt, on võimas ning tekitab vähe heitgaase. Kõik meie mudelid baseeruvad esimesena turule tulnud 4-taktilisel 
väikemootoril GX25 koos uuendusliku disainiga ning Honda kvaliteediga.

4taktiline puhur  
Aia laitmatus korras hoidmine ei ole olnud kunagi nii lihtne kui 
4-taktilise mootoriga puhuriga. Kui langenud lehed lendavad üle 
muru, terrassi või aiateede, aitab see uus Honda toode korra 
ülikiiresti majja luua.  4645



Honda GX35 0,71 l/h 7000 p/min nominaalvõimsusel

Miks valida 
2taktilise 
mootori asemel 
4taktiline? 
Siin on viis põhjust, miks eelistada 
4-taktilist mootorit:

Honda mootor
Honda kompaktne tehnoloogia. Honda esitleb uhkusega oma kahte 4-taktilist väikemootorit: GX25 (25 cm3) ja GX35 (35 cm3). Aastatepikkuse 
uurimise ja uuendustöö tulemusena on need mootorid tänapäeval oma klassis kergeimad ja kompaktseimad. Uskumatult usaldusväärsetel GX25-l ja 
GX35-l on Honda profimasinate tehnilised näitajad: malmsilindrid, laagrikomplekt väntvõllil ja tõhusad õhufiltrid. Mõlemal mootoril on ka ainulaadsed 
patenteeritud süsteemid, sh eriline bensiini pumbasüsteem pideva kütusega varustamise jaoks, mis tagab tegutsemisvabaduse igas suunas, ja uus 
kiirenduspumbaga karburaator, mis lisab jõudu niipea, kui gaasihooba vajutate.

1. Kerge käivitamine
Käivitamine käib lihtsalt, sest kasutatud on mehaanilist 
dekompressoriga süsteemi, millega on ühendatud eriti 
kerge hooratas. Selle tulemusel on sellel oma klassi parim 
starterinööri tõmbekaal – 7,2 kg. Võrdluseks, selle jaoks on 
vaja u 45% nõrgemat tõmmet kui 2-taktilise mootori jaoks.  

2. Meeldiv väljalaskeheli ja madal 
mootori müratase
Võrreldes juhtivate tootjate 2-taktiliste mootoritega on Honda 
4-taktiliste mootorite müratase 17–50%  madalam. Lisaks on 
helisagedus madalam ja masin ei tee kiledat häält. Seega saab 
kasutaja kohe algusest peale nautida sujuvat ja vaiksemat 
tööd. See tulemus on saavutatud tänu rihmülekandega 
rippklappidele (vähendab mehaanilist müra), suure mahuga 
mitmekambrilisele väljalaskesüsteemile (vähendab heitgaaside 
müra) ja kõrgtasemel õhu sissetõmbesüsteemile (vähendab 
kiirest sisenevast õhuvoolust tingitud müra).

3. Väiksemad jooksvad kulud, 
lihtsam ettevalmistus ja hooldus
Nagu teada, ei ole 4-taktiliste mootorite jaoks õli ja kütust vaja 
enne kokku segada. Täitke lihtsalt kütusepaak bensiiniga. 
Soovitame muretu töö nimel mootoriõli vahetada iga 50 
töötunni järel. Võrreldes 2-taktiliste mootoritega kulub 
keskmiselt 85% vähem õli, nii et säästate nii kütuse kui ka õli 
pealt. 

4. Väiksem kütusekulu ja pikem 
kasutusaeg ilma kütust lisamata
Suurepärane kütusesäästlikkus teeb Honda GX25 ja GX35 
mootorid tänu madalale kütusetarbimisele ja kütusepaagi 
optimaalsele suurusele väga tõhusaks.

Kütusetarbimine maksimaalsel võimsusel

Honda GX25 0,54 l/h 7000 p/min nominaalvõimsusel

Honda mikromootorid GX25 ja GX35 on varustatud 
vastavalt 0,58- ja 0,63-liitrise kütusepaagiga.

5. Vähem lõhna ja heitgaase
Erinevalt katalüsaatoriga väljalaskesüsteemidest 
ei pea meie 4-taktiline mootor parima võimaliku 
heitenormi saavutamiseks üles soojenema. 
4-taktilises mootoris tekkiv puhas põlemine tekitab 
vähe süsinikdioksiidi kuhjumist, mis tähendab, et 
mootorit pole vaja regulaarselt koksist puhastada 
ning ka tahkete osakeste heide on minimaalne.

Trimmerite omadused
Tagab usaldusväärse pideva võimsuse ja 
pöördemomendi ka kõige nõudlikemates 
keskkondades.

Tap & Go nailonjõhvi pea
Poolautomaatsest peast tuleb jõhvi 
juurde, kui koputate töö käigus trimmeri 
peaga lihtsalt vastu maad. Pea on 
viietollise diameetriga ja selles on 56% 
rohkem jõhvi kui tavalises 4-tollises peas.

Kaks ühes: jõhvikaitse ja 
3 hambaga tera
Kui Teil on vaja kasutada 3 hambaga tera, 
eemaldage lihtsalt katte alumine osa: 
eraldi lisakatet ei ole vaja osta.

Metallist vastupidav 
nailonjõhvi lõikur
Kattesse on kinnitatud väike lõikur, 
mis annab trimmeri kasutamise ajal 
jõhvile automaatselt õige pikkuse (vt 
„Tap & Go nailonjõhvi pea”). Erinevalt 
teiste tootjate plastist tehtud lõikuritest 
on see lõikur valmistatud metallist ja 
seda saab ka teritada. See omadus 
on professionaalsete kasutajate jaoks 
ülioluline.

Vastupidav kate
Trimmeri pea on muudetud 
vastupidavamaks sümmeetriliste ribidega 
tugevdusega.

Kontaktita laagrid
NASA-s kasutatud laagrid peavad kiire tööga seadmetest kõige 
paremini vastu tolmu mõjule. Kokkupuude liikuva osaga ei ole 
võimalik, nii et võrreldes tavaliste täiskontaktsete laagritega ei muutu 
need kuumaks. Kuumenemine aga vähendab oluliselt eluiga ja 
tolmukindlust.

Mugav plastist ja 
kummist käepide
Parema haarde tagamiseks on 
lisatud kummist kate.

Kahel teljel (X ja Y) 
reguleeritav käepide
Käepidet saab ilma tööriistadeta 
reguleerida mööda kaht 
tasapinda, et leida sobivaim ja 
mugavaim asend ideaalseks 
töötasakaaluks.

6 nuudiga ülekandevõll
Võrreldes tavalise ülekandega tagab see 
võimalikult hea väändemomendi ülekande ja 
vähendab võlli murdumise ohtu.

Töökindel 
ülekandesüsteem 
Ülekandesüsteem on paigutatud 
alumiiniumivalust korpusesse, mis on 
oluliselt vastupidavam kui tavapärasel 
meetodil töödeldud metallist 
korpused. Ülekande näol on tegemist 
insenertehnilise peenmehaanikaga, 
millega on tagatud pöörlevate elementide 
omavaheline võimalikult täpne kliirens ja 
loodud võimalikult tolmukindlalt suletud 
süsteem. 
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 UMK 425/435 LE
 •  25/35cm3 mootor  

(0,72/1,0 kW, 7000 rpm)
 • Kaasas topeltõlarihmad
 • Tap & Go nailonjõhvi pea
 •  3 hambaga tera

 Saadaval olev lisavarustus:

 •  Hekilõikur 
 • Oksasaag

Silmuskäepidemega trimmerid
Kergesti käsitsetavad ja mitmekülgsed. Honda 4-taktilise väikemootoriga trimmerid teevad töö hooldamata alustaimestikuga ja raskesti 
ligipääsetavates kohtades lihtsaks. Trimmeritel on mugavad 5 punktist reguleeritavad topeltõlarihmad ja survevalu teel valmistatud haaratsid, 
mis aitavad minimeerida käsitsemisjõudu.

Hekilõikur Oksasaag 3 hambaga tera

UMK 425/435 UE  
•  25/35cm3 mootor  (0,72/1,0 kW, 7000 rpm)
• Topeltõlarihmad
• Tap & Go nailonjõhvi pea
• 3 hambaga tera

Saadaval olev lisavarustus:

• 4 hambaga tera
• Saetera 

Seljas kantav trimmer
Loodud optimaalset manööverdatavust ja mugavust silmas pidades. See seljas kantav trimmer on loodud selleks, et pakkuda häid 
tulemusi kommertskeskkonnas, kus peab saama lõikepeaga võimalikult hästi manööverdada. Mootori kaal on ühtlaselt jaotatud Teie vöökohale ja 
õlgadele, nii et saate juba esimestel kasutusminutitel kiiresti aru, kui mugav see on. Painduva varre otsas oleva lõikepeaga saab lihtsalt korda teha 
järske kallakuid, parkmetsi, viinamarjaistandusi, parke ja võsasid. Seljas kantavat trimmerit on sama lihtne kasutada ka piiratud aiaaladel.

Kõvera võlliga trimmer
Loodud täpseks trimmimiseks. Painduva varre otsas oleva osavalt kallutatud lõikepeaga trimmeriga saab lihtsalt aia keerukamaid piirkondi 
korrastada. Meie mudelivaliku kergeim trimmer on vaikne ja seda on tänu mugavatele käepidemetele ja „Tap & Go“ nailonjõhvi peale kerge kasutada.

  UMR 435 T
 • 35 cm3 mootor (7000 pöörde
 juures 1,0 kW)
 • viiest punktist reguleeritavad
 mugavad rihmad
 • Tap & Go nailonjõhvi pea, lisaks
 rohkem jõhvi mahutav pea
 • kaks ühes: jõhvikaitse ja
 3 hambaga tera
 • metallist pika elueaga
 nailonjõhvi lõikur
 • vastupidavad kinnituspoldid

UMS 425  
• 25 cm3 mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
• mugav plastist ja kummist käepide
• metallist pika elueaga nailonjõhvi lõikur
• vastupidavad kinnituspoldid
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Versatool™
4taktilised mitmekülgsed aiatööriistad. Versatool ™ mitmeotstarbelise aiatööriistaga on võimalik teha väga mitmeid koduseid ja professionaalseid 
aiatöid tänu selle arvukatele lisaseadmetele. Sellel on meie 4-taktiline mootor, mis tagab madala mürataseme, vibratsiooni ja heitmed.

  UMC 425/435 E
• 25/35cm3 mootor
• Kaasas topeltõlarihmad

Versatool tarvikud
Vaheta, lukusta, tööta. Versatool on terviklik mitmekülgne sari, mis sisaldab üksteisega vahetatavaid tarvikuid alates oksasaagidest, hekilõikuritest 
ja trimmeritest puhurite, servalõikurite ja kultivaatoriteni. Selleks, et tarvikute vahetamine oleks lihtne ja intuitiivne, oleme Versatooli töötanud välja 
nõnda, et see sobiks meie uuendusliku ühendussüsteemi ja ainulaadse lukustussüsteemiga

Pikendused    
Selleks, et küündida kõigisse raskesti ligipääsetavatesse 
kohtadesse ning kaugemale ulatuda, valige 50 cm või 
1 m pikendusvõll.

Trimmer  
Trimmer koos tugevdatud nailonpea ning Tap & Go 
funktsiooniga, mis teevad niitmata alade korrastamise ja 
raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse pääsemise väga 
lihtsaks. Tugevamate põõsastega alas võite masinale 
paigaldada ka 3 hambaga tera.

3 hambaga tera  
3 hambaga tera saab paigaldada lõikuri pea külge, et lõigata 
tugevamaid põõsaid.

Hekilõikur   
Hekkide ja põõsaste kujundamiseks või lihtsalt piiramiseks 
pakutakse käepärast versiooni (ilma võllita) ja pikendatud 
versiooni (60 cm võlliga). Lõikenurka saab reguleerida. Terad on 
iseterituvad ning varustatud katkemisvastase kattega.

Oksasaag  
Ühendage meie oksasaag Versatooli 4-taktilise mootoriga, mis 
tagab isegi madalatel pööretel pideva väändemomendi. See 
aitab Teil tugevaid oksi vaevata lõigata.

Puhur  
Meie puhur pakub võimsat suunatud õhuvoolu, mis on 
maapinnaga paralleelne ning vähendab seega kasulike 
õhuvoogude kadu. Kuna õhu sissevõtuava on puhuri peal, ei 
saa puhur ummistuda ning töötab sama väsimatult kui Teiegi.

Servalõikur  
Meie servalõikuriga on murule kena välimuse andmine lapsemäng. 
Lõikur on valmistatud vastupidavast ning kulumiskindlast 
metallist. See töötab laitmatult, Teid kunagi alt vedamata.

Kultivaator  
Väikeste köögiviljapõldude või lillepeenarde hooldamiseks 
mõeldud masina puhul hindate kindlasti selle täpsust 
(20 cm töölaius) ja kasutusmugavust (4-taktiline kõrge 
väändemomendiga).
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Hekilõikurid
Ideaalselt viimistletud lõikus. Honda 4-taktilised hekilõikurid on mõeldud selleks, et muuta täpne lõiketöö aedades ja parkides lihtsamaks. 
Ergonoomilised mugavad juhtnupud, reguleeritav käepide, vähe vibreeriv raam ja kergesti käivituv usaldusväärne 4-taktiline mootor annavad 
tulemuseks puhtama ja ökonoomsema tööriista kui 2-taktilise mootoriga lõikurid. Seetõttu on Honda hekilõikurid teistest peajagu üle.

HHH 25D 75E  
• 25 cm3 mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
• 75 cm topelttera
• 180° reguleeritav käepide

  HHH 25S 75E
 • 25 cm3 mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
 • 75 cm ühepoolne tera
 • lõigete kogumise kate, suunajaga

Standardvarustusega 
hekilõikuri omadused:  
• iseterituvad terad
• vibratsiooni vähendav raam
• katkemisvastane terade kate

 HHH 25D 60E
 • 25 cm3 mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
 • 60 cm reguleeritav topelttera
 • 180° reguleeritav käepide

4taktiline puhur
Kompaktne ja keskkonnasõbralik. See kompaktne kerge puhur on ideaalne tööriist aedade, parkide, staadionite ja tänavate aastaringseks 
puhastamiseks ja korrastamiseks. Puhuril on puhas, vaikne ja kütusesäästlik 4-taktiline mootor ning õhu liikumiskiiruse reguleerimisvõimalus. 
See teeb raske töö teie eest ära.

HHB 25 E  
• 25 cm3 mootor (7000 pöörde juures 0,72 kW)
• reguleeritav õhukiirus
• plastist ja kummist käepidemed
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TRIMMERID JA VÕSALÕIKURID VERSATOOL™

UMK 425 
LE

UMK 435 
LE

UMK 425 
UE

UMK 435 
UE

UMR 435  
T

UMS 425 UMC 425 
E

UMC 435  
E

Mootor 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC

Mootori kubatuur (cc) 25 35 25 35 35 25 25 35

Mootori mudel GX25T GX35T GX25T GX35T GX35T GX25T GX25T GX35T

Mootori kasulik võimsus 
(kW/rpm) 0,72/7000 1,0/7000 0,72/7000 1,0/7000 1,0/7000 0,72/7000 0,72/7000 1,0/7000

Kütusepaagi maht (l) 0,58 0,63 0,58 0,63 0,63 0,58 0,58 0,63

Mootori õlimaht (l) 0,08 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,08 0,10

Ülekandetüüp Low vibration™
tsentrifugaalsidur

Low vibration™
tsentrifugaalsidur

Low vibration™
tsentrifugaalsidur

Low vibration™
tsentrifugaalsidur Tsentrifugaalsidur Tsentrifugaalsidur Low vibration™

tsentrifugaalsidur
Low vibration™
tsentrifugaalsidur

Võlli tüüp Sirge Sirge Sirge Sirge Flexible Bent Sirge Sirge

Käepide D-kujuline
silmuskäepide

D-kujuline
silmuskäepide Topeltkäepide Topeltkäepide D-kujuline

silmuskäepide
D-kujuline

silmuskäepide
D-kujuline

silmuskäepide
D-kujuline

silmuskäepide

Tap & go nailonpea • • • • • •

Vt tarvikute andmeid allpool 
tabelist

3 hambaga tera • • • • • -

Hekilõikur - - - -

Oksalõikur - - - -

Lisavarustus - - 4 hambaga tera ja
saetera

4 hambaga tera ja
saetera - -

Rihmad Mugavad
topeltõlarihmad

Mugavad
topeltõlarihmad

Mugavad
topeltõlarihmad

Mugavad
topeltõlarihmad

Mugavad
topeltõlarihmad - Ühe rihmaga Topeltõlarihmad

Müratase-helitugevus
dB(A)* 109 109 109 109 109 109 - -

Mõõtmed (P x L x K (mm)) 1859 x 384  
x 252

†
1870 x 384  

x 258
†

1859 x 671  
x 517

†
1870 x 671  

x 521
†

2810 x 365 
x 600

1708 x 223 
x 413

1133 × 310  
x 245

1145 × 315  
x 258

Tühikaal (Kg) 5,98 7,22 6,28 7,53 10,7 5,49 5,60 6,40

Lisaomadused Vastupidav
ülekandepea

Vastupidav
ülekandepea

Vastupidav
ülekandepea

Vastupidav
ülekandepea - - Ühendamis-

süsteem
Ühendamis-

süsteem

Väikemasinate tehnilised andmed
Kasutage meie mugavat tabelit, et võrrelda kõiki kantavaid masinaid ja valida enda jaoks sobivaim.

VERSATOOL™ TARVIKUD

Mootor 25cc Mootor 35cc Trimmer Kultivaator Pikendus L Pikendus S Hekilõikur L Hekilõikur S Oksasaag Puhur Servalõikur

Mõõtmed (P x L x K (mm)) 1.708 x 310 
x 245

1.145 x 315 
x 258

770 x 400 
x 210

795 x 235 
x 255

1.060 x 65  
x 52

559 x 65  
x 52

1.400 x 120 
x 120

900 x 120 
x 120

1.070 x 140 
x 88

860 x 264 
x 190

695 x 330 
x 145

Tühikaal (Kg) 5,6 6,4 1,85 3,3 1,1 0,7 2,6 2,35 2,1 2,1 2,05

Standard  •  Valikuline  Ei ole saadaval -

HEKILÕIKURID PUHUR

HHH 25D  
60E

HHH 25D  
75E

HHH 25S  
75E

HHB 25  
E

Mootor 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC 4-taktiline OHC

Mootori kubatuur (cc) 25 25 25 25

Mootori mudel GX25T GX25T GX25T GX25T

Mootori kasulik võimsus (kW/
rpm) 0,72/7000 0,72/7000 0,72/7000 0,72/7000

Kütusepaagi maht (l) 0,58 0,58 0,58 0,58

Mootori õlimaht (l) 0,08 0,08 0,08 0,08

Ülekandetüüp Tsentrifugaalsidur Tsentrifugaalsidur Tsentrifugaalsidur Tsentrifugaalsidur

Blade type (Dual/Single) Dual Dual Single -

Tera pikkus (mm) 580 720 720 -

Terade vahe (mm) 36 36 36 -

Standardõhuvool
(lehvikotsakuga) (m/sec) - - - 600

Maksimaalne tuulekiirus
(lehvikotsakuga) (m/sec) - - - 70

Pumba tüüp - - - -

Maksimaalne rõhk (bar /
pööret minutis) - - - -

Nimisurve (Bar) - - - -

Nimivool (L/min) - - - -

Paagi maht (Litres) - - - -

Müratase-helitugevus
dB(A)* 104 104 104 102

Mõõtmed (P x L x K (mm)) 1080 x 312 x 259 1220 x 312 x 259 1125 x 310 x 259 335 x 265 x 370

Tühikaal (Kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Lisaomadused 180° reguleeritav käepide 180° reguleeritav käepide Murukollektori kaitse Reguleeritav surveseeadistus

Standard  •  Valikuline  Ei ole saadaval -

* Garanteeritud helitugevuse tase detsibellides (dB(A), vastab direktiivile 200/14/EU).
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Põllumasinad
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Mullafreesid    
Kui valmistate harimiseks ette või hooldate suuri 
maalappe, sobivad Teile meie usaldusväärsed 
mullafreesid, mis on piisavalt jõulised, et rasked 
tööd enda kanda võtta. Honda vastupidava ja tõhusa 
4-taktilise mootoriga masinad on loodud selleks, et 
teha töö ära erakordselt hästi, et neid oleks kerge 
juhtida ja mugav intuitsioonist lähtuvalt kasutada.

  Universaalpõllumasinad 
Kõikvõimalike tööde jaoks suurtes aedades oleme välja töötanud 
kaherattalise traktori, millele saab külge panna mullafreesimise tööriistu 
ja väga paljusid teisi lisasid, nt atru, tagumisi äkkeid, haagiseid ja 
jalaseid. Mitmekülgseid masinaid saab kohandada mistahes tööks. Neil 
on piisavalt jõudu, et vedada ka näiteks tagumisi rattaid, ning neil on 
olemas külgsidur, millega on rea lõpus kerge ümber pöörata.

  Minipõllu 
  masinad 

Kui Teil on pisem peenramaaga 
aed, kasutage minipõllumasinat, 
mis on labidast kiirem ja mida 
on kergem kasutada. Need 
väiksed, kuid tõhusad masinad 
kasutavad vastupidavat 4-taktilist 
mootorit, mis võtab enda peale 
raskemad ülesanded, nt maa 
ettevalmistamise enne istutamist 
või seemne külvamist. Sobivad 
ideaalselt ka taimeridade vahede 
rohimiseks ning lillepeenarde ja 
peenraäärte korrastamiseks.Kompaktsed 

põllumasinad  
Suuremate lille- ja köögiviljapeenarde 
jaoks on vaja masinat, millega saab 
hästi manööverdada ja mida on 
kerge kasutada, kuid mis oleks töö 
tegemiseks piisavalt võimas. Meie 
kompaktsed põllumasinad vastavad 
kõikidele ülitõhusaks aiatööks 
vajalikele nõuetele. Nende südames 
on meie legendaarne 4-taktiline  
mootor, nii et masinad  
saavad hakkama ka  
neile antud raskeimate  
töödega.

Mikropõllumasinad  
Isegi väikestes aedades tuleb hakkama 
saada ka raskete töödega. Seetõttu on meil 
olemas eraldi mikropõllumasinate sari. Honda 
revolutsioonilise 4-taktilise mootoriga ülikerged 
põllumasinad on meie valikus väikseimad. 
Neid on kerge kasutada, transportida ja hoiule 
panna, sobides ideaalselt selliste väiksemate 
tööde jaoks nagu lillepeenarde korrastamine või 
juba kobestatud mulla ümberpööramine.

Meie põllumasinate valik
Muutke maa harimine lihtsaks. Meie ülitõhusad ja kasutajasõbralikud freesid saavad vaevarikaste töödega kiiresti ja hästi hakkama. Samuti on neil 
suur valik  multifunktsionaalseid lisatarvikuid, tänu millele saab neid kasutada palju enamaks kui lihtsalt kaevamiseks.

Küljesidur Küljekettad
Kasutajasõbralik küljesidur peatab kas 
parema või vasaku ketta liikumise, et 
saaksite lihtsalt suunda muuta.

Küljekettad kaitsevad kasvavaid taimi 
lendava prahi ja lõikuri eest, hoides 
põllumasinat vagu mööda liikudes 
ideaalselt joondatuna.

Transportimisratas Jõuvõtuvõll (PTO)
Transportimisratas aitab Teil paremini 
manööverdada ning põllumasinat 
märkamatult hoiukoha ja tööpõllu vahel 
liigutada – ka mööda kõnniteede servi ja 
kallakutel.

PTO saab mootorist jõudu ning muudab 
masinale lisade kinnitamise ja nende 
äravõtmise lihtsaks, nii et saate kiiremini 
teha ka raskeid töid, nt koorida, pritsida 
ja niita.

Käigukast Risti pöörlevad freesid
Rohkem käike tähendab suuremat 
paindlikkust ja võimsust. Käigukast kannab 
masina töötamiseks üle ideaalselt jõudu ja 
väändemomenti, nii et saate valida just oma 
tempole vastava parima kiiruse.

Teeb aia hooldamise lihtsamaks. Maksimaalse 
võimsuse ja tõhususega vastupidavatel pöörlevatel 
mullafreesidel on Honda ainulaadsed risti pöörlevad 
freesikettad, mis kobestavad vaevata kõva pinnast 
ilma igasuguste tõrgeteta.

Kokkupandav käepide Keeratav käepide
Saate selle kena, mugavate sissepoole 
jäävate nuppudega käepideme kokku 
panna, et masinat hoiule panna või 
transportida.

Ohutust tagava vabastamissüsteemiga 
saate käepidet reguleerida, et seda 
vasakule või paremale keerata, nii et 
saate tööd teha endast jalajälgi maha 
jätmata ning vältida juba haritud maa ja 
taimede kokkusurumist.

Pööratav käepide Turvaline silmuskäepide
Kui kasutate masinat mõne lisaga, seadke 
mugavalt pööratav käepide lihtsalt vastassuun-
da, et masina külge kogunenud muld muretult 
ära lükata. Nii ei pea Te ümber pöörama kogu 
masinat. Tänu sellele funktsioonile on masinale 
võimalik lisada rohkem erinevaid lisasid.

Tänu mitmelt poolt haaratavale 
käepidemele saate masinaga ohutult 
tööd teha, hoides rea lõpus lihtsaks 
ümberpööramiseks kinni kas keskelt, 
vasakult või paremalt.

Põllumasinate omadused
Honda põllumasinatel on hulganisti heade funktsioonidega 
kasutajasõbralikke omadusi, mis aitavad Teil töömahukaid 
ülesandeid täita kiiresti ja tõhusalt.

Transporti misratas

Käigukast

Küljesidur

Küljekettad

Kokkupandav 
käepide

Pööratav käepide
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FG201   
Kogu standardvarustus
• ülikerge (16 kg)
• keskne kandesang
•  madalal asetsev raskuskese lihtsaks 

käsitlemiseks
• 4 teraga komplekt
Võimalikud lisad:
• servalõikur
• õhutaja
• kobesti

KobestiServalõikurÕhutaja

FG110  
Kogu standardvarustus
• ülikerge (14,1 kg)
• kerge, vaikne ja puhas töö
• keskne kandesang
• 4 teraga komplekt
Võimalikud lisad:
• õhutaja
• Aeraator
• Servalõikur

Mikropõllumasinad
Ideaalsed kergeteks aiatöödeks väiksematel aladel. Meie revolutsioonilise kompaktse 4-taktilise väikemootoriga masinad on kerged, 
mitmekülgsed ning mugavad kasutada tänu standardvarustuses olevale kokkupandavale käepidemele, kandesangale ja transportimisrattale.

F220   
Kogu standardvarustus
• madalal asetsev raskuskese lihtsaks käsitlemiseks
• 4 freesi komplekt
• reguleeritava kõrguse ja nurgaga käepidemed
• reguleeritav tugivars parema juhitavuse jaoks
Võimalikud lisad:
• muldaja ja terasrattad

FG205  
Kogu standardvarustus
• kerge ja võimas
•  madalal asetsev raskuskese lihtsaks 

käsitlemiseks
• 4 freesi komplekt
• keskne kandesang
• reguleeritava kõrgusega käepide
Võimalikud lisad:
• õhutaja

Maa harimineTugivarsFrees ja küljekettad

Minipõllumasinad
Suurepärased maaharimismasinad, mille hoiundamiseks leidub alati ruumi. Meie paindlikud Honda minipõllumasinad on mõeldud 
kergemate aiatööde jaoks ja neil on standardvarustuses hulk spetsiaalseid tööriistu, alates saaki kaitsvatest küljeketastest kuni eksklusiivsete Honda 
freesideni, mis üheaegselt kaevavad ja harivad maad.

Keeratav
käepide

Transpor-
timisratas

Kokkupan-
dav käepide Küljekettad

Transpor-
timisratas

Kokkupan-
dav käepide

Standardvarustus Standardvarustus
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Kerge kasutadaMuldajaKartulivõtu seade

F506  
Kogu standardvarustus
• võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
• 3 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
• reguleeritava kõrgusega käepidemed
Võimalikud lisad:
• erinevate äkete võimalused
• kaabits
• transportimisrattad
• üksik- või topeltmuldaja
• kartulikorjaja
• õhkrehvid
• ader

Pööratav 
käepide

Turvaline sil-
muskäepide

F510  
Kogu standardvarustus
• võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
• 6 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
• reguleeritava kõrgusega käepidemed
Võimalikud lisad:
• 6 freesi komplekt
• küljekettad
• erinevate äkete võimalused
• kaabits
• transportimisrattad
• üksik- või topeltmuldaja
• kartulikorjaja
• õhkrehvid
• ader

Pööratav 
käepide

Turvaline sil-
muskäepide

TagurpidikäikKeeratav käepideSuur töölaius

Kompaktsed põllumasinad
Ühtlane võimsus kombineeritud mitmekülgse funktsionaalsusega. Meie võimsad ja mitmekülgsed kompaktsed põllumasinad on heaks 
manööverdamiseks piisavalt kerged, aga tänu võimsale 160 cm3 mootorile ka piisavalt jõulised, et teha raskemaid aiatöid.

FJ500 DE/DER  
Kogu standardvarustus
• 2 edasikäiku ja 1 tagasikäik
• reguleeritava kõrgusega käepidemed
• võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
• transportimisratas

Võimalikud lisad:

• Erinevate freeside valik
• Kobesti
• Muldaja
• Kartulivõtuseade 
• Õhkrehvid
• Ader
• Murukobesti
• Lumesahk

FJ500 SE/SER  
Kogu standardvarustus
• 1-edasi ja 1-tagurpidi käik 
• Reguleeritava kõrgusega juhtraud 
• Võimas ja ülimalt vastupidav GX160 
mootor 

Võimalikud lisad:

• Erinevate freeside valik
• Kobesti
• Muldaja
• Kartulivõtuseade 
• Õhkrehvid
• Ader
• Murukobesti
• Lumesahk

Küljekettad
Transpor-
timisratas

Keeratav
käepide

Käigukast

Küljekettad

Standardvarustus
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TransportimisratasRisti pöörlevad freesiterad
Reguleeritava kõrgusega
käepidemed

FR750  
Kogu standardvarustus
• kergesti juhitav
• edasi- ja tagurpidikäik
• diferentsiaalmehhanism:
nullpöörde jaoks

FF300  
Kogu standardvarustus
• kergesti juhitav
• diferentsiaalmehhanism: nullpöörde jaoks
• reguleeritava laiusega rattarööbe ja terad
• mitme asendiga käepide 
Võimalikud lisad:
• muldaja

Mullafreesid
Teeb aia hooldamise lihtsamaks. Maksimaalse võimsuse ja tõhususega vastupidavatel pöörlevatel mullafreesidel on Honda ainulaadsed risti 
pöörlevad freesikettad, mis kobestavad vaevata kõva pinnast ilma igasuguste tõrgeteta.

 FF500
 Kogu standardvarustus
 • kergesti juhitav
 •  diferentsiaalmehhanism:  

nullpöörde jaoks
 •  reguleeritava laiusega rattarööbe  

ja terad
 • mitme asendiga käepide
 Võimalikud lisad:
 • muldaja

MuldajaAderKartulivõtu seade

F560  
Kogu standardvarustus
• võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
• 6 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
• reguleeritava kõrgusega käepidemed
Võimalikud lisad:
• erinevate äkete võimalused
• kaabits
• transportimisrattad
• üksik- või topeltmuldaja
• kartulikorjaja
• õhkrehvid
• ader

F720  
Kogu standardvarustus
• võimas ja üliusaldusväärne GX160 mootor
• 6 edasikäiku ja 1 tagurpidikäik
• reguleeritava kõrgusega käepidemed
Võimalikud lisad:
• erinevate äkete võimalused
• transportimisrattad
• üksik- või topeltmuldaja
• kartulikorjaja
• õhkrehvid
• ader

Universaalpõllumasinad
Muuda aiatööde tegemine lihtsamaks. Meie universaalpõllumasinaid (kaherattalisi traktoreid) saab õigustatult nimetada võimsateks 
tööriistadeks. Koos spetsiaalsete lisadega saate nendega ära teha väga palju raskeid põllutöid. Meie põllumasinate lai lisadevalik on loodud 
erinevate ülesannete, mullatüüpide ja soovitud tulemuste jaoks. Nendega saate ühest Honda põllumasinast teha mitmekülgse paljusid töid tegeva 
põllutööriista, milleta läbi ajada ei saa

Küljesidur Jõuvõtuvõll Käigukast
Pööratav 
käepide

Turvaline sil-
muskäepide

Käigukast

Risti pöörle-
vad freesi-
kettad

Standardvarustus
Standardvarustus
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MIKROPÕLLUMASINAD MINIPÕLLUMASINAD KOMPAKTSED PÕLLUMASINAD KOMPAKTSED PÕLLUMASINAD UNIVERSAALMASINAD FREESID

FG110 FG201 FG205 F220 FJ500  
SE/SER

FJ500
DE/DER

F506 F510 F560 F720 FF300 FF500 FR750

Mootor 4-taktiline OHC 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHV 4-taktiline OHC 4-taktiline OHV

Mootori mudel GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GX160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX200 GXV57 GCV160 GX200

Mootori kubatuur (cm3) 25,0 49,0 49,0 57,3 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 196,0 57,0 160,0 196,0

Mootori kasulik võimsus (kW / pööret minutis) 0,61/6000 1,3/4800 1,3/4800 1,5/4800 3,4/3600 3,6/3600 3,6/3600 3,6/3600 3,6/3600 4,1/3600 1,5/4800 3,3/3600 4,1/3600

Mootori väändemoment (Nm / pööret minutis) - - - - 10,3/2.00 10,3/2500 10,3/2500 10,3/2500 10,3/2500 - - - -

Kütusepaagi maht (l) 0,57 0,35 0,35 0,67 2,40 2,40 2,60 2,30 2,20 2,10 10 1,70 2,80

Mootori õlimaht (l) 0,80 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,26 0,55 0,60

Käivitamine Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga Käivitusnööriga

Veosidur Automaatne –
tsentrifugaalne

Automaatne –
tsentrifugaalne

Automaatne –
tsentrifugaalne

Manuaalne –
trummel

Manuaalne –
rihmülekandega

Manuaalne –
rihmülekandega

Manuaalne –
rihmülekandega

Manuaalne –
rihmülekandega

Manuaalne –
rihmülekandega

Manuaalne –
rihmülekandega

Manuaalne –
trummel

Manuaalne –
trummel

Manuaalne –
rihmülekandega

Käigukast Kruviülekanne Kruviülekanne Kruviülekanne Epitsükliline Pidev ülekanne Pidev ülekanne Pidev ülekanne Pidev ülekanne Pidev ülekanne Pidev ülekanne
Rattad -

Epitsükliline ja
koonusülekanne

Rattad -
Epitsükliline ja

koonusülekanne

Diferentsiaalme-
hhanism

Lõppülekanne - - - Hammas- ja
koonusülekanne Kettülekanne Kettülekanne Kettülekanne Kettülekanne Kettülekanne Kettülekanne

Rattad – pidev-ülekanne 
/ Kaabitsad – kett- ja 

hammasülekanne

Rattad – pidev-ülekanne 
/ Kaabitsad – kett- ja 

hammasülekanne

Kaabitsad –
kettülekanne

Diferentsiaalülekanne / küljesidur - - - - - - - - • • • • •

Maksimaalne töölaius (mm) 230 300 450 545 800 800 900 900 900 900 410 550 510

Maksimaalne töösügavus (mm) 203 230 260 280 325 325 330 330 330 360 160 200 326

Edasikäike 1 1 1 1 1 2 3 6 6 6 3 3 2

Tagurpidikäike - - - - 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Pöörlemiskiirus edasikäigul (pööret minutis) 182 rpm 197 rpm 135 rpm 130 rpm 113 rpm 80 - 113 rpm 52 - 122 rpm 21 - 122 rpm 16 - 122 rpm 11 - 116 rpm 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0.35 - 1,22 m/s

Pöörlemiskiirus tagasikäigul (pööret minutis) - - - - 28 rpm 28 rpm 50 rpm 16 - 32 rpm 16 - 32 rpm 14 - 23 rpm 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

PTO pöörlemiskiirus (aeglane/kiire) (pööret minutis) - - - - - - - - 867/1.739 896 - 1.461 131 141 238

Komplektis olevad rootorid/terad 4 x 6 hambaga
kõblast

4 x 4 hambaga
lõikurit

4 x 4 hambaga
kaevamisäket

4 x 4 hambaga
kaevamisäket

Erinevad 
rootorivõimalused

Erinevad 
rootorivõimalused

Erinevad 
rootorivõimalused

Erinevad 
rootorivõimalused

Erinevad 
rootorivõimalused

Erinevad 
rootorivõimalused

Eesmised risti pöörle-
vad freesiterad

Eesmised risti pöörle-
vad freesiterad

Tagumised
pöörlevad freesiterad

Risti pöörlevad freesiterad - - - - - - - - - - • • •

Rattad Tagarattad
Transpordirattad

Tagarattad
Transpordirattad

Tagarattad
Transpordirattad 

Esirattad
Transpordirattad - Esirattad

Transpordirattad
Valikuline: rattad ja

rehvid
Valikuline: rattad ja

rehvid
Valikuline: rattad ja

rehvid Rattad ja rehvid Rattad ja rehvid Rattad ja rehvid Rattad ja rehvid

Küljekettad - - • • • • - - -

Servalõikaja - - - - - - - - - - -

Murukobesti - - - -

Muru õhutaja - - - - - - - - - - -

Muru õhutaja / kobesti - - - - - - -

Servalõikaja - - - -

Kokkupandav käepide • • • • • • - - - - - - -

Reguleeritava kõrgusega käepide - - - • • • • • • • • • •

Pööratav käepide - - - • - • • • • • - - -

Mõõtmed (P x L x K (mm)) 1175 x 365  
x 958

1185 x 455  
x 980

1155 x 510  
x 1035

1280 x 615  
x 1035

1395 x 610  
x 980

1395 x 610  
x 980

1585 x 610  
x 865

1585 x 610  
x 865

1610 x 610  
x 990

1655 x 655  
x 1040 

1465 x 465  
x 1010

1730 x 585  
x 1045

1.500 x 570  
x 1140

Tühikaal (kg) 13,0* 17,0 21,0 30,0 45,0/57,0 49,0/62,0 47,0 50,0 53,0 121,0 50.5 77,0 91,0

Helisurve kasutaja kõrvadele dB(A)† 70,5 79,0 79,5 75,0 81,0 81,0 80,0 83,0 81,0 79,0 74,0 79,0 79,0

Garanteeritud helitugevuse tase dB(A)† † 93 93 93 92 96 96 97 97 97 - 92 93 -

Vibratsioon (m/s2)Δ 9,2 5,0 12,5 6,4 5,6 5,6 6,0 6,0 13,2 6,2 4,5 4,8 3,5

Standard  •  Valikuline  Ei ole saadaval - Standard  •  Valikuline  Ei ole saadaval -

Põllumasinate tehnilised andmed
Kõik aiad on kordumatud. Seega on tähtis, et valiksite endale sobiva põllumasina.

* Kaal koos lisadega
† Müratase kasutamisel (vastavalt direktiividele EN 709: 1997+A4 in dB(A)).
†† Garanteeritud helitugevuse tase (vastavalt direktiividele 2000/14/EK, 2005/88/EK in dB(A)).
Δ Δ Garanteeritud vibratsiooni tase (vastavalt direktiividele EN 709: 1997+A4 in dB(A)).

6867



Honda toodetele kehtib 5-aastane garantii, kui ostjaks on eraisik, 
ja 1-aastane garantii, kui ostjaks on juriidiline isik. Honda Miimo 
robotniidukitel on garantii 2 aastat. 

Meie eesmärk on tagada seadme väärtuse säilimine kogu selle 
tööea jooksul, nii garantii ajal kui ka edaspidi. Kõik Honda toodete 
hooldustööd tuleks teha Honda volitatud edasimüüja juures ja 
selleks ettenähtud ajavahemike tagant.

Honda väiketehnika 
maailm
Meie väiketehnika põhineb juba aastakümneid Honda 4taktiliste mootorite puhtal tehnoloogial, sest me püüame muuta oma tooted 
võimalikult kasutajasõbralikuks, kütusesäästlikuks ja usaldusväärseks, ilma et sooritus selle tõttu kannataks. Kuigi enamik Honda 
seadmetest liigub endiselt esmaklassiliste 4taktiliste mootorite jõul, nihutame me piire üha kaugemale, luues novaatorlikke uustulnukaid 
nagu Miimo – meie akutoitega robotmuruniiduk, mida on võimalik programmeerida töötama millal iganes, 24 tundi päevas ja seitse päeva 
nädalas, kui põgusad laadimispausid välja arvata. Honda on suunanud kogu oma disainija tehnoloogiaalase asjatundlikkuse mitmekülgse 
väiketehnika loomisse, alates generaatoritest, veepumpadest ja mullafreesidest ning lõpetades päramootorite, kummipaatide ja 
lumepuhuritega. Vaadake ringi Honda maailmas ja veenduge, et meie väiketehnika sobib ideaalselt teie ellu.

Tutvuge Honda suure tootevalikuga aadressil  
www.honda.ee

  Trimmerid   Versatool™   Lehepuhurid   Mullafreesid

  Pumbad

  Päramootorid

  Muruniidukid  Robotmuruniiduk

  Generaatorid   Transportöörid

  Mootorid

  Hekilõikurid   Murutraktor

  Murutraktorid

  Lumefreesid
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Please don’t bin me. Pass me on to a friend or recycle me. The pulp in the manufacture of this paper is from renewable timber 
produced on a fully sustainable basis. The paper used in this brochure is manufactured using ECF (Elemental Chlorine Free) pulp.

Generaatorid
Veepumbad

Transportöörid

Honda Power Products toodete edasimüüjad:

Catwees OÜ
Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300
Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385
Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

LX Motors OÜ
Viljandi, Tallinna mnt 86, tel 435 5421

Agdeck-Auto AS
Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430
Narva, Võidu 19, tel 356 3437

ML Autoservice OÜ
Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus,
Tallinna tn 88, tel 452 2557

www.honda.ee

Valmistaja jätab enesele õiguse muuta spetsifikatsioone, sealhulgas värvitoone, valides sellest teatamise või mitteteatamise aja ja viisi omal 
äranägemisel. Teha võidakse nii suuri kui väikeseid muudatusi. Valmistaja teeb siiski kõik, et tagada käesoleva väljaande üksikasjade täpsus. 
Lisateabe saamiseks mis tahes konkreetse toote kohta palume pöörduda oma müügiesindaja poole. See väljaanne ei kujuta endast mingil juhul 
ettevõtte pakkumist ühelegi edasimüüjale. 

Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta.


