Accuassortiment

INHOUD

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

Life

INHOUD
03 Honda universeel accusysteem
05 Accu grasmaaiers
07 izy-ON accu grasmaaiers
09 Accu handgereedschappen
11 Accu bosmaaier
13 Accu heggenschaar en bladblazer
15 Kenmerken accu assortiment
17 De wereld van Honda Power Products

02

03

HONDA UNIVERSEEL ACCUSYSTEEM

Honda universeel
accusysteem
Duurzaam. Betrouwbaar. Krachtig.
Met een enkele Honda li-ionaccu kunt u verschillende apparaten binnen de accu modellenreeks
van Honda bedienen. Dat betekent dat u niet alleen accu's snel een eenvoudig kunt wisselen
tussen de verschillende apparaten, maar dat u ook geen verschillende accu's voor de
verschillende apparaten nodig hebt.
Voor een langdurig gebruik, is elke accu gemaakt op basis van thermosmarttechnologie voor meer
vermogen, dagelijks gebruik en een significant langere levensduur. Een constant hoge spanning zorgt
voor niet-aflatende prestaties, terwijl een lcd-scherm* de accustatus en het laadniveau op elk moment
weergeeft. Opladen gaat geruisloos en snel dankzij onze opladers die 100 % capaciteit in slechts
35 minuten kunnen leveren.∆
Alle Honda li-ion accu's hebben unieke, warmtegeleidende behuizingen waardoor hun levensduur
wordt verlengd, alsook compacte huizen die bestand zijn tegen stoten en vallen waar ze dagelijks
mee te maken krijgen. Van cruciaal belang is dat ze binnen enkele seconden kunnen worden
vervangen, waardoor u zonder onderbreking kunt werken. Honda li-ion accu's zijn gemaakt voor
hoveniers die elke dag aan het werk zijn, tot de klus geklaard is.
36V 4.0 Ah accu

∆

LCD-display *
Op de goed leesbare lcd-display
kunt u de laadstatus (in de vorm van %)
aflezen.

Volledig weerbestendig*
Doordat de cellen gesealed zijn kan de
accu het hele jaar door worden gebruikt,
ongeacht het weer.

Thermo Smart-technologie
Thermo Smart verbetert het ontsnappen van warmte
waardoor de accu langer meegaat en werkt. Maakt
constante hoge stroomtoevoer voor dagelijkse
gebruik en hoge prestaties mogelijk, zelfs onder
zware omstandigheden.

Hoog vermogen
Constante stroomtoevoer door
opgeladen accu.

*Alleen op 36V 9.0 Ah DPW3690XA accu's.

Stevige constructie
De 9.0 Ah accu voor zwaar werk
heeft een subframe van aluminium
en een robuuste buitenkant die de
cellen binnenin beschermt, zelfs
tegen een val van 2 meter.
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LADER
Lader kan gebruikt worden met volgende accu's.
LAADSPECIFICATIES

36V 9.0 Ah
DPW3690XA

MODELLEN

36V 6.0 Ah
DP3660XA

LAADSTROOM
(AMPS)

LAADTIJD
TOT 80%
(MIN)

LAADTIJD
TOT 100%
(MIN)

LADER
GEWICHT

36V 4.0 Ah

8

25

35

0,82 kg

36V 6.0 Ah

8

35

55

0,82 kg

36V 9.0 Ah

8

49

77

0,82 kg

ACCU'S
MODELLEN

36V 4.0 Ah
DP3640XA

GEBRUIKEN

GEBRUIK

NORM

LUCHTSNELHEID
M/S MAX.

GEWICHT

THERMO
SMARTTECHNOLOGIE

36V 4.0 Ah

Middelgrote tuin

Middelgroot

-

24 A

1,3 kg

36V 6.0 Ah

Grote tuin

Zwaar

-

24 A

1,3 kg

36V 9.0 Ah

Professioneel

Gevarieerd

IP56

45 A

2,3 kg

•
•
•

• Standaard
Accu's en laders worden apart verkocht.
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ACCU GRASMAAIERS
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Accu
grasmaaiers
De izy-ON heeft het vermogen en de
duurzaamheid die serieuze tuiniers
nodig hebben. Onze nieuwe accu
modellen zitten boordevol nuttige
technologieën zoals één versnelling
en het Versamow™ selectief
mulchsysteem waarmee u snel en
eenvoudig kunt overschakelen van
gras opvangen naar gras mulchen.
De izy-ON werkt met het
universele accusysteem van
Honda, wat staat voor
ongeëvenaarde prestaties van
's morgens vroeg tot 's avonds
laat. Het kan op een volledig
opgeladen accu max. 450 m2*
bewerken, waardoor u zelfs de
grootste gazons probleemloos
kunt maaien. En met een
snelle oplader bij de hand,
kunt u indien nodig binnen
enkele minuten opladen.
*Bij gebruik van de 6 Ah-accu. Max. oppervlak is afhankelijk
van de conditie van het gras.

GRASMAAIERTECHNOLOGIEËN

HET GAMMA
HRG 416 XB

HRG 466 XB

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

Accu grasmaaier
Efficiënte prestaties en constant
vermogen dankzij de nieuwste
combinatie van accu- en
motortechnologie. De grasmaaier
gaat net zo lang door als u.

Eigenschappen grasmaaier

Instelbare maaihoogte
Het instellen van de maaihoogte van uw
gras is heel eenvoudig. Door het maaidek
te verhogen of te verlagen kunt u de
hoogte heel nauwkeurig bepalen.

Plaatstaal, gepoedercoate bodems
De bodems zijn gemaakt voor duurzaamheid en
prestaties. Ze zijn licht waardoor ze erg wendbaar zijn
maar tegelijk zijn ze heel slijtvast en bestand tegen
corrosie en uv-straling.

Versamow™ selectief mulchsysteem
Om te wisselen tussen mulchen, opvangen of legen hoeft
u alleen maar een hendel te bewegen. U hoeft geen apart
mulchopzetstuk te bevestigen als u wilt mulchen. Deze
mogelijkheid is ingebouwd en kan snel, eenvoudig en
veilig worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

Weerbestendig
We weten dat u liever doorwerkt als het
begint te regenen. De snoerloze izy-ON
modellen zijn veilig in gebruik bij elke
type weer. Zelfs de accu heeft een extra
weerbestendige coating*.

Eenvoudig starten met
een druk op de knop
Start uw grasmaaier met een druk op
de gemakkelijk bereikbare knop.

*Alleen op 36V 9.0 Ah DPW3690XA accu's.

07

I Z Y- O N A C C U G R A S M A A I E R S

izy-ON accu grasmaaiers

Kracht zonder
limiet

Instelbare maaihoogte

Eenvoudig starten met
een druk op de knop

Versamow™ Selectief mulchsysteem

IZY-ON SPECIFICATIE
MULCHING

TRANSMISSIE
VAST
MODELLEN

•

AFMETING MAAIDEK
(CM)
EN MATERIAAL

DUWEN

HRG 416 XB

41 STAAL

•

HRG 466 XB

46 STAAL

ENKELE
VERSNELLING

VERSAMOW ™
(SELECTIEF)

•

•

VERSAMOW ™
(REGELBAAR)

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

Versamow™
Selectief
mulchsysteem*

Accu
grasmaaier

*Alleen verkrijgbaar op HRG 466 XB.

Aangedreven door een krachtige borstelloze 1,8 kW
motor en nieuwe accutechnologie, onze izy-ON, zet
onze izy-ON de standaard voor de accu grasmaaiers
Gebouwd rond een robuust stalen frame en de beste in zijn
klasse! Met een geperst stalen maaidek voor een uitstekende
duurzaamheid, heeft de izy-ON maaier* een transmissie met
een enkele snelheid en dit om een comfortabele en duurzame
snijkracht te garanderen. En omdat het een lichtgewicht is,
kan het draaien in de kleinste ruimtes.
Voorkomt ophoping en heeft minder onderhoud nodig.
De opvangzak met vergrote luchtstroom voor maximale
opvang, flexibel en verstelbare maaihoogte met de
Versamow™ Selectief mulchsysteem maakt dat hij zich
aanpast aan de behoeften van elke tuinier. Gekeurd tot IP54
weerbestendig, wat betekent dat nat gras maaien geen
probleem is. Laat u niet tegenhouden door de regen.

**Op HRG 466 XB

HRG 416 XB

HRG 466 XB
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ACCU HANDGEREEDSCHAPPEN
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Accu handgereedschappen
Als het er stevig aan toegaat, hebt u
gereedschap nodig dat even hard werkt als
uzelf. Efficiënt, effectief en zonder onnodig
lawaai of onnodige onderbrekingen.
Onze accu handgereedschappen,
ontworpen voor professionals, worden
aangedreven door Honda's universele
accusysteem, dat ononderbroken
vermogen levert op een volledig
opgeladen accu. Ontworpen
voor het gebruik onder alle
weersomstandigheden* zijn
ze gemaakt voor comfortabel
gebruik gedurende ononderbroken
periodes en werken op een binnen
enkele minuten opgeladen batterij.
U hoeft uw werk dus nooit lang
te onderbreken. Alle modellen
samen bieden u alles wat u
nodig hebt om de klus te klaren.
*Alleen van toepassing bij gebruik in combinatie
met de 9 Ah DPW3690XA-accu.

HET GAMMA
BOSMAAIER

HEGGENSCHAAR

BLADBLAZER

ACCU HANDGEREEDSCHAPPEN

Kenmerken accu handgereedschappen

Hoog vermogen

Volledig weerbestendig

Onze op accu werkende handgereedschappen,
gebouwd om aan de wensen van professionals te
voldoen, leveren van het begin tot het eind van uw
werkzaamheden de prestaties en duurzaamheid
die u nodig hebt.

We weten dat u liever doorwerkt als het
begint te regenen. Daarom zijn onze accu
handgereedschappen veilig in gebruik onder
alle weersomstandigheden mits gebruikt met
de 9Ah-accu met weerbestendige coating.

Power voor professionals
Onze verwisselbare, snel ladende 9 Ah-accu's
gebruiken een slimme thermo smart-technologie
waardoor ze niet alleen volledig vermogen leveren
tijdens het laden maar waardoor u ook langer
kunt werken. Sterk genoeg om tegen een val van
2 meter te kunnen en ze bevatten ook een lcddisplay die het accupeil aangeeft.

Gemakkelijk in gebruik
Omdat wij weten dat u uw
gereedschap met gemak uren
achtereen moet kunnen gebruiken
heeft onze bosmaaier een verstelbaar
harnas en een fietsstuur voor extra
comfort. De heggentrimmer heeft een
verstelbaar handvat dat verstelbaar
is voor gebruik onder verschillende
hoeken en de bladblazer een accu
op de riem om gewicht te besparen.

Honda universeel
accusysteem
Onze producten werken met het meest
geavanceerde accusysteem in zijn klasse.
De behuizingen zijn bestand tegen
dagelijks zwaar werk en de accu's kunnen
snel worden verwisseld en gebruikt
worden op alle nieuwe Honda accu
modellen.
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ACCU BOSMAAIER

Voor het bewerken van de meest zware ondergrond kunt u vertrouwen
op onze accu bosmaaier. Uitgerust met een 36 V-borstelloze EC-motor
met rechtstreekse aandrijving van de maaikop, zorgt hij voor
ononderbroken werken zonder dat onderhoud nodig is.
De bosmaaier is gebaseerd op het universele accusysteem van Honda, waardoor
de accu binnen enkele seconden kan worden verwisseld. In combinatie met de
ongelooflijke prestaties van de li-ion accu's van Honda betekent dat, dat u de
hele dag kunt blijven doorwerken zonder verplicht te moeten pauzeren.
Veiligheid staat voorop, daarom ontgrendelt het mes automatisch als het ergens
tegenaan botst, om te voorkomen dat de motor afslaat. Met IPX4-certificering* kunt
u de bosmaaier zelfs gebruiken als het regent, waardoor hij het hele jaar door
onmisbaar wordt.
Ontworpen voor dagelijks comfort is is deze bosmaaier gebaseerd op een
lichtgewicht ontwerp. Een nieuw ergonomisch fietshandvat en verstelbaar harnas
zijn standaard en omdat de bedrijfs-, trillings- en geluidsniveaus van de accu laag
zijn is de maaier ideaal om vroeg te starten en laat te eindigen.

*Dit wordt alleen gerealiseerd bij gebruik van de DPW3690XA 9 Ah-accu.

Accu bosmaaier

Gemaakt om langer
mee te gaan

HHT 36 AXB WORDT GELEVERD MET
NYLON DRAADKOP EN 3-TANDSMES
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ACCU HEGGENSCHAAR EN BLADBLAZER

Accu heggenschaar en bladblazer

Weg met pauzes

Onze accu heggenschaar en bladblazer maken uw werkzaamheden
buiten een stuk lichter. Beide werken op borstelloze EC-motoren,
gebouwd om al het vermogen dat u nodig hebt te leveren. En omdat
ze gecertificeerd zijn volgen IPX4* voor waterafstotendheid, kunnen
ze het hele jaar door worden gebruikt.
Onze accu heggenschaar en bladblazer maken uw werkzaamheden buiten
een stuk lichter. Beide werken op borstelloze EC-motoren, gebouwd om al het
vermogen dat u nodig hebt te leveren. En omdat ze gecertificeerd zijn volgen
IPX4* voor waterafstotendheid, kunnen ze het hele jaar door worden gebruikt.
De heggenschaar is gemaakt van gehard Zwitsers staal en heeft dubbelzijdige
slijpmessen, waarmee u door de meest wilde bebossing komt. Een roteerbare
hendel aan de achterkant is speciaal bedoeld voor het gebruik in moeilijk
bereikbare hoeken.

*Dit wordt alleen gerealiseerd bij gebruik van de 9 Ah DPW3690XA-accu.

ACCU HEGGENSCHAAR EN BLADBLAZER

HHH 36 AXB

HHB 36 AXB
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KENMERKEN ACCUASSORTIMENT

Accuassortiment
Gebruik onze handige tabel om onze accu producten handheldmodellen
te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

IZY-ON
HRG 416
XB

HRG 466
XB

41

46

Staal

Staal

1,0/2.900

1,8/2.800

Duwen

1 versnelling

Driving speed (m/s)

-

0,90

Mulchen (Versamow™
selectief / regelbaar)

-

Selectief

Mulchpakket

-

-

Standen en
maaihoogteregeling (mm)

6 (20-74)

6 (20-74)

Hoogteafstellingspunten

2

2

Inhoud grasvangzak (liter)

42

50

Gewaarborgd
geluidsniveau dB(A)*

89

92

22,5

27,5

1.415 x 453 x 980

1.430 x 497 x 980

€ 699◊

€ 899◊◊

Afmeting maaidek (cm)
Maaidekmateriaal
Motorvermogen
(kW/tpm)
Transmissie

Drooggewicht (kg)
Afmetingen
(L x B x H (mm))
Prijs incl. 21% BTW

- Niet verkrijgbaar

ACCU'S
Modellen
Prijs incl. 21% BTW

4 Ah accu 6 Ah accu 9 Ah accu
€ 229†

€ 299†

€ 489†

Lader
€ 99†

Voor België, Recupel inbegrepen

†

BOSMAAIER

HEGGENSCHAAR

BLADBLAZER

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36
AXB

4 Ah-accubedrijfstijd (min)

60/33∆

56

12∆∆

6 Ah-accubedrijfstijd (min)

90/50∆

84

18∆∆

9 Ah-accubedrijfstijd (min)

135/75∆

126

27∆∆

Recht

-

-

Fietsstuur

-

-

Nylon draadkop met
Tap & Go

Ja

-

-

Opzetstukken
ruwterreinmaaier:
3-tandsmes

Ja

-

-

IPX4

IPX4

IPX4

Comfort dat over beide
schouders gaat

-

-

Type mes

-

Dubbelzijdig snijmes

-

Lengte zaagblad (mm)

-

60

-

Afstand tussen tanden (mm)

-

35

-

Nominaal luchtvolume
(m/sec)

-

-

860***

Maximale windsnelheid
(m/sec)

-

-

66***

Schachttype
Handgreep

Weerbestendig
Comfortabel harnas

Maximumaantal keren
trimmen (min)

3000

Geluid dB(A)*

93**

101

99

Nettogewicht apparaat (kg)

6,5

5

2,7

-

-

Accuriem

Prijs incl. 21% BTW
machine alleen

€ 299◊◊◊

€ 299◊◊◊

€ 299◊◊◊

Prijs incl. 21% BTW
BUNDLE nieuw

€ 599◊◊

€ 599◊◊

€ 599◊◊

Extra functies

*Gegarandeerd geluidsniveau conform 2000/14/EC -2005/88/EC.
**Waarde voor nylon trimmerlijn zoals standaard geleverd met het product. ***Met plat mondstuk.
∆
Figuren horen bij: Mes/standaardaanvoerkop en lijn. ∆∆Producten intern getest zonder belasting.
◊Met 4 Ah accu en lader. Voor België Recupel inbegrepen. ◊◊Met 6 Ah accu en lader. Voor België Recupel inbegrepen. ◊◊◊Accu en lader niet inbegrepen.
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.
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D E W E R E L D VA N H O N D A P O W E R P R O D U C T S

De wereld van Honda
Power Products

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

Vermogen waar u
op kunt bouwen

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

EU 10i
1.000 W
13,0 kg

EU 22i
2.200 W
21,1 kg

EU 30is
3.000 W
61,2 kg

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

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

Zet in op Kwaliteit
De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?
De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij
aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.
Uw voordeel: Uw zekerheid.*
Is dat zo makkelijk?
Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje
bij een officiele Honda Power Products dealer.
Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?
Adviesverkoopprijs
machine (incl. BTW)
tot € 500,00

Eenmalige premie
(incl. BTW)
€ 22,00

€ 500,01 t/m € 1.500,00

€ 34,00

€ 1.500,01 t/m € 2.500,00

€ 45,00

€ 2.500,01 t/m € 3.500,00

€ 60,00

€ 3.500,01 t/m € 6.500,00

€ 95,00

€ 6.000,01 t/m € 10.000,00

€ 150,00

En hier nog een voorbeeld:
Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld
€ 849,00, incl. BTW
Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde
garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!
*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel
worden gebruikt.
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Honda Motor Europe Ltd.
Belgian Branch – Sphere Businesspark, Zoning 3, Doornveld 180 – 184, B-1731 Zellik België
www.honda.be
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.
Netherlands Branch – Crystal Building B unit 11.2, Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle aan den Ijssel Nederland
www.honda.nl
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.
These specification details do not apply to any particular product which is supplied or offered for sale. The manufacturer reserves the right to vary their specification, including
colours, with or without notice at such times in such manner as they think fit. Major as well as minor changes may be involved. Every effort, however, is made to ensure
the accuracy of the particulars contained in this brochure. Consult the Dealer with whom your order is placed for details of the specification of any particular product. This
publication shall not constitute in any circumstances whatsoever an offer by the Company to any person. All sales are made by the Distributor or Dealer concerned subject
to and with the benefit of the standard Conditions of Sale and Warranty given by the Distributor. While efforts are made to ensure specification accuracy, brochures are
prepared and printed several months in advance of distribution and consequently cannot always immediately reflect either changes in specification or in some isolated
cases the provision of a particular feature. Customers are always advised to discuss specific details with the supplying Dealer, especially if a selection is dependent upon
one of the features advertised.
Honda sources paper responsibly from manufacturers within the EU.
Please don’t bin me. Pass me on to a friend or recycle me.

