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Vai tas nav galvenais, kāpēc mēs to darām? 
Kāpēc mēs pavadām tik daudz laika plānojot, 
gatavojoties un pilnveidojot? Kāpēc mēs 
ceļamies agri un strādājam tikmēr, kamēr 
ir sasniegts tas, ko vēlējāmies? Honda 
uzņēmumam tas vienmēr ir nozīmējis 
noderīgas inovācijas, kas ir saudzīgas pret 
apkārtējo vidi, neticami uzticamas un sniedz 
prieku lietotājam. Savukārt jums tā ir iespēja 
radīt savu sapņu dārzu!
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Pļaujmašīnas Atskatoties pagātnē, kad 1978. gadā tirgū dominēja 2-taktu tehnoloģija, kas 
asociējās ar trokšņiem un netīriem dzinējiem, mēs prezentējām pašu pirmo 
mūsu zāles pļāvēju Eiropā. Tas bija aprīkots ar mūsu revolucionāro 4-taktu 
Honda dzinēju, kas uzstādīja jaunus standartus attiecībā uz tīrību, uzticamību 
un darba drošību. Kopš tā laika mēs esam turpinājuši visu attīstīt un uzlabot 
gan dizaina, gan uzticamības jomā. 

Kurš Honda produkts ir labākais jūsu dārzam?
Mēs esam radījuši plašu zāles pļāvēju klāstu – visus ar nemainīgu uzmanības pievēršanu detaļām un montāžas kvalitātei, ko jūs sagaidāt 
no Honda. Viss, kas jums jādara – izmantojiet turpinājumā esošo vienkāršo rokasgrāmatu, lai noskaidrotu, kura no ierīcēm ir piemērotākā 
jūsu zālienam. Paturiet prātā, ka asmens izmērs ietekmē laiku, kas nepieciešams, lai apstrādātu noteikto platību, kā arī to, cik bieži jums būs 
jāiztukšo zāles savākšanas maiss. Pamatnoteikums – jo lielāka zāle, jo lielāks nepieciešams asmens izmērs.

LIELĀM PLATĪBĀMMAZĀM PLATĪBĀM

ELECTRIC IZY HRX HRS HRD/HRH ZĀLIENU 
PĻAUJMAŠĪNAS

RAIDERI ZĀLIENU 
TRAKTORI

7 . lpp. 9 . lpp. 13 . lpp. 19 . lpp. 21 . lpp. 25 . lpp. 35 . lpp. 36 . lpp.

MIIMO

41. lpp.

Miimo ar prieku nopļaus visa veida zāli, no 
mazas, līdz pietiekoši lielai.
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Honda dzinēji
Pasaules klases izturība un veiktspēja – tie ir uzticami gan privātas, 
gan profesionālas un industriālas lietošanas tirgos.

Ar pārbaudītām tehnoloģijām un vairāk nekā 50 gadu pieredzi, Honda 
dzinēji ir klusi, ar samazinātu izmešu līmeni un vienkērši lietošanā. 
Tāpēc tagad mūsu zāles pļāvēju dzinējiem ir:

• Dekompresors vieglai iedarbināšanai un atkārtotai iedarbināšanai 
•  Viens no labākajiem degvielas patēriņiem un mazākajām izplūdes 

emisijām salīdzinot ar citiem ražotājiem 
•  Trokšņu līmenis * no -2dB(A), 30 % zem pašreizējām Eiropas regulu 

normām (meklējiet zema trokšņu līmeņa ikonu šajā brošūrā)

Roto-stop asmeņu bremžu 
sajūgs
Ļauj jums pieslēgt un atslēgt asmeni bez motora apturēšanas, 
tas nozīmē, ka jums nebūs nepieciešams atkārtoti iedarbināt 
motoru, un tiks saglabāta jūsu drošība.

Variējama ātruma tehnoloģijas 
Pašgājēja zāles pļāvēji patiesi atvieglo zāles pļaušanu, no kuriem 
Select Drive un hidrostatiskā piedziņa.

*Trokšņu līmenis ir atkarīgs arī no pļaušanas mehānisma un asmeņa dizaina.

Vairāk par Honda inovācijām
Vienkārši par visām mūsu jaunākajām tehnoloģijām. Jaunas idejas, kā uzlabot mūsu produktus, nebūt nenozīmē vēlreiz izgudrot riteni. Dažreiz 
tā vienkārši ir jauna pieeja sevi jau pierādījušām tehnoloģijām. Honda uzņēmumā mēs ticam pastāvīgai sevis pilnveidošanai. Nonākt pie novatoriskiem 
risinājumiem palīdz vēlme sevi nepārtraukti izaicināt, kā arī aizraušanās ar dažādu problēmu risināšanu. Tāpēc nav svarīgi, vai mērķis ir padarīt mūsu 
produktus drošākus, draudzīgākus apkārtējai videi, vienkāršāk un ērtāk lietojamus vai vienkārši palīdzēt jums iegūt koptu un krāšņu zālienu, teicama 
rezultāta sasniegšanai varat droši paļauties uz mums!

Galvenās zāles pļāvēju īpašības
Honda zāliena pļāvēji ir aprīkoti ar inovatīvām un unikālām tehnoloģijām, 
kas padara tos reāli atšķirīgus vienu no otra. Skatiet rokasgrāmatā šo 
tehnoloģiju ikonas, lai izvēlētos tieši jums piemērotāko produktu.

Elektriskais starteris Automātiskais gaisa vārsts
Ērtā elektriskā startera aizdedze atvieglo pļaujmašīnas 
iedarbināšanu. Papildus ir pieejams arī standarta auklas 
starteris.

Inteliģentā, automātiskā gaisa vārsta sistēma 
automātiski regulē gaisa vārstu, lai nodrošinātu optimālu 
iedarbināšanu un darbu jebkādos apstākļos.

Zems trokšņu līmenis Dzinējs pro spec
Mūsu pētījumu un attīstības komanda ir izstrādājusi patentētu 
asmeni ar zemu trokšņu līmeni (-0.5dB(A)), salīdzinot ar 
tradicionālajiem asmeņiem.  Apvienojumā ar dzinēja un 
pļaušanas mehānisma dizainu, tā trokšņu līmenis ir par 30% 
zemāks, nekā noteikts pašreizējos ES standartos.

Dzinēja konstrukcijā izmantotais tērauds un čuguns 
nodrošina tā darbu daudz skarbākos apstākļos.

Select Drive SMART Drive®
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Pilnīgi jaunā piedziņas ātruma uzstādīšanas funkcija ļauj 
jums uzstādīt konstantu ātrumu, vieglākai pļaušanai un 
lielākam komfortam.

SMART Drive® transmisijas pārslēga sistēma nodrošina 
vadību ar pirkstu galiem, ļaujot jums pieregulēt ātrumu, 
lai nodrošinātu precīzāku kontroli.

Hidrostatiskā piedziņa Aizmugures veltnis
Hidrostatiskā piedziņa sniedz jums vislielāko precizitāti 
un vienmērīgu, bezpakāpju ātruma kontroli.

Modeļi ar aizmugures veltni nodrošina zālienam klasisko 
joslu tēlu. Aizmugures veltnis piedāvā labāku iekārtas 
līdzsvaru un kontroli, pļaujot ap zāliena stūriem.

Roto-stop® asmens bremzes sajūgs Versamow™ selektīvās mulčēšanas sistēma
Tas aptur asmeņa rotāciju, bet atstāj darbojoties motoru, lai 
jūs varētu iztukšot zāles maisu vai pašgājēju modeļiem ļautu 
pārbraukt pāri ceļiem un taciņām.

Ar vienu pašu sviru Hondas Versamow sistēma savāks 
nopļauto zāli maisā vai smalki sasmalcinās un izpūtīs to 
pa zālāju, lai radītu dabisko mēslojumu.

Versamow™ maināmās mulčēšanas sistēma
Ar vienu pašu sviru Hondas Versamow™ sistēma savāks 
nopļauto zāli maisā vai smalki sasmalcinās un izpūtīs to pa 
zālāju, lai radītu dabisko mēslojumu, vai arī lieliski apvienos 
abas iespējas.

Optiflow
Ar ventilatoru darbināma sistēma zem pļaušanas 
mehānisma, kas uzlabo gaisa plūsmu starp pļaušanas 
mehānisku un   augstas gaisa plūsmas zāles uzkrāšanās 
tvertni. Tā  ievērojami uzlabo zāles pļāvēja zāles 
savākšanas sniegumu.

Versamow selektīvās 
mulčēšanas sistēma
Lai sasniegtu vislabākos mulčēšanas rezultātus, Honda ir 
izstrādājusi MicroCut sistēmu, kurā izmantoti divi asmeņi, kas 
divas reizes sagriež zāli stiebros, lai nodrošinātu pēc iespējas 
smalkākus atgriezumus.

Versamow™ selektīvā zāles mulčēšanas sistēma ļauj pārslēgties 
no zāles savākšanas uz mulčēšanas režīmu bez jebkādiem darba 
rīkiem. Progresīvajā Versamow™ pielāgojamajā mulčēšānas 
sistēmā tiek izmantota regulējama atvere, kas ļauj jums kontrolēt 
savācamās zāles daudzumu, lai izvairītos no pāri palikušās zāles 
izmešanas. 

Versamow mainīga 
mulčēšanas sistēma

Automātiskā drosele

Optiflow 

Zems trokšņu līmenis

Roto-Stop®
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  HRE 330
 • Käepide kergeks kandmiseks

Asmens
garums Optiflow

33cm

 HRE 410

Asmens
garums

41cm

Asmens
garums Optiflow

37cm

Elektriskie  
zāles pļāvēji
Viegli, klusi un nodrošina lielisku  
savākšanas sniegumu.

Griezēja augstuma 
pielāgošanaNešanas rokturis* Kabeļa turētājs

  HRE 330
 • rokturis ērtai nešanai;

Asmens
garums Optiflow

33cm

 HRE 410

Asmens
garums

41cm

HRE 370  
• rokturis ērtai nešanai;
•  pļaušanas mehānisma augstuma 

regulēšana

Asmens
garums Optiflow

37cm

*Šī nav standarta īpašība un ir pieejama tikai 
atsevišķiem elektrisko zāles pļāvēju modeļiem.

Images are shown for illustration purposes only.

Elektriskie zāles pļāvēji
Ideāli piemēroti nelieliem mauriņiem. Daži mauriņi var būt pavisam nelieli, bet mēs uzskatām, ka tie ir pelnījuši vislabāko kopšanu. Tāpēc, ja 
vēlaties ātri un klusi apkopt savu mauriņu un jums ir nepieciešams pēc iespējas vieglāks zāles pļāvējs, ko ir viegli pacelt un manevrēt pa dārzu, tad 
apskatiet mūsu HRE klāstu. HRE klāsts ir unikāls ar papildu virzītājiem, lai nodrošinātu ideālu zāles savākšanas sniegumu un termālo sensoru, kas 
novērš pārkaršanu. Tas ir drošāks, tas ir Honda.
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Izy zāles 
pļāvēji

Eleganti, izturīgi un viegli lietojami, ar 
iespēju izvēlēties stumjamo  

vai pašgājēja versiju.

SHADOW 
REQUIRED

Izy stumjamais tips
Vienkārši vadāma un teicami piemērota maziem/vidējiem zālieniem. Izy ir īpaši vieglas pļaujmašīnas – vieglākais modelis sver tikai 29 
kg. Tās ir teicami piemērotas šauriem un/vai sarežģītiem dārziem, kur vajadzīga pļaujmašīna ar labu vadāmību. Papildus tās ir arī teicami piemērotas 
nelieliem zālieniem un nodrošina ne tikai teicamu nopļautās zāles savākšanu, bet arī īpaši zemu trokšņu līmeni (tas ir par 2 dB (A) LWA zemāks nekā 
noteikts šobrīd spēkā esošos ES normatīvos).*

Asmens
garums

46cm

 HRG 416 PK
 Visas standarta īpašības

Asmens
garums

41cm

HRG 466 PK  
Visas standarta īpašības

*Maksimālais trokšņu līmenis noteikts saskaņā ar 2000/14/EK direktīvā 
aprakstītajām mērīšanas procedūrām un aprēķinu metodēm.

Gaisa caurlaidīgs zāles 
maiss

Nerūsējošā tērauda pļaušanas 
mehānisma korpuss

Pļaušanas mehānisma 
augstuma pielāgotājs

Automātiska
drosele

Zems trokšņu 
līmenis

Standarta īpašības
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Izy Pašgājēja versija (maināms ātrums)
Vienkārša un daudzpusēja. Izy maināmais ātrums sniedz jums vislabāko kontroles sajūtu, izmanevrējot pat starp visviltīgākajiem dārza 
objektiem. Ar Honda ieslēdzamo/izslēdzamo mulčēšanas sistēmu, mīkstu startera rokturi, uzlabotu degvielas tvertnes vāciņu un augstas gaisa 
caurplūdes zāles maisu labākam sniegumam, jūs redzēsiet, ka zāles pļaušana kļūst daudz patīkamāka. 

 HRG 536 VY
 Visas standarta īpašības  

Gaisa caurlaidīgs  
zāles maissSMART Drive®

Uzlabots degvielas bākas 
vāciņš

HRG 536 VK  
Visas standarta īpašības

Asmens
garums

53cm

Asmens
garums Roto-Stop®

53cm

HRG 536 VL  
Visas standarta īpašības

Asmens
garums

Elektriskais 
starteris

53cm

Automātiska
drosele

Zems 
trokšņu
līmenis

SMART 
Drive®

Versamow™
selektīvā  
mulčēšana

Standarta īpašības

Izy pašgājēja versija (viena ātruma)
Ideāli piemēroti, lai viegli nopļautu sākot ar vidējiem, līdz gariem zālājiem. Ja jums ir ļoti liels dārzs ar smagu augsni, slīpumiem, 
u.t.t., pašgājēja zāles pļāvējs nodrošinās lielisku zāles pļaušanas un savākšanas sniegumu, un trokšņu līmeni, kas ir par -1dB(A) LWA* zemāks, kā 
noteikts Eiropas trokšņu līmeņa regulās. 

Asmens
garums

Zems trokšņu
līmenis

46cm

 HRG 536 SD
 Visas standarta īpašības  

Asmens
garums

53cm

Asmens
garums

Zems trokšņu
līmenis

41cm

 HRG 416 SK
 Visas standarta īpašības

  

HRG 466 SK  
Visas standarta īpašības

 

Štancēta tērauda pļaušanas 
mehānisms

Mīksta materiāla startera 
rokturis

Izvēles mulčēšanas  
komplekts

Automātiska
drosele

Standarta īpašības

*Maksimālais trokšņu līmenis noteikts saskaņā ar 2000/14/EK direktīvā 
aprakstītajām mērīšanas procedūrām un aprēķinu metodēm. 
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HRX zāles 
pļāvēji
Neatkarīgi no tā, kuru spēcīgo un 
izturīgo modeli jūs izvēlaties, jums tiek 
garantēts mazāks iztukšošanas un lielāks 
pļaušanas laiks, pateicoties pļaujmašīnas 
optimālajam savākšanas un mulčēšanas 
sniegumam.

HRX stumjamā versija
Teicami piemērota maziem/vidējiem zālieniem. HRX pļaujmašīnām piedziņu nodrošina novatoriskie Honda GCV160, 1600 cm3 motori, kas 
nostiprināti uz mūsu Honda Polystrong® pļaušanas mehānisma (skatīt 22. lappusi). Sākot ar 31 kg svaru un 2.8kW@2900apgr./min, šīs ir vieglas un 
jaudīgas pļaujmašīnas, turklāt aizmugurējo un priekšējo riteņu lodīšu gultņu dēļ tās ir arī viegli vadāmas. HRX 426 PX modelis ir aprīkots ar Roto-stop® 
tehnoloģiju, kas ir noderīga, strādājot šauros vai sarežģītos dārzos.

Asmens
garums Roto-Stop®

42cm

HRX 426 PX  
Visas standarta īpašības
•  četri vienā pļaušanas mehānisma 

augstuma regulēšana

Uzlabots degvielas bākas 
vāciņšViegli nolokāms Versamow™*

Asmens
garums

Automātiska
drosele

Versamow™

selektīvā  
mulčēšana 

47cm

 HRX 476 PK
 Visas standarta īpašības

 •  četri vienā pļaušanas mehānisma augstuma 
regulēšana

• ērti noliecams rokturis

*Tikai HX modeļiem

Zems 
trokšņu
līmenis

Standarta īpašības

Asmens
garums

42cm

 HRX 426 PD
 Visas standarta īpašības 

 •  četri vienā pļaušanas mehānisma 
augstuma regulēšana
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HRX pašgājēja versija (viena ātruma) 
Teicami piemērota vidējiem/lieliem zālājiem. Viena ātruma transmisija ir kā radīta ērtai lielāku zālienu pļaušanai. Honda GCV160 motora 
jauda ļauj nekavējoties sajust atšķirību – īpaši uz sarežģītām, nevienmērīgām vai slīpām virsmām.

Gaisa caurlaidīgs  
zāles maissAsmeņi Viens ātrums

 HRX 426 SD
 Visas standarta īpašības

•  četri vienā pļaušanas mehānisma 
augstuma regulēšana

Asmens
garums

42cm

Asmens
garums Roto-Stop®

42cm

HRX 426 SX  
Visas standarta īpašības
•  četri vienā pļaušanas mehānisma augstuma 

regulēšana

SMART Drive®Select Drive Versamow™

HRX SMART Drive®

Neatkarīgi no tā, kuru spēcīgo un izturīgo modeli jūs izvēlaties, jums tiek garantēts mazāks iztukšošanas un lielāks pļaušanas laiks, 
pateicoties pļaujmašīnas optimālajam savākšanas un mulčēšanas sniegumam.

HRX 476 VK  
Visas standarta īpašības
 •   četri vienā pļaušanas mehānisma 

augstuma regulēšana

• Ērti noliecams rokturis

Asmens
garums

Zems trokšņu
līmenis SMART Drive®

47cm

Asmens
garums Select Drive

53cm
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 HRX 537 VK
 Visas standarta īpašības

 •  Ērti noliecams rokturis

Asmens
garums Select Drive Roto-Stop®

53cm

M
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 HRX 537 VY
 Visas standarta īpašības

 •  Ērti noliecams rokturis

Asmens
garums

Zems trokšņu
līmenis SMART Drive® Roto-Stop®

47cm

 HRX 476 VY
 Visas standarta īpašības

 •   četri vienā pļaušanas mehānisma 
augstuma regulēšana

• Ērti noliecams rokturis

Zems 
trokšņu
līmenis

Automātiska
drosele

Versamow™

selektīvā  
mulčēšana 

Standarta īpašības
Standarta īpašības
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Uzlabots degvielas bākas 
vāciņšVariējams augstums Mīksts roktura atsitiens

HRX ar maināmu ātrumu 
Ideāls risinājums, pļaušanai ar tādu ātrumu, kā jums nepieciešams. Lielākām platībām, slīpumiem vai pļaušanai smagākos apstākļos, 
hidrostatiskā transmisija nodrošina vienmērīgu un bezpakāpju ātruma regulēšanu. Uzticamā hidrostatiskā tehnoloģija tiek izmantota arī mūsu 
profesionālajās mašīnās.

Asmens
garums

Elektriskais 
starteris

53cm

 HRX 537 HZ
 Visas standarta īpašības

• Ērti noliecams rokturis

Asmens
garums

Zems trokšņu
līmenis

47cm

 HRX 476 HY
 Visas standarta īpašības

 •   četri vienā pļaušanas mehānisma augstuma 
regulēšana

• Ērti noliecams rokturis

Asmens
garums

53cm

  HRX 537 HY
 Visas standarta īpašības
 • Ērti noliecams rokturis

Pašgājējs (viens ātrums)Atpakaļgaitas darbība Gaisu caurlaidīgs zāles maiss

HRX ar aizmugurējo rullīti
Pilnīgi taisnas līnijas un teicams svītrojums. Ja vēlaties savam zālienam piešķirt klasiski svītroto rakstu, tad izvēlieties HRX ar aizmugurējo 
rullīti. Katrs šo viegli iedarbināmo un vadāmo pļaujmašīnu modelis ir aprīkots ar lieliem riteņiem un platu rullīti, kas nodrošina teicamu līdzsvaru un 
vadību, kad pļaujat ap šķēršļiem un zāliena malām. Standarta komplektācijā ir iekļauta arī mūsu novatoriskā Roto-stop® drošības tehnoloģija, kas 
droši un pārliecinoši palīdz radīt jūsu sapņu zālienu.

Asmens
garums

47cm

HRX 476 QX  
Visas standarta īpašības
•  četri vienā pļaušanas mehānisma augstuma regulēšana
• pašgājēja piedziņa (viens ātrums).

Asmens
garums

42cm

 HRX 426 QX
 Visas standarta īpašības

 •  četri vienā pļaušanas mehānisma augstuma 
regulēšana

• pašgājēja piedziņa (viens ātrums).

Automātiska
drosele

Hidrostatiska 
transmisija Roto-Stop®

Versamow™

selektīvā  
mulčēšana 

Zems 
trokšņu
līmenis

Aizmugu-
rējais
rullītis Roto-Stop®

Standarta īpašības
Standarta īpašības
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HRS 
pļaujmašīnas

HRS bez problēmām mulčē  
pļaušanas laikā. 

Sānu izvade
Štancēta tērauda pļaušanas 
mehānisms Mulčēšana

HRS
Radīta ātrai pļaušanai un efektīvai mulčēšanai. Ja zāle ātri ataug un dārzs drīz sāk atgādināt biezokni, tad izvēlieties HRS pļaujmašīnu, 
kas palīdzēs nopļaut zāli ātri un efektīvi. Kad sānu izvade ir aizvērta, asmeņi sasmalcina nopļauto zāli sīkos gabaliņos un izpūš atpakaļ zālienā, 
nodrošinot dabīgu mēslojumu.

Asmens
garums

53cm

  HRS 536 SD
 Visas standarta īpašības

• pašgājēja piedziņa (viens ātrums)

Automātiska
drosele

Standarta īpašības
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HRD profesionālo
pļaujmašīnu

Papildu izturība, neliels svars un daudzas funkcijas, 
lai pat visgrūtākos darbus varētu paveikt bez pūlēm.

Pastiprināts pļaušanas 
mehānisma rokturis

Alumīnija pļaušanas 
mehānisms Hidrostatiska transmisija*

HRD profesionālā pļaujmašīna
Teicami piemērotas lieliem zālieniem un akurātam pļaušanas nobeigumam. HRD sērijas pļaujmašīnas paveiks lielus darbus ar 
minimālām pūlēm. Ar lietā alumīnija pļaujmašīnas korpusu, kas ar rokturi savienots ar pastiprinātu dubulto sviru, šīs pļaujmašīnas ir neticami stabilas 
un uzticamas.

Asmens
garums

Dzinējs pro 
spec

Hidrostatiska 
transmisija

53cm

HRD 536K HX  
Visas standarta īpašības

Asmens
garums

Dzinējs pro 
spec

Aizmugurējais
rullītis

53cm

HRD 536K QX  
Visas standarta īpašības
• pašgājēja piedziņa (viens ātrums).

Asmens
garums

53cm

 HRD 536C TX
 Visas standarta īpašības

• pašgājēja piedziņa (trīs ātrumi).

Asmens
garums

Hidrostatiska 
transmisija

53cm

HRD 536C HX  
Visas standarta īpašības

Roto-Stop®

Standarta īpašības

*Tikai HX modeļiem.
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HRH profesionālo 
pļaujmašīnu
Vissvarīgākajiem darbiem radītās HRH sērijas  
pļaujmašīnas sniedz jums pārliecību,  
lai sasniegtu teicamus rezultātus.

Atpakaļgaitas darbībaPriekšējais bamperis
Trīskārši pastiprināts pļaušanas 
mehānisma rokturis

HRH profesionālā pļaujmašīna
Paredzētas lieliem zālieniem un smagam darbam. Teicami piemērota profesionāļiem, kuri nepieļauj kompromisus uzticamībai. Izturīgā 
konstrukcija veidota no augsta blīvuma sakausējuma korpusa un liela diametra roktura caurulēm ar papildus atbalsta kronšteinu, tai ir priekšas korpusa 
aizsardzība un roktura trosīšu aizsargi.

Asmens
garums

Aizmugurējais
rullītis

53cm

 HRH 536 QX
 Visas standarta īpašības

• pašgājēja piedziņa (viens ātrums)

Asmens
garums

Hidrostatiska 
transmisija

53cm

HRH 536 HX  
Visas standarta īpašības
• maināmu ātrumu hidrostatiskā transmisija

Dzinējs pro 
spec Roto-Stop®

Standarta īpašības

Piedziņas 
vārpstas 
transmisija
Piedziņas vārpsta ir pilnībā 
pasargāta no ārējās 
iedarbības. Tā ir daudz 
drošāka un izturīgāka 
par siksnas un skriemeļu 
sistēmu, turklāt tai nav 
nepieciešama tehniskā 
apkope.
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Zālienu pļaujmašīnas
Teicami piemērota lieliem zālieniem ar garu zāli. Pateicoties izturīgajam rāmim un korpusam, kas piemēroti vissmagākajiem darbiem, kā arī 
profesionālajiem motora parametriem un unikālajam peldošajam pļaušanas mehānismam UM 536 EE zālienu pļaujmašīna ir teicami piemērota ātrai 
un uzticamai lielu zālienu un parku apsaimniekošanai.

Asmens
garums

53cm

UM 536 EE  
Visas standarta īpašības
• pašgājēja piedziņa (divi ātrumi);

Priekšējais ritenis
Peldošais pļaušanas 
mehānisms Rokas bremze

Dzinējs pro 
spec Roto-Stop®

Standarta īpašības

Zālienpļaujmašīnu
Jaudīgās un uzticamās Honda zālienpļaujmašīnas,  

nodrošinot vienkāršu garas zāles pļaušanu,  
ir teicami piemērotas zaļo zonu apsaimniekošanas 

uzņēmumiem.
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ELEKTRISKĀS PĻAUJMAŠĪNAS IZY IZY 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

Pļaušanas mehānis-
ma izmērs (cm) 33 37 41 41 41 46 46 53 53 53 53 42 42 42 42 42 47

Motors/
elektromotors 

Elektromotors  
1.100 W

Elektromotors  
1.300 W

Elektromotors  
1.600 W OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu 

Darba tilpums (cm3)  -  -  - 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Motors  -  -  - GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 

Motora jauda (KW/
apgr. min)*  -  -  - 2,8/2900 2,8/2900 2,7/2800 2,7/2800 2,7/2850 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

Degvielas tvertnes 
tilpums (litri)  -  -  - 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

Eļļas tvertnes tilpums 
(litri)  -  -  - 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

Transmisijas tips Stumjamais tips Stumjamais tips Stumjamais tips Stumjamais tips Viens ātrums Stumjamais tips Viens ātrums Viens ātrums SMART Drive® SMART Drive® SMART Drive® Stumjamais tips Stumjamais tips Viens ātrums Viens ātrums Viens ātrums Stumjamais tips 

Braukšanas ātrums 
(metri sekundē)  -  -  -  - 0,92 Stumjamais tips 0,89 0,91 Progresīvs  

0 - 1,65
Progresīvs  
0 - 1,65

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

Pļaušanas 
mehānisma tips ABS ABS ABS Tērauds Tērauds Tērauds Tērauds Tērauds Tērauds Tērauds Tērauds Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong®

Roto-stop® asmens 
bremzes sajūgs - - - - - - - - - - Roto-stop® - Roto-stop® - Roto-stop® Roto-stop® -

Mulčēšanas sistēma - - - - Izvēles 
aprīkojums - Izvēles 

aprīkojums 
Izvēles 

aprīkojums 
Versamow™

selektīvā mulčēšana
Versamow™

selektīvā mulčēšana
Versamow™

selektīvā mulčēšana
Izvēles 

aprīkojums 
Izvēles 

aprīkojums 
Izvēles 

aprīkojums 
Izvēles 

aprīkojums - Versamow™
selektīvā mulčēšana

Pozīciju un 
pļaušanas augstuma 
regulēšana (cm)

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)

Zāles maisa tilpums 
(litri) 27 35 65 50 50 55 55 61 73 73 73 60 60 60 60 60 69

Trokšņu līmenis dB 
(A)** 87 89 95 94 94 94 94 98 98 98 98 94 94 94 94 94 94

Izmēri (GxPxA (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

Svars (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

Papildu funkcijas
Motora  

atslēgšanas 
termoslēdzis

Motora  
atslēgšanas 
termoslēdzis

Motora  
atslēgšanas 
termoslēdzis

- - - - - - Elektriskais 
starteris - - - - - Rullīša tips -

Zāles savākšanas laiks 
(min:s) 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

Zāles mulčēšanas laiks 
(min:s) - 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

Pļaujmašīnu specifikācijas
Lai salīdzinātu dažādas pļaujmašīnas un izvēlētos sev vispiemērotāko, izmantojiet mūsu ērto tabulu.

*Šajā dokumentā minētā motoru jauda ir derīgā jauda, kas pārbaudīta ražotnē un mērīta saskaņā ar SAE J1349 pie 3600 apgr./min.
**Garantētais trokšņu līmenis (saskaņā ar Direktīvu 200/14/EK) izteikts dB(A) mērvienībās.
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HRX HRS HRD HRH ZĀLIENU PĻAUJMAŠĪNAS

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

Pļaušanas mehānisma 
izmērs (cm) 47 47 47 47 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Motors/elektromotors OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu 4  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

4-taktiline  
OHV 

Darba tilpums (cm3) 160 160 160 160 187 187 187 187 160 160 160 163 163 163 163 163

Motors GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV190 GCV190 GCV190 GCV190 GCV160 GCV160 GCV160 GXV160 GXV160 GXV160 GXV160 GXV160

Motora jauda (KW/
apgr. min)* 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

Degvielas tvertnes 
tilpums (litri) 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

Eļļas tvertnes tilpums 
(litri) 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

Transmisijas tips SMART Drive® SMART Drive® Hidrostatiska Viens ātrums Select Drive Select Drive Hidrostatiska Hidrostatiska Viens ātrums Trīs ātrumi Hidrostatiska Hidrostatiska Viens ātrums Hidrostatiska Viens ātrums Divi ātrumi

Braukšanas ātrums 
(metri sekundē) 

Progresīvs               
0 - 1,4

Progresīvs  
0 - 1,4

Progresīvs  
0 - 1,4 1,0 Progresīvs                       

0 - 1,64
Progresīvs                  
0 - 1,64

Mainīgs                             
0 - 1,61

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

and 1,3
Mainīga
0 - 1,4

Mainīga
0 - 1,4 1,2 Mainīga

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

Pļaušanas mehānisma 
tips Polystrong® Polystrong® Polystrong® Polystrong® Xenoy® Xenoy® Xenoy® Xenoy® Tērauds Alumīnijs Alumīnijs  Alumīnijs  Alumīnijs  Alumīnijs  Alumīnijs  Tērauds 

Roto-stop® asmens 
bremzes sajūgs - 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®

Mulčēšanas sistēma Maināma Maināma Maināma - Maināma Maināma Maināma Maināma Sānu izlāde vai 
mulčēšana

Izvēles 
aprīkojums 

Izvēles 
aprīkojums 

Izvēles 
aprīkojums 

Izvēles 
aprīkojums - - Sānu izlāde

Pozīciju un pļaušanas 
augstuma regulēšana 
(cm)

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)

Zāles maisa tilpums 
(litri) 69 69 69 73 85 85 85 85 - 80 80 83 83 83 83 -

Trokšņu līmenis dB (A)** 94 94 94 94 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Izmēri (GxPxA (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

Svars (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

Papildu funkcijas - - - Rullīša tips - - -  Elektriskais 
starteris Sānu izsviešana - - - Rullīša tips - Rullīša tips -

Zāles savākšanas laiks (min:s) 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 -

Zāles mulčēšanas laiks (min:s) - - - 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

*Šajā dokumentā minētā motoru jauda ir derīgā jauda, kas pārbaudīta ražotnē un mērīta saskaņā ar SAE J1349 pie 3600 apgr./min.
**Garantētais trokšņu līmenis (saskaņā ar Direktīvu 200/14/EK) izteikts dB(A) mērvienībās.

Pļaujmašīnu specifikācijas
Lai salīdzinātu dažādas pļaujmašīnas un izvēlētos sev vispiemērotāko, izmantojiet mūsu ērto tabulu.
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Raideri



2

1

4

3

Vairāk par raideru inovācijām
Par mūsu jaunākajām tehnoloģijām.
Mūsu raideru modeļi pastāvīgi attīstās, lai nodrošinātu patiesi izcilu darbu. Vai nu tā ir daudz efektīvāka dzinēja izstrāde, vai arī papildus 
aizsardzības sistēmu uzstādīšana jūsu drošībai.

Honda motors
Honda uzņēmums ir ne tikai pasaulē vadošais motoru ražotājs, 
bet arī līderis augstākās klases 4-taktu un teicamās V-twin 
motoru tehnoloģijās. Uzticama darbība, iespaidīga jauda un 
tīrākas atgāzes ir Honda motoru raksturīgākās iezīmes, un 
mēs lepojamies ar privāto klientu, profesionālo lietotāju un citu 
ražotāju uzticēšanos mūsu tehnoloģijām visā pasaulē.

Tāpēc nav pārsteigums, ka mūsu zālienu traktoru motori 
nodrošina augstākā līmeņa specifikācijas. Katrs modelis iekļauj:

• dekompresoru ātrai un vienkāršai iedarbināšanai;

• nozarē labākos degvielas ekonomijas un zemāko izmešu 
rādītājus.

Papildus mūsu profesionālās klases motori ir augšvārstu motori 
(OHV) ar īpašām, smagiem ekspluatācijas apstākļiem piemērotām 
tehnoloģijām, tostarp čuguna cilindra čaulu, kloķvārpstas 
gultņiem, augstas kapacitātes gaisa filtru un tērauda ventilatora 
pārsegu.

Versamow™ maināmās 
mulčēšanas sistēma
Tikai viens pieskāriens svirai, un Honda’s Versamow™ selektīvās 
mulčēšanas sistēma savāks nopļauto zāli maisā vai smalki 
sasmalcinās un izkaisīs pa zālienu, lai nodrošinātu dabisko 
mēslojumu. Ja zāle ir gara vai raupja, jūs ar vienu piegājienu varat 
nopļaut savu zālienu un savākt nopļauto zāli.

Sinhronizētu asmeņu siksnas 
sistēma
Ir divu pamata veidu pļaušanas mehānismi: ar asinhronajiem un sinhronajiem 
asmeņiem. Pļaušanas mehānismi ar asinhronajiem asmeņiem iekļauj divus, 
nedaudz nobīdītus neatkarīgus asmeņus. Turpretim pļaušanas mehānismi ar 
sinhronajiem asmeņiem iekļauj divus asmeņus, kas ir sinhronizēti ar piedziņas 
zobsiksnu un pastāvīgi atrodas 90o leņķī viens pret otru. Sinhronās sistēmas 
priekšrocības ir vienmērīga visas asmeņu darbības diapazonā esošās 
zāles nopļaušana pat traktora pagriešanās laikā un labāka gaisa plūsma 
zem pļaušanas mehānisma, kas nodrošina īpaši efektīvu nopļautās zāles 
savākšanu un zemāku teknes aizsērēšanas risku.

Sinhronais 
pļaušanas 
mehānisms

Asinhronais 
pļaušanas 
mehānisms

Optiflow
Efektīvas nopļautās zāles savākšanas pamatā ir spēcīga un regulēta gaisa 
plūsma. Mūsu zinātniski pētnieciskā komanda ir izstrādājusi Honda Optiflow 
– sistēmu, kas apvieno spēcīgu gaisa iesūkšanas jaudu ar regulētu, zemas 
turbulences gaisa plūsmu, tādējādi samazinot jaudas zudumus, trokšņus un 
zāles uzkrāšanos. Tālāk ir minētas mūsu zinātniski pētnieciskās komandas 
inženieru četras vienkāršas un neticami efektīvas inovācijas:

1   Maksimāla gaisa 
ieplūde

Standarta pļaušanas mehānisms 
parasti ir slēgts un norobežots, 
bet mūsu zinātniski pētnieciskā 
komanda aprēķināja, ka Honda 
motoru jauda spēj pievadīt vairāk 
gaisa tad, kad tas ir atvērts. Tāpēc 
gaisa plūsmas palielināšanai 
pļaušanas mehānisma augšpusē 
tika izveidotas papildu atveres.

3   Zāles izsviešana
Pēc rūpīgiem pārbaudes darbiem 
mūsu zinātniski pētnieciskā 
komanda izstrādāja lielu, 
konusveida izsviešanas tekni, kas 
nodrošina īpaši efektīvu nopļautās 
zāles izsviešanu. Lai novērstu 
aizsērēšanas risku un nodrošinātu 
zālienu traktoru tirgū augstākā 
līmeņa nopļautās zāles savākšanu, 
tekne tika konstruēta ļoti rūpīgi.

2   Paātrinājums
Katram asmenim piestiprināti 
divi ventilatori caur pļaušanas 
mehānisma augšpusē iestrādātajām 
atverēm iesūknē gaisu. Šo paātrināto 
gaisu ventilatori novirza uz 
izsviešanas kanāla ieplūdi un iepūš 
nopļauto zāli teknē.

4    Zāles maisa 
sietiņš

Jo lielāks ir zāles maisa sietiņš, 
jo spēcīgāka ir gaisa plūsma, 
nodrošinot efektīvu zāles maisa 
piepildīšanu. Patentētās konusveida 
formas Honda zāles maisa sietiņš ir 
viens no lielākajiem sietiņiem zālienu 
traktoru tirgū, tāpēc tas nodrošina 
spēcīgu gaisa plūsmu un optimālu 
zāles maisa piepildīšanu.

Zāliena traktoru 
īpašības
Inovatīvas tehnoloģijas, izturīgi 
un gatavi visgrūtākajiem darbiem. 
Izbaudiet darbu.

Hidrostatiskā piedziņa
Hidrostatiskā piedziņa sniedz jums vislielāko 
precizitāti un vienmērīgu, bezpakāpju ātruma 
kontroli.

Versamow™ maināmās mulčēšanas sistēma
Tikai viens pieskāriens svirai, un Honda Versamow™ 
sistēma nopļauto zāli savāks maisā vai sasmalcinās 
un izkaisīs pa zālienu, nodrošinot dabīgu 
mēslojumu.

Elektriskā zāles izlādes sistēma
Zāles maisa atvēršanu nodrošina elektromotors, kas 
ieslēdzams ar vienu pieskārienu slēdzim.

Dzinējs pro spec

Elektriskā zāles 
izlādes sistēma

Optiflow

Sinhronie 
asmeņi

Versamow™

Dzinējs pro spec
Konstruēti, izmantojot tēraudu un čugunu, šie 
dzinēji paredzēti daudz smagākam darbam.

Sinhronie asmeņi
Abu asmeņu pļaušanas diapazoni pārklājas, kas 
nodrošina labākus pļaušanas rezultātus un novērš 
nenopļautu apgabalu rašanos pagriezienu laikā.

Optiflow
Ventilators uzlabo gaisa plūsmu starp asmeņa 
korpusu un augstas gaisa plūsmas zāles maisu. 
Tas būtiski uzlabo zāliena traktora nopļautās zāles 
savākšanu.
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Vidējās klases zālienu traktori
Teicami piemēroti vidējiem/lieliem zālieniem. Atklājiet mūsu zālienu traktorus un novērtējiet šo mašīnu teicamās funkcijas. Šie pēc Honda 
augstajiem standartiem efektīvie un uzticamie zālienu traktori palīdzēs uzturēt zālienu koptu un kārtīgu.

Raideri
Kompakti, ātri un vienkārši lietojami. Konstruēti tā, lai būtu vienkārši lietojami, šie raideri viegli paveiks darbus sarežģītos dārzos ar apmalēm un 
kokiem. Turklāt tie paredzēti izbraukšanai caur standarta 90 cm durvju ailēm un, pateicoties viegli noņemamam zāles maisam, tie aizņems mazāk vietas 
garāžā.

Asmens
garums

92cm

 HF 2315 SB
• 5 ātrumi uz priekšu, 1 atpakaļgaitas 
ātrums: mehāniskā transmisija.

Asmens
garums

71cm

HF 1211 HE   
Visas standarta īpašības
• maināmu ātrumu hidrostatiskā transmisija;

• mehāniskais asmens sajūgs.

Asmens
garums

Hidrostatiska 
transmisija

Sinhronie
asmeņi Optiflow

102cm

  HF 2417 HB
 • maināmu ātrumu hidrostatiskā transmisija.

HF 2315 HM  
• maināmu ātrumu hidrostatiskā transmisija.

Asmens
garums

Hidrostatiska 
transmisija Optiflow

92cm

Griezēja augstumsHidrostatiska transmisija
Viegli noņemams zāles 
savākšanas maiss

Sinhronizēta asmeņu 
darbībaViegla zāles izmešana Gaismas

Dzinējs pro 
spec

Hidrostatiska 
transmisija

Standarta īpašības

3635



Augstākās klases zālienu traktori
Teicami piemēroti lieliem zālieniem, parkiem un sporta laukumiem. Jaudīgi, uzticami un vienmēr gatavi darbam, šie zālienu traktori tiks 
galā ar smagiem zāles pļaušanas apstākļiem bez jebkādas ātruma zaudēšanas vai aizsērēšanas.Tie nodrošina trīs zālienu kopšanas veidus: zāles vai 
lapu savākšanu, zāles novirzīšanu uz aizmuguri vai ērtu mulčēšanu.

Mūsu V-twin dzinēji nodrošina visaugstākos vienmērīgas jaudas un uzticamības standartus, kas apvienoti ar teicamām dzinēja īpašībām. Ērta asmeņu 
ieslēgšana ar spiedpogu un hidrostatiskā piedziņa palīdzēs jums nopļaut lielas zālienu platības jums vēlamajā ātrumā ar teicamiem rezultātiem.

Asmens
garums Dzinējs pro spec

122cm

HF 2622 HM  
Visas standarta īpašības
• maināmu ātrumu hidrostatiskā transmisija;
• paplašināma degvielas tvertne.

Asmens
garums

102cm

HF 2417 HM   
Visas standarta īpašības
• maināmu ātrumu hidrostatiskā transmisija;
• paplašināma degvielas tvertne.

Asmens
garums

Elektriskā
zāles izlādes
sistēma

102cm

Tērauda plāksnes 
priekšējais bamperisVersamow™ Paplašināta degvielas tvertne

Sinhronizēta asmeņu 
darbībaElektroniska zāles izmešana Zema spiediena riteņu apvalki

*Tikai HX modeļiem

Asmens
garums

Dzinējs pro 
spec

Elektriskā
zāles izlādes
sistēma

122cm

Hidrostatiska 
transmisija

Sinhronie
asmeņi

Versamow™
selektīvā  
mulčēšana Optiflow

Standarta īpašības

HF 2417 HT 
Visas standarta īpašības
• maināmu ātrumu Hidrostatiskā transmisija
• paplašināma degvielas tvertne.

HF 2622 HT  
Visas standarta īpašības
• maināmu ātrumu Hidrostatiskā transmisija
• paplašināma degvielas tvertne.
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RAIDERA TIPA 
PĻAUJMAŠĪNAS ZĀLIENU TRAKTORI ZĀLIENU TRAKTORI AUGSTĀKĀS KLASES ZĀLIENU TRAKTORI

HF 1211  
HE

HF 2315  
SB

HF 2315  
HM

HF 2417  
HB

HF 2417  
HM

HF 2417  
HT

HF 2622  
HM

HF 2622  
HT

Pļaušanas mehānisma izmērs (cm) 71 92 92 102 102 102 122 122

Asmeņu skaits/
sinhrons vai asinhrons 1/nav 2/asinhrons 2/asinhrons 2/sinhrons 2/sinhrons 2/sinhrons 2/sinhrons 2/sinhrons

Motors OHV 4-taktu 4-taktu OHC V-twin 4-taktu OHC V-twin 4-taktu OHC V-twin 4-taktu OHC V-twin 4-taktu OHC V-twin 4-taktu OHV V-twin 4-taktu OHV V-twin

Darba tilpums (cm3) 337 530 530 530 530 530 688 688

Motors GXV340 GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GCV530 GXV660 GXV660

Motora jauda (KW/apgr. min)* 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

Degvielas tvertnes tilpums (litri) 3,6 5,4 5,4 5,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Eļļas tvertnes tilpums (litri) 1,10 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 2,20 2,20

Transmisijas tips Maināma: hidrostatiska 5 ātrumi un 1 atpakaļgaitas ātrums Maināma: hidrostatiska Maināma: hidrostatiska Maināma: hidrostatiska Maināma: hidrostatiska Maināma: hidrostatiska Maināma: hidrostatiska

Braukšanas ātrums (km/h) Progresīvs no 0 līdz 8,0 2,1; 3,5; 5,4; 6,0; 9,0 Progresīvs no 0 līdz 8,0 Progresīvs no 0 līdz 8,0 Progresīvs no 0 līdz 8,0 Progresīvs no 0 līdz 8,0 Progresīvs no 0 līdz 8,0 Progresīvs no 0 līdz 8,0

Asmens bremzes sajūgs Mehānisks Elektromagnētisks Elektromagnētisks Elektromagnētisks Elektromagnētisks Elektromagnētisks Elektromagnētisks Elektromagnētisks

Optiflow - - • • • • • •

Zāles maisa izlāde Manuāla Manuāla Manuāla Manuāla Manuāla Electric Manuāla Elektriska

Pozīciju un pļaušanas
augstuma regulēšana (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)

Zāles maisa tilpums (litri) 170 280 280 300 300 300 350 350

Trokšņu līmenis dB (A)** 100 100 100 100 100 100 105 105

Izmēri† (GxPxA (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

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

Priekšējās/aizmugurējās riepas (diametrs x 
platums – disks (collas)) 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

Pagriešanās rādiuss (m) 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6

Mulčēšana/aizmugurējais deflektors Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums Versamow™ selektīvā mulčēšana Versamow™ selektīvā mulčēšana Versamow™ selektīvā mulčēšana Versamow™ selektīvā mulčēšana

Piekabes sakabe -

Zāles savākšanas laiks
100m2 zālienā (min:s) 03:05 02:03 02:03 01:53 01:53 01:53 01:36 01:36

Zāles mulčēšanas laiks
100m2 zālienā (min:s) 01:01 00:48 00:48 00:43 00:43 00:43 00:36 00:36

Standarts  •  Izvēles aprīkojums  Nav pieejams - Standarts  •  Izvēles aprīkojums  Nav pieejams - 

Raideru specifikācijas
Lai salīdzinātu mūsu zālienu traktorus un raidera tipa pļaujmašīnas un izvēlētos sev vispiemērotāko, izmantojiet mūsu ērto tabulu.

* Šajā dokumentā minētā motoru jauda ir derīgā jauda, kas pārbaudīta ražotnē un mērīta saskaņā ar SAE J1349 pie 3600 apgr./min.
** Garantētais trokšņu līmenis (saskaņā ar Direktīvām 2000/14/EK, 2005/88/EK)
† Izmēri: G - ieskaitot zāles maisu, P - ieskaitot pļaušanas mehānismu.
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Robota pļaujmašīna Honda Miimo
Mūsu novatoriskā, inteliģentā robota pļaujmašīna precīzi ņem vērā jūsu dārza formu, apbrauc šķēršļus un mulčē, nodrošinot veselīgu un 
teicami koptu zālāju. Papildus zemam trokšņu līmenim, efektīvām funkcijām un stabilam darbam dažādos laika apstākļos, Miimo pat zina, kad 
nepieciešams uzlādēt savu akumulatoru. Labākais no labākajiem, pateicoties drošiem asmeņiem un 360° sensoriem robota pļaujmašīna ir 
piemērota pļaušanai arī mājdzīvnieku un bērnu tuvumā, tāpēc varat būt mierīgi un ļauties atpūtai.

Laika vadība Ātri reaģējoši nelīdzenumu un pacēlumu sensori
Laika vadības funkcija ļauj jums uzstādīt Miimo darba 
uzsākšanas un pabeigšanas laikus.

Miimo var sajust kontaktu, uzreiz apstājoties tiklīdz tas 
saskaras ar cilvēku vai mājdzīvnieku, pagriežoties un turpinot 
darboties citā virzienā. Tas var uztvert pacēlumus vai 
ieliekumus, uzreiz apturot asmeņus pilnīgais drošībai.

Automātiskā uzlādes sistēma Mikro mulčēšana
Miimo darbojas tik ilgi, cik to vēlaties. Kad tā akumulatora 
uzlādes līmenis ir zem 30%, tas pats dodas uzlādēties un 
pēc tam uzreiz atkal ķeras pie darba.

Miimo sasmalcina zāli smalkos gabaliņos, lai tie nokristu 
zālienā un iedarbotos kā mēslojums. Turpmāk, nekādu 
nopļautās zāles stiebru mājā.

Vienkārši lietojams 
komandu panelis   
Skaidrs un viegli vadāms 
displejs un komandu panelis 
ļauj viegli pielāgot Miimo 
taimeri un iestatījumus

Pielāgojams pļaušanas 
augstums

Miimo ir aprīkots ar pielāgojamu pļaušanas 
augstumu no 20 līdz 60 mm, ko var viegli pielāgot 
ar vienkāršau ciparripu uz ierīces korpusa 
virsmas.

Zems trokšņu līmenis –  
klusai un nemanāmai  
darbībai

Ar akumulatoru darbināmais Miimo ir tik kluss, ka 
varat to darbināt pat naktī.

Ilgstošas darbības litija-
jonu akumulatori
Miimo ir aprīkots ar ilgstošas iedarbības 
litija jonu akumulatoru lieliskam 
sniegumam katru sezonu. Zems 
akumulatora sairšanas līmenis nozīmē 
zemas apkopes izmaksas, lielāku 
uzticamību un ilgstošu darbības laiku.

Darbība 
jebkuros laika  
apstākļos 
Pilnībā mitrumizturīgs 
Miimo neiebilst pret 
lietu.

Stingrs polimēru korpuss
Miimo izmanto divu veidu polimērus, lai 
vienmēr izskatītos lieliski. Virsējais pārsegs 
ir izturīgs pret skrāpējumiem un apakšpuse 
ir cieta un izturīga pret triecieniem.

Labvēlīgs videi un jūsu  
maciņam
Enerģiju taupošajam Miimo ir zemas 
lietošanas izmaksas un nav nekādu izmešu, 
tas apkārtējo vidi ietekmē minimāli.

Nejaušas pļaušanas metode 
ir visefektīvākā metode lielu 
zālāju pļaušanai ar šķēršļiem un 
sarežģītām robežām. 

Pļaušanas metodes iestatīšana

Virziena pļaušanas metode 
ir visefektīvākā metode 
vienkāršu zālāju pļaušanai 
ar vienveidīgām robežām un 
minimāliem šķēršļiem .

Malu pļaušanas metode. Ja 
tā ir uzstādīta pirms parastās 
pļaušanas uzsākšanas, 
sākumā tiks nopļauts gar 
ierobežojošo vadu.

Spirāles veida pļaušanas 
metode. Normālas darbības 
laikā var koncentrēties 
uz blīvas zāliena plātības 
pļaušanu.
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Miimo 310 
specifikācijas

Miimo 520
Ilgāks pļaušanas laiks daudz sarežģītākiem dārziem. Miimo 520 ir visas 310 modeļa tehnoloģijas un inovatīvie risinājumi, bet tam ir ilgāks 
darbības laiks bez uzlādes un tas vairāk ir piemērots lieliem, sarežģītiem dārziem.

 Miimo 520
 Visas standarta īpašības
 • līdz 3 000m2 pļaušanas zona;
 • maksimāli 500 m robeža.

Pļaušanas jauda m2/stundā 83m2/h

Pļaušanas metode Nejauša/virziena/jaukta

Pļaušanas sistēma 3 svārsta asmeņi

Pļaušanas platums (mm) 220

Piedziņas/asmeņu motors 25,3 W/2x10,8 W

Akumulators Li-ion 22,2v – 1,80Ah

Skaņas līmenis db(A) (Klusais režīms) 62 dB(A)

Ierobežojošais vads un mietiņi 200m/200gab.

Svars (kg) 11,6

Izmēri (mm) 645 x 550 x 275

Pļaušanas jauda m2/stundā 125m2/h

Pļaušanas metode Nejauša/virziena/jaukta

Pļaušanas sistēma 3 svārsta asmeņi

Pļaušanas platums (mm) 220

Piedziņas/asmeņu motors 25,3 W/2x10,8 W

Akumulators Li-ion 22,2v – 3,60Ah

Skaņas līmenis db(A) (Klusais režīms) 62 dB(A)

Ierobežojošais vads un mietiņi 300m/300gab.

Svars (kg) 11,9

Izmēri (mm) 645 x 550 x 275

Miimo 310
Uzņemas atbildību par smagajiem darbiem jūsu dārzā. Miimo 310 izstrādāts, lai uzņemtos atbildību par jūsu dārza smagajiem 
darbiem, neatkarīgi no dārza formas un izmēra.

 Miimo 310
 Visas standarta īpašības  

 • līdz 2 000m2 pļaušanas zona;
 • maksimāli 200 m robeža.

Darba ražīgums 83m2/hVienmērīgas robežas
Aizsardzība pret zādzību ar 
pin-kodu un trauksmes signāls

Automātiskās uzlādes 
sistēmaSarežģīti dārzi

Aizsardzība pret zādzību ar 
pin-kodu un trauksmes signāls

Miimo 520 
specifikācijas

Laika  
vadība

Ātras  
reakcijas  
sensori

Automātiskā 
uzlādes 
sistēma

Mikro 
mulčēšana

Laika  
vadība

Ātras  
reakcijas  
sensori

Automātiskā 
uzlādes 
sistēma

Mikro 
mulčēšana

Standarta īpašības Standarta īpašības
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Rokas agregāti

  Dzīvžogu šķēres
  Honda 4-taktu dzīvžogu šķēres ir teicams sabiedrotais, 

kad nepieciešams apsaimniekot lielus dārzus un 
parkus. HHH 25 modeļi ar ergonomiskajām un vibrācijas 
slāpējošajām vadības ierīcēm ir teicami piemēroti 
grūtiem augu dekoratīvās apcirpšanas vai griešanas 
darbiem, ļaujot jums strādāt komfortabli ilgāk.

Versatool™  
Ar astoņu veidu vienkārši „uzspiežamu un 
nofiksējamu“ uzgaļu koplektu un 4-taktu dzinēju 
savā sirdī, Versatool ir neaizstājams darba rūķis 
dārza pilnības sasniegšanai.Tā unikālo piederumu 
klāsts izstrādāts tā, lai atbilstu visām dārza 
vajadzībām – sākot no dārzeņu vagu kultivēšanas, 
līdz pat krūmu formu veidošanai.

  Krūmgrieži  
  Lepojoties ar mūsu 25 cm3 un 35 cm3 mikromotoriem, mēs esam izstrādājuši 

nākamās paaudzes krūmgriežus. Honda ērtie un uzticamie krūmgrieži ir 
pieejami ar liekta, taisna, cilpas un motocikla tipa rokturiem, kā arī neticami 
ērtā mugursomas tipa versijā.

Mūsu rokas agregātu klāsts
Jaudīgi darbarīki nelieliem, bet sarežģītiem darbiem. Pasaulē pirmie 4-taktu rokas agregāti nodrošina vienmērīgu jaudas pievadi un zemus 
izmešus. Visi mūsu modeļi ir aprīkoti ar nozarē pirmajiem Honda ražotajiem GX25 mini 4-taktu motoriem.

4-taktu pūtējs  
Pateicoties pasaulē pirmajam 4-taktu pūtējam, uzturēt dārzu 
tīru un kārtīgu vēl nekad nav bijis tik vienkārši. Kad nokritušās 
lapas noklāj zālienu, terasi vai dārza celiņus, šis jaunais Honda 
izstrādājumus palīdzēs ātri visu atgriezt teicamā kārtībā. 4645



Honda GX35 0,71 litri/stundā pie 7000 apgr./min pie nominālās jaudas

Kāpēc 
izvēlēties 
4-taktu motoru? 
Lūk, pieci iemesli, kāpēc ieteicams 
izvēlēties 4-taktu tehnoloģiju:

Honda motors
Honda portatīvās tehnoloģijas. Honda ar lepnumu piedāvā divus 4-taktu mikromotorus – GX25 (25 cm3) un GX35 (35 cm3). Vairāku gadu ilgu 
pētījumu un uzlabojumu dēļ mūsdienās šie ir vieglākie un kompaktākie šīs klases motori. Neticami uzticamie GX25 un GX35 motori ir izstrādāti atbilstoši 
Honda profesionālajām specifikācijām un iekļauj kloķvārpstas gultņus un augstas kapacitātes gaisa filtru. Abi motori iekļauj unikālas un patentētas 
tehnoloģijas, tostarp rotējoša stropētāja eļļošanas sistēmu pastāvīgai degvielas padevei, kas ļauj strādāt jebkurā virzienā, un jaunu paātrinātājsūkņa 
karburatoru, kas nodrošina jaudas pievadi uzreiz pēc droseles nospiešanas.

1. Vienkārša iedarbināšana
Vienkāršu iedarbināšanu nodrošina mehāniskās 
dekompresijas sistēma kopā ar īpaši vieglu spararatu, kas 
kopā rada savā klasē lielāko startera auklas paraušanas 
spēku – 7,2 kg.  

2. Patīkamāks izplūdes gāzu un 
zemāks motora trokšņu līmenis
Zemāku toni nodrošina siksnas piedziņas augšvārstu 
konstrukcija (zemāks mehānisko komponentu troksnis), lielāks 
darba tilpums, vairāku kameru izplūdes sistēma (zemāks 
izplūdes troksnis) un moderna gaisa ieplūdes sistēma (zemāks 
lielā ātrumā ieplūstošā gaisa troksnis).

3. Vienkārša sagatavošana 
darbam un tehniskā apkope
4-taktu motoriem nav nepieciešams iepriekš samaisīt eļļu ar 
degvielu. Vienkārši ielejiet degvielas tvertnē benzīnu. Mēs 
iesakām motora eļļu mainīt ik pēc 50 ekspluatācijas stundām. 
4-taktu motoros eļļu izmanto motora dzesēšanai un eļļošanai. 
Tā kā eļļu nesadedzina kopā ar degvielu, šo motoru izmešu 
līmenis un ekspluatācijas izmaksas ir zemākas. 

4. Teicama degvielas ekonomija 
retākām uzpildes reizēm
Teicamās degvielas ekonomijas un optimālā degvielas 
tvertnes tilpuma dēļ Honda GX25 un GX35 pļaujmašīnu 
lietošana ir īpaši efektīva.

Degvielas patēriņš pie maksimālās jaudas

Honda GX25 0,54 litri/stundā pie 7000 apgr./min pie nominālās jaudas

Honda mikromotoriem GX25 un GX35 ir 0,58 un 0,63 
litru degvielas tvertnes.

5. Zemāks izmešu līmenis
Atšķirībā no katalizatora izplūdes sistēmām 
mūsu 4-taktu motoriem nav nepieciešams uzsilt, 
lai nodrošinātu optimālu izmešu līmeni. 4-taktu 
motoru efektīvā degvielas sadedzināšana rada 
minimālus oglekļa nosēdumus, tāpēc motoriem nav 
nepieciešama tīrīšana, un tie rada minimālus izmešus.

Krūmgriežu funkcijas
Izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekošu, 
pastāvīgu jaudu un griezes momentu 
vissarežģītākajos vides apstākļos.

“Tap and go” neilona 
galva
Lai krūmgrieža lietošanas laikā pagarinātu 
auklu, vienkārši viegli uzsitiet ar 
pusautomātisko galvu pa zemi. Piecu 
collu galvā ir vieta par 56% garākai auklai 
nekā standarta četru collu galvā.

Neilona galvas 
aizsargs/3-zobu asmens
Ja jums ir nepieciešams 3-zobu asmens, 
vienkārši noņemiet aizsarga apakšējo 
daļu. Šādi nav nepieciešams iegādāties 
papildu aizsargu.

Neilona auklas metāla 
griezējs ar ilgu 
kalpošanas laiku
Aizsargā ir uzstādīts neliels griezējs, kas 
krūmgrieža lietošanas laikā automātiski 
nogriež auklu pareizā garumā (skatiet 
sadaļu par Tap and go neilona galvu). 
Kamēr citi ražotāji izmanto plastmasas 
griezējus, šis griezējs ir izgatavots 
no metāla un ir uzasināms. Obligāts 
piederums profesionāliem lietotājiem.

Ļoti izturīgs aizsargs
Simetriskā ribojuma dēļ transmisijas galva 
ir īpaši izturīga.

Bezkontakta gultņu blīvējums
Šie gultņi, ko savām vajadzībām izmanto arī NASA, lielā ātrumā 
rotējošām detaļām nodrošina vislabāko aizsardzību pret putekļiem. 
Rotējošo detaļu kontakta neesamības dēļ blīvējums nesakarst. 
Parastajiem pilna kontakta gumijas gultņu blīvējumiem sakaršana 
būtiski saīsina kalpošanas laiku un samazina aizsardzību pret 
putekļiem.

Īpaša profila 
plastmasas 
rokturi ar gumijas 
pārklājumu
Gumijas pārklājums nodrošina 
teicamu satvērienu.

Pa divām asīm X-Y 
regulējams rokturis
Rokturus bez īpašiem darbarīkiem 
var regulēt pa divām asīm, 
ļaujot vienkārši iestatīt darbam 
vispiemērotāko un ērtāko pozīciju 
un teicamu līdzsvaru.

6-zobu transmisijas vārpsta
Šāda veida transmisijas vārpsta nodrošina 
maksimālu griezes pārnesi uz stiprinājumu un 
zemāku vārpstas bojājumu risku salīdzinājumā 
ar standarta ierievja gropes transmisijas 
konstrukciju.

Superizturīga  
transmisijas galva
Transmisija ir veidota no alumīnija, kas 
nodrošina labāku triecienizturību salīdzinot 
ar tradicionālajiem metāla apstrādātajiem 
rāmjiem. Tas ir precīzi izstrādāts, lai 
nodrošinātu minimālu attālumu starp 
rotējošajām daļām, tādējādi sniedzot 
labāko sistēmu aizsardzībai pret putekļu 
uzkrāšanos.
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 UMK 425/435 LE
 •   •  25/35 cm3 motors (0,72/1,0 kW pie 

7.000 apgr./min)
 • Koplektā ir plecu siksna
 • Tap and go neilona galva
 • 3-zobu asmens

 Pieejamie izvēles piederumi:

 •  Dzīvžoga šķēres 
 • Zargriezis

Krūmgrieži ar cilpas tipa rokturi
Viegli manevrējami un daudzpusīgi. Pateicoties Honda revolucionārajam mini 4-taktu motoram, krūmgrieži viegli tiks galā ar darbu 
nekoptos pamežos un dārza grūti pieejamajās vietās. Tiem ir arī ērtas, regulējamas 5 punktu dubultās plecu siksnas un lietie rokturi, kas palīdz 
samazināt turēšanas spēku.

Dzīvžogu šķēres Zargriezis 3-zobu asmens

UMK 425/435 UE  
•  25/35 cm3 motors  (0,72/1,0 kW pie 7.000 apgr./min
• Siksna Comfort
• Tap and go neilona galva
• 3-zobu asmens

Pieejamie izvēles piederumi:

• 4-zobu asmens
• Asmens

Mugursomas tipa krūmgriezis
Konstruēts teicamai vadāmībai un komfortam. Šis mugursomas tipa krūmgriezis ir konstruēts komerciālo klientu vajadzībām, kad krūmgrieža 
galvas pilnīga vadāmība ir būtiska prasība. Tā kā krūmgrieža motora svars ir vienmērīgi sadalīts pa jostasvietu un pleciem, jūs jutīsieties ērti jau uzreiz 
pēc darba sākšanas. Griezēja galva, kam piedziņu pievada elastīga vārpsta, ļauj vienkārši tikt galā ar stāvu nogāžu, augļu dārzu, vīnogu audzētavu, 
parku un krūmāju pļaušanas darbiem. Mugursomas tipa krūmgriezi ir ērti lietot arī grūti pieejamās dārza vietās.

Krūmgriezis ar liekta tipa rokturi
Teicami piemēroti jebkurai ainavai. Mūsu liektās vārpstas krūmgriežu pareizi izvēlētais galvas leņķis palīdzēs viegli tikt galā ar dārza sarežģīto 
teritoriju apgriešanu. Vieglākais mūsu klāstā, tas ir kluss un viegli lietojams, pateicoties komfortablajiem rokturiem un “uzsit un strādā” tipa neilona galvai.

  UMR 435 T
 •  35 cm3 motors (1,0 kW pie 7000 

apgr./min);
 •  5-punktu regulējama siksnu 

sistēma;
 •  Tap and go neilona galva ar 

papildu auklas rezervi;
 •  neilona galvas aizsargs/3-zobu 

asmens;
 •  neilona auklas metāla griezējs 

ar ilgu kalpošanas laiku;
 •  Torx tipa bultskrūves.

UMS 425  
• 25 cm3 motors (0,72 kW pie 7000 apgr./min);
• īpaša profila plastmasas rokturi ar gumijas pārklājumu;
• neilona auklas metāla griezējs ar ilgu kalpošanas laiku;
• Torx tipa bultskrūves.
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Versatool™
Daudzfunkcionāli dārza darbarīki ar 4-taktu motoru. Kā tas izteikts nosaukumā, mūsu Versatool™ spēj uzņemties visdažādākos piemājas un 
profesionālo dārzu darbus, izmantojot tā plašo papildaprīkojuma klāstu. Piedziņu nodrošina 4-taktu motors ar minimālu trokšņu, vibrācijas un izmešu līmeni.

  UMC 425/435 E
• 25/35cm3 motors
• Koplektā ir plecu siksna
  

Versatool uzgaļi
Uzstādiet, nofiksējiet un strādājiet. Mūsu daudzfunkcionālie Versatool™ darbarīki iekļauj dažādus maināmus uzgaļus, tostarp zargriežus, 
dzīvžoga šķēres un trimerus, kā arī pūtējus, griezējus un kultivatorus. Vienkāršai un intuitīvai uzgaļu maiņai Versatool™ ir novatoriska savienojuma 
sistēma un unikāla fiksēšanas sistēma

Pagarinājumi    
Lai vienkāršāk piekļūtu grūti aizsniedzamām vietām un 
palielinātu darba diapazonu, izvēlieties dzīvžogu un zaru 
griešanai teicami piemēroto 50 cm vai 1 m pagarinājuma 
vārpstu.

Trimeris  
Trimera uzgalis iekļauj stiprinātu neilona galvu ar Tap & 
Go funkciju, ļaujot vienkārši tikt galā ar krūmājiem un grūti 
aizsniedzamām vietām. Smagākiem darbiem izvēlieties izvēles 
3-zobu asmeni.

3 zobu asmeni  
3 zobu asmeni var uzstādīt trimmera galvai, lai tiktu galā ar 
daudz smagākiem krūmājiem.

Dzīvžogu šķēres   
Parocīga versija (bez vārpstas) un pagarināma versija ar 60 
cm vārpstu dzīvžogu un krūmu ieveidošanai vai vienkārši 
apgriešanai. Griešanas leņķis ir regulējums. Asmeņi automātiski 
uzasinās un iekļauj lūšanas aizsargu.

Zargriezis  
Zargrieža uzgalis kombinācijā ar Versatool™ 4-taktu motoru 
nodrošina pārliecinošu griezes momentu pat pie zemiem 
apgriezieniem un palīdz vienkārši tikt galā ar darbiem.

Pūtējs  
Pūtēja uzgalis nodrošina spēcīgu un precīzi vērstu gaisa 
plūsmu, samazinot gaisa plūsmas zudumus līdz minimumam. 
Augšpusē izvietotā gaisa ieplūde nozīmē, ka pūtējs neaizsērēs 
un palīdzēs ātrāk tikt galā ar darbiem.

Griezējs  
Griezēja uzgalis palīdzēs zālienam vienkārši piešķirt teicamu 
formu. Griezējam ir izturīgs un ilgi kalpojošs metāla asmens, tāpēc 
tas uzticami palīdzēs tikt galā pat ar grūtākajiem darbiem.

Kultivators  
Paredzēts nelielu sakņu dārzu vai puķu dobju kopšanai. Jūs 
noteikti novērtēsit mūsu kultivatora uzgaļa teicamo precizitāti 
(20 cm darba platums) un lietošanas ērtumu (4-taktu motors).
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Dzīvžogu šķēres
Teicamam rezultātam. Honda 4-taktu dzīvžogu šķēres ir paredzētas precīzai un vienkāršai augu apcirpšanai dārzos un parkos. Honda 
dzīvžogu šķēres izceļas ar ergonomiskām un ērtām vadības ierīcēm, regulējamu rokturi, zemu vibrāciju rāmi un vienkārši iedarbināmu 4-taktu 
motoru, kas ir tīrāks un ekonomiskāks par 2-taktu motoriem.

HHH 25D 75E  
• 25 cm3 motors (0,72 kW pie 7000 apgr./min);
• 75cm abpusējais asmens;
• 180° regulējams rokturis.

  HHH 25S 75E
 • 25 cm3 motors (0,72 kW pie 7000 apgr./min);
 • 75 cm vienpusējais asmens;
 • nogriezto zariņu kolektora aizsargs.

Standarta dzīvžogu 
šķēru funkcijas:  
• automātiski uzasināmi asmeņi;
• pretvibrāciju rāmis;
• asmens aizsargs.

 HHH 25D 60E
 • 25 cm3 motors (0,72 kW pie 7000 apgr./min);
 • 60 cm abpusējais asmens;
 • 180° regulējams rokturis.

4-taktu pūtējs
Kompakts un apkārtējai videi draudzīgs. Šis kompaktais un vieglais pūtējs ir ideāli piemērots dārzu, parku, stadionu un ielu uzturēšanai 
teicamā stāvoklī visos gadalaikos. Ar savu tīro, kluso un ekonomisko 4-taktu motoru, un regulējamu gaisa ātruma kontroli, tas grūtos darbus 
paveiks jūsu vietā.

HHB 25 E  
• 25 cm3 motors (0,72 kW pie 7000 apgr./min);
• regulējama gaisa plūsmas jauda;
• īpaša profila plastmasas rokturis ar gumijas pārklājumu.
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KRŪMGRIEŽI VERSATOOL™

UMK 425 
LE

UMK 435 
LE

UMK 425 
UE

UMK 435 
UE

UMR 435  
T

UMS 425 UMC 425 
E

UMC 435  
E

Motors 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC

Darba tilpums (cm3) 25 35 25 35 35 25 25 35

Motora modelis GX25T GX35T GX25T GX35T GX35T GX25T GX25T GX35T

Motora jauda
(kW/apgr. min) 0,72/7000 1,0/7000 0,72/7000 1,0/7000 1,0/7000 0,72/7000 0,72/7000 1,0/7000

Degvielas tvertnes tilpums 
(litri) 0,58 0,63 0,58 0,63 0,63 0,58 0,58 0,63

Eļļas tvertnes tilpums (litri) 0,08 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,08 0,10

Transmisijas tips
Zemu vibrāciju
centrbēdzes 

sajūgs

Zemu vibrāciju
centrbēdzes

sajūgs

Zemu vibrāciju
centrbēdzes

sajūgs

Zemu vibrāciju
centrbēdzes

sajūgs

Centrbēdzes
sajūgs

Centrbēdzes
sajūgs

Zemu vibrāciju
centrbēdzes

sajūgs

Zemu vibrāciju
centrbēdzes

sajūgs

Vārpstas tips Taisna Taisna Taisna Taisna Elastīga Izliekta Taisna Taisna

Rokturis D cilpa D cilpa Motocikla tipa Motocikla tipa D cilpa D cilpa D cilpa D cilpa

Tap & go neilona
galva • • • • • •

Papildaprīkojuma specifikācijas 
skatiet turpinājuma tabulā

3-zobu asmens • • • • • -

Dzīvžoga šķēru uzgalis - - - -

Zargrieža uzgalis - - - -

Izvēles uzgaļi - - 4-zobu asmens
un zāģa asmens

4-zobu asmens
un zāģa asmens - -

Siksnas Dubultās plecu
siksnas Comfort

Dubultās plecu
siksnas Comfort

Dubultās plecu
siksnas Comfort

Dubultās plecu
siksnas Comfort

Dubultās plecu
siksnas Comfort - Vienas lences Divu lenču

Trokšņu līmenis
dB (A)* 109 109 109 109 109 109 - -

Izmēri (P x A x D (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

Svars (kg) 5,98 7,22 6,28 7,53 10,7 5,49 5,60 6,40

Papildu funkcijas Lielas slodzes
transmisijas galva

Lielas slodzes
transmisijas galva

Lielas slodzes
transmisijas galva

Lielas slodzes
transmisijas galva - - Savienojuma

sistēma
Savienojuma

sistēma

Rokas agregātu specifikācijas
Izmantojiet mūsu ērto tabulu, lai no mūsu rokas modeļiem izvēlētos jums piemērotāko ierīci.

VERSATOOL™ AGREGĀTI

Instrument-
galva 25cc

Instrument-
galva 35cc

Krūmgriezis Kultivators Pagarinājums -  
Garš

Pagarinājums -
Īss

Dzīvžogu 
apgriezējs

-  garš

Dzīvžogu 
apgriezējs

- Īss

Augsto zaru 
zāģis Pūtējs Apmaļu 

veidotājs

Izmēri (P x A x D (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

Tīrais svars  (kg) 5,6 6,4 1,85 3,3 1,1 0,7 2,6 2,35 2,1 2,1 2,05

Standarts  •  Izvēles aprīkojums  Nav pieejams - 

DZĪVŽOGA ŠĶĒRES PŪTĒJS

HHH 25D  
60E

HHH 25D  
75E

HHH 25S  
75E

HHB 25  
E

Motors 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC 4-taktu OHC

Darba tilpums (cm3) 25 25 25 25

Motora modelis GX25T GX25T GX25T GX25T

Motora jauda (kW/apgr. min) 0,72/7000 0,72/7000 0,72/7000 0,72/7000

Degvielas tvertnes tilpums
(litri) 0,58 0,58 0,58 0,58

Eļļas tvertnes tilpums (litri) 0,08 0,08 0,08 0,08

Transmisijas tips Centrbēdzes
sajūgs

Centrbēdzes
sajūgs

Centrbēdzes
sajūgs

Centrbēdzes
sajūgs

Asmens tips Abpusējais Abpusējais Vienpusējais -

Asmens garums (mm) 580 720 720 -

Asmens platums (mm) 36 36 36 -

Nominālā gaisa plūsma (ar
ventilatora sprauslu) (m3/h) - - - 600

Maksimālais gaisa ātrums
(ar ventilatora sprauslu) (m/s) - - - 70

Sūkņa tips - - - -

Maksimālais spiediens (bāri/
apgr. min) - - - -

Nominālais spiediens (bāri) - - - -

Nominālā plūsma (l/min) - - - -

Degvielas tvertnes tilpums
(litri) - - - -

Trokšņu līmenis
dB (A)* 104 104 104 102

Izmēri (GxPxA (mm)) 1080 x 312 x 259 1220 x 312 x 259 1125 x 310 x 259 335 x 265 x 370

Svars (Kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Papildu funkcijas 180° regulējams rokturis 180° regulējams rokturis Apgriešanas savācēja aizsargs Regulējama gaisa plūsma

Standarts  •  Izvēles aprīkojums  Nav pieejams - 

* Garantētais trokšņu līmenis decibelos (dB (A), atbilst Direktīvai 200/14/EK).  
5655



Zemes frēzes
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Rotācijas    
Ja gatavojat kultivēšanai lielākus zemes gabalus, mūsu 
uzticamās un izturīgās rotācijas zemes frēzes palīdzēs 
vienkārši tikt galā pat ar grūtākajiem darbiem. Izturīgo 
un efektīvo Honda 4-taktu motoru dēļ tās ir kā radītas 
vieglai vadāmībai, intuitīvam darbam un teicamiem 
rezultātiem.

  Daudzfunkcionālās 
Lai paveiktu jebkuru dārza darbu, mēs esam izstrādājuši īpašu divriteņu 
traktoru, kas ir aprīkojams ar rotējošiem darbarīkiem un ļoti daudz 
palīgierīcēm, tostarp arklu, aizmugurējiem irdinātājelementiem, piekabi 
un sniega lāpstu. Daudzfunkcionālās zemes frēzes var pielāgot jebkuram 
darbam, aprīkot ar jaudas noņēmēju izvēles piederumu (piemēram, 
aizmugurējo irdinātājelementu) piedziņas nodrošināšanai un sānu sajūgu 
vieglākam apgriešanās manevram vagas beigās.

  Mini 
Ja jums ir neliels sakņu dārzs, 
tad strādāt ar mini zemes frēzēm 
ir ātrāk un vienkāršāk nekā ar 
lāpstu. Šīs mazās, bet jaudīgās 
zemes frēzes ar 4-taktu motoru 
ļauj vienkārši tikt galā ar tādiem 
grūtiem darbiem kā augsnes 
sagatavošanu puķu dobju 
ierīkošanai vai stādīšanai. Tās 
ir teicami piemērotas arī nezāļu 
likvidēšanai starp vagām un puķu 
dobju un dārza malu uzkopšanai.

Kompaktās  
Lielākām puķu dobēm un sakņu 
dārziem ir nepieciešama zemes frēze, 
kas ir ļoti manevrētspējīga un viegli 
lietojama, bet vienlaikus pietiekami 
jaudīga. Mūsu kompaktās zemes 
frēzes iekļauj visas īpaši efektīvai 
dārzkopībai vajadzīgās funkcijas. 
Pateicoties 4-taktu motoram, tās 
uzticami tiks galā  
pat ar sarežģītākajiem  
uzdevumiem.

Mikro  
Pat mazos dārzos nereti ir jātiek galā ar grūtiem 
darbiem. Šeit jums palīdzēs mūsu mikro zemes 
frēzes. Šīm mūsu mazākajām zemes frēzēm 
piedziņu nodrošina Honda revolucionārais 4-taktu 
motors. Vienkārši lietojamās, transportējamās 
un uzglabājamās mikro zemes frēzes ir teicami 
piemērotas puķu dobju un irdenas zemes 
apstrādāšanai.

Mūsu zemes frēžu klāsts
Atvieglojiet zemes apstrādes darbus. Mūsu ļoti efektīvo un lietotājiem draudzīgo zemes frēžu klāsts darbietilpīgus darbus padarīs ātri un ražīgi. 
Turklāt tām pieejams plašs klāsts ar daudzfunkcionālām papildierīcēm un aprīkojumu, kas ļaus paveikt vairāk darbu, nekā tikai rakšana.

Sānu sajūgs Sānu diski
Ērti lietojamais sānu sajūgs 
atslēdz kreisās vai labās puses 
irdinātājelementus vienkāršai zemes 
frēzes virziena maiņai.

Sānu diski nodrošina zemes frēzes 
precīzu virzību pa apstrādājamo 
vagu, kā arī aizsargā blakusesošos 
augus pret lidojošām daļiņām vai 
irdinātājelementiem.

Transporta ritenītis Jaudas noņēmējs
Papildu vadībai paredzētais transporta 
ritenītis ļauj ar zemes frēzi vienkārši 
nokļūt no glabātuves līdz darbavietai 
pat tad, ja ceļā ir jāšķērso apmales un 
uzkalni.

Jaudas noņēmējs nodrošina vienkāršu 
jaudas pievades pieslēgšanu vai atslēgšanu 
zemes frēzes palīgierīcēm, ļaujot ātri 
tikt galā ar tādiem smagiem darbiem kā 
lobīšanu, smidzināšanu un pļaušanu.

Pārnesumkārba Pretrotācijas irdinātājelementi
Vairāk pārnesumu nozīmē labāku vadāmību 
un jaudu. Pārnesumkārba precīzi pievada visu 
darba paveikšanai nepieciešamo jaudu un 
griezi, ļaujot jums izvēlēties sev vispiemērotāko 
darba ātrumu.

Irdinātājelementiem griežoties pretējos 
virzienos, zemes frēze ir ļoti stabila un viegli 
vadāma, kas ļauj ātri un efektīvi apstrādāt pat 
visblīvāko augsni.

Noliecams rokturis Pagriežams rokturis
Lai atvieglotu zemes frēzes glabāšanu 
un transportēšanu, šis lieliskais rokturis 
ar ērtiem, uz iekšu vērstiem vadības 
slēdžiem ir vienkārši noliecams.

Lai neatstātu aiz sevis pēdu nospiedumus 
un nesamīdīt tikko apstrādāto augsi un 
augus, pagriežamo rokturi var pagriezt 
pa kreisi vai labi. Roktura atlaišanas 
gadījumā zemes frēze tiek automātiski 
apturēta.

Abpusējais rokturis Drošs cilpas tipa rokturis
Kad lietojat zemes frēzi ar kādu no izvēles pie-
derumiem, lai turpinātu augsnes sagatavošanu, 
pagrieziet par 180o ērto abpusējo rokturi, nevis 
visu agregātu. Šī funkcija ļauj pieslēgt daudz un 
dažādas palīgierīces.

Ērtais cilpas tipa rokturis ļauj zemes frēzi 
droši vadīt no roktura centra, kreisās vai 
labās puses, kas nodrošina vienkāršu tās 
apgriešanu vagas galā.

Zemes frēžu funkcijas
Lai palīdzētu jums ātri un efektīvi tikt galā ar lieliem
darbiem, Honda zemes frēzes iekļauj daudzas
noderīgas un vienkārši lietojamas funkcijas.

Transportēšanas 
ritenītis

Pārnesumkārba

Sānu sajūgs

Sānu diski

Noliecams rokturis

Abpusējais rokturis
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FG201   
Visas standarta īpašības
• viegla zemes frēze (16 kg);
• centrā izvietots transporta rokturis;
• zems smaguma centrs teicamam līdzsvaram;
• 4 irdinātājelementu komplekts.
Pieejamās palīgierīces:
• malu griezējs
• zāliena ravētājs;
• aerators

SkarifikatorsMalu griezējsZāliena ravētājs

FG110  
Visas standarta īpašības
• īpaši viegla zemes frēze (14,1 kg);
•  vienkārša, klusa un videi 

draudzīga darbība;
•  centrā izvietots transporta 

rokturis;
• 4 irdinātājelementu komplekts.
Pieejamās palīgierīces:
• zāliena ravētājs.

Mikro zemes frēzes
Teicami piemērotas viegliem dārza darbiem un nelielos zemes gabalos. Aprīkotas ar mūsu revolucionāro un kompakto mini 4-taktu 
motoru, šīs vieglās, daudzpusīgās zemes frēzes ar nolokāmiem rokturiem, transportēšanas rokturi un pārvietošanas ritenīšiem ir konstruētas jūsu 
ērtības nodrošināšanai.

F220   
Visas standarta īpašības
• zems smaguma centrs teicamam līdzsvaram;
• 4 irdinātājelementu komplekts.
• rokturi ar augstuma un leņķa regulēšanu;
• regulējams sakabes stienis labākai vadāmība.
Pieejamās palīgierīces:
• skaustu veidotājs un tērauda riteņi.

FG205  
Visas standarta īpašības
• viegla un jaudīga zemes frēze;
• zems smaguma centrs teicamam
līdzsvaram;
• 4 irdinātājelementu komplekts;
• centrā izvietots transporta rokturis;
• rokturis ar augstuma regulēšanu.
Pieejamās palīgierīces:
• zāliena ravētājs.

Augsnes kultivēšanaSakabes stienis
Kultivēšanas irdinātājelementi
un sānu diski

Mini zemes frēzes
Lieliski kultivēšanas rezultāti un ērta uzglabāšana. Viegliem dārza darbiem paredzētās Honda mini zemes frēzes standarta komplektācijā iekļauj 
daudzas profesionālas palīgierīces, sākot no augus aizsargājošiem sānu diskiem līdz pat īpašiem Honda irdinātājelementiem, kas augsni gan uzrok, gan 
kultivē.

Pagriežams
rokturis

Transporta
ritenītis

Noliecams
rokturis

Sānu
diski

Transporta
ritenītis

Noliecams
rokturis

Standarta īpašības
Standarta īpašības
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Vienkārša lietošanaSkaustu veidotājsKartupeļu pacēlājs

F506  
Visas standarta īpašības
• jaudīgs un īpaši uzticams GX160 motors;
• trīs ātrumi un viens atpakaļgaitas ātrums;
• rokturi ar augstuma regulēšanu.
Pieejamās palīgierīces:
• dažādas irdinātājelementu
komplektēšanas iespējas;
• skarifikators;
• transporta ritenīši;
• viens vai divi skaustu veidotāji;
• kartupeļu racējs;
• pneimatiskie riteņi;
• arkls.

Abpusējais
rokturis

Drošs cilpas
tipa rokturis

F510  
Visas standarta īpašības
• jaudīgs un īpaši uzticams GX160 motors;
• seši ātrumi un divi atpakaļgaitas ātrumi;
• rokturi ar augstuma regulēšanu.
Pieejamās palīgierīces:
• 6 irdinātājelementu komplekts.
• sānu diski;
• dažādas irdinātājelementu komplektēšanas iespējas;
• skarifikators;
• transporta ritenīši;
• viens vai divi skaustu veidotāji;
• kartupeļu racējs;
• tērauda riteņi;
• pneimatiskie riteņi;
• arkls.

Abpusējais
rokturis

Drošs cilpas
tipa rokturis

Atpakaļgaitas ātrumsPagriežams rokturisLiels darba platums

Kompaktās zemes frēzes
Vienmērīga jauda apvienojumā ar daudzveidīgu funkcionalitāti. Mūsu jaudīgā un universiāli kompaktā lauksaimniecības tehnika ir pietiekami 
viegla, lai ērti manevrētu, tomēr, pateicoties jaudīgajam 160cm3 motoram, arī pietiekami spēcīga, lai paveiktu smagākus dārza darbus. 

FJ500 DE/DER  
Visas standarta īpašības
• divi ātrumi un viens atpakaļgaitas ātrums*;
• rokturi ar augstuma regulēšanu;
• jaudīgs un īpaši uzticams GX160 motors;
• transporta ritenītis

Pieejamās palīgierīces:

• Daudzveidīgas žuburu iespējas
• Skarifikators
• Vagotāji
• Kartupeļu pacēlājs 
• Pneimatiskie riteņi
• Arkls
• Zāles aerators
• Sniega lāpsta

FJ500 SE/SER  
Visas standarta īpašības
• 1 priekšgaitas un 1 atpakaļgaitas 
pārnesums
• Rokturu augstuma pielāgošana
• Jaudīgs un īpaši uzticams GX160 dzinējs 

Pieejamās palīgierīces:

• Daudzveidīgas žuburu iespējas
• Skarifikators
• Vagotāji
• Kartupeļu pacēlājs 
• Pneimatiskie riteņi
• Arkls
• Zāles aerators
• Sniega lāpsta

Sānu
diski

Transporta
ritenītis

Pagriežams
rokturis

* Tikai SER versijai

Pārnesum-
kārba

Sānu
diski*

Standarta īpašības
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Transportēšanas ritenis
Pretrotācijas
irdinātājelementi

Rokturi ar augstuma
regulēšanu

FR750  
Visas standarta īpašības
• vienkārša vadāmība;
•  viens ātrums un viens  

atpakaļgaitas ātrums;
•  diferenciālis nulles pagriešanās 

leņķim;

FF300  
Visas standarta īpašības
• vienkārša vadāmība;
• diferenciālis nulles pagriešanās leņķim;
•  regulējams riteņu un irdinātājelementu 

platums;
• dažādas roktura pozīcijas.
Pieejamās palīgierīces:
• skaustu veidotājs.

Rotējošas zemes frēzes
Atvieglo dārza uzturēšanu. Konstruētas maksimālas veiktspējas un efektivitātes sasniegšanai, mūsu izturīgajās rotācijas zemes frēzēs izmantoti 
Honda unikālie pretēja virziena rotācijas irdinātājelementi, lai bez aizķeršanās viegli uzirdinātu smagu augsni.

 FF500
 Visas standarta īpašības
 • vienkārša vadāmība;
 • diferenciālis nulles pagriešanās  leņķim;
 •  regulējams riteņu un irdinātājelementu 

platums;
 • dažādas roktura pozīcijas.
 Pieejamās palīgierīces:
 • skaustu veidotājs.

VagotājsArklsKartupeļu pacēlājs

F560  
Visas standarta īpašības
• jaudīgs un īpaši uzticams GX160 motors;
• seši ātrumi un divi atpakaļgaitas ātrumi;
• rokturis ar augstuma regulēšanu.
Pieejamās palīgierīces:
• dažādas irdinātājelementu  
komplektēšanas iespējas;
• skarifikators;
• transporta ritenīši;
• viens vai divi skaustu veidotāji;
• kartupeļu racējs;
• pneimatiskie riteņi;
• arkls.

F720  
Visas standarta īpašības
• jaudīgs un īpaši uzticams GX200 motors;
• seši ātrumi un divi atpakaļgaitas ātrumi;
• rokturi ar augstuma regulēšanu.
Pieejamās palīgierīces:
• dažādas irdinātājelementu  
komplektēšanas iespējas;
• skarifikators;
• transporta ritenīši;
• viens vai divi skaustu veidotāji;
• kartupeļu racējs;
• pneimatiskie riteņi;
• arkls.

Daudzfunkcionālās zemes frēzes
Padariet dažādus dārza darbus vienkāršākus. Mūsu universālo lauksaimniecības tehniku(divriteņu traktorus un zemes frēzes)var 
pamatoti saukt par spēcīgiem un ilgmūžigiem darba rīkiem. Ar īpašām papildierīcēm un uzkabēm jūs paveiksiet daudz  smagu darbu. Honda 
daudzfunkcionālās zemes frēzes ir īpaši piemērotas ilglaicīgai ekspluatācijai smagos apstākļos.

Sānu sajūgs
Jaudas 
noņēmējs

Pārnesum-
kārba

Abpusējais
rokturis

Drošs cilpas
tipa rokturis

Pārnesum-
kārba

Pretrotācijas 
irdinātājele-
menti

Standarta īpašības
Standarta īpašības
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MIKRO MINI KOMPAKTĀ KOMPAKTĀ DAUDZFUNKCIONĀLĀ ROTĒJOŠĀ

FG110 FG201 FG205 F220 FJ500  
SE/SER

FJ500
DE/DER

F506 F510 F560 F720 FF300 FF500 FR750

Dzinējs 4-taktu OHC 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHV 4-taktu OHC 4-taktu OHV

Dzinēja modelis  GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GX160 GX160 GX160 GX160 GX160 GX200 GXV57 GCV160 GX200

Dzinēja kubatūra (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

Dzinēja lietderīgā jauda kW/apgr./min  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

Dzinēja lietderīgais griezes moments Nm/apgr./min  - - - - 10,3/2.00 10,3/2500 10,3/2500 10,3/2500 10,3/2500 - - - -

Degvielas tvertnes tilpums (litri)  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

Dzinēja eļļas tilpums (litri)  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

Starteris Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla

Piedziņas sajūgs  Automātisks -
centrifugāls

Automātisks -
centrifugāls

Automātisks -
centrifugāls

Manuāls -
izvēršama kurpe

Manuāls -
pneimatisks

Manuāls -
siksnas spriegojums

Manuāls -
pneimatisks

Manuāls -
pneimatisks

Manuāls -
pneimatisks

Manuāls -
pneimatisks

Manuāls -
izvēršama kurpe

Manuāls -
izvēršama kurpe

Manuāls -
pneimatisks

Transmisija Gliemežpārne-
sums

Gliemežpārne-
sums

Gliemežpārne-
sums Planetārā sazobe Patstāvīgā sazobe Patstāvīgā sazobe Patstāvīgā sazobe Patstāvīgā sazobe Patstāvīgā sazobe Patstāvīgā sazobe

Riteņi -
planetārā sazobe

ar konisko zobratu

Riteņi -
planetārā sazobe

ar konisko zobratu

Pārvietojami
bīdbloki

Galvenais pievads  - - - Mazais un
koniskais zobrats Ķēde Ķēde Ķēde Ķēde Ķēde Ķēde

Riteņi – patstāvīgā
sazobe/irdinātājelementi

– ķēde un zobrats

Riteņi – patstāvīgā
sazobe/irdinātājelementi

– ķēde un zobrats

Irdinātājelementi
- ķēde

Diferenciālis/sānu sajūgs  - - - - - - - - • • • • •

Max zemes apstrādes platums (mm) 230 300 450 545 800 800 900 900 900 900 410 550 510

Max zemes apstrādes dziļums (mm) 203 230 260 280 325 325 330 330 330 360 160 200 326

Ātrums uz priekšu 1 1 1 1 1 2 3 6 6 6 3 3 2

Ātrums atpakaļgaitā - - - - 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Darbarīka rotācijas ātrums braucot uz priekšu (apgr./min vai m/s) 182 apgr./min 197 apgr./min 135 apgr./min 130 apgr./min 113 apgr./min 80 - 113 apgr./min 52 - 122 apgr./min 21 - 122 apgr./min 16 - 122 apgr./min 11 - 116 apgr./min 0,15 - 1 m/s 0,2 - 1 m/s 0.35 - 1,22 m/s

Darbarīka rotācijas ātrums braucot atpakaļgaitā (apgr./min vai m/s) - - - - 28 apgr./min 28 apgr./min 50 apgr./min 16 - 32 apgr./min 16 - 32 apgr./min 14 - 23 apgr./min 0,3 m/s 0,3 m/s 0,36 m/s

Jaudas noņēmēja rotācijas ātrums (zems/augsts (apgr./min))  - - - - - - - - 867/1.739 896 - 1.461 131 141 238

Rotori/Irdinātājelementi 4 x 6 zobu kaplēšanas 
ecēšu tapas

4 x 4 zobu irdināšanas 
ecēšu tapas

4 x 4 zobu uzrakšanas 
ecēšu tapas

4 x 4 zobu uzrakšanas 
ecēšu tapas

Dažādas rotoru
iespējas

Dažādas rotoru
iespējas

Dažādas rotoru
iespējas

Dažādas rotoru
iespējas

Dažādas rotoru
iespējas

Dažādas rotoru
iespējas

Priekšējie pretrotācijas
uzrakšanas irdinātājelementi

Priekšējie pretrotācijas
uzrakšanas irdinātājelementi

Aizmugurējie rotējošie 
irdinātājelementi

Pretrotācijas irdinātājelementi - - - - - - - - - - • • •

Riteņi Aizmugurējie
transporta

Aizmugurējie
transporta

Aizmugurējie
transporta 

Esirattad
Transpordirattad - Priekšējie 

transporta
Izvēles diski un

riepas
Izvēles diski un

riepas
Izvēles diski un

riepas Diski un riepas Diski un riepas Diski un riepas Diski un riepas

Sānu diski  - - • • • • - - -

Malu griezējs - - - - - - - - - - -

Zāles aerators - - - -

Aerators - - - - - - - - - - -

Aerator/scarifier - - - - - - -

Skaustu veidotājs - - - -

Noliecams rokturis • • • • • • - - - - - - -

Rokturis ar augstuma regulēšanu - - - • • • • • • • • • •

Pagriežams rokturis - - - • - • • • • • - - -

Izmēri (L x W x H (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

Svars (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

Trokšņu līmenis pie operatora ausīm 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

Garantētais trokšņu līmenis dB(A)† † 93 93 93 92 96 96 97 97 97 - 92 93 -

Vibrācijas (m/sec2)∆ 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

Standarts  •  Izvēles aprīkojums  Nav pieejams - Standarts  •  Izvēles aprīkojums  Nav pieejams - 

Zemes frēžu specifikācijas
Nav divu vienādu dārzu, tāpēc ir svarīgi izvēlēties jums vispiemērotāko zemes frēzi.

* Svars ar piederumiem.
† Trokšņu līmenis (saskaņā ar direktīvām EN 709: 1997+A4 dB(A) mērvienībās).
†† Garantētais trokšņu līmenis (saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EK, 2005/88/EK izteikts dB(A) mērvienībās).
Δ Δ Trokšņu līmenis (saskaņā ar direktīvām EN 709: 1997+A4 dB(A) mērvienībās).
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prieks
Vai tas nav galvenais, kāpēc mēs to 
darām? Kāpēc mēs pavadām tik daudz 
laika plānojot, gatavojoties un pilnvei-
dojot? Kāpēc mēs ceļamies agri un 
strādājam tikmēr, kamēr ir sasniegts 
tas, ko vēlējāmies? Honda uzņēmumam 
tas vienmēr ir nozīmējis noderīgas 
inovācijas, kas ir saudzīgas pret apkār-
tējo vidi, neticami uzticamas un sniedz 
prieku lietotājam. Savukārt jums tā ir 
iespēja radīt savu sapņu dārzu!

90

Honda produktiem ir spēkā 5 gadu garantija, ja pircējs ir 
privātpersona, un 1 gada garantija, ja pircējs ir juridiska persona. 
Honda Miimo robota zāles pļāvējiem un Honwave gumijas laivām 
garantija ir 2 gadi.  

Mūsu mērķis ir nodrošināt iekārtas vērtības saglabāšanu visā 
tās darba mūža garumā – gan garantijas laikā, gan arī turpmāk. 
Visus Honda produktu apkopes darbus ir jāveic pie pilnvarotiem 
izplatītājiem un noteiktajos intervālos.

Honda spēka
agregātu pasaule
Jau daudzus gadus mūsu spēka agregātu centrā ir Honda 4-taktu motoru tehnoloģija. Mūsu mērķis ir piedāvāt pēc iespējas 
lietotājdraudzīgus, ekonomiskus un uzticamus produktus, kas vienlaikus ir ļoti jaudīgi. 4-taktu motoru tehnoloģijas joprojām ir daudzu 
mūsu produktu jaudas avots, tomēr mēs turpinām attīstīties. Rezultāts ir tādas jaunas tehnoloģijas kā Miimo – mūsu robota pļaujmašīna, 
kas darbojas ar akumulatora enerģiju un pēc īsām akumulatora uzlādēm var darboties jebkurā diennakts laikā un jebkurā nedēļas dienā. 
Honda uzņēmumā mēs izmantojam savas inženiertehniskās zināšanas, lai radītu ļoti dažādus spēka agregātus, sākot no ģeneratoriem, 
ūdens sūkņiem un mehāniskajām ķerrām līdz pat laivu motoriem, piepūšamajām laivām un sniega metējiem. Atklājiet Honda produktu 
pasauli un uzziniet, kā mūsu spēka agregāti var padarīt jūsu dzīvi vieglāku.

Uzziniet vairāk par Honda produktiem tīmekļa vietnē  
www.honda.lv

  Krūmgrieži   Versatool™   Pūtēji   Zemes frēzes

  Sūkņi

  Piekaramie motori

  Pļaujmašīnas  Robota pļaujmašīnas

  Ģeneratori   Mehāniskās ķerras

  Motori

  Dzīvžogu šķēres    Raideri

  Raideri

  Sniega metēji
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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.
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Honda Power Equipment pilnvarotie dīleri:

SIA NIPPON AUTO
Krasta ielā 42, Rīgā, tālr. + 371 6743 9541
www.honda.lv

SIA H 33
Dārzciema ielā 121, Rīgā, tālr. + 371 6711 4191

Šīs specifikācijas neattiecas uz kādu konkrētu tirdzniecībā pieejamu produktu. Ražotājs patur tiesības ar vai bez
iepriekšēja brīdinājuma mainīt specifikācijas, tostarp izstrādājuma krāsu, ražotājam piemērotā laikā un veidā.
Specifikācijās var tikt veiktas gan lielākas, gan mazākas izmaiņas. Īpaša uzmanība ir pievērsta tam, lai nodrošinātu
brošūrā minētās informācijas precizitāti. Sīkākai informācijai par attiecīgo izstrādājumu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju.
Šī publikācija nekādos apstākļos nav uzskatāma par uzņēmuma piedāvājumu kādai konkrētai personai. Ar tirdzniecību
saistītās darbības veic izplatītājs vai tirgotājs, ievērojot standarta tirdzniecības noteikumus un izsniedzot garantijas.


