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prieks
Sniega tīrīšana ir smags darbs, kas prasa daudz laika. Lai atvieglotu Jums šo darbu, 
jau vairāk nekā trīsdesmit gadus Honda strādā pie tirgū labāko sniega metēju 
pilnveidošanas, piedāvājot plašu modeļu izvēli ar jaudu no 29 līdz 140 tonnām 
veiktspējas stundā. Mūsu daudzpusīgais produktu klāsts piedāvā inovatīvas un tikai 
Honda produktos sastopamas funkcijas, kas padara sniega tīrīšanu tik vienkāršu, 
efektīvu un vieglu, cik vien iespējams.

Tāpat kā visi Honda produkti, arī mūsu sniega metēji ir radīti ar skatu uz vides 
saudzēšanu. Tāpēc tie patērē maz degvielas un rada zemāku emisiju un trokšņu līmeni. 
Inovatīvās koncepcijas un tehnoloģijas, kā arī mūsu ilggadīgā pieredze šajā specifiskajā 
tirgū stāv blakus pie jaunākās paaudzes sniega metēju izstrādes.
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Noderīgas 
inovācijas

Soičiro Honda reiz teica: "Mums ir tikai viena nākotne, 
un tā ir celta no mūsu sapņiem. Mums tikai vajag 
drosmi stāties pretī izaicinājumiem." Kopš Honda 
uzņēmuma dibināšanas 1948. gada mēs esam dzīvojuši 
saskaņā ar šo filozofiju. Mēs vienmēr esam izaicinājuši 
pašapmierinātību, uzdevuši arvien jaunus jautājumus 
un nepārtraukti pilnveidojušies. Mēs vienmēr esam 
centušies padarīt šķietami neiespējamo par iespējamu. 
Un lieliem sapņiem bija iespaidīga nākotne. Mūsdienās 
Honda ražo novatoriskus un uzticamus produktus 
gandrīz katram lietojumam – no pļaujmašīnām līdz 
korporatīvajiem lidaparātiem. Katra izstrādājuma mērķis 
ir padarīt jūsu dzīvi priecīgāku, vienlaikus minimāli 
ietekmējot apkārtējo vidi. Kurp mūsu sapņi vedīs mūs 
tālāk?

  Motocikli
  Vai motocikli nebūtu labāki, ja konstruktori pievērstu 

vairāk uzmanību vadītājam, nevis tehnikai? Piemēram, 
tā vietā, lai jautātu: "Kā mēs varam uzlabot motocik-
lus?", Honda jautā: "Kā bremžu sistēma varētu palīdzēt 
vadītājam ārkārtas situācijā, vienlaikus netraucējot 
normālai bremžu darbībai?" Šādu pieeju mēs izman-
tojam ne tikai Moto GP sacīkstēs, bet arī strādājot pie 
ikdienas lietošanai piemērotiem motocikliem. Turklāt 
mūsu zināšanas tiek izmantotas visā izstrādājumu klās-
tā, sākot no 1800 cm3 Grand Tourers klases motocikla 
Goldwing līdz pat 50 cm3 motorolleram Vision 50.

  ASIMO
  Kā būtu, ja mēs varētu radīt produktus, kas būtu 

patiesi noderīgi, piemēram, palīdzētu sirmgalvjiem 
vai cilvēkiem ratiņkrēslos? Vai arī spētu tikt galā 
ar cilvēkiem bīstamiem uzdevumiem, piemēram, 
ugunsdzēšanu vai toksisko atkritumu savākšanu? 
1986. gadā mūsu inženieri šo sapni pārvērta realitātē ar 
ASIMO – pasaulē vismodernāko cilvēkveidīgo robotu. 
ASIMO gudri atdarina cilvēku kustības, ejot vai skrienot 
pa slīpām un nelīdzenām virsmām. Tas var precīzi 
pagriezties, kāpt pa kāpnēm un pacelt priekšmetus. 
ASIMO var pat reaģēt uz vienkāršām balss komandām 
un atpazīt cilvēku sejas. Videokameru redze ļauj ASIMO 
orientēties telpā un pārvietoties starp stacionāriem un 
kustīgiem objektiem.
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  Robot pļaujmašīna  
 
Vai nav pašsaprotami, ka Honda uzņēmuma, kas ir viens 
no pasaules līderiem pļaujmašīnu un modernās robotikas 
jomās, pirmais komerciālais robotikas produkts ir tieši 
pļaujmašīna? Robota pļaujmašīna Miimo ir radīta jūsu 
dzīves atvieglošanai uz uzlabošanai. Lai jūs varētu pie-
vērsties svarīgākām lietām, šis spējīgais robots pielāgo-
jas jūsu ģimenes dienaskārtībai un uzticami kopj zālienu.

 Minimāla jūsu piepūle nozīmē maksimālu Miimo atdevi. 
Automātiskā uzlāde un ilgi kalpojošie asmeņi nozīmē 
īpaši ilgu robota pļaujmašīnas autonomu darbību. 
Turklāt Miimo arī efektīvi uzlabo zālāja kvalitāti, atstājot 
nopļauto zāli kā dabīgu mēslojumu.

 FCX Clarity
  Kā būtu, ja mēs varētu radīt automobili, kas vispār nerada 

izmešus? Vairāk nekā divus gadu desmitus mūsu inženieri 
ir meklējuši veidus, kā mainīt tradicionālos priekšstatus 
par autorūpniecību. FCX Clarity automobilim piedziņu 
nodrošina elektromotors, tāpēc tas nerada nekādus CO2 
izmešus. Kopš 1999. gādā mēs atklājām mūsu pirmo 
degvielas elementa automobili – FCX, šis novatoriskais 
transportlīdzeklis no laboratorijas koncepcijas ir kļuvis 
par realitāti un tagad ir pieejams arī plašākai sabiedrībai.

 HondaJet
  Kāpēc gan lidmašīnas nevarētu būt lētākas, patērēt ma-

zāk degvielu un radīt mazāk izmešu? Honda uzņēmumā 
mēs pieņemam izaicinājumus jebkurā cilvēku transporta 
jomā un nav svarīgi, vai tā ir saistīta ar sauszemi, sacīk-
šu trasi vai debesīm. Tāpēc 1997. gadā mēs savas idejas 
atspoguļojām rasējumā. Tā vietā, lai dzinējus uzstādītu 
zem spārniem kā standarta lidmašīnās, mēs izvēlējāmies 
tos uzstādīt virs spārniem. 2000. gadā HondaJet projekts 
jau bija tiktāl attīstījies, ka tā turpmākai attīstība tikai 
izveidots īpašs pētniecības centrs. Mūsdienās HondaJet 
jau var redzēt zilajā debess jumā Pilnībā no kompozītiem 
materiāliem izgatavotās fizelāžas dēļ šī lidmašīna ir vieg-
lāka, klusāka, ekonomiskāka un salīdzinājumā ar citām 
lidmašīnām rada par 40% mazāk izmešu.

 Zilas debesis mūsu bērniem
  Vai esat vēlējušies pasauli, kurā mūsu bērni varētu bau-

dīt brīvību un ilgtspējīgu attīstību? Honda šis redzējums 
nav svešs. Mūsu inženieri kā videi draudzīgu tehno-
loģiju līderi jau vairāk nekā 40 gadus ir pētījuši, kā šo 
redzējumu pārvērst realitātē.

 Mūsdienās ilgtspējīga attīstība joprojām ir mūsu gal-
venais mērķis. 2011. gadā mēs apņēmāmies līdz 2020. 
gadam samazināt globālo produktu, iekārtu un uzņē-
mējdarbības radītos CO2 izmešus par 30% salīdzināju-
mā ar 2000. gadu. Mēs esam stingri apņēmušies mūsu 
transportlīdzekļus aprīkot ar novatoriskām atjaunojamu 
resursu tehnoloģijām.
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HondaJet
 Kāpēc gan lidmašīnas nevarētu būt lētākas, patērēt ma-

zāk degvielu un radīt mazāk izmešu? Honda uzņēmumā
mēs pieņemam izaicinājumus jebkurā cilvēku transporta
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Jums vispiemērotākais sniega metējs
Sniega dziļums un novākšanas tonnas stundā.
Vispiemērotākā sniega metēja izvēle ir ļoti svarīgs lēmums. Padomājiet par notīrāmā sniega daudzumu. Vai strādājat nogāzē?

Tad iespējams ir nepieciešama iekārta ar ķēdēm. Maz laika? Labāk būtu izvēlēties lielāku iekārtu. Lai vai kas Jums būtu nepieciešams, Jūsu Honda 

specializētais dīleris ir pareizajā vietā, lai ieteiktu Jums vispiemērotāko modeli. Lai Jums palīdzētu, esam sagatavojuši pārskatu par laiku, kas katram 

modelim ir nepieciešams, lai notīrītu 30 cm biezu jauna sniega notīrīšanai no divu tenisa laukumu lielas platības (apmēram 520 kvadrātmetru un 7,8 

tonnas sniega). Ar Galveno īpašību lapas palīdzību Jūs varat izvēlēties savām vajadzībām vispiemērotāko sniega metēju.

Piezīme par tehnisko sniegumu: pieaugot augstumam virs jūras līmeņa, dzinējam ar karburatora modifi kāciju, dzinēja jauda krītas 
par aptuveni 3.5% ik pēc katra 300m līmeņa. Bez modifi kācijas, šī ietekme ir vēl lielāka.
* Elektriskajiem motoriem.
**Elektriskā starta opcija tikai ķēžu tipam.

Līdz

5-6 

tonnām

stundā

Līdz

33 

tonnām

stundā

ezīme par tehnisko sniegumu
r aptuveni 3.5% ik pēc katra

7. sērija  
Šie modeļi var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar
30 cm biezu sniega kārtu apmēram 10 minūtēs, atkarībā no 
modeļa. Pieejamas riteņu/ķēdes un elektriskā startera opcijas.

Skatīt 13. lpp

Vienpakāpes sniega metēji   
Šie modeļi var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar
30 cm biezu sniega kārtu apmēram 16 minūtēs, atkarībā no 
modeļa. Pieejami tikai ar riteņiem.

Skatīt 9. lpp

Manuāli  
Atlētisks vīrietis ar sniega lāpstu var 
notīrīt 5-6 tonnas sniega stundā.

6. sērija  
Šie modeļi var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar
30 cm biezu sniega kārtu apmēram 13 minūtēs, atkarībā no 
modeļa. riteņiem/ķēdi

Skatīt 11. lpp

Lieljaudas sniega pūtēji
Šis modelis var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar 30 cm 
biezu sniega kārtu apmēram 4 minūtēs.

Skatīt 25. lpp

13. sērija  
Šie modeļi var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar
30 cm biezu sniega kārtu apmēram 8 minūtēs un tie ir pieejami ar 
manuālo/elektriskās startēšanas opciju.

Skatīt 17. lpp

Hibrīdu klāsts 
Šie modeļi var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar 
30 cm biezu sniega kārtu apmēram 7 minūtēs, atkarībā no 
modeļa. 

Skatīt 19. lpp

9. sērija   
Šie modeļi var notīrīt divu tenisa laukumu lieluma platību ar 30 cm 
biezu sniega kārtu apmēram 9 minūtēs un tie ir pieejami ar izvēli 
starp riteņiem/ķēdi un manuālo/elektrisko startēšanu.

Skatīt 15. lpp

Līdz

50 

tonnām

stundā

Līdz

65 

tonnām

stundā

Līdz

37 

tonnām

stundā

Līdz

46 

tonnām

stundā

Līdz

135
tonnām

stundā

Līdz

92
tonnām

stundā
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Sniega metēju inovācijas
Tehnoloģija
Mēs vienmēr radām jaunas idejas, kā padarīt mūsu produktus arvien labākus. Bet kamdēļ izgudrot riteni no jauna? Dažreiz mēs vienkārši ciešāk 

paskatāmies uz lietām, kas jau labi darbojas un mēģinām tās uzlabot. Tieši sevis izaicināšanas gars un mūsu aizrautība ar problēmu novēršanu ļauj radīt 

arvien jaunas inovatīvas idejas. Vai tā būtu mūsu produktu drošības uzlabošana, to veidošana videi draudzīgākus vai vienkārši patīkamākus lietošanai, 

Jūs vienmēr varat ar mums rēķināties, ka turpināsim izstrādāt jaunus veidus, kā to īstenotu.

Hidrostatiska vadība 
7., 9. un 13. sērijas ierīcēm šī funkcija ir pamata komplektācijā. 
Tikai ar vienu sviru iespējams precīzi regulēt pamata ātrumu, 
neietekmējot gliemežtransportiera apgriezienu skaitu.
Jo tālāk pavirzīsiet sviru, jo ātrāk sniega metējs kustēsies uz 
priekšu. Virziet sviru uz priekšu, lai kustētos uz priekšu un 
atpakaļ, lai ieslēgtu atpakaļgaitu. Ar hidrostatisko transmisiju ir 
iespējams regulēt sniega metēja ātrumu,
lai optimizētu sniega savākšanu gliemežtransportiera korpusā. 
Ar ļoti plaši regulējamu ātrumu iespējams viegli iestatīt ātrumu 
jebkuriem sniega apstākļiem un individuālajam sniegumam.
Labāku kontroli un drošu darbību sniedz plūstoša un paredzama 
ātruma maiņa. Gliemežtransportiera ātrums ir pilnīgi neatkarīgs
no pamata ātruma, lai to varētu labāk kontrolēt.  Lielākai ērtībai 
ātrumu uz priekšu un atpakaļ iespējams pārslēgt ar vienu roku. 

Gliemežtransportiera augstuma 
regulēšanas svira 
Ar pielāgojamu sniega savākšanas gliemežtransportiera leņķa 
regulāciju, Honda gliemežtransportiera augstuma pielāgošanas 
svira ļauj regulēt gliemežtransportieri, izmantojot gāzes balstu, 
lai pielāgotu sniega apstākļiem ar ātru, viegli kontrolējamu sviru.  
Dziļākam sniegam vai griežot iekārtu uz riņķi, vislabākais risinājums 
ir iestatīt gliemežtransportieri visaugstākajā tā pozīcijā. Normāla 
svaiga sniega tīrīšanai vispiemērotākais ir vidējais stāvoklis.

Honda Motori un zems troksnis 
Kā pasaulē lielākais motoru ražotājs, mēs esam pionieri augstākās 
klases četrtaktu motoru ražošanā. Mēs esam atstājuši savu 
sniegumu pasaulei ar mūsu dzinēju uzticamību un sniegumu gan 
privātajos, gan profesionālajos un ražošanas tirgos.

Ar pārbaudītām tehnoloģijām un vairāk nekā 50 gadu pieredzi, mūsu 
dzinēji ir projektēti, lai nodrošinātu zemu trokšņu un emisiju līmeni, 
un maksimālas izmantošanas iespējas.

Zems trokšņu līmenis - Honda sniega metēji ir visklusākie tirgū, kur 
dažu konkurentu modeļu trokšņu līmenis var sasniegt līdz pat 8dB(A) 
skaļāku līmeni nekā Honda. Mēs veicam garu ceļu, lai samazinātu 
trokšņu līmeni, koncentrējot uzmanību uz ikvienu elementu. 
Mēs esam strādājuši pie dzinēja, nomainījuši bīdītāja materiālu, 
pārprojektējuši spiediena izlīdzinātāja vārpstu un uzlabojuši iekšējo 
izplūdes sistēmas konstrukciju. Gan dzinējs, gan sniega metējs 
ir Hondas izstrādāts, lai radītu holistisku dizainu, kas harmoniski 
strādā kopā.

Gliemežtransportiera 
automātiska apstāšanās
Ar parastajiem sniega metējiem uzbraukšana apslēptiem 
šķēršļiem var radīt nopietnus bojājumus ne tikai 
gliemežtransportierim, bet arī ierīcei. Radīts ar Honda 
inteliģentajām tehnoloģijām, mūsu sniega metēja 
gliemežtransportieris automātiski aptur dzinēju, ja tas ir 
sastapies ar sniegā apraktu objektu, tādējādi novēršot 
gliemežtransportiera bojājumu rašanos. Lai atkal iedarbinātu 
ierīci, vienkārši aizvāciet bloķējošo objektu un iedarbiniet 
dzinēju. Šī funkcija ir pieejama tikai 9. un 13. sērijas iekārtām ar 
elektrisko starteri.

ir iestatīt gliemežtransportieri visaugstākajā tā pozīcijā. Normāla 
svaiga sniega tīrīšanai vispiemērotākais ir vidējais stāvoklis.
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Sniega metēju
galvenās īpašības
Hondas sniega metēji ir unikāli ar savu funkciju 
daudzveidību.  Katalogā ievērojiet šos simbolus, kas jums 
palīdzēs atrast sev vispiemērotāko produktu.
 

Riteņi vai ķēdes

Elektriskais 
starteris

Gliemežtransportiera 
automātiska apstāšanās

Hidrostatiska vadība

Viegls

Automātiskais 
slāpētājs

Elektroniska izsviešanas teknes regulēšana

Gliemežtransportiera 
augstuma 
regulēšanas svira
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Unikālas hibrīdtehnoloģiju īpašības 

Automātiska 
gliemežtransportiera 
apturēšana 
Nozarē pirmā funkcija maziem 
sniega metējiem, automātiska 
gliemežtransportiera apturēšana, kas 
pasargā no bojājumiem un neērtībām, 
apturot dzinēju, ja gliemežtransportierī 
ir ieķēries kāds objekts, izvairoties no 
nepieciešamības mainīt bīdes tapu. 
Pieejami tikai modeļiem ar elektrisko 
starteri.

Elektriskais starteris 
Papildus standarta vieglās startēšanas 
kabelim integrētais, vienkāršai 
elektriskais starteris nodrošina vieglu 
sniega metēja iedarbināšanu.

Gliemežtransportiera 
augstuma regulēšanas 
svira
Tikai Honda sniega metējiem pieejamā 
gliemežtransportiera augstuma 
iestatīšana nodrošina ātru un vienkāršu 
gliemežtransportiera leņķa regulēšanu 
dažādiem sniega apstākļiem. Tikai 
ierīcēm ar ķēžu piedziņu.

Pārnesumkārba
Vairāki ātrumi nozīmē arī labāku jaudas 
kontroli. Pārnesumkārba pārnes 
ideālo jaudas un griezes momenta 
kombināciju, un ļauj jums izvēlēties 
vispiemērotāko ātrumu.

Darbības stundu 
skaitītājs 
Praktiskais darbības stundu skaitītājs 
sniedz ieskatu, cik stundu ir nostrādāts, 
lai pārliecinātos, ka pareizajā laikā tiks 
veikta iekārtas apkope. 

Hidrostatiska piedziņa 
Hidrostatiska piedziņa nodrošina 
dažādu ātrumu iestatīšanu, 
neietekmējot gliemežtransportiera 
rotēšanas ātrumu. 

Starmetis
Jaudīga un pielāgojama darba gaisma 
atvieglo sniega metēja lietošanu, it īpaši 
diennakts tumšajā laikā.

Attālināta izsviešanas 
teknes regulēšana
Ar kursorsviras palīdzību ir iespējams 
elektroniski iestatīt izsviešanas teknes 
virzienu un leņķi. Citiem modeļiem 
iestatīšana notiek manuāli.

Gliemežtransportieris 
ar gumijas malām 
virsmas tīrīšanai 
Sniega metēja gliemežtransportiera 
maināmās gumijas malas labāk notīra 
sniegu līdz virsmai.

Modelis ar ķēžu 
piedziņu 
Ķēžu piedziņa nodrošina labāku 
vilcējspēku lielākajā daļā sniega radīto 
apstākļu, kā arī uz nelīdzenas virsmas 
un grantēta ceļa. Arī stāvā kāpumā 
tai ir ļoti laba saķere, bez slīdēšanas 
vai buksēšanas, lai jūs varētu pilnībā 
kontrolēt iekārtu.

Modelis ar riteņu 
piedziņu
Šis zema spiediena braucamais 
sniedz augstākās klases saķeri un 
teicamu vadāmību pa līdzenu virsmu ar 
šķēršļiem, šie zema spiediena riteņi ir 
veidoti no īpašas formulas gumijas, kas 
nodrošina vislabāko saķeri.

Dzinējs ar degvielas 
iesmidzināšanu 
Kā pasaulē pirmā īpašība maziem 
sniega metējiem, degvielas 
iesmidzināšana sniedz uzlabotu 
startēšanu. Vairs nav nepieciešams 
pieregulēt karburatoru, jo sensors 
to izdara automātiski, atkarībā no 
temperatūras un augstuma.

Pārvietošanās ātruma 
kontrole 
Unikāla lampiņa, kas norāda optimālo 
sniega metēja ātrumu, atkarībā no 
sniega segas dziļuma. Tas vada 
iekārtas lietotāju, un nodrošina, ka 
sniega metējs vienmēr tiek izmantots tā 
maksimālo iespēju robežās.

Vieda gliemežtrans-
portiera sistēma 
Viedā gliemežtransportiera sistēma 
(Smart Auger System) nodrošina trīs 
ērtas gliemežtransportiera darbības 
funkcijas. Tās ir - gliemežtransportiera 
pacelšanas mehānisms, atiestatīšanas 
mehānisms un griešanās funkcija. 

Gliemežtransportiera 
pacelšanas mehānisms 
gliemežtransportiera pacelšana 
samazina bojājumu rašanās 
risku, automātiski paceļot 
gliemežtransportieri, kad tiek 
ieslēgta atpakaļgaita, atgriežot 
gliemežtransportieri darbības stāvoklī 
uzreiz pēc turpgaitas ieslēgšanas.

Automātiskais gaisa 
vārsts
Automātiskais gaisa vārsts tiek 
izmantots, lai ievilktu cilindrā vairāk 
degvielas, noslēdzot gaisa plūsmu. 
Ar automātisko gaisa vārstu nav 
nepieciešams regulēt slāpēšanu, 
kad dzinējs ir auksts vai restartēt 
dzinēju, kad tas ir silts. Sniega 
metējs iedarbojas viegli, taupot laiku 
un enerģiju.  

Hibrīdu tehnoloģija 
Pilnīgai kontrolei Honda unikālā 
Hibrīdu tehnoloģija izmanto dzinēja 
jaudu divos veidos. Pirmkārt, lai 
vadītu ģeneratoru bateriju uzlādei, kas 
nodrošina elektrisko vadību ķēdēm; 
otrkārt, lai nodrošinātu maksimālu 
jaudu tieši gliemežtransportierim, 
netraucētai sniega tīrīšanai.

 

Inteliģenta kontroles
sistēma 
IKS ļauj operatoram izvēlēties starp 
diviem režīmiem. Manuālais režīms ļauj 
operatoram kontrolēt dzinēja un kustības 
ātrumu. Automātiskais režīms (IKS) 
uzrauga un pielāgo dzinēja un kustības 
ātrumu, lai optimizētu sniega tīrīšanu un 
samazinātu izmešu līmeni.  

Režīma selektros
Unikāla funkcija, kas pieejama tikai 
Honda hibrīdtipa sniega metējiem, 
kas ļauj operatoram atlasīt darbības 
režīmu, kas vislabāk atbilst tā 
spējām un apstākļiem, nodrošinot 
optimālu veiktspēju. 

Atiestatīšanas 
mehānisms 
Atiestatīšanas mehānisms automātiski 
pārslēdz gliemežtransportieri tā 
normālajā pozīcijā - ļoti parocīgi, ja 
jātīra dziļš sniegs vai nogāzes.

 

Pagriešanas funkcija 
Kad sniega metējs strādā uz nogāzes, 
pagriešanas funkcija ļauj pieliekt 
gliemežtransportieri, lai iztīrītu 
horizontālu plakanu celiņu.

Pašdiagnosticējošā 
kontrole
Sniega metēja pašdiagnosticēošā 
sistēma konstatē kļūdas 
iedarbināšanas un darbības laikā, un 
norāda uz tām ar vienu no piecām 
lampiņām.

Apgriešanās uz vietas
Iekārtas spēja pilnīgi vienmērīgi 
apgriezties uz vietas, nodrošinot 
pilnīgu kontroli.
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Vienpakāpes sniega 
metēji HS 750

Modelis attēlā HS 750 EAMod
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Vienpakāpes sniega metēji HS 750 

Standarta aprīkojums
Mūsu jaunās klases vadošās sērijas HS 750 modeļi ir pietiekami jaudīgi, lai notīrītu līdz pat 29 tonnām sniega stundā. Tie ir klusi, efektīvi 
un viegli ekspluatējami, kā arī ar spēju notīrīt sniegu līdz pat taciņas vai piebraucamā ceļa virsmai. Pateicoties ergonomiskajam rokturim, 

šie modeļi ir viegli uzglabājami.  

 HS 750 EA
 Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 50 cm

  • Tīrīšanas jauda: 29 tonnas stundā

 • Dzinēja jauda: 3,9 kW  

 HS 750 EMA
   Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 50 cm 

  • Tīrīšanas jauda: 29 tonnas stundā 
  • Dzinēja jauda: 3,9 kW 

Gliemežtransportieris ar 
gumijas malām 
Nomaināmi gliemežtransportiera asmeņi  
ļauj notīrīt sniegu līdz pat tīrāmajai virsmai. 

Izsviešanas teknes kontrole ar 
tālvadību (EA) 

Manuāla izsviešanas teknes 
kontrole (EMA)

Gliemežtransportieris ar 
gumijas malām
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Modelis attēlā HSS 655 T

6. sērijas
sniega metēji

Mo
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Pārnesumkārba 

Modelis ar riteņu 
piedziņu

Modelis ar 
ķēžu
piedziņu  

Elektriskais 
starteris* Starmetis

6. sērijas sniega metēji

Standarta īpašības
Mūsu mazie divpakāpju sniega metēji nodrošina vislabāko līdzsvaru starp produktivitāti kompaktā komplektā. Šīs iekārtas spēj notīrīt līdz 37 tonnām līdz 

50 cm bieza sniega stundā un ir pieejamas riteņu vai ķēžu versijās un elektrisko* un /vai vieglo startēšanu, kas nozīmē to, ka GX dzinējs ir aprīkots ar 

spiediena samazinātāju vieglākai iekārtas startēšanai un vieglai vilkšanai. Šie modeļi ir lieliski piemēroti izmantošanai mājsaimniecībā vietās, kur ir neliela 

vai vidēja sniega sega vai profesionālai izmantošanai, nelielu laukumu tīrīšanai.  

Pārnesumkārba Dzinēja ātruma kontrole                  Starmetis

 HSS 655 T / TS
   Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 55 cm

  • Tīrīšanas jauda: 37 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 3,6kW

 HSS 655 W
 Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 55cm

  • Tīrīšanas jauda: 32 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 3,6kW

*Īpašības pieejamas TS modeļiem.m.
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7. sērijas
sniega metēji

Modelis attēlā HSS 760 TSMod
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Hidrostatiska
vadība Starmetis

Modelis ar 
riteņiem

Elektriskā 
startēšana*

Modelis ar 
ķēžu piedziņu

Attālināta izme-
šanas teknes 
regulēšana**

Frēzēšanas 
augstuma regu-
lēšanas svira

Elektriskā 
startēšana*

7. sērijas sniega metēji

Standarta īpašības
Ar pilnu īpašību klāstu jau vidējā līmeņa komplektācijā, Honda 7. sērijas sniega metējs ir lieliski piemērots izmantošanai gan mājsaimniecībā, gan 

profesionāli vidējām līdz lielām platībām. Tas ir gatavs gandrīz ikvienam sniega tīrīšanas uzdevumam un var notīrīt līdz pat 46 tonnām līdz 51 cm biezu 

sniega segu stundā. 7. sērijas modeļi ir pieejami riteņu vai ķēžu versijās un ar manuālu vai elektrisku startēšanu. 

Manuāla izmešanas 
teknes regulēšana

Hidrostatiska vadība Elektriskā startēšana

 HSS 760 T / TS
   Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 60,5 cm

  • Tīrīšanas jauda: 42 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 4,1kW

 HSS 760 W / WS
 Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 60,5 cm

  • Tīrīšanas jauda: 46 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 4,1kW

*Īpašības pieejamas TS / WS modeļiem 
**Īpašības pieejamas TS modeļiem

em 
em

14



Modelis attēlā HSS 970 T

9. sērijas
sniega metēji

Mo
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Hidrostatiska
vadība              Starmetis

9. sērijas sniega metēji

Standarta īpašības
Piemērots mājsaimniecības un komerciālai lietošanai, Honda 9. sērijas iekārtas viegli tiek galā ar lielu apjomu sniega. Ar augstākā līmeņa tehnoloģiju, 

spēju notīrīt līdz pat 50 tonnām līdz 51 cm biezu sniega kārtu stundā, 9. sērijas iekārtas ļoti viegli tiek galā ar plašiem sniega apjomiem. Šī sērija ir 

aprīkota arī ar Honda unikālo gliemežtransportiera apturēšanas funkciju, lai nodrošinātu vēl ērtāku lietošanu.  

 HSS 970 T / TS
  Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 71 cm

  • Tīrīšanas jauda: 50 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 6,3kW

Modelis ar 
riteņiem

Elektriskā 
startēšana*

Attālināta izsvie-
šanas teknes 
regulēšana*

Gliemežtrans-
portiera automā-
tiska apstāšanās*      

Stundu 
skaitītājs*

Modelis ar ķēžu 
piedziņu

Frēzēšanas augs-
tums regulēša-
nas svira

Elektriskā 
startēšana*

Attālināta izsvie-
šanas teknes 
regulēšana*

Gliemežtrans-
portiera automā-
tiska apstāšanās*

Stundu 
skaitītājs*

 HSS 970 W / WS
 Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 71 cm

  • Tīrīšanas jauda: 50 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 6,3kW

*Īpašības pieejamas TS / WS modeļiem

Hidrostatiska vadība                          Modelis ar riteņiem Gliemežtransportiera 
automātiska apturēšana

em
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13. sērijas
sniega metēji

Modelis attēlā HSS 1380 TSMo

17



Modelis ar 
ķēžu piedziņu

Hidrostatiska 
vadība

Frēzēšanas augstuma
regulēšanas svira Starmetis

13. sērijas sniega metēji

Standarta īpašības
Augstākā līmeņa Honda klasiskās 13. sērijas modeļi ir divi no visjaudīgākajiem inovatīvākajiem un videi draudzīgākajiem sniega metējiem tirgū. Un apvienojot 

to ar hidrostatisko vadību, gliemežtransportiera augstuma regulēšanu un jaudīgu GX-390 dzinēju, 13. sērijas modeļi  patiesi ir savā labākajā tēlā. 13. 

sērijas modeļi tiek galā ar līdz pat 65 tonnām līdz 51 cm biezas sniega kārtu stundā un tam ir manuālā un elektriskā starta opcijas, kā arī Honda unikālā 

gliemežtransportiera automātiskās apturēšanas tehnoloģija.

HSS 1380 T / TS  
Visas standarta īpašības  
 • Gliemežtransportiera platums: 81 cm

 • Tīrīšanas jauda: 65 tonnas stundā

•  Dzinēja jauda: 8,7kW     
*Īpašības pieejamas TS / WS modeļiem

Modelis ar ķēžu piedziņu Izmešanas teknes 
regulēšana ar kursorsviru 

Vadības sajūga svira

Attālināta izsvie-
šanas teknes 
regulēšana*

Elektriskais 
starteris*

Darbības stundu 
skaitītājs*

Gliemežtrans-
portiera automā-
tiska apstāšanās*

em
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Modelis attēlā HSM 1590i E

Hibrīdtipa 
sniega metēju 

klāsts  
Honda hibrīdtipa sniega metēju klāsts ir Honda inovatīvo tehnoloģiju 

pārstāvis un šie ir visefektīvākie sniega metēji, kas pieejami tirgū. 
Hondas unikālā tehnoloģija vada ķēdes ar elektriskajiem motoriem, 

ko vada akumulators, kā rezultātā tiek pievadīts vairāk jaudas
gliemežtransportierim sniega tīrīšanai. Honda hibrīdtipa sniega 

metēji var izmest līdz pat 92 tonnām sniega stundā līdz pat
21 metra attālumam, tādējādi padarot tos īpaši efektīvus.

i E
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Ģenerators Dzinējs

 Dzinēja kontroles 

 modulis

Galvenais dzinēja 

kontroles modulis

 Dzinēja ātruma kontrole

Akumulators

Pārvietošanās ātruma kontrole

Strāvas 
padeve

Sniega izmešana

Griešanās
virziens

Elektromotors

Apgriešanās 
funkcija
Apgriešanās funkcija ļauj operatoram vienmērīgi grozīt 
gliemežtransportiera korpusu jebkurā virzienā, lai notīrītu 
gludu celiņu, strādājot uz nelīdzenas virsmas vai pāri 
nogāzei. Šī īpašība ir vēl viena Hibrīdtehnoloģiju inovācija, 
kas nozīmē lielāku jaudas pievadi gliemežtransportierim, 
tieši tad, kad tas ir nepieciešams.

Kā tā darbojas 
Honda unikālās hibrīdtehnoloģijas sniedz nepārspējamu sniega
apstākļiem. Izmantojot Honda hibrīdtehnoloģiju, mūsu ieguvumi 
ir lielāka veiktspēja ar vienu jaudas avotu, lai radītu gan 
mehānisko jaudu (gliemežtransportiera darbībai), gan elektrisko 
jaudu neatkarīgiem ķēžu piedziņas elektromotoriem. Ķēžu 
vadība ar akumulatora jaudas elektromotoru nodrošina lielāku 
jaudas novirzīšanu uz gliemežtransportieri tieši sniega tīrīšanai. 
Aprīkojumā ar pašdiagnostikas sistēmu, hibrīdtehnoloģija gudri 
konstatē kļūdas, iekārtas iedarbināšanas un darbības laikā.

Apgriešanās uz 
vietas 
Katru ķēdi vada neatkarīgs elektromotors, ko darbina 
akumulators, lai nodrošinātu precīzu darbību un 
vienmērīgu apgriešanos, ietverot apgriešanos uz vietas. Jo 
stingrāk piespiedīsiet vadības kontroles sviru, jo asāks būs 
pagrieziens. Tas operatoram nodrošina pilnīgu kontroli, 
kā rezultātā tiek sasniegta efektīvāka sniega tīrīšana un 
ērtības lietotājam.

Hibrīdu tehnoloģija
Honda hibrīdtehnoloģiju pašā kodolā ir iGX dzinējs. iGX klāsts ir tehnoloģiski progresīvs, piedāvājot īpašības un sniegumu, kādas nav pieejamas 

citiem mazajiem dzinējiem pasaulē. Ar tā daudzfunkciju augsta snieguma dizainu un tādu pašu uzticamības līmeni, kāds raksturīgs Honda 

leģendārajiem GX dzinējiem, iGX nosaka jaunus standartus visiem dzinējiem (tikai HSM modeļiem).
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Gliemežtranspor-
tiera pacelšanas 
mehānisms 
Gliemežtransportiera korpuss tiek automātiski pacelts un nolaists, 
kad tiek pārslēgta atpakaļgaita vai turpgaita. Gliemežtransportieris 
tiek pacelts, lai izvairītos no bojājumu rašanās, kustoties 
atpakaļgaitā. Ieslēdzot turpgaitu, gliemežtransportieris automātiski 
atgriežas iegaumētajā stāvoklī.

Atiestatīšanas 
mehānisms
Šī unikālā hibrīdtehnoloģiju īpašība ļauj operatoram strādāt 
daudz drošāk un efektīvāk, izvairoties no izmešanas teknes 
nobloķēšanās un nevajadzīgas kavēšanās, ko rada iekārtas 
apturēšana un atkārtota ieslēgšana. Ar vienu pieskārienu 
atiestatīšanas slēdzim, gliemežtransportieris automātiski 
atgriezīsies ražotāja iestatītajā pozīcijā.

Sniega tīrīšanas 
režīms 
Automātiskais režīms: Vislabāk piemērots pieredzējušiem 
lietotājiem, dzinēja ātrums saglabājas konstants, neatkarīgi no 
sniega izmešanas daudzuma, bet kustības ātrumu automātiski 
kontrolē gliemežtransportieris, uztverot sniega segas biezumu.

Darbības režīms: Ļauj lietotājam iestatīt dzinēja ātrumu
atbilstoši savām vajadzībām. gliemežtransportieris automātiski 
kontrolē kustības ātrumu, paātrinot to, kad sniega daudzums ir 
mazāks, un samazinot, kad sniega daudzums ir lielāks.

Manuālais režīms: Ļauj daudz pieredzējušākiem operatoriem 
izmest sniegu ātrāk, jo lietotājs kontrolē gan dzinēja, gan 
kustības ātrumu. 22



Modelis ar 
ķēžu piedziņu

Hibrīdu 
tehnoloģija

Attālināta izsvie-
šanas teknes 
regulēšana Starmetis

Elektriskais 
starteris

Gliemežtrans-
portiera augstuma 
regulēšanas svira 

Atiestatīšanas 
mehānisms

Apgriešanās 
funkcija

Pašdiagnostikas
uzraudzība

Apgriešanās 
uz vietas*

Gliemežtranspor-
tiera pacelšanas
mehānisms**

Automātiskā 
apstāšanās

Inteliģenta 
vadības sistēma

Hibrīda tipa sniega metēji

Standarta īpašības
Honda hibrīdtipa sniega metēju klāsts piedāvā klientam modernākās tehnoloģijas un unikālas īpašības, kas nodrošina nepārspējamu sniega tīrīšanas 

sniegumu, par 30% mazāku trokšņu līmeni, salīdzinot ar ierastajiem sniega tīrītājiem, pilnīgu kontroli un tirgū vadošos emisiju samazināšanas rādītājus.

 HSM 1380i E / ZE   
 Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 80 cm

  • Tīrīšanas jauda: 83 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 8,7kW

  • Duālā Režīma izvēles funkcija

  • Ar kursorsviru regulējams frēzēšanas augstums (E)
  • Automātiski kontrolējama gliemežtransportiera
   pacelšana (ZE)

HSS 1380i  
Visas standarta īpašības
 • Gliemežtransportiera platums: 81 cm

 • Tīrīšanas jauda: 60 tonnas stundā

• Dzinēja jauda: 7,6kW

 

Inteliģenta vadības sistēma Gliemežtransportiera sajūga 
pārslēgs 

Gliemežtransportiera pacelšanas 
mehānisms* 
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Atiestatīšanas 
mehānisms**

Apgriešanās 
funkcija

Pašdiagnos-
tikas
uzraudzība

Apgriešanās 
uz vietas*

Gliemežtranspor-
tiera pacelšanas
mehānisms**

Automātiskā 
apstāšanās

Režīma 
selektors

Atiestatīšanas 
mehānisms**

Apgriešanās 
funkcija

Pašdiagnostikas
uzraudzība

Apgriešanās 
uz vietas*

Gliemežtranspor-
tiera pacelšanas
mehānisms**

Automātiskā 
apstāšanās Režīma selektors

HSM 1390i ZE  
Visas standarta īpašības 
 • Gliemežtransportiera platums: 92 cm

 • Tīrīšanas jauda: 83 tonnas stundā

 • Dzinēja jauda: 8,7kW

 • Trīskāršā režīma izvēles funkcija
• Ar kursorsviru regulējams 
frēzēšanas augstums
• Automātiski kontrolējama 
gliemežtransportiera pacelšana

Pašdiagnosticējošā kontrole Regulējama izmešanas tekne Darbarīku kaste*

 HSM 1590i E   
 Visas standarta īpašības
  • Gliemežtransportiera platums: 92 cm

  • Tīrīšanas jauda: 92 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 9,5kW

  • Trīskāršā režīma izvēles funkcija
  • Ar kursorsviru regulējams frēzēšanas
   augstums
  • Automātiski kontrolējama transportiera
   pacelšana

*Īpašības pieejamas HSM modeļiem
**Īpašības pieejamas tikai HSM 1590i E un ZE modeļiem.

s

era
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Modelis attēlā HSL 2511E

25 Sērija 

Mo
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Hidrostatiska
vadība Starmetis

Attālināta
izsviešanas 
teknes 
regulēšana

Ķēžu
modelis

Apgriešanas
funkcija

Elektrisks
starteris

Gliemežtrans-
portiera augs-
tuma regulēša-
nas svira

Darbības 
stundu 
skaitītājs

Pašdiagnos-
tikas
uzraudzība

Dzinējs ar 
degvielas 
iesmidzi-
nāšanu

Pārvietošanās 
ātruma
kontrole

Vieda 
gliemežtrans-
portiera
sistēma

25 Sērija

Standarta īpašības
Honda sniega metēju klāsts ir pasaulē pirmais, kurā ir iebūvēts degvielas iesmidzināšanas dzinējs, kas padara startēšanu ļoti vieglu. Tas ir aprīkots arī ar 

dažādām tehniskām inovācijām, lai smaga sniega tīrīšanu padarītu par vieglu darbu. Piemēram, pārvietošanās ātruma kontrole norāda optimālo sniega metēja 

ātrumu ar attiecīgo tīrāmās sniega segas biezumu, nodrošinot to, lai iekārta vienmēr tiek izmantota atbilstoši tās potenciālam.

Vadības panelis
Dzinējs ar degvielas 
iesmidzināšanu

Pielāgojams frēzēšanas 
augstums

 HSL 2511 E  
 Visas standarta īpašības 
  • Gliemežtransportiera platums: 110 cm

  • Tīrīšanas jauda: 140 tonnas stundā

  • Dzinēja jauda: 16,5kW
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Sniega metēju specifikācijas
Ar mūsu parocīgās tabulas palīdzību, Jūs variet salīdzināt mūsu sniega metējus un izvēlēties sev vispiemērotāko modeli.

*  Ar pilnu jaudu
** Garantēts trokšņa jaudas līmenis (2000/14/EC, 2005/88/EC.)
† Manuāls/ICS režīms
Δ Manuāls/Jaudas režīms

HS 750 
PECIFIKĀCIJAS

6.
SĒRIJA

7
SĒRIJA

HS 750 EA HS 750 

EMA

HSS 655 

W

HSS 655 

T

HSS 655 

TS

HSS 760 

W

HSS 760

WS

HSS 760

T

HSS 760 

TS

SNIEGA METĒJS

Gliemežtransportiera tīrīšanas platums 
(cm) 50 50 55 55 55 60.5 60.5 60.5 60.5

Tīrīšanas augstums (cm) 30 30 50 50 50 51 51 42 42

Tīrīšanas jauda (tonnas/st.) 29 29 32 37 37 46 46 42 42

Izmešanas attālums (m) 10 10 14 14 14 14 14 14 14

Gliemežtransportiera augstuma 
pielāgošana - - -

3-pakāpju
Manuāls

3-pakāpju
Manuāls

- -

Gliemežtrans-

portiera augs- 

tuma regulēša-

nas svira

Gliemežtrans-

portiera augs- 

tuma regulēša-nas 

svira

Izmešanas teknes regulēšana Manuāli Manuāli Manuāli Manuāli Manuāli Manuāli Manuāli Manuāli Elektriski

Sajūga kontroles vadība - - - - - - - - -

Vadība - -
3 pārnesumi, 

iesk. 
atpakaļgaitu

3 pārnesumi, 
iesk. 

atpakaļgaitu

3 pārnesumi, 
iesk. 

atpakaļgaitu

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Ātrums (km/st.) - - 1.08–2.60 1.22–3.06 1.22–3.06 0–4.25 0–4.25 0–3.24 0–3.24

Ātrums: Automātiskais režīms (km/st.) - - - - - - - - -

DZINĒJS

Dzinēja modelis GC 190 GC 190 GX 160 GX 160 GX 160 GX 200 GX 200 GX 200 GX 200

Tīrā jauda (kW/st.) 3.9/3,600 3.9/3,600 3.6/3,600 3.6/3,600 3.6/3,600 4.1/3,600 4.1/3,600 4.1/3,600 4.1/3,600

Degvielas jauda (litros) 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Darbības laiks (st./min.)* 1.0 1.0 2.7 2.7 2.7 1.8 1.8 1.8 1.8

Startera sistēma Vieglā 
startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā startē-

šana/elektriskā 

startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā startē-

šana/elektriskā 

startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā startē-

šana/elektriskā 

startēšana

IZMĒRI

Kopējais garums x platums x 
augstums (cm)

126 x 53 
x 103

126 x 53 
x 103

140 x 55 
x 111 

150 x 55 
x 112.5

150 x 55 
x 112.5

147.5 x 62 
x 110.5

147.5 x 62 
x 110.5

142 x 62 
x 107.5

142 x 62 
x 107.5

Tīrais svars (kg) 41 37.5 67 68 77 87 96 91 100

TROKŠŅU LĪMENIS

Trokšņu līmenis** (dB(A)) 99 99 100 100 100 102 102 102 102
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Snowthrower accessories

Protect your Honda Snowthrower throughout the year. Snowthrower 

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

Contact your dealer for more information.

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

Sniega metēju aksesuāri 
Aizsargā savu Honda sniega metēju visa gada garumā. Sniega metēju 

pārsegi ir pieejami mazā, vidējā un lielā izmērā, lai piemērotu jūsu 

sniega metēja attiecīgajam modelim. Lai iegūtu papildu informāciju, 

sazinieties ar savu Honda dīleri. 

Apmeklējiet www.honda.lv, lai atrastu sev tuvāko dīleri.

Britu tonna = 2240 mārciņas
ASV tonna = 2000 mārciņas

Metriskā tonna = 1000 Kg = 2204 mārciņas

9
SĒRIJA

13
SĒRIJA

HIBRĪDTIPA
KLASE

SNIEGA METĒJS

HSS 970 

W

HSS 970

WS

HSS 970

T

HSS 970

TS

HSS 1380 

T

HSS 1380 

TS

HSS 1380i HSM1380i

E / ZE

HSM 1390i

ZE

HSM 1590i

E

HSL 2511

E

71 71 71 71 81 81 81 80 92 92 110

51 51 51 51 51 51 51 58 58 58 74

50 50 50 50 65 65 60 83 83 92 140

16 16 16 16 17 17 17 19 19 21 26

- -

Gliemežtrans-

portiera augs- 

tuma regulēša-

nas svira

Gliemežtrans-

portiera augs- 

tuma regulēša-

nas svira

Gliemežtrans-

portiera augs- 

tuma regulēša-

nas svira

Gliemežtrans-

portiera augs- 

tuma regulēša-

nas svira

Elektriska 
kontrole

Elektriska 
kontrole

Elektriska 
kontrole

Elektriska 
kontrole

Elektriska kontrole

Manuāli
2 pakāpju
elektriska

Manuāli
2 pakāpju
elektriska

Manuāli
2 pakāpju
elektriska

2 pakāpju
elektriska

2 pakāpju
elektriska

2 pakāpju
elektriska

2 pakāpju
elektriska

2 pakāpju
elektriska

- - - - - - Jā Jā Jā Jā Jā

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

Hidro-
statiska

2 Elektriski
motori

2 Elektriski
motori

2 Elektriski
motori

2 Elektriski
motori

Hidro-
statiska

0–3.96 0–3.96 0–3.06 0–3.06 0–3.54 0–3.54 0–2.88
zems 0-1.4

†

augsts 1.4-3
†

zems 0-1.4
Δ

augsts 1.4-3
Δ

zems 0-1.4
Δ

augsts 1.4-3
Δ

zems 0-0.37
augsts 0-0.96

- - - - - - - -
zems 0-1

augsts 1-2.1
zems 0-1

augsts 1-2.1
zems 0-0.41
augsts 0-1.06

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

6.3/3,600 6.3/3,600 6.3/3,600 6.3/3,600 8.7/3,600 8.7/3,600 7.6/3,600 8.7/3,600 8.7/3,600 9.5/3,600 16.5/3,850

5.0 5.0 5.0 5.0 5.7 5.7 6.4 5.7 5.7 5.0 25

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 2.2 1.4 4.0

Vieglā 
startēšana

Vieglā startē-

šana/elektriskā 

startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā startē-

šana/elektriskā 

startēšana

Vieglā 
startēšana

Vieglā startē-

šana/elektriskā 

startēšana

Elektriskā 
startēšana

Elektriskā 
startēšana

Elektriskā 
startēšana

Elektriskā 
startēšana

Elektriskā startēšana

146.5 x
72.5 x 111.5

146.5 x 
72.5 x 117

150 x 72.5 
x 112.5

150 x 72.5 
x 117

150 x 82.5 
x 112.5

150 x 82.5 
x 117

156 x 81.5 
x 115.5

176 x 80
x 134

176 x 92 
x 134

183 x 92 
x 134

242.5 x 110 
x 201.5

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

102 102 102 102 103 103 100 104 105 104 105
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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™ Versatool™   Pūtēji

  Zemes frēzes  Sniega metēji

  Smidzinātāji

  Sūkņi Sniega metēji

  Piekaramie motori

  Pļaujmašīnas  Robota pļaujmašīnas  RaideriRaideri

 Ģeneratori

  Mehāniskās ķerrasMehāniskās ķerras

  Zālienpļaujmašīnas

  KrūmgriežiKrūmgrieži   Raideri
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Visiem Honda produktiem ir spēkā 5 gadu garantija, ja pircējs ir 

privātpersona, un 1 gada garantija, ja pircējs ir juridiska persona.  

Mūsu mērķis ir nodrošināt iekārtas vērtības saglabāšanu tās visa dar-

ba mūža garumā – gan garantijas laikā, gan arī turpmāk. Visi Honda 

produktu apkopes darbus ir jāveic pie pilnvarotiem izplatītājiem un 

noteiktajos intervālos.
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Honda izmanto ekoloģisku ES robežās ražotu papīru.  

Lūdzam neizmest atkritumu tvertnē. Nogādāt atkārtotai pārstrādei. 

Honda Power Equipment pilnvarotie dīleri:

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

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

www.honda.lv

Šīs specifi kācijas neattiecas uz kādu konkrētu tirdzniecībā pieejamu produktu. 

Ražotājs patur tiesības ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt specifi kācijas, 

tostarp izstrādājuma krāsu, ražotājam piemērotā laikā un veidā. Specifi kācijās 

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.


