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Zahradě to

nejlepší

Hlavní přednosti originálních sekaček HONDA
Originální sekačky Honda se od běžných sekaček liší celou řadou odlišností a nových technických řešení. Dvěma speciálními noži počínaje
a systémem SMART Drive® a SELECT Drive® konče, přichází Honda s celou řadou předností, které stanovují skutečné rozdíly. Níže uvedené symboly a doplňující informace vám usnadní se orientovat v nabídce sekaček a pomohou Vám s výběrem té pravé, té nejlepší.
Elektrický startér s vlastním dobíjením
Jednoduchý a pohodlný systém, který Vám umožní motor sekačky nastartovat pouhým otočením klíčku zapalování jako v automobilu.
S elektrický startérem je vždy k dispozici samozřejmě i ruční reverzní startér. Podstatné je i to, že není třeba startovací baterii dobíjet zvláštní
nabíječkou, ale dobíjí se automaticky při chodu motoru.

Optiflow – řízení toku vzduchu
pod sekačkou
Prostor rotujících sekacích nožů pod sekačkou, na který navazuje kanál průchodu do sběrného koše, je speciálně tvarován tak, aby průtok
vzduchu pod sekačkou byl optimální pro všechny pracovní režimy sekačky a způsoby sekání. Je tím docíleno skvělých výsledků jak při sekání
se sběrem do travního koše, kdy dochází nejen k dokonalému vyčištění trávníku, ale i k optimálnímu plnění celého objemu koše a tím snížení
četnosti vyprazdňování. Sekačka má schopnost posekat a posbírat i mokrou, či vlhkou trávu aniž by docházelo k zahlcení a ucpávání výhozu
do sběrného koše. Při mulčování naopak proudící vzduch napomáhá vpravení rozdrcené trávy zpět ke kořenovému systému trávy a není nutné
řešit problém kam s posekanou trávou. Při sběru listí je optimálně nadrceno listí do velikosti, kdy lze listí sebrat do sběrného koše a následně
uložit do kompostéru. Systém Optiflow značně zlepšuje schopnosti sekačky dokonale posbírat posekanou trávu.

Automatický sytič
Tak jako u současných automobilů neznáme co je to sytič, tak je tomu dnes i u motorů na sekačkách. Každý benzínový motor, když je studený,
potřebuje při startování obohatit spalovací směs, kterou do motoru připravuje karburátor, opatřený sytičem. Dříve byla na motorech zvláštní
páčka na ovládání sytiče. Dnes již tuto činnost za nás vykonává automatické zařízení, které znatelně usnadňuje ovládání motoru a přispívá
tak k vysokému komfortu při provozu.

VersamowTM integrovaný mulčovací systém
Pouhým pohybem ovládací páky poskytuje systém VersamowTM nebývalou variabilitu způsobů sekání. Buď
budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného
koše nebo bude sekačka posečená travní stébla drtit
na drobné částečky a pěchovat zpět do půdy trávníku
jako přirozené přírodní hnojivo. Obojí lze
také perfektně zkombinovat, tzn. plynule
dávkovat nadrcenou
travní hmotu zpět
k travnímu drnu a
nebo sebrat do sběrného koše. Kombinovaného režimu se
využívá např. při likvidaci spadaného listí, kdy jednotlivé listy jsou rozmělněny na menší části a sebrány z trávníku do sběrného
koše. Takto nadrcené listí lze bez problémů kompostovat. Versamow bude ideálně fungovat pouze ve spojení se systémy Honda Twin Blade - dvěma
sekacími noži se čtyřmi ostrými
čepelemi a Optiflow, který optimálně usměrňuje průtok vzduch
sekacím zařízením a znatelně
tak zlepšuje sekací výkon.

Podvozek sekačky z materiálu
Polystrong® / Xenoy®
Podvozek je vylisován jako jediný, kompaktní díl, který svým tvarováním znatelně přispívá k pevnosti a odolnosti
sekaček vůči mechanickému poškození.
Přitom si podvozek zachovává svoji přirozenou pružnost. Kompozitový materiál
pod názvem Polystrong® nebo Xenoy®
má svůj základ v polymerových materiálech pro výrobu ochranných přileb
pro hokejisty, hráče amerického fotbalu
nebo se z něho vyrábí mantinely na hokejových kluzištích. Tento vysoce odolný
plast navíc pohlcuje dokonale hlučnost
a vibrace. Sekačky vyrobené z tohoto
materiálu patří k nejtižším a nejkomfortnějším sekačkám na trhu. Odolnost
materiálu je podtržena doživotní zárukou
proti průrazu, vzniklému při běžném používání sekačky.

Druhy pojezdů SMART Drive® a SELECT drive®

SMART Drive®
Možnost plynulého nastavení optimální rychlosti jízdy sekačky výrazně snižuje námahu při práci. Pohodlné a hlavně rychlé ovládání změny rychlosti jízdy pomocí prstů na ovládací rukojeti
umožňuje uživateli rychlou reakci na jakékoli změny v povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce střihu apod. Přesně a rychle
se přizpůsobí rychlosti
chůze uživatale. Na příliš
členitých zahradách máte
možnost plynule zpomalit
při průjezdu kolem překážek, stromů a jiných
předmětů. Znatelně se tak
usnadňuje manipulace se
sekačkou,zvyšuje se tak komfort použití a především obratnost. A to vše bez nutnosti upravovat
optimální pracovní otáčky motoru. Bezpečnost při práci a pohodlnost ovládání zajišťuje zcela
intuitivní ovládání pomocí ergonomicky tavrovaného ovladače na rukojeti sekačky. S trochou nadsázky se dá ovládání rychlosti SMART Drive® přirovnat přidávání plynu při jízdě na motocyklu.
SELECT Drive®
Možnost plynulého nastavení optimální rychlosti jízdy sekačky výrazně snižuje námahu při práci.
Rychlost jízdy přesně odpovídá rychlosti chůze uživatale nebo přizpůsobení se povaze terénu,
kvalitě trávníku, výšce střihu apod. Na příliš členitých zahradách máte možnost plynule zpomalit
při průjezdu kolem překážek, stromů a jiných předmětů i zafixovat zvolenou rachlost. Tuto rychlost
si systém SELECT Drive® zachovává i po vypnutí a opětovném zapnutí pojezdu. Znatelně se
tak usnadňuje manipulace se sekačkou a zvyšuje se tak komfort použití. A to vše bez nutnosti
upravovat optimální pracovní otáčky motoru, které jsou zárukou dokonalého sekání s sběru posekané trávy. Bezpečnost při práci a pohodlnost ovládání zajišťuje zcela intuitivní ovládání pomocí
ergonomicky tavrovaného madla.

Nový motor Honda
GCVx
Motor Honda řady GCVx
je motor nové generace,
připravený pro plnění
požadavků nové emisní
normy EURO 5, platné
od 1.1.2019.
Od svého předchůdce
a od všech ostatních
konkurentů se po všech
stránkách posunul o
úroveň výše. Z ekologického hlediska motor
patří v čistotě provozu na čelo v celosvětové nabídce. Díky nové konstrukci a použitým materiálům se
snížila spotřeba paliva o 12%, hmotnost o neuvěřitelných 20% a nárůst výkonu a kroutícího momentu
o 15%. Tento motor tvoří svým výkonem světovou
špičku v dané kategorii.

Roto-stop®
disková třecí spojka nože
Roto-stop® umožňuje zapnout či vypnout rotaci žacího
nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Funguje také
jako bezpečnostní brzda během vyprazdňování sběrného koše, při odklízení případných překážek z trávníku během sekání a při přejezdu sekačky po nezpevněných nebo štěrkových plohách
za pomoci vlastního pojezdu.
Možnost vypnutí rotace nože
bez vypnutí motoru značně
snižuje úsilí obsluhy na opětovné startování motoru např.
po vyprázdnění travního koše.
Samotný motor netrpí častým vypínáním a startováním.
Samozřejmě i přejíždění se
sekačkou z místa na místo je
bezpečnější ve srovnání s jízdou s rotujícím nožem.
Bezpodmínečná bezpečnost sekaček je pro Hondu prvořadým úkolem.

Řada robotických sekaček HONDA
Inteligentní robotická sekačka Honda Míímo nepřetržitě udržuje konstantní výšku trávy. Pravidelně tak zařezává
jen konečky travních stébel, které fungují jako přirozené mulčování. Neřešíte klasický problém travních sekaček
“kam s ní”, s posekanou trávou. Váš pěstěný trávník je tak neustále v perfektní, zdravé kondici a dokonalém
vzhledu. Samostatně se náhodným směrem pohybuje po zahradě, vyhýbá se překážkám, ví kdy zastavit
a otočit se a najde si i zastrčený kout zahrady. Je připravena nepřetržitě pracovat za jakéhokoliv počasí, nevadí
ani déšť. Nezastaví se ani pod kopcem a hravě si poradí s travním porostem i ve svažitém terénu. Mimořádně
tichý chod umožňuje práci i v noci a nikoho neruší ve spánku ani při otevřeném okně. Prostřednictvím mobilní
aplikace Miimonitor u vybraných modelů máte neustálý přehled o aktuálním nastavením pracovního programu
a kondici sekačky s možností okamžité změny nastavení. Není problém sekačku v případě nutnosti vypláchnout tekoucí vodou aniž by došlo k poškození elektrických obvodů. Je absolutně bezpečná. Po celém svém
obvodu je vybavena nárazovými čidly, které již při lehkém nárazu na pevnou překážku odkloní sekačku jiným
směrem. Při zvednutí sekačky se okamžitě sekačka vypne, spustí se alarm a pro další zprovoznění je nutné zadat PIN kód. Krádež takového
stroje je zcela bezpředmětná,
protože bez zadání PIN kódu
zůstává sekačka zablokována
a zprovoznění není možné.
Větší pohoda a klid
Kromě toho je každá sekačka
při sekání s Honda Miimo.
při prodeji zaregistrována
a unikátní údaje umožňují
Petr Rychlý
snadno identifikovat kradený
stroj. Pracovní prostor je
pro Miimo vyhrazen „ohradníkovým“ vodičem. Tento
vodič je skryt pod povrchem
trávníku a díky digitálnímu
signálu říká sekačce kde má
přesně zastavit a otočit se.
Elektronika neustále hlídá
stav baterií a sekačka si
sama spolehlivě a hlavně
včas najde nejbližší cestu
k nabíjecí stanici. Honda
Míímo je přitom natolik inteligentní, že při najíždění a vyjíždění z nabíjecí stanice využívá různých stop. Nedochází tak k „vyjíždění“ nehezkých kolejí v trávníku v prostoru kolem nabíjecí stanice. Instalaci sekačky doporučujeme svěřit některému
z autorizovaných prodejců Honda a máte na dlouhou dobu klid na bezstarostné užívání si jiných aktivit.

Programátor
pracovního
režimu

Nárazové
a zvedací
senzory

Automatický
dobíjecí
systém

Přístřešek nabíjecí stanice
(za příplatek )

3 výkyvné čepele

Ovládací české menu

Svahová kola

Micro
mulčování

Vodotěsnost
u HRM 3000
Další přednosti
modelu HRM 3000

SVAHOVÁ DOSTUPNOST

Základna
s flexibilním
umístěním

Vodotěsnost
IPX5

Elektrické
nastavení
výšky sečení

Model

Max. sekací
plocha (m2) /
plocha za hod.

Svahová
dostupnost

310

1500 / 83m2

24 o / 45%

520

3000 / 125m2

24 o / 45%

3000

4000 / 170m2

25 o / 47%

Ovládání
chytrým
telefonem

25º

HRM 3000

Žací
mechanizmus

Žací motor /
pojezdový motor

Baterie

3 výkyvné
čepele
3 výkyvné
čepele
3 výkyvné
čepele

bezuhlíkový
25,3W / 2x 10,8W
bezuhlíkový
25,3W / 2x 10,8W
bezuhlíkový
40,8W / 2x 17,6W

Li-ion 22,2V 1,80Ah
Li-ion 22,2V 3,60Ah
Li-ion 22,2V-5,4Ah

47%

Hlučnost
v tichém režimu
v dB(A)

Doba
nabíjení

Ohradníkový
vodič (m) / počet
skob v balení

Váha
(kg)

Cena
s DPH

Akční cena
s DPH

62

30

200 / 200

11,6

55 000 Kč

49 990 Kč

62

60

300 / 300

11,9

65 000 Kč

59 990 Kč

58

45

-

13,8

75 000 Kč

69 990 Kč

Sekačky základní - řada

HRG

Základní a zároveň nejoblíbenější řadou motorových sekaček je řada Honda
HRG. Sekačky řady HRG nesou „přezdívku“ s názvem IZY (z anglického „easy“
čti „ízy“ – snadno). Elegantní konstrukce, pevnost, solidnost. To jsou hlavní charakteristiky
těchto sekaček. Přitom nic neztrácí v jednoduchosti obsluhy a ovládání, údržby i uskladnění.
Jsou dostatečně obratné na to, aby se s nimi snadno a rychle manévrovalo po členitém
trávníku. Robustní ocelový podvozek nese nejvýkonnější motor ve své třídě na světě.
Na sekačce nenajdete žádné zbytečné ovládací prvky ve formě páček, táhel atd. Pro svoji
jednoduchost se jedná o ryzí, jednoduchou sekačku bez zbytečností, ale s vynikajícím
výkonem, spolehlivostí a hlavně bezkonkurenční kvalitou střihu a sběru trávy. Dvojité žací
nože zajistí dokonalý střih a doslova vyluxování travního porostu. Naše sekačky řady HRG
IZY se dělí na verze bez pojezdu nebo s vlastním pojezdem ve formě jednorychlostní
převodovky nebo pojezdu typu SMART Drive. Honda HRG se dodávají ve velikostech šíře
záběru 41cm, 46cm, resp. 53 cm. Nic jiného nepromění tak snadno během chvíle Vaši
zahradu v perfektní, pečlivě střižený trávník.

Optiflow

Nízká hlučnost

HRG 536 VK
Ložiska

Aut. sytič

Šasí

OCEL

HRG 466 SKEP
VersamowTM
(integrovaný mulčovací systém)

Sběrný koš s vysokým
průtokem vzduchu

Model
HRG 416 PK
HRG 416 SK
HRG 466 PK
HRG 466 SKEP
HRG 536 SK
HRG 536 VK
HRG 536 VY
HRG 536 VL

Výkonová
kategorie
motoru (HP)
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Dva žací nože

El. start s vlastním dobíjením
za chodu motoru

Rotostop®
(třecí spojka nože)

SMART Drive®

Motor HONDA 160 cm3
s rozvodem OHC a s EASY START

Záběr (cm)/
nastavení

Typ pojezdu

Rotostop

Počet
nožů

Mulčování

Startování

Objem koše
(l)

Váha
(kg)

Cena s DPH

Akční cena s
DPH

41 / 6 poloh
41 / 6 poloh
46 / 6 poloh
46 / 6 poloh
53 / 6 poloh
53 / 6 poloh
53 / 6 poloh
53 / 6 poloh

ne
1 rychlost
ne
1 rychlost
1 rychlost
SMART Drive
SMART Drive
SMART Drive

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne

1
1
1
2
1
2
2
2

volitelné
volitelné
volitelné
Versamow
volitelné
Versamow
Versamow
Versamow

ruční
ruční
ruční
ruční
ruční
ruční
ruční
ruční / elektrické

50
50
55
55
61
73
73
73

29
31
30
32
36
37
41,5
40

10 990 Kč
13 990 Kč
13 990 Kč
16 490 Kč
19 990 Kč
22 990 Kč
24 990 Kč
24 990 Kč

10 490 Kč
13 490 Kč
12 990 Kč
13 990 Kč
16 990 Kč
17 990 Kč
19 990 Kč
20 990 Kč

Sekačky De Luxe - řada

HRX

Modelová řada pod označením HRX je právem nazývána vlajkovou lodí u Hondy.
Jedná se totiž o jedny z nejvýkonnějších a nejlépe vybavených sekaček na trhu.
Robustní podvozek s doživotní zárukou proti průrazu nese nejvýkonnější motor
ve své třídě na světě. Při práci se dokonale přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu
a dvojitá žací čepel zajistí dokonalý střih a vyluxování travního porostu. Ideální
volba pro ty, kteří chtějí kvalitní sekačku s mimořádně komfortním ovládáním, zaručující spolehlivý výkon s vynikajícími výsledky. Například variantu s hydrostatickým pojezdem a motorem s elektrickým startováním ocení velmi nároční uživatelé,
vyžadující přesnou a kvalitní práci s maximálním komfortem. Ale pojďme pěkně
od začátku. Naše luxusní sekačky řady HRX se dodávají ve velikostech šíře záběru 47cm, resp. 53 cm. Sekačky mají vlastní pojezd typu SELECT Drive® nebo
dokonce HYDROSTATIC Drive. Zvláštností těchto sekaček je použitý materiál podvozku - Polystrong® / Xenoy®. Jedná se o speciální a vysoce pevný plast, který
si zachovává svoji elasticitu. Jde o obdobu materiálu na výrobu ochranných přileb
pro hokejisty, hráče amerického fotbalu nebo mantinely hokejových kluzišť! Díky
lamelové konstrukci podvozku je také mnohem efektivněji pohlcován aerodynamický hluk od rotujícího nože a sekačky Honda řady HRX patří mezi nejtišší motorové
sekačky na trhu. Ovládání je nyní mnohem pohodlnější a jednodušší - sekačky tak
zvládne obsluhovat úplně každý.
NOVÝ MOTOR
GCVX

Nízká hlučnost

Optiflow

HRX 476 VY

Ložiska

Aut. sytič

NOVÝ MOTOR
GCVX

Šasí

XENOY
Šasí
POLYSTRONG®

HRX 537 HY
VersamowTM
(integrovaný mulčovací systém)

Select Drive®

Dva žací nože

Model
HRX 476 VK
HRX 476 VY
HRX 476 HY
HRX 537 VK
HRX 537 VY
HRX 537 HY
HRX 537 HZ

Výkonová
kategorie
motoru (HP)
6
6
6
7
7
7
7

Nový motor GCVx 160 a 190 cm3
s rozvodem OHV a EASY START

Rotostop®
(třecí spojka nože)

Hydrostatický tempomat El. start s vlastním dobíjením
za chodu motoru

Záběr (cm)/
nastavení

Typ pojezdu

Rotostop

Počet
nožů

Mulčování

Startování

Objem koše
(l)

Váha
(kg)

Cena s DPH

Akční cena s
DPH

47 / central
47 / central
47 / central
53 / 7 poloh
53 / 7 poloh
53 / 7 poloh
53 / 7 poloh

SELECT Drive®
SELECT Drive®
Hydrostatic
SELECT Drive®
SELECT Drive®
Hydrostatic
Hydrostatic

ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano

2
2
2
2
2
2
2

Versamow
Versamow
Versamow
Versamow
Versamow
Versamow
Versamow

ruční
ruční
ruční
ruční
ruční
ruční
ruční / elektrické

69
69
69
88
88
88
88

39
42
44
40,1
43,8
42,1
43,1

27 990 Kč
29 990 Kč
32 990 Kč
27 990 Kč
30 990 Kč
33 990 Kč
37 990 Kč

22 990 Kč
25 990 Kč
28 990 Kč
32 990 Kč

HRD a HRH

Sekačky Profi - řada

Ohromně robustní a odolná konstrukce profesionálních
sekaček řady HRD a HRH snadno provede těžkou práci
při minimálním úsilí. Modelová řada vychází z originální
konstrukce strojů pro profesionály. Podvozek je odlévaný
z hliníkových slitin. Perfektní pro rozlehlé travnaté plochy
s ukázkovým výsledkem sekání a sběru.

Nízká hlučnost

Speciální žací nůž

Optiflow

HRH 536 K HX

Pohon převodovky
kardanem (HRH 536 K HX)

Profesionální motor 163 cm3
(modely HX)

Rotostop®
(třecí spojka nože)

Hydrostatický tempomat

Ložiska

Šasí

HLINÍK

Model
HRD 536 TX
HRD 536 K HX
HRH 536 K HX

Výkonová
kategorie
motoru (HP)
5,5
5,5
5,5

Záběr (cm)/
nastavení

Typ pojezdu

Rotostop

Počet
nožů

Mulčování

Startování

Objem koše
(l)

Váha
(kg)

Cena s DPH

Akční cena
s DPH

53/7 poloh
53/7 poloh
53/6 poloh

3 rychlosti
Hydrostatic
Hydrostatic

ano
ano
ano

1
1
1

volitelné
volitelné
volitelné

ruční
ruční
ruční

80
83
83

45,2
49,3
60,2

32 990 Kč
39 990 Kč
47 590 Kč

29 990 Kč
-

Sekačka elektrická - řada

HRE

Lehká, tichá se špičkovým sběrným výkonem.
Ideální řešení pro malé trávníky.
Některé trávníky se zdají být rozlohou malými,
přesto si zasluhují tu nejlepší péči. Takže pokud
jste majiteli takového trávníku, jehož údržbu
potřebujete zvládnout rychle a tiše s pomocí co
možná nejlehčí a obratné sekačky, nemáte jinou
volbu, než model HRE. Dodatečné vzduchové
deflektory usměrňující tok vzduchu a tím zajišťují
sekačce vynikající schopnost sběru trávy (95%).
Teplotní senzor hlídá teplotu motoru a chrání motor
před přehřátím. Řada HRE je unikátní. To je Honda.

Speciální žací nůž

Centrální nastavení výšky

Optiflow

Nízká hlučnost

Sběrný koš s vysokým
průtokem vzduchu
Šasí

ABS

Model

Motor

HRE 370 P

1300 W

Záběr (cm)/
nastavení
37 / central

Typ pojezdu
ne

Počet
nožů
1

Objem
koše (l)
35

Váha
(kg)
15

Cena s DPH
6 490 Kč

Akční cena
s DPH
5 990 Kč

Transportní madlo

Zahradní traktory - řada

HF

Ke kvalitě bydlení a příjemnému životnímu prostředí neodmyslitelně patří i pravidelná péče o travnaté plochy
kolem nás. Na rozlehlé travnaté plochy je opravdu tou nejlepší volbou zahradní traktor. Zařízení, které je
větší, silnější, výkonnější, zachovává si schopnosti perfektního střihu travního stébla, dokonalého sběru
a vyčištění travnaté plochy a hlavně pohodlně a bez námahy ze sedačky a s volantem jako v automobilu.

Litinová náprava

Otevřená žací komora s podpůrnými ventilátory vyluxuje váš trávník,
Trh je dnes zaplněn ohromným množstvím zahradních traktorů. Zahradní traktory Honda ovšem
vysoko vyčnívají nad dlouhou, nevýraznou a nudnou nabídkou jiných sekaček a přitáhnou pozornost
i těch, kterým na kvalitě jejich trávníku tolik nezáleží nebo jsou spokojeni s tím, co mají. Jedná se totiž
o jedny z nejvýkonnějších traktorů na trhu. Zahradní traktory Honda, poháněné výhradně stejnojmennými
dvouválcovými motory, nastartujete kdykoliv a jsou okamžitě připraveny se pustit do práce s těžkou trávou
bez jakýchkoliv náznaků zahlcování nebo ucpávání. Motor Honda „V - Twin“ poskytuje nejvyšší možnou
míru uhlazeného a konstantního výkonu a spolehlivosti. Jsou k dispozici tři pracovní režimy: sekání a sběr
trávy a spadaného listí, sekání trávy se zadním výhozem a nakonec režim mulčování. Díky celé řadě
technických řešení, ale hlavně díky originální konstrukci žací komory a sekacích nožů s podpůrnými
ventilátory, patří traktory Honda na špičku v kvalitě sekání a sběru trávy. Široká nabídka příslušenství
dělá z traktoru víceúčelový stroj, který budete využívat doslova celoročně. Vybere si jak majitel malé větší
zahrady, tak i profesionál z komunální firmy.

VersamowTM

Automatické rozsvicení světel

Synchronizované
otáčení nože

Optiflow

Široký tunel výhozu
Nastavení výšky

7

POLOH

Sběrný koš s vysokým
průtokem vzduchu

Vlečený vertikutátor

Víceúčelový rozmetač

Model
HF 2417 HB
HF 2417 HM
HF 2417 HT
HF 2622 HM
HF 2622 HT

Sněhová radlice

Zametací zařízení

Výkonová
kategorie motoru (HP)
17
17
17
22
22

Počet válců
2
2
2
2
2

Vlečený sypač

Dva podpůrné ventilátory

Sklopný vozík

Záběr cm/
nastavení
102 / 7 poloh
102 / 7 poloh
102 / 7 poloh
122 / 7 poloh
122 / 7 poloh

El. vyklápění koše

Mulčování

Pojezd

volitelné
Versamow
Versamow
Versamow
Versamow

Hydrostatický
Hydrostatický
Hydrostatický
Hydrostatický
Hydrostatický

Koš (l) /
Vyklápění
300 / ruční
300 / ruční
300 / elektrické
350 / ruční
350 / elektrické

Profesionální motor GXV 660
(model HF2622)

Cena s DPH
119 990 Kč
124 990 Kč
144 990 Kč
149 990 Kč
169 990 Kč

Akční cena
s DPH
99 990 Kč
109 990 Kč
124 990 Kč
124 990 Kč
144 990 Kč

Křovinořezy - řada

UMK a UMR

O pohon se starají miniaturní 4-taktní motory Honda zdvihového objemu 25, resp. 35 ccm. A proč dát přednost 4-taktu před dvoutaktním motorem? Lehký start, nízká hlučnost, nízké provozní náklady a snadná
údržba, jako palivo stačí pouze čistý automobilový benzín, delší akční provozní doba, nízký zápach, emise
a kouřivost. Tyto motory Honda výkonové kategorie 1,1 HP, které jsou vhodné pro lehčí začišťovací práce nebo o výkonu 1,6 HP, které si již nechají líbit i zátěž těžkých provozních podmínek. Vybrat si můžete
i ze dvou variant ovládání samotného stroje (ergonomická oblouková rukojeť nebo ovládací řídítka). Zvláštností v nabídce je zádový křovinořez, kdy celou soustavu motoru nesete pohodlně v krosně na zádech
a žací nástroj je tak lehčí a flexibilnější.

4-taktní motor
s mazáním v rozsahu 360°

UMK 435 U

Komfortní popruhy

UMR 435 L
UMK 425 L

5,98 kg

UMK 425 U

6,28 kg

UMK 435 L

7,22 kg

UMK 435 U

7,53 kg

UMR 435 L

10,7 kg
Výkonová kategorie
motoru (HP)
1,1
1,1
1,6
1,6
1,6

Model
UMK 425 L
UMK 425 U
UMK 435 L
UMK 435 U
UMR 435 L

Uchopení

Základní vybavení

Cena s DPH

oblouková rukojeť
řídítka
oblouková rukojeť
řídítka
oblouková rukojeť

zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku
zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku
zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku
zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku
strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku

12 490 Kč
12 990 Kč
14 990 Kč
14 990 Kč
15 990 Kč

AKCE 3 490 Kč

VERSATOOL® - řada

AKCE 6 490 Kč

Prořezávací pila
5 990 Kč

AKCE 7 790 Kč
7 990 Kč

AKCE 2 990 Kč

AKCE 3 990 Kč

Prodloužení
2 990 Kč (50 cm)
3 490 Kč (100 cm)

Nůžky na živý plot
8 490 Kč (krátké)
8 990 Kč (dlouhé 60 cm)

Foukač
4 990 Kč

Zařezávač okrajů
6 490 Kč

UMC 425
UMC 435

UMC

Kultivátor
8 990 Kč

AKCE 2 790 Kč
2 990 Kč

Model

Akční cena
s DPH
11 490 Kč
11 490 Kč
12 990 Kč
12 990 Kč
14 990 Kč

Náš nový systém Versatool TM je luxusní
křovinořez s dělitelnou hřídelí pro celoroční
využití na zahradě, který má díky čtyřtaktnímu motoru HONDA minimální hlučnost,
vibrace a emise. Široká nabídka pracovních nástavců dělá z tohoto ,,víceúčeláku
,,uživatelsky příjemné zahradní nářadí
pro širokou činnost na zahradě.

Strunová hlava
3 990 Kč

AKCE 5 490 Kč

Výbava

Spodní úhlový převod

Výkonová kategorie motoru (HP)
1,1
1,6

Inovativní spojovací
systém
PUSH&CLICK

Uchopení

Základní vybavení

Cena s DPH

Akční cena s DPH

oblouková rukojeť
oblouková rukojeť

motorová jednotka, jednoramenný zádový popruh, ochrana zraku
motorová jednotka, dvouramenný zádový popruh, ochrana zraku

11 990 Kč
12 990 Kč

9 990 Kč
10 990 Kč

AKUmulátorový program
Náš nový AKU Program je založen na moderní, robustní, výkonné konstrukci ve spojení s líbivým designem. Jedná se o řadu velmi
výkonných akumulátorových strojů s dostatečným výkonem a dlouhou pracovní výdrží, kterou zajišťuje 56 V Li–ion baterie o kapacitě 2
nebo 4 Ah. Baterie je navržena tak, aby se dala použít v jakémkoli Honda akumulátorovém stroji. Rychlonabíječka Honda nabije 2 Ah
baterii již za 25 minut. Ergonomie, nízká hlučnost a vibrace, komfort při práci, to jsou hlavní přednosti akumulátorových strojů Honda.

Napětí

56 V

Prodává se bez baterie a nabíječky.

Název

Model

Záběr (cm )

Ovládání rychlosti

Řezná rychlost

Průměr struny

Pracovní doba / baterie

Hlučnost

Hmotnost

Cena s DPH

Akční cena s DPH

Vyžínač

HHTE38

38

plynulé

5800 ot. / min.

2,4 mm

28 - 39min / 2.0 - 4.0 Ah

76 db(A)

3,04 kg

6 990 Kč

5 990 Kč

Napětí

56 V

Prodává se bez baterie a nabíječky.

Název

Model

Délka žací lišty

Rozteč zubů

Počet kmitů

Prac. doba / baterie

Hlučnost

Hmotnost bez

Cena s DPH

Akční cena s DPH

Plotostřih

HHHE61

61 cm

22 mm

2600 1/min

65 - 130 min / 2.0 - 4.0 Ah

83 dB(A)

2,79 kg

6 490 Kč

5 490 Kč

Rychlost
vzduchu

Napětí

72 - 148
km/h

56 V

Prodává se bez baterie a nabíječky.

Název

Model

Průtok vzduchu

Ovládání rychlosti

Otáčky turbíny

Pracovní doba / baterie

Hlučnost

Hmotnost

Cena s DPH

Akční cena s DPH

Fukar

HHBE81

420 -810 m /hod

3 stupně

21000 ot. / min.

18 - 31min / 2.0 - 4.0 Ah

82 db(A)

2,34 kg

5 990 Kč

4 990 Kč

Hmotnost
1,26 kg
2,21 kg

Cena s DPH
4 490 Kč
6 990 Kč

Akční cena s DPH
3 990 Kč
5 990 Kč

3

Název
Baterie

Model
HBP20A
HBP40A

Kapacita
2.0 Ah
4.0 Ah

Energie
112 Wh
224 Wh

Druh baterie
Lithium-ion
Lithium-ion

Standardní nabíječka

Název

Model

Příkon

Standardní nabíječka
Rychlá nabíječka

HBC210W
HBC550W

210 W
550 W

Doba nabití
2.0Ah/4.0Ah
40 min/80 min
25 min/30 min

Hmotnost

Cena s DPH

Akční cena s DPH

1,2 kg
2,1 kg

2 490 Kč
3 990 Kč

1 990 Kč
3 490 Kč
Rychlá nabíječka

HHH 25

HHH 25S

Nůžky na živý plot

Perfektní výsledek střihu.
Čtyřtaktní nůžky na živé ploty slouží k dosažení perfektního
střižení živých plotů a okrasných dřevin. Uživatel ocení
ergonomické a komfortní ovládání, nastavitelnou rukojeť,
odpružený nosný rám a snadné startování čtyřtaktního motoru.

Model
HHH 25D 60

Výkonová kategorie motoru (HP)
1,1

HHH 25D

Délka lišty (cm)
58 / oboustranná

Hmotnost (kg)
6,3

Cena s DPH
19 990 Kč

Akční Cena s DPH
18 490 Kč

HHH 25D 75

1,1

72 / oboustranná

6,6

20 990 Kč

19 490 Kč

HHH 25S 75

1,1

72 / jednostranná

5,8

18 990 Kč

16 990 Kč

HHB 25
Čtyřtaktní fukar

Kompaktní a šetrný k okolí.
Tento lehký fukar s komfortní rukojetí, nastavitelnou rychlostí vzduchu a spolehlivým
čtyřtaktním motorem se snadným startováním, je schopen fungovat i v těžkých podmínkách provozu. Díky přesnému nasměrování, nažene silný tok vzduchu spadané
listí, zbytky trávy a jiné nečistoty na hromadu.

Model
HHB 25

Výkonová kategorie motoru (HP)
1,1

Ma. Průtok vzduchu (m3)
600

Hmotnost (kg)
4,2

Cena s DPH
13 990 Kč

Akční Cena s DPH
12 990 Kč

BIO 180–320
Štěpkovače

Při úklidu zahrady se kupí spousty zahradního odpadu. Ořezané
větvě při prořezávání stromů, odpad ze zastřihávání živých keřů
a další. Každý vlastník zahrady už se setkal s problémem, kam
s tímto odpadem. Po rozdrcení zůstanou z větví a odpadu pouze
malé kousky, které lze použít jako okrasný posyp na záhonky nebo
ho nasypat do zahradního kompostéru.

Model
BIO 180

Výkonová kategorie motoru (HP)
5,5

max. průměr větve (cm)
4

Hmotnost (kg)
53

Cena s DPH
39 990 Kč

Model
BIO 320

Výkonová kategorie motoru (HP)
9

max. průměr větve (cm)
8

Hmotnost (kg)
128

Cena s DPH
89 990 Kč

Malé rotavátory FG
Perfektní pro lehké zahradnické práce na malých prostorech.
S nabídkou mikro rotavátorů Honda ušetříte čas při časově i fyzicky náročné
práci na zahradě.
Kromě kypření půdy na květinových nebo zeleninových záhonech na zahradě
nebo ve skleníku, jsou tyto lehké a víceúčelové mikro rotavátory, poháněné
čtyřtaktním motorem, schopny také s příslušenstvím obstarat i údržbu
a provzdušňování trávníků. Navíc jsou standardně vybaveny praktickou
sklopnou ovládací rukojetí, transportní rukojetí a podvozkem.

Aerátor

Trávníkový separátor
(odmechovač)

Zařezávač trávníku
Model
FG 201

Výkonová kategorie motoru (HP)

záběr /hloubka (cm)

Hmotnost (kg)

Cena s DPH

Akční cena s DPH

2,5

30/23

17

19 990 Kč

17 990 Kč

Střední rotavátory F

a FG

Skromný při uložení, ale náročný na výsledek kypření.
Víceúčelové mini rotavátory Honda, určené pro lehčí zahradnické práce,
přicházejí standardně vybaveny kypřícím zařízením, vhodným pro rozmělnění
a nakypření půdy, s bočními disky, které pomáhají udržovat přesně vymezený
pracovní prostor. Kromě našeho moderního čtyřtaktního motoru vysokého
výkonu lze stroj doplnit na přání příslušenstvím, trávníkovým separátorem
a aerátorem.

Model
FG 205
F 220

FG 201

F 220

Výkonová kategorie motoru (HP)
2,5

záběr /hloubka (cm)
45/26

Hmotnost (kg)
21

Cena s DPH
21 990 Kč

Akční Cena s DPH
20 990 Kč

2,5

54/28

30

26 990 Kč

24 990 Kč

Velké rotavátory FF,

FG 205

FJ, FR

Kombinace uhlazeného výkonu a univerzální funkčnosti.
Naše výkonné a univerzální kompaktní rotavátory jsou dostatečně lehké na to, aby
zůstala zachována vysoká a snadná manévrovatelnost, ale také dost robustní a odolné
na to, aby zvládly těžkou práci na zahradě. Díky výkonnému motoru zdvihového objemu
163 cm3 a manuální převodovce můžete snadno a přesně optimalizovat rychlost a kypřicí
výkon s ohledem na komfort obsluhy a požadovaný výsledek.

Model

Výkonová kategorie motoru (HP)

Převodovka

záběr /hloubka (cm)

Hmotnost (kg)

Cena s DPH

FF 300 DET2
FF 500 DEA
FJ 500 SER
FJ 500 DER
FJ 560 FECH
FR 750 DE

2,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7

3 vpřed + 1 vzad
3 vpřed + 1 vzad
1 vpřed + 1 vzad
2 vpřed + 1 vzad
6 vpřed + 2 vzad
2 vpřed + 1 vzad

41/16
55/20
80/32
80/32
90/33
51/33

51
77
57
62
53
91

64 990 Kč
79 990 Kč
31 990 Kč
33 990 Kč
49 990 Kč
84 990 Kč

FF 300

Akční Cena
s DPH
59 990 Kč
74 990 Kč
29 990 Kč
31 990 Kč
46 990 Kč
79 990 Kč

FJ 500

Z další nabídky strojů HONDA
Tiché kufříkové elekrocentrály HONDA
Snadno ovladatelné, lehce přenosné, kompaktní a mimořádně tiché
generátory poskytují i mořádně kvalitní elektrickou energii i v nejvzdálenějších,
nejzapadlejších koutech Země. Tyto lehké a snadno přenosné generátory
s velmi úsporným provozem disponují zvukově izolovanou kapotáží,
doplněnou moderním a výkonným tlumičem pro snížení provozního hluku na
minimální možnou úroveň. Díky použití moderních a lehkých materiálů, jako
je např. hořčík, je hmotnost těchto generátorů snížena na minimum.
Výkon 1kW

Ceny od 29 990 Kč s DPH

Výkon 2,2kW

Nafukovací čluny a lodní motory HONDA
Program Honda Marine to jsou závěsné lodní motory o výkonech
od 2,3 HP až po 250 HP a 10 modelů nafukovacích člunů ve třech
variantách kýlu s podlahami o délkách od 2m po 4m. Veškeré lodní
motory Honda jsou výhradně čtyřtaktní konstrukce a tvoří špičku
z hlediska čistoty provozu, hlučnosti, výkonu, spolehlivosti
a úspornosti. Díky velkému průměru plováků, které řadí nafukovací
čluny Honda mezi největší na trhu, je zajištěna skvělá plovatelnost
a stabilita. Složení a skladování může být provedeno jednou osobou
během několika minut. Nafukovací čluny s hliníkovou skládací
podlážkou jsou ideálním člunem pro téměř všechny vodní aktivity
a jakékoliv mořské podmínky. Člun s nafukovací podlážkou je přímo
„nacpaný“ dynamickými prvky. Nová podlážka potlačuje vibrace
a uhladí dokonale i ty nejdivočejší jízdy. Tvar trupu „hluboké V“
významně optimalizuje výkon kýlu a zajišťuje maximální stabilitu
při prakticky každé rychlosti.
Ceny setů lodních motorů a člunů od 39 990 Kč s DPH

Ostatní produkty
HONDA
Elektrocentrály

Čerpadla

Sněhové frézy

Pásové transportery

Čluny

Lodní motory

Motorky

Automobily

VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Veškerá videa produktů HONDA

BG Technik cs, a.s.
U Závodiště 251/8
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
Tel.: 283 870 130, 36

Bližší informace o poskytnuté záruce
najdete na www.honda-stroje.cz

Firma HONDA si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího
upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů
a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.
Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení HONDA - Power Equipment v ČR
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Rádi bychom Vás pozvali na předváděcí akci HONDA - Power Equipment
Honda stroje
www.honda-stroje.cz
www.hondamarine.cz

