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Хонда-силата на мечтите
Соичиро Хонда е казал някога: “Ние имаме само едно 
бъдеще и то ще бъде съставено от нашите мечти, ако 
имаме куража да го предизвикаме”. От 1948 г., когато 
била основана корпорацията Honda Motor, ние живеем с 
тази философия. Винаги предизвикваме, винаги задава-
ме въпроси и винаги се учим. Правим опити да направим 
невъзможното възможно.
Големите мечти са гаранция за сигурно бъдеще. Днес 
Honda произвежда иновативни и надеждни продукти 
за почти всякакво приложение - от косачки до бизнес 
самолети. С всеки продукт целим да направим живота Ви 
по-радостен и да вредим по-малко на планетата. Накъде 
ще ни отведат нашите мечти?

 Мотоциклети
 Нямаше ли мотоциклетите да бъдат по-добри, ако 

дизайнерите се фокусираха върху водача вместо 
върху машината? Например, вместо да се мисли: “Как 
да подобрим спирачките?”, Honda пита: “Как спирач-
ната система да компенсира внезапните реакции на 
водача при екстремна ситуация, без да повлияе на 
нормалното спиране?” Ние използваме този процес, 
за да създадем мотоциклети, които не само печелят 
състезанието MotoGP, а и се вместват отлично в еже-
дневието. В допълнение влагаме целия опит, който 
сме изградили до момента в нашето портфолио от 
50-кубиковите до 1800-кубиковите мотоциклети.

  ASIMO
 Защо да не създадем продукти, които да помагат при 

изпълнението на важни задачи, като например да асис-
тират на възрастни хора или хора в инвалидни колички? 
Или да изпълняват задачи, които са опасни за хората, 
като например да потушават пожари или да почистват 
токсични замърсявания? През 1986 г. нашите инженери 
осъществиха тази мечта, като създадоха ASIMO: най-на-
предналия човекоподобен робот в света. ASIMO отлично 
изпълнява човешки движения като бягане и ходене по 
наклони и неравни терени. Способен е да прави гладки 
завъртания, да изкачва стълби и да взима предмети. 
ASIMO може дори да отговаря на прости гласови ко-
манди и да разпознава лица. Използвайки своите очи, 
ASIMO може дори да се движи в сложна обстановка при 
наличието на стационарни и движещи се обекти.
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  Косачка робот 
Като един от световните лидери в технологията за косене 
и напредналата роботика, не е ли логично нашият първи 
комерсиален робот да бъде косачка? Miimo е създаден да 
се вмести във Вашия живот и да го подобри. Този робот се 
вмества в ежедневния Ви график, грижейки се за Вашата 
трева, за да можете Вие да се съсредоточите повече върху 
важните неща от живота Ви. Минимално усилие от Ваша 
страна означава максимално усилие от Miimo, с автоматич-
но презареждане и надеждни ножове за по-дълга експлоа-
тация. В допълнение, Miimo орязва отпадъка от градината 
и подобрява състоянието на тревата, като рециклира 
изрезките от тревата обратно в земята.

 HondaJet
 Защо самолетите не може да бъдат произвеждани по-евти-

но, да бъдат по-икономични и да отдават по-малко вредни 
емисии? В Хонда ние вярваме в разширяване на границите 
на човешката мобилност, независимо дали е на пътя, на 
пистата или в небето. Така през 1997 г. мисълта станала чер-
теж. Вместо да се монтират двигателите под крилата както 
при обикновен самолет, ние ги поставихме над крилата. 
През 2000 г, прогресът на HondaJet беше такъв, че създадо-
хме нов отдел за развитие на проекта. Днес HondaJet лети в 
небето. 

 С своя композитен фюзелаж самолетът е по-лек, по-тих и 
по-икономичен и отдава с 40% по-малко вредни емисии в 
сравнение със съпоставим самолет.

 FCX Clarity
 Защо да не можем да създадем кола, която отдава 

нулеви вредни емисии? Повече от две десетилетия 
нашите инженери търсят начини да предизвикат 
конвенционалното мислене за създаване на коли. 
Захранването на автомобила се осъществява от 
електромотор, Clarity не отдава вредни CO емисии. 
Откакто представихме нашата първа водородна 
горивна клетка за кола през 1999 г., изведохме 
иновативния FCX директно от лабораторията към 
продуктовото портфолио и сега към хората.
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Моделите от серията ЕС са предназначени за здрава работа. Тяхната всепризната издържливост и минимални изисквания за поддръжка са 
спомогнали тези надеждни генератори да бъдат предпочитани от професионалисти.
В съчетание с нашия лесно стартиращ и известен в целия свят 4-тактов  GX двигател, те са много надеждни и благодарение на OilAlertTM датчика 
за масло, чиято функция е да изключи двигателя ако нивото на маслото падне под нивото на безопасност. Двигателят и алтернаторът са 
монтирани посредством гумени тампони върху прахово покрита тръбна стоманена рамка за намаляване на вибрациите и повишена защита.

Генератори серия EC

Модел EC3600 EC5000 ECT7000 ECT7000P (IP54)

Максимална мощност 3600 W 5000 W 4000 / 7000 W 4000 / 7000 W

Номинална мощност 3400 W 4500 W 3600 / 6500 W 3600 / 6500 W

Номинално напрежение 230 V 230 V 230 / 400 V 230 / 400 V

Номинален ток 15 A 19.5 A 16 / 9.5 A 16 / 9 A

Регулатор на напрежението Кондензатор Кондензатор Кондензатор AVR

Модел на двигателя GX270T1 GX390T1 GX390T1 GX390T1

Обороти на двигателя 3000 min-1 3000 min-1 3000 min-1 3000 min-1

Обем на горивния резервоар 5.3 l 6.2 l 6.2 l 6.2 l

Работа с едно зареждане 3h 2h 50min 2h 15min 2h 15min

Система на запалване Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно

Размери 800x550x540 mm 800x550x540 mm 800x550x540 mm 800 х 550 х 540 mm

Тегло 58 kg 75 kg 77 kg 77 kg

МАКСИМАЛНА ИЛИ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ?
Генераторите често се рекламират само с тяхната максимална мощност. Някои производители показват и 
тяхната номинална мощност.
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: Това е тази мощност, която генераторът може принципно да произвежда за 
кратък период от време.
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ: Това е мощността, която генераторът може да произвежда за дълъг период от 
време. При генераторите Хонда това е обикновено 90% от максималната мощност. При генераторите на 
Хонда цифрите в името на модела съответстват на действително произвежданата максимална мощност.

ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕНЕРАТОРИТЕ
За да определите кой тип генератор е подходящ за Вашите нужди, първо определете категорията на нато-
варване на уреда, който ще захранвате. Има три вида натоварване:

1. РЕЗИСТИВНО НАТОВАРВАНЕ
Това е най-простият тип натоварване. Уредите с такъв тип натоварване имат стабилна консумация на 
енергия, при което не е необходима допълнителна мощност при стартиране. Производителността на 
уреда не зависи толкова от качеството на произведената енергия. Примери: Осветителни тела, Тостер, 
Електрическа печка.

2. РЕАКТИВНО НАТОВАРВАНЕ
При реактивното натоварване има електромотор. Производителността на мотора до голяма степен 
зависи от качеството на захранващото напрежение. Некачествената енергия води до вибрации, моторът 
не може да достигне максимални обороти или въртящ момент. Освен това реактивните натоварвания 
изискват допълнителна мощност при стартиране на мотора и значително по-малко енергия след това. В 
някои случаи началното натоварване може да е 2 до 5 пъти повече от текущото. При такива уреди така 
подбирайте генератор, че да имате запас от мощност. Примери: Електроинструменти, компресори, пом-
пи, климатици

3. ЕЛЕКТРОННО НАТОВАРВАНЕ
При уреди, които съдържат електроника и са силно чувствителни към качеството на електрическата 
енергия. Тези уреди изискват стабилно напрежение, за да функционират правилно. Примери: Компютри, 
телевизори, Hi-Fi техника

Как да подберем генератор?

ГЕНЕРАТОРИ 
Генераторите на Honda отдавна имат отлична репутация по целия свят. Те са надеждни и работят при всякакви условия. Всички детайли 
на генераторите, включително и легендарните двигатели, са конструирани да бъдат здрави и надеждни. В същото време те се характе-
ризират с нисък разход на гориво, отлично качество на доставяното електричество и ниски нива на шум и вредни емисии.

EC генератори 
за професионална употреба

EU генератори за 
чувствителни уреди и 
електроника
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В съчетание с всепризнатите GX двигатели и патентованата Digital Auto Voltage Regulator технология за регулиране на напрежението 
(D-AVR), генераторите от серия EG са предназначени за професионална употреба, изискваща издръжливост, надеждност и производи-
телност за най-взискателните потребители. Чрез възможността си да реагира мигновено на колебанията в напрежението D-AVR тех-
нологията осигурява чиста електроенергия. Това дава допълнителен въртящ момент и създава оптимални условия на работа за всеки 
електромотор.
Нашата нова Intelligent Auto Voltage Regulator (i-AVR) технология за регулиране на напрежението при генераторите EM 4500 CXS и  
EM 5500 CXS осигуряват стабилност на електрическия ток, сравнима с тази при инверторните генератори и ги прави иделни за машини 
с висок пусков ток или за чувствителни уреди. Предимство на тези модели е и електрическото запалване.

Генератори серия EG, EM

Модел EG3600 EG4500 EG5500 EM5500

Максимална мощност 3600 W 4500 W 5500 W 5500 W

Номинална мощност 3200 W 4000 W 5000 W 5000 W

Номинално напрежение 230 V 230 V 230 V 230 V

Номинален ток 13.9 A 17.4 A 21.7 A 21.7 A

Регулатор на напрежението D-AVR D-AVR D-AVR i-AVR

Модел на двигателя GX270T2 GX390T2 GX390T2 i-GX390

Обороти на двигателя 3000 min-1 3000 min-1 3000 min-1 3000 min-1

Обем на горивния резервоар 24 l 24 l 24 l 23.5 l

Работа с едно зареждане 12h 9h 30 min 8h 10 min 7h 40 min

Система на запалване Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно/  Eлектрическо

Размери 681x530x571 mm 681x530x571 mm 681x530x571 mm 725x706x719 mm

Тегло 68 kg 81 kg 82.5 kg 108.8 kg

Видове регулиране на напрежението
Какъвто и уред да захранвате, високото качество на произведения от генератора електрически ток е от голямо значение за неговия 
живот. Реактивните натоварвания изискват висококачествено електричество, за да постигнат максимална мощност и да бъдат по-про-
изводителни. Електрониката може да бъде повредена от недостатъчното качество на захранващия ток. За да се постигне високо ка-
чество на електричеството на изхода на генератора е необходимо съответното регулиране на напрежението и мощността. При Honda 
са на разположение различни технологии за тяхното регулиране, всяка от които има своите предимства.

КОНДЕНЗАТОРНО/ ИНДУКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ
Кондензаторните или индуктивните генератори са най-разпространени при захранване на строителни или селскостопански машини. 
Простотата на тази технология прави тези генератори по-евтини и надеждни. Идеални за резистивни натоварвания /модели EC/.

AVR /АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО/
Някои от генераторите на Honda имат AVR за постоянно контролиране на напрежението. Регулирането на мощността става по елек-
тронен път, които допринася за по-голяма стабилност на честотата и напрежението и ги прави не толкова зависими от натоварването. 
Това значително подобрява производителността и удължава живота на захранвания уред.

ДИГИТАЛНО D-AVR 
D-AVR е автоматично регулиране на напрежението, което реагира особено бързо на различия в напрежението и по този начин 
осигурява по-качествено електричество дори и за електронни уреди. Особено неговите предимства се проявяват при захранване на 
осветителни тела, където интензитета на светлината остава постоянен /модели EG/.

ИНТЕЛИГЕНТНО I-AVR
Това е доразвитие на дигиталното AVR и представлява комбинация на Honda D-AVR регулирането с двигател, който има i-регулатор /
електронен регулатор/. По този начин се регулират и оборотите на двигателя взависимост от натоварването и се постигат стабилни 
стойности на напрежението и честотата. Тези генератори са подходящи за захранване и на чувствителни уреди. /модели ЕМ CXS/.

ЦИКЛО-КОНВЕРТОР
Патент на Honda, базиран на инверторната технология. Напълно електронно регулиране, което не е свързано с оборотите на двигате-
ля и осигурява постоянно качество на тока. Позволява компактна и лека конструкция на генератора. Иделно за домакински уреди и 
електроинструменти /модел EМ30/

ИНВЕРТОРНО РЕГУЛИРАНЕ
Технология, изобретена от Honda през 1987 година. Напълно електронно регулиране с автоматично напасване на оборотите според 
необходимостта, при което се намаляват до минимум шума, вредните газове и разхода на гориво. 3-фазно напрежение се изправя 
чрез инвертор и се преобразува в 50 Hz променливо напрежение с качество на това от мрежата с абсолютно чиста синусоида.Прило-
жимо при най-чувствителните уреди като телевизори, компютри и лаптопи /модели EU/.
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Модел EU10i EU22i EU30is EU70i

Максимална мощност 1000 W 2200 W 3000 W 7000 W

Номинална мощност 900 W 1800 W 2800 W 5500 W

Номинално напрежение 230 V 230 V 230 V 230 V

Номинален ток 3.9 A 7.8 A 12.2 A 23.9 A

Регулатор на напрежението Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор

Модел на двигателя GXH50 GXR120 GX200 GX390

Обороти на двигателя 4500 min-1 4500 min-1 3800 min-1 3600 min-1

Обем на горивния резервоар 2.1 l 3.6 l 13 l 16.5 l

Работa с едно зареждане 3h 30min 3h 35min 8h 5h 15min

Система на запалване Ръчно Ръчно
Ръчно/   

Eлектрическо
Ръчно/   

Eлектрическо

Размери 451x242x379 mm 512x290x425 mm 658x482x570 mm 850x666x699 mm

Тегло 13 kg 21.1 kg 61.2 kg 117.8 kg

Компактни, леки и изключително тихи, нашата гама портативни генератори произвеждат суперчиста електрическа енергия. Тези лесно пре-
носими и с нисък разход на гориво генератори имат акустично изолиран корпус, а също и съвременна система за отработените газове от аус-
пуха, за да се намали значително нивото на шума. Теглото е ограничено до минимум, благодарение на ултралеките материали като магнезий.
Уникалната технология на инвертора, прилагана в моделите EU, произвежда висококачествена енергия, необходима за чувствително елек-
тронно оборудване като компютри, телевизори, без риск от прекъсване на захранването. Всички модели разполагат с Eco ThrottleTM, който 
автоматично регулира оборотите на двигателя в съответствие с натоварването, като дава невероятна икономия на гориво. Освен това два 
генератора EU от един и същ модел могат да бъдат свързани помежду си с помощта на паралелен кабел.

Подвижни: Лесно транспортиране и удобство при съхранение при моде-
лите EU10i и EU22i. Благодарение на ултра леките материали и уникална-
та инверторна технология.

Мощност х 2  2 х EU22i = 4.4 kW
Паралелното свързване на два генератора от един модел 
Ви дава двойна мощност, когато е необходимо. 

Генератори серия EU

Електрически старт
Електрически старт при моде-
лите EU30is и EU70iS. Просто 
натиснете бутона за да стар-
тирате. Като опция за EU70iS 
се предлага дистанционно 
управление.

Инжекцион
Моделът EU70iS e единственият 
инверторен генератор, оборуд-
ван с инжекционен двигател, 
което осигурява лесен старт, ни-
сък разход на гориво и евтина 
поддръжка. 

За електроника
Гарантирано високачестве-
но електричество дори и за 
най-чувствителните уреди. Тихи 
и икономични. Безпроблемна 
работа при всякакви условия. 
Избор на различни мощности.

12 V Кабел за зареждане

Паралелен кабел за 
свързване на 2 генератора
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Модел HP 500

Двигател GXV 160

Мощност 3.6 kW

Макс. наклон 15⁰

Макс. скорост 4.3 km/h

Трансмисия Хидростатична

Товароносимост 500 kg

Обем на горивния 
резервоар

3.1 l

Система на запалване Ръчно

Размери на товарния 
отсек ДхШхВ

1200x560-900x200 
mm

Тегло 197 kg

ТРАНСПОРТЬОРИ
Транспортьорите на Honda са предназначени за транспортиране на тежки товари до труднодостъпни места. Моделът HP 500 се характеризи-
ра с отлично сцепление и маневреност по различни терени, включително и движение по наклони до 15o. 

Отлична проходимост
Независимо дали се движат по чакъл, 
неравности или дори по стъпала, нашите 
транспортьори се отличават с отлично 
сцепление и голяма маневреност. Специ-
ално конструираните вериги свеждат до 
минимум деформацията по почвата, когато 
работите по зелени площи.

Лесен контрол
Задвижвани от мощния и надежден 4-тактов двигател 
на Honda GXV160, транспортьорът HP 500 е лесен за 
управление, благодарение на удобно разположените 
лостове и уреди за контрол. Машината е снабдена със 
съединител, който Ви позволява да правите обратен 
завой на съвсем тесни места. Хидростатичната тран-
смисия осигурява плавно регулиране на скоростта, 
взависимост от естеството на изпълняваните задачи.

Многофункционален 
товарен отсек
Транспортьорът на Honda раз-
полага с товарен отсек, който 
може да се настройва според 
товара. Независимо от товара – 
тухли, селскостопански матери-
али или друго, размера на това-
рната част може да се променя, 
така че да поеме всичко. Също 
така чрез функцията самосвал 
лесно можете да разтоварите 
насипните товари.

HP 500
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Лесно преносими, WX моделите са особено компактни и лесни за преместване до мястото, където има нужда. Уникалната смазваща 
ситема за 3600 позволява на помпата да работи при почти всякакъв наклон, без да се наруши оптималното смазване на помпата.
Гамата помпи с общо предназначение WB е конструирана с износоустойчив чугунен кожух и ротор, което осигурява надеждност при 
работа с вода, дори ако тя съдържа определено количество тиня и пясък. Гумените тампони на двигателя намаляват механичното 
въздействие вследствие на вибрациите. Високонапорните помпи от серията WH са идеални за приложения, които се нуждаят от високо 
налягане и общ напор, подходящи са за напояване, борба с пожарите и изпомпване на вода на големи разстояния.

БЕНЗИНОВИ ПОМПИ

Модел WX10 WX15 WH20 WB20 WB30

Максимален дебит 140 l/min 240 l/min 500 l/min 620 l/min 1100 l/min

Диаметър 1'' 1.5" 2'' 2'' 3"

Общ напор 36 m 40 m 50 m 32 m 23 m

Дълбочина на засмукване 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Налягане 3.6 bar 4 bar 5.0 bar 3.2 bar 2.8 bar

Размер на частиците 5.7 mm 5.7 mm 3 mm 6 mm 6 mm

Модел на двигател GX25 GXH50 GX160 GX120T2 GX160T2

Обороти на двигателя 7000 min-1 7000 min-1 3600 min-1 3600 min-1 3600 min-1

Мощност на двигателя 0.72 kW 1.6 kW 3.6 kW 2.6 kW 3.6 kW

Обем на горивния резервоар 0.55 l 0.77 l 3.1 l 2.0 l 3.1 l

Работa с едно зареждане 1 h 20 min 1 h 30 min 2 h 30 min 2 h 50 min 2 h 50 min

Размери 325x220x300 mm 325x275x375 mm 520x400x450 mm 485x365x420 mm 510x385x455 mm

Тегло 6.1 kg 9 kg 27 kg 20 kg 26 kg

100% Honda: Надеждни, ефективни и производителни бензиновите водни помпи на Honda отговарят на най-високите стандарти 
за качество по отношение на всеки детайл. Те имат уникалното предимство да са съчетание между двигател Honda и последните 
технологични разработки на компанията по отношение на помпения механизъм. Компактни и леснопреносими, високонапорни или 
помпи за мръсни води – лесно можете да направите Вашия избор. 

Чиста вода          

Кална вода       

Частици до 3 mm          

Частици до 6 mm       

Частици до 24 mm   

Частици до 28 mm  

Частици до 31 mm 

Химикали 

КАЧЕСТВО НА ВОДАТА И ПОДХОДЯЩИ ВОДНИ ПОМПИ

Бензинови помпи за чиста вода, серия WX, WB, WH
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ОБЩ НАПОР
Общият напор на помпата е сбор от Височината на засмукване 
и Височината на изхвърляне. Трябва да се имат впредвид и 
загубите, причинени от съпротивлението на тръбите. По-дълги, 
по-тесни, по-криви тръби създават повече загуби.

ДИАГРАМА НА ПОМПИ ОТ СЕРИИТЕ: WX и WH

ДЕБИТ
Дебитът е максималното количество вода, което може да се 
изпомпва на определена височина. Ако знаете максималната 
височина, на която ще се изпомпва, можете срещу тази стойност 
на диаграмата да определите дали помпата е с достатъчен дебит 
за Вашите изисквания. Трябва да се има предвид, че максималният 
дебит на всяка помпа се дава на изхода й, т.е. на 0 м височина.

ДИАГРАМА НА ПОМПИ ОТ СЕРИИТЕ: WB, WT и WMP

Помпите за отпадни води на Хонда от серията WT са конструирани да допускат преминаването на чакъл и други частици през помпата, 
без да спират и да причиняват вреди или запушване. Уникалният дизайн на коничния чугунен ротор намалява износването, наклонени-
те под 450 гумени тампони гарантират минимални вибрации. Химическата помпа WMP 20 е предназначена за изпомпване на продукти 
като течна селскостопанска тор или промишлени химикали, както и на чиста вода.

Бензинови помпи за мръсни води, серия WT и химикали, серия WMP

Модел WT20 WT30 WT40 WMP20

Максимален дебит 710 l/min 1210 l/min 1640 l/min 833 l/min

Диаметър 2'' 3'' 4'' 2''

Общ напор 30 m 27 m 26 m 32 m

Дълбочина на засмукване 8 m 8 m 8 m 8 m

Налягане 3 bar 2.7 bar 2.6 bar 3.2 bar

Размер на частиците 24 mm 28 mm 31 mm 5 mm

Модел на двигателя GX160 GX270 GX340 GX160

Обороти на двигателя 3600 min-1 3600 min-1 3600 min-1 3600 min-1

Мощност на двигателя 3.6 kW 6.3 kW 7.1 kW 3.6 kW

Обем на горивния резервоар 3.1 l 5.3 l 6.1 l 3.1 l

Работа с едно зареждане 2 h 50 min 2 h 10 min 2 h 2 h 15 min

Размери 620x460x465 mm 660x495x515 mm 735x535x565 mm 520x400x450 mm

Тегло 47 kg 60 kg 78 kg 26 kg

200

400

600

5 10 15 20 25 30 350
0
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БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ
Независимо от размера и формата на Вашата градина, ние имаме перфектната за Вас косачка. Гамата от косачки включва, както машини 
за домашна употреба, така и професионални косачки за продължително натоварване. Различните технологии по отношение на 
трансмисията, позволяват косене на площи с различна форма и специфика.

Пресована стомана, прахово 
боядисан корпус. 
Характерен за косачки от серията HRG, този 
корпус е издържлив и функционален. Лек за 
по-добра маневреност, но в същото време 
износоустойчив и защитен от корозия и UV лъчи.

Косачките на HONDA – повече от 40 години 
символ на превъзходно качество и надеждност.

Вече с новите двигатели на HONDA – GCVx 145, 
GCVx170, GCVx200

... и 3 години гаранция

SmartDrive
Това е една от последните технологии за 
самоходни косачки, която осигурява само чрез 
натискане с палци прецизно контролиране на 
скоростта при косене около цветни лехи или 
други препятствия.

Micro Cut Twin blade system
Два разположени един под друг и леко 
разместени ножа осигуряват при мулчиране 
рязане на тревата на малки късчета. Също така 
те осигуряват по-добро събиране и оптимално 
пълнене на коша, което означава по-рядко 
изпразване.

Versamow Selective
Само с плъзгането на един бутон избирате 
дали да събирате, мулчирате или изхвърляте 
тревата. Не е необходимо да монтирате други 
приспособления или ножове за мулчиране – 
всичко е лесно и сигурно.

Versamow Variable
Versamow технологията е една 4 в 1 система 
за косене, при която без смяна на ножовете и 
без допълнителни приспособления можете да 
събирате трева в коша, да я изхвърляте настрани, 
да мулчирате или да раздробявате листа. Всичко 
това се настройва само с помощта на един лост.

SelectDrive
При косачки с плавно регулиране 
на скоростта, можете да изберете 
постоянна скорост докато косите, което 
Ви осигурява комфорт и релакс. 

Hydrostatic Drive
Осигурява плавна скорост на 
движение при косене и независима 
от това скорост на въртене на ножа.

Roto Stop
Тази технология Ви дава 
възможност да спрете 
въртенето на ножа и 
така да преодолявате 
препятствия без да 
изключвате двигателя. 

Корпус от Polystrong & Xenoy
Използван при косачките от серия HRX – 
произведен от полимерни материали – лек и 
много здрав, не се уврежда от корозия и UV 
лъчи.

Корпус от алуминиева сплав
Монтира се на професионалните косачки 
от сериите HRH и HRD – характеризира се с 
отлично съотношение между тегло/здравина и 
корозоустойчивост.

МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА

ВИДОВЕ ТРАНСМИСИИ

РЕЖИМИ НА РАБОТА И МУЛЧИРАНЕ



11

Лесни за работа, поддръжка и съхранение, косачките IZY от серията HRG са достатъчно бързи, за да се справят с всякакви маневри. 
С големия си капацитет и бързото изпразване на коша ще имате повече време да се наслаждавате на Вашата градина. Някои от модели-
те са снабдени със система за мулчиране. Модели без собствен ход, с 1 скорост или с плавно регулиране на скоростта.

Бензинови косачки серия HRG

Модел HRG466 PK HRG466 SK HRG536 SK HRG536 VK HRS536 VK

Ширина на косене 46 cm 46 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Модел на двигателя GCVx145 GCVx145 GCVx170 GCVx170 GCV160

Мощност 3.1 kW/ 3 600 min¯¹ 3.1 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 3.1 kW/ 3 600 min¯¹

Тип трансмисия - 1 скорост 1 скорост SMART Drive SMART Drive

Корпус Стомана Стомана Стомана Стомана Стомана

Мулчираща система Versamow - Selective - Selective -

Височина на косене 20-74 mm 20-74 mm 19-80 mm 28-102 mm 28-102 mm

Регулиране на височината 6 степени 6 степени 6 степени 6 степени 6 степени

Капацитет на коша 50 l 50 l 66 l 66 l -

Размери 1445x497x980 mm 1470x497x980 mm 1580x582x1060 mm 1534x582x1014 mm 1532x582x1013 mm

Тегло 29.00 kg 32.00 kg 36.00 kg 34.00 kg 33.00 kg

HRG 536 VK

Лагери на предните и 
задните колела  
Усилието, което прилагате при косене 
около препятствия, е минимално.

Стоманен косилен апарат
Устойчив на удари, UV лъчи, наличие на
антикорозионно покритие. Косилният
апарат е прахово боядисан чрез
екологичен процес.

 Мулчираща система    
Versamol Selective 

 Smart Drive трансмисия
Плавно реглиране скоростта на джижение 
нс косачката.

 Smart Drive 
трансмисия
Плавно реглиране 
скоростта на 
джижение нс 
косачката.

 Специален материал    
на ножа
Създаден да се огъва, вместо да се чупи
при сблъсък с друг предмет, този нож
намалява разходите и предоставя
удължено време за работа.

Специален кош    
 Специфичен дизайн, който увеличава 
пропускливостта на въздух
през коша за по-добра събирателна
способност, като предпазва от  натрупване 
на прах.

Косачка без кош със странично изхвърляне серия HRS

 Стоманен косилен апарат
 Устойчив на удари, UV лъчи, наличие
 на антикорозионно покритие. Прахово
 боядисан чрез екологичен процес.

Странично изхвърляне   
Затворете капака на отвора за
странично изхвърляне, за да
мулчирате, или го отворете, ако
желаете странично изхвърляне
на тревата.

 Специален материал  
 на ножа
  Създаден да се огъва, вместо да се 

чупи при сблъсък с друг предмет, 
този нож намалява разходите и 
предоставя удължено време за 
работа.

Лагери на предните     
и  задните колела

Размер на 
ножа

53cm

HRS 536 VK
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HRX серията косачки на Хонда предлага голям избор от модели: със и без собствен ход, с плавно рлегулиране на скоростта Smart 
Drive, с Hydrostatic трансмисия, при която ножовете се въртят с постоянна скорост, без да се влияят от скоростта на движение на 
косачката, с RotoStop съединител за спиране въртенето на ножа, със задни валци или с електростарт. 

Бензинови косачки серия HRX

Модел HRX476 HY HRX476 QX HRX537 VK HRX537 HY HRX537 HZ

Ширина на косене 47 cm 47 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Модел на двигателя GCVx170 GCVx170 GCVx200 GCVx200 GCVx200

Мощност 3.6 kW/3 600 min¯¹ 3.6 kW/3 600 min¯¹ 4.2 kW/3 600 min¯¹ 4.2 kW/3 600 min¯¹ 4.2 kW/3 600 min¯¹

Тип трансмисия Хидростатична 1 скорост Select Drive Хидростатична Хидростатична

Корпус Polystrong/ Xenoy Polystrong/ Xenoy Polystrong/ Xenoy Polystrong/ Xenoy Polystrong/ Xenoy

Roto-stop Да Да - Да Да

Мулчираща система Versamow Variable - Variable Variable Variable

Височина на косене 25-79 mm 19-58 mm 19-101 mm 19-101 mm 19-101 mm

Регулиране на височината 7 степени 5 степени 7 степени 7 степени 7 степени

Капацитет на коша 69 l 73 l 85 l 85 l 85 l

Размери 1445x497x1035 mm 1520x497x980 mm 1610x588x1073 mm 1665x585x1122 mm 1665x585x1122 mm

Тегло 44 kg 42 kg 41 kg 43.5 kg 48.3 kg

Допълнителни екстри - Заден вал - - Електростарт

HRX 537 HY

  Здрав Honda Polystrong® 
корпус

 Специално създаден, за да
 предотврати щети по време на
 косене и транспортиране.

   Специален материал  
 на ножа
 Създаден да се огъва, вместо да се
  чупи при сблъсък с друг предмет,  
 този нож намалява разходите и  
 предоставя удължено време за  
 работа.

Специален кош и 
предпазен капак   
Специфичен дизайн, който
увеличава пропускливостта на въздух
през коша за по-добра събирателна
способност, като предпазва от натрупване на
прах. 

Лагери на предните
 и задните колела    
Усилието, което прилагате при косене
около препятствия, е минимално.

  Hydrostatic Drive 

 Осигурява плавна скорост на
  движение при косене и независима 
 от това скорост на въртене на ножа.

 
   Polystrong®/ Xenoy®  

корпус
Достатъчно силен, за да издържи Honda 
CR-V, това е една от последните технологии 
разработени от Honda и има много предимства: 
Този материал позволява гладки извивки по 
косилния апарат, което от своя страна намалява 
турбулентността, подобрява значително 
събирателната способност и намалява шума.

50

40

30

20

10

KJ/m2 0 Polypropylene
Standard

Honda
Polystrong®

 Мулчираща система    
Versamol Selective  Избор на 
5 степени между събиране
 и мулчиране на тревата
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Модел HRD536 TXЕH HRD536 HXEH HRD536 HXE HRH536 HXE

Ширина на косене 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Модел на двигателя GCV160 GCV160 GXV160 GXV160

Мощност 3.1 kW/ 3 600 min¯¹ 3.1 kW/ 3 600 min¯¹ 3.1 kW/ 3 600 min¯¹ 3.1 kW/ 3 600 min¯¹

Тип трансмисия 3 скорости Хидростатична Хидростатична Хидростатична

Корпус Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий

Roto-stop Да Да Да Да

Мулчираща система Опция Опция Опция Опция

Височина на косене 14-76 mm 14-76 mm 14-76 mm 21-76 mm

Регулиране на височината 7 степени 7 степени 7 степени 6 степени

Капацитет на коша 80 l 80 l 80 l 83 l

Размери 1575x574x1018 mm 1575x574x1018 mm 1575x574x1018 mm 1695x575x1020 mm

Тегло 45.2 kg 46.2 kg 49.3 kg 61 kg

  Хидростатична трансмисия
 Тази екстра дава възможност на ножовете да се въртят с постоянна скорост, 
 без да се влияят от скоростта на придвижване на косачката. 

Специален кош  
и предпазен капак
Специфичен дизайн, който увеличава 
пропускливостта на въздух през коша 
за по-добра събирателна сила, като 
предпазва от натрупване на прах. 

  Лагери на предните 
 и задните колела  
          Усилието, което прилагате при 
          косене около препятствия 
          е минимално.

Облицовка на кабелите  

 Алуминиев корпус
 Куплиран със здравата трансмисия, 
 валът осигурява издръжливостта,
 необходима при професионална употреба.  
 Висококачественият корпус от алуминий
 е изключително здрав и износоустойчив.

HRD 536 HX

HRH 536 HX

Професионални бензинови косачки серия HRD
Изключително здрави, леки и оборудвани с екстри, благодарение на които и най-трудните задачи се изпълняват с минимално усилие.

 Хидростатична трансмисия
 Тази екстра дава възможност на ножовете
  да се въртят с постоянна скорост, без да се
 влияят от скоростта на придвижване на 
 косачката. 

  Опционален комплект за
 мулчиране
 Служи за връщане на отрязаната трева
  обратно в почвата и Ви помага да
 създадете естествен тор за 
 Вашата трева.

 Алуминиев корпус
 Куплиран със здравата трансмисия, 
 валът осигурява издръжливостта,
 необходима при професионална употреба.  
 Висококачественият корпус от алуминий
 е изключително здрав и износоустойчив.

Специален кош и предпазен капак  
Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух 
през коша за по-добра събирателна способност, като предпазва 
от натрупване на прах. 

Двойно подсилена дръжка  
Специален дизайн, който защитава от щети при
косене и транспортиране.

    Двойно подсилена дръжка  
 Специален дизайн, който защитава от  
 щети при косене и транспортиране.

Специален материал на ножа  
Създаден да се огъва, вместо да се чупи при 
сблъсък с друг предмет.

Професионални бензинови косачки серия HRH
С изключително здрав алуминиев корпус, мощен 4-тактов професионален GXV двигател и карданна предавка тази косачка е Вашият 
професионален партньор за ежедневна работа.

Лагери на предните
 и задните колела  
Усилието, което прилагате при косене
около препятствия, е минимално.

Карданна   
предавка  
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Нечупливи ножове    
Лесни за поддръжка, трите противоударни 
ножа на Miimo се прибират навътре, 
когато ударят твърд предмет и след това 
отново излизат в работно положение от 
центробежната сила.
Освен това режещата система гарантира 
безупречен завършек чрез вентилатори, които 
изправят тревата, преди тя да бъде отрязана.

    Дълготрайни
литиево-йонни батерии
Miimo разполага с дълготрайни
литиево-йонни батерии с висока
производителност, моделът 520 има
още по-голям капацитет за по-сложни и
по-големи градини.

    Настройка на
височината на косене
Височината на косене на Miimo може
да бъде настройвана от 20 до 60 mm
и лесно да се коригира през 5 mm
чрез настройка от менюто или чрез 
Smartphone App при HRM 3000.

    Здраво полимерно тяло
Здравото полимерно тяло на
Miimо е създадено за
дълготрайна употреба.

    Косене по склонове
Използвайки чувствителните си 
сензори за посока, Miimo винаги 
държи права линия и точна навигация. 
Склоновете не са проблем. Те просто 
остават добре окосени.

КОСАЧКИ РОБОТ HONDA MIIMO
За да поддържате тревата си в добър вид, отнема време, отговорност и упорита работа. Добрата новина е: Miimo е тук, за да го 
направи за теб.
Вие лесно ще се влюбите в нея: тя е прилежна, старателна, тиха, подредена, трудолюбива и изглежда добре. Тя се казва Honda Miimo и 
ще се грижи за Вашата градина, при това напълно автоматично. Нашата нова косачка робот притежава най-добрите гени на семейство 
Honda: тя отговаря на най-високите изисквания за мощност, качество, сигурност и дизайн. Тя определено ще бъде приета добре и във 
Вашето семейство, и то не само защото доброволно ще коси Вашата градина. Honda Miimo е косачка-робот от най-нова генерация. Тя 
предлага отличното качество на косене и прецизност на една косачка Honda, но работи напълно самостоятелно. Веднъж инсталирана, 
тя ще се грижи за цялата Ви градина. Когато поискате и където поискате. Тя е толкова тиха, че едва ли ще я забележите. Напълно 
автоматична, тя ще напусне зарядната станция и ще тръгне, обхождайки прецизно Вашата градина. Тя няма да спре пред неравности и 
препятствия, но ще има предвид всичко, което не е за косене.

Мулчинг за
перфектно косене  
Miimo рециклира окосената трева и
при падането й обратно на земята тя
действа като тор.

Smartphone App
При моделите HRM 40Live, HRM 
70 Live, HRM 3000 управлението 
може да става чрез приложение от 
Вашия мобилен телефон.

Таймер  
Чрез таймер можете да зададете 
периодите за косене. При HRM 40Live 
можете да програмирате Вашата 
косачка чрез функционалността 
Honda “Smart Timer”, което ще планира 
косенето взависимост от прогнозата за 
валежи.

Автоматична система за 
зареждане    
Miimo ще работи толкова 
продължително, колкото желаете. 
Вие определяте при какъв заряд на 
батерията косачката да спре работа и 
да отиде за зареждане към зарядната 
станция.

Работа по всяко време
Miimo е достатъчно здрава и 
със степен на защита IPX 4 за да 
се насладите на своята работа, 
независимо от времето, така че и в 
дъжд градината е окосена.

   Бърза реакция и сензори
при повдигане и препятствия
Miimo може да усети повдигане или
накланяне и автоматично спира работата на 
ножовете. Тя разполага с 360⁰ сензори, които 
при среща с препятствие, променят посоката на 
косачката.

   Защита от кражба
Всяка косачка робот притежава PIN 
код, така че ще можете да я използвате 
само Вие. Ако някой я повдигне, тя ще 
се изключи и ще стартира отново след 
въвеждане на кода.

    Лесен за използване
 контролен панел.

Ясният и лесен за навигация контролен 
панел я прави проста за управление и 
настройки.

    Amazon Alexa.
Някои от моделите са 
съвместими с Amazon Alexa. 
Така само с Вашия глас можете 
да стартирате, да спрете или да 
изпратите Вашата косачка към 
зарядната станция. 

HRM 3000
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Модел HRM 40/ HRM 40 LIVE HRM 70 LIVE HRM 310 HRM 520 HRM 3000

Макс. площ 400 m2 700 m2 1500 m2 3000 m2 4000 m2

Производителност 45 m2/ h 45 m2/ h 90 m2/ h 125 m2/ h 170 m2/ h

Ширина на косене 190 mm 190 mm 220 mm 220 mm 250 mm

Височина на косене 30-50 mm 30-50 mm 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm

Макс. ъгъл на склона 15⁰ 15⁰ 24⁰ 24⁰ 25⁰

Акум. батерия 18 V/2.5Ah Li Ion 18 V/2.5Ah Li Ion 22.2 V/1.8Ah Li Ion 22.2 V/3.6Ah Li Ion 22.2 V/5.4Ah Li Ion

Работа с едно зареждане 45 min 75 min 40 min 70 min 90 min

Време за зареждане 45 min 60 min 30 min 60 min 45 min

Степен на защита IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5

Smartphone App Android и iOS за LIVE Android и iOS - - Android и iOS

Alexa Alexa за LIVE Alexa - - -
Ограничаващ кабел* 125 m 175 m 200 m 300 m -

Фиксатори* 180 бр 240 бр 200 бр 300 бр -

Размери ДхШхВ 445x364x202 mm 445x364x202 mm 635x550x287 mm 635x550x287 mm 710x550x301 mm

Тегло 8.1 kg 7.6 kg 11.6 kg 11.9 kg 13.8 kg

Посочените данни ще Ви помогнат да изберете Вашата косачка робот. 

Избор на косачка робот

HRM 40

Максимална площ

400 m2

Максимален наклон

150

Управление

Дисплей

HRM 40 LIVE

Максимална площ

400 m2

Максимален наклон

150

Управление

Дисплей + 
Smartphone*

HRM 520

Максимална площ

3000 m2

Максимален наклон

240

Управление

Дисплей

HRM 70 LIVE

Максимална площ

700 m2

Максимален наклон

150

Управление

Дисплей + 
Smartphone

HRM 310

Максимална площ

1500 m2

Максимален наклон

240

Управление

Дисплей

HRM 3000

Максимална площ

4000m2

Максимален наклон

250

Управление

Дисплей + 
Smartphone

* Ограничаващия кабел и фиксаторите са включени в окомплектовката на машините.
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Модел UM 536 EE UM 536 EBE UM 616 EE UM 616 EBE

Ширина на косене (cm) 53 53 61 61

Двигател OHV 4-тактов OHV 4-тактов OHV 4-тактов OHV 4-тактов 

Работен обем (cm3) 163 163 163 163

Модел двигател GXV160 GXV160 GXV160 GXV160

Номинална мощност (kW/ min-1) 3.2/ 3 600 3.2/ 3 600 3.2/ 3 600 3.2/ 3 600

Капацитет на горивния резервоар (L) 1.5 1.5 1.5 1.5

Капацитет на масло (L) 0.65 0.65 0.65 0.65

Тип трансмисия 2 скорости 2 скорости Хидростатична Хидростатична

Скорост на придвижвне (m/sec) 0.5 и 0.8 0.5 и 0.8 Плавно 0.4 - 1.0 Плавно 0.4 - 1.0

Корпус Стомана Стомана Стомана Стомана

Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop® Roto-stop®

Изхвърляне на тревата Странично Странично Странично Странично

Позиции и височини на косене (mm) 4 (15-75) 4 (15-75) 4 (15-75) 4 (15-75)

Звуково налягане - ниво на шума dB(A) 98 98 98 98

Размери (Д x Ш x В (mm)) 1,770 x 860 x 1,080 1,770 x 860 x 1,080 1,780 x 970 x 1,080 1,780 x 970 x 1,080

Тегло (kg) 62 66 72 72

Допълнителни екстри - Ръчна спирачка - Ръчна спирачка

Време за косене  на 100 m2  (min: sec) 03:09 03:09 02:44 02:44

КОСАЧКИ ЗА ВИСОКА ТРЕВА
Мощни и надеждни, косачките за висока трева на Honda са идеални за професионална поддръжка на големи площи с висока трева.
Със здрава рамка, двигател с професионална спецификация и уникален и надежден подвижен косилен апарат, серията косачки за 
висока трева UM е идеална за поддръжка на големи тревни и паркови площи.

Подвижен косилен 
апарат
 Това е уникална екстра на Honda. 
При косене на висока трева, 
предната част на косилния апарат 
се вдига и намалява съпротивле-
нието върху косилния апарат, за да 
се справи с косенето на тревата. В 
допълнение, тревата се реже при 
по-добър ъгъл от стандартните 
косачки.

Колела с голям диаметър  
и специфичен дизайн на 
грайфера
Колелата с голям диаметър предоставят 
отлично сцепление, по-добър контакт с 
терена и по-голяма стабилност.

Ръчни спирачки*  
Барабанни спирачки на задните
колела контролирани от дръжката,
които подобряват контрола и
маневреността при наклони.

Лагери на задните 
колела
Дърпането на Вашата косачка се
извършва с минимално усилие.

  Педал за настройка на 
височината на косене
 Контролът чрез педал осигурява 
бърза настройка на четирите 
височини на косене. Обтегнатият 
кабел Ви предпазва от спъване и 
падане върху него.

  Хидростатична  
трансмисия*
Тази екстра дава възможност на 
ножовете да се въртят с посто-
янна скорост, без да се влияят 
от скоростта на придвижване 
на косачката. 
Хидростатичната трасмисия Ви 
предоставя възможност да по-
стигнете перфектния завършек 
без значение бавно или бързо 
се придвижва косачката.

  Стоманен косилен 
апарат
Устойчив на удари, UV лъчи,
наличие на антикорозионно
покритие. Косилният апарат е
прахово боядисан чрез
екологичен процес.

Карданно задвижване  
Задвижващият вал е изцяло защитен от
външно влияние. Притежава по-голяма
надеждност и издръжливост от система с
ремък и ремъчна шайба и не изисква
обслужване.

  Специален материал 
на ножа
Създаден да се огъва, вместо 
да се чупи при сблъсък с друг 
предмет,
този нож намалява разходите и 
гарантира удължено за работа.

  Водещо колело с 
реглаж в 3 височини

* Само при някои модели Модел на снимката: UM 616 EBE
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Трактор косачките на Хонда предлагат иновативни и надеждни екстри, които увеличават надеждността и качеството на работа. Те са 
водещи по отношение на комфорт и събирателна способност за площи над 800 m2, благодарение на уникалната система Optiflow на 
Хонда за създаване на оптимален въздушен поток при събиране на тревата в коша.

Optiflow 
Ключът към добрата събирателна способност е мощен и контролиран въздушен поток. Разработената от Honda Optiflow система 
комбинира мощно засмукване с контролиран турболентен въздушен поток, който намалява загубата на мощност, шума и 
натрупването на трева. От входа за въздушния поток 1, през косилния апарат 2, към изхода за окосена трева 3 до коша 4. Въздушният 
поток е достатъчно мощен и постоянен за да напълни докрай коша и да намали натрупването на прах.

ТРАКТОР КОСАЧКИ

1

2
3

4

Versamow™ селективна мулчираща система
С един лост за управление системата на Honda Versamow™ 
събира изрезките в коша или внимателно ги настъргва и 
връща обратно в земята, като така създава естествен тор или 
перфектна комбинация от двете. Ако Вашата трева е висока и 
буйна, може да я окосите само с едно преминаване. Ако Вашата 
трева е пораснала за седмица, а Вие искате да я поддържате 
спретната, може да изберете мулчиране и да наторите бързо и 
ефективно Вашата трева. Каквото и да изберете, го правите само 
с едно преместване на лоста, без допълнителни комплекти за 
мулчиране и без монтаж. 

Синхронизирана система на ножовете
Има два типа косилни апарати: с асинхронни ножове или със синхронни ножове. 
Косилните апарати с асинхронни ножове използват два несинхронизирани 
ножа, които лесно се изместват. Косилните апарати със синхронизирани ножове 
използват два ножа синхронизирани чрез ремък, който постоянно ги фиксира под 
ъгъл от 900. Ползите от синхронната система са постоянна режеща сила, при което 
дори при завиване не остават неокосени пространства, както и по-добър въздушен 
поток под косилния апарат, като в резултат на това се постига оптимално събиране 
на тревата и намален риск от запушване.

Синхронни ножове

Двигател
Honda е не само производител № 1 в света на двигатели, но също 
така и пионер в областта на мощните 4-тактови двигатели и 
водещ производител при V-образните двигатели. Надеждността и 
здравината на нашите двигатели са легендарни по целия свят при 
лична, професионална и индустриална употреба.
Затова нашите трактор косачки Ви предоставят изключителни 
предимства:
• Декомпресор за лесен старт и рестарт
• Най-нисък разход на гориво и най-ниски емисии в сравнение с 
други производители

Асинхронни ножове
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Модел HF1211  HE HF2317 HME HF2417 HBE

Ширина на косене 71 cm 92 cm 102 cm

Брой ножове 1 2/Асинхронни 2/Синхронни

Обем на двигателя 337 530 530

Модел на двигателя GXV340 GCV530 GCV530

Мощност 6.4 kW/ 3 100 min¯¹ 9.7 kW/ 2 800 min¯¹ 9.7 kW/ 2 800 min¯¹

Тип трансмисия  Хидростатична  Хидростатична Хидростатична

Скорост 0-8.0 km/h 0-8.2 km/h 0-8.2 km/h

Съединител на ножа Механичен Електромагнитен Електромагнитен

Optiflow - Да Да

Мулчираща система - - -

Повдигане на коша Ръчно Ръчно Ръчно

Височина на косене 30-80 mm 30-80 mm 29-90 mm

Регулиране на височината 7 степени 7 степени 7 степени

Капацитет на коша 170 l 280 l 300 l

Размери 1863x760x110 mm 2440x970x1230 mm 2440x1060x1230 mm

Тегло 172 kg 218 kg 236 kg

Авто пилот
Изберете предпочитаната скорост от една от 
четирите опции, вдигнете крака от педала и 
тракторът ще свърши сам работата /за модели 
HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, 
HF 2625 HTE/.

Hydrostatic®  хидростатична трансмисия
Хидростаичната трансмисия при трактор 
косачките осигурява плавно регулиране 
на скоростта на движение. Тази технология 
позволява също така ножовете да се въртят с 
постоянна скорост, независимо от скоростта, с 
която се движи косачката. 

Ергономична седалка с подлакътници
Ергономичната седалка с висока облегалка и сгъваеми 
подлакътници прави косенето комфортно и релаксиращо, 
независимо от големината на площта /за модели HF 2417 HME, 
HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.

Цветен LCD дисплей
Яркият и лесен за разбиране LCD дисплей показва цялата 
необходима информация /за всички модели HF 2417 и HF 2625/.



19

Поставка за мобилен телефон
Сигурност за Вашия мобилен телефон и 
бърз и лесен достъп до него /за модели 
HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, 
HF 2625 HTE/.

LED предни фарове и дневни светлини
Тези LED светлини осигуряват отлична 
осветеност и се включват автоматично, ако 
желаете /за модели HF 2417 HME, 
HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.

USB извод
Зареждате своя мобилен телефон докато 
косите /за модели HF 2417 HME, 
HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.

Автоматично електрическо изпразване на коша
Кошът се отваря посредством електрически мотор чрез натискане 
на бутон от таблото /за модели HF 2417 HTE и HF 2625 HTE/.

Луксозно кормило
Мекото и удобно кормило е със специален дизайн и плоска 
долна част, която улеснява качването и слизането от трактора. 
При моделите HF 2625 има и допълнителен лост за по-лесно 
управление /за всички модели HF 2417 и HF 2625/.

HF2417 HME HF2417 HTE HF2625 HME HF2625 HTE

102 cm 102 cm 122 cm 122 cm

2/Синхронни 2/Синхронни 2/Синхронни 2/Синхронни

530 530 690 690

GCV530 GCV530 GXV690 GXV690

9.7 kW/ 2 800 min¯¹ 9.7 kW/ 2 800 min¯¹ 13.9 kW/ 2 800 min¯¹ 13.9 kW/ 2 800 min¯¹

 Хидростатична  Хидростатична Хидростатична Хидростатична

0-8.2 km/h 0-8.2 km/h 0-8.2 km/h 0-8.2 km/h

Електромагнитен Електромагнитен Електромагнитен Електромагнитен

Да Да Да Да

Versamow Selective Versamow Selective Versamow Selective Versamow Selective

Ръчно Електическо Ръчно Електическо

29-90 mm 29-90 mm 29-90 mm 29-90 mm

7 степени 7 степени 7 степени 7 степени

300 l 280 l 350l 350l

2440x1060x1230 mm 2440x1060x1230 mm 2445x1260x1230 mm 2445x1260x1230 mm

238 kg 249 kg 261 kg 270 kg
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Двигател GX25, 25 cm3

Дебит 600 m3/h

Скорост на въздушния поток 70 m/sek

Тегло 4.5 kg

Двигател GX25, 25 cm3

Дължина на ножовете 720 mm

Интервал между зъбите 36 mm

Тегло 6.6 kg

4-ТАКТОВА ДУХАЛКА
Тази лека и компактна духалка с комфортна 
ръкохватка, регулируем въздушен поток, лесен старт 
и надежден 4-тактов двигател  ще ви осигури лесна 
и приятна работа. Тя е много икономична и с ниски 
вредни емисии.

4-ТАКТОВА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ
Екстри, които ще облекчат Вашата работа: самозаточващи се ножове, 
антивибрационна система, предпазител за ножа, всички предимства на 
4-тактовия двигател.

HHB 25 E

HHH 25D 75ET

РЪЧНО ПРЕНОСИМИ МАШИНИ С МИНИ ДВИГАТЕЛИ
Оборудвани с трите модела 4-тактови минидвигателя на Хонда GX25, GX35 и GX 50 – най-леки и компактни в своя клас. Тези двигатели 
са невероятно надеждни и издръжливи, благодарение на чугунените бутала, лагери и подсилен колянов вал.

Honda 4-тактови мини двигатели
Мини 4-тактовите двигатели на Honda GX25/35/50 предоставят мощност, която обикновено се очаква от по-големи двигатели и 
висок въртящ момент в целия диапазон от обороти и в същото време са много леки и компактни. Тези двигатели, задвижващи ръчно 
преносимите машини на Honda са донесли удовлетворение на милиони клиенти по света. Те са тихи, с ниски вибрации и 
нива на вредни емисии и не изискват предварително смесване на горивото с масло. 

Работа при 360⁰
Системата за смазване при тези двигатели осигурява постоянен приток на масло, независимо от положението на 
двигателя. Това прави боравенето и съхранението на машините по-удобно.

Декомпресираща система за лесен старт
При мини двигателите на Honda GX25/35/50 лекотата 
на запалване се постига с помощта на механична 
система за декомпресия, в съчетание със суперлек 
маховик, водещ до само 7.2 kg сила на издърпване. За 
сравнение, това изисква около 45% по-малко усилие 
от 2-тактовите двигатели в този клас. Всеки може с 
лекота може да стартира двигателя и това е значима 
част от репутацията на продуктите на Honda.

Компактен дизайн
Мини двигателите на Honda 
имат задвижвана с ремък OHC 
конструкция, която е лека и 
компактна. 4-тактовата технология 
намалява неприятните механични 
шумове, като ги прави по-тихи и 
комфортни при продължително 
използване.

Нисък разход на гориво 
Благодарение на оптимизирания 
резервоар и ниската консумация на 
гориво, тези двигатели се отличават с 
продължителна работа с едно зареждане.
Разход на гориво при макс. мощност:
GX25: 0.54 л/час при 7000 оборота
GX35: 0.70 л/час при 7000 оборота
GX50: 0.97 л/час при 7000 оборота
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Многофункционален градински 
инструмент Versatool 
Многофункционалният градински инструмент на Хонда Versatool разполага 
с широка гама сменяеми приспособления. Благодарение на ниските нива на 
вибрации, шум и вредни емисии Versatool предлага максимален комфорт при 
работа. 

Тример  
За да се справи с труднодостъпните места, 
тримерът разполага с подсилен магазин с корда. 
На главата може да се монтира и 3-зъб нож.

Верижен трион   
Комбинацията верижен трион с 4-тактов 
двигател е чудесна за работа дори при ниски 
обороти.

Ножица за жив плет  
Удобен инструмент с дължина 60 cm за 
подрязване на храсти или жив плет.

Духалка  
Духалката за Versatool™ осигурява мощен въз-
душен поток и така разпложена паралелно на 
земята намалява загубите на изходящия въздух.

Приставка за обкантване  
Създаване на чист завършек на Вашата морава ще 
бъде лесно с приставката за обкантване.

Култиватор  
Проектиран да поддържа малки лехи и 
пространства около цветя. С ширина от 20 cm 
култиваторът е удобен и практичен.

Удължения   
Допълнително, за да достигнете труднодостъпни места, 
можете да изберете между удълженията 50 cm или 1 m, които 
да използвате с ножицата за жив плет или с верижния трион.

ЗАДВИЖВАНЕ    
 UMC 425 E    25 cm3

 UMC 435 E    35 cm3

          • Самар (двоен при UMC 435 E)

Иновативна система  
за захват

  Нашата иновативна заключваща система 
е създадена за бърз и лесен монтаж на 

приставките. Монтирането става бързо и 
интуитивно само с един "клик"

100 cm

50 cm
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Модел UMS425 UMK425 UE UMK435 UE UMR435 T

Работен обем 25 cm³ 25 cm³ 35 cm³ 35 cm³

Модел на двигателя GX25T GX25T GX35T GX35T

Мощност 0.72 kW/ 7 000 min¯¹ 0.72 kW/ 7 000 min¯¹ 1.0 kW/ 7 000 min¯¹ 1.0 kW/ 7 000 min¯¹

Обем на резервоара 0.58 l 0.58 l 0.63 l 0.63 l

Тип вал Извит Прав Прав Гъвкав

Дръжка D-образна U-образна U-образна D-образна

Антивибрационна система - - - -

Окомплектовка Корда Корда, 3 зъб нож Корда, 3 зъб нож Корда, 3 зъб нож

Самар в окомплектовката - Двоен Comfort Двоен Comfort Двоен Comfort

Размери 1710х223х413 mm 1859х671х517 mm 1870x671x521 mm 2810x365x600 mm

Тегло 5.49 kg 6.28 kg 7.53 kg 10.7 kg

ХРАСТОРЕЗИ СЕРИИ UMK, UMS, UMR

  Трансмисия за тежък 
режим на работа
Трансмисията е от лят алуминий и е 
устойчива на удар. Трансмисията на 
Honda е създадена така, че да намали 
максимално разстоянието между вър-
тящите се части и неподвижните. Инова-
цията позволява на Honda да осигури 
най-надеждната защита от прах.

  Антивибрационен 
       съединител
Инженерите от Honda са създали блок 
на съединителя от 2 части, при което 
по средата е поставен антивибрацио-
нен елемент. Вибрациите от двигателя 
се абсорбират и не се предават върху 
ръкохватката, което гарантира по-до-
бър комфорт при работа.

Комфортни двукомпонентни  
ръкохватки  
Гуменото покритие позволява отлично сцепление

Двигател    
Мини 4-тактов:
лек и компактен, работи при всякакво
положение (3600).

Проектирани за работа в тежки условия, но същевременно осигуряват необходимия комфорт и удобство, благодарение на 4-тактовата 
технология на Хонда, с константна мощност и въртящ момент.

Регулируема дръжка  
Дръжката може да бъде регулирана в две 
равнини, така че да осигури подходящ 
комфорт и оптимален баланс.

Болтове TORX  
Високите обороти изискват машината да бъде 
оборудвана с болтове издържащи на вибрации. 
Специалните болтове дават възможност за по-
силно и издържащо на вибрации затягане.

Безконтактни уплътнителни  
лагери
Технологията на безконтактните уплътнител-
ни лагери е използвана от NASA и е доказано 
най-добрата защита от прах. Контактът с 
въртящата се част е избегнат и по този начин 
уплътненията не се загряват. Така се удължава 
животът на частите и се ограничава навлизане-
то на прах между тях.

  Трансмисионен вал
Валът е със 7 лагера и предава 
максимален въртящ момент 
до работния инструмент при 
минимални вибрации.

Магазин с корда     
Полуавтоматичният магазин с корда 
е лесен за монтаж и издърпване на 
кордата. С леко натискане на главата 
към земята кордата сама се изтегля, 
докато работите.
Ако желаете да монтирате ножа, 
просто свалете магазина с корда.

Корда с дълъг живот   
Малък метален резец, прикрепен от 
вътрешната страна на предпазите-
ля, отсича точната дължина корда, 
необходима за работа.
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НОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ХРАСТОРИЗИ СЕРИЯ UMK 450

Модел UMK450 LE UMK450 UE UMK450 XE

Работен обем 50 cm³ 50 cm³ 50 cm³

Модел на двигателя GX50 GX50 GX50

Мощност 1.47 kW/ 7 000 min¯¹ 1.47 kW/ 7 000 min¯¹ 1.47 kW/ 7 000 min¯¹

Обем на резервоара 0.63 l 0.63 l 0.63 l

Тип вал Прав Прав Прав

Дръжка D-образна U-образна U-образна

Антивибрационна система - - Да

Окомплектовка Корда, 3 зъб нож Корда, 3 зъб нож Корда, 3 зъб нож

Самар в окомплектовката Двоен Extra Comfort Двоен Extra Comfort Двоен Extra Comfort

Размери 1851x384x262 mm 1851x671x521 mm 1820x671x590 mm

Тегло 7.80 kg 8.10 kg 9.00 kg

Новата гама професионални храсторези на Honda UMK 450 са задвижвани от новите 4-тактови двигатели GX50 с мощност от 2 к.с., които 
осигуряват надеждност, ефекивност и висок въртящ момент при тежка и продължителна работа. Те стартират лесно и са удобни за 
работа, благодарение на комфортния самар и антивибрационната система. Може да изберете между двата вида ръкохватки и различни 
приставки и работни инструменти.

    Новият GX50
Мощност от 2 к.с. и всички 
характеристики на легендарните 
мини 4-тактови двигатели на Honda.

    Антивибрационна 
         система

Комфортна и безпроблемна работа 
дори и при продължително косене 
/при UMK 450 XE/. 

    Новата Tap&Go глава  
         с корда

Полуавтоматичният магазин с корда 
е лесен за монтаж и издърпване на 
кордата. С леко натискане на главата 
към земята кордата сама се изтегля, 
докато работите.
Ако желаете да монтирате ножа, 
просто свалете магазина с корда.

4 зъб нож**

Приспособления

Допълнителни 
работни 
инструменти са 
на разположение 
за някои от 
моделите.

Верижен 
трион*

Ножица за жив плет* 3 зъб нож Циркулярен 
диск **

* Верижен трион и ножица за жив плет съвместими с моделите с D-образна ръкохватка
** 3 зъб нож и циркулярен диск съвместими с моделите с U-образна ръкохватка
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Хонда отговаря на засиленото търсене на акумулаторни продукти на пазара на градинска техника. Конструирани за професионална 
работа, акумулаторните машини на Honda се захранват от новата универсална система батерии, които осигуряват достатъчно мощност 
за продължително време. Батериите и зарядното устройство са съвместими с всички машини и предоставят избор от различни мощ-
ности. Използването с 9Ah литиево йонна батерия осигурява степен на защита IPX4, т.е. напълно водоустойчиви и работа при различни 
климатични условия.

СИСТЕМА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ
Ръчнопреносими акумулаторни уреди

НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ 
Двойният закален нож от висококачествена 
стомана не се спира и пред най-тежките 
препятствия. Мощната батерия осигурява 
бързо и прецизно рязане и висока 
производителност. Въртящата се задна 
ръкохватка предоставя комфорт и удобство 
при работа.

ДУХАЛКА
Тиха, лека и компактна духалката за листа е снабдена 
безчетков мотор и мощна турбина. Разполага с 
регулиране на скоростта и сменяеми дюзи за различни 
приложения. За комфорт и удобство батерията е 
поставена в колан за кръста. Перфектна за почистване 
на тревни площи, пътеки и пътни настилки или за 
изчистване след подрязване на храсти. Устойчивост на 
метеорологични условия (IPX 4).

ТРИМЕР
Лек и удобен тример окомплектован с 
глава за косене, при която при допир 
със земната повърхност автоматично 
се регулира дължината на кордата. 36 V 
литиево йонна батерия и безчетковият 
мотор осигуряват ненадмината мощност. 
Удобен самар в комплекта. Като опция се 
предлага 3-зъб нож с предпазител.

HHT 36 AXB

HHB 36 AXB

HHH 36 AXB
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СИСТЕМА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ
Акумулаторни косачки
Задвижвани от 1.8 kW безчетков двигател и универсалната система 
от акумулаторни батерии, новите izy ON акумулаторни косачки 
допълват широката гама бензинови косачки на Honda. Конструк-
цията на базата на здравия стоманен корпус на бензиновите 
косачки от серията HRG е гаранция за надеждност. Самоходната 
трансмисия при модел HRG 466 XB осигурява лека и приятна ра-
бота. Както и при бензиновите косачки, този модел се характери-
зира с отлично събиране на окосената трева и Versamow Selective 
мулчираща система.

Настройване височината на косене
Без усилие настройвате височината на косене чрез повдигане 
или сваляне на корпуса.

Versamow Selective мулчираща система
Само с плъзгането на един бутон избирате 
дали да събирате, мулчирате или изхвърляте 
тревата. Не е необходимо да монтирате други 
приспособления или ножове за мулчиране – 
всичко е лесно и сигурно.

Водозащитена
Със степен на защита IP56 
можете да косите дори при 
дъжд. 
/за барерия DPW3690XA/

Бутон за лесен старт
Стартирайте Вашата косачка с просто натискане на 
бутона, който се намира на удобно и достъпно място.

Батерия 
36V 4.0Ah

DP3640XA

Батерия 
36V 6.0Ah

DP3660XA

Батерия
36V 9.0Ah

DPW3690XA

Модели батерии Капацитет Макс. сила на тока Степен на защита Термо Смарт 
Технология Тегло

DP 3640 XA 4.0 Ah 24 A IPX1 да 1.3 kg

DP 3660 XA 6.0 Ah 24 A IPX1 да 1.3 kg

DP 3690 XA 9.0 Ah 45 A IP56 да 2.3 kg

Зарядно устройство CV 3680 XA
Зарядното устройство може да се използва с всички показани по-долу батерии.

Модели 
батерии

Сила на
тока

Време за зaреждане 
до 80%

Време за 
зaреждане до 100% Тегло

36V 4.0Ah 8A 25 min 35 min 0.82 kg

36V 6.0Ah 8A 35 min 55 min 0.82 kg

36V 9.0Ah 8A 49 min 77 min 0.82 kg

Модел HRG416 XB HRG466 XB

Ширина на косене 41 cm 46 cm

Тип трансмисия Без самоход Самоход

Корпус Стоманен Стоманен

Мулчираща система - Versamow

Височина на косене 20-74 mm 20-74 mm

Тегло 22.5 kg 27.5 kg

Акумулаторни батерии 36V

HRG416 XB

HRG466 XB
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Хонда разполага с широка гама мотокултиватори, предназначени 
за различни площи и различни дейности. Големият набор от функ-
ционални екстри осигуряват лесна, бърза и ефикасна работа.

МОТОФРЕЗИ 

Модел FG110 FG201 FG205 FG320

Модел на двигателя GX25T GXV50 GXV50 GP160

Мощност 0.61 kW/ 6000 min¯¹ 1.3 kW/ 4800 min¯¹ 1.3 kW/ 4800 min¯¹ 3.4 kW/ 3 600 min¯¹

Максимална работна ширина 230 mm 300 mm 450 mm 800 mm

Максимална работна дълбочина 203 mm 230 mm 260 mm 325 mm

Предни предавки 1 1 1 1

Задни предавки - - - 1

Скорост на инструмента напред 182 min¯¹ 197 min¯¹ 135 min¯¹ 108 min¯¹

Скорост на инструмента назад - - - 53 min¯¹

Размери 1175x365x958 mm 1185x455x980 mm 1155x510x1035 mm 1500x837x980 mm

Тегло 13 kg 17 kg 21 kg 53 kg

Сгъваема дръжка

Създадена за удобство, тази дръжка се
сгъва просто и лесно при транспорт или съхранение.

Реверсивна дръжка
Когато използвате мотофреза с прикачен аксесоар, 
просто завъртете дръжката на 180o, вместо да 
завъртате цялата машина. Тази функция позволява 
употребата на голям набор от аксесоари.

Съединител

Стопират се левите или десните фрезоващи 
елементи с цел по-лесна промяна на посоката.

Транспортно колело
За допълнителна маневреност, транспортното 
колело Ви помага да придвижите мотофрезата до 
работното и място или обратно, дори по наклони и 
неравности.

Скоростна кутия
Повече предавки означават по-голяма мощност и 
еластичност. Скоростната кутия предава отлична 
мощност и въртящ момент, позволявайки да 
изберете перфектната скорост за Вас.

Въртяща се дръжка
Въртящата се дръжка може да се фиксира вляво или 
в дясно, като така Ви позволява да не оставяте следи 
от стъпки зад Вас.

Ергономични ръкохватки

Различните позиции на ръкохватките позволяват 
по-сигурна работа и безпроблемно завиване.

Странични дискове
Страничните дискове предпазват насажденията от 
щети причинени от фрезоващите елементи или от 
хвърчащи късове.

Вал за отвеждане на мощността
Система за насочване на мощност от двигателя, 
която позволява употребата на различни видове 
прикачни устройства задвижвани от двигателя.

Противоположно въртене на фрезоващите елементи
Въртенето на всеки фрезоващ елемент в обратна по-
сока спрямо съседния осигурява много балансиран 
и лесен контрол, също така безпроблемно, бързо и 
ефикасно фрезоване.

4-тактови двигатели
Мотофрезите на Honda са задвижвани от надеждни 4-тактови двигатели, които 
са не само щадящи околната среда с ниски нива на вредни емисии, но също така 
и много безшумни. С ниския си разход на гориво те Ви спестяват време и пари, а 
високият въртящ момент Ви позволява работа дори при твърда почва. Системата за 
декомпресия Ви дава винаги лесен старт.
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Модел FJ500 DER F560 FF500 FR750

Модел на двигателя GX160 GX160 GCV160 GX200

Мощност 3.6 kW/ 3600 min¯¹ 3.6 kW/ 3600 min¯¹ 3.3 kW/ 3 600 min¯¹ 4.1kW/ 3 600 min¯¹

Максимална работна ширина 800 mm 900 mm 550 mm 510 mm

Максимална работна дълбочина 325 mm 330 mm 200 mm 326 mm

Предни предавки 2 6 3 2

Задни предавки 1 2 1 1

Скорост на инструмента напред 80-113 min¯¹ 16-122 min¯¹ 0.2-1 m/sec 0.35-1.22 m/sec

Скорост на инструмента назад 28 min¯¹ 16-32 min¯¹ 0.3 m/sec 0.36 m/sec

Размери 1395x610x980 mm 1610x610x990 mm 173x585x1045 mm 1500x570x1140 mm

Тегло 62 kg 53 kg 77 kg 91 kg

Преди всичко контрол
Тъй като спецификата на почвата може да бъде различна е необхо-
дима гъвкавост при изпълнението на всяка задача. Затова от Honda 
са създали различни технологии, които да улесняват работата и да 
Ви дават възможности за добър контрол. Например някои модели 
имат до 6 скорости напред, които Ви позволяват да работите с под-
ходящата скорост взависимост от условията. Моделите, при които 
можете да настроите широчината на работните инструменти, както 
и дълбочината на фрезоване, позволяват да адаптирате машината 
съобразно спецификата на Вашата градина. Съединителят позволява 
да контролирате по-прецизно работният процес, когато и където е 
необходимо.

Ергономичен дизайн
Богатият опит на Honda 
в производството на мо-
тофрези е спомогнал за 
създаването на дизайн и 
конструкция, които правят 
лесно и приятно използване-
то на машините. Това включва 
ергономичност на уредите за 
управление, настройващи се 
ръкохватки, които спомагат 
не само да изберете перфект-
ната позиция при работа, но 
също така Ви улесняват при 
транспортиране и съхране-
ние на Вашата машина.

Мултифункционалност
На разположение е богата гама от принадлежности, които 
правят Вашата мотофреза мултифункционална. Взависимост 
от модела, можете да добавите вертикулатор, аератор, плуг 
или вадач на картофи към Вашата машина, като всички те са 
конструирани специално за мотофрезите на Honda и ще Ви 
помогнат да постигнете отлични резултати.

Въртене на мотичките в противоположни посоки
Въртене на съседни мотички в противоположни посоки една 
спрямо друга при моделите FF300, FF500, FR750 прави маши-
ната по-добре балансирана и лесна за управление и много 
по-производителна дори и при твърда почва.



СНЕГОРИНИ
Благодарение на иновативните технологии, комфортното и лесно управление и много-
бройните функции, снегорините на HONDA са наистина уникални.
Всички снегорини на HONDA са произведени в Япония и САЩ и това гарантира тяхната 
изключителна надеждност и производителност.

Модел HS750 HSS655 EW HSS655 ET HSS655 ETD HSS760 EW HSS760 ETD HSS970 ETD HSS1380 ETD HSS1380i ETD HSM1380 ETD HSL2511E

Тип задвижване Колесно Колесно Верижно Верижно Колесно Верижно Верижно Верижно Верижно - Хибрид Верижно - Хибрид Верижно - Хибрид

Модел двигател GC190 GX160 GX160 GX160 GX200 GX200 GX270 GX390 GXV390 i-GX390 GX690

Мощност 3.4 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 4.1 kW/ 3 600 min¯¹ 4.1 kW/ 3 600 min¯¹ 6.3 kW/ 3 600 min¯¹ 8.7 kW/ 3 600 min¯¹ 7.6 kW/ 3 600 min¯¹ 8.7 kW/ 3 600 min¯¹ 16.5 kW/ 3 600 min¯¹

Обем резевоар 1.1 l 3.1 l 3.1 l 3.1 l 3.1 l 3.1 l 5.0 l 5.7 l 6.4 l 5.7 l 25.0 l

Работа с 1 зареждане 1,30 h 2,70 h 2,70 h 2,00 h 1,80 h 1,80 h 2,20 h 2,20 h 2,50 h 2,30 h 4,0 h

Задвижване/скорости Роторно 2-напред/1-назад 2-напред/1-назад 2-напред/1-назад Хидростатично Хидростатично Хидростатично Хидростатично 2 електромотора 2 електромотора Хидростатично

Работна ширина/височина 50/30 cm 55/50 cm 55/50 cm 55/50 cm 61/51 cm 61/42 cm 71/51 cm 81/51 cm 81/51 cm 80/58 cm 110/71.5 cm

Максимален капацитет 29 t/h 32 t/h 37 t/h 37 t/h 46 t/h 42 t/h 50 t/h 65 t/h 60 t/h 83 t/h 140 t/h

Макс. далечина на 
изхвърляне 10 m 14 m 14 m 14m 14 m 14 m 16 m 17 m 17 m 19 m 26 m

Настройка на 
изхвърлянето Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно Електрическо Ръчно Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо

Размери 1260х530х1030 mm 1400x550x1110 mm 1500х550х1125 mm 1500х550х1125 mm 1475x620x1105 mm 1390x620x1075 mm 1500x725x1170mm 1500x825x1170 mm 1560x815x1155 mm 1760x800x1340 mm 2425x1100x2015 mm

Тегло 41 kg 67 kg 68 kg 77 kg 87 kg 100 kg 120 kg 135 kg 168 kg 235 kg 595 kg

Хидростатично  
задвижване: 

Серийно при снегорините след 
7-ма серия. С лоста можете да 
настроите скоростта на прид-
вижване прецизно и безпро-
блемно, без това да влияе на 
оборотите на фрезата.  Чрез 
плавното регулиране на ско-
ростта напасвате работния ре-
жим съобразно условията.
* Не важи за всички модели

Плавно регулиране 
височината на работната 
фреза:  

Осигурява безпроблемна ра-
бота при неравни площи. Инте-
грираният газов амортисьор Ви 
позволява плавно да регулирате 
работната височина, прецизно 
и удобно само с един лост по 
време на движение напред или 
назад.
* Не важи за всички модели

 Двигатели HONDA: 

Надеждността и мощността на 
двигателите HONDA е всепри-
зната навсякъде по света. Сне-
горините на HONDA са най-ти-
хите, предлагани на пазара – с 
до 10 dB по-тихи от останалите. 
Двигателите HONDA отговарят 
на най-строгите норми за отра-
ботени газове.

Предпазен съединител:

При среща с препятствие се за-
действа сензор, който изключва 
двигателя и спира въртенето на 
фрезата. Това спестява пари, 
време и нерви за смяна на 
предпазния болт и защитава 
двигателя от повреди. Просто 
трябва да стартирате машината 
отново и да продължите.
* Не важи за всички модели

ИНОВАЦИИ ПРИ СНЕГОРИНИТЕ HONDA
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Модел HS750 HSS655 EW HSS655 ET HSS655 ETD HSS760 EW HSS760 ETD HSS970 ETD HSS1380 ETD HSS1380i ETD HSM1380 ETD HSL2511E

Тип задвижване Колесно Колесно Верижно Верижно Колесно Верижно Верижно Верижно Верижно - Хибрид Верижно - Хибрид Верижно - Хибрид

Модел двигател GC190 GX160 GX160 GX160 GX200 GX200 GX270 GX390 GXV390 i-GX390 GX690

Мощност 3.4 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 3.6 kW/ 3 600 min¯¹ 4.1 kW/ 3 600 min¯¹ 4.1 kW/ 3 600 min¯¹ 6.3 kW/ 3 600 min¯¹ 8.7 kW/ 3 600 min¯¹ 7.6 kW/ 3 600 min¯¹ 8.7 kW/ 3 600 min¯¹ 16.5 kW/ 3 600 min¯¹

Обем резевоар 1.1 l 3.1 l 3.1 l 3.1 l 3.1 l 3.1 l 5.0 l 5.7 l 6.4 l 5.7 l 25.0 l

Работа с 1 зареждане 1,30 h 2,70 h 2,70 h 2,00 h 1,80 h 1,80 h 2,20 h 2,20 h 2,50 h 2,30 h 4,0 h

Задвижване/скорости Роторно 2-напред/1-назад 2-напред/1-назад 2-напред/1-назад Хидростатично Хидростатично Хидростатично Хидростатично 2 електромотора 2 електромотора Хидростатично

Работна ширина/височина 50/30 cm 55/50 cm 55/50 cm 55/50 cm 61/51 cm 61/42 cm 71/51 cm 81/51 cm 81/51 cm 80/58 cm 110/71.5 cm

Максимален капацитет 29 t/h 32 t/h 37 t/h 37 t/h 46 t/h 42 t/h 50 t/h 65 t/h 60 t/h 83 t/h 140 t/h

Макс. далечина на 
изхвърляне 10 m 14 m 14 m 14m 14 m 14 m 16 m 17 m 17 m 19 m 26 m

Настройка на 
изхвърлянето Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно Електрическо Ръчно Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо

Размери 1260х530х1030 mm 1400x550x1110 mm 1500х550х1125 mm 1500х550х1125 mm 1475x620x1105 mm 1390x620x1075 mm 1500x725x1170mm 1500x825x1170 mm 1560x815x1155 mm 1760x800x1340 mm 2425x1100x2015 mm

Тегло 41 kg 67 kg 68 kg 77 kg 87 kg 100 kg 120 kg 135 kg 168 kg 235 kg 595 kg

Reset бутон

Само с едно натискане се осигу-
рява автоматично поставяне на 
фрезата в нулева позиция както 
вертикално, така и хоризонтал-
но. /при модел HSM 1380 ETDR/

Auto:  При този режим се активира 
автоматичното вдигане и сваляне 
на работния орган, както и се 
напасва скоростта съобразно 
обстановката.

Power:  Оборотите на двигателя 
варират от 2000 до 4000 оборота. 
И тук е активирано автоматичното 
вдигане и сваляне на работния 
орган, както и напасването на 
скоростта. Постига се максимална 
далечина на изхвърляне.

Manual: Операторът сам може 
ръчно да избере необходимите 
настройки, при което също може да 
се постигне максимална далечина 
на изхвърляне.

Завиване на място:

Веригите се задвижват от 
отделен електромотор, чиито 
обороти се регулират елек-
тронно. Това позволява лесно и 
безпроблемно завиване. Функ-
цията „Нулев завой” позволява 
обръщането на място.

Електрическо регулиране 
на работния орган: 

Лесно хоризантално и вертикално 
регулиране само с натискане 
на един бутон /при модели HSM 
1380 ETDR, HSL 2511. След работа 
следва автоматично връщане 
на работния орган в начално 
положение.

Автоматично настройване 
височината на фрезата:

При включване на заден ход 
работният орган се вдига авто-
матично, а след това автоматич-
но се спуска при работа. Чрез 
интегрираната Memory функция 
фрезата се спуска автоматич-
но на преди това избраната 
височина. 

ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Бензиновият двигател задвижва само фрезата и генератора, а 
чрез интелигентна система за контрол двата електромотора 
и акумулаторите се захранват с ток. Така цялата мощност на 
бензиновия двигател остава на разположение на фрезата, 
докато електромоторите осигуряват движението на веригите. 
Така производителността на един 15 к.с. хибриден снегорин се 
равнява на тази, която има един обикновен с мощност 20 к.с. 
Компютър следи натоварването и при увеличаване на обема сняг, 
скоростта автоматично се забавя.

Три режима на работа на задвижването на фрезата:
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ДВИГАТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
Honda е производител №1 в света на малки бензинови двигатели. През 2012 г. общото произведено количество машини и двигатели от 
Honda достигна 100 000 000 броя. Освен продуктите на Honda, изделията на много други производители са задвижвани от нашите двига-
тели. При леката строителна техника делът на машините в световен мащаб с вграден двигател Honda е над 50%. При тези машини обикно-
вено се използва професионалната GX серия двигатели, която вече е с 3 години гаранция. Двигателите Honda имат следните предимства: 
Висока мощност и изключителна надеждност, лесно и безпроблемно стартиране, нисък разход на гориво и масло, ниски нива на шум и 
вредни емисии.

GX серия

Тип 4 такта, OHC 4 такта, OHC 4 такта, OHC 4 такта, OHC 

Работен обем 25 cm3 35.8 cm3 47.9 cm3 98 cm3

Мощност 0.72 kW (1.0 HP) / 7000 min-1 1.0 kW (1.3 HP) / 7000 min-1 1.47 kW (2.0 HP) / 7000 min-1 2.1 kW (2.8 HP) / 3600 min-1

Въртящ момент 1.0 Nm / 0.10 Kgm / 5000 min-1 1.6 Nm / 0.16 Kgm / 5500 min-1 2.2 Nm / 0.22 Kgm / 5000 min-1 5.7 Nm / 0.58 Kgm / 3600 min-1

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно

Горивен резервоар 0.58 L .63 L 0.63 L 0.77 L

Консумация на гориво 0.54 L/ h - 7000 min-1 0.7 L/ h - 7000 min-1 0.97 L/ h - 7000 min-1 0.88 L/ h - 3600 min-1

Размери ДхШхВ 192 x 221 x 230 mm 198 x 234 x 240 mm 199 x 260 x 263 mm 287 x 304 x 418 mm

Тегло 2.78 kg 3.33 kg 4.13 kg 10.6 kg

GX серия

Тип 4-такта OHV 4 такта, OHC 4 такта, OHC 4-такта, OHC 

Работен обем 121 cm3 118 cm3 163 cm3 196 cm3

Мощност 2.7 kW (3.6 HP) / 3600 min-1 2.6 kW (3.5 HP) / 3600 min-1 3.6 kW (4.8 HP) / 3600 min-1 4.1 kW (5.5 HP) / 3600 min-1

Въртящ момент 7.5 Nm / 0.76 kgm / 2500 min-1 7.3 Nm / 0.74 Kgm / 2500 min-1 10.3 Nm / 1.05 Kgm / 2500 min-1 12.4 Nm / 1.26 Kgm /2500 min-1

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно

Горивен резервоар - 2 L 3.1 L 3.10 L

Консумация на гориво 1.0 L/ h - 3600 min-1 1 L/ h - 3600 min-1 1.4 L/ h - 3600 min-1 1.7 L/ h - 3600 min-1

Размери ДхШхВ 259 x 294 x 290 mm 305 x 346 x 329 mm 312 x 362 x 346 mm 321 x 376 x 346 mm

Тегло 10.4 kg 13 kg 15 kg 16 kg

GCV серия

Тип 4-такта OHV 4-такта, OHC 4-такта OHV 4-такта, OHC 

Работен обем 270 cm³ 270 cm3 340 cm3 389 cm3

Мощност 5.9 kW (7.9 HP) / 3600 min-1 6.3 kW (8.4 HP) / 3600 min-1 8.0 kW (10.7 HP) / 3600 min-1 8.7 kW (11.7 HP) / 3600 min-1

Въртящ момент 15.3 Nm / 1.86 kgm / 2500 min-1 19.1 Nm / 1.94 Kgm / 3600 min-1 26.4 Nm / 2.69 kgm / 2500 min-1 26.5 Nm / 2.7 Kgm / 3600 min-1

Запалване Ръчно/ Електрическо Ръчно Ръчен Ръчно (ел. старт)

Горивен резервоар 5.3 L 5.3 L 6.1 L 6.1 L

Консумация на гориво 2.2 L/h - 3600 min-1 2.4 L/ h - 3600 min-1 3.1 L/ h - 3600 min-1 3.5 L/ h - 3600 min-1

Размери ДхШхВ 381 x 428 x 422 mm 381 x 428 x 422 mm 406 x 460 x 448 mm 406 x 460 x 448 mm

Тегло 25.8 kg 25.8 kg 31.7 kg 31.7 kg

GX  
Гамата GX - двигатели е разработена за тежки приложения в индустрията и строителството, Монтират се на генератори, помпи, трамбов-
ки, пердашки и други машини. Всички двигатели са 4-тактови с хоризонтално разположен вал. 

GX25 GX100

GX200

GX240

GX35

GX120

GX270

GX50

GX160

GX390

GXR120

GX340
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GP, GCV
Двигателите за вграждане GP с хоризонтален вал и GCV с вертикален вал се използват предимно за машини с домашно 
и градинско приложение. Монтират се на косачки, мотокултиватори и други.

eGX 
Една легенда продължава
В синхрон с новите тенденции през 2019 година Honda представи 
за първи път новата eGX серия безчеткови електрически двигатели, 
захранвани от акумулаторна батерия. Двигателити са с мощност 
от 2 kW, имат нулеви емисии и са предназначени за монтиране на 
трамбовки. Характеризират се с всички предимства на легендар-
ните бензинови GX двигатели и са напълно съвместими с тях, т.е. 
могат да бъдат поставени на трамбовки, които са били с бензинов 
GX двигател.

GX серия

Тип 4 такта, OHV 4-такта OHV 2 Цилиндъра 4-такта OHV 2 Цилиндъра 4-такта OHV 2 Цилиндъра

Работен обем 688 cm3 688 cm³ 688 cm³ 779 cm3

Мощност 15.5 kW (20.8 HP) / 3600 min-1 16.5 kW ( 22.1 HP ) / 3600 min-1 16.5 kW ( 22.1 HP ) / 3600 min-1 18.6 kW (24.9 HP) / 3600 min-1

Въртящ момент 48.3 Nm / 4.93 Kgm / 2500 min-1 48.3 Nm / 4.93 kgm / 2500 min-1 48.3 Nm / 4.93 kgm / 2500 min-1 54.5 Nm / 5.56 Kgm /2500 min-1

Запалване Електрическo Електрическo Електрическo Електрическo

Горивен резервоар - - - -

Консумация на гориво 6.0 L/ h - 3600 min-1 6.7 L/h - 3600 min-1 6.6 L/h - 3600 min-1 7.1 L/ h - 3600 min-1

Размери ДхШхВ 405 x 410 x 438 mm 429 x 410 x 438 mm 429 x 483 x 438 mm 429 x 492 x 438 mm

Тегло 44.4 kg 44.6 kg. 47.1 kg. 47.1 kg

GX серия

Тип 4-такта, OHV 4-такта OHV 4-такта, OHV 4-такта OHV 2 Цилиндъра

Работен обем 57 cm3 163 cm3 389 cm3 779 cm3

Мощност 1.5 kW (2.0 HP) / 4800 min-1 3.2 kW (4.3 HP) / 3600 min-1 7.6 kW (10.2 HP) / 3600 min-1 18.6 kW (24.9 HP) / 3600 min-1

Въртящ момент 3.2 Nm / 0.33 Kgm / 4000 min-1 9.6 Nm / 0.98 kgm / 2500 min-1 24.2 Nm / 2.47 Kgm / 2500 min-1 54.5 Nm / 5.56 Kgm /2500 min-1

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно / Електическо Електрическo

Горивен резервоар 0.27 L 1.4 L 2.1 L -

Консумация на гориво 0.58 L/ h - 4600 min-1 1.1 L/ h - 3000 min-1 2.5 L/ h - 3000 min-1 6.9 L/ h - 3600 min-1

Размери ДхШхВ 249 x 286 x 240 mm 420 x 365 x 357 mm 490 x 385 x 410 mm 4461 x 493 x 513 mm

Тегло 5.4 kg 15.5 kg 33.0 kg 48.2 kg

GCV серия

Тип 4-такта OHV 4-такта OHV 4-такта, OHV 4-такта, OHV 

Работен обем 163 cm³ 196 cm³ 166 cm3 201 cm3

Мощност 3.6 kW (4.8 HP) / 3600 min-1 4.1 kW (5.5 HP) / 3600 min-1 3.6 kW (4.8 HP) / 3600 min-1 4.2 Kw (5.6 HP) / 3600 min-1

Въртящ момент 10.3 Nm / 1.05 kgm / 2500 min-1 12.4 Nm / 1.26 kgm / 2500 min-1 11.1 Nm / 1.13 Kgm / 2500 min-1 12.7 Nm / 1.3 Kgm / 2500 min-1

Запалване Ръчен Ръчен Ръчно Ръчно

Горивен резервоар 3.1 L 3.1 L 0.9 L 0.9 L

Консумация на гориво 1.4 L/h - 3600 min-1 1.7 L/h - 3600 min-1 1.2 L/ h - 3000 min-1 1.4 L/ h - 3000 min-1

Размери ДхШхВ 314 x 363 x 335 mm 323 x 378 x 335 mm 415 x 330 x359 mm 415 x 330 x 359 mm

Тегло 15.1 kg 16.1 kg 10.1 kg 10.1 kg

GXV  
Гамата GXV - двигатели от серията GX с вертикален вал

GX630 iGX800

GP160 GP200

GXV57

GCVx170

iGX700

GXV390GXV160

GX690

GXV800

GCVx200

Тук са посочени само най-използваните двигатели на Honda. За пълната гама двигатели се обръщайте към Вашия дилър.
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Извънбордовите двигатели на Хонда са надеждни, тихи и икономични. Благодарение на ултралекия и ергономичен дизайн плаването 
се превръща в голямо удоволствие. Двигателите на Хонда са конструирани съобразно най-новите технологии, което гарантира макси-
мална мощност при минимални тегло и размери, многобройни функционалности и минимален разход на гориво и вредни емисии. 

ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛИ

Модел BF2.3 BF4 BF5 BF6 BF8 BF10 BF20 BF50 BF80 BF100 BF150 BF200 BF250

Тип OHV-1 цилиндър OHV-1 цилиндър OHV-1 цилиндър OHV-1 цилиндър OHC-2 цилиндъра OHC-2 цилиндъра OHC-2 цилиндъра OHC-3 цилиндъра OHC-4 цилиндъра OHC-4 цилиндъра DOHC-4 цилиндъра OHC-6 цилиндъра OHC-6 цилиндъра VTEC

Работен обем 57 cm³ 127 cm³ 127 cm³ 127 cm³ 222 cm³ 222 cm³ 350 cm³ 808 cm³ 1496 cm³ 1496 cm³ 2354 cm³ 3471 cm³ 3583 cm³

Мощност 2.3 hp 4 hp 5 hp 6 hp 8 hp 10 hp 20 hp 50 hp 80 hp 100 hp 150 hp 200 hp 250 hp

Охладителна система Въздушна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна

Горивна система 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор Инжекцион Инжекцион Инжекцион Инжекцион PGM-FI Инжекцион PGM-FI Инжекцион PGM-FI

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно/ Електрическо Ръчно/ Електрическо Ръчно/ Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо

Изпускателна система - През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера

Генератор - - 6А опция 6А опция 12А / 6А 12А / 6А 12А / 6А 17А 35А 35А 40A 60A 60A

Валове Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
 Дълъг

Къс/
 Дълъг

Къс/
 Дълъг

Дълъг/
Екстра дълъг

Дълъг/
 Екстра дълъг

Дълъг/
Екстра дълъг

Дълъг/
Екстра дълъг/ 
Ултра дълъг

Екстра дълъг/ 
Ултра дълъг

Тегло 13.5/ 14 kg 27.8/ 28.3 kg 27.8/ 28.3 kg 27.8/ 28.3 kg 42/ 44.5/ 48.5 kg 42/ 46/ 48.5 kg 46.5/ 49.5/ 58.5 kg 96/ 98 kg 165/ 171 kg 166/ 172 kg 214/ 217 kg 265/ 267/ 275 kg 290/ 294 kg

Наклон Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно
Ръчно 

Газов амортисьор  
Хидравлично

Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично

Размери 410 x 280 x 945/ 
1100 mm

524 х 347 х 1020/ 
1147 mm

524 х 347 х 1020/ 
1147 mm

524 х 347 х 1020/ 
1147 mm

600 х 345 х 1105/ 
1235 mm

600 х 345 х 1105/ 
1235 mm

640 х 350 х 1110/ 
1240mm

694 x 372 x 1258/ 
1364 mm

746 х 449 х 1566/ 
1693 mm

746 х 449 х 1566/ 
1693 mm

845 x 580 x 1665/ 
1790 mm

920 х 625 х 1670/ 
1800/ 1925 mm

920 х 625 х 1887/ 
2014 mm

VTEC™ – VARIABLE VALVE TIMING AND 
LIFT ELECTRONIC CONTROL

Разработена за висока производителност на двигателите, система-
та VTEC ™ увеличава  работата  на смукателните клапани, за да се 
осигури оптимална работа при ниски и при високи обороти.  
VTEC ™ осигурява плавна и стабилна работа на празен ход и разши-
рява кривата на въртящия момент при по-високи обороти.  
(BF100, BF150, BF225 и BF250).

BLAST™ – BOOSTED LOW SPEED TORQUE

Революционната система на Хонда BLAST ™ 
(съотношение въздух/ гориво) е технология повишаваща въртящия 
момент на двигателя при ниски обороти в случай на бързо ускоре-
ние. Това допринася за отлични показатели и бърз глисаж.   
(BF40-BF250).

ECOMO – ECONOMY CONTROLLED MOTOR

Технологията на Honda EcoMo позволява по-опти-
мално изгаряне и по-икономична работа. Сензори прецизно измерват 
съотношението въздух/ гориво и осигуряват най-добра икономия на 
гориво при криузна скорост. (BF40–BF250).

PGM-FI

Известната система на Honda за програмира-
но впръскване на горивото е контролирана 
от множество датчици от напреднала технолоия, а ECU-то  
(Engine Control Unit) точно контролира доставката на гориво към 
двигателя.  Лесно стартиране, мигновената реакция на газта и 
чувстителната икономия на гориво са 
гарантирани. (BF40 - BF250).  

DBW - УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ЖИЛА

DBW (Drive By Wire) е система за 
управление на двигатели, която 
осигурява плавно подаване на газ и 
превключване на предавки при вся-
какви работни условия. Системата е 
проектирана да включва разширени 
функции на употреба, синхронизация, режим на тролинг, преду-
преждения и други (BF175K3/BF200K3/BF225K3/BF250). Реакцията на 
газта и чувствителната икономия на гориво са гарантирани.

2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2012
BF200 
BF225

BF15 
BF20

BF2.3  
BF135  
BF150

BF175 
BF200 
BF225

BF75
BF90

BF40
BF50

BF60
BFP60

BF115
BF135 
BF150 
BF175 
BF200  
BF225

BF250

1964 1967 1971 1987 1990 1993 1997 1998 1999 2000
THE  
FUTURE  
IS IN  
4-STROKE

GB25 B45 
B75

BF8  
BF9.9 
BF15

BF35  
BF45

BF25 BF75  
BF90

BF115 
BF130

BF2 BF8 
BF10

* Други мощности извън бордови двигатели: BF15, BF30, BF40, BF60, BF115, BF135, BF175, BF225
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Модел BF2.3 BF4 BF5 BF6 BF8 BF10 BF20 BF50 BF80 BF100 BF150 BF200 BF250

Тип OHV-1 цилиндър OHV-1 цилиндър OHV-1 цилиндър OHV-1 цилиндър OHC-2 цилиндъра OHC-2 цилиндъра OHC-2 цилиндъра OHC-3 цилиндъра OHC-4 цилиндъра OHC-4 цилиндъра DOHC-4 цилиндъра OHC-6 цилиндъра OHC-6 цилиндъра VTEC

Работен обем 57 cm³ 127 cm³ 127 cm³ 127 cm³ 222 cm³ 222 cm³ 350 cm³ 808 cm³ 1496 cm³ 1496 cm³ 2354 cm³ 3471 cm³ 3583 cm³

Мощност 2.3 hp 4 hp 5 hp 6 hp 8 hp 10 hp 20 hp 50 hp 80 hp 100 hp 150 hp 200 hp 250 hp

Охладителна система Въздушна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна Водна

Горивна система 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор 1 карбуратор Инжекцион Инжекцион Инжекцион Инжекцион PGM-FI Инжекцион PGM-FI Инжекцион PGM-FI

Запалване Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно/ Електрическо Ръчно/ Електрическо Ръчно/ Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо

Изпускателна система - През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера През пропелера

Генератор - - 6А опция 6А опция 12А / 6А 12А / 6А 12А / 6А 17А 35А 35А 40A 60A 60A

Валове Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
Дълъг

Къс/
 Дълъг

Къс/
 Дълъг

Къс/
 Дълъг

Дълъг/
Екстра дълъг

Дълъг/
 Екстра дълъг

Дълъг/
Екстра дълъг

Дълъг/
Екстра дълъг/ 
Ултра дълъг

Екстра дълъг/ 
Ултра дълъг

Тегло 13.5/ 14 kg 27.8/ 28.3 kg 27.8/ 28.3 kg 27.8/ 28.3 kg 42/ 44.5/ 48.5 kg 42/ 46/ 48.5 kg 46.5/ 49.5/ 58.5 kg 96/ 98 kg 165/ 171 kg 166/ 172 kg 214/ 217 kg 265/ 267/ 275 kg 290/ 294 kg

Наклон Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно Ръчно
Ръчно 

Газов амортисьор  
Хидравлично

Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично

Размери 410 x 280 x 945/ 
1100 mm

524 х 347 х 1020/ 
1147 mm

524 х 347 х 1020/ 
1147 mm

524 х 347 х 1020/ 
1147 mm

600 х 345 х 1105/ 
1235 mm

600 х 345 х 1105/ 
1235 mm

640 х 350 х 1110/ 
1240mm

694 x 372 x 1258/ 
1364 mm

746 х 449 х 1566/ 
1693 mm

746 х 449 х 1566/ 
1693 mm

845 x 580 x 1665/ 
1790 mm

920 х 625 х 1670/ 
1800/ 1925 mm

920 х 625 х 1887/ 
2014 mm

2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2012
BF200 
BF225

BF15 
BF20

BF2.3  
BF135  
BF150

BF175 
BF200 
BF225

BF75
BF90

BF40
BF50

BF60
BFP60

BF115
BF135 
BF150 
BF175 
BF200  
BF225

BF250

ТРОЛИНГ КОНТРОЛ

Тролинг контролът осигурява по-прецизно движение на бавна 
скорост, което го прави идеална функция за любителите на рибо-
лова и бавните маневри. Скоростта се контролира посредством 
бутон, разположен в близост до управлението на лодката, като 
това се осъщестествява чрез увеличаване и намаляване на оборо-
тите през 50  min-1 между 650 и 1000 min-1. Функцията е допълни-
телна екстра и изисква активиране при дилър (BF40-BF150).

NMEA2000 СЪВМЕСТИМОСТ

Всички извънбордови двигатели Хонда (BF40-BF250) са 
NMEA 2000® съвместими, което позволява опростена 
свързаност с други NMEA 2000 ® електронни устройства като сона-
ри, картографи и други (BF40-BF250).

МУЛТИФУНЦИОНАЛНИ УРЕДИ

Новите NMEA2000 ® мултифункционални уреди на Honda са пред-
назначени да осигуряват по-опростена и изчерпателна информация 
към потребителя. Уредите разполагат с уникалната  ECO светлина, 
която указва най-икономичния режим на работа на двигателя  
(BF40-BF250).

ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Системите за предупреждение на Honda следят най-важните стой-
ности на двигателя по време на работа, като работна температура, 
ниво на масло, впръскване на гориво и предупреждават потреби-
теля при възнакнали проблеми. Предупредителен звуков сигнал и 
светлинна индикация ще се активират, ако е открита грешка (BF40-
BF250). При моделите, които не разполагат с 
PGM-FI (тип дистанционно управление) преду-
предителната система ще следи за прегряване 
и ниско ниво на масло (BF8-BF30)

ЕКСКЛУЗИВНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Всеки двигател Honda преминава през 4 - етапен про-
цес на покритие с цел защита при тежки условия, като 
например ултравиолетови лъчи и удължен престой в солена вода. 
Първо се нанася двоен слой анодно покритие, което запечатва 
основата от алуминиева сплав, следван от епоксиден грунд и акрил-
на аква сива боя и накрая е нанесен акрилен лаков слой.

ПРОЗРАЧНО АКРИЛНО ЛАКОВО ПОКРИТИЕ

АКРИЛНА МЕТАЛИК АКВА СИВА БОЯ

ОСНОВА ОТ ЕПОКСИДЕН ГРУНД

ДВУСЛОЙНО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

HONDA АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
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За да бъдат задоволени желанията и нуждите на нашите клиенти, 
серията от надуваеми лодки HONWAVE постоянно се подобрява и 
оптимизира по отношение на надеждност, комфорт, 
лесно използване и транспортиране. 
Лодките HONWAVE са изработени от висококачествени материали 
със соленоводна и UV защита, които гарантират продължително 
използване, надеждност и ниско тегло. Ергономичният стил 
осигурява допълнителен комфорт и добра плаваемост.

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ

Модел T20SE3 T25SE3 T27IE3 T32IE3 T38IE3 Модел T25AE3 T30AE3 T35AE3 T40AE3

Оребрено дъно Надуваемо дъно Алуминиево дъно
Обща дължина 202 cm 250 cm 267 cm 320 cm 376 cm Обща дължина 250 cm 297 cm 353 cm 395 cm

Обща ширина 144 cm 156 cm 153 cm 153 cm 170 cm Обща ширина 156 cm 157 cm 170 cm 189 cm

Вътрешна дължина 121 cm 153 cm 177 cm 229 cm 262 cm Вътрешна дължина 153 cm 195 cm 244 cm 279 cm

Вътрешна ширина 61 cm 68 cm 67 cm 67 cm 80 cm Вътрешна ширина 68 cm 68 cm 80 cm 90 cm

Диаметър на борда 40 cm 43,5 cm 42,5 cm 42,5 cm 44 cm Диаметър на борда 43,5 cm 43 cm 45 cm 49 cm

Брой камери 3 3 3+дъно 3+дъно 3+дъно Брой камери 3+кил 3+кил 3+кил 3+кил

Макс.мощност на двигателя 4,3 hp 6 hp 8 hp 15 hp 25 hp Макс.мощност на 
двигателя 6 hp 15 hp 20 hp 30 hp

Максимален брой хора 2 3 3 4 5 Максимален брой хора 3 4 5 7

Товароносимост 250 kg 440 kg 664 kg 735 kg 950 kg Товароносимост 440 kg 610 kg 700 kg 1050 kg

Размери в сгънато 
положение 1120 x 590 x 290 mm 1130 x 600 x 330 mm 1120 x 600 x 330 mm 1120 x 595 x 330 mm 1230 x 720 x 400 mm Размери в сгънато 

положение 1140 x 660 x 350 mm 1140 x 660 x 350 mm 1230 x 740 x 370mm 1230 x 830 x 810 mm

Тегло 27 kg 34 kg 34 kg 39 kg 48 kg Тегло 45 kg 54 kg 73 kg 86 kg

Широките и здрави бордове с полиме-
рен завършек в задната част осигу-
ряват отлична стабилност дори и при 
вълнение.

Здрави и ергономични дръжки за 
лесно транспортиране.

Малък, но важен детайл. Каналът в 
предната част на лодката предпазва 
борда при боравене с котвата и при 
завързване на лодката.

Вълноломната лента осигурява допъл-
нителна стабилност и комфорт.

Лесни за монтаж гребла, които се 
прибират вътре в лодката за повече 
сигурност.

Транецът и седалката са изработени от 
висококачествено фибростъкло, което 
е гаранция за стабилност и дълъг 
живот.
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ВИДОВЕ НАДУВАЕМИ ЛОДКИ HONWAVE

Модел T20SE3 T25SE3 T27IE3 T32IE3 T38IE3 Модел T25AE3 T30AE3 T35AE3 T40AE3

Оребрено дъно Надуваемо дъно Алуминиево дъно
Обща дължина 202 cm 250 cm 267 cm 320 cm 376 cm Обща дължина 250 cm 297 cm 353 cm 395 cm

Обща ширина 144 cm 156 cm 153 cm 153 cm 170 cm Обща ширина 156 cm 157 cm 170 cm 189 cm

Вътрешна дължина 121 cm 153 cm 177 cm 229 cm 262 cm Вътрешна дължина 153 cm 195 cm 244 cm 279 cm

Вътрешна ширина 61 cm 68 cm 67 cm 67 cm 80 cm Вътрешна ширина 68 cm 68 cm 80 cm 90 cm

Диаметър на борда 40 cm 43,5 cm 42,5 cm 42,5 cm 44 cm Диаметър на борда 43,5 cm 43 cm 45 cm 49 cm

Брой камери 3 3 3+дъно 3+дъно 3+дъно Брой камери 3+кил 3+кил 3+кил 3+кил

Макс.мощност на двигателя 4,3 hp 6 hp 8 hp 15 hp 25 hp Макс.мощност на 
двигателя 6 hp 15 hp 20 hp 30 hp

Максимален брой хора 2 3 3 4 5 Максимален брой хора 3 4 5 7

Товароносимост 250 kg 440 kg 664 kg 735 kg 950 kg Товароносимост 440 kg 610 kg 700 kg 1050 kg

Размери в сгънато 
положение 1120 x 590 x 290 mm 1130 x 600 x 330 mm 1120 x 600 x 330 mm 1120 x 595 x 330 mm 1230 x 720 x 400 mm Размери в сгънато 

положение 1140 x 660 x 350 mm 1140 x 660 x 350 mm 1230 x 740 x 370mm 1230 x 830 x 810 mm

Тегло 27 kg 34 kg 34 kg 39 kg 48 kg Тегло 45 kg 54 kg 73 kg 86 kg
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Лесни за ползване, без тежки процедури за сгло-
бяване на дъното и ултралеки, лодките с оребрено 
дъно на Honda са чудесни за къси разстояния, а 
риболовът е просто удоволствие. Нещо повече, 
сгъването и разгъването може да се осъществи 
само от един човек за минути.

За ентусиасти, които се забавляват сериозно! 
Лодките с алуминиево дъно са с добра плаваемост 
и чудесни за всякакви условия. Бордовете с голям 
диаметър осигуряват отлична стабилност дори и 
при лоши метеорологични условия. Могат да се 
съхраняват и пренасят в сакове, така че можете да 
ги вземете навсякъде.

Леки и бързи, тези лодки са удобни за сгъване 
и съхранение. Дизайнът на корпуса значително 
оптимизира ефективността на кила и гаранти-
ра максимална стабилност при почти всякаква 
скорост.  Дъното разполага с разширение в зад-
ната част, която спомага по-бърз глисаж и опти-
мална работа на двигателя при висока скорост. 
Подходящи са за 4-тактови двигатели.

ЛОДКИ С ОРЕБРЕНО ДЪНО СЕРИЯ SE

ЛОДКИ С АЛУМИНИЕВО ДЪНО СЕРИЯ AE

ЛОДКИ С НАДУВАЕМО ДЪНО СЕРИЯ IE 

• 2 m (T20-SE3)
• 2.5 m (T25-SE3)

• 2.5 m (T25-AE3)
• 3 m (T30-AE3)

• 3.5 m (T35-AE3)
• 4 m (T40-AE3)

• 2.4 m (T24-IE3)
• 2.7 m (T27-IE3)

• 3.2 m (T32-IE3)
• 3.8 m (T38-IE3)



ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПРЕМИУМ МОТОР ООД
1797 гр. София, бул. "Андрей Ляпчев" 34
тел.: 02 423 58 79; мобилен: 088 763 52 23

e-mail: office@hondamotor.bg
www.hondamotor.bg

Производителят си запазва правото да променя спецификациите на продуктите.
За подробна и актуална информация относно техническите данни и окомплектовката на интересуващия Ви продукт се обръщайте към Вашия дилър.

Всички продажби на посочените в този каталог продукти се извършват само от оторизираните дилъри на Honda Power Equipment в страната.

ДИЛЪР:

ВНИМАНИЕ!  ИМИТАЦИЯ НА HONDA ПРОДУКТИ
HONDA е една от най-популярните и известни с качеството на своите продукти марка в света. 

Безбройни са опитите машините и двигателите на HONDA да бъдат копирани. 

ВНИМАНИЕ!   ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИ МАРКИ С ДВИГАТЕЛ HONDA
HONDA е най-големият производител на двигатели за вграждане в света. 

Много производители на строителна или градинска техника предпочитат и използват за своите продукти двигателите 
на HONDA. Често потребителите се заблуждават, че тези продукти са HONDA, тъй като самият двигател е с логото на 

HONDA. Уверете се наистина, че целият продукт е HONDA.

ЗА ДА БЪДЕТЕ СИГУРНИ!
За да сте сигурни, че продуктът, който ще закупите, е оригинален и изцяло произведен от HONDA, 

се обръщайте за консултация към нашите оторизирани дилъри. 
Техните контакти можете да намерите на нашия сайт www.hondamotor.bg.


