
HRG fűnyírócsalád HRG466 S fűnyíró

Ergonómikus felépítése és könnyen elérhető kez-
előszervei lehetővé teszik a nehezebb terepen való 
manőverezést is. A 46 cm-es vágószélessége elsősor-
ban 250-350 négyzetméteres telkek rendben tartására 
alkalmas. Automata szivatója mellett, a HRG családon 
belül ez az első önjáró típus. A kerekenként állítható 5 
vágási magassággal mindent igényt képes kielégíteni. 
Használatával sok időt és energiát spórolhatunk meg.

HRG536 VKE fűnyíró

Ez a gép a közép profi kategóriában a legjobb ár-érték 
arányt képviseli, mivel önjáró, erős, 3,3 kW telje-
sítményre képes motorral szerelt, és az automata 
szivatónak köszönhetően nem okoz többé erőfeszítést 
elindítása sem. Az átdolgozott fűnyíróháznak, és 
fűgyűjtőnek köszönhetően javult a levegő áramlása a 
gépen belül, ezzel még hatékonyabbá téve a munkát. 
Elsősorban 350-700 négyzetméteres területek karban-
tartására ajánljuk.

HRX fűnyírócsalád törhetetlen műanyag házzal

A Honda a HRX sorozatot, azzal a céllal hozta létre, hogy egy kompromisszumok nélküli, minden vásárlói igényt 
kielégítő fűnyírót alkosson. A HRX sorozat tagjai a legtartósabb anyagból, és a legkorszerűbb alkatrészekből készül-
nek. Tagjai fel vannak vértezve a legmodernebb technológiai megoldásokkal.

javasolt fogyasztói ár: 181 900 Ft

akciós fogyasztói ár: 269 900 Ft



TARTOZÉKOK

• Körmöskerék
• Jobbraforgató eke
• Gumikerék
• Kapatag + oldaltárcsa
• Keréksúly
• Orrsúly
• Töltögető eke
• Kultivátor
• Burgonyakiszedő
• Hótoló lap
• Saraboló
• Alternáló kasza
• Vonszolt talajmaró

F 720 MŰFŰ-KARBANTARTÓ KÉSZLET

• Seprőgép gyűjtőkonténerrel
• Gyeplazító
• Kezelői ülés, eszközszállító
• Felületkezelő, kiegyenlítő
• Simító, kiegyenlítő kefe
• Granulátum szóró

KAPAGÉPEKHEZ

ÁLTALÁNOS KELLÉKEK

• Olajak
• Levegőszűrők
• Üzemóra-számláló
• Benzinstabilizátor
• Szöghajtás zsír
• Tapadásgátló spray
• Sövényvágó kenőspray
• Fűnyírókések

Forgalmazó:
Motor.Pedo Kft

2040. Budaörs, Kamaraerdei út 3.
www.hondakisgepek.hu

www.hondashop.hu

Az Ön Márkakereskedője:

Honda Szallerbeck
márkakereskedés és szerviz
1185 Bp. Üllői út 812.
+36 1 291-5555
www.honda-szallerbeck.hu



Varázslatos tavasz 
a Hondával

2017

Az akciók 2017. január 25-től 2017. április 24-ig érvényesek, vagy a készlet erejéig. 
További információt a www.hondakisgepek.hu oldalon talál.



A Honda fűkaszákat és szegélyvágót 
olyan feladatokra találták ki, melyeket 
egy fűnyíró már nem tud elvégezni. Óriási 
előnyük, hogy 360 fokos szögben lehet 
velük dolgozni, mindenhova odaférnek. Az 
egyedülálló M4-es minimotor megbízha-
tó, csendes, rendkívül környezetbarát és 
hatékony is.

akciós fogyasztói ár: 149 900 Ft

 UMK435 fűkasza

A Honda legerősebb fűkaszája, az UMK 435-ös típusa egy 35 cm3-es mo-
torral van felszerelve. Ennek köszönhetően nincs riválisa a mini négyüte-
műek között sem az erő, sem a csendesség tekintetében. A kaszához 
tartozékként jár a damilszálas vágófej, egy vágókés, a vállheveder és egy 
védőszemüveg is. Külön tartozékként vásárolható hozzá vágótárcsa is, mely 
a legnehezebb feladatok ellátására is alkalmas.

4 ütemű HONDA fűkasza



akciós fogyasztói ár: 161 900 Ft

javasolt fogyasztói ár: 269 900 Ft

javasolt fogyasztói ár: 134 900 Ft

Szivattyúk
WB 30 általános vízszivattyú

A 3 colos csőcsatlakozó méreteken keresztül maxi-
málisan 1100 liter vizet képes szivattyúzni. Kevéssé 
szennyezett munkagödrök, ipari gödrök vízmen-
tesítésére használatos. A szivattyú rendszeresített 
az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
telephelyein és az összes tűzoltó állomáson.

 WMP 20 Honda kémiai szivattyú

A Honda WMP szivattyújával könnyen és 
biztonságosan szivattyúzhat kémiai anyagokat 
is. Több, mint 800 literes percenkénti 
teljesítményével gyorsan végezhet minden 
munkával. A szivattyúzható kémiai anygok 
listáját keresse honlapunkon!
Soha ne használja fogyasztásra szánt anyagok 
szivattyúzására!

WX 10 hordozható szivattyú

Kicsi, könnyű és mégis elegendő a szállítási teljesítménye 
ahhoz, hogy nyílt vízkivitelű helyekről, megfelelő nyomással 
locsolhassunk. A több mint 100 liter percenkénti szállítási 
teljesítmény alkalmas kárelhárítások ellátására is. A 
szivattyút az a mini 4 ütemű motor hajtja, amely kis súlyára 
és fogyasztására tekintettel más Honda eszközökben is 
megjelenik, mint pl. a sövényvágók vagy motoros kaszák.

Nem találta meg amit keres? Látogasson el honlapunkra, ahol még több szivattyút talál!
www.hondakisgepek.hu



HONDA Akkumulátoros gépek

Tökéletes vágási 
végeredmény a dupla 
élű, lézerrel élezett, 
gyémántcsiszolt 
acélpengével.

Kényelem, magas 
hatékonyság és könnyű 
súly jellemzi

Halk működés és nagy 
teljesítmény egy turbina 
ventillátor erejével.

Vezeték nélküli sövényvágó

A sövényvágó kétoldalú pengéje lézerrel élezett a pontos és egyenletes munka-
végzés érdekében. A gyémántcsiszolt acélpenge biztosítja a tiszta, precíz vágási 
eredményt, továbbá a növény új hajtásainak egészségét.

Vezeték nélküli lombfúvó

Csendes, könnyű és kompakt. A nagy teljesítményű turbina ventillátor akár 148 
km/h-s légáramlatot képes generálni. Tökéletes megoldás, ha járdát, teraszt, 
utakat vagy pázsitot kell megtisztítani az avartól, vagy a sövényvágás utáni 
nyesedékektől.

Vezeték nélküli fűkasza

A nylon damil az automatikus adagoló rendszerrel biztosítja a zavartalan, 
biztonságos és tiszta munkavégzést.
Egyaránt alkalmas szegélyek nyírására, valamint a túl nagyra nőtt fű, illetve az 
elhanyagolt területek megtisztítására.

Kedvezményes csomag-ajánlatainkról érdeklődjön Márkakereskedőjénél!
A gépek, az akkumulátorok és a töltők külön kaphatók, és egymással kompatibilisek, így Ön kedve és igényei 
alapján állíthatja össze kertápoláshoz szükséges gépparkját.

akciós fogyasztói ár: 59 900 Ft

akciós fogyasztói ár: 55 900 Ft

akciós fogyasztói ár: 64 900 Ft



Kapálógépek
ÚJRA!

FG 320

Az FG 320 szinte mindenre képes a 5 lóerős, felülszelepelt 
motorjának köszönhetően. Ez a modell már 800mm 
munkaszélességben dolgozik egyaránt előre- és hátrameneti 
fokozatban is. Számos tartozékot rendelhet hozzá a munka 
természetétől függően.

FJ 500

Az FJ 500as kapálógépet még a gyengébb fizikumú 
felhasználók (idősebbek, nők) is könnyedén 
irányíthatják, az elfordítható irányító karnak 
köszönhetően pedig akár a gép mellett sétálva, 
egy kézzel is dolgozhatunk. Még sosem volt ilyen 
könnyű és gazdaságos a kertművelés.

F 560

Csúcstípusként arra lett teremtve, hogy minden 
munkát el tudjon végezni. Erős, GX 160 motorjának 
köszönhetően, mindig takarékos tartományban tud 
kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Könnyen kezelhető 
köszönhetően az automatikus leválasztó rendszerének, 
állítható fogantyúinak és egyértelmű funkcionális 
karjainak. A rászerelhető tartozékok sokasága teszi a 
legváltozatosabbá és a legtöbb feladatra alkalmassá. 
Tartozékai lehetnek: tolólap, seprő, vontatott talajmaró, 
orrsúly, utánfutó és rengeteg egyéb más.

javasolt fogyasztói ár: 205 900 Ft

javasolt fogyasztói ár: 357 900 Ft

javasolt fogyasztói ár: 549 900 Ft



Áramfejlesztők

EU 20 i Inverteres generátor

Az EU 10 sikerén felbuzdulva a Honda megalkotta az 
EU 20-as generátorát, azzal a céllal, hogy egy sokkal 
szélesebb körben tudja kiszolgálni azon vásárlóit, 
akinek egy rendkívül csendes, környezetbarát, 
megbízható és nagyon stabil áramot szolgáltató 
áramfejlesztőre van szükségük. Külön ki kell 
emelnünk a gazdaságosságot is, melyet az EcoThrottle 
(automata gázadagolás) tesz lehetővé azzal, hogy a 
rendszer figyeli a működtetett gép áramszükségletét 
és ennek megfelelően a generátor saját maga állítja 
be az optimális motor fordulatszámot.

ECT 7000 3 fázisú generátor

Saját kategóriájában megfelel minden 
elvárásnak: erős, megbízható, strapabíró, 
robusztus. Ha a külső fizikai hatásoktól 
megvédjük, melyek akadályoznák 
működését, a belső védelemről a Honda 
már gondoskodott például egy olyan 
olajkapcsolóval, mely a használatot 
letiltja nem megfelelő olajmennyiség 
esetén, és egy hőkapcsolóval, mely a 
generátor túlterhelődését akadályozza 
meg. Ez a generátor már mostohább 
körülmények között is hozza az elvárt 
formát, nem akadály számára a levegő 
páratartalmának magasabb értéke, de a 
környezeti hőmérséklet szélesebb körű 
ingadozása sem.

javasolt fogyasztói ár: 475 900 Ft

javasolt fogyasztói ár: 475 900 Ft

EC sorozat - ipa-
ri felhasználásra
Kevésbé érzékeny 
műszerek hosszú időn 
át való működtetésére, 
akár zord körülmények 
között is.

EG sorozat 
- ipari/
kereskedelmi 
és lakossági 
felhasználásra
Nagy méretű tank és 
elektronikus szabályozás

EU sorozat - 
szabadidőhöz
Csendesített, 
inverteres techno-
lógia hordozható 
kivitelben

EM sorozat - ha 
kell egy kis plussz
Szükség esetén megnö-
veli teljesítményét, hogy 
biztosítsa a fogyasztók 
számára szükséges 
energiát.

Mire használja?




