Åkgräsklippare
och trädgårdstraktorer

INNEHÅLL

När vi skapade vårt sortiment av
trädgårdsprodukter, tog vi en titt
på ditt liv ur alla synvinklar.
Allt vi lär oss av allt vi gör, använder vi i vårt
utvecklingsarbete av trädgårdsprodukter, så vi kan
skapa ny teknik och nya sätt att lösa problem. Vi ser till
att våra produkter blir de bästa möjliga samt en glädje
att använda och äga. Så det är inte enbart intelligent
teknik, det är ENGINEERING FOR
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Å K G R Ä S K L I P PA R E O C H T R Ä D G Å R D S T R A K T O R E R

Åkgräsklippare och
trädgårdstraktorer
Våra åkgräsklippare är full av innovativa och
robusta funktioner som maximerar klippning och
uppsamlingsprestanda, samtidigt som de är
roliga att använda. Du kan hitta rätt maskin för
dig, från den kompakta HF 1211 till den
förstklassiga HF 2625.

SORTIMENTET
HF 1211*

HF 2317*

HF 2417

HF 2625

ÅKGRÄSKLIPPARE OCH TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Hydrostatisk
drivning
Hydrostatisk drivning ger
den bästa precisionen och
den mjukaste steglösa
hastighetskontrollen.

Elektrisk
grästömning
Gräsbehållaren öppnas av
en elektrisk motor med en
knapptryckning.

*Säljes ej i Sverige.

Versamow™
selektivt
mulching-system

Motor för
professionellt
bruk

Med en enda spak, ställer
man in så att Hondas
Versamow™- system antingen
samlar gräsklippet i en
behållare eller finfördelar
det och blåser ner det i
gräsmattan som naturligt
gödsel.

Dessa motorer är byggda i
stål och gjutjärn, utformade
för mer hårt arbete.

Synkrona skär
Knivarna har överlappande
klippområden för
att åstadkomma
precisionsklippning och
slippa oklippta partier
vid svängar.

Optiflow
En fläkt förstärker luftflödet
mellan klippdäcket och
gräsuppsamlaren med
högt luftflöde. Detta
förbättrar gräsklipparens
uppsamlingsprestanda
markant.

Funktioner i åkgräsklippare och trädgårdstraktorer
Optiflow
Vårt forsknings- och utvecklingsteam (FoU) har utvecklat Honda
Optiflow, ett system som kombinerar kraftfullt sug med kontrollerat
och lågturbulent luftflöde som minimerar effektförluster, buller
och gräsansamling 1 genom klippdäcket 2 till gräsutkastet 3 i
gräsuppsamlaren 4 . Luftflödet är kraftfullt och konstant nog för
att helt fylla gräsuppsamlaren och samtidigt minimera damm.
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Design av
asynkront
kilppdäck

Versamow™ selektiv
mulching
Med en enda spak, ställer man in
så att Hondas Versamow™ selektiva
mulchingsystem antingen samlar
gräsklippet i en behållare eller
finfördelar det och blåser ner det i
gräsmattan som naturligt gödsel.
Om gräset är långt eller kraftigt kan
du klippa gräsmattan och samla in
gräsklippet samtidigt.

Design av
synkront
kilppdäck

Remsystem med synkroniserade knivar
Klippdäck med asynkrona knivar använder två av varandra
oberoende asynkrona knivar med viss förskjutning. Klippdäck
med synkrona knivar använder två knivar som synkroniseras med
en kuggrem för att konstant vara i 90 graders vinkel i förhållande
till varandra. Fördelen med ett synkroniserat system är att det
Honda-motor
ger konstanta klipprestanda så att man undviker oklippta partier,
Tillförlitlighet, prestanda och renare avgasutsläpp
till och med vid svängar. Dessutom ger det bättre luftflöde
kännetecknar Honda V-twin-motorerna. Varje modell
under klippdäcket vilket resulterar i optimal gräsuppsamling och
har en dekomprimerare för enkel start (och enkel
minskad risk för tilltäppning.
omstart), och är en av de mest bränslesnåla motorerna
på marknaden. Cylinder i gjutjärn och luftfiltret med
hög kapacitet säkerställer en lång livslängd på även
den tuffaste typen av arbete.
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HF åkgräsklippare

Manövrerbarhet och
användarvänlighet

Hydrostatisk transmission för
en otrolig användarupplevelse

Optiflow har en optimerad
uppsamlingskapacitet

HF SPECIFIKATION
MOTOR

MODELLER

HF 1211 HE *

•

KLIPPBREDD (CM)

GXV 340

71

•

TRANSMISSION
VARIABEL
MEKANISK

MULCHING

HYDROSTATISK
DRIVNING

MULCHINGKIT

•

○

Standard
Finns som ett extra tillval
*Säljes ej i Sverige.
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.

VERSAMOW ™

GRÄSUPPSAMLAREN

MANUELL

•

ELEKTRISK

Hydrostatisk
drivning

Optiflow

Åkgräsklipparen HF 1211 och trädgårdstraktorn HF 2315 är utformade
för större gräsmattor. Med dem klipper du smidigt gräset, med utmärkt
prestanda och god manövrerbarhet.
Vi har utformat HF 1211 och HF 2315 så att de är intuitiva och enkla att
använda. Från den bekväma sittplatsen är alla viktiga reglage lätt åtkomliga så
att du enkelt kan klippa stora gräsytor på kort tid. Med hydrostatisk transmission
får du jämn körning i variabel hastighet och du kan ändra körhastigheten utan att
knivarnas varvtal påverkas. Det ger dig perfekt resultat, vare sig du har bråttom
eller tar det lugnt.
De drivs av våra motorer med ”Pro”-specifikation som har cylindrar
och vevaxellager av gjutjärn för jämnare körning och längre livslängd.
Du manövrerar dem enkelt med en enda pedal som styr hastigheten i den
hydrostatiska transmissionen. Vidare har de mycket god manövrerbarhet med
mycket kort vändradie och utmärkt sikt, vilket underlättar klippning runt olika
hinder. För att spara tid och fysisk ansträngning när du arbetar kan du bekvämt
med en lättåtkomlig spak tömma gräsuppsamlaren direkt från förarsätet.

HF 1211 HE*
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Vår senaste serie av trädgårdstraktorer ger enastående
prestanda och genomtänkt användbarhet.
De ger bättre komfort med ett nytt ergonomiskt utformat säte med
fällbara armstöd och en lyxig ratt med rattknopp. Den nya tydliga
LCD-instrumentpanelen, mobilhållaren och USB-kontakten* håller
dig informerad och ansluten medan du kör.
Maskinerna är fullmatade med toppmodern teknik, nya
LED-strålkastare med halvljus, vår unika Optiflow-gräsuppsamlare,
Versamow™ för selektiv mulchning och en kraftfull och effektiv
V-Twin-motor. Enkel att använda med en enda pedal. Hydrostatisk

drivning garanterar en mjuk körning medan de synkrona
bladen maximerar klippområdet – även i svängar. Den stora
gräsuppsamlaren på 350 liter med elektrisk tömning* gör att
du kan fortsätta att klippa längre. Så oavsett om det handlar
om en stor trädgård, en idrottsplats eller en park kommer
den nya HF-serien att få jobbet gjort med lätthet.
Vi har även tänkt på de små detaljerna, och dessa modeller är
utrustade med däck med ett mönster som skyddar gräsmattan.
De ger ett bra grepp, men också ser till att inga fula skador görs
på gräsmattan.

*Funktionerna varierar beroende på modell, se sidorna 11–12 för fullständiga specifikationer och funktioner.

HF TRÄDGÅRDSTRAKTORER

HF trädgårdstraktorer

Den nya standarden
för trädgårdstraktorer

HF 2317 HME**

HF 2417 HME

HF 2625 HME
**Säljes ej i Sverige.
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Nya tekniker för
trädgårdstraktorer
Farthållarsystem

Våra trädgårdstraktorer har en hel del
smarta tekniker som gör det lättare att
hålla gräsmattan i perfekt skick.

Låter dig luta dig tillbaka och slappna av medan du klipper stora gräsytor.
Det är bara att aktivera farthållarsystemet, välja en hastighet och ta bort
foten från gaspedalen och låta HF sköta resten.

Ergonomiskt designad
sits med armstöd

LCD-skärm med kontrollpanel
Den nya digitala LCD-skärmen är ljus och enkel att läsa av. Den visar
all information du behöver i ett tydligt och kortfattat format.

Den nya ergonomiskt designade sitsen
med armstöd gör det till en bekväm och
avslappnad affär att klippa gräset, oavsett
hur stor ytan är.
HF SPECIFIKATION

MOTOR
MODELLER

KLIPPBREDD (CM)

GCV 530

HF 2317 HME ∆

92

HF 2417 HBE ∆

102

•
•
•
•

HF 2417 HME

102

HF 2417 HTE ∆

102

HF 2625 HME

122

HF 2625 HTE ∆

122

TRANSMISSION/VARIABEL

GXV 690

•
•

MEKANISK

MULCHING

GRÄSUPPSAMLAREN

HYDROSTATISK MULCHINGKIT VERSAMOW ™
DRIVNING

•
•
•
•
•
•

Finns som ett extra tillval
• Standard
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare. ∆Säljes ej i Sverige.

•
•
•
•

MANUELL

ELEKTRISK

•
•
•
•
•
•

Hydrostatisk
drivning

Versamow™
selektivt
mulchingsystem*

Optiflow

Motor för
professionellt
Elektrisk
bruk**
Synkrona skär grästömning***

*Funktionen finns endast på HF 2417 HME / HTE och HF 2625 HME / HTE-modellerna.
**Funktionen finns endast på HF 2625 HME / HTE-modellerna.
***Funktionen finns endast på HF 2417 HTE och HF 2625 HTE-modellerna.

Enhetshållare
Den nya enhetshållaren håller din mobil
trygg och säker samtidigt som du håller dig
uppkopplad var du än befinner dig.

LED-strålkastare
med varselljus
Nya ljusa varselljus tänds
automatiskt varje gång du
börjar klippa.

Lyxig ratt och rattknopp
Den nya bekväma och mjuka ratten har en rattknopp som gör att du
snabbt och enkelt kan manövrera i trånga utrymmen.

USB-uttag
Med det praktiska USB-uttaget kan du ladda din
mobila enhet medan du kör.
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Specifikationer för
åkgräsklippare och
trädgårdstraktorer

ÅKGRÄSKLIPPARE

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

HF 1211*
HE

HF 2317*
HME

HF 2417*
HBE

71

92

102

4-takts med
toppventiler

OHC V-twin 4-takts
med överliggande
kamaxel

OHC V-twin 4-takts
med överliggande
kamaxel

337

530

530

Motormodell

GXV 340

GCV 530

GCV 530

Motorns märkeffekt
(KW/varv/minut)**

6,4/3 100

9,7/2 800

9,7/2 800

Bränsletankens volym (l)

3,6

5,4

5,4

Garanterad ljudeffektsnivå
dB(A)***

100

100

100

Variabel hydrostatisk

Variabel hydrostatisk

Variabel hydrostatisk

0-8,0

0-8,2

0-8,2

Optiflow

-

Ja

Ja

Antal knivar

1

2

2

Knivposition

-

Asynkront

Synkront

Mekanisk

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Tömning av gräsuppsamlare

Manuell

Manuell

Manuell

Positioner och
klipphöjdsjustering (mm)

7 (30-80)

7 (30-80)

7 (30-90)

170

280

300

-

-

-

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra
åkgräsklippare och trädgårdstraktorer och välj
den modell som passar bäst för dig.

Klippdäckets bredd (cm)
Motor
Motorns slagvolym (cc)

Transmissionstyp
Körhastighet (km/tim)

Knivbromskoppling

Gräsuppsamlarens volym (l)
Mulching (Versamow selektiv/variabel)
™

Mulching kit
Bakre deflektor

-

Ratt med mjukt grepp

-

-

Ja

LCD-färgskärm

-

-

Ja

Sits med armstöd

-

-

-

Farthållarspärr (fyra steg)

-

-

-

LED-strålkastare

-

-

-

USB-laddningsuttag

-

-

-

Mobilhållare

-

-

-

Torrvikt (kg)

172

218

236

1 863 x 760 x 1 100

2 440 x 970 x 1 230

2 440 x 1 060 x 1 230

11 x 4,4 /
15 x 6,6

13 x 5,0-6 /
18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 /
18 x 8,5-8

1,4

1,8

1,8

Mått (L x B x H (mm))****
Framhjul/bakhjul (diameter x
bredd – fälg (tum))
Svängradie (m)
Dragkrok

-

Finns som ett extra tillval
- Inte tillgänglig
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare..

TRÄDGÅRDSTRAKTORER
HF 2417
HME

HF 2417*
HTE

HF 2625
HME

HF 2625*
HTE

102

102

122

122

OHC V-twin 4-takts
med överliggande
kamaxel

OHC V-twin 4-takts
med överliggande
kamaxel

OHC V-twin 4-takts
med överliggande
kamaxel

OHC V-twin 4-takts
med överliggande
kamaxel

530

530

690

690

GCV 530

GCV 530

GXV 690

GXV 690

9,7/2 800

9,7/2 800

13,9/2 800

13,9/2 800

8,5

8,5

8,5

8,5

100

100

105

105

Variabel hydrostatisk

Variabel hydrostatisk

Variabel hydrostatisk

Variabel hydrostatisk

0-8,2

0-8,2

0-8,2

0-8,2

Ja

Ja

Ja

Ja

2

2

2

2

Synkront

Synkront

Synkront

Synkront

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Manuell

Elektrisk

Manuell

Elektrisk

7 (30-90)

7 (30-90)

7 (30-90)

7 (30-90)

300

300

350

350

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

238

249

261

270

2 440 x 1 060 x 1 230

2 440 x 1 060 x 1 230

2 445 x 1 260 x 1 230

2 445 x 1 260 x 1 230

15 x 6,0-6 /
18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 /
18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 /
18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 /
18 x 8,5-8

1,8

1,8

1,6

1,6

*Säljes ej i Sverige
**Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349
vid 3 600 varv/min.
***Garanterad ljudeffektsnivå (i enligt med direktiven 2000/14/EG, 2005/88/EG).
****Mått: L – inklusive gräsuppsamlare, B – inklusive klippdäck.
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H O N D A S VÄ R L D A V P O W E R - P R O D U K T E R

Hondas värld av
Power-produkter

Vårt Power-produktsortiment erbjuder nu ett val mellan rena Honda fyrtaktsmotorer
och toppmoderna elmotorer som drivs med vårt universalbatterisystem. Detta för
att vi strävar efter att göra våra produkter så användarvänliga, bränsleeffektiva och
pålitliga vi kan – utan att kompromissa med prestandan. Så hur du än föredrar att
arbeta finns det en Honda Power-produkt för dig.

Maskiner att lita på

Vårt omfattande sortiment av elverk är betrodda i hela världen. De är tysta, pålitliga
och alltid redo att hjälpa. De tillhandahåller en mångsidig, kraftfull och pålitlig drift
på ett ögonblick, och kan användas från djungler vid ekvatorn till forskarstationer
vid polcirkeln. Om du letar efter en strömförsörjning som reserv för ditt hem eller
behöver hjälp med utomhusaktiviteter, kontakta din lokala återförsäljare och
upptäck vad våra generatorer kan göra för dig.

EU 10i
1 000 W
13,0 kg

EU 22i
2 200 W
21,1 kg

EU 30is
3 000 W
61,2 kg

WX 10
7,2 m3/H
6,1 kg

WB 20
37,2 m3/H
20,0 kg

Honda garanti
Honda har 5 års garanti på alla* produkter i denna katalog, gäller
privat bruk. För att garantin ska gällas krävs en årlig service hos
en auktoriserad återförsäljare samt att Honda original reservdelar
används vid en eventuell reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller
skador orsakade av ovarsam hantering. För professionellt bruk är
garantin 1 år.
*Batteriprodukter har 2 års garanti.
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Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige
Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden
www.honda.se
En division av Honda Motor Europe Ltd.
HPESRIDER20
Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger,
med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock
för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation.
Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller
återförsäljaren, med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara korrekta,
men broschyrerna utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter
för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.

Honda utfärdar information på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare inom EU.
Släng mig inte. Ge mig till en vän eller återvinn mig.

