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Toen we ons assortiment 
tuinproducten ontwierpen, 
bekeken we het leven uit 
alle hoeken.
Alles wat we leren uit onze ervaringen, wordt in de 
ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten 
gestopt, zodat we nieuwe technologieën kunnen 
creëren en nieuwe manieren kunnen vinden 
om problemen op te lossen. Zo worden onze 
producten niet alleen de allerbeste, maar is het 
ook een plezier om ze te gebruiken en bezitten. 
Het is dus niet alleen slimme technologie, het is

ENGINEERING FOR Life

02  I N H O U D



Accu modellen
Als het er stevig aan toegaat, hebt u 
gereedschap nodig dat even hard werkt als 
uzelf. Efficiënt, effectief en zonder onnodig 
lawaai of onnodige onderbrekingen.

Onze accu handgereedschappen, 
ontworpen voor professionals, worden 
aangedreven door Honda's universele 
accusysteem, dat ononderbroken 
vermogen levert op een volledig 
opgeladen accu. Ontworpen voor  
het gebruik onder alle 
weersomstandigheden* zijn ze 
gemaakt voor comfortabel gebruik 
gedurende ononderbroken periodes 
en werken op een standaardaccu  
die binnen enkele minuten kan 
worden opgeladen. U hoeft uw 
werk dus nooit lang te 
onderbreken. Alle modellen 
samen bieden u alles wat u 
nodig hebt om de klus  
te klaren.

* Alleen van toepassing bij gebruik in combinatie  
met de 9 Ah DPW3690XA-accu.

HET GAMMA

BLADBLAZERBOSMAAIER HEGGENSCHAAR

NIEUW
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Honda universeel 
accusysteem
Onze producten werken met het meest 
geavanceerde accusysteem in zijn klasse. 
Met behuizingen die bestand zijn tegen 
een dagelijks zwaar werk, kunnen alle 
accu's snel worden verwisseld en gebruikt 
voor Honda's nieuwe accu modellen.

Hoog vermogen
Onze op accu werkende handgereedschappen, 
gebouwd om aan de wensen van professionals te 
voldoen, leveren van het begin tot het eind van uw 
werkzaamheden de prestaties en duurzaamheid 
die u nodig hebt. 

Volledig weerbestendig
We weten dat u liever doorwerkt als het begint te 
regenen. Daarom zijn onze accu handgereedschappen 
veilig in gebruik onder alle weersomstandigheden mits 
gebruikt met de 9 Ah-accu met weerbestendige coating.

Power voor professionals
Onze verwisselbare, snel ladende 9 Ah-accu 
gebruiken een slimme thermo smart-technologie 
waardoor ze niet alleen volledig vermogen leveren 
tijdens het laden maar waardoor u ook langer 
kunt werken. Sterk genoeg om tegen een val van 
2 meter te kunnen en met een lcd-display met 
daarop het accupeil.

Kenmerken accu handgereedschappen 

Gemakkelijk in gebruik
Omdat wij weten dat u uw gereedschap 
met gemak uren achtereen moet kunnen 
gebruiken heeft onze bosmaaier een 
verstelbaar harnas en een fietsstuur voor 
extra comfort. De heggentrimmer heeft 
een verstelbaar handvat dat verstelbaar 
is voor gebruik onder verschillende 
hoeken en de bladblazer een accu op 
de riem om gewicht te besparen.

NIEUW



HHT 36 AXB

HHT 36 AXB

Accu bosmaaier

Maaien maar
Voor het bewerken van de meest zware ondergrond 
kunt u vertrouwen op onze onze accu bosmaaier. 
Uitgerust met een 36V-borstelloze EC-motor 
zorgt hij voor ononderbroken werken zonder 
dat onderhoud nodig is. 

Het mes wordt automatisch vrijgegeven als het 
ergens tegenaan stoot om te voorkomen dat de 
motor vastloopt. En omdat het gereedschap 
IPX4-gecertificeerd* is, kunt u onze bosmaaier 
het hele jaar door gebruiken.

Met een nieuw ergonomisch fietsstuur 
en verstelbaar harnas die standaard 
meegeleverd worden, kunt u de hele dag 
comfortabel werken. En omdat het apparaat 
op een accu werk, zijn de trillings- en 
geluidsniveaus laag. Ideaal om vroeg te 
beginnen en lang door te gaan.

*Dit wordt alleen gerealiseerd bij gebruik van de 9 Ah DPW3690XA-accu.

HHB 36 AXB

HHH 36 AXB
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36V 4.0Ah
DP3640XA

36V 6.0Ah
DP3660XA

36V 9.0Ah 
DPW3690XA

Weg met pauzes
Onze accu heggenschaar en bladblazer maken uw 
werkzaamheden buiten een stuk lichter. Beide werken op 
borstelloze EC-motoren, gebouwd om al het vermogen dat  
u nodig hebt te leveren. En omdat ze gecertificeerd zijn  
volgen IPX4* voor waterafstotendheid, kunnen ze het hele 
 jaar door worden gebruikt.

Onze accu heggenschaar en bladblazer maken uw werkzaamheden 
buiten een stuk lichter. Beide werken op borstelloze EC-motoren, 
gebouwd om al het vermogen dat u nodig hebt te leveren. En omdat 
ze gecertificeerd zijn volgens IPX4* voor waterafstotendheid, kunnen  
ze het hele jaar door worden gebruikt.

De heggenschaar is gemaakt van gehard Zwitsers staal en heeft 
dubbelzijdige slijpmessen, waarmee u door de meest wilde  
bebossing komt. Een roteerbare hendel aan de achterkant is speciaal 
bedoeld voor het gebruik in moeilijk bereikbare hoeken.

Accu heggenschaar en bladblazer

*Dit wordt alleen gerealiseerd bij gebruik van de 9Ah DPW3690XA-accu. Accu's en laders worden apart verkocht.

LADER
De lader kan gebruikt worden met 
alle bovenstaande accu's.

LAADSPECIFICATIES

MODELLEN LAADSTROOM 
(AMPS)

LAADTIJD  
TOT 80%

(MIN)

LAADTIJD  
TOT 100%

(MIN)

LADER 
GEWICHT

36V 4.0 Ah 8 25 35 0,82 kg

36V 6.0 Ah 8 35 55 0,82 kg

36V 9.0 Ah 8 49 77 0,82 kg

ACCU'S
Een reeks universele Li-ion accu's voor de 
voor de accu modellen.
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Accu handgereeschappen
Gebruik onze handige tabel om ons assortiment draagbare handgereedschappen 
te vergelijken en het juiste model voor u te kiezen.

BOSMAAIER HEGGENSCHAAR BLADBLAZER

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36 
AXB

4 Ah-accubedrijfstijd (min) 60/33∆ 56 12∆∆

6 Ah-accubedrijfstijd (min) 90/50∆ 84 18∆∆

9 Ah-accubedrijfstijd (min) 135/75∆ 126 27∆∆

Schachttype Recht - -

Handgreep Fietsstuur - -

Nylon draadkop met 
Tap & Go Ja - -

Opzetstukken 
ruwterreinmaaier:
3-tandsmes

Ja - -

Weerbestendig IPX4 IPX4 IPX4

Comfortabel harnas Comfort dat over beide 
schouders gaat - -

Type mes - Dubbelzijdig snijmes -

Lengte zaagblad (mm) - 60 -

Afstand tussen tanden (mm) - 35 -

Nominaal luchtvolume  
(m/sec) - - 860*

Maximale windsnelheid  
(m/sec) - - 66*

Maximumaantal keren 
trimmen (min) - 3.000 -

Geluid dB(A)** 93*** 101 99

 Nettogewicht apparaat (kg) 6,5 5,0 2,7

Extra functies - - Accuriem

 Prijs incl. 21% BTW € 649◊ € 599◊ € 399◊

  ∆Figuren horen bij: Mes/standaardaanvoerkop en lijn.
  ∆∆Producten intern getest zonder belasting.
 *Met plat mondstuk.

 ** Gegarandeerd geluidsniveau conform 2000/14/EC -2005/88/EC.
 ***Waarde voor nylon trimmerlijn zoals standaard geleverd met het product.

◊Accu en lader niet inbegrepen. 
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BOSMAAIER HEGGENSCHAAR BLADBLAZER

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36 
AXB

4 Ah-accubedrijfstijd (min) 60/33∆ 56 12∆∆

6 Ah-accubedrijfstijd (min) 90/50∆ 84 18∆∆

9 Ah-accubedrijfstijd (min) 135/75∆ 126 27∆∆

Schachttype Recht - -

Handgreep Fietsstuur - -

Nylon draadkop met 
Tap & Go Ja - -

Opzetstukken 
ruwterreinmaaier:
3-tandsmes

Ja - -

Weerbestendig IPX4 IPX4 IPX4

Comfortabel harnas Comfort dat over beide 
schouders gaat - -

Type mes - Dubbelzijdig snijmes -

Lengte zaagblad (mm) - 60 -

Afstand tussen tanden (mm) - 35 -

Nominaal luchtvolume  
(m/sec) - - 860*

Maximale windsnelheid  
(m/sec) - - 66*

Maximumaantal keren 
trimmen (min) - 3.000 -

Geluid dB(A)** 93*** 101 99

 Nettogewicht apparaat (kg) 6,5 5,0 2,7

Extra functies - - Accuriem

 Prijs incl. 21% BTW € 649◊ € 599◊ € 399◊

- Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.  
Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

 ✝Voor België, Recupel inbegrepen

ACCU'S

 Modellen 4 Ah accu 6 Ah accu 9 Ah accu Lader

 Prijs incl. 21% BTW € 229✝ € 299✝ € 489✝ € 99✝
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Benzinemodellen
Onze bosmaaiers zijn betrouwbaar, duurzaam 
en ontwikkeld om te functioneren in de 
zwaarste omstandigheden. Bovendien zijn ze 
gebruiksvriendelijk en efficiënt. De bosmaaiers 
maken gebruik van de legendarische 4-takt- 
motortechnologie van Honda. Ze zijn 
compact en toch krachtig genoeg om elke 
klus aan te kunnen.

HET GAMMA

BLAZERVERSATOOL™BOSMAAIERS HEGGENSCHAREN
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Honda-viertaktmotor
De mini Honda 4-takt GX25- en GX35- motoren 
bieden de prestaties die u kunt verwachten van 
grotere motoren met een sterk koppel verdeeld  
over de volledige tpm, maar in een uiterst  
compact pakket.  

Deze motoren voorzien het Hondaproductassortiment 
handhelds van vermogen en miljoenen klanten uit de 
hele wereld zijn er bijzonder tevreden mee. Ze zijn 
geruisloos en handig in het gebruik, met minimale 
trillingsniveaus en lage emissies, plus het extra kenmerk 
dat ze geen vooraf gemixt olie- en brandstofmengsel 
nodig hebben. 

Decompressiesysteem
De GX25 en GX35 zijn uitgerust met een mechanisch 
decompressiesysteem in combinatie met een superlicht 
vliegwiel, wat een minimale inspanning op het terugspringtouw 
vereist om de motor te starten. Iedereen kan de motor starten, 
iets waar wij bij al onze Honda-producten naar streven.

360° smering
Deze motoren bevatten een 'rotary slinger'- 
pompsmeersysteem dat een constante smeerstroom 
levert, ongeacht de positie van de motor. Dit maakt 
gebruik en opslag buitengewoon handig. 

Hoge brandstofbezuiniging
Deze motoren bieden in elke willekeurige 
toepassing een lange draaitijd tussen 
brandstofvulbeurten dankzij de 
geoptimaliseerde brandstoftank en het lage 
brandstofverbruik.Brandstofverbruik bij 
maximaal vermogen:  
Honda GX25 0,54 liter per uur bij 7.000 tpm 
Honda GX35 0,71 liter per uur bij 7.000 tpm

Handgereedschappen : functies

Compact design
De mini 4-takt Honda-motoren hebben 
een riemaangedreven OHC-ontwerp 
dat compact en licht is. Bovendien 
zorgt het ontwerp van de 4-taktmotor 
dat er minder onplezierig mechanisch 
geluid te horen is. De motor is dan 
ook geruislozer en comfortabeler  
om gedurende langere perioden  
te gebruiken.



Tot in de kleinste 
hoekjes
Onze bosmaaiers, aangedreven door onze GX25- of 
GX35-motoren, zijn schoon, stil en gebruiksvriendelijk. 
Wij hebben een bosmaaier die de klus voor u klaart, 
hoe zwaar of lastig het werk ook is.

De 4-taktmotoren van Honda zijn niet alleen de meest 
compacte en betrouwbare in hun soort, ze produceren 
ook minder mechanisch geluid, minimale trillingsniveaus  
en lage emissies. Ze zijn uiterst wendbaar en worden 
geleverd met een verstelbaar draagharnas voor  
maximaal comfort.

U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment, inclusief 
een ruggedragen bosmaaier die is ontworpen om zeer 
wendbaar en comfortabel te zijn. Of wat dacht u van  
de bosmaaiers met gebogen kop, die worden geleverd  
met de nylon tap-and-go-kop? Het bereiken van lastige 
plekjes is op die manier veel gemakkelijker.

UMK 435

UMS 425 LN

UMR 435 LE

Benzinebosmaaiers
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Benzinebosmaaiers

Maakt korte metten met zwaar werk
De nieuwe UMK 450 is ontworpen om evenveel werk te kunnen 
verzetten als uzelf. Hij levert betrouwbare, constante kracht in  
de meest veeleisende omgevingen.

Aangedreven door een nieuwe 4-takt 2hp GX50 motor die een laag 
brandstofverbruik combineert met een hoog koppel als dat nodig is 
waardoor u langer efficiënter kunt werken. Gemakkelijk te starten en 
plezierig in gebruik met een verbeterd harnas met antivibratiesysteem,* 
keuze uit een fietsstuur- of ronde handgreep en een ergonomisch 
ontworpen grip.  Terwijl een nieuw nylon mes en de keuze uit 3 metalen 
mondstukken al het werk een stuk lichter maakt. De nieuwe UMK 450  
staat altijd voor u klaar.

UMK 450 XE

*Specifiek voor UMK 450 XE. 
**4-tands mes alleen beschikbaar bij model met fietsstuur.

UMK 450 LE

UMK 450 UE

NIE
UW

ACCESSOIRES

Flexibele 
accessoires zijn 
leverbaar voor 
alle modellen. 

3-tandsmes 4-tandsmes**
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Benzine versatool™

Het veelzijdige 
tuingereedschap 
dat alles doet
De Versatool™ is ontworpen om een groot 
aantal verschillende taken in de tuin op zich 
te nemen. Met acht optionele verwisselbare 
opzetstukken en een 4-takt hart, is dit het 
ultieme tuingereedschap als u van perfectie 
houdt.

Onze multifunctionele Versatool™ heeft een  
uitgebreide reeks aan uitwisselbare opzetstukken. 
Van heggenscharen, snoeiers en trimmers tot 
bladblazers, kantensnijders en frezen. Ze worden 
allen gemakkelijk bevestigd via ons innovatieve 
koppelsysteem: Druk en klik uw favoriete opzetstuk 
gewoon vast. De Versatool™ is verkrijgbaar met een 
GX25- of GX35- motor die een bijzonder lange 
levensduur garandeert.

Met één klik wissel 
je van opzetstuk
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Blazen en snijden 
met gemak
Zowel onze handheld heggenschaar  
als onze blazer profiteren van de 
ongeëvenaarde Honda GX25-motor  
om van de verschillende taken in uw 
tuin licht werk te maken.

Honda-heggenscharen zijn ontworpen voor 
nauwkeurig snoeien in tuinen en parken. 
Het 75 cm lange dubbele mes is extreem 
buigzaam, zodat u snel en efficiënt kunt 
werken. De ergonomische en comfortabele 
bedieningselementen, de verstelbare hendel, 
het antitrillingsframe en de betrouwbare 
4-taktmotor zorgen ervoor dat Honda-
heggenscharen echt onmisbaar zijn.

De compacte, lichtgewicht bladblazer van 
Honda is ideaal om tuinen, parken, stadions 
en straten het hele jaar door netjes te houden.  

Met de luchtstroom tot 600 m³/u kunt u 
ook zwaar en nat vuil wegblazen, en met de 
cruisecontrol handhaaft u het motortoerental 
zonder dat u de schakelknop moet blijven 
indrukken. Dat maakt de blazer extra 
comfortabel voor langdurig gebruik. De 
micromotor van Honda loopt soepel en houdt 
lawaai en trillingen binnen de perken. De 
mechanische decompressie maakt starten 
eenvoudig. Dankzij het 360º-smeersysteem 
kunt u het apparaat in elke gewenste positie 
gebruiken en opbergen. 

Benzineheggenschaar en -bladblazer

HHB 25 E HHH 25D 60E HHH 25S 75E
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Specificaties benzinemodellen
Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

BOSMAAIERS

UMK 425
LE

UMK 425
UE

UMK 435
LE

UMK 435
UE

UMR 435 
T

UMK 450
LE

UMK 450
UE

UMK 450
XE

Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Cilinderinhoud (cc) 25 25 35 35 35 47,9 47,9 47,9

Motormodel     GX25T GX25T GX35T GX35T GX35T GX50 GX50  GX50

Netto motorvermogen 
(kW/tpm) 0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000

Inhoud brandstoftank (liter) 0,58 0,58 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Motoroliecapaciteit (liter) 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13

Type overbrenging
Centrifugaal- 

koppeling
met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Schachttype Recht Recht Recht Recht Flexibel Recht  Dubbel

Handgreep Dubbel Fietsstuur Dubbel Fietsstuur Dubbel Dubbel Fietsstuur Fietsstuur

Nylon draadkop met 
Tap & Go • • • • • • • •

Opzetstukken 
ruwterreinmaaier:
3-tandsmes

• • • • • • • •

Opzetstuk heggenschaar • - • - - - - -

Opzetstuk snoeier • - • - - - - -

Optionele opzetstukken - 4-tandsmes 
en zaagblad - 4-tandsmes 

en zaagblad - - -

Comfortabel harnas
Comfort dat  
over beide 

schouders gaat

Comfort dat  
over beide 

schouders gaat

Comfort dat  
over beide 

schouders gaat

Comfort dat  
over beide 

schouders gaat

Comfort dat  
over beide 

schouders gaat

Dubbele 
schouder  

EXTRA comfort

Dubbele 
schouder  

EXTRA comfort

Dubbele 
schouder  

EXTRA comfort

Geluidswaarde - 
geluidsniveau dB(A)* 109 109 109 109 111 108 108 108

 Afmetingen 
(L x B x H (mm))

1.859 x 384  
x 252

1.859 x 671  
x 517

1.870 x 384  
x 258

1.870 x 671  
x 521

2.810 x 375
x 565

1.851 x 384 
x 262

1.851 x 671 
x 521

1.820 x 671 
x 590

Drooggewicht (kg) 5,98 6,28 7,22 7,53 10,7 7,8 8,1 9

Extra functies
Zwaar uitgevoerd

overbrenging-
shuis

Zwaar uitgevoerd
overbrenging-

shuis

Zwaar uitgevoerd
overbrenging-

shuis

Zwaar uitgevoerd
overbrenging-

shuis
-

Zwaar uitgevoerd
overbrenging-

shuis

Zwaar uitgevoerd
overbrenging-

shuis

Anti-vibratie /
Zware uitvoering

transmissie
hoofd

Prijs incl. 21% BTW € 539 € 599 € 639 € 709 € 799 € 799 € 859 € 929

• Standaard       • Verkrijgbaar als optie       - Niet verkrijgbaar
*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).  

De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen.Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.
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VERSATOOL™ ACCESSOIRES

Bosmaaierr 
SSBC E

Frees  
SSCL E

Verlengstuk 
- lang 

SSES LE

Verlengstuk 
- kort 

SSES SE

Heggenschaar 
- lang 

SSHH LE

Heggenschaar 
- kort 

SSHH SE

Kettingzaag
SSPP E

Bladblazer 
SSBL E

Kantensnijder 
SSET E 

Afmetingen 
(L x B x H (mm))

770 x 400  
x 210

795 x 235  
x 255

1.060 x 65  
x 52

559 x 65  
x 52

1.400 x 120 
x 120

900 x 120  
x 120

1.070 x 140 
x 88

860 x 264  
x 190

695 x 330  
x 145

Drooggewicht (kg) 1,85 3,3 1,1 0,7 2,6 2,35 2,1 2,1 2,05

Prijs incl. 21% BTW € 132 € 255 € 109 € 79 € 335 € 319 € 279 € 145 € 145

HEGGENSCHAREN  BLAZER

HHH 25D 
60E

HHH 25D 
75E

HHH 25S 
75E

HHB 25 
E

Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Cilinderinhoud (cc) 25 25 25 25

Motormodel GX25T GX25T GX25T GX25T

Netto motorvermogen 
(kW/tpm) 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000

Inhoud brandstoftank (liter) 0,58 0,58 0,58 0,58

Motoroliecapaciteit (liter) 0,08 0,08 0,08 0,08

Type overbrenging Centrifugaal- 
koppeling

Centrifugaal- 
koppeling

Centrifugaal- 
koppeling -

Type mes
(Dubbel/Enkel) Dual Dual Single -

Lengte zaagblad (mm) 580 720 720 -

Afstand tussen  
tanden (mm) 36 36 36 -

Nominaal luchtvolume
(met blaasbuis (m/sec)) - - - 600

Maximale windsnelheid
(met blaasbuis (m/sec)) - - - 70

Geluidswaarde - 
geluidsniveau dB(A)* 104 104 104 102

Afmetingen 
(L x B x H (mm))

1.080 x 312 x 
259 

1.220 x 312 x 
259

1.125 x 310 x 
259

335 x 265  

Drooggewicht (kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Extra functies 180° verstelbare
handgreep

180° verstelbare
handgreep

Beschermer 
grasopvang-

systeem

Aanpasbare
luchtstroom

Prijs incl. 21% BTW € 699 € 759 € 769 € 489

KANTENMAAIER VERSATOOL™

UMS 425 UMC 425
E

UMC 435 
E

4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

25 25 35

GX25T GX25T GX35T

0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000

0,58 0,58 0,63

0,08 0,08 0,10

Centrifugaalkoppeling
Centrifugaal- 

koppeling
met antivibratie

Centrifugaal- 
koppeling

met antivibratie

Dubbel Recht Recht

Dubbel Dubbel Dubbel

•

Zie de onderstaande tabel  
voor de specificaties  
van de opzetstukken.

-

-

-

-

- Enkele
draagriem

Dubbele
draagriem

109 - -

1.708 x 223 x 413 1.135 x 315
x 245

1.145 x 325
x 255

5,49 5,10 6,00

- Koppelsysteem Koppelsysteem

€ 379 € 489 € 599

- Niet verkrijgbaar
*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).  

De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen.Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.



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

Ons uitgebreide assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig 
zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd.  
Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische Cirkel blijken ze 
veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment 
op het andere. 

Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u 
hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer 
en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen. 

Vermogen waar u 
op kunt bouwen

De wereld van Honda 
Power Products

Onze Power Product-assortiment biedt nu de keuze tussen Honda 4-takt 
motoren en geavanceerde elektromotoren aangedreven door onze universele 
batterij systeem. Dit omdat we onze producten zo gebruikersvriendelijk, zuinig 
en betrouwbaar mogelijk willen maken - allemaal zonder in te leveren aan de 
prestatie. Dus hoe u ook wilt werken, er is een Honda Power Product voor u.
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Zet in op Kwaliteit
De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie 
bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.*

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het 
instructieboekje bij een officiele Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

En hier nog een voorbeeld:
Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld  
€ 849,00, incl. BTW
Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde  
garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!
* De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel 
worden gebruikt. 

Adviesverkoopprijs 
machine (incl. BTW)

Eenmalige premie  
(incl. BTW)

tot € 500,00 € 22,00   

€ 500,01 t/m € 1.500,00 € 34,00   

€ 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 45,00   

€ 2.500,01 t/m € 3.500,00 € 60,00   

€ 3.500,01 t/m € 6.500,00 € 95,00   

€ 6.000,01 t/m € 10.000,00 € 150,00   

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?



Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een 
dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine 
veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw 
bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige 
persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden 
en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures 
enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures 
zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de 
geadverteerde functies.

Honda Motor Europe Ltd.
Belgian Branch 
Netherlands Branch 
Sphere Business park, Zoning 3 
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België 
www.honda.nl / www.honda.be 
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

ENGINEERING FOR Life


