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NIEUW

ACCU ASSORTIMENT



Accu Heggenschaar Accu Gazontrimmer Accu Bladblazer

De Accu Heggenschaar heeft een stalen 
mes voor een glad en precies resultaat. 
De diamantgeslepen oppervlakken snijden 
recht en accuraat om een fraaie afwerking 
en een gezonde groei te garanderen.

De Accu Gazontrimmer heeft een nylon koord 
dat zorgt voor veilig en nauwkeurig trimmen. 
Geschikt voor het trimmen van boorden, hoog 
gras en overgroeide oppervlakken.

De Accu Bladblazer is stil, licht en compact  
met een krachtige turbineventilator die een 
luchtstroom van 148 km/u creëert. Perfect  
om gazon, tuinpaden, terrassen en opritten 
schoon te houden. 

Haarscherp en nauwkeurig dankzij  
het lasergesneden, diamantgeslepen 
stalen mes met dubbele werking.

Handig, uiterst efficiënt en licht.
Stil en krachtig,  
aangedreven door  
een turbineventilator.

Accugebruikstijd 2.0 Ah 4.0 Ah

Heggenschaar 65 min. 130 min.

Gazontrimmer 28 min. 39 min.

Bladblazer 18 min. 31 min.

Prijzen

Standaardlader €   69,-*

Snellader € 129,-*

2.0 Ah Accu € 149,-*

4.0 Ah Accu € 249,-*

Acculaadtijd 2.0 Ah 4.0 Ah

Standaardlader 40 min. 80 min.

Snellader 25 min. 30 min.
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Voor € 219,-*
Voor € 249,-*

Voor € 219,-*

NO CORD. NO LIMITS.

Nieuw Accu Assortiment
Het nieuwe Accu Assortiment tuinmachines van Honda  
is robuust, krachtig, licht, stil en gemakkelijk te bedienen.  
Dit nieuwe Accu Assortiment werkt met een gemeen- 
schappelijke, verwisselbare Li-ion 56v DC- batterij die u 
snel en efficiënt kunt opladen. 

Zonder snoer veilig, productief en met veel plezier  
in de tuin werken!

STIL,  LICHT &

MILIEUVRIENDELIJK

Heggenschaar Gazontrimmer Bladblazer

  61 cm lang zaagblad   Snijdiameter 380 mm   3 blaassnelheden (incl. turbo)

  Dual Action zaagblad   Luchtvolume Laag: 420 m³/u,
    Hoog: 650 m³/u en Turbo: 810 m³/u

  Gewicht zonder batterij 2,79 kg   Gewicht zonder batterij 3,04 kg   Gewicht zonder batterij 2,34 kg

  Startpakket met 2 Ah accu en  
    standaardlader  
    van € 437,- nu voor € 379,-*

  Startpakket met 4 Ah accu en  
    standaardlader  
    van € 567,- nu voor € 499,-*

  Startpakket met 4 Ah accu en  
    standaardlader  
    van € 537,- nu voor € 469,-*

*   Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW) van Honda Motor Europe Ltd. Benelux Branch. Prijs exclusief batterij en lader.
** Seizoensaanbieding geldt tot en met 30 september 2016.



 Diverse draagbare modellen 
 Van 1.000 tot 3.000 Watt
 Inverter technologie voor gebruik met 
gevoelige elektronische apparaten 

 Diverse modellen leverbaar
 Van 140 tot 1.640 liter per minuut
 Voor schoon en vuil water 
of chemicaliën

 Diverse modellen
 Uitgebreid aanbod accessoires
 Voor veelzijdig gebruik in de (moes)tuin

Onbreekbare messen voor uw 
optimale veiligheid.

Eenvoudig in te stellen aan  
uw wensen.

Speciaal ontwikkeld om 
onder alle weersomstan-
digheden uw gazon te 
onderhouden.

Nieuw: Miimo House beschermt 
Miimo nog beter van de zon, de 
neerslag en het vuil.

Dankzij zijn richtingsensoren  
wijkt Miimo niet af van zijn traject, 
zelfs niet op hellingen.

Lente is in het land, en Miimo is er klaar voor ! 
Met de vernieuwde Honda Miimo is het onderhoud van uw gazon nog nooit zo makkelijk geweest. Dit toestel 
bespaart u immers tijd en werk en zorgt voor een prachtig gemaaid gazon, elke dag opnieuw, gedurende het 
hele maaiseizoen. 
Miimo kan praktisch in elk type tuin functioneren. Hij navigeert soepel rondom de objecten in uw tuin zoals 
bomen, vijvers en zwembaden. Heeft u gebieden in uw tuin die speciale aandacht nodig hebben? Miimo kan 
naar al uw wensen ingesteld worden om zo volledig mogelijk te passen in uw tuin en levensritme. Miimo is 
ontwikkeld om stil en efficiënt te presteren in alle weersomstandigheden en zichzelf tijdig op te laden voor de 
volgende maaibeurt. Dankzij de veilige maaimessen en sensoren rondom kunt u ontspannen, terwijl Miimo zijn 
werk in de tuin doet.
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Draagbare generatoren Waterpompen                  Tuinfrezen

Vanaf € 1.049,-*
Vanaf € 549,-*

Vanaf € 489,-*

Miimo vanaf

€ 2.399,-*

*  Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW) van Honda Motor Europe Ltd. Benelux Branch.   ** Seizoensaanbieding geldt tot en met 30 september 2016.



 Maaibreedte 33, 37 of 41 cm
 Ideaal voor kleine gazons
 Beveiligd tegen oververhitting
 Licht, stil en uitstekende grasopvang

 Maaibreedte 53 cm
 Smart Drive®  

 Versamow® 

 Plaatstalen maaidek

 Maaibreedte 53 cm
 1 versnelling
 Mulchkit als optie leverbaar
 Plaatstalen maaidek

Elektrische Maaier HRE Izy Benzinemaaier HRG 536 PremiumIzy Benzinemaaier HRG 536 SD

Izy Benzinemaaiers
De Izy is met zijn 29 kg onze lichtste benzinemaaier.  
Hij is ideaal voor alle types kleine tot middelgrote tuinen 
en is makkelijk te manoeuvreren.

  Maaibreedte 46 cm
  1 versnelling
  Met automatische choke
  Mulchkit als optie leverbaar
  Plaatstalen maaidek
  Extra stil

  Maaibreedte 41 cm
  Duwmaaier
  Met automatische choke
  Optimale vangcapaciteit  

    door grote luchtstroom 
  Mes van slim materiaal
  Plaatstalen maaidek
  Extra stil

Vanaf € 219,-* € 899,-*

HRG 416 PK

Seizoensaanbieding**

van € 499,- nu voor

€ 399,-*

HRG 466 SK

Seizoensaanbieding**

van € 719,- nu voor

€ 599,-*

Vanaf € 999,-*
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*   Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW) van Honda Motor  
    Europe Ltd. Benelux Branch. 
**  Seizoensaanbieding geldt tot en met 30 september 2016.



HRX Benzinemaaiers
Onze HRX benzinemaaiers zijn voorzien van een Xenoy® of  
Polystrong® maaidek uit één stuk. Dit maakt ze duurzamer,  
stiller en lichter dan maaiers met een stalen of aluminium maaidek. 
Ze kunnen uitgerust worden met de Innovatieve Select drive® of 
Smart drive® snelheidsregeling en het Versamow® regelbare  
mulchsysteem. 

  Maaibreedte 53 cm
  Select drive®

  Versamow®

  Automatische choke
  Xenoy® Maaidek
  Centrale maaihoogteregeling

  Maaibreedte 47 cm
  Smart drive®

  Versamow®

  Automatische choke
  Polystrong® Maaidek
  Centrale maaihoogteregeling
  Extra stil

Versamow®

Met één handbeweging bepaalt u of het Versamow®-
systeem het maaisel moet opvangen, of het moet  
versnipperen en als natuurlijke meststof terugblazen  
in het gazon, of een combinatie van beide.

Smart drive® / Select drive®

U kunt tijdens het maaien zeer nauwkeurig de rijsnelheid 
regelen met de bedieningshendel op de stuurboom.  
Zo gaat u heel precies om bomen en langs borders, 
muren en bloembedden, zonder slipsporen.

*   Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW) van Honda Motor  
    Europe Ltd. Benelux Branch. 
**  Seizoensaanbieding geldt tot en met 30 september 2016.

 Maaibreedte 42 cm
 Centrale maaihoogteregeling
 Extra stil
 Met wielaandrijving
 Met Roto-stop®

 Polystrong® maaidek

 Maaibreedte 53 cm
 3 versnellingen
 Rotostop®

 Mulchkit als optie leverbaar
 Aluminium maaidek

Benzinemaaier HRX 426 SX Benzinemaaier HRD 536C TX

HRX 476 VK

Seizoensaanbieding**

van € 1149,- nu voor

€ 949,-*

HRX 537 VK

Seizoensaanbieding**

van € 1399,- nu voor

€ 1.139,-*
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HRX 426 SX

Seizoensaanbieding**

van € 1019,- nu voor

€ 849,- *

HRD 536C TX

Seizoensaanbieding**

van € 1499,- nu voor

€ 1.199,- *

Roto-Stop®
Met behulp van deze  
gepatenteerde meskoppeling 
kunnen de messen van de 
grasmaaier tot stilstand 
worden gebracht terwijl de 
motor blijft draaien.



5 jaar garantie!
De standaard garantieperiode voor de Power Equipment 
producten van Honda bedraagt 2 jaar. Met een éénmalige 
geringe premie bij aankoop van een nieuw Honda product 
kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 
5 jaar verlengen!

Dit kost 3 jaar verlengde garantie

Trimmer UMS425
De slimme gebogen kop van deze trimmer garandeert 
360 graden bereik van lastige plekken met ruw gras 
die voor conventionele maaiers moeilijk te bereiken 
zijn. Deze lichte en stille trimmer is gemakkelijk in het 
gebruik dankzij de comfortabele beugelhandgreep.

  Lichtgewicht 25cc motor
  Nylon draadkop met Tap & Go

*   Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW) van Honda Motor Europe Ltd. Benelux Branch. 
** Seizoensaanbieding geldt tot en met 30 september 2016.
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Vanaf € 679,-*
Vanaf € 499,-*

Voor € 469,-*

UMS 425

Seizoensaanbieding**

van € 379,- nu voor

€ 299,-*

 Uitgevoerd met 25cc motor
 Dubbelzijdig zaagblad
 Lengte zaagblad 58 of 72 cm
 180 graden verstelbare  
handgreep

 Uitgevoerd met 25 cc motor
 Regelbare luchtsnelheid

 Uitgevoerd met 25 cc of 
35 cc motor

 Nylon draadkop met Tap & Go
 Antivibratiekoppeling
 Inclusief 3-tandsmes
 In beugel- of in stuurgreep  
versie leverbaar

Heggenschaar
HHH25

Bosmaaier UMK Bladblazer 
HHB25

Adviesverkoopprijs  
machine (incl. BTW)

Eénmalige 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

€ 6.500,01 t/m € 10.000,00     € 150,00
De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor accessoires  
(batterijen, laders, attachments) en machines die professioneel  
worden gebruikt.



Zitmaaier HF 2417 HB
De ideale zitmaaier voor gebruik in middelgrote tot grote tuinen. 
Ontworpen voor de beste maai- en opvang prestaties, ongeacht  
de conditie van het gras dankzij het door Honda gepatenteerde  
Optiflow® systeem. Dit systeem verzekert een optimale grasopvang. 
De luchtdoorlatendheid van de grasvangzak en de versnelde 
luchtstroom zorgen voor maximale luchtinlaat en de beste 
opvangprestaties op de zitmaaiermarkt. De Honda zitmaaiers  
starten altijd en kunnen de zwaarste maaiklussen aan zonder vast  
te lopen of verstopt te raken.

  Maaibreedte 102 cm
  Hydrostatische wielaandrijving
  Synchroon snijdende messen
  Optiflow®

De zitmaaier
met de beste 
grasvang 
 eigenschappen!

*   Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW) van Honda Motor Europe Ltd. Benelux Branch. 
** Seizoensaanbieding geldt tot en met 30 september 2016.

 Maaibreedte 92 cm
 5 versnellingen of met  
Hydrostatische wielaandrijving
	 Leverbaar	met	Optiflow®

 Maaibreedte 122 cm
 Hydrostatische wielaandrijving
 Versamow®

 Leverbaar met elektrische grasvangzak 
 Synchroon snijdende messen
 Optiflow®

 Maaibreedte 102 cm
 Hydrostatische wielaandrijving
 Versamow® 

 Leverbaar met elektrische grasvangzak 
 Synchroon snijdende messen
 Optiflow®
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Zitmaaier HF2315 Zitmaaier HF2417HM/HT Zitmaaier HF2622

Vanaf € 3.799,-*
Vanaf € 4.999,-*

Vanaf € 5.999,-*

HF 2417 HB

Seizoensaanbieding**

van € 4.699,- nu voor

€ 3.999,-*



POWER EQUIPMENT

Uw Honda-verdeler geeft u graag alle informatie

De informatie in deze publicatie is correct ten tijde van het drukken (onder voorbehoud van drukfouten en onjuistheden). 
Honda Motor Europe Ltd. Benelux Branch behoudt zich het recht om prijzen, modellen en uitvoeringen te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

     Versatool®
De nieuwe veelzijdige tuinhulp
     voor al uw tuinonderhoud

Onze multifunctionele Versatool® heeft een uitgebreide reeks aan uitwisselbare toebehoren. 
Van heggenscharen, snoeiers en trimmers tot bladblazers, kantensnijders en frezen.  
Het unieke koppelsysteem van de Versatool® is ontwikkeld voor maximale eenvoud en  
minimale inspanning in het gebruik. Eenvoudig schuiven en klikken om het accessoire van 
uw keuze te bevestigen. Leverbaar in 25cc (UMC425) of 35cc (UMC435) uitvoering.

Accessoires Prijs
1  Kettingzaag € 279,-
2  Bosmaaier € 132,-
3  Bladblazer € 145,-
4  Kantensnijder € 145,-
5  Frees € 255,-
6  Heggenschaar (kort) € 319,-
7  Heggenschaar (lang) € 335,-
8  Verlengstuk (100 cm) € 109,-
9  Verlengstuk (50 cm) €   79,-
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Vanaf € 489,-*

*  Aanbevolen verkoopprijzen (incl. BTW)  
   van Honda Motor Europe Ltd. 
   Benelux Branch.


