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Klíčové přednosti originálních sekaček HONDA
Originální sekačky Honda se od běžných sekaček liší celou řadou odlišností a nových technických řešení. Dvěma speciálními noži počínaje 
a systémem SMART Drive® a Select Drive konče, přichází Honda s celou řadou předností, které stanovují skutečné rozdíly. Níže uvedené 
symboly a doplňující informace vám usnadní se orientovat v nabídce sekaček a pomohou Vám s výběrem té pravé, té nejlepší.

 

Roto-stop® disková třecí spojka nože
Během vyprazdňování sběrného koše nebo při přejezdu sekačkou  
z místa na místo pomocí pojezdu tento systém umožňuje vypnout ro-
taci žacího nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Do jisté míry plní 
i ochrannou funkci motoru, kdy při případném nárazu nože na pevnou 
překážku pohltí část energie tím, že „proklouzne“ a může tak zabránit 
poškození motoru.

Snížená hlučnost
Pracovníci vývojového střediska Honda vyvinuli nízkohlučný žací nůž 
chráněný patentem se sníženou hlučností o 0,5 dBA oproti běžným 
žacím nožům. Tento žací nůž v kombinaci se speciálně tvarovanou 
žací komorou a tichým motorem znamená hlučnost sekačky o 30 % 
nižší, než stanovují evropské normy.

Optiflow – řízení toku vzduchu 
pod sekačkou
Podvozek a žací komora sekačky jsou speciálně tvarovány tak, aby 
se maximálně efektivně zlepšil tok ohromného množství vzduchu 
v prostoru pod sekačkou a následný průtok vzduchu, pumpovaného 
ventilátorem do sběrného koše. Značně se tím zlepšuje sběrný výkon 
sekačky.

Elektrický startér s vlastním dobíjením
Jednoduchý a pohodlný systém, který Vám umožní motor sekačky 
nastartovat pouhým otočením klíčku zapalování jako v automobilu.  
S elektrický startérem je vždy k dispozici samozřejmě i ruční reverzní 
startér.

Automatický sytič
Všechny naše stroje jsou opatřeny čtyřtaktními spalovacími motory 
Honda světové třídy. V zájmu usnadnění startování  jsou opatřeny au-
tomatickým sytičem. Sekačky Honda pracují na běžný, bezolovnatý, 
automobilový benzin. 

VersamowTM integrovaný mulčovací systém
Pouhým pohybem ovládací páčky poskytuje systém VersamowTM 
nebývalou variabilitu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat 
a efektivně sbírat do sběrného koše nebo budete posečená travní 
stébla drtit na drobné částečky a pěchovat zpět do půdy trávníku 
jako přirozené přírodní hnojivo nebo lze perfektně zkombinovat obojí,  
tzn. částečně nadrtit a část sebrat do sběrného koše.

Podvozek sekačky z materiálu 
Polystrong® / Xenoy®

Podvozky sekaček řady HRX jsou natolik pev-
né a odolné, že bez problémů udrží i hmotnost 
osobního automobilu Honda CR-V. Jedná se  
o jednu z posledních vývojových technologií se-
kaček Honda, která se může pochlubit mnoha 
přednostmi:

• Tento materiál svou tvárností umožňuje   
 citlivě vytvarovat jako monoblok celý podvo- 
 zek sekačky plynulých tvarů a křivek tak, aby  
 se minimalizovala turbulentní proudění vzdu- 
 chu v zájmu zlepšení kvality sběru trávy 
 a maximálního snížení hlučnosti.
• Podvozek je lehčí než podvozek odlitý 
 z hliníku či vylisován z ocelového plechu
• Podvozek nekoroduje a Honda 
 poskytuje na podvozek doživotní záruku
• Díky povrchové úpravě je nižší ulpívání trávy  
 na povrchu ve srovnání s ocelovým a slitino 
 vým a tím se zlepšuje celkový výkon sekačky.

VersamowTM integrovaný mulčovací systém
Pro dokonalý výsledek skutečného mulčování musí být usečená travní stébla co nej-
menších rozměrů. Snadněji tak propadávají travním porostem a dostávají se lépe  
k půdě a kořínkům travního porostu. Nehrozí tak vznik travních chuchvalců a hrudek. 
Během mulčování je nutné pečlivě sledovat hustotu a výšku sekaného trávníku, pro-
tože nadměrné množství travní „drtě“ může na trávníku místy způsobit tzv. udušení 
trávníku (vznikají potom na trávníku žlutá místa). 

Výzkumné a vývojové centrum Honda 
pro dosažení dokonalého trávníku vyvi-
nulo a patentovalo dvě technologie. První 
z nich se nazývá TwinBlade. Jedná se  
o použití dvou žacích nožů současně 
navzájem odsazených namísto jednoho 
nože, které zaručí dvojnásobné přesek-
nutí travního stébla a tím co nejmenších 
travních částeček. Druhou z nich je Ver-
samowTM - integrovaný variabilní mulčo-
vací systém. Jedná se o přívěru komínku 
výhozu trávy do sběrného koše s mož-
ností postupného přivírání či otevírání. 

Lze tak velmi citlivě regulovat množ-
ství trávy, kterou si přejeme sebrat 
do sběrného koše a kterou necháme 
ležet. Takže pokud je Váš trávník pře-
rostlý z důvodu, že jste neměli čas 
jej posekat dříve, stačí přívěru zcela 
otevřít a 100% trávy poputuje do sběr-
ného koše.

Roto-stop® 

disková třecí spojka nože
Roto-stop® je jedním z mnoha pa-
tentů Honda. Pracuje na principu 
diskové třecí spojky a umožňuje 
zapnout či vypnout rotaci žacího 
nože, aniž by bylo nutné vypínat mo-
tor. Funguje také jako bezpečnostní 
brzda během vyprazdňování sběr-
ného koše, při odklízení případných 
překážek z trávníku během sekání  
a při přejezdu sekačky po nezpev-
něných nebo štěrkových plohách  
za pomoci vlastního pojezdu.
Bezpodmínečná bezpečnost seka-
ček je pro Hondu prvořadým úkolem. 
Systém Honda Roto-stop® je uni-
kátním představitelem budoucnosti 
v zahradní technice, který bezpečně 
zajišťuje zastavení rotace nože (do-
konce i po desetiletém používání)  
za méně než 2 vteřiny.

Motor Honda
Jako průkopník ve vývoji špičkových čtyřtaktních spalovacích moto-
rů, je Honda největším výrobcem této třídy motorů na světě. Vysoká 
spolehlivost a výkon našich motorů jsou legendární napříč spektrem 
všech uživatelů od domácích hobby provozovatelů až po profesionály 
ve stavebnictví a průmyslu. 
Výkony motoru, které Honda uvádí, jsou skutečnými výkony změře-
né na konkrétních strojích dle metodiky SAE J1349.

Díky ověřené konstrukci a více než 50letým zkušenostem, mohou 
motory Honda nabídnout nízkou hlučnost a emise a vysokou úspor-
nost a snadnost použití. A jaké jsou největší přednosti dnešních se-
kačkových motorů Honda?:

• Dekompresor pro snadný start
• Automatický sytič, jehož funkce se podobá automobilovému, 
  kdy není třeba myslet na to, jestli sytič zapnout či ne když je motor 
  studený • Není u GXV 160
• Ve srovnání s jinými výrobci  patří  mezi nejúspornější motory 
  s nejnižšími  emisemi 
• Hlučnost* motoru je nižší o 2dB(A), o 30 % nižší než-li 
  stanovuje evropská norma (sledujte ikonku nízké hlučnosti 
  dále v katalogu).

SMART Drive®  a Select Drive
SMART Drive® systém je důmyslné řešení ergonomického ovládá-
ní rychlosti jízdy sekačky. Systém je primárně konstruován tak, aby 
uživatel měl možnost pomocí prstů pohodlně plynule a hlavně rychle  
ovládat rychlost jízdy a umožnit tak bezpečnější a přesnější rychlost 
sekání kolem stromů, plotů, zídek a květinových záhonů. Znamená 
to také konec poškození trávníku díky manévrování v místech, kde je 
nutné rychlost jízdy snížit. 

SELECT Drive
Ovládání systému SELECT Drive je posunuto na vyšší úroveň v ob-
lasti ergonomie ovládání rychlosti jízdy sekačky na rozlehlejších  
a ne příliš členitých zahradách. Možnost plynule měnit rychlost jízdy 
zůstává zachována, navíc lze jednoduše zvolit a pohodlně udržovat 
konstantní rychlost jízdy sekačky.

Sekačky řady  HRG

HRG 466 SK

HRG 536 VK

Elegantní, pevné a snadné pro obsluhu. Naše sekačky řady 
HRG se dělí na verze bez pojezdu nebo s vlastním pojezdem. 
Nic jiného nepromění během chvíle Vaši zahradu v perfektní, 
pečlivě střižený trávník.

Dva žací nože 

Moderní motor 160 cm3

s rozvodem OHC a s EASY START

VersamowTM

(integrovaný mulčovací systém)

SMART Drive®Zdarma mulčování
(HRG 466 SK)

Sběrný koš s vysokým 
průtokem vzduchu

El. start s vlastním dobíjením
za chodu motoru 

Rotostop® 
(třecí spojka nože)

Model
Jmenovitý 

výkon 
(kW/min -1)

Záběr (cm)/
nastavení Typ pojezdu Rotostop Počet 

nožů Mulčování Startování Objem koše 
(l)

Váha 
(kg) Cena s DPH Akční cena s 

DPH

HRG 416 PK 2,8 / 2900 41 / 6 poloh ne ne 1 volitelné ruční 50 29 10 990 Kč 10 490 Kč
HRG 416 SK 2,8 / 2900 41 / 6 poloh 1 rychlost ne 1 volitelné ruční 50 31 13 990 Kč 13 490 Kč
HRG 466 PK 2,7 / 2800 46 / 6 poloh ne ne 1 volitelné ruční 55 30 13 990 Kč 12 990 Kč
HRG 466 SK 2,7 / 2800 46 / 6 poloh 1 rychlost ne 2 ano ruční 55 32 16 490 Kč 14 990 Kč
HRG 536 SD 2,7 / 2850 53 / 6 poloh 1 rychlost ne 1 volitelné ruční 61 36 19 990 Kč 18 490 Kč
HRG 536 VK 2,7 / 2850 53 / 6 poloh SMART Drive ne 2 Versamow ruční 73 37 22 990 Kč 19 990 Kč
HRG 536 VL 2,7 / 2850 53 / 6 poloh SMART Drive ne 2 Versamow ruční / elektrické 73 40 24 990 Kč 22 990 Kč
HRG 536 VY 2,7 / 2850 53 / 6 poloh SMART Drive ano 2 Versamow ruční 73 41,5 24 990 Kč 22 990 Kč

Optiflow 

Aut. sytič

Ložiska

Šasí

OCEL

Nízká hlučnost



HRE 370

Sekačky řady HRX
Ohromně robustní a odolná konstrukce profesionálních 
sekaček řady HRD a HRH snadno provede těžkou práci 
při minimálním úsilí. Modelová řada vychází z originální 
konstrukce strojů pro profesionály. Podvozek je odlévaný 
z hliníkových slitin. Perfektní pro rozlehlé travnaté plochy 
s ukázkovým výsledkem sekání a sběru.

Máte okrasnou zahradu s pravidelně udržovaným trávníkem? Pak 
je prémiová řada Honda HRX stvořena přesně pro Vás. Naše se-
kačky řady HRX nabízí druhy pojezdu typu SMART Drive®, Se-
lect Drive a Hydrostatický tempomat. U jakékoliv verze robustních 
a odolných sekaček řady HRX máte garantován optimální žací a 
sběrný výkon, který si poradí i s přerostlou a mokrou trávou.

Profesionální motor 163 cm3

(modely HX)

Hydrostatický tempomatRotostop® 
(třecí spojka nože)

SMART drive® 

Speciální žací nůž

Dva žací nože Moderní motor 160 a 190 cm3 
s rozvodem OHC a EASY START

VersamowTM

(integrovaný mulčovací systém)

El. start s vlastním dobíjením
za chodu motoru

Pohon převodovky
kardanem (HRH 536 K HX)

Select Drive®

Hydrostatický tempomat Rotostop® 
(třecí spojka nože)

Optiflow 

Aut. sytič

Ložiska

Šasí

POLY-
STRONG®

Nízká hlučnost

Šasí

XENOY

Optiflow 

Šasí

Ložiska

Nízká hlučnost

HLINÍK

Elektrická sekačka
Lehká, tichá se špičkovým sběrným výkonem.
Ideální řešení pro malé trávníky.
Některé trávníky se zdají být rozlohou malými, 
přesto si zasluhují tu nejlepší péči. Takže pokud 
jste majiteli takového trávníku, jehož údržbu 
potřebujete zvládnout rychle a tiše s pomocí co 
možná nejlehčí a obratné sekačky, nemáte jinou 
volbu, než model HRE. Dodatečné vzduchové 
deflektory usměrňující tok vzduchu a tím zajišťují 
sekačce vynikající schopnost sběru trávy (95%). 
Teplotní senzor hlídá teplotu motoru a chrání motor  
před přehřátím. Řada HRE je unikátní. To je Honda.

Model
Jmenovitý 

výkon 
(kW/min -1)

Záběr (cm)/
nastavení Typ pojezdu Rotostop Počet 

nožů Mulčování Startování Objem koše 
(l)

Váha 
(kg) Cena s DPH Akční cena s 

DPH

HRX 476 VK 2,7 / 2800 47 / central SMART Drive ne 2 Versamow ruční 69 39 27 990 Kč -
HRX 476 VY 2,7 / 2800 47 / central SMART Drive ano 2 Versamow ruční 69 42 29 990 Kč -
HRX 476 HY 2,7 / 2800 47 / central Hydrostatic ano 2 Versamow ruční 69 44 32 990 Kč -
HRX 537 VK 3,2 / 2850 53 / 7 poloh Select Drive ne 2 Versamow ruční 88 40,1 27 990 Kč 25 990 Kč
HRX 537 VY 3,2 / 2850 53 / 7 poloh Select Drive ano 2 Versamow ruční 88 43,8 30 990 Kč 28 990 Kč
HRX 537 HY 3,2 / 2850 53 / 7 poloh Hydrostatic ano 2 Versamow ruční 88 42,1 33 990 Kč 31 990 Kč
HRX 537 HZ 3,2 / 2850 53 / 7 poloh Hydrostatic ano 2 Versamow ruční / elektrické 88 43,1 37 990 Kč 35 990 Kč

HRX 537 HY

HRX 476 VY

HRH 536 K HX

PROFI sekačky HRD a HRH

Model
Jmenovitý 

výkon 
(kW/min -1)

Záběr (cm)/
nastavení Typ pojezdu Rotostop Počet 

nožů Mulčování Startování Objem koše 
(l)

Váha 
(kg) Cena s DPH

HRD 536 TX 2,7 / 2800 53/7 poloh 3 rychlosti ano 1 volitelné ruční 80 45,2 32 990 Kč
HRD 536 K HX 2,7 / 2800 53/7 poloh Hydrostatic ano 1 volitelné ruční 83 49,3 39 990 Kč
HRH 536 K HX 2,7 / 2800 53/6 poloh Hydrostatic ano 1 volitelné ruční 83 60,2 47 590 Kč

Optiflow 

Šasí

Nízká hlučnost

ABS

Model Motor Záběr (cm)/
nastavení Typ pojezdu Počet 

nožů
Objem 
koše (l)

Váha 
(kg) Cena s DPH Akční cena 

s DPH
HRE 370 P 1300 W 37 / central ne 1 35 15   6 490 Kč 5 990 Kč

Sběrný koš s vysokým
 průtokem vzduchu

Centrální nastavení výšky

Transportní madlo

Speciální žací nůž



UMK  425 L  5,98 kg
UMK  425 U  6,28 kg
UMK  435 L 7,22 kg
UMK 435 U 7,53 kg
UMR  435 L   10,7 kg

UMC 425-435

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) Uchopení Základní vybavení Cena s DPH Akční cena 
s DPH

UMK 425 L 0,72 / 7000 oblouková rukojeť zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku 12 490 Kč 11 990 Kč
UMK 425 U 0,72 / 7000 řídítka zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku 12 990 Kč 11 990 Kč
UMK 435 L 1,0 / 7000 oblouková rukojeť zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku 14 990 Kč 13 990 Kč
UMK 435 U 1,0 / 7000 řídítka zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku 14 990 Kč 13 990 Kč
UMR 435 L 1,0 / 7000 oblouková rukojeť strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku 15 990 Kč 14 990 Kč

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) Uchopení Základní vybavení Cena s DPH Akční cena s DPH
UMC 425 0,72 / 7000 oblouková rukojeť motorová jednotka, dvouramenný zádový popruh, ochrana zraku 11 990 Kč 10 990 Kč
UMC 435 1,0 / 7000 oblouková rukojeť motorová jednotka, dvouramenný zádový popruh, ochrana zraku 12 990 Kč 11 990 Kč

Náš nový systém Versatool TM je luxusní 
křovinořez s dělitelnou hřídelí pro celoroční 
využití na zahradě, který má díky čtyřtakt-
nímu motoru HONDA minimální hlučnost, 
vibrace a emise. Široká nabídka pracov-
ních nástavců dělá z tohoto ,, víceúčeláku ,, 
uživatelsky příjemné zahradní nářadí pro 
širokou činnost na zahradě.

Inovativní spojovací
systém

PUSH&CLICK

VERSATOOL
TM

Strunová hlava 
3 990 Kč

AKCE 3 490 Kč

Prořezávací pila
5 990 Kč

AKCE 5 490 Kč

Foukač
4 990 Kč

AKCE 2 990 Kč

Zařezávač okrajů
6 490 Kč

AKCE 3 990 Kč

Nůžky na živý plot 
8 490 Kč (krátké)

8 990 Kč (dlouhé 60 cm)

AKCE 7 790 Kč
           7 990 Kč

Prodloužení
2 990 Kč (50 cm)
3 490 Kč (100 cm)

AKCE 2 790 Kč
           2 990 Kč

Kultivátor
8 990 Kč

AKCE 6 490 Kč

4-taktní motor
s mazáním v rozsahu 360°

Komfortní popruhy

VýbavaSpodní úhlový převod

Křovinořezy řady UMK a UMR

UMR 435 L

Rychlá nabíječka

Standardní nabíječka

UMK 435 U

Křovinořezy jsou konstruovány pro toho, kdo upřednostňuje komfort a ostatní přednosti 4-taktní tech-
nologie se stálým výkonem a kroutícím momentem, nutným pro práci i ve stížených podmínkách.

Náš nový AKU Program je založen na moderní, robustní, výkonné konstrukci ve spojení s líbivým designem. Jedná se o řadu velmi 
výkonných akumulátorových strojů s dostatečným výkonem a dlouhou pracovní výdrží, kterou zajišťuje 56 V Li–ion baterie o kapacitě 2 
nebo 4 Ah. Baterie je navržena tak, aby se dala použít v jakémkoli Honda akumulátorovém stroji. Rychlonabíječka Honda nabije 2 Ah 
baterii již za 25  minut. Ergonomie, nízká hlučnost a vibrace, komfort při práci, to jsou hlavní přednosti akumulátorových strojů Honda. 

Prodává se bez baterie a nabíječky.

Prodává se bez baterie a nabíječky.

Prodává se bez baterie a nabíječky.

Název Model Průtok vzduchu Ovládání rychlosti Otáčky turbíny Pracovní doba / baterie Hlučnost Hmotnost Cena s DPH Akční cena s DPH
Fukar HHBE81 420 -810 m3/hod 3 stupně 21000 ot. / min. 18 - 31min / 2.0 - 4.0 Ah 82 db(A) 2,34 kg 5 990 Kč 4 990 Kč

Název Model Záběr (cm ) Ovládání rychlosti Řezná rychlost Průměr struny Pracovní doba / baterie Hlučnost Hmotnost Cena s DPH Akční cena s DPH
Vyžínač HHTE38 38 plynulé 5800 ot. / min. 2,4 mm 28 - 39min / 2.0 - 4.0 Ah 76 db(A) 3,04 kg 6 990 Kč 5 990 Kč

Název Model Délka žací lišty Rozteč zubů Počet kmitů Prac. doba / baterie Hlučnost Hmotnost bez Cena s DPH Akční cena s DPH

Plotostřih HHHE61 61 cm 22 mm 2600 1/min 65 - 130 min / 2.0 - 4.0 Ah 83 dB(A) 2,79 kg 6 490 Kč 5 490 Kč

AKUmulátorový program NOVINKA

Název Model Příkon Doba nabití 
2.0Ah/4.0Ah Hmotnost Cena s DPH Akční cena s DPH

Standardní nabíječka HBC210W 210 W 40 min/80 min 1,2 kg 2 490 Kč 1 990 Kč
Rychlá nabíječka HBC550W 550 W 25 min/30 min 2,1 kg 3 990 Kč 3 490 Kč

Název Model Kapacita Energie Druh baterie Hmotnost Cena s DPH Akční cena s DPH

Baterie
HBP20A 2.0 Ah 112 Wh Lithium-ion 1,26 kg 4 490 Kč 3 990 Kč
HBP40A 4.0 Ah 224 Wh Lithium-ion 2,21 kg 6 990 Kč 5 990 Kč

56 V

56 V

56 V72 - 148
km/h

Napětí

Napětí

Napětí
Rychlost
vzduchu



Model Jmenovitý výkon 
(kW/min-1) Počet válců Záběr cm/

nastavení Mulčování Pojezd Koš (l) / 
Vyklápění Cena s DPH Akční cena 

s DPH
HF 2417 HB 9,4 / 2800 2 102 / 7 poloh volitelné Hydrostatický 300 / ruční 119 990 Kč 104 990 Kč
HF 2417 HM 9,4 / 2800 2 102 / 7 poloh Versamow Hydrostatický 300 / ruční 124 990 Kč 109 990 Kč
HF 2417 HT 9,4 / 2800 2 102 / 7 poloh Versamow Hydrostatický 300 / elektrické 144 990 Kč 124 990 Kč
HF 2622 HM 13,8 / 2800 2 122 / 7 poloh Versamow Hydrostatický 350 / ruční 149 990 Kč 124 990 Kč
HF 2622 HT 13,8 / 2800 2 122 / 7 poloh Versamow Hydrostatický 350 / elektrické 169 990 Kč 144 990 Kč

Optiflow 

Synchronizované
 otáčení nože

Nastavení výšky

7
POLOH

Automatické rozsvicení světel

Ovládací české menu

3 výkyvné čepele

Široký tunel výhozu

Svahová kola

Sběrný koš s vysokým
 průtokem vzduchu

Litinová náprava

Nabíjecí stanice
(přístřešek za příplatek)

Dva podpůrné ventilátory

VersamowTM

Profesionální motor GXV 660
(model  HF2622)

El. vyklápění koše

S travními traktory Honda bude pro Vás sekání velkých travnatých ploch, sadů či 
fotbalových hřišť velkou zábavou. Velmi snadná obsluha, jednoduchá manipulace, 
hydrostatická převodovka, podpůrné ventilátory pro lepší sběr trávy, to vše přispívá  
k ulehčení Vaší práce. Proto pokud travní sekačka již nedostačuje vašim potřebám, 
neváhejte si vybrat zahradní traktor z nabídky Honda, který vám několikanásobně 
ulehčí dříve neoblíbenou práci. 

Řada traktorů HF

Vlečený vertikutátor

Zametací zařízení Sklopný vozík Sněhová radlice

Vlečený sypač Víceúčelový rozmetač

Řada robotických sekaček HONDA

Digitální signál HONDA Míímo

 

Programátor 
pracovního režimu

Nárazové a zvedací 
senzory

Automatický dobíjecí 
systém

Micro mulčování

Naše nová, inteligentní robotická sekačka se samostatně pohybuje po zahradě, vyhýbá se překážkám, 
mulčuje travní porost a nepřetržitě udržuje Váš pěstěný trávník v perfektní a zdravé kondici. Navíc zcela 
odpadá starost s travním odpadem, protože posekané drobné kousky zůstavají na trávníku a tvoří tak 
navíc přirozené hnojivo. Neobyčejně tichá, efektivní, výkonná a dostatečně robustní k tomu, aby pracovala 
za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, Honda Miimo sama vyhodnotí, kdy je nutné dobití bateriií  
a sama si automaticky najde nabíjecí stanici. Honda Miimo si rozumí na trávníku s dětmi a domácími mazlíčky. 
Je totiž vybavena v celém rozsahu 360° bezpečnostními senzory, které spolu se speciálnímí výkyvnými 
žacími noži zaručují stoprocentní bezpečnost. Můžete se pohodlně usadit a s plnou důvěrou nechat Honda 
Miimo pracovat. Robotická sekačka Honda Miimo je určena pro údržbu travnatých ploch o rozloze až 2000m2 
resp. 3000m2 . Na tak velké plochy se běžně používá zahradní traktor.

Robotická sekačka Míímo pracuje ve svém vymezeném prostoru na základě čtení digitálního signálu. 
Zní to složitě, ale digitální signál je oproti analogovému mnohem kvalitnější, přesnější a hlavně 
odolnější vůči vnějším rušivým vlivům. Sekačka Honda Míímo má díky novému digitálnímu signálu 
možnost pohybovat se v mnohem větší vzdálenosti  od vymezovacího vodiče a je odolnější proti jiným 
elektromagnetickým vlivům od jiných robotických zařízení, kabelů vysokého napětí apod. Pro ilustraci 
kvality digitálního signálu lze použít zrušení analogového vysílání TV v ČR. 

Náhodné Přímočaré Podél obvodu zahrady Spirálové

Režimy sečení

Model
Max. sekací 
plocha (m2) / 

plocha za hod.
Žací mechanizmus Pojezdový motor 

/ žací motor Baterie
Hlučnost 

v tichém režimu 
v dB(A)

Doba 
nabíjení

Ohradníkový 
vodič (m) / počet 

skob v balení
Váha (kg) Cena s DPH Akční cena 

s DPH

310 2000 / 86m2 3 výkyvné čepele bezuhlíkový 
25,3W / 2x 10,8W

Li-ion 22,2V - 
1,80Ah 62 30 200 / 200 11,6 55 000 Kč 49 990 Kč

520 3000 / 125m2 3 výkyvné čepele bezuhlíkový 
25,3W / 2x 10,8W

Li-ion 22,2V - 
3,60Ah 62 60 300 / 300 11,9 65 000 Kč 59 990 Kč



HHB 25

HHH 25

Čtyřtaktní fukar

Kompaktní a šetrný k okolí.
Tento lehký fukar s komfortní rukojetí, nastavitelnou rychlostí vzduchu a spolehlivým 
čtyřtaktním motorem se snadným startováním, je schopen fungovat i v těžkých pod-
mínkách provozu. Díky přesnému nasměrování, nažene silný tok vzduchu spadané 
listí, zbytky trávy a jiné nečistoty na hromadu. 

Nůžky na živý plot

Perfektní výsledek střihu.
Čtyřtaktní  nůžky na živé ploty slouží k dosažení perfektního 
střižení živých plotů a okrasných dřevin. Uživatel ocení 
ergonomické a komfortní ovládání, nastavitelnou rukojeť, 
odpružený nosný rám a snadné startování čtyřtaktního motoru.

Štěpkovače

Při úklidu zahrady se kupí spousty zahradního odpadu. Ořezané 
větvě při prořezávání stromů, odpad ze zastřihávání živých keřů  
a další. Každý vlastník zahrady už se setkal s problémem, kam 
s tímto odpadem. Po rozdrcení zůstanou z větví a odpadu pouze 
malé kousky, které lze použít jako okrasný posyp na záhonky nebo 
ho nasypat do zahradního kompostéru.

BIO 180–320

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) max. průměr větve (cm) Hmotnost (kg) Cena s DPH
BIO 180 2,4 / 3600 4 53  38 990 Kč

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) max. průměr větve (cm) Hmotnost (kg) Cena s DPH
BIO 320 5,1 / 3600 8 128  84 990 Kč

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) Ma. Průtok vzduchu (m3) Hmotnost (kg) Cena s DPH
HHB 25 0,72 / 7000 600 4,2  13 990 Kč

FJ 500

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) Převodovka záběr /hloubka (cm) Hmotnost (kg) Cena s DPH Akční cena s DPH
FJ 500 SER 3,4 / 3600 1 vpřed + 1 vzad 80/32 57  31 990 Kč  -
FJ 500 DER 3,6 / 3600 2 vpřed + 1 vzad 80/32 62  33 990 Kč  31 990 Kč

FG 201
Malé rotavátory

Perfektní pro lehké zahradnické práce na malých prostorech.
S nabídkou mikro rotavátorů Honda ušetříte čas při časově i fyzicky náročné 
práci na zahradě.
Kromě kypření půdy na květinových nebo zeleninových záhonech na zahradě 
nebo ve skleníku, jsou tyto lehké a víceúčelové mikro rotavátory, poháněné 
čtyřtaktním motorem, schopny také s příslušenstvím obstarat i údržbu  
a provzdušňování trávníků. Navíc jsou standardně vybaveny praktickou 
sklopnou ovládací rukojetí, transportní rukojetí a podvozkem.

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) záběr /hloubka (cm) Hmotnost (kg) Cena s DPH Akční cena s DPH
FG 201 1,3 / 4800 30/23 17  19 990 Kč 18 990 Kč
FG 201 + sada příslušenství (separátor, aerátor, zařezávač trávníků) 06724 - 799 - 033  26 990 Kč 24 990 Kč

FG 205–F 220 
Střední rotavátory

Skromný při uložení, ale náročný na výsledek kypření.
Víceúčelové mini rotavátory Honda, určené pro lehčí zahradnické práce, přicházejí 
standardně vybaveny kypřícím zařízením, vhodným pro rozmělnění a nakypření půdy, 
s bočními disky, které pomáhají udržovat přesně vymezený pracovní prostor. Kromě 
našeho moderního čtyřtaktního motoru vysokého výkonu lze stroj doplnit na přání 
příslušenstvím, trávníkovým separátorem a aerátorem.

Velké rotavátory

Kombinace uhlazeného výkonu a univerzální funkčnosti.
Naše výkonné a univerzální kompaktní rotavátory jsou dostatečně lehké na to, aby 
zůstala zachována vysoká a snadná manévrovatelnost, ale také dost robustní a odolné 
na to, aby zvládly těžkou práci na zahradě. Díky výkonnému motoru zdvihového objemu 
163 cm3 a manuální převodovce můžete snadno a přesně optimalizovat rychlost a kypřicí 
výkon s ohledem na komfort obsluhy a požadovaný výsledek.

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) záběr /hloubka (cm) Hmotnost (kg) Cena s DPH Akční Cena s DPH
FG 205 1,3 / 4800 45/26 21  21 990 Kč  20 990 Kč
FG 205 + separátor 0679-V18-003HE 27 740 Kč 25 990 Kč
F 220 1,5 / 4800 54/28 30  26 990 Kč  24 990 Kč
F 220 + separátor 0679-V14-003HE 33 990 Kč 29 990 Kč

Model Jmenovitý výkon (kW/min -1) Délka lišty  (cm) Hmotnost (kg) Cena s DPH Akční Cena s DPH
HHH 25D 60 0,72 / 7000 58 / oboustranná 6,3  19 990 Kč  17 990 Kč
HHH 25D 75 0,72 / 7000 72 / oboustranná 6,6 20 990 Kč 18 990 Kč
HHH 25S 75 0,72 / 7000 72 / jednostranná 5,8 18 990 Kč 16 990 Kč

FG 201

Aerátor

Zařezávač trávníku

Trávníkový separátor
(odmechovač)

F 220 

FJ 500

FG 205

HHH 25S

HHH 25D



VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Snadno ovladatelné, lehce přenosné, kompaktní a mimořádně tiché 
generátory poskytují i mořádně  kvalitní elektrickou energii i v nejvzdálenějších, 
nejzapadlejších koutech Země. Tyto lehké a snadno přenosné generátory s 
velmi úsporným provozem disponují zvukově izolovanou kapotáží, doplněnou 
moderním a výkonným tlumičem pro snížení provozního hluku na minimální 
možnou úroveň. Díky použití moderních a lehkých materiálů, jako je např. 
hořčík, je hmotnost těchto generátorů snížena na minimum. 

Ceny od 29 990 Kč s DPH

Z další nabídky strojů HONDA
Tiché kufříkové elekrocentrály HONDA

Firma HONDA si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího 
upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů 

a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.
Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení HONDA - Power Equipment v ČR

rok vydání © 2016
Akční ceny jsou platné od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016

Bližší informace o poskytnuté záruce 
najdete na www.honda-stroje.cz

Veškerá videa produktů HONDA

Elektrocentrály Čerpadla Sněhové frézy Lodní motoryČlunyPásové transportery

Ostatní produkty 
HONDA

Motorky Automobily

Rádi bychom Vás pozvali na předváděcí akci HONDA - Power Equipment
www.honda-stroje.cz                www.hondamarine.cz Honda stroje

Program Honda Marine to jsou závěsné lodní motory o výkonech 
od 2,3 HP až po 250 HP a 10 modelů nafukovacích člunů ve třech 
variantách kýlu s podlahami o délkách od 2m po 4m. Veškeré lodní 
motory Honda jsou výhradně čtyřtaktní konstrukce a tvoří špičku z 
hlediska čistoty provozu, hlučnosti, výkonu, spolehlivosti a úspornosti. 
Díky velkému průměru plováků, které řadí nafukovací čluny Honda 
mezi největší na trhu, je zajištěna skvělá plovatelnost a stabilita. 
Složení a skladování může být provedeno jednou osobou během 
několika minut. Nafukovací čluny s hliníkovou skládací podlážkou 
jsou ideálním člunem pro téměř všechny vodní aktivity a jakékoliv 
mořské podmínky. Člun s nafukovací podlážkou je přímo „nacpaný“ 
dynamickými prvky. Nová podlážka potlačuje vibrace a uhladí 
dokonale i ty nejdivočejší jízdy. Tvar trupu „hluboké V“ významně 
optimalizuje výkon kýlu a zajišťuje maximální stabilitu při prakticky 
každé rychlosti.

Ceny setů lodních motorů a člunů od 39 990 Kč s DPH

Nafukovací čluny a lodní motory HONDA

Výkon 1kW Výkon 2kW




