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כיצד תבחר את הגנרטור שלך
לפניך טבלה להשוואת נתונים בין סוגי גנרטורים שונים. 

כדי לקבוע איזה גנרטור של הונדה מתאים לצרכיך, להלן מפרטי החשמל של סוגי גנרטורים. 

)2,000/14EC,2005/88/EC( רמת עצמת הקול

)W – 900180026005500הספק מתמשך )וואט 2800

87909291 91

גנרטור נייד

ממיר

דירוג יישום 
מתמשך

)W(**

עומס 
השראתי 
התחלתי 

)W(**

סוגי שימושים אופייניים
טלוויזיה

מקרר נייד

קומקום חשמלי

מייבש שיער

מיקרוגל

מאוורר

מחשב נייד / כונן מחשב 

מפזר חום

מזגן לקרוון

מטען סוללות

מכסחת דשא

מפוח

מגזמת

מגרסה

שואב גינה / מפוח

מסור חשמלי

מכשיר שטיפה בלחץ גבוה 

מקרר / מקפיא

משאבת חימום מרכזית
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טלוויזיית פלזמה

מחשב שולחן

מדפסת

 מכונת צילום

מזגן נייד

מסורית

מדחס

רתכת

מערבל בטון

משאבה טבולה

מקדחה

מסור שולחן

מטחנה

מאוורר תעשייתי

מקדח כביש )קונגו(

מסור עגול

נורת ליבון

זרקור-הלוגן

פלורוסנט

נורה חוסכת אנרגיה

טונגסטן מקצועי

ני
וע

קצ
מ

רה
או

ת

זרקורי הלוגן

** כאשר מפעילים מספר מכשירים יש לוודא כי ההספק הכולל הנדרש  אינו עולה על ההספק הנקוב של הגנרטורים )יש להביא בחשבון את העומס בזמן הפעולה והעומס ההתחלתי(.

גנרטור בטכנולוגיה מתקדמת
הניתן לתמרון

חימום מרכזי
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גנרטורים עמידים

גנרטורים )סטארטר(
בבחירת גנרטור לצורך גיבוי הבית או לצורך גיבוי המשרד יש להתחשב במספר 
שיקולים. בגנרטורים המצוידים בסטארטר ובצ'וק אוטומטי יש להתקין מערכת 

אוטומטית לניטור כשלים. גנרטורים אחרים )שאינם מצוידים בסטארטר( על 
המפעיל להפעיל או לכבות באופן ידני. 

בשני המקרים המתוארים תבוצע ההתקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. 

גנרטורים תלת פאזיים עמידים
גנרטורים תלת-פאזיים  מציעים יכולת 

גבוהה  עבור צריכה מקסימלית של זרם 
במהלך הפעלת המנועים החשמליים.

רמת קול
הגנרטורים הניידים של הונדה נחשבים לגנרטורים השקטים ביותר. 

הטבלה שלהלן מציגה השוואה בין רמות הדציבלים של הגנרטורים של הונדה לרמות 
הרעש של הסביבה.

דיבור רגיל 60
70
80

90
100
110

שואב אבק
בתוך רכב הנוסע במהירות של 80 קמ"ש

מייבש שיער
עומס תנועה כבד

מסור חשמלי

גנרטורים עמידים
 בטכנולוגיה מתקדמת

I – AVRD - AVR

גנרטורים עמידים תלת-פאזי גנרטורים עמידים עם ביצועים משופרים

קבלהשראתי

* צריכת הספק נמוכה ביותר, אולם יישנם מכשירים רבים הצורכים הספק גבוה יותר. אנא בדוק את 
המכשיר שברצונך להפעיל, כדי לוודא שהגנרטור יתאים להפעלת המכשיר.
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 INVERTER
ממיר מתח  

 .INVERTER בשנת 1987 השיקה הונדה גנרטורים מסוג
אלו גנרטורים המפיקים חשמל איכותי ללא תלות בסל"ד.

טכנולוגיה חדשנית זו מאפשרת ייצור מכשירים 
קומפקטיים במיוחד המצוידים באלטרנטור קטן, שגודלו 

כמעט מחצית מגודלו של הגנרטור המסורתי.
מיועדים להפעלת ציוד אלקטרוני רגיש כגון מחשבים. 
ה- INVERTER מספק חשמל מיועל עבור עומסים 
תגובתיים ועומסים אלקטרוניים, הדואגים לביצועים 

טובים של המכשיר.
ל- INVERTER מספר יתרונות: אורך חיים ארוך יותר, 

שקט, קל וחסכוני בדלק. 

תפוקה והספק המתאימים לביצוע העבודה
איכות גבוהה של חשמל תאריך את אורך חיי המכשיר, ללא קשר להספק שלו. 

מכשיר אלקטרוני עלול להינזק אם איכות החשמל אינה מספיק גבוהה. 
כדי להשיג הספק חשמל באיכות גבוהה, נדרש ויסות טוב של מתח ועוצמה.

ישנם מספר טכנולוגיות שמווסתות את המתח ואת העוצמה של הגנרטור, ולכל אחת יתרונות משלה:

i-AVR
וסת מתח אוטומטי חכם  

באמצעות שילוב של וסתי מתח אוטומטיים דיגיטליים 
 i-Govener עם מנועים בטכנולוגיית )D-AVR(

)וסתים אלקטרוניים(, הונדה ייצרה מגוון גנרטורים 
משופרים עם מתח ותדירות יציבים. 

גנרטורים מסוג זה מיועדים לאתרי בנייה, לקמפינג, 
לחירום ולגיבוי מכשירים אלקטרונים רגישים.

CONDENSER  / INDUCTIVE
קבל / השראתי

גנרטורים בעלי קבל או גנרטורים השראתיים הם 
הנפוצים ביותר.

הפשטות של הטכנולוגיה הופכת את הגנרטורים 
לחסכוניים ואמינים.

גנרטורים אלה מתאימים להפעלת מכשירים עם 
התנגדות גבוהה.

 DIGITAL  AVR
וסת מתח אוטומטי דיגיטלי

לווסת המתח האוטומטי דיגיטלי )D-AVR( יש יתרון 
משמעותי על פני וסת המתח האוטומטי המסורתי. 

לטכנולוגיה זו מספר יתרונות בהפעלת מכשירים שונים 
.)AVR( בהשוואה לווסת מתח אוטומטי
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תכונות הגנרטור
להן סדרה של סמלים המאפיינים את הטכנולוגיות של הונדה.

ניתן למצוא את הסמלים לאורך כל החוברת.  
סמלים אלה עוזרים להשוות בין הדגמים השונים של הגנרטורים לצורך בחירת הגנרטור המתאים.

מונעת נזק למנוע באמצעות כיבוי אוטומטי של המכשיר.

מספקת זרם חשמלי עד 12A אמפר לטעינת סוללה 
)יש להצטייד בכבל אופציונלי(.

ניידות בכל מצב.
קל להובלה ונוח לאחסון.

עטוף בפאנלים אקוסטיים מפחיתי רעש.

מציג את ביצועי התפוקה ואבחון תקלות. 

מפיחתה  באופן אוטומטי את סל"ד המנוע 
כאשר המכשירים מנותקים. 

אפשרויות תפוקות הכוח משתנות. 
עבור מכשירים חד - פאזיים או תלת- פאזיים.

מערכת צ'וק חכמה המפעילה את המכשיר בכל 
טמפרטורה.

הדגם מצוייד במיכל דלק גדול לפעולה רציפה 
וארוכה יותר.

קיימים גלגלים לצורך תמרון. 
מאפשר ליחיד לתמרן עצמאית.

כולל מיכל עימום המפחית רעשים.

התנעה חשמלית באמצעות מפתח.

התאמה מדוייקת של מהירות המנוע ביחס לעומס.
שקט, חוסך בדלק ומאריך את חיי המנוע.

45
o
תושבות המנוע עשויות גומי בזווית 

ניתן לחבר שני גנרטורים יחד כדי לקבל תפוקה כפולה.                                                                          
באמצעות כבלי "הפעלה במקביל" המקוריים של הונדה, 
ניתן לקבל חשמל כפול מבלי לקנות גנרטור גדול וכבד.   

הערה: באפשרותך לחבר במקביל שתי יחידות זהות בלבד.

מערכת הזרקת הדלק משפרת התנעה.
משפרת יעילות ומפחיתה פליטת מזהמים.

אפשרות פעולה במקביל

מערכת משופרת למניעת רעידות

צ'וק אוטומטי

הארכת משך זמן הפעולה

גלגלים לשינוע

מצערת חסכונית

עיצוב מפחית רעשים 

התנעה חשמלית 

התרעת מפלס השמן

I-Monitor  - צג חכם  

DC - מיישר זרם 

קל משקל

שקט במיוחד

מנוע הזרקת דלק

מצערת אוטומטית

תפוקת כוח תלת-פאזי
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גנרטורים ניידים
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גנרטורים ניידים
קומפקטיים, קלים, שקטים וחסכוניים בדלק 

להונדה מגוון גנרטורים ניידים המספקים חשמל איכותי ביותר.
גנרטורים אלו עטופים בכיסוי אקוסטי המפחית גם את משקל. 

ניתן לחבר שתי יחידות זהות כדי ליהנות מתפוקה כפולה. 

מאפיינים סטנדרטיים
 התרעת

מפלס שמן
הפקת זרם 

DC שקט מאודישר
מצערת 
חסכונית

הפעולה 
במקביל

קל שקט מאוד הפעולה במקביל

שימושים נפוצים

טיול קמפינג

טיול בקרוון

בגינה

להפעלת כלים חשמליים ניידים

תאורה

להפעלת מכשירי חשמל ביתיים

לשייט בסירה 

כל המאפיינים הסטנדרטיים
• ערך תפוקה מירבית:   1000/900 וואט
• זמן פעולה משוער : 3 שעות ו-54 דקות

• משקל יבש )ללא נוזלים(: 13 ק"ג

כל המאפיינים הסטנדרטיים
• ערך תפוקה מירבית: 2200וואט

• זמן פעולה משוער : 3 שעות ו- 35 דקות
• משקל יבש )ללא נוזלים(: 21.1 ק"ג

כל המאפיינים הסטנדרטיים
• ערך תפוקה מירבית:  W 2600/3000 וואט

• זמן פעולה משוער : 3 שעות ו-54 דקות
• משקל יבש )ללא נוזלים(: 35.2 ק"ג

ממיר מתחקל

ממיר מתחקל משקל

EU  10i  

ממיר מתח
גלגלי 
תנועה

EU  22i  

EU  30i  
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גנרטורים בטכנולוגיה מתקדמת
ניתנים לתמרון

10



גנרטורים בטכנולוגיה מתקדמת הניתנים לתמרון
באמצעות הגנרטורים של הונדה המתקדמים והקומפקטיים ניתן לספק חשמל אמין ואיכותי כמו ברשת החשמל הלאומית ולהפעיל מוצרי 

אלקטרוניקה רגישים.

ממיר מתח DC-הפקת זרם ישר צ'וק אוטומטי

גלגלים 
לשינוע*

* התרעת 
מפלס שמן     

מאפיינים סטנדרטיים
שקט מאוד

התנעה 
חשמלית

מצערת 
חסכונית

הפעולה 
במקביל

* התמונות להמחשה בלבד

שימושים נפוצים
גיבוי לבית / למשרד

תאורה מקצועית רגישה
ציוד תעשייתי רגיש

מיזוג אוויר
יחידות אירוח

צג חכם - 
I-Monitor

EU  70is  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  7000/5500 וואט •
זמן פעולה משוער : 6 שעות ו-30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 118.1 ק"ג •

ממיר מתחהזרקת דלק

EU  30is  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:W  3000/2800 וואט •
זמן פעולה משוער : 7 שעות ו-06 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 61.2 ק"ג •

 הפקת זרם
DC - ישר 

צ'וק 
ממיר מתחאוטומטי
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גנרטורים חזקים ועמידים במיוחד 
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גנרטורים עמידים במיוחד
הגנרטורים של הונדה ידועים  כעמידים  במיוחד, חזקים, אמינים ודורשים תחזוקה מינימאלית. 

מופעלים ע"י מנועי  GX 4 פעימות, המתניעים בקלות ומועדפים על כלל הצרכנים.

מערכת 
למניעת רעידות  משופרת 

GX -חזקאמיןמנוע ה

* ערכת גלגלים אופציונלית
**שני ערכי ההספק מוצגים עבור מערכת חד-פאזית ועבור מערכת תלת-פאזית

קבל

גלגלים 
לשינוע*

תפוקת כוח 
תלת פאזית

כל המאפיינים הסטנדרטיים
ערך תפוקה מירבית:4000-7000/3600-6500  וואט ** •
זמן פעולה משוער : 2 שעות ו-13 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 77 ק"ג •

 ECT  7000  

קבל
* התרעת 

מפלס שמן     

מאפיינים סטנדרטיים

שימושים נפוצים
ציוד טכני לבנייה

חברות השכרה
תאורה סטנדרטית

שירותי חירום
מכשירי חשמל תעשייתיים

גלגלים 
לשינוע*

 EC  3600  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  3600/3400 וואט •
זמן פעולה משוער : 2 שעות ו-27 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 58 ק"ג •

קבל
* התרעת 

מפלס שמן     

גלגלים 
לשינוע*

EC  5000  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  5000/4500 וואט •
זמן פעולה משוער : 2 שעות ו-17 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 75 ק"ג •

* התרעת 
מפלס שמן     
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גנרטורים בטכנולוגיה מתקדמת 
ניידים ועמידים במיוחד
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 גנרטורים עם ביצועים משופרים   
עמידים, חזקים ואמינים במיוחד

גנרטורים אלה תוכננו ויוצרו לשימוש מקצועי כדי לספק חשמל איכותי בעוצמה גבוהה.
 . D-AVR עובדים באופן יעיל ואמין במיוחד הודות לטכנולוגיית הונדה

מנועי GX השקטים מייצרים הספק חשמל גבוה ומוכיחים תצרוכת דלק חסכונית, תוך צמצום גזי הפליטה.

* ערכת גלגלים אופציונלית

מערכת 
למניעת רעידות  משופרת 

* התרעת 
מפלס שמן     

הארכת זמן 
פעולה      

גלגלים לשינוע*מיכל דלק של 24 ליטר

גלגלים 
לשינוע*

טכנולוגית וסת 
המתח האוטומטי 

)D-AVR( דיגיטלי

)D-AVR( וסת מתח אוטומטי דיגיטלי

שימושים נפוצים
מכשירי חשמל רגישים

ציוד טכני לבניה
שימושים תעשייתיים

מכשירי חשמל לשעת חירום
תאורה תעשייתית

גלגלים 
לשינוע*

טכנולוגית וסת 
המתח האוטומטי 

)D-AVR( דיגיטלי

EG  3600  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  3600/3200  וואט •
זמן פעולה משוער :12 שעות  •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 68 ק"ג •

גלגלים 
לשינוע*

טכנולוגית וסת 
המתח האוטומטי 

)D-AVR( דיגיטלי

EG  4500  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  4500/4000 וואט •
זמן פעולה משוער : 9 שעות ו-30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 79.5 ק"ג •

מאפיינים סטנדרטיים

כל המאפיינים הסטנדרטיים
ערך תפוקה מירבית: 5500/3600-5000 וואט •
זמן פעולה משוער: 8 שעות ו-06 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 82.5 ק"ג •

EG  5500  
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ממיר מתחממיר מתחממיר מתחמפרט טכני

חד פאזיחד פאזיחד פאזיסוג

100022003000הספק מירבי )וואט(

90018002600הספק מוערך )וואט(

230230230מתח מוערך )וולט(

505050תדירות מוערכת )הרץ(

3.97.811.3זרם מוערך )אמפר(

DC – 12תפוקת זרם ישר מוערךV/8.0A12V/8.3A12V/8.3A

GX50GX120GX160דגם המנוע

סוג המנוע
צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

49.4121.0163.0נפח המנוע )סמ"ק(

41.8x36.060.0 x 43.068.0 x 45.0מהלך  בוכנה )מ"מ(

4000  סל"ד מירבי5400  סל"ד מירבי4,500  סל"ד מירבימהירות מנוע )סל"ד(

קירור אווירקירור אווירקירור אווירמערכת קירור

טרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורמערכת הצתה

0.250.400.53קיבולת מיכל  שמן )ליטר(

2.13.65.9קיבולת מיכל דלק )ליטר(

3  שעות ו- 50 דקות3  שעות ו- 35 דקות3  שעות ו- 54 דקותמשך זמן פעולה

סליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהמערכת ההתנעה

451512622אורך )מ"מ(

242290379רוחב )מ"מ(

379425489גובה )מ"מ(

13.021.135.2משקל יבש )ק"ג(

עצמת לחץ הקול בסדנת העבודה )דציבל(
)98/37/EC, 2006/42/EC(707274

עצמת רעש מובטחת )דציבל(
)2000/14/EC, 2005/88/EC(879092

מפרט טכני של הגנרטור
להלן טבלה המציגה השוואה בין דגמי הגנרטורים של הונדה לצורך בחירת הגנרטור המתאים.

גנרטורים ניידים
EU 10iEU 22iEU 30i
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 גנרטורים בטכנולוגיה מתקדמת  
עמידים וחזקים במיוחד

הגנרטורים של הונדה המקצועיים: אמינים, חזקים ומפיקים חשמל איכותי ונקי.
ניתן להשתמש בהם עבור מגוון רחב של מכשירים: ציוד טכני לבנייה, קמפינג, שירותי חירום וגיבויים.

מתאימים במיוחד עבור מכשירי חשמל רגישים כגון מחשבים ומכשירים אלקטרונים.

מאפיינים סטנדרטיים
 התרעת

מפלס שמן
הארכת זמן 

פעולה
התנעה 

חשמלית 

כוח חשמלי מקצועי נייד
טכנולוגית וסת מתח אוטומטי חכם 

גיבוי חשמלי)i-AVR(: חשמל נקי  

מערכת משופרת 
למניעת רעידות

מצערת 
אוטומטית

צ'וק 
אוטומטי

* ערכת גלגלים אופציונלית

גלגלים 
לשינוע*

טכנולוגית וסת 
המתח האוטומטי 

)D-AVR( דיגיטלי

EM  5500S  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  5500/5000 וואט •
זמן פעולה משוער: 8 שעות  •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 108.8 ק"ג •

שימושים נפוצים
גיבויים

קמפינג
שירותי חירום

ציוד טכני לבנייה
תאורה רגישה

מכשירים אלקטורנים
ציוד תעשייתי רגיש

גלגלים 
לשינוע*

טכנולוגית וסת 
המתח האוטומטי 

)I-AVR( דיגיטלי

EM  4500S
כל המאפיינים הסטנדרטיים

ערך תפוקה מירבית:  4500/4000 וואט •
זמן פעולה משוער: 9 שעות ו-36 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 106.5 ק"ג •
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GXH50GX120GX160דגם המנוע

סוג המנוע
צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

49.4121163.0נפח המנוע )סמ"ק(

x 36.060.0 x 43.068.0 x 45.0 41.8מהלך בוכנה )מ"מ(

4,000   סל"ד מירבי4,500  סל"ד מירבי4,500  סל"ד מירבימהירות מנוע )סל"ד(

קירור אווירקירור אווירקירור אווירמערכת קירור

טרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורמערכת הצתה

0.250.400.53קיבולת מיכל שמן )ליטר(

2.13.65.9קיבולת מיכל דלק )ליטר(

3  שעות ו- 50 דקות3  שעות ו- 35 דקות3  שעות ו- 54 דקותמשך זמן פעולה

סליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהמערכת ההתנעה

451512622אורך )מ"מ(

242290379רוחב )מ"מ(

379425489גובה )מ"מ(

13.021.135.2משקל יבש )ק"ג(

עצמת לחץ הקול בסדנת העבודה )דציבל(
)98/37/EC, 2006/42/EC(707274

עצמת רעש מובטחת )דציבל(
)2000/14/EC, 2005/88/EC(879092

מפרט טכני של הגנרטור
להלן טבלה המציגה השוואה בין דגמי הגנרטורים המושתקים של הונדה לצורך בחירת הגנרטור המתאים.

גנרטורים

EU 30i EU 22i EU 10i

וסת מתח אוטומטיוסת מתח אוטומטיוסת מתח אוטומטימפרט טכני

חד פאזיחד פאזיחד פאזיסוג

100022003000הספק מירבי )וואט(

90018002600הספק מוערך )וואט(

230230230מתח מוערך )וולט(

505050תדירות מוערכת )הרץ(

3.97.811.3זרם מוערך )אמפר(

DC – 12תפוקת זרם ישר מוערךV/8.0A12V/8.3A12V/8.3A
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קבלקבלקבלממיר מתחממיר מתח

תלת פאזיתלת פאזיחד פאזיחד פאזיחד פאזי

30007000360050004000/7000*

28005500340045003600/6500*

230230230/115230/115230/400*

5050505050

12.223.915.019.516.0/9.5*

12V/12AN/AN/AN/AN/A

GX200GX390GX270TGX390T1GX390T1

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

196.0389.0270.0389.0389.0

68.0 x 45.088.0 x 64.077.0 x 58.088.0 x 64.088.0 x 64.0

3000  סל"ד מירבי3000  סל"ד מירבי3000  סל"ד מירבי3600  סל"ד מירבי3,800  סל"ד מירבי

קירור אווירקירור אווירקירור אווירקירור אווירקירור אוויר

טרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטור

0.551.101.101.101.10

13.019.25.36.26.2

2  שעות ו- 13 דקות2  שעות ו- 17 דקות2  שעות ו- 25 דקות6  שעות ו- 30 דקות7  שעות ו- 6 דקות

 סליל משיכה 
והתנעה חשמלית

 סליל משיכה 
סליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהוהתנעה חשמלית

658512800800800

482700550550550

570721540540540

61.2118.158.075.077.0

747585.087.086.0

9191979797

גנרטורים בטכנולוגיה מתקדמת 
הניתנים לתמרון

ECT 7000 ECT 5000 ECT 3600

גנרטורים עמידים במיוחד

EU 70is EU 30is

 400 V30- תלת פאזי *
הערה: כל הגנרטורים עובדים על בנזין נטול עופרת

מפרט טכני

סוג

הספק מירבי )וואט(

הספק מוערך )וואט(

מתח מוערך )וולט(

תדירות מוערכת )הרצ(

זרם מוערך )אמפר(

DC – תפוקת זרם ישר מוערך

דגם המנוע

סוג המנוע

נפח המנוע )סמ"ק(

מהלך בוכנה )מ"מ(

מהירות מנוע )סל"ד(

מערכת קירור

מערכת הצתה

קיבולת מיכל שמן )ליטר(

קיבולת מיכל דלק )ליטר(

משך זמן פעולה

מערכת ההתנעה

אורך )מ"מ(

רוחב )מ"מ(

גובה )מ"מ(

משקל יבש )ק"ג(

עצמת לחץ הקול בסדנת 
העבודה )דציבל(

)98/37/EC, 2006/42/EC(

עצמת רעש מובטחת )דציבל(
)2000/14/EC, 2005/88/EC(
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וסת מתח אוטומטי מפרט טכני
)D-AVR( דיגיטלי

וסת מתח אוטומטי 
)D-AVR( דיגיטלי

וסת מתח אוטומטי 
)D-AVR( דיגיטלי

חד פאזיחד פאזיחד פאזיסוג

360045005500הספק מירבי )וואט(

320040005000הספק מוערך )וואט(

230/115230/115230/115מתח מוערך )וולט(

505050תדירות מוערכת )הרצ(

13.917.421.7זרם מוערך )אמפר(

DC – לא מופיע נתוןלא מופיע נתוןלא מופיע נתוןתפוקת זרם ישר מוערך

GX270T2GX390T2GX390T2דגם המנוע

סוג המנוע
צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

270389389נפח המנוע )סמ"ק(

x 58.088.0 x 64.088.0 x 64.0 77.0מהלך בוכנה )מ"מ(

3000  סל"ד מירבי3000  סל"ד מירבי3000  סל"ד מירבימהירות מנוע )סל"ד(

קירור אווירקירור אווירקירור אווירמערכת קירור

טרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורמערכת הצתה

1.101.101.10קיבולת מיכל שמן )ליטר(

242424קיבולת מיכל דלק )ליטר(

8  שעות ו- 6 דקות9  שעות ו- 30 דקות12  שעותמשך זמן פעולה

סליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהמערכת ההתנעה

681681681אורך )מ"מ(

530530530רוחב )מ"מ(

571571571גובה )מ"מ(

68.079.582.5משקל יבש )ק"ג(

עצמת לחץ הקול בסדנת העבודה )דציבל(
)98/37/EC, 2006/42/EC(798182

עצמת רעש מובטחת )דציבל(
)2000/14/EC, 2005/88/EC(969797

מפרט טכני של הגנרטור
להלן טבלה המציגה השוואה בין דגמי הגנרטורים של הונדה לצורך בחירת הגנרטור המתאים.

גנרטורים עמידים במיוחד עם ביצועים משופרים 

EG 3600EG 4500EG 5500
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וסת מתח אוטומטי 
)i-AVR( חכם

וסת מתח אוטומטי 
)i-AVR( חכם

חד פאזיחד פאזי

55004500

50004000

230/115230/115

5050

21.717.4

לא מופיע נתוןלא מופיע נתון

i-GX390i-GX390

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

צילינדר 1 
4 פעימות

שסתומים עיליים

389389

88.0 x 64.088.0 x 64.0

3000  סל"ד מירבי3000  סל"ד מירבי

קירור אווירקירור אוויר

טרנזיסטורטרנזיסטור

1.101.10

2424

9  שעות ו- 36 דקות8  שעות

 סליל משיכה 
והתנעה חשמלית

 סליל משיכה 
והתנעה חשמלית

כשהידית למטה – 725
כשהידית למעלה – 1,047.5

כשהידית למטה – 725
כשהידית למעלה – 1,047.5

706706

719719

108.8106.5

7777

9696

 גגנרטורים בטכנולוגיה 
מתקדמת עמידים במיוחד

EM 5500sEM 4500s
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משאבות מים 
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לעשות את הבחירה הנכונה
הונדה מציעה מגוון רחב של משאבות.

ממשאבות מים ניידות קטנות ועד למשאבות אשפה גדולות. 

סוגי משאבות מים
משאבות המים מחולקות לחמש קטגוריות:

משאבות קלות משאבת מדגם WX  - קומפקטיות, קלות וניידות. 1       
             עבור בתים פרטיים, גננים, בעלי סירות ולצרכי פנאי.

משאבות לחץ גבוה משאבות מדגם  WH  - מתאימות באופן מושלם ליישומים הדורשים לחץ גבוה כגון ממטרות או מתזים.                          2    
מתאימות עבור השקיה וכיבוי אש, וכן שאיבת מים על פני מרחקים ארוכים.

משאבות לחץ גבוה לשימושים תעשיתיים משאבות מדגם  WB - מציעות את הביצועים הטובים ביותר ברמה התעשיתית.3    
             כוללות תושבות למניעת רעידות, אטמים מסיליקון קרביד, תושבות מברזל, סליל ספיראלי וציר מניע.

משאבות כימיות משאבות מדגם  – WMP 20 נועדו לשאוב חומרים כימיים כגון דשן חקלאי או כימיקלים תעשייתיים. 4    

משאבות מדגם  WT - בחירה אולטימטיבית עבור קבלנים ועבור חברות השכרה.5 משאבות אשפה  
             משאבות מסדרת WT יכולות להתמודד עם חומרים מוצקים בקוטר של עד 31 מ"מ ומסוגלות להעביר כמות גדולה של 

.)40 WT( מים, עד 1,600 ליטר לדקה
             ניקוי מהיר ותחזוקה מבטיחים חיי שירות ארוכים.

שימוש במשאבות מים
הונדה מציעה מגוון רחב של משאבות מים המתאימים לכל סוגי השימושים. 

היעזר בטבלה שלפניך כדי לבחור את המשאבה המתאימה לצרכים היחודיים שלך.

WT 40WT 30WT 20WMP20Wa30Wa20WH 15WX 15WX 10 WH 20

סוג המשאבה

דגם

מים נקיים

מים בוציים

מוצקים עד 3 מ"מ

מוצקים עד 6 מ"מ

מוצקים עד 31 מ"מ

כימיקלים

קל משקל לחץ גבוה זרם גבוה כימי אשפה
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מילון מונחים עבור משאבות מים
לפניך מספר מונחים המתארים מפרטים טכניים של טכנולוגיות ותפעול 

משאבות מים:

 B מוביל יניקה 

הגובה בין מפלס מקור המים 
ולמשאבת המים

+
C מוביל פריקה 

הגובה בין משאבת המים לנקודה 
הגבוהה ביותר של צינור הפלטה.

+
הפסדי מוביל

התנגדות הצינורות. צינורות ארוכים, 
צרים ומפותלים יותר יגרמו ליותר 

הפסדים.
=

A המוביל כולל 
הגובה האנכי הכולל שהמשאבה יכולה 

להרים ולפרוק.

לחץ
לחץ הוא כוח ליחידת שטח שבדרך כלל מופיע ביחידות בר 

ונכלל לעתים קרובות בגרפים המתארים את ביצועי המשאבות.          
לחץ ומוביל קשורים ישירות לביצועי משאבת מים.                                                                                      
הלחץ המופעל )ביח' בר( בבסיס עמוד המים הוא x 0.433 המוביל 

)במטרים(. אם אתה מצרף מד לחץ בבסיס צינור של 30 מטר 
המלא במים צלולים, תמדוד לחץ של 2.94 בר. שים לב שקוטר 

הצינור אינו משפיע על ערך הלחץ. ניתן לקבוע את הלחץ המרבי 
)בפריקה 0( של כל משאבות המים באמצעות הכפלת המוביל 

המרבי ב- 0.433.

מאיץ
מאיץ זו דיסקית מסתובבת המכילה להבים המוצמדים 

לגל הארכובה של המנוע. כל המשאבות הצנטריפוגליות 
כוללות מאיץ. להבי המאיץ זורקים את הנוזל החוצה 

באמצעות הכוח הצנטריפוגלי וגורמים לשינוי בלחץ.                                           
שינויי הלחץ באים לידי ביטוי  בנוזל הזורם דרך המשאבה.

חילזון
החילזון הוא הבית הנייח התוחם את המאיץ. החילזון  מוביל 

ומכוון את זרימת הנוזל מהמאיץ ומגביר את לחץ המים הזורמים 
מהלהבים של המאיץ.

אטם מכני
זהו אטם קפיצי המורכב ממספר חלקים:                                                   

אוטם את המאיץ המסתובב בבית משאבת המים. 
מונע חדירת מים לתוך המנוע העלולה לגרום נזקים חמורים.                               

אטמים מכניים חשופים לשחיקה כאשר המים הנשאבים מכילים 
חומרים מחוספסים. 

משאבות האשפה של הונדה כוללות אטמים מכאניים העשויים 
מקרביד סיליקון שנועדו לעמוד בתנאים קשים.

גובה עילוי
גובה העילוי הרלוונטי תלוי ביישום עצמו. גובה העילוי מחושב על 

ידי:

קצב הזרימה
קצב הזרימה הוא כמות המים המרבית שניתן לשאוב בגובה נתון. 
את קצב הזרימה של המשאבה ניתן לחשב באמצעות גרף ביצועי 

 20 WB המשאבה, כפי שמוצג בדוגמה של משאבת מים מסוג
שלפניך. אם אתה יודע את הגובה המרבי של השאיבה, תוכל 

לשתול אותו בגרף ביצועי המשאבה ולקבוע האם קצב הזרימה של 
המשאבה מספיק עבור הדרישות שלך.

                                                      

גרף ביצועי המשאבה

גובה העילוי )מטרים(
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דק
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חזק ויעיל עם אמינות מהימנה. התנעה קלה בכל המצב 
־עם שחרור לחץ אוטומטי בכדי להפחית את כוח המשי

כה הנדרש.

סופר-קומפקטי וקל משקל, עם ידית נשיאה נפרדת 
לשינוע וקל לאחסון.

מניעת נזק למנוע על-ידי סגירת היחידה באופן אוטומטי, 
־במידה ומפלס השמן יורד מתחת לרמת המפלס המיני

מלית המבטיחה פעולה תקינה.

שאיבה מעולה וביצועים טובים יחולו עם הפחתת בלאי 
וסתימות.

תושבות מנוע מגומי ישרות כדי להפחית את לחץ מכאני 
מהיחידה כולה.

גישה מהירה ופשוטה לביצוע בדיקות וניקוי פסולת כדי 
להקטין זמן השבתת המשאבה.

מאפשר למשאבה לפעול או להיות מאוחסנת בשיפוע 
מבלי שיגרם נזק.

מתאים לשאיבת מוצרים כימיים כגון דשן חקלאי או 
כימיקלים תעשייתיים.

עמידות מעולה עבור וביצועי לטווח ארוך, גם כאשר 
שואבים חלקיקים שוחקים.

 תוצאות העיצוב הייחודי של הונדה בא לידי
ביטוי בזרימה ויעילות אופטימליים.

תושבות המנוע עשויות גומי ונוטות בשיפוע של 45 
מעלות, המקנות תכונות  שיכוך רעידות מצוינות בסל"ד 

מנוע גבוה.

פעולה ייחודית של 360 מעלות

משאבה כימית

חילזון ומאיץ מיציקת ברזל

מנוע 4 פעימות ושסתום עילי

קל משקל

התראת מפלס שמן

מערכת למניעת רעידות 

מאיץ קוני

מכסה בדיקה נשלף

מאיץ בעל יעילות גבוהה

מערכת משופרת למניעת רעידות

מנוע חזק יעיל ואמין עם התנעה קלה בכל מצב ושחרור 
שסתום לחץ אוטומטי המפחית את כוח המשיכה.

קומפקטית וקלה.
מצוידת בידית נשיאה לשינוע ולאחסון.

מונעת נזק למנוע באמצעות כיבוי אוטומטי של 
המשאבה.

גורם לשאיבה מעולה וביצועים טובים.
מפחית בלאי וסתימות.

תושבות  גומי המותקנות ישירות למנוע. 
מפחיתות את הלחץ המכאני המופעל על המשאבה.

גישה מהירה וקלה לביצוע בדיקות. 
מיועד עבור ניקוי פסולת .

מאפשרת הפעלה או אחסון של המשאבה בכל שיפוע 

מאפשרת הפעלה או איחסון של המשאבה בכל שיפוע 
מבלי שיגרם נזק.

מתאימה לשאיבת חומרים כימיים כגון דשן חקלאי או 
כימיקלים תעשייתיים.

עמידה במיוחד גם בשאיבת חלקיקים מחוספסים.

העיצוב הייחודי של הונדה מספק זרימה יעילה 
ואופטימלית.

תושבות מנוע מגומי המותקנות בשיפוע של 0 45. 
המונעות רעידות בסל"ד גבוה.

פעולה בכל מצב 3600

משאבה כימית

חילזון ומאיץ מברזל יצוק

מנוע 4 פעימות ושסתום עילי

משקל קל

התרעת מפלס שמן

מערכת למניעת רעידות 

מאיץ קוני

מכסה נשלף )לבדיקה(

מאיץ יעיל

מערכת משופרת למניעת רעידות

מאפיינים עיקריים של משאבות המים
משאבות המים של הונדה כוללות מאפיינים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות. 

הסמלים הבאים נבחרו כדי לסייע לך בבחירת משאבת המים המתאימה לצרכיך. 
סמלים אלה יופיעו בדפים הבאים המציגים את מפרטי משאבות המים השונות.
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משאבות קלות 
ומשאבות לחץ גבוה 
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משאבות קלות ומשאבות לחץ גבוה
משאבות קלות מסדרת WH ומשאבות ניידות מסדרת WX הן קומפקטיות וקלות לתמרון. 

הן זעירות בגודלן, אך מייצרות לחץ גבוה. 
למשאבות אלה מערכת שימון ייחודית של 0 360 המאפשרת למשאבה מסוג WX 10  לעבוד בכל זווית.

מיועדת עבור צינורות ארוכים: ריסוס, התזה, השקיה וכיבוי.

מנוע 4 פעימות 
ושסתום עילי

פעולה ייחודית
360

  0 
 ב-

קלת משקל

* התרעת 
קלת משקלמפלס שמן     

* התראת 
מפלס שמן     

חילזון ומאיץ 
מיציקת ברזל      

WX  10  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

 קיבולת ספיקה מירבית: •
120 ליטר / דקה

קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •
25/1-PF  :סוג תבריג -     

מוביל כולל שאיבה: 8 / 37 מטר •
לחץ: 3.7 בר •
קיבולת גודל פסולת: 5.7 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 54 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 6.1 ק"ג •

שימושים נפוצים
גינון

השקיה בצינורות ארוכים
ניקוי אבק

העברת נוזלים לצרכי ניקוז

כל המאפיינים הסטנדרטיים
קיבולת ספיקה מירבית: 280 ליטר  •

/ דקה
קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •
• 40/1,5-PF  :סוג תבריג - 
מוביל כולל שאיבה: 8 / 40 מטר •
לחץ: 4 בר •
קיבולת גודל פסולת: 5.7 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 54 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 9.1 ק"ג •

WX  15  

קומפקטית וניידת לחץ גבוה

+ תבריגים מסוג PF  ניתן להחליף ב- BSPP מבחינה תפקודית.
* התרעת מפלס שמן היא תפקוד אופציונלי זמין.

WH  15 +

קיבולת ספיקה מירבית: 370 ליטר / דקה •
קוטר פנימי / חיצוני מ"מ / אינץ' •

40/1,5-PF  :סוג תבריג -     
מוביל כולל שאיבה: 8 / 40 מטר •
לחץ: 4 בר •
קיבולת גודל פסולת: 3 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 שעה+ 30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 22 ק"ג •

מאפיינים סטנדרטיים

חילזון ומאיץ 
מברזל יצוק     

 מערכת 
למניעת רעידות

* התרעת 
מפלס שמן     

קיבולת ספיקה מירבית: 450 ליטר  •
/ דקה

קוטר פנימי / חיצוני מ"מ / אינץ' •
50/2,0-PF  :סוג תבריג -     

מוביל כולל שאיבה: 8 / 50 מטר •
לחץ: 5 בר •
קיבולת גודל פסולת: 3 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 שעה+ 30  •

דקות
משקל יבש )ללא נוזלים(: 27 ק"ג •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 22 ק"ג •

WH  20  
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משאבות לחץ גבוה
ומשאבות כימיות 
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290

משאבות לחץ גבוה ומשאבות כימיות
משאבות אלה יוצרו במיוחד עבור עבודות קשות ותובעניות.  

הן מסוגלות להתמודד בקלות עם כמויות גדולות של מים וחצץ, מבלי ליצור סתימות או לגרום לנזק.

חילזון ומאיץ 
מברזל יצוק

מנוע 4 
פעימות 

ושסתום עילי

WB  20 +  
כל המאפיינים הסטנדרטיים

 קיבולת ספיקה מירבית: 620  •
ליטר / דקה

קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •
50/2-PF  :סוג תבריג -     

מוביל כולל שאיבה: 32 / 7.5 מטר •
לחץ: 3.2 בר •
קיבולת גודל פסולת: 6 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 + 42 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 20 ק"ג •

שימושים נפוצים
משאבת ניקוז לבניה

ניקוז מים המכילים מוצקים עד 6 מ"מ

זרימה בקצב גבוה עמידה ויציבה

WB  30 +

כל המאפיינים הסטנדרטיים
קיבולת ספיקה מירבית: 1,100 ליטר / דקה •
קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •

80/3-PF  :סוג תבריג -     
מוביל כולל שאיבה: 23 / 7.5 מטר •
לחץ: 2.3 בר •
קיבולת גודל פסולת: 6 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 + 54 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 26 ק"ג •

מאפיינים סטנדרטיים
 מערכת 

למניעת רעידות
* התרעת 

מפלס שמן     

WMP  20
כל המאפיינים הסטנדרטיים

קיבולת ספיקה מירבית: 833 ליטר / דקה •
קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •

50/2-NPT  :סוג תבריג -     
מוביל כולל שאיבה: 25 / 8 מטר •
לחץ: 2.5 בר •
קיבולת גודל פסולת: 5.7 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 + 30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 25.5 ק"ג •
עבור רשימת הכימיקליים המלאה יש לעיין  •

במדריך למשתמש.

מאיץ בעל 
יעילות גבוהה

חילזון ומאיץ 
מברזל יצוק

מאיץ בעל 
יעילות גבוהה

+ תבריגים מסוג PF  ניתן להחליף ב- BSPP מבחינה תפקודתית.

משאבה כימית
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משאבות אשפה
משאבות האשפה של הונדה תוכננו במיוחד עבור השוק המקצועי. 

ידועות באמינותן, בביצועיהן ובתצרוכת דלק חסכונית. 
הן משלבות טכנולוגיות חדשניות כגון המאיץ היעיל, אשר ממזער אובדן אנרגיה ומגביר את ביצועי השאיבה.

תחזוקה פשוטהמוצקים עד 31 מ"מ

שימושים נפוצים
משאבת ניקוז לבניה

 ניקוז מים המכילים מוצקים 
עד 31 מ"מ

+ תבריגים מסוג PF  ניתן להחליף ב- BSPP מבחינה תפקודתית.

WT  30+
כל המאפיינים הסטנדרטיים

WT 30+ – כל המאפיינים הסטנדרטיים •
קיבולת ספיקה מירבית: 1,200 ליטר / דקה •
קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •

80/3-PF  :סוג תבריג  -    
מוביל כולל שאיבה: 8 / 25 מטר •
לחץ: 2.5 בר •
קיבולת גודל פסולת: 28 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 + 30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 61 ק"ג •

WT  20+
כל המאפיינים הסטנדרטיים

קיבולת ספיקה מירבית: 700 ליטר / דקה •
קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •

50/2-PF  :סוג תבריג -    
מוביל כולל שאיבה: 8 / 26 מטר •
לחץ: 2.6 בר •
קיבולת גודל פסולת: 24 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 + 30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 47 ק"ג •

מאפיינים סטנדרטיים
 התרעת

מפלס שמן
מערכת משופרת 

למניעת רעידות
חילזון ומאיץ 

מאיץ קונימברזל יצוק
מכסה בדיקה 

נשלף

מנוע 4 
פעימות 

ושסתום עילי

WT  40+
כל המאפיינים הסטנדרטיים

קיבולת ספיקה מירבית: 1,600 ליטר / דקה •
קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' •

100/4-PF  :סוג תבריג  -     
מוביל כולל שאיבה: 8 / 25 מטר •
לחץ: 2.5 בר •
קיבולת גודל פסולת: 31 מ"מ  •
זמן פעולה משוער: 1 + 30 דקות •
משקל יבש )ללא נוזלים(: 78 ק"ג •
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120280370450קיבולת פריקה מירבית )ליטר / דקה(

PF40/1,5-PF40/1,5-PF50/2,0-PF-25/1.0קוטר פנימי / חיצוני במ"מ / אינץ' - סוג תבריג

37404050אורך מוביל מירבי )מטר(

8.08.08.08.0אורך מוביל שאיבה מירבי )מטר(

3.74.04.05.0לחץ )בר(

5.75.73.03.0קיבולת גודל פסולת )מ"מ(***

מפרט טכני של משאבות המים
להלן טבלה המציגה השוואה בין דגמי משאבות המים של הונדה ,  לצורך בחירת המשאבה המתאימה.

 משאבות קלות ומשאבות לחץ גבוה 
 WX 20+*

הערה: משאבות המים של הונדה מונעות מבנזין נטול עופרת
* תבריגים מסוג PF  ניתן להחליף ב- BSPP מבחינה תפקודתית.

* אופציה ללא מסגרת זמינה 
* OHV- שסתום עילי  

*** הנתון של גודל קיבולת פסולת הוא לצורך המלצה בלבד. המשאבות לא מתוכננות לשאוב פסולת באופן     
קבוע, יש לשים לב כאשר שואבים מים הכוללים פסולת מוצקה.

עצמת לחץ הקול בסדנת העבודה )דציבל(
)98/37/EC, 2006/42/EC(87908791

עצמת רעש מובטחת )דציבל(
)2000/14/EC, 2005/88/EC(100104104106

GX25GXH50GXT20GX160דגם המנוע

סוג המנוע
1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

2649118163נפח המנוע )סמ"ק(

X 26.041.8 X36.060.0 x 42.068.0 x 45.0 35.0  מהלך בוכנה  )מ"מ(

3,600  סל"ד מירבי3,600  סל"ד מירבי7,000  סל"ד מירבי7,000  סל"ד מירבימהירות מנוע )סל"ד(

) SAE J1349  – 0.721.602.603.60הספק מנוע )קילוואט( )תקן

קירור אווירקירור אווירקירור אווירקירור אווירמערכת קירור

טרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטורמערכת הצתה

0.080.250.580.58קיבולת מיכל שמן )ליטר(

0.530.772.003.10קיבולת מיכל דלק )ליטר(

1 שעה + 30 דקות1 שעה + 30 דקות54 דקות54 דקותמשך זמן פעולה מירבי בפריקה

סליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהמערכת ההתנעה

340355415520אורך )מ"מ(

220275360400רוחב )מ"מ(

295375415460גובה )מ"מ(

6.19.122.027.0משקל יבש )ק"ג(

 WX 15+  WX 15  WX 10
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6331,6001,2007001,100620

50/2,0-PF100/4.0-PF80/3.0-PF50/2,0-PF80/3.0-PF50/2,0-PF

252525262332

8.08.08.08.07.57.5

2.52.52.52.62.33.2

5.731.028.024.06.06.0

899695928988

105112110106103102

GX160GXH390GXT270GX160GX160GX120

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

1 צילינדר
4 פעימות

שסתומים עיליים

163389270163163118

68.0 X 45.088.0 X 64.077.0 x 58.068.0 x 45.068.0 x 45.060.0 x 42.0

3,600  סל"ד 
מירבי

3,600  סל"ד 
מירבי

3,600  סל"ד 
מירבי

3,600  סל"ד 
מירבי

3,600  סל"ד 
מירבי

3,600  סל"ד 
מירבי

3.608.706.303.603.602.60

קירור אווירקירור אווירקירור אווירקירור אווירקירור אווירקירור אוויר

טרנזיסטור
קבל פריקה 

CDI - דיגיטלי
קבל פריקה 

CDI - דיגיטלי
טרנזיסטורטרנזיסטורטרנזיסטור מגנטו

0.581.101.100.560.560.56

3.106.105.303.103.102.00

1 שעה + 42 דקות1 שעה + 54 דקות1 שעה + 30 דקות1 שעה + 30 דקות1 שעה + 30 דקות1 שעה + 30 דקות

סליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהסליל משיכהסליל משיכה

520735660620510490

400535495460385365

450565515465455420

25.578.061.047.026.020.0

משאבות לחץ גבוה ומשאבות כימיות

 ביצועי 
משאבות המים

להלן גרף המציג את הביצועים של 
משאבות המים השונות הכולל השוואה 

ישירה בינהן. כל גרף מייצג את לחץ הזרימה 
ביחס להרמה.

גובה כולל )מטר(

ה(
דק

 ל
טר

לי
ה )

מ
רי

ב ז
קצ

 גרפי ביצועים של משאבות מים
קלות ושל משאבות לחץ גבוה

גובה כולל )מטר(

ה(
דק

 ל
טר

לי
ה )

מ
רי

ב ז
קצ

גרפי ביצועים של משאבות מים בלחץ זרימה 
גבוה, משאבת אשפה ומשאבה כימית

WMP 20+WT 40+WT 30+WT 20+WT 30+WB 20+
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עגלות משא חשמליות
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עגלת משא חשמלית
עגלת משא חשמלית מדגם HP500 המונעת במנוע 4 פעימות עם הספק רציף ומומנט גבוה. היא חזקה, בטוחה ונוחה לתפעול. 

הרוחב הצר שלה מאפשר תמרון קל וגישה דרך פתחים סטנדרטיים. 
לעגלת משא זו חריצי מדרס יחודיים המפחיתים נזקים למדשאות ולגינות.

שימושים נפוצים
חברות השכרה

כרמים
אתרי בניה

סתתי אבנים
שירותי חירום

מסילות רכבת
גינון נוף

ציוד לחקלאות
עבודת ביער

עבודת כרייה
תיקוני שבילים בהרים

סיוע הומניטרי
עבודות שיחזור

שיקום נופים / חופים

 HP 500 ▼
כל המאפיינים הסטנדרטיים

• עומס מירבי  - מישור / מדרון:  350 / 500 ק"ג
• גובה העמסה מירבית: 900 מ"מ

• מהירות נסיעה מירבית לפנים / לאחור: 3.6 / 4.3 קמ"ש
• זווית הרמה/הורדה מירבית: 25 / 25 מעלות

GX160 :סוג המנוע •
• הספק מירבי )עפ"י תקן  SAE J1349(:  3.6 כ"ס / 3,600 סל"ד

• נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר
• משקל יבש: 197 ק"ג

• מידות )מ"מ(: אורך –   2,140 רוחב – 650  גובה – 1,100 
• מידות ארגז הטעינה )מ"מ(: אורך – 1,200  רוחב – 560-900  גובה – 200

• רמת עוצמת רעש: dB)A( 99 דציבלים

* ניתן להזמין עם או בלי ארגז מטען מתכוונן.
  לפרטים נוספים נא פנה לסוכן מקומי מורשה.

מאפיינים סטנדרטיים
מצמד בטיחות להפסקת 

 פעולת העגלה בחירום
(Deadman's Clutch)

תבנית סוליה 
ייחודית

ארגז המטען 
מתכוונן לגובה

* ארגז מטען 
מצמדי היגוימתכוונן

הנעה 
הידרוסטטית
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מוצרי הונדה
הונדה יצרה במשך שנים מגוון רחב של ציוד חשמלי על בסיס מנועי 4 פעימות הידידותיים לסביבה. 

המוטו של הונדה הינו ייצור מוצרים קלים למשתמש,  חסכוניים בדלק ואמינים ככל שניתן וכל זאת מבלי להתפשר על ביצועים!
מנועי הבנזין של הונדה פועלים על עיקרון  4 פעימות  תוך כדי פיתוח דגמים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות.

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא  Miimo, מכסחת דשא רובוטית המופעלת באמצעות סוללה.
ניתן לתכנת את מכסחת הדשא לפעול בכל עת, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

בהונדה רתמו את המומחיות בעיצוב ובטכנולוגיה על-מנת ליצור מגוון רחב של מוצרי חשמל: גנרטורים, משאבות מים, מנועים 
ימיים, סירות מתנפחות ומפני שלג. 

סקור את עולם המוצרים של הונדה וגלה כיצד נועדו להשתלב בסגנון החיים שלך. 

www.hondamarine.co.il  או בטלפון: 03-9638054

מכסחת דשא רובוטית מכסחת דשא מכסחת טרקטור חרמש

כלי וורסטילי לכיסוח מפוח מחרשה מפנה שלג

גנרטור משאבת מים עגלת משא מנוע ימי חיצוני

מגזמת מכסחת דשא ניידת

* חיוב משתנה בהתאם לתעריפי קווי הטלפון המקומיים
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איכות עבור שקט נפשי
לא הבטחות סרק!

יש סיבה פשוטה לכך שתראה מוצרי הונדה 
 ישנים שעדיין בשימוש. 

המוצרים של הונדה בנויים טוב יותר ומחזיקים 
מעמד זמן רב יותר.

למעשה, העמידות והאמינות של מוצרי הונדה 
מעוררים השראה בכל רחבי העולם. 

עבור שימושים ביתיים ועבור שימושים 
מקצועיים.  

גנרטורים, משאבות מים
ועגלות משא חשמליות

שנה אחריות
1

זכותך לדעת בביטחון מלא שביצעת את הבחירה הנכונה גם לאחר הרכישה!

לקבלת שירות ומענה 
03-9638054

   www.hondamarine.co.il

מכירות
אנשי המכירות של הונדה יודעים לתת את 

השירות היעיל והטוב ביותר .
כל אחד מהם עבר הכשרה נרחבת. 

אתה יכול לסמוך שהייעוץ והניסיון שלנו יעזרו 
לך לבחור את המוצר המתאים ביותר עבורך.

שירות
מעבדות התיקונים של הונדה ישראל 

 )PDI( מבצעות בדיקה מלאה לפני כל מסירה
עבור כל מכשיר.

לרשות הטכנאים כל הציוד והכלים היעודיים 
ומשתמשים בחלקי הונדה מקוריים בלבד. 

מומחיות
סוכני המכירות של הונדה בעלי ידע ונסיון רב. 

מקבלים משוב מהלקוחות על מנת לשפר 
ולסייע בפיתוח דגמים חדשים.
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