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מפרטים אלה אינם מתייחסים למוצר מסוים המוצע או המיועד למכירה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרטים, כולל צבעים, עם או ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
ייתכן שיהיו שינויים עיקריים או קלים. מכל מקום אנו עושים כל מאמץ להבטיח את דיוק הנתונים המופיעים בחוברת זו. לקבלת פרטים על המפרט של מוצר מסוים, נא פנו לנציג המכירות שלכם. 
פרסום זה אינו מהווה בשום מקרה הצעה של החברה לכל אדם. כל המכירות המתבצעות על ידי המפיץ או על ידי הסוכן כפופות לתנאי המכירה והאחריות הרגילות של המפיץ. אנו עושים מאמצים 
לשמור על דיוק המפרטים, אולם כיוון שעלוני המכירות מופקים ומודפסים מראש לפני ההפצה, ייתכנו שינויים או הבדלים במפרטים במקרים מסוימים. אנו ממליצים לכם לפנות תמיד לסוכן לקבלת 

פרטים עדכניים, במיוחד כאשר הבחירה במוצר תלויה במאפיין מסוים.

הונדה משתמשת בנייר ממקורות מאושרים.
אל תשליכו אותי לאשפה. העבירו אותי לחבר או מחזרו אותי.

הונדה ישראל
"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

שבח 5 תל-אביב
שירות ומכירה 03-9638054

power.honda.co.il
IlanAs@mct.co.il
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כאשר הונדה מתכננת את כלי הגינון 
שלה, היא בוחנת את אופן העבודה 

של הלקוחות מכל זווית.
הדברים שאנו לומדים ועוברים בכל התחומים שבהם אנו פועלים 

מגיעים לתהליך פיתוח כלי הגינון שלנו כדי לאפשר לנו לייצר 
טכנולוגיות חדשות ודרכים יצירתיות לפתרון בעיות. עיקרון זה 
מאפשר לנו ליצור את הכלים הטובים ביותר, וגם להפוך אותם 

למהנים לשימוש ולתחזוקה. לכן לא מדובר רק בהנדסה חכמה, 
זו הנדסה לחיים.

* התמונות להמחשה בלבד

  02 תוכן העניינים
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* התמונות להמחשה בלבד

*סוללות 36 וולט 9.0 אמפר שעה DPW3690XA בלבד.

*LCD צג
צג LCD ברור המראה את עוצמת טעינת הסוללה 

באחוזים.  

עמידות מלאה בכל מזג אוויר*
אטימת התאים מאפשרת לכם להשתמש בסוללה 

בכל ימות השנה ובכל מזג אוויר.

מארז חזק
הסוללה החזקה 9.0 אמפר שעה 

מצוידת במסגרת אלומיניום ומארז 
חיצוני חזק המגן על התאים 

הפנימיים; היא יכולה לעמוד בנפילה 
חופשית בגובה של 2 מ'. 

ביצועים גבוהים
אספקת מתח קבועה לאחר הטעינה

Thermo Smart טכנולוגיית
טכנולוגיית ה-Thermo Smart משפרת את פיזור החום מתוך 

הסוללה החוצה כדי להאריך את חיי השירות ואת זמן הפעולה שלה. 
הדבר מאפשר צריכת זרם גבוהה וממושכת לאורך כל יום העבודה 

תוך שמירה על ביצועים גבוהים אפילו בתנאים קשים.

בעזרת סוללת ליתיום-יון אחת של הונדה אתם יכולים להפעיל כל אחד ממגוון הכלים הנטענים של הונדה. אתם רק 
צריכים להעביר את הסוללות בין הכלים בקלות ובמהירות אולם אתם לא צריכים סוללה נפרדת לכל אחד מהכלים 

שלכם.  

כל אחת מהסוללות מיוצרת בטכנולוגיית Thermo Smart המאפשרת שמירה על ביצועים גבוהים, שימושיות לאורך כל 
יום העבודה וחיי שירות ארוכים מאוד. זרם גבוה קבוע מאפשר לכלי לפעול תוך שמירה על ביצועים מרשימים, בעוד צג 
ה-LCD* מראה את עוצמת הטעינה ואת חיי השירות של הסוללה בכל שלב. הסוללה נטענת במהירות הודות למטענים 

שלנו היכולים לטעון את הסוללות במלואן בתוך 35 דקות בלבד.∆

כל סוללות הליתיום-יון של הונדה מצוידות במארז ייחודי מוליך חום המאריך את חיי השירות שלהן ובעל מידות 
קומפקטיות, המסוגל לעמוד במכות הכרוכות בשימוש יום-יומי רגיל. והדבר הכי חשוב: אתם יכולים להחליף אותן 

בתוך שניות ולהמשיך לעבוד כרגיל. סוללות הליתיום-יון של הונדה מיוצרות במיוחד לגננים שעובדים לאורך כל 
היום, כל יום, עד לסיום העבודה. 

∆סוללה 36 וולט 4.0 אמפר שעה

הסוללה האוניברסלית 
של הונדה

עמידה. אמינה. עוצמתית. 

הסוללה האוניברסלית של הונדה03



* התמונות להמחשה בלבד

חדש

 36 וולט
4.0 אמפר שעה

DP3640XA

 36 וולט 
6.0 אמפר שעה

DP3660XA

 36 וולט 
9.0 אמפר שעה
DPW3690XA

סוללות לכלים נטענים
טכנולוגיית משקלזרם מרביהגנהאופן השימוששימושדגמים

 Thermo 
Smart

•1.3 ק"ג24 אמפר-מתוןגינה בינונית36 וולט 4.0 אמפר שעה
•1.3 ק"ג24 אמפר-אינטנסיביגינה גדולה36 וולט 6.0 אמפר שעה
•2.3 ק"ג45 אמפרIP56משתנה, תדירמקצועי36 וולט 9.0 אמפר שעה 

• סטנדרט
הסוללות והמטענים נמכרים בנפרד.

מטען
ניתן להשתמש במטען עם הסוללות שלהלן.

מפרט טעינה
זרם טעינה דגמים

)אמפר(
זמן לטעינה של 

80%
)דקות(

זמן לטעינה של 
100%
)דקות(

 משקל
המטען

0.82 ק"ג3682535 וולט 4.0 אמפר שעה

0.82 ק"ג3683555 וולט 6.0 אמפר שעה

0.82 ק"ג3684977 וולט 9.0 אמפר שעה



 דגמים

HRG 416 XBHRG 466 XB

חדש

* התמונות להמחשה בלבד

טכנולוגיות כיסוח דשא

 Versamow™ מערכת
Selective Mulching

מערכת ה- ™Versamow של הונדה 
תאסוף את הדשא שכוסח אל תוך התיק 

או תכסח אותו לחתיכות קטנות ותפזר 
אותו על המשטח כדי ליצור דשן טבעי.

נטענת
ביצועים יעילים ועוצמה לאורך זמן 

הודות לשילוב המתקדם ביותר שלנו 
שבין הסוללה והמנוע המשוכללים, כדי 

שהיא תוכל להמשיך לפעול כל עוד אתם 
עובדים. 

מכסחות דשא 
נטענות

ה-izy-ON מספקת את העוצמה ואת העמידות 
הדרושות לגננים רציניים. מגוון הכלים 

החשמליים שלנו מגיעים עם טכנולוגיות 
שימושיות במיוחד כגון ממסרת מהירות אחת 

 ,Versamow™ Selective Mulching-ו
המאפשרת לכם לעבור בין איסוף או כיסוי 

דשא.
ה-izy-ON פועלת עם הסוללה 

האוניברסלית של הונדה - כלומר ביצועים 
מעולים לאורך כל יום העבודה. היא יכולה 

להתמודד עם שטח של 450 מ"ר* על 
טעינה אחת, כך שאתם יכולים לכסח גם 
שטחים גדולים מאוד בביטחון - ובעזרת 
המטען המהיר האופציונלי, אתם יכולים 

לטעון את הסוללה תוך דקות בהתאם 
לצורך.

*בעת השימוש בסוללת 6 אמפר שעה. 
השטח תלוי בתנאי הדשא.

מכסחות דשא נטענות05



חדש

* התמונות להמחשה בלבד

כוונון גובה החיתוך
כוונון גובה חיתוך הדשא מתבצע ללא מאמץ על ידי הורדה 

או הרמה מדויקת של הגוף.

גוף מפלדה עמידה עם ציפוי מגן
גוף עמיד במיוחד. קל משקל כדי לאפשר תמרון קל ועמיד 

.UV בפני שחיקה, קורוזיה וקרני

מאפיינים

עמידות בכל מזג אוויר
אנחנו יודעים שאתם לא רוצים להפסיק לעבוד 

כאשר מתחיל לרדת גשם. זו הסיבה שמכסחות 
הדשא הנטענות שלנו בטוחות לשימוש בכל מזג 
אוויר. גם לסוללה יש ציפוי נוסף העמיד בכל מזג 

אוויר*. 

Versamow™ selective mulching
מעבר בין איסוף או כיסוי דשא בהזזת ידית. אין צורך 

להשתמש בכלי נוסף כאשר אתם רוצים לפזר את הדשא 
שכוסח; זהו מאפיין מובנה וניתן להשתמש בו או לכבותו 

במהירות, בקלות ובבטחה.

הפעלה קלה בלחיצת כפתור
הפעילו את מכסחת הדשא שלכם בקלות. 

*סוללות 36 וולט 9.0 אמפר שעה DPW3690XA בלבד.



* התמונות להמחשה בלבד* התמונות להמחשה בלבד

עוצמה ללא פשרות
izy-ON מכסחות דשא נטענות

הפעלה קלה בלחיצת כפתור

Versamow™ Selective Mulchingכוונון גובה החיתוך

IZY-ON מפרט
כיסוי דשאממסרה
קבועה

™VERSAMOW מהירות אחתדחיפהגודל גוף )ס"מ( וחומרדגמים

SELECTIVE
 VERSAMOW™

VARIABLE

HRG 416 XB41 פלדה•
HRG 466 XB46 פלדה••

• סטנדרט       
זמינות הדגמים תלויה במדינה; פנו לנציג המכירות שלכם למידע נוסף.

07izy-ON מכסחות דשא נטענות



.HRG 466 XB-זמינה ב*

מערכת 
 Versamow™

 Selective
 *Mulchingנטענת

* התמונות להמחשה בלבד* התמונות להמחשה בלבד

HRG 416 XB

HRG 466 XB

ה-izy-ON שלנו, המונעת על ידי מנוע עוצמתי ללא מברשות בעל 
הספק של 1.8 קילו-ואט וטכנולוגיית סוללה חדשה, קובעת סטנדרט 

חדש במכסחות הדשא הנטענות.

מכסחת הדשא izy-ON, אשר כוללת גוף פלדה חזק במיוחד המעניק 
לה עמידות מרשימה, מתאפיינת בממסרה בעלת מהירות אחת 

המבטיחה כוח כיסוח עמיד ומהירות הליכה נוחה; כיוון שהיא קלת 
משקל, אתם יכולים לסובב אותה במקומות הצפופים ביותר. 

מכסחת הדשא תוכננה למנוע סתימה בעזרת תיק איסוף בעל ספיקה 
גבוהה, להפחית את עבודות התחזוקה הדרושות, למקסם את יכולת 
האיסוף ולכוונן בקלות את גובה הכיסוח; היא גם כוללת את מערכת 
ה-Versamow™ Selective Mulching כך שתוכלו להתאימה לכל 

צורך. כיוון שהיא מוגנת לפי תקן IP54, אתם לא צריכים לעצור אותה 
גם כשיורד גשם. 



* התמונות להמחשה בלבד

כלי גינון ידניים 
נטענים

אתם זקוקים לכלים שיכולים לעשות את העבודה - 
יעילים, עמידים, חזקים וללא רעשים. 

כלי הגינון הידניים והנטענים שלנו מיועדים לגננים 
מקצוענים; הם מופעלים בעזרת מערכת הסוללה 
האוניברסלית של הונדה המספקת להם כוח יציב 
לאורך זמן. כלי הגינון, אשר תוכננו לשימוש בכל 

תנאי מזג האוויר*, מעוצבים בצורה נוחה לשימוש 
לאורך זמן והם פועלים על סוללה אחת הניתנת 
להחלפה בתוך שניות בודדות, כך שלעולם לא 

תצטרכו לעצור את העבודה לזמן ממושך. מגוון 
המוצרים שלנו מספקים לכם מענה כולל לכל 

משימה ולכל עבודה. 
.DPW3690XA מתייחס רק לסוללת 9 אמפר שעה*

דגמים

מפוח עלים מגזמתחרמש להב

חדש

כלי גינון ידניים נטענים09



* התמונות להמחשה בלבד

הסוללה האוניברסלית של הונדה
הכלים שלנו פועלים באמצעות הסוללה 

המתקדמת ביותר בשוק. כל הסוללות מצוידות 
במארז היכול לעמוד בתנאי העבודה המחמירים 

ביותר ואתם יכולים להעבירן בקלות מכלי לכלי.

ביצועים גבוהים
כלי הגינון הנטענים שלנו מותאמים לצרכים של גננים 

מקצועיים. הם בעלי ביצועים ועמידות גבוהים בכל רגע 
נתון. 

עמידות מלאה בכל מזג אוויר
אנחנו יודעים שאתם לא רוצים להפסיק לעבוד כאשר מתחיל 

לרדת גשם. זו הסיבה שכלי הגינון הנטענים שלנו בטוחים 
 לשימוש בכל מזג אוויר כאשר אתם משתמשים בסוללת 

9 אמפר שעה, המצוידת בציפוי מיוחד.

נוח לשימוש
אנחנו יודעים שאתם רוצים כלים נוחים 

לשימוש גם לאחר שעות ארוכות של עבודה. 
זו הסיבה שחרמש הלהב מצויד ברתמה 
מתכווננת ובידית הדומה לכידון אופניים 

לשיפור רמת הנוחות. המגזמת כוללת ידית 
מתכווננת בזוויות שונות ומפוח העלים מצויד 

בחגורת סוללה המסייעת בהפחתת משקל 
הכלי.

חדש

כוח לגננים מקצועיים
סוללות ה-9 אמפר שעה הן סוללות המיוצרות כדי לספק 

מתח חשמלי בעוצמה מלאה. הן קלות להחלפה, מאפשרות 
 Thermo Smart-טעינה מהירה והן פועלות בטכנולוגיית ה

המאפשרת לכם לעבוד שעות ארוכות. הסוללות חזקות במיוחד 
ועמידות לנפילה מגובה של 2 מ'. הן מצוידות בצג LCD המראה 

את עוצמת הטעינה העדכנית.

מאפיינים

  10 כלי גינון ידניים נטענים



* התמונות להמחשה בלבד

.DPW3690XA דירוג זה מתייחס רק לסוללת 9 אמפר שעה*

אם אתם מחפשים כלי עבודה קשוח, חרמש הלהב הנטען שלנו הוא הכלי שלכם. 
הוא מופעל על ידי מנוע חשמלי ללא מברשות הפועל במתח של 36 וולט עם 

חיבור ישיר אל ראש החיתוך. הכלי פועל בעוצמה קבועה במהלך השימוש והוא 
אינו דורש כל טיפול. 

חרמש הלהב הנטען מופעל באמצעות הסוללה האוניברסלית של הונדה כך שאתם 
יכולים להחליף את הסוללה בתוך שניות. סוללות הליתיום-יון העוצמתיות של הונדה 

מאפשרות לכם לעבוד כל היום בלי הפרעות.

הבטיחות היא ערך עליון - לכן הלהב משתחרר אוטומטית אם הוא נתקע ובצורה 
זו מונע את עצירת המנוע. הודות לעמידה בתקן IPX4*, אתם יכולים להשתמש 

בחרמש הלהב גם בגשם. 

לחרמש הלהב עיצוב נוח וקל משקל המאפשר לכם להשתמש בו שעות ארוכות. ידית 
ארגונומית חדשה, הדומה בצורתה לכידון אופניים, ורתמה מתכווננת כסטנדרט - 

וכיוון שהכלי נטען, רמות הרעידות והרעש נמוכות במיוחד והופכות אותו לכלי אידאלי 
לעבודה בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה המאוחרות. 

חרמש להב נטען11



* התמונות להמחשה בלבד

חרמש להב נטען
מותאם לשעות עבודה ממושכות

HHT 36 AXB HHT 36 AXB



* התמונות להמחשה בלבד

שום דבר לא יעצור אתכם
מגזמת ומפוח עלים נטענים

המגזמת ומפוח העלים הנטענים שלנו הופכים כל משימה לפעולה פשוטה. 
שניהם מצוידים במנועים חשמליים ללא מברשות חזקים במיוחד. וכיוון שהם 
עומדים בדרישות התקן IPX4 לעמידות במים*, אתם יכולים להשתמש בהם 

בכל ימות השנה.

המגזמת מתאפיינת בלהבים מפלדה שוויצרית מחושלת ומאפשרת לכם להתמודד 
בהצלחה עם השיחים העקשנים ביותר. הכלי מצויד גם בידית אחורית מסתובבת 

המשפרת את רמת הנוחות.

ניתן להפעיל את מפוח העלים במהירויות שונות ובאמצעות נחירים שונים, כך 
שאתם יכולים להשתמש בו כדי לנקות פסולת יבשה, רטובה או לכלוך כבד. ניתן 
לכוונן את הסוללה המותקנת על החגורה לשימוש ביד ימין או שמאל ובצורה זו 

לסייע בהפעלתו.

.DPW3690XA מתייחס רק לסוללת 9 אמפר שעה*

מגזמת ומפוח עלים נטענים13



* התמונות להמחשה בלבד

HHH 36 AXB

HHB 36 AXB

  14 מגזמת ומפוח עלים נטענים



מפרטי הכלים הנטענים
השתמשו בטבלה כדי להשוות בין המוצרים ובחרו את הדגם המתאים לכם ביותר.

IZY-ON

HRG 416
XB

HRG 466
XB

4146גודל גוף חיתוך )ס"מ(

פלדהפלדהחומר גוף חיתוך

1.0/2,9001.8/2,800הספק מנוע נקוב )קו"ט/סל"ד(

מהירות אחת, נסיעה עצמיתדחיפהממסרה

0.90-מהירות תנועה )מ'/שנ'(

 Versamow™ ( כיסוי דשא
סלקטיבי-סלקטיבי/משתנה(

--ערכת כיסוי דשא

כוונון מצבים וגובה חיתוך 
(74 -20) 6(74 -20) 6)מ"מ(

22נקודות כוונון גובה

4250נפח תיק דשא )ל'(

* dB)A( 8992רעש

22.527.5משקל יבש )ק"ג(

 מידות
x 453 x  1,415980 x 497 x  1,430 980)אורך x רוחב x גובה )מ"מ((

- אינו זמין

* התמונות להמחשה בלבד

מפרטי הכלים הנטענים 15



.2005 /88/EC -  2000 /14/EC עוצמת רעשים מובטחת לפי תקן*
**בעת השימוש בראש ניילון. ראש וחוט הזנה סטנדרטיים.

***עם נחיר מפוח.
∆מתייחס ל: להב / ראש וחוט הזנה סטנדרטיים.

∆∆המוצרים עברו בדיקה פנימית ללא עומס.

זמינות הדגמים תלויה במדינה; נא פנו לסוכן הונדה מקומי.

מפוח עליםמגזמתחרמש להב

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

 HHB 36
AXB

זמן פעולה - סוללת 4 אמפר 
∆∆5612∆60/33שעה )דקות(

זמן פעולה - סוללת 6 אמפר 
∆∆8418∆90/50שעה )דקות(

זמן פעולה - סוללת 9 אמפר 
∆∆12627∆135/75שעה )דקות(

--ישרסוג ציר

--ידית אחיזהידית 

 כוונון חיתוך דשא: 
--כןראש ניילון "לחץ וסע"

כוונון חיתוך דשא:
--כןלהב בעל 3 שיניים

IPX4IPX4IPX4עמידות בכל מזג אוויר

--כפולה לכתףרתמה

-להב קשיח כפול-סוג להב 

-60-אורך להב )מ"מ(

-35-מרווח להב )מ"מ(

***860--ספיקת אוויר נומינלית )מ'/שנ'(

***66--מהירות רוח מקסימלית )מ'/שנ'(

3,000 חיתוכים מקסימליים )דקה(

* dB)A( 10199**93רעש

6.552.7 משקל יבש )ק"ג(

חגורת סוללה--מאפיין נוסף

* התמונות להמחשה בלבד



כלי הגינון של הונדה
הכלים של הונדה

הגנרטורים השקטים, האמינים והעמידים שלנו כבר ידועים בכל העולם. מיערות הגשם ועד 
לעמדות מחקר בקטבים, הם מספקים כוח וביצועים אמינים לאורך זמן. אם אתם מחפשים 
מקור מתח לגיבוי לבית או לעבודה, צרו קשר עם נציג הונדה המקומי וגלו מה הגנרטורים 

שלנו יכולים לעשות בשבילכם.

כוח תמידי

מגוון הכלים שלנו כולל מנועי 4 פעימות נקיים במיוחד של הונדה ומנועים חשמליים חדישים 
המופעלים על ידי הסוללה האוניברסלית שלנו. הסיבה לכך טמונה בעובדה שאנו מחויבים 

להפוך את המוצרים שלנו לידידותיים לסביבה, לחסכוניים בדלק ולאמינים במיוחד - כל אלה 
 בלי להתפשר על רמות הביצועים. 

איך שלא תבחרו לעבוד, להונדה יש את הפתרון עבורכם.

EU 10i
1,000 ואט
13.0 ק"ג

EU 22i
2,200 ואט
21.1 ק"ג

EU 30is
3,000 ואט
61.2 ק"ג

 WX 10
7.2 מ"ק/שע' 

6.1 ק"ג

 WB 20
37.2 מ"ק/

שע' 
20.0 ק"ג

* התמונות להמחשה בלבד
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