Zitmaaiers

Belangrijkste
functies van
Honda zitmaaiers
Onze zitmaaiers zitten vol met innovatieve en robuuste functies
voor optimaal maaien en grasopvang zonder hoofdbrekens.
Optiflow
Een ventilator onder het maaidek creëert een
krachtige luchtstroom van het maaidek naar de
grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt er veel
meer maaisel opgevangen.

Elektrische grasuitworp
Met een druk op de knop wordt de graszak
elektrisch geopend en geleegd.

Pro spec motor
Deze motoren zijn specifiek ontworpen voor zwaar
en professioneel gebruik. Ze hebben bovenliggende
kleppen (OHV) met extra voorzieningen voor
zwaar gebruik, zoals gietijzeren cilindervoeringen,
krukaslagers, een groot luchtfilter en stalen
ventilatorroosters.

Synchroon snijdende messen
De snijvlakken van de twee messen overlappen
zodat u heel nauwkeurig kunt maaien en er bij het
keren geen stukken overgeslagen worden.

Versamow™ regelbaar mulchsysteem
Met één handbeweging bepaalt u of het
Versamow™-systeem van Honda het maaisel moet
opvangen in de zak of dit moet versnipperen en als
natuurlijke meststof terugblaast in het gazon.

Versamow™
Elektrisch
grasuitwerpsyst
grasuitwerpsysteem

Pro spec motor

Optiflow
Optiflo
Opt
iflow
w
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Synchroon snijdende
snijdend
ende
e messen
messen
mess
Het getoonde model is de HF 2622 HT.

Meer zitmaaier innovaties
Hoe werken onze nieuwste technologieën?
Om onze producten te verbeteren, hoeven wij niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Soms hoef je alleen maar te kijken naar iets wat al goed
werkt en het nog beter maken. De innovatie van onze zitmaaiers is een constant op topkwaliteit gericht proces, of het nu gaat om het ontwerpen
van een motor die het milieu minder belast of een nog comfortabelere zitting.
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Optiflow
De sleutel tot optimaal gras opvangen is een krachtige en
gecontroleerde luchtstroom. Daarom heeft ons onderzoeks- en
ontwikkelingsteam (R&D) Optiflow ontwikkeld, een systeem
dat sterke zuigkracht koppelt aan een gecontroleerde
luchtstroom met lage turbulentie, die zuigkrachtverlies, lawaai en
grasaanslag vermindert. Hieronder ziet u de vier simpele, enorm
efficiënte innovaties die onze R&D-mensen hebben ontwikkeld:

Een standaardmaaidek is
gewoonlijk gesloten, maar ons
R&D-team heeft berekend dat
het vermogen van de Hondamotor meer lucht naar binnen
kan zuigen als het open is.
Daarom hebben zij meer
gaten in de bovenkant van het
maaidek aangebracht.

Er zijn twee soorten maaidekken: met asynchrone messen en
met synchrone messen. Een maaidek met asynchrone messen
gebruikt twee onafhankelijke ongesynchroniseerde messen die
niet helemaal haaks op elkaar staan. Een maaidek met synchrone
messen heeft twee messen die gesynchroniseerd zijn met een riem
die ze constant in een hoek van 90 graden houdt. De voordelen
van een synchroon systeem zijn gelijkmatige maaiprestaties, zodat
er zelfs bij het wenden geen stukken overgeslagen worden, en
betere luchtstroom onder het maaidek met als resultaat betere
grasopvang en minder kans op verstopping.

3 Grasuitworp
Na uitgebreide tests heeft
R&D een wijd, kegelvormig
uitworpkanaal ontworpen,
dat topprestaties levert. Er
is veel tijd besteed aan het
ontwikkelen van dit kanaal
om het risico van verstopping
uit te sluiten en de beste
opvangprestaties op de
zitmaaiermarkt te leveren.

2 Aanjager

Asynchroon
maaidek

Twee ventilatoren op elk van
de roterende messen zuigen
lucht aan door de gaten in de
bovenkant van het maaidek.
De versnelde luchtstroom wordt
vervolgens door de ventilatorkap
naar het uitworpkanaal geblazen
en blaast het gras het kanaal in.

4 Luchtdoorlatendheid
van de graszak
Hoe groter de mazen van de
graszak, des te sterker de
luchtstroom, zodat u de
graszak helemaal kunt vullen.
De graszak van Honda, met de
gepatenteerde ‘flamencojurk’stijl, heeft de grootste mazen op
de markt, waardoor de krachtige
luchtstroom zo min mogelijk
belemmerd wordt en u de
graszak volledig kunt vullen.

Eenvoudige
montage
grasvangzak
Honda’s intelligente
bewakingssysteem

Automatische
verlichting

Duidelijke aanwijzing en goede
geleiding maken het plaatsen
van de grasvangzak zeer
eenvoudig.

Een geheel met leds uitgevoerd
dashboard toont de gebruiker alle
belangrijke informatie, voor optimale
veiligheid en prestatie.

Optionele
trekhaakaansluiting

De koplampen worden
automatisch ingeschakeld
afhankelijk van het lichtniveau.
(Niet beschikbaar op de
HF 2315 SB).

Versamow™ regelbaar
mulchsysteem
Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™
regelbaar mulchsysteem. Waarmee u met een simpele
beweging regelt of het gemaaide gras opgevangen
moet worden of versnipperd en verspreid wordt om als
voedingsbodem de dienen. Is het gras lang gegroeid kunt u
het gras opvangen, maait u regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks)
dan kunt u ervoor kiezen om te mulchen en het maaisel als
een natuurlijke meststof gebruiken. U kunt dit zelfs tijdens het
maaien wisselen als u dit per gebied anders wilt aanpakken.
Wat u ook kiest u hoeft niets te sleutelen, uit elkaar te halen of
te monteren.

Lagedrukwiel-patch
De banden zijn
ontworpen voor optimale
gewichtsverdeling van de
zitmaaier. Dit voorkomt
schade aan uw gazon of
wielafdrukken na 24 uur.

Beschermt de uitlaat en de
aandrijving van het maaidek tegen
struiken/takken en hoog gras.

De Honda-motor
Honda is niet alleen de beste motorfabrikant ter wereld, maar ook een pionier in
viertaktmotoren van topkwaliteit en leverancier van uitstekende V-twin motortechnologie.
Betrouwbaarheid, prestaties en schonere uitlaatgassen zijn kenmerkend voor Hondamotoren en wij zijn er trots op dat consumenten, professionele gebruikers en industriële
fabrikanten in de hele wereld op ons vertrouwen.

Koppeling en rem worden
tegelijk bediend met één
elektronisch systeem. Dit zorgt
voor betere remprestaties en dus
grotere veiligheid, en voorkomt
extra slijtage aan onderdelen
vergeleken met een normale
mechanische koppeling.

• een decompressor voor makkelijk (her)starten
• lager brandstofgebruik en de laagste emissies in de branche
Bovendien zijn onze professionele motoren uitgevoerd met bovenliggende kleppen
(OHV) met extra voorzieningen voor zwaar gebruik, zoals gietijzeren cilindervoeringen,
krukaslagers, een groot luchtfilter en een stalen ventilatorrooster.

Uitworpscherm
achter
(Accessoire)

Voorbumper
met stalen
beschermplaat*

Elektromagnetische
meskoppeling

Logisch dat onze zitmaaiermotoren zeer goede specificaties hebben. Elk model heeft:
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Verbetert de duurzaamheid van de
aandrijving en beschermt het tegen
mogelijke beschadiging door rijden
door gaten, tegen stoepranden of
andere zware omstandigheden.

Gesynchroniseerde
riemaandrijving van de messen

Synchroon
maaidek

1 Maximale
luchtinlaat

Gietijzeren as voor*

De functies in deze sectie zijn standaard
op alle Honda Premium en Midrange
zitmaaiers; sommige zijn ook beschikbaar
op de standaard Honda-zitmaaiers.
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Functies
van Honda
zitmaaiers

*Uitsluitend beschikbaar op Premium modellen.
Vraag uw dealer naar verdere functies.
Het getoonde model is de HF 2622 HT.

Rollers tegen
‘schaven’
Twee rollers aan de
voorkant en twee achter
het maaidek voorkomen
dat het gazon afgeschaafd
wordt wanneer de grond
oneffen is.

Met elektroforese
behandeld
maaidek

In plaats van de graszak te
gebruiken, kunt u ook een
scherm monteren dat het
gras direct op de grond
laat vallen.

Het maaidek wordt hiermee
behandeld voordat het
gespoten wordt, voor dubbele
bescherming tegen roest.

Gemakkelijk schoon
te maken maaidek
Door een tuinslang te bevestigen op de
aansluiting op het maaidek en het mes
te activeren kunt u de onderkant van
het maaidek schoonspuiten zonder de
zitmaaier op te tillen.
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Zitmaaiers

Midrange zitmaaiers

Compact, wendbaar en eenvoudig in het gebruik.

Fantastisch voor middelgrote tot grote gazons.

Deze zitmaaier, ideaal voor gazons tot 2.000 m2, heeft de motor achterin zodat u rondom goed zicht hebt. Met de Honda-zitmaaiers, ontworpen voor
compactheid, wendbaarheid, gemak in het gebruik, comfort en met een verrassend kleine draaicirkel wordt het verzorgen van complexe tuinen met
borders en bomen een fluitje van een cent. Bovendien passen Honda-zitmaaiers met gemak door een standaarddeur van 90 cm breed, en dankzij de
makkelijk te verwijderen graszak neemt hij nauwelijks ruimte in.

Ondek ons complete assortiment aan zitmaaiers. Machines die efficient en betrouwbaar hun werk doen volgens de Honda filosofie. Onze zitmaaiers
helpen uw gazon netjes en schoon te houden.

Hydrostatische aandrijving

Eenvoudig te verwijderen
grasvangzak

Maaihoogteregeling

Grasvangzak
makkelijk legen

Synchroon
snijdende messen

Pro spec
Maaibreedte motor

Verlichting*

Maaibreedte

71cm

92cm

HF 1211 SE*

HF 2315 SB

Alle standaardfuncties plus:

Alle standaardfuncties plus:

• 5 versnellingen vooruit, 1 achteruit:
mechanische overbrenging
• Mechanische meskoppeling

• 5 versnellingen vooruit, 1 achteruit:
mechanische overbrenging

Maaibreedte Optiflow

92cm

HF 2315 HM
Alle standaardfuncties plus:
• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving

Pro spec
Maaibreedte motor

71cm

HF 1211 HE

Synchroon
snijdende
Maaibreedte messen

Alle standaardfuncties plus:

102cm

• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving
• Mechanische meskoppeling

Optiflow

HF 2417 HB
Alle standaardfuncties plus:

drostatische
• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving
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*Model niet leverbaar in de Benelux.
*Mod

*Deze functie is niet leverbaar op de HF 2315 SB.

Premium zitmaaiers
Perfect voor grote gazons, parken en sportvelden.
Deze zitmaaiers zijn ontworpen voor de beste maai- en opvangprestaties, ongeacht de conditie van het gras, zonder een grasspriet over het hoofd
te zien en zonder gemaaid gras achter te laten. Zitmaaiers met Honda-motoren starten altijd en kunnen de zwaarste maaiklussen aan zonder vast
te lopen of verstopt te raken. Honda-zitmaaiers bieden drie niveaus van grasverzorging: opvang van gras en bladeren, een uitworpscherm achter
of een mulchkit.

Voorbumper met
stalen beschermplaat

Versamow™

Synchroon
snijdende
Maaibreedte messen

Optiflow

Versamow™
regelbaar
mulchsysteem

Synchronous
Maaibreedte blade cut
Optiflow

Pro spec
motor

122cm

HF 2417 HM

HF 2622 HM

Alle standaardfuncties plus:

Alle standaardfuncties plus:

• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving
• Extra grote brandstoftank

• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving
• Extra grote brandstoftank

102cm

Optiflow

Elektrische
grasuitworp

Versamow™
regelbaar
mulchsysteem

HF 2417 HT
Alle standaardfuncties plus:
• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving
• Extra grote brandstoftank

Synchroon
snijdende messen

Elektrische grasuitworp*

102cm

Synchroon
snijdende
Maaibreedte messen
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Extra grote brandstoftank

Als u uw gazon perfect wilt onderhouden, zult u de extra maaibreedte waarderen, evenals het moeiteloze comfort en de superieure prestaties.
Onze V-twin motoren leveren een gelijkmatig vermogen en grote betrouwbaarheid in combinatie met functies als een hoorbare indicatie wanneer de
graszak vol is en een elektrische grasuitworp. De soepele inschakeling van de messen met één druk op de knop en de hydrostatische aandrijving
helpen u grote stukken gazon op uw eigen tempo te maaien met een perfect resultaat.

Synchroon
snijdende
Maaibreedte messen

Optiflow

122cm

*Deze functie is enkel leverbaar op de HT modellen.

Lagedruk-wiel-patch

Versamow™
regelbaar
mulchsysteem

Elektrische
grasuitworp

Engine
pro spec

Versamow™
regelbaar
mulchsysteem

HF 2622 HT
Alle standaardfuncties plus:
• Variabele snelheid: Hydrostatische
wielaandrijving
• Extra grote brandstoftank
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Specificaties zitmaaiers
Met deze handige tabel kunt u onze zitmaaiers en zitmaaiers vergelijken en de maaier kiezen die bij u past.

ZITMAAIERS

Maaibreedte (cm)
Aantal messen /
Synchroon of asynchroon
Motor
Cilinderinhoud (cc)

MIDRANGE ZITMAAIERS

MIDRANGE
ZITMAAIERS

PREMIUM ZITMAAIERS

HF 1211*
SE

HF 1211
HE

HF 2315
SB

HF 2315
HM

HF 2417
HB

HF 2417
HM

HF 2417
HT

HF 2622
HM

HF 2622
HT

71

71

92

92

102

102

102

122

122

1 / NVT

1 / NVT

2 / Asynchroon

2 / Asynchroon

2 / Synchroon

2 / Synchroon

2 / Synchroon

2 / Synchroon

2 / Synchroon

4-takt OHV

4-takt OHV

4-takt OHC V-Twin

4-takt OHC V-Twin

4-takt OHC V-Twin

4-takt OHC V-Twin

4-takt OHC V-Twin

4-takt OHV V-Twin

4-takt OHV V-Twin

337

337

530

530

530

530

530

688

688

Motormodel

GXV340

GXV340

GCV520

GCV520

GCV530

GCV530

GCV530

GXV660

GXV660

Motorvermogen (kW / tpm)**

6,4/3.100

6,4/3.100

9,4/2.800

9,4/2.800

9,4/2.800

9,4/2.800

9,4/2.800

13,8/2.800

13,8/2.800

Inhoud brandstoftank (liter)

3,6

3,6

5,4

5,4

5,4

8,4

8,4

8,4

8,4

Motoroliecapaciteit (liter)

1,1

1,1

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

2,2

2,2

Type overbrenging

5 versnellingen vooruit,1 achteruit

Variabel: Hydrostatisch

5 versnellingen vooruit,1 achteruit

Variabel: Hydrostatisch

Variabel: Hydrostatisch

Variabel: Hydrostatisch

Variabel: Hydrostatisch

Variabel: Hydrostatisch

Variabel: Hydrostatisch

Topsnelheid (km/h)

1,6 / 2,8 / 4,2 / 4,7 / 7,0

Traploos variabel 0 tot 8,0

2,1 / 3,5 / 5,4 / 6,0 / 9,0

Traploos variabel 0 tot 8,2

Traploos variabel 0 tot 8,2

Traploos variabel 0 tot 8,2

Traploos variabel 0 tot 8,2

Traploos variabel 0 tot 8,2

Traploos variabel 0 tot 8,2

Mechanisch

Mechanisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Legen graszak

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Elektrisch

Handmatig

Elektrisch

Posities en maaihoogteinstelling (mm)

7 (30 - 80)

7 (30 - 80)

7 (30 - 80)

7 (30 - 80)

7 (30 - 90)

7 (30 - 90)

7 (30 - 90)

7 (30 - 90)

7 (30 - 90)

170

170

280

280

300

300

300

350

350

100

100

100

100

100

100

100

105

105

1.860 x 750 x 1.100

1.860 x 750 x 1.100

2.400 x 960 x 1.110

2.480 x 960 x 1.110

2.480 x 1.050 x 1.120

2.480 x 1.050 x 1.120

2.480 x 1.050 x 1.120

2,480 x 1,260 x 1,120

2.480 x 1.260 x 1.120

168

172

213

219

237

239

250

263

272

11 x 4,4 / 15 x 6,6

11 x 4,4 / 15 x 6,6

13 x 5,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

13 x 5,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

15 x 6,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

15 x 6,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

15 x 6,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

15 x 6,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

15 x 6,00 - 6 / 18 x 8,50 - 8

1,4

1,4

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,6

1,6

Versamow™ selectief
mulchsysteem

Versamow™ selectief
mulchsysteem

Versamow™ selectief
mulchsysteem

Mesremkoppeling (BBC)
Optiflow

Inhoud grasvangzak (liter)
Geluidswaarde Geluidsniveau dB(A)***
†

Afmetingen in mm (L x B x H)
Droog gewicht (kg)

Voorbanden / achterbanden
(diameter x breedte - velg (inch))
Draaicirkel (m)

Optie / Niet leverbaar

Optie / Niet leverbaar

Optie

Optie

Optie / Optie

Versamow™ selectief
mulchsysteem

-

-

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Grasopvangtijd per
100 m2 gazon (minuten:seconden)

03:05

03:05

02:03

02:03

01:53

01:53

01:53

01:36

01:36

Grasmulchtijd per
100 m2 gazon (minuten:seconden)
(

01:01

01:01

00:48

00:48

00:43

00:43

00:43

00:36

00:36

Mulch- / uitworpscherm
Trekhaakaansluiting
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*Model niet leverbaar in de Benelux.
**Het vermogen van de motoren in deze brochure is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAE J1349.
***Gegarandeerd geluidsniveau (zoals voorgeschreven in Richtlijn 2000/14/EC, 2005/88/EC).
†
Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek.
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