NIEUW ACCU ASSORTIMENT

NIEUW ACCU
HEGGENSCHAAR
Haarscherp
nauwkeurig dankzij
de lasergesneden,
diamantgeslepen
stalen messen met
dubbele werking.

56V

61 cm

22 mm

4,05 Kg

65 min

lengte mes

max. diameter takken

met batterij*

werktijd*

810 m3/u

Variabele snelheid
en turbo

3,60 Kg

18 min

met batterij*

werktijd*

NIEUW ACCU
BLADBLAZER

Stil en krachtig,
aangedreven door
een turbineventilator.

56V

max. luchtvolume

NIEUW ACCU
GAZONTRIMMER
Handig, uiterst efficiënt
en licht.

56V

38 cm

2,4 mm

4,30 Kg

28 min

snijdiameter

lijndiameter

met batterij*

werktijd*

* Gewicht en werktijd met 2,0 Ah batterij. Werktijd in Honda-testomstandigheden.
De werktijd kan verhoogd worden door gebruik van de 4 Ah batterij.

NO CORD.
NO LIMITS.
Met het Accu assortiment van
Honda wordt tuinieren kinder
spel. Eén batterij volstaat
voor deze drie uiterst lichte,
stille en milieuvriendelijke
tuinmachines. En bovendien
zit er geen snoer in de weg.
ACCU HEGGENSCHAAR
De heggenschaar heeft met de
laser uitgesneden stalen messen
die soepel en precies werken en
uw haag haarscherp bijsnijden.
Dankzij haar dubbele werking kunt u
deze heggenschaar zonder moeite
naar voor en naar achter bewegen
en hoeft u ze niet om te draaien.
De diamantgeslepen messen snijden
niet alleen scherp en nauwkeurig,
ze glijden ook moeiteloos door
dichte, warrige hagen. Ze zorgen
voor een gezonde groei, zodat uw
haag veel langer mooi blijft.
ACCU BLADBLAZER
De stille, lichte, compacte en
krachtige turbineventilator creëert
een luchtstroom van 148 km/u.
Perfect om gazons, paden,
terrassen en opritten vrij te maken
of haagsnoeisel netjes op te ruimen.
Het enorme luchtvolume van de
Accu bladblazer verplaatst zelfs
nat en zwaar tuinafval. En omdat
hij tot 31 minuten onafgebroken
werkt met een 4,0 Ah batterij,
hebt u zware klussen makkelijk
en in geen tijd geklaard.
ACCU GAZONTRIMMER
De lichtgewicht gazontrimmer snijdt
kanten veilig en nauwkeurig bij,
gaat moeiteloos rond obstakels
en maakt komaf met lang gras en
dicht struikgewas. De evenwichtige
verdeling van zijn gewicht maakt hem
makkelijk en veilig in gebruik. De Tap
and Go draadkop zorgt zelfs voor
de toevoer van nylon koord tijdens
het gebruik, zodat u ononderbroken
kunt trimmen. Dankzij de variabele
snelheidsregelaar kunt u de snelheid
van de gazontrimmer ook aanpassen
aan de omstandigheden: van licht
bijtrimmen tot dik, lang gras snijden.

PLUG & PLAY
U bevestigt de batterij en u kunt
aan de slag. Geen snoer dat in de
knoop zit, dat u kunt doorsnijden,
waarover u kunt struikelen of dat
u ongewild uit het stopcontact
trekt. Geen verlengsnoer of
stroomonderbreker nodig.

EEN BATTERIJ,
TALRIJKE TOEPASSINGEN

2,0 Ah 56-VOLT
LITHIUM-ION
BATTERIJ

4,0 Ah 56-VOLT
LITHIUM-ION
BATTERIJ

TUINIEREN WORDT
KINDERSPEL
Voor het Accu assortiment van Honda
hebt u de keuze uit twee lithiumionbatterijen (2,0 Ah of 4,0 Ah).
Het boogvormige design vergroot
het oppervlak voor een betere
koeling, sneller opladen, een hoger
vermogen en een langere levensduur.
Zij brengen onze krachtige, duurzame
en betrouwbare tuinmachines tot
leven. Er zijn ook twee opladers
verkrijgbaar: een standaardmodel
en een snellader. Ze laden de 2,0 Ah
en 4,0 Ah batterijen op voor een
maximale werktijd. De snellader laadt
de batterijen op in een recordtijd.

TWEE OPLAADSNELHEDEN
VERKRIJGBAAR

Onze lichte Accu werktuigen zijn
eenvoudig te bedienen en ook
gemakkelijk te hanteren omdat er
geen snoer in de weg zit. Ze werken
stil en zijn milieuvriendelijk. Ze helpen u
om uw tuin netjes en in perfecte staat
te houden, zonder te raken aan de rust
en frisse lucht.

KENMERKEN ACCU ASSORTIMENT

ACCU HEGGENSCHAAR

ACCU BLADBLAZER

ACCU GAZONTRIMMER

Motor

56V DC

Motor

56V borstelloze DC

Motor

56V borstelloze DC

Compatibiliteit
batterij

Honda 2,0 Ah en
4,0 Ah batterijen
(apart verkocht)

Compatibiliteit
batterij

Honda 2,0 Ah en
4,0 Ah batterijen
(apart verkocht)

Compatibiliteit
batterij

Honda 2,0 Ah en
4,0 Ah batterijen
(apart verkocht)

2,0 Ah

4,05 kg

Gewicht + batterij

2,0 Ah

5,0 kg

4,0 Ah
Geluid

Geluidsdrukniveau
aan het oor van
de gebruiker LPA
(gemeten volgens
ISO 22868)

Geluidsdrukniveau
aan het oor van
de gebruiker LPA
(gemeten volgens
ISO 22868)

De werktijd
kan verschillen
afhankelijk van de
omstandigheden*

2,0 Ah

Tot
65 min.
werktijd

* In Hondatestomstandigheden

4,0 Ah

Tot
130 min.
werktijd

Lengte mes

61 cm

4,55 kg

82,0 dB(A)
KPA=2,5 dB(A)

De werktijd
kan verschillen
afhankelijk van de
omstandigheden*

2,0 Ah

Tot
18 min.
werktijd

* In Hondatestomstandigheden

4,0 Ah

Tot
31 min.
werktijd

Werktijd

Luchtstroom

420 m3/u
650 m3/u
810 m3/u TURBO

ACCU GAZONTRIMMER

56 VOLT

LAADT SNEL OP

GELUIDSARM

4,3 kg

4,0 Ah

5,24 kg

Geluid

Geluid
83 dB(A)
KPA=2,5 dB(A)

2,0 Ah
Gewicht + batterij

Gewicht + batterij
4,0 Ah

Werktijd

3,6 kg

DRAADLOOS

Geluidsdrukniveau
aan het oor van
de gebruiker LPA
(gemeten volgens
ISO 22868)

76 dB(A)
KPA=2,5 dB(A)

De werktijd
kan verschillen
afhankelijk van de
omstandigheden*

2,0 Ah

Tot
28 min.
werktijd

* In Hondatestomstandigheden

4,0 Ah

Tot
39 min.
werktijd

Snijdiameter

38 cm

Werktijd

ACCU HEGGENSCHAAR

56V LI-ION BATTERIJEN
Type cel

Lithium–ion
2,0 Ah

112 Wh

4,0 Ah

224 Wh

Capaciteit

Spanning

56V max
(50,4V gemiddeld)
2,0 Ah

1,26 kg

4,0 Ah

2,2 kg

Gewicht

BATTERIJLADERS
Standaard

210W

Snel

550W

Stroom

Spanning

230V netspanning

Standaard
Oplaadtijd
Snel

2,0 Ah
40 min
4,0 Ah
80 min
2,0 Ah
25 min
4,0 Ah
30 min

ACCU BLADBLAZER

De fabrikant behoudt zich het recht voor de kenmerken,
inclusief de kleuren, met of zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen wanneer en zoals hij verkiest.
Het kan gaan om grote of kleine wijzigingen. We stellen
echter alles in het werk om de accuraatheid van de in deze
brochure vermelde gegevens te garanderen. Raadpleeg de
winkel of de verdeler bij wie u uw bestelling plaatst voor de
gedetailleerde specificaties van een bepaald product.
Deze brochure vormt in geen geval een aanbod van het
bedrijf aan een verdeler.
	Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze
geproduceerd werd door fabrikanten binnen de EU.
Gooi me niet weg. Geef me door aan een vriend
of recycleer me.

HONDA MOTOR EUROPE Ltd.
Sphere Business Park
Doornveld 180-184
1731 ZELLIK
België
www.honda.be
www.honda.nl
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