
ROBOTMAAIERS Miimo 310 Miimo 520

Oppervlakte capaciteit m2 / per uur (m2/u) 2.000 / 83 3.000 / 125

Maaipatroon Willekeurig / Rechtlijnig / 
Spiraal / Kanten

Willekeurig / Rechtlijnig / 
Spiraal / Kanten

Maaisysteem 3 uitslaande bladen 3 uitslaande bladen

Maaibreedte (mm) 220 220

Maaihoogte (mm) 20-60 20-60

Wielmotoren / Maaimesmotor 25W (2x) Borstelloos / 
56 W Borstelloos

25W (2x) Borstelloos / 
56 W Borstelloos

Accu Li-ion 22,2 v - 1,80 Ah Li-ion 22,2 v - 3,6 Ah

Geluidsniveau dB(A) 62 62

Lengte omheiningsdraad en aantal krammen 200 m / 200 stuks 300 m / 300 stuks

Gewicht (kg) 11,6 11,9

L x B x H (mm) 645 x 550 x 275 645 x 550 x 275

Miimo 310/520 5 jaar garantie!

Miimo specifi caties

De Miimo kiezen die het werk voor u doet.
Miimo is ontwikkeld om u het zware gazon werk uit handen 
te nemen. Ongeacht vorm of formaat. Of het nu een Miimo 
310 - 520 is: er is altijd een geschikte Miimo voor uw tuin.

Standaardfuncties

Miimo 310 
Alle standaardfuncties plus:
 Tot 2.000 m2 gazon
 Maximaal 300 m grensdraad

Miimo 520 
Alle standaardfuncties plus:
 Tot 3.000 m2 gazon
 Maximaal 500 m grensdraad

Beide Miimo modellen zijn uitgerust met snelle setup, 
aanpasbare timer en zone instellingen.

Robotmaaier

Honda Motor Europe Ltd.
Sphere Business park, Zoning 3
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België
www.honda.nl / www.honda.be

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specifi catiedetails zijn niet van toepassing op een specifi ek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen 
goeddunken hun specifi caties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om 
de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specifi caties van een specifi ek product. Deze publicatie zal onder 
geen omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurig persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen 
van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specifi caties te verzekeren, worden 
brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specifi caties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij 
adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies. 

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier. 
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

POWER EQUIPMENT

De standaard garantieperiode voor 
de Power Equipment producten 
van Honda bedraagt 2 jaar. Met 
een éénmalige geringe premie bij 
aankoop van een nieuw Honda 
product kunt u de garantieperiode 
met 3 jaar tot een totaal van 
5 jaar verlengen!

Dit kost 3 jaar verlengde garantie

Adviesverkoopprijs 
machine (incl. BTW)

 Eénmalige premie 
 (incl. BTW)

                   tot €      500,00     €   22,00

€    500,01 t/m €   1.500,00     €   34,00

€ 1.500,01 t/m €   2.500,00     €   45,00

€ 2.500,01 t/m €   3.500,00     €   60,00

€ 3.500,01 t/m €   6.500,00     €   95,00

€ 6.500,01 t/m € 10.000,00     € 150,00
De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet op batterijen, laders, 
attachments noch op machines die professioneel worden gebruikt.

Zone 
management

Automatisch 
laadsysteem

Snel reagerende 
botssensoren

Micromulchen



Zone management
Met zone management kunt u een tijd instellen 
waarop u wilt dat Miimo het werk start en 
beëindigt.

Automatisch laadsysteem
Miimo werkt zo lang als u wilt. Wanneer de 
acculading is teruggelopen tot onder de 30 % 
zoekt hij zijn weg naar het laadstation om te 
herladen waarna hij direct weer verder aan het 
werk gaat.

Snel reagerende botssensoren
Wanneer Miimo een object, persoon of huisdier 
raakt registreert Miimo dat direct, stopt en 
draait een andere richting op. Hij registreert 
het ook wanneer hij opgetild of gekanteld 
wordt waarbij hij direct zijn messen stopt voor 
optimale veiligheid.

Micromulchen
De kleine grasdeeltjes die door Miimo worden 
‘afgeschoren’ worden verspreid over het gazon 
om als voeding te dienen. Hierdoor blijft uw 
gazon gezond(er).

Type tuinen Honda Miimo
Miimo is ontwikkeld om zich aan te passen aan uw tuin en uw leven. 
Miimo kan praktisch in elk type tuin functioneren. Hij navigeert soepel rondom de objecten in uw tuin zoals bomen, 
vijvers en zwembaden. Heeft u gebieden in uw  tuin die speciale aandacht nodig hebben? Miimo kan naar al uw 
wensen ingesteld  worden om zo volledig te passen in uw tuin en levensritme. Wat voor tuin u ook  heeft, één van 
onze veelzijdige Miimo modellen zal zeker in uw leven passen.

Om uw gazon er geweldig uit te laten zien zijn er 3 dingen nodig: tijd, toewijding en 
ouderwets hard werk. Gelukkig is Miimo er nu om dit karwei van u over te nemen. 
Onze innovatieve en intelligente robotmaaier volgt de contouren van uw tuin. Navigerend tussen de obstakels 
zorgt hij voor een gezond en verzorgd uitziend gazon. Miimo is ontwikkeld om stil en effi  ciënt te presteren in alle 
weersomstandigheden en zichzelf tijdig op te laden voor de volgende maaibeurt. Door de veilige maaimessen en 
sensoren rondom kunt u ontspannen terwijl Miimo zijn werk in de tuin doet.

Veelzijdige maaiprestatie
Bij Honda weten we hoe gras gemaaid dient te worden. Voor de ontwikkeling van  onze robotmaaier putten we uit 
kennis opgebouwd in meer dan 30 jaar maaiervaring. Twee krachtige 25 Watt motoren drijven de wielen aan beide 
zijden aan. In combinatie met de 56 Watt maaimotor zorgen deze ervoor dat Miimo zijn werk door de zwaarste 
grassoorten kan uitvoeren. Er zijn twee modellen beschikbaar om u van dienst te zijn: de Miimo 310 kan een gazon 
aan van maximaal 2.000 m2 terwijl de Miimo 520 een gebied tot maximaal 3.000 m2 kan maaien. Uw Honda dealer 
kan u adviseren welke Miimo het beste bij u en uw tuin past

Overleg met uw Honda dealer wat de beste instelling is voor u en uw tuin.
Het installeren van Miimo is eenvoudig. Uw lokale Honda dealer kan u helpen met de keuze van de instelling die 
het beste past in uw tuin en levensritme. Tot maar liefst vijf afzonderlijke werkgebieden zijn mogelijk. Daarnaast 
kan de dealer bij u thuis de grensdraad aanleggen en het werkschema van Miimo aanpassen aan uw persoonlijke 
wensen en tijdschema. U kunt daarna ontspannen genieten terwijl Miimo al het harde werk voor u doet. 

Vind uw lokale Honda tuin- en parkdealer op www.honda.nl of www.honda.be

Complexe tuinen
In complexe tuinen komen veel ongelijke randen, hellingen 
en vaste obstakels zoals bomen en waterpartijen voor.
Ons advies: Miimo 520

Miimo sluit aan op uw dagritme
De fl exibele Miimo heeft een ‘zone management’ functie die 
bij installatie ingesteld kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld 
instellen dat Miimo ’s ochtends in alle vroegte een bepaald 
gebied in uw tuin onder handen neemt zodat u ’s middags 
ongestoord van een lunch in de tuin kunt genieten terwijl 
Miimo ondertussen de rest van uw tuin kan onderhouden. 
Al gebruikt u de zone management functie niet kunt u als-
nog Miimo op die tijstippen laten werken wanneer het u het 
beste uitkomt. Dankzij het lage geluidsniveau kan dat zelfs 
’s nachts terwijl u ongestoord kunt slapen.

Rechtlijnig maaipatroon
is geschikt voor zones met 
rechte hoeken en weinig tot 
geen obstakels.

Willekeurig maaipatroon 
Een willekeurig maaipatroon 
werkt het beste in grotere 
complexe zones met veel 
obstakels.

Maaipatronen instellen

Spiraalpatroon
is geschikt voor het maaien 
van een dichtbegroeid deel 
van het gazon tijdens normale 
maaiwerkzaamheden.

Randpatroon
zorgt dat langs de grensdraad 
wordt gemaaid voordat Miimo 
overschakelt op de gebruike-
lijke maaiwerkzaamheden.

Standaard tuinen
Tuinen met rechte lijnen en hoeken zijn eenvoudiger te 
navigeren, zelfs als er hellingen en vaste obstakels in uw 
tuin voorkomen.  Ons advies: Miimo 310 PIN-code beveiliging

U wilt uw nieuwe tuinhulp natuurlijk niet kwijtraken. Daarom 
is Miimo voor uw gemoedsrust beveiligd met een PIN-
code. Wanneer Miimo opgetild wordt stopt hij direct met 
werken en slaat alarm. Pas wanneer de juiste PIN-code is 
ingegeven kan hij weer aan de slag.

Overzichtelijk bedieningspaneel
Een duidelijk display en eenvoudig te bedienen bedienings-
paneel maakt Miimo gemakkelijk in te stellen aan uw wensen.

Lithium-ion accu’s voor een langere levensduur
Miimo beschikt over lithium-ion accu’s met lange levensduur 
voor optimale prestaties seizoen na seizoen. Langere 
levensduur betekent dus ook: lagere onderhoudskosten en 
hoge betrouwbaarheid.
De accu’s van de Miimo 520 hebben een extra grote capaciteit 
om grotere en meer complexe tuinen aan te kunnen.

Robuuste polymeer kap
De twee types polymeer waaruit de kap van Miimo bestaat 
zorgen er voor dat Miimo er op zijn best uit blijft zien. De 
bovenkant is krasbestendig en de onderkant kan tegen een 
stootje.

Prestaties onder alle 
weersomstandigheden
Miimo is weerbaar genoeg om in alle weers-
omstandigheden zijn werk te kunnen blijven 
doen. Regen zal hem niet beletten uw 
gazon te onderhouden.

Goed voor het milieu en uw portemonnee
De energiezuinige Miimo houdt zijn verbruik scherp in de 
gaten om te zorgen voor lage verbruikskosten en lage 
belasting van het milieu zonder emissies

Praktisch laadstation
Miimo werkt wanneer u wilt en zo lang als u wilt. Wanneer 
de acculading is teruggelopen tot onder de 30 % zoekt hij 
zijn weg naar het laadstation om te herladen waarna hij 
direct weer verder aan het werk gaat.

Maait met gemak op hellingen
Door zijn gevoelige richtingssensoren zal Miimo op 
hellingen altijd een rechte lijn blijven volgen. Hierdoor 
worden ook hellingen gelijkmatig gemaaid zowel bovenaan 
als onderaan.

Laag geluidsniveau
De elektrisch aangedreven Miimo doet zijn werk met een 
minimaal geluidsniveau zodat hij u en uw buren niet zal 
storen, ook niet wanneer hij ‘s nachts zijn werk doet.

Het installeren van Miimo is eenvoudig. Uw lokale Honda dealer kan u helpen met de keuze van de instelling die 
het beste past in uw tuin en levensritme. Tot maar liefst vijf afzonderlijke werkgebieden zijn mogelijk. Daarnaast 
kan de dealer bij u thuis de grensdraad aanleggen en het werkschema van Miimo aanpassen aan uw persoonlijke 

Verstelbare maaihoogte
De maaihoogte van Miimo is eenvoudig in te stellen tussen 
20 en 60 mm in stappen van minder dan 1 mm door middel 
van een draaiknop bovenop.

Nieuw: 
Miimo House beschermt 
Miimo nog beter van de 
zon, de neerslag en het vuil. 
Beschikbaar als accessoire.


