
Krásny
trávnik
s kosačkami
Honda

Viac informácií na www.honda.sk alebo u vášho predajcu motorových strojov Honda. 
Zdroj: Ivan Vallo: Trávniky pre krásu, šport a relax (2016), Plat4m Books, Bratislava. 

Prémiové benzínové kosačky Honda sú vybavené
praktickými technológiami, ktoré vám uľahčia starostlivosť

o trávnik. Prečítajte si, ako aj vám naše kosačky môžu
dopomôcť ku krásnemu a zdravému trávniku.

Kosenie s kosačkou Honda, to je relax.

Benzínová
kosačka Honda

od 399€

OSTROSŤ NOŽOV: Používajte len kvalitné ostré žacie nože, ktoré trávu nepoškodia.
Ak potrebujete pomoc, autorizovaný predajca motorových strojov vo vašom okolí
vám vždy rád poradí a postará sa o záručný aj pozáručný servis vašej kosačky.  

VÝŠKA KOSENIA: Trávnik by ste mali kosiť vždy maximálne o tretinu. Pri väčšom skrátení sa totiž trávnik 
výrazne oslabí. Výšku kosenia s kosačkou Honda nastavíte skutočne jednoducho - pri vybraných
modeloch aj centrálne prostredníctvom páky.

AKO ČASTO KOSIŤ: Kosiť by ste mali 1-2 krát do týždňa, podľa tempa rastu trávy. Vďaka ergonomickému 
ovládaniu kosačiek Honda to našťastie zvládnete bez námahy. Vybrané modely sú naviac vybavené
systémom ovládania pojazdu SMART-DRIVE ®, s ktorým sa kosenie stane zábavou.

MULČOVANIE: Pri mulčovaní ostane pokosená tráva na trávniku,
kde slúži ako ochrana proti odparovaniu vlahy a zdroj živín.
Odkosené kúsky trávy nesmú mať viac ako 3 až 4 mm. 

O to sa jednoducho postará vaša kosačka Honda vybavená
mulčovacou sadou alebo variabilným systémom mulčovania.



Akumulátorová záhradná technika Honda:
nenechajte sa obmedzovať káblom
Akumulátorové záhradné stroje sú vhodné pre domáce i  profesionálne 
nasadenie všade tam, kde je rozhodujúci solídny výkon, ľahká manévro-
vateľnosť a nízka hlučnosť. Nový rad akumulátorovej záhradnej techniky 
Honda je ideálnym pomocníkom do každej záhrady - a to všetko bez 
výfukových splodín. Či plotostrih, vyžínač alebo fukár, všetky tri akumu- 
látorové stroje ponúkajú overenú spoľahlivosť a kvalitu značky Honda. 
K dispozícii sú akumulátory s rôznymi kapacitami, ktoré môžete podľa 
potreby medzi sebou zamieňať. Už s jednou nabíjačkou a dvomi 
akumulátormi tak môžete pracovať takmer bez prestávky.

PRÍSLUŠENSTVO 

od139€
Akumulátor

Kultivátory Honda:
zelená a zdravá záhrada 
Pôda sa prirodzene zhutňuje a to ako následok dažďa, 
zalievania a chodenia po nej. Korene rastlín trpia 
nedostatkom vzduchu a ich vývin je oslabený. Pravidelné 
kyprenie pôdy vo vašej záhrade počas obdobia rastu 
dodá vaším kvetom a zelenine viac živín, svetla a vody. 
Kultivácia pôdy sa stane hračkou, ak použijete niektorý 
z kultivátorov značky Honda. Mini-kultivátory Honda 
sú ľahké, efektívne, pohodlné a napriek kompaktným 
rozmerom sú veľkými pomocníkmi pri starostlivosti  
o pôdu predovšetkým v menších a okrasných záhra- 
dách. Využite našu akciovú ponuku a doprajte si kvalitu 
značky Honda vo vašej záhrade.

FG 201

569€
pôvodná
cena 665€

399€
pôvodná
cena 505€
FG 110 FG 205

639€
pôvodná
cena 787€

AKCIOVÉ
CENY

od299€
Aku plotostrih

od59€
Nabíjačka



*Akciová cena platí
do 31.08.2016

Odolný generátor
Honda EC3600

969€*
pôvodná
cena 1210€

*Akciová cena platí
do 30.06.2016

4499€*
pôvodná
cena 5100€

Traktorové
kosačky Honda:
staňte sa kráľom
vašej záhrady

Kvalitné elektrocentrály
za výhodnú  cenu

Elektromagnetickou spojkou spúšťané synchronizo- 
vané žacie nože, optimalizovaný systém prúdenia 
vzduchu Optiflow®, či variabilný systém mulčovania 
Versamow - to sú len niektoré z množstva inova- 
tívnych technológií, ktorými disponujú akciové 
modely záhradných traktorov Honda HF 2417HME 
a HF 2417HTE. Samozrejmosťou sú spoľahlivé 
a výkonne profesionálne štvortaktné motory 
Honda. Ideálna voľba do veľkých záhrad, parkov 
a na údržbu športovísk.

Už viac ako 50 rokov sú generátory Honda známe po celom svete 
kvalitou ich elektrického výstupu a ich výnimočnou spoľahlivosťou. 
Invertorové generátory Honda určujú nové štandardy nielen v kvalite 
výstupu ale aj v úspornosti: otáčky motora sa pomocou špeciálneho 
mechanizmu prispôsobia odberu spotrebiča. Vďaka tomu šetria 
generátory Honda nielen vašu peňaženku, ale sú aj veľmi tiché. 
S invertorovými generátormi Honda môžete mať elektrický prúd so 
sebou kdekoľvek v rovnakej kvalite ako doma. 

Odolné generátory
s vysokým výkonom
Rad odolných generátorov Honda je určený pre 
spotrebiče , kde rozhoduje vysoký výstupný výkon. 
Uplatnenie nájde na stavbách, ale aj u remeselníkov.  
Vybrané modely odolných generátorov sú vybavené 
trojfázovým elektrickým výstupom pre vyššiu záťaž.

4199€*
pôvodná
cena 4799€

1120€
Invertorový generátor 

Honda EU10i

HF 2417HME HF 2417HTE 



Ďalšie produkty     

SLUŽBY PREDAJCOV MOTOROVÝCH STROJOV HONDA 

Všetky ceny vrátane DPH odporúčané 
spoločnosťou Honda Motor Europe
Limited Slovensko, organizačná zložka.
Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

*

ODBORNÉ
PORADENSTVO

ZÁRUČNÝ
A POZÁRUČNÝ SERVIS

DODANIE
AŽ DOMOV

PRIPRAVENIE
NA PREVÁDZKU

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO

ORIGINÁLNE
NÁHRADNÉ DIELY

5 ROKOV ZÁRUKA NA
VYBRANÉ MODELY

Robotická kosačka 
Honda Miimo
nový člen vašej rodiny
Robotickú kosačku Honda Miimo si určite obľúbia 
všetci vo vašej rodine. Kosí totiž úplne automaticky 
a vy tak budete mať čas na to, na čom vám skutočne 
záleží. Miimo sa zatiaľ postará o to, aby váš trávnik 
vyzeral krásne počas celého obdobia rastu. 

Modely Honda Miimo HRM 310 a HRM 520 auto-
maticky prispôsobia čas kosenia ročnému obdobiu, 
disponujú tichým režimom a vďaka kolesám s vyso-
kou trakciou zvládnu za optimálnych podmienok 
stúpanie až do 30° (58%). Doprajte si aj vy kvalitu 
a spoľahlivosť značky Honda s viac ako tridsať-
ročnými skúsenosťami v oblasti robotiky.

FUKÁRE

SNEHOVÉ
FRÉZY

LODNÉ
MOTORY

NAFUKOVACIE
ČLNY HONWAVE

VODNÉ
ČERPADLÁ

KROVINOREZY

PLOTOSTRIHY

Váš autorizovaný predajca


