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Da vi designet vår serie av
snøfresere, studerte vi hverdagen
din fra alle vinkler.
Dette er vår nyeste serie av innovative og teknisk
avanserte snøfresere, som gjør fresingen så smidig,
effektiv og pålitelig som mulig. Smart ingeniørvitenskap
og ENGINEERING FOR
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Slik velger du riktig Honda snøfreser
Snø er aldri bare snø. Den kan være tung, lett, dyp, pudderaktig, isete, våt, pakket eller drivende.
Honda har derfor siden 1980 utviklet og stadig forbedret en rekke innovative og teknisk avanserte
snøfresere, for bruk under alle forhold. For å hjelpe deg med å velge den perfekte Honda snøfreseren
til ditt behov, har vi laget denne lille veiledningen. For ekspertråd og demonstrasjon av beste modell
for deg, kontakt din lokale Honda fagforhandler som står klar til å hjelpe deg med dette.

ENTRINNS
SNØFRESER

TOTRINNS
SNØFRESERE

TOTRINNS
SNØFRESERE

LETT SNØ

MIDDELS TUNG SNØ

MIDDELS TUNG SNØ

LITE OMRÅDE

LITE OMRÅDE

MELLOMSTORT
OMRÅDE

ENTRINNS

6 SERIEN

7 SERIEN

Perfekt for
snørydding av fortau
eller små terrasser
med lett snø.

Perfekt for gangveier
eller innkjørsler med
middels tung snø.

Designet for
gangveier og
innkjørsler med
middels store
snømengder.

Kompakt,
lett å manøvrere
og lett å bruke.

Kompakt,
lett å manøvrere
og lett å bruke.

Effektiv med høy
komfort.

SIDE 09

SIDE 11

SIDE 13

Hydrostatdrift,
styreclutcher,
elstart.
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TOTRINNS
SNØFRESERE

TOTRINNS
SNØFRESERE

TOTRINNS
HYBRID

TOTRINNS
SNOWFIGHTER

TUNG SNØ

TUNG TIL
VELDIG TUNG SNØ

VELDIG TUNG SNØ

VELDIG TUNG SNØ

STORT OMRÅDE

STORT OMRÅDE

STORT OMRÅDE

VELDIG STORT
OMRÅDE

9 SERIEN

13 SERIEN

HYBRID

SNOWFIGHTER

Passer til store
områder som
innkjørsler eller
parkeringsplasser
med mye snø.

Bygget for å
håndtere store
områder med tung
og mye snø.

Perfekt for
boligområder eller
store arealer med
mye tung snø.

Perfekt for områder
i høyden med kraftig
snøfall.

Veldig effektiv
med høy komfort.

Ekstremt effektiv
med høy komfort.

Hydrostatdrift,
styreclutcher,
elstart.

Hydrostatdrift,
styreclutcher,
elstart.

Lavt lydnivå,
bruker lite
drivstoff,
avanserte
hjelpefunksjoner
og ekstremt
effektiv.

Injection,
avanserte
hjelpefunksjoner
og ekstremt
effektiv.

SIDE 15

SIDE 17

SIDE 21

SIDE 27
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Innovative
snøfresere

Styreclutcher
Hondas styreclutcher gjør det
enkelt å manøvrere snøfreseren
på din gårdsplass. Klem inn
styrehendelen i den retningen
du ønsker at snøfreseren skal
svinge.
Dette gir deg optimal kontroll og
gir en mer effektiv snørydding og
økt brukerkomfort.

HISTORIKK

Vår lidenskap for problemløsning, gjør at vi stadig utvikler nye
og innovative løsninger. Enten om det er for å gjøre produktene
våre enda sikrere, enda mer miljøvennlige eller rett og slett mer
behagelige å bruke, så kan du stole på at vi hele tiden tenker på
nye måter for å hjelpe deg til å utføre jobben så enkelt som mulig.

1980

1984

Første selvgående snøfreser

2001

Hondas første
totrinns snøfreser

1981

Første snøfreser
med belter

Introduksjon av
første Snowfighter

1989

Introduksjon av
Honda Hydrostatdrift

Hydrostatdrift
Denne funksjonen er standard på modellene i 7-, 9- og
13-serien. Ved hjelp av én spak, justerer du hastigheten trinnløst
både fremover og bakover uten å påvirke innmaterskruens
rotasjonshastighet. Jo mer du skyver spaken fremover, jo raskere
går snøfreseren. Den trinnløse hastighetsreguleringen lar deg
enkelt tilpasse perfekt arbeidshastighet etter snøforhold og
snømengde.

Fjernstyrt utkast
En joystick er plassert ergonomisk riktig og
styrer utkasterrørets
retning og vinkel elektronisk mens
snøfreseren er i bevegelse. Dette gir deg
fleksibilitet og gjør at du kan rydde snøen
raskere og mer effektivt.

Bryteboltvakt/sensor
På tradisjonelle snøfresere kan det
oppstå store skader, ikke bare på
innmaterskruen, men også på maskinen
dersom du kjører inn i en hindring
skjult under snøen. Bryteboltvakten
med autostopp funksjon registrerer om
innmaterskruen støter på noe som er
skjult under snøen. Hvis dette skjer,
stopper motoren og innmaterskruen
umiddelbart for å unngå skade på
skruen. Alt du trenger å gjøre for å
fortsette med snøryddingen er å fjerne
det som hindrer skruen i å rotere og
starte motoren. Bryteboltvakt finnes
på alle modeller med elstart i 9- og
13-serien.

Høyderegulering av snøhuset
Unik Honda funksjon, hvor du med
en hendel enkelt regulerer høyden og
vinkelen på snøhuset etter forholdene.
Tilgengelig på beltemodeller
(ikke 6-serien).

2013

2015

Verdens første
innmatermekanisme med
selvdiagnosefunksjon

2002

Verdens første
hybrid snøfreser

Introduksjon av helt nye
7-9-13 serier med
totrinns snøfresere

2014

Verdens første selvgående snøfreser
med direkte innsprøytning
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Nøkkelfunksjoner
Honda snøfresere er utstyrt med innovative funksjoner som vil være
til stor hjelp ved snørydding. Se etter disse symbolene i brosjyren for
hjelp til å finne modellen som passer best for deg.
KONTROLL

Hjulmodell

Beltemodell

Styreclutcher

Hjulmodell med
grovmønstrede dekk, for
solid grep på plant underlag.
Er du plaget med mye is og
bakker, fåes kjettinger som
tilleggsutstyr.

Med sitt overlegne grep
under de aller fleste
snøforhold, gjør beltene
denne snøfreseren til
det perfekte valget for
snørydding på ujevnt
underlag og på grusganger.
Beltene er skånsomme mot
underlaget, som gjør den
ideell for snørydding på tak
og terrasser.

Takket være de trinnløse
styreclutchene på hvert
belte, har hybridfreseren en
overlegen manøvrerings
evne. Du ”snur på en
femøring”.

Hydrostatdrift

Vekselgir

Den hydrostatiske
transmisjonen gjør at
snøfreserens hastighet
kan justeres trinnløst
uten innvirkning på
innmaterskruens
rotasjonshastighet.

En oljefylt tannhjulsgirkasse
med 2 gir + revers. Bunnsolid
konstruksjon i velkjent Honda
kvalitet.

Fjernstyrt utkast

Totrinns styring
av utkast

Manuell styring
av utkast

Totrinns styring av
utkasterrøret gir mer
fleksibilitet og nøyaktighet.

Du kan manuelt styre
retning og vinkel på
utkastet før du bruker
maskinen.

En joystick styrer
utkasterrørets retning og
vinkel elektronisk. Gjelder
de fleste el. start modellene.
På øvrige modeller, justeres
utkasterrørets retning og
vinkel manuelt.

Høyderegulering
av snøhuset
Hendel for høyderegulering
av snøhuset er en funksjon
som er unik for Honda. Med
hendelen justerer du raskt
og enkelt snøhusets vinkel
etter forholdene. Gjelder
maskiner som er utstyrt med
belter (ikke 6-serien).

Bryteboltvakt/sensor
(innmaterskrue med
autostopp)
Forhindrer skader og andre problemer
ved at motoren stopper umiddelbart
dersom et objekt setter seg fast i
innmaterskruen. Med denne funksjonen
er det sjelden behov for å bytte
brytebolter. Autostopp finnes på
modellene i 9 og 13-serien med elektrisk
start.

KOMFORT

Elstart

Vri om nøkkelen og
maskinen starter med det
samme. Et 12 volts batteri
sørger for at maskinen
starter hvor du vil.

Innmaterskrue
av gummi
På 1-trinns modellen HS
750 EA kan du ved hjelp
av innmaterskruen med
utskiftbare gummiblad,
fjerne snøen helt ned til
underlaget.

Arbeidslys

Timeteller

Den kraftige lyskasteren
gjør din Honda snøfreser
lett å bruke selv i mørket.

Den praktiske timetelleren
gir deg presis informasjon
om antall timers bruk,
som sikrer at maskinen
vedlikeholdes på riktig
tidspunkt.

Fjernstyring av utkast
Trinnløs regulering av fremdrift
Gasshendel

Tenningsbryter

Høyderegulering
av snøhus

Timeteller

Styreclutcher
Illustrasjonsfoto

Effektivt snøutkast
Samspillet mellom
innmaterskrue og utkastervifte
er optimalisert for å kunne
gi best mulig kapasitet og
kastelengde.

Tagget
innmaterskrue
Innmaterskruen er tagget
og vigget for lett å kunne
"spise" seg gjennom
hardpakket snø.

Bryteboltvakt/sensor
(innmaterskrue med
autostopp)
Beskytter innmaterskruen
dersom et objekt blokkerer eller
kiler seg mellom innmater og
snøhus.

Skråskjært skrape
Innmaterskrue
med kulelager
For lav friksjon og høy ytelse.

Overlegen is og snøklarering.
Kanten på skrapen hjelper til
med å fjerne snø og is så langt
ned til underlaget som mulig.

Manuell
styring av
utkast

Innmaterskrue
av gummi

Si farvel til snøskuffen
Honda entrinns snøfreser er kompakt, sterk, effektiv og lett å bruke.
Den egner seg spesielt godt for snørydding på innkjørsler og mindre arealer.
Kompakt og lett

Praktisk hendel for manuell justering
av utkast

Kompakt og praktisk entrinns
snøfreser som mestrer snødybder
på opp til 30 cm og inntil 35 tonn pr.
time - som er 5-6 ganger mer enn
om snøen skuffes bort for hånd. På
14-16 minutter rydder du et
område tilsvarende to tennisbaner
dekket med snø. Snøfreseren veier
kun 37,5 kg og er lett å manøvrere.
Perfekt snøfreser for hjemmebruk.
Stabilitet
Entrinnsmodellen er utstyrt med en
Honda motor som har blitt testet
og forbedret gjennom flere år mens

snøfreseren har vært brukt under
de mest krevende værforhold.
Det samme gjelder for deler og
komponenter.
Brukervennlighet
Vår entrinnsmodell er praktisk, enkel
i bruk og starter uansett temperatur.
Innmaterskruen er laget av slitesterkt
metall med gummiskovler som
sørger for at snøen blir fjernet
hele veien ned til underlaget. Med
et håndtak justerer du enkelt
utkasterrøret i ønsket høydevinkel og
retning.
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ENTRINNS Snøfreser

SPESIFIKASJONER
HS 750 EA
ARBEIDSBREDDE

50 cm
MAKS
KAPASITET

35
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

3,9 kW
MAKS
KASTELENGDE

10 m
Illustrasjonsfoto
∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold
og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

Vekselgir

Manuell
styring av
utkast

Arbeidslys

Elstart*

*Kun på HSS 655 HTS

Kompakt ytelse
SPESIFIKASJONER
HSS 655 LW

HSS 655 HT / HTS

ARBEIDSBREDDE

ARBEIDSBREDDE

55 cm

55 cm

MAKS
KAPASITET

MAKS
KAPASITET

32

∆

tonn/time

37

∆

tonn/time

MAKS
NETTO EFFEKT

MAKS
NETTO EFFEKT

3,6 kW

3,6 kW

MAKS
KASTELENGDE

MAKS
KASTELENGDE

14 m

14 m

Våre snøfresere i 6-serien er perfekte for privat bruk i og rundt trange
områder som innkjørsler, uteplasser og gangveier. Totrinsssystemet
gir overlegen ytelse og en økonomisk og brukervennlig snøfreser.
Ytelse
Selv om 6-seriens modeller er
utrolig kompakte, kan deres kraftige
motor rydde opp til 37 tonn snø
pr. time og har en kastelengde på
14 meter. Denne overlegne ytelsen
oppnås med bruk av to mekanismer
for å rydde snøen. En innmaterskrue
fører snøen til en utkastervifte som
igjen blåser snøen ut gjennom det
lett justerbare utkasterrøret.
Stabilitet
Som man kan forvente, står
pålitelighet og stabilitet i fokus
for 6-serien. Vi designer alle våre
modeller for at de skal fungere i
tøffe forhold over lang tid. Det er

∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold
og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

derfor vi valgte den mest pålitelige
motoren på markedet – Honda
GX160.
Brukervennlighet
6-serien er enestående å bruke
også i trange områder. Maskinene
er lette å starte. Den robuste
girkassen gir brukeren full
kontroll over motorens kraft og
dreiemoment. Kommer både med
hjul- eller beltedrift og manuell eller
el-start (gjelder kun HTS-modell).
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6 SERIEN Totrinns

Girkasse

Velg mellom belteeller hjulmodell.

Illustrasjonsfoto

Hydrostatdrift

Styreclutcher

Fjernstyrt
utkast

Høyderegu
lering av
snøhus*

Elstart**

Arbeidslys

*Kun på HSS 760A ET/ETD
**Kun på ETD/EWD modeller

Rydder snø med letthet
Våre mellomstore snøfresere i 7-serien er perfekte for privat bruk i områder med små til middels
store snømengder. Modellene har imponerende funksjoner som forenkler snøfresingen.
Kontroll

Ytelse

For optimal manøvrering på
trange steder, har alle modellene
styreclutcher som standard.
Utkastet styres med en joystick fra
kontrollpanelet.

Den pålitelige GX200 motoren
gir høy ryddekapasitet og
imponerende kastelengde.
De grovmønstrede dekkene
med gripsikker gummi gir god
fremkommelighet på alle underlag
og den gripsikre utformingen av
beltene gir stabilt og godt feste
på snøen. Disse modellene rydder
opp til 42 tonn pr. time, i inntil 55
cm snødybde og kaster snøen
opp til 15 meter.

Brukervennlighet
Hydrodstatdrift

Maskinene er lette å kjøre og
kommer med hjul- eller beltedrift
og manuell eller elstart (EWD/
ETD modell). For maksimal
brukervennlighet og komfort, er
7-serien utstyrt med hydrostatdrift og
LED arbeidslys.
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7 SERIEN Totrinns

SPESIFIKASJONER
HSS 760A EW/EWD
HSS 760A ET/ETD
ARBEIDSBREDDE

60,5 cm
MAKS
KAPASITET

42
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

4,1 kW

Velg mellom belteeller hjulmodell.

MAKS
KASTELENGDE

15 m
Illustrasjonsfoto
∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold
og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

15 T O T R I N N S S N Ø F R E S E R E

9 SERIEN Totrinns

SPESIFIKASJONER
HSS 970A EW/EWD
HSS 970A ET/ETD
ARBEIDSBREDDE

71 cm
MAKS
KAPASITET

52
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

6,3 kW
MAKS
KASTELENGDE

Velg mellom belteeller hjulmodell.

16 m
Illustrasjonsfoto
∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold
og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

Hydrostatdrift

Styreclutcher

Fjernstyrt
utkast

Totrinns
styring av
utkast*

Høyderegulering snøhus** Elstart*

Arbeidslys

Timeteller*

*Kun på på ETD/EWD-modeller
**Kun på HSS 970A ET/ETD

Hold vinteren under kontroll
Tøff og pålitelig med ytelse som matcher. 9-serien er designet for å rydde store
områder med snø lett og effektivt.
Kontroll

Joystick for fjernstyring
av utkast

9-seriens styreclutcher, gjør det
enkelt å snu i trange områder.
Dekkene med gripsikker gummi
og aggressivt mønster gir god
fremkommelighet på alle underlag.
Den gripsikre utformingen av beltene
gir et stabilt og godt feste på snøen.
Du styrer selv utkastet elektronisk
med joystick og har full kontroll på
hvor snøen vil falle.
Brukervennlighet
Modellene har imponerende
funksjoner som forenkler
snøfresingen. De har
hydrostatdrift, elstart (EWD/
ETD modell), arbeidslys og

timeteller. I tillegg er vår GX270
motor stillegående og har lavt
eksosutslipp.
Ytelse
Dette er snøfreseren for deg
med høye krav til kapasitet og
manøvrerbarhet. De rydder
opp til 52 tonn pr. time, i inntil
55 cm snødybde. For optimal
manøvrering på trange steder,
har alle modellene styreclutcher
som standard. For å hjelpe deg
på kalde og mørke morgener
og kvelder, har modellene både
kraftig LED arbeidslys og elektrisk
styring av utkast.

Bryteboltvakt/
sensor*

Hydrostatdrift

Styreclutcher

Fjernstyrt
utkast

Totrinns
styring av
utkast*

Høyderegulering snøhus** Elstart*

Arbeidslys

Timeteller*

Bryteboltvakt/
sensor*

*Kun på ETD modell
**Kun på HSS 970A ET/ETD modell

La det snø
13-serien gir profesjonell ytelse og kontroll
uten at det går utover komforten.
Kontroll

Bryteboltvakt/sensor
(innmaterskrue med autostopp)

Dette er et naturlig førstevalg for
snørydding på store områder,
men med minimal anstrengelse.
Disse beltemaskinene er
konstruert for maksimal kontroll og
brukervennlighet. Den nye, gripsikre
utformingen av beltene gir et stabilt
og godt feste på snøen. Du styrer
utkastet elektronisk med joystick
og har full kontroll på hvor snøen vil
falle.
Brukervennlighet
13-serien har ikke bare høy ytelse,
men er også lett å manøvrere.
Modellene har styreclutcher som
standard for optimal manøvrering

på trange steder. For å hjelpe deg
på kalde og mørke morgener og
kvelder, er de utstyrt med kraftig
LED-lys, elektrisk styring av utkast
og elstart (gjelder kun ETD modell).
Ytelse
Den imponerende GX390 motoren
gir kapasitet til å rydde opp til
75 tonn pr. time, i inntil 55 cm
snødybde med en kastelengde på
17 meter.
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13 SERIEN Totrinns

SPESIFIKASJONER
HSS 1380A ET/ETD
ARBEIDSBREDDE

81 cm
MAKS
KAPASITET

75
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

8,7 kW

HSS 1380A ET/ETD

MAKS
KASTELENGDE

17 m
∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold
og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

55

Illustrasjonsfoto
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Hondas
hybridteknologi

Hondas unike hybridteknologi gir overlegen snøryddingskapasitet, lavere drivstofforbruk og
et lydnivå som er inntil 30 % lavere enn på standard maskiner. Hondas hybridserie ligger i
tet med sine innovative funksjoner og er blant de mest effektive snøfreserne som finnes på
markedet.
Andre fordeler med å bruke Hondas hybridteknologi, er
større effektivitet ved å bruke samme kraftkilde til å produsere
mekanisk kraft til innmaterskruen og elektrisk kraft til beltenes
motorer. Ettersom beltene drives av batteridrevne elektriske
motorer, kan mer kraft overføres til innmaterskruen for å rydde
snøen. Hybridteknikken omfatter også et selvdiagnosesystem
som på en smart måte oppdager eventuelle feil under oppstart
og under drift.
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Innmaterskrue med
løftemekanisme
"Snur på en femøring"
Hvert belte styres av sin egen
elektriske motor som drives av
batteriet for nøyaktig styring og
smidige svinger, inkludert å snu på
en femøring. Jo hardere du klemmer
styrespaken, desto snevrere svinger
snøfreseren. Dette gir føreren optimal
kontroll og resulterer i en mer effektiv
snørydding og brukerkomfort.

Snøhuset løftes automatisk når
du skifter mellom å gire forover og
revers. Kjøreinnstillingene lagres så
snart maskinen settes i revers, og
innmaterskruen løftes deretter opp
for å forhindre at den skades ved
rygging. Når det igjen kjøres forover,
går innmaterskruen automatisk
tilbake til den sist brukte posisjonen
lagret i minnet (kun HSM
1390 og 1590 IZE).

Tre kjøreprogram
(gjelder HSM 1390i ZE og
HSM 1590i ZE)
Auto-program: Perfekt for
nybegynnere. Motorens turtall ligger
konstant på samme nivå, uavhengig
av snømengden som kastes,
samtidig som kjørehastigheten
reguleres automatisk ettersom
innmaterskruen registrerer
snødybden.

Reset-funksjon
Ved et enkelt trykk på reset-knappen,
føres innmaterskruen automatisk tilbake
til den fabrikkinnstilte stillingen. Snøhuset
tilbakestilles og senkes ned mot bakken
på plant underlag (HSM1390i ZE og
HSM 1590i ZE).

Effekt-program: Gjør det mulig for
føreren å velge ønsket motorturtall.
Innmaterskruen regulerer automatisk
kjørehastigheten. Hastigheten økes
når snødybden er mindre og senkes
når den er større.
Manuelt program: Gjør at erfarne
brukere kan jobbe raskere, ettersom
de kan styre både motorturtallet og
kjørehastigheten.
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HYBRID Totrinns
Hondas hybridserie ligger i tet med sine
innovative funksjoner og er blant de mest
effektive snøfreserne som finnes på markedet.

Hybridfunksjoner
Smart Auger System
Smart Auger System har tre unike
funksjoner for snøhuset.
Elektrisk løft av snøhuset både
automatisk og manuelt, resetfunksjon og vertikal justering.

Overvåking av
selvdiagnosefunksjon
Snøfreserens selvdiagnosesystem
oppdager
eventuelle feil ved oppstart og un
der drift, og indikerer type feil ved
hjelp av de fem varsellampene.

Reset-funksjon

Justerbart snøhus

Reset-funksjonen fører snøhuset
automatisk tilbake til sin normale
stilling - praktisk ved bruk i dyp
snø eller i skråninger.

Når snøfreseren brukes på et
ujevnt underlag kan man vinkle
snøhuset horisontalt
og vertikalt for å få ryddet snøen
helt ned til underlaget.

Hybridteknologi

Automatisk choke

For ultimat kontroll, har Honda
utviklet en unik teknologi som
benytter motorens kraft på
to måter. Først til å drive en
generator for lading av batteriene
som driver beltene og deretter gi
maks kraft til innmaterskruen for å
rydde snøen.

Choken brukes til å øke
bensinmengden til
sylinderen ved å begrense
luftstrømmen. Den automatiske
choken betyr at du aldri trenger
å justere choken når motoren er
kald eller ved omstart når motoren
er varm. Din snøfreser starter lett,
noe som sparer deg for både tid
og drivstoff.

Intelligent
Control System

Joystick for høyde
regulering av snøhuset

Snøfreseren kan kjøres i to
forskjellige modus. I manuelt
modus kan man regulere
motor- og fremdriftshastighet. I
automatisk modus stilles motorog fremdriftshastighet inn via
ICSsystemet som optimaliserer
snøryddingskapasiteten og
reduserer utslippene.

Joystick for høyderegulering av
snøhuset er en funksjon som
er unik for Honda. Med denne
kan du raskt og enkelt justere
snøhusets vinkel etter forholdene.

UNIKE SNOWFIGHTER FUNKSJONER

Injection

Hastighetsguide

Verdens første selvgående
snøfreser med direkte innsprøyting,
som gjør den lett å starte. Du
trenger ikke lenger å justere
forgasseren, da en sensor
automatisk justerer den i forhold til
temperatur og høyde.

Indikator viser fører optimal
fremdriftshastighet i forhold
til registrert belastning på
innmaterskrue.
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Hybridteknologi

Intelligent
Control
System

Joystick
for høyde
regulering
av snøhuset

Selvdiagnosefunksjon*

Automatisk
choke*

Fjernstyrt
Styreclutcher utkast

Elstart

Arbeidslys

Hybrid. Kraftig og innovativ teknologi
SPESIFIKASJONER
HSM 1380i E
ARBEIDSBREDDE

80 cm
MAKS
KAPASITET

83
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

8,7 kW
MAKS
KASTELENGDE

19 m
∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold.
Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene
avvike fra de offisielle verdiene.

Unik ytelse med teknisk avanserte, men likevel kompakte motorer.
vinkel. I tillegg er HSM 1380i E
utstyrt med ICS (Intelligent Control
Hondas unike hybridteknologi gir
System) hvor brukeren kan velge
overlegen snøryddingskapasitet.
mellom manuell eller automatisk
Lydnivået er nesten 30 % lavere
modus. Når automatisk modus er
enn på standard maskiner, har
mindre utslipp, har mindre vibrasjo- valgt, stilles motor- og fremdriftsner og lavere drivstofforbruk. Dette hastighet inn via ICS-systemet
som optimaliserer snøryddingskaer hvorfor så mange profesjonelle
pasiteten.
brukere velger Honda.
Brukervennlighet

Kontroll
Takket være de trinnløse styreclutchene, har hybridfreseren også en
overlegen manøvreringsevne. Du
”snur på en femøring”. Dette gir
føreren optimal kontroll og resulterer i en mer effektiv snørydding
og brukerkomfort. En joystick
styrer utkasterrørets retning og

Ytelse
Hybrid snøfresere har en imponerende kapasitet på opp til 92 tonn snø
per time og takler snødybder på opp
til 58 cm. Disse beltemaskinene er
det perfekte valget for profesjonelle
og private brukere
som ofte må rydde tung snø.
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HYBRID Totrinns

HSM 1380i E

Illustrasjonsfoto
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HYBRID Totrinns

HSM 1390i ZE

Illustrasjonsfoto

HSM 1590i ZE

Modus
velger
tre kjøre
program

Hybrid-
teknologi

Innmaterskrue med
løftemekanisme

Justerbart
snøhus

Høyderegule- Resetring snøhus funksjon

Selvdiagnosefunksjon

Automatisk
choke

Fjernstyrt
Styreclutcher utkast

Den ultimate hybrid
Vår nyeste teknologi, innovasjon og erfaring har blitt samlet
i disse snøfreserne med overlegen effektivitet og kontroll.

SPESIFIKASJONER
HSM 1390i ZE

HSM 1590i ZE

ARBEIDSBREDDE

ARBEIDSBREDDE

92 cm

92 cm

MAKS
KAPASITET

MAKS
KAPASITET

83
tonn/time
∆

92
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

MAKS
NETTO EFFEKT

8,7 kW

9,5 kW

MAKS
KASTELENGDE

MAKS
KASTELENGDE

19 m

21 m

∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig
av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de
offisielle verdiene.

Brukervennlighet
Basert på en kombinasjon av
bensin og elektriske motorer,
er HSM-serien stillegående
og drivstoffbesparende med
eksepsjonelt lavt utslipp av
eksos. Flere andre unike
Honda teknologier som
bl.a. innmaterskrue med
løftemekanisme, gjør Hybridserien enda lettere å bruke ved
at snøhuset løftes og senkes
automatisk når du skifter mellom
å gire forover og revers.
Kontroll
Våre trinnløse styreclutcher, gjør at
du også kan rydde snø på trange
områder tross snøfreserens
størrelse. Brukeren har full kontroll

på innmaterskruens høyde og
kan finjustere under bruk. I tillegg
er modellene utstyrt med en
modusvelger. Den lar deg velge
kjøremodus etter kjørevane og
snøforhold. Alt for å gi optimal
snøryddingseffektivitet.
Ytelse
Våre avanserte og kraftige IGX
motorer har et godt rykte og er
bygget på hundrevis av tester i
de mest krevende forhold.
Takket være IGX motoren har
HSM 1590i ZE en kapasitet
på opp til 92 tonn snø per time.
Disse beltemaskinene rydder et
område tilsvarende to tennisbaner
dekket med 30 cm snø, på
mellom 5 og 8 minutter, avhengig
av modell.

Elstart

Arbeidslys

Injection

Automatisk
choke

Hastighetsguide

Justerbart
snøhus

Hydrostatdrift

Styreclutcher

Selvdiagnosefunksjon

Fjernstyrt
utkast

Timeteller

Elstart

Arbeidslys

Enestående ytelse
Honda HSL 2511 E Snowfighter er unik. Enestående kapasistet, innovativ teknikk og
brukevennlighet. Denne kraftige maskinen har blitt utviklet for profesjonelt bruk og er i tillegg
designet for bruk i høyden med fantastisk ryddekapasitet.
Ytelse
HSL 2511 E er som den første i sitt
slag på snøfresermarkedet, utstyrt
med tosylindret motor med direkte
innsprøyting. Dette betyr en stor
ryddekapasitet på opptil 140 tonn per
time. Innsprøytningssystemet gjør at
motoren påvirkes mindre av lavt nivå av
oksygen i høyden.
Kontroll

Injection

Et omfattende utvalg av funksjoner
gir profesjonelle brukere kontrollen de
trenger. En hastighetsguide indikator
viser fremdriftshastigheten som passer
for å rydde snøen raskest mulig og
for minimalt forbruk av drivstoff.
Styreclutchene gjør at vår største

maskin er enkel og intuitiv å bruke.
Snøfreseren er utstyrt med elektrisk
justering av snøutkastet som gir
brukeren full kontroll over snøretningen.
Brukervennlighet
Funksjoner som hydrostatdrift, elstart,
kraftig arbeidslys og timeteller, gjør
at HSL 2511 E er lett og praktisk å
bruke. Våre ingeniører har arbeidet
mye med ergonomien for å sikre at alt
skal være lett og intuitivt. Ytterligere
funksjoner som det automatiske
innmatersystemet, gjør at brukeren kan
fokusere på å kjøre maskinen på et
sikker måte.
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SNOWFIGHTER Totrinns

Kontrollpanel

SPESIFIKASJONER
HSL 2511 E
ARBEIDSBREDDE

110 cm
MAKS
KAPASITET

140
tonn/time
∆

MAKS
NETTO EFFEKT

16,5 kW
MAKS
KASTELENGDE

HSL 2511 E

26 m
∆
Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold
og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

Illustrasjonsfoto
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Markedspriser og tekniske spesifikasjoner
Bruk sammenligningstabellen under for å finne riktig snøfreser til ditt behov.

ENTRINNS

TOTRINNS
6-SERIEN

TOTRINNS
7-SERIEN

HS 750
EA

HSS 655
LW

HSS 655
HT

HSS 655
HTS

HSS 760A
EW

HSS 760A
EWD

HSS 760A
ET

HSS 760A
ETD

50 cm

55 cm

55 cm

55 cm

60,5 cm

60,5 cm

60,5 cm

60,5 cm

Hjulmodell

Hjulmodell

Beltemodell

Beltemodell

Hjulmodell

Hjulmodell

Beltemodell

Beltemodell

35 tonn/time

32 tonn/time

37 tonn/time

37 tonn/time

42 tonn/time

42 tonn/time

42 tonn/time

42 tonn/time

10 m

14 m

14 m

14 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Snorstart

Snorstart og
elektrisk

Snorstart

Snorstart og
elektrisk

GENERELT
Arbeidsbredde:
Hjul/Belte:
Maks kapasitet:
Maks kastelengde:
Arbeidslys:

Snorstart

Snorstart

Snorstart

Snorstart og
elektrisk

Drivstoff/strømkilde:

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Høyde snøhus:

30 cm

50 cm

50 cm

50 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Betjening utkast:

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Innkobling fresesystem:

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Startsystem:

Høyderegulering snøhus:

Fremdrift:

Push

2 gir + revers

2 gir + revers

2 gir + revers

Variabel
Hydrostat

Maksfart:

-

2,6 km/t

3,06 km/t

3,06 km/t

5,04 km/t

5,04 km/t

3,96 km/t

3,96 km/t

Maksfart automodus:

-

-

-

-

-

-

-

-

Styreclutcher:

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Timeteller:

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Bryteboltvakt/sensor:

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

OHC

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

GC190A

GX160K1

GX160K1

GX160K1

GX200T2

GX200T2

GX200T2

GX200T2

MOTOR
Motortype:
Motormodell:

3,9 kW

3,6 kW

3,6 kW

3,6 kW

4,1 kW

4,1 kW

4,1 kW

4,1 kW

Sylindervolum:

189 cm3

163 cm3

163 cm3

163 cm3

196 cm3

196 cm3

196 cm3

196 cm3

Arbeidsturtall:

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

Oljevolum:

0,58 l

0,58 l

0,58 l

0,58 l

0,6 l

0,6 l

0,6 l

0,6 l

Tankvolum:

1,1 l

3,1 l

3,1 l

3,1 l

3,1 l

3,1 l

3,1 l

3,1 l

Maks netto effekt:

Kjølesystem:
Driftstid ved 100% belastning:

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

1,0 timer

2,7 timer

2,7 timer

2,7 timer

1,8 timer

1,8 timer

1,8 timer

1,8 timer

126 x 53 x
103 cm

140 x 55 x
111 cm

150 x 55 x
112,5 cm

150 x 55 x
112,5 cm

148,5 x 67 x
110,5 cm

148,5 x 67 x
110,5 cm

148,5 x 63 x
110,5 cm

148,5 x 63 x
110,5 cm

41 kg

67 kg

68 kg

77 kg

95 kg

100 kg

105 kg

115 kg

99 dB-A

100 dB-A

100 dB-A

100 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

11 900,-

19 900,-

23 900,-

24 900,-

32 900,-

35 900,-

35 900,-

38 900,-

MÅL OG VEKT
L x B x H:
Vekt:
LYDNIVÅ
Maks lydnivå:
PRISER
Markedspris inkl. mva:

TOTRINNS
9-SERIEN

TOTRINNS
13-SERIEN

HSS 970A HSS 970A HSS 970A HSS 970A HSS 1380A HSS 1380A
EW
EWD
ET
ETD
ET
ETD

TOTRINNS
HYBRID-SERIEN

TOTRINNS
SNOWFIGHTER

HSM1380i HSM 1390i HSM 1590i
E
ZE
ZE

HSL 2511
E

71 cm

71 cm

71 cm

71 cm

81 cm

81 cm

80 cm

92 cm

92 cm

110 cm

Hjulmodell

Hjulmodell

Beltemodell

Beltemodell

Beltemodell

Beltemodell

Beltemodell

Beltemodell

Beltemodell

Beltemodell

52 tonn/time

52 tonn/time

52 tonn/time

52 tonn/time

75 tonn/time

75 tonn/time

83 tonn/time

83 tonn/time

92 tonn/time

140 tonn/time

16 m

16 m

16 m

16 m

17 m

17 m

19 m

19 m

21 m

26 m

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Snorstart

Snorstart og
elektrisk

Snorstart

Snorstart og
elektrisk

Snorstart

Snorstart og
elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Hybrid

Hybrid

Hybrid

Hybrid

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

58 cm

58 cm

58 cm

71,5 cm

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Variabel
Hydrostat

Variabel
Elektrisk

Variabel
Elektrisk

Variabel
Elektrisk

Variabel
Hydrostat

5,04 km/t

5,04 km/t

3,96 km/t

3,96 km/t

3,6 km/t

3,6 km/t

3 km/t

3 km/t

3 km/t

3,82 km/t

-

-

-

-

-

-

-

2,1

2,1

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt

OHV 4-takt V-twin
Injection

GX270T2

GX270T2

GX270T2

GX270T2

GX390T2

GX390T2

GX390T2

GX390T2

IGX440

GX690H

6,3 kW

6,3 kW

6,3 kW

6,3 kW

8,7 kW

8,7 kW

8,7 kW

8,7 kW

9,5 kW

16,5 kW

270 cm3

270 cm3

270 cm3

270 cm3

389 cm3

389 cm3

389 cm3

389 cm3

438 cm3

688 cm3

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

3600 o/min

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,6 l

5l

5l

5l

5l

5,7 l

5,7 l

5,7 l

5,7 l

5,3 l

25 l

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

2,2 timer

2,2 timer

2,2 timer

2,2 timer

2,2 timer

2,2 timer

2,3 timer

2,2 timer

1,4 timer

4 timer

176 x 80 x
134 cm

176 x 92 x
134 cm

183 x 92 x
134 cm

242,5 x 110
x 201,5 cm

148,5 x 77,5 x 148,5 x 77,5 x 148,5 x 73,5 x 148,5 x 73,5 x
110,5 cm
123 cm
110,5 cm
123 cm

148,5 x 83,5 x 148,5 x 83,5 x
110,5 cm
123 cm

105 kg

110 kg

120 kg

125 kg

125 kg

135 kg

235 kg

250 kg

268 kg

590 kg

102 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

102 dB-A

104 dB-A

105 dB-A

104 dB-A

105 dB-A

35 900,-

39 900,-

39 900,-

43 900,-

49 900,-

54 900,-

80 900,-

90 900,-

107 900,-

216 900,-
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Strøm du kan stole på
Vi tilbyr et stort utvalg av aggregater som alle er stillegående, pålitelige og som
gir strøm av høyeste kvalitet. Har du behov for en sikker strømkilde til hytta,
båten, camping eller andre utendørsaktiviteter, ta kontakt med din Honda
fagforhandler og bli kjent med hva våre aggregater kan gjøre for deg.

Honda strømaggregater - ren og bærbar kraft.

EU 10i

EU 22i

EU 30i

EU 30is

EU 70is

1000 W
13 kg

2200 W
21,1 kg

3000 W
35,2 kg

3000 W
61,2 kg

7000 W
118,1 kg

HONDA UTSTYR OG TILBEHØR

Utstyr og tilbehør til Honda snøfresere
Ekte Honda-tilbehør har blitt utviklet, testet og for sikkerhet og lang levetid. De er bygget på
samme høye standard som alle våre produkter og er spesialtilpasset for din snøfreser. Så når
været endrer seg til det verre, så har du den beste maskinen til å håndtere det.

OptiMate4 batterilader

Kjettinger

Snøfresertrekk

Transportmaskiner

Snøfresertrekk

Honda transportmaskiner med belter er perfekte for flytting av store
lass på små områder, over mykt underlag eller i ulendt terreng.

HP 500
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Varenr.:

Beskrivelse

Modell

Markedspris inkl. mva.

85555005

Snøfresertrekk str. S

HSS 655 og HSS 760

85555006

Snøfresertrekk str. M

HSS 970 og HSS 1380

1 000,-

85555007

Snøfresertrekk str. L

Hybrid modeller

1 100,-

TM-140

Lader Optimate 4 12V / 0,8A

85555002

Kjettinger

HSS 655 LW

85555001

Kjettinger

HSS 760 W/WS HSS 970 W/WS

940,-

85555003

Kjettinger

HSS760A EW/EWD HSS970A EW/EWD

940,-

08221777100HE

Honda original motorolje 1L (syntetisk 5W30)

Alle modeller

238,-

900,-

995,1 090,-
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HONDA UTSTYR OG TILBEHØR

Honda Power Equipment - rett og slett i en egen klasse
Honda står for kompromissløs kvalitet. Konstruksjon og design er i særklasse og lever opp til de strengeste krav
til driftssikkerhet, effektivitet og lang levetid.Hjertet i Hondas maskiner er de avanserte 4-takts bensinmotorene,
som alle har det fellestrekk at de er lettstartede, driftssikre, økonomiske og støysvake.
Alle Honda-motorer kjører på blyfri bensin og er derfor særdeles miljøvennlige.
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ENGINEERING FOR

Honda Power Equipment

Velg en Honda Fagforhandler

Honda har i mange år basert sin Power Equipmentserie på sin rene Honda 4-takts motorteknologi. Dette
for at Honda bestreber alle produkter til å være så
brukervennlige, pålitelige og med så lavt forbruk av
drivstoff som mulig – uten å kompromittere med ytelsen.
Unike 4-takts egenskaper er fortsatt drivkraften bak
mange av Hondas produkter. Men Honda flytter hele
tiden grensene med innovative nyheter som Miimo, den
batteridrevne robotgressklipperen. Den kan via et helt
vanlig vegguttak programmeres for gressklipping uansett
tid på døgnet, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Les mer
om våre robotklippere på www.hondarobotklipper.no.
Honda utnytter sin ekspertise innen konstruksjon
og teknologi til å skape et produktsortiment med
allsidige produkter, fra strømaggregater, vannpumper,
transportmaskiner jordfresere til gressklippere,
plentraktorer og snøfresere. Bli kjent med Hondas verden
og oppdag hvordan produktene er spesialkonstruert for å
passe din livsstil.

Salg
Våre Honda Fagforhandlere har utstilt Hondaprodukter,
slik at du som kunde skal kunne se og kjenne på dem.
De vet dessuten alt som er verdt å vite om vårt
produktsortiment. Lytt til deres ekspertråd og benytt deg
av deres erfaring når du skal velge det produktet som
passer best for deg og dine behov.

Ekspertise
Våre Honda Fagforhandlere er eksperter innenfor sine
respektive områder, ofte med mange års praktisk
erfaring med produktene. Deres kunnskap og erfaring
spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre at Hondas
utviklingsavdeling får tilbakemelding fra brukerne av
produktene. Dette gjør i sin tur at nye, forbedrede
Hondaprodukter fortsetter å møte dine behov også i
framtiden.
Gå inn på www.berema.no, så hjelper vi deg å finne din
nærmeste Honda Fagforhandler.
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Se også våre tekniske spesialbrosjyrer for strømaggregater,
vannpumper og hage og park.

Service
I tillegg til å tilby beste mulige service etter kjøpet,
utfører Honda Fagforhandleren kontroll og klargjøring
av produktene før levering. Fagforhandleren har også
kompetansen som kreves for å holde ditt produkt i topp
stand gjennom vedlikehold og service.

Fagforhandler:

Importør: BEREMA AS

berema.no
hondarobotklipper.no

@hondapowerequipmentno

@hondapowerequipment_norge

All informasjon er basert på de ferskeste produktopplysninger. Vårt mål er imidlertid at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de siste tekniske nyvinninger, materialer og
erfaringer. Derfor forandres våre modeller hele tiden, med den følge at spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.

