
Honda: The Power of Dreams — Хонда: Сила мрій

Ґрунтофрези



Міні  
Ця модель стане у нагоді тим, хто прагне отри
мати найкращий результат зі своїх шести соток. 
Завдяки маленькому, але потужному 4тактному 
двигуну вона швидко впорається з найтяжчою 
роботою, а керувати нею не складніше, ніж про
стою лопатою. Тож розпушування, підгортання, 
обробка міжряддя — тобто комплексна обробка 
ґрунту — це зовсім не проблема.

Див. стор. 7

  Мікро  
Навіть маленький клаптик землі потребує 
дбайливого догляду. Саме тому ми створи
ли суперкомпактну та надлегку ґрунтофре
зу із новітнім 4тактним двигуном. Проста 
у використанні та обслуговуванні, зручна в 
транс портуванні й зберіганні, вона ідеально 
підійде для обробки квітників і декоратив
них газонів.

Див. стор. 7

Наш модельний ряд
Працювати на землі — це легко і приємно.
Догляд за власним садом або городом має надихати, а не виснажувати. Honda пропонує широкий асортимент 
ефективних і зручних у використанні 4-тактних ґрунтофрез для будь-якого завдання — від обробки квітника, городу 
чи присадибної ділянки до професійних робіт у великих аграрних господарствах. А багатофункціональне додаткове 
обладнання переконає вас, що ґрунтофрези Honda уміють більше, ніж просто розпушувати землю.
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  Компактні
  Для роботи у великому саду чи на городі вам 

потрібен маневровий, простий у використанні, 
але досить потужний агрегат. Компактні ґрун
тофрези Honda задовольняють усі запити су
часного ефективного землеробства. Оснащені 
передовими 4тактними двигунами Honda, вони  
завжди готові до нових завдань.

Див. стор. 5 – 6

Роторна  
Незамінна для культивації та професійної об робки 
великих площ, ця модель поєднує визна ну якість і 
надійність із неабиякою функціональністю. Завдяки  
винятковій продуктивності й зручному інтуїтивному 
керуванню вона перетворює тяжку і марудну робо
ту на активний відпочинок.

Див. стор. 8
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Складаний держак Петлеподібне руків’я
Оснащений зручними фіксаторами, вста  
новленими голівками всередину, для еко 
номії місця під час транспортування або  
зберігання.

Зручна форма руків’я дає змогу безпеч 
но керувати ґрунтофрезою з будьякого 
боку і легко розвертати її в кінці грядки.

Транспортувальне колесо Бічні диски
Допомагає без зайвих зусиль ви ко тити 
ґрунтофрезу на ділянку або за котити в 
комору — навіть на пагорб по нерівній 
дорозі.

Сталеві диски захищають ваші рослини 
від ко   нтакту з фрезами й ударів грудками 
зем   лі під час обробки міжряддя та не да
ють ґрунтофрезі викривляти борозну.

Коробка передач Реверсивні фрези
Що більше передач, то більше можли во 
стей. Коробка передач забезпечує оп ти 
мальну комбінацію потужності й кру тиль 
ного моменту для різних умов, надаючи 
змогу працювати в зручному те мпі.

Фрези обертаються в різних напрям ках,  
забезпечуючи відмінний баланс і полег 
шуючи керування, що надає змогу шви д 
ше й ефективніше подрібнювати щільний 
ґрунт.

Виносний держак Вал відбору потужності 
Надійний механізм фіксації дозволяє вам 
від  хилити держак у лівий чи у правий бік, 
щоб не наступати на оброблену землю й 
не топтати рослини.

Завдяки незалежному зчепленню двигу
на із фре  зами та ходовою частиною Ви 
можете використо  вувати ґрунтофрезу як  
мотоблок, змон  тувавши на колісну вісь 
навісне облад на ння.

Функції  
та переваги
У ґрунтофрезах Honda реалізовано цілий ряд 
унікальних інженерних рішень, котрі допоможуть 
швидше і ефективніше впоратися з виснажливою 
роботою.
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 1: Крім FF500
2: Додаткове обладнання для моделей F220, FG315, FJ500, FF500

Легше, швидше та потужніше

Передові технології та широкий спектр додаткового обладнання створюють нові можливості для ефективного комп-
лексного землеробства, суттєво зменшуючи час і зусилля для досягнення найкращого результату.  

 Регульована тягова опора1

  Ви можете змінити глибину обробки ґрунту, переставивши тя
го  ву опору вище або нижче. Налаштування тягової опори не 
потре бує зайвих зусиль та спеціальних інструментів. Деякі 
мо  делі мають подвійну тягову опору, що надає змогу точніше 
налаштувати гли бину обробки ґрунту. 

  Сапка для підгортання2

  Змонтувавши цей пристрій замість тягової опори, Ви зможете 
борознувати грядки та підгортати рослини. Універсальність 
кон струкції, тривалий строк служби, глибока та делікатна об  
роб ка, що істотно підвищує родючість, — усе це робить ґру н
то фрези Honda привабливою інвестицією в господарство. 

 Виняткова якість
  Ґрунтофрези Honda створені, щоб задовольнити потреби най

вибагливіших землеробів, і не дивно, що вони користуються 
бездоганною репутацією в усьому світі. Кожен виріб Honda 
відзначається якістю, надійністю, та довговічністю. У серці 
кожної ґрунтофрези предмет безсумнівної гордості — новітній 
4тактний двигун Honda, якість і ефективність якого доведена 
багаторічною репутацією Honda. Завдяки цьому ґрунтофрези 
Honda стануть незамінними помічниками будьякому садівни
кові і перетворять найтяжчу роботу на справжнє задоволення.
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Задній хідВиносний держакШирока смуга

Компактні ґрунтофрези
Врівноважена сила і різнобічна функціональність.
Компактні ґрунтофрези Honda ідеально поєднують у собі потужність та універсальність. Напрочуд легкі й маневрові, 
вони мають достатньо сили, щоб заощадити чимало часу на тяжкій роботі. Висока ергономіка у поєднанні з сучас-
ними техно логічни ми рішеннями не просто полегшують рутинну роботу, а й сповнюють прагнення не зупинятися на 
досягнутому.

FG315  
• 1 передача вперед і 1 назад

•  Набір із шести окремих фрез

• Регульована висота держака

• Пневматичне зчеплення

Додаткове обладнання:

•  Сапка для підгортання

• Сталеві колеса

Виносний 
держак Бічні диски

Транспорту 
валь не колесо

Складаний 
держак
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Завдяки потужному 160-кубовому двигуну та механічній коробці передач ви отримаєте оптимальний баланс між швид -
кістю і потужністю, аби з комфортом досягти бажаного результату. А плавне зчеплення і ручна коробка передач про -
понують вам беззаперечні переваги додатко вого обладнання для досконалого господарювання.

 FJ500 
 •  2 передачі вперед і 1 назад

 • Регульована висота держака

 • Подвійна тягова опора

 • Потужний і надійний двигун GX160

 • Транспортувальне колесо

 Додаткове обладнання:

 • Додаткові фрези

 • Розрихлювач

 • Сапка для підгортання

 • Викопувач картоплі

 • Сталеві колеса

 • Пневматичні колеса

 • Плуг

 • Снігоприбиральна насадка
 

Виносний 
держак

Транспорту 
валь не колесо

Коробка 
передач Бічні диски

Викопувач картопліПлугБічні диски
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F220   
•  Низько розташований центр ваги

• Набір із 4х фрез

• Регульована висота і нахил держака

• Регульована тягова опора

Складаний 
держак

Транспорту 
валь не колесо Бічні диски

Виносний 
держак

Тягова опораЗмінна ширина смугиСкладаний держак

FG110  
• Надлегка (14 кг)

• Компактна, тиха і охайна

• Ручка для перенесення

• Набір із 4х фрез

Додаткове обладнання:

• Пристрій для оформлення межі

• Розпушувач

• Аератор

Ґрунтофрези мікро та міні
Багатий функціонал у малій формі.
Один такий малюк здатен зберегти купу часу і зусиль, що їх ви витрачаєте на кропіткий догляд за своїм садом чи квіт-
никами. Революційна технологія, втілена у компактних 4-тактних двигунах Honda, робить ці моделі оптимальними для  
виконання широкого спектру робіт у саду чи квітнику, на подвір’ї чи присадибній ділянці. Прагнучи до максимальної 
зручності та комфорту, ми обладнали їх складаними держаками, колесами та зніманими фрезами.   

Складаний 
держак

Транспорту 
валь не колесо

7



ДиференціалРеверсивні фрези Змінна висота держака 

Роторна ґрунтофреза
Найкраща помічниця садівника та городника.
Високопродуктивна роторна ґрунтофреза FF500 розроблена для максимально безпечної та стабільної роботи на ве -
ликих ділянках. Завдяки унікальній технології реверсивних фрез вона забезпечує якісну і глибоку обробку ґрунту без 
відхилень від курсу чи реактивної «віддачі», властивої традиційним моделям. Інноваційний 4-тактний двигун і полегше-
ний дизайн забезпечують найвищу надійність і продуктивність у своєму класі, а незалежне зчеплення і диференціал 
ходової частини істотно розширюють функціональність. 

 FF500   
 • Проста у використанні

 •  2 передачі для обробки ґрунту,  
3 для руху вперед і 1 — назад

 •  Диференціал: розворот на місці

 • Змінна ширина фрези та колії коліс

 • Двопозиційний держак

 •  Регулювання глибини обробки  
переднім колесом (2  20 см)

 Додаткове обладнання:

 • Сапка для підгортання

Коробка 
передач

Реверсивні 
фрези

Вал відбору  
потужності

Петлеподібне 
руків’я
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МІКРО Та МІНІ

FG110 F220

Тип двигуна
4-тактний з верхнім  

розподільчим валом (ОНС)
4-тактний з вертикальним  

розташуванням клапанів (ОНV)

Двигун GX25T GXV57

Робочий об’єм см3 25 57,3

Номінальна потужність кВт [об/хв] 0,61 [6000] 1,5 [4800]

Номінальний крутильний момент Н∙м [об/хв] – –

Місткість паливного бака л 0,57 0,67

Місткість картера для моторної оливи л 0,80 0,30

Пусковий механізм ручний стартер ручний стартер

Система зчеплення автоматична — відцентрова ручна — кулачкова

Трансмісія черв’ячна передача планетарна передача

Кінцева передача – конічно-трибова передача

Диференціал – –

Максимальна ширина  мм 230 545

Максимальна глибина мм 203 280

Кількість передач переднього ходу 1 1

Кількість передач заднього ходу – –

Швидкість прямого обертання фрези об/хв 182 130

Швидкість зворотного обертання фрези об/хв – –

Вал відбору потужності об/хв – –

Комплект роторів і фрез 4 фрези на 6 зубців 4 блоки по 4 леза

Реверсивні фрези – –

Колеса 2 задні переднє 

Бічні диски – +

Пристрій для оформлення межі додаткове обладнання –

Розпушувач додаткове обладнання –

Аератор додаткове обладнання –

Розрихлювач – –

Сапка для підгортання – додаткове обладнання

Складаний держак + +

Регульована висота держака – +

Виносний держак – +

Габаритні розміри (Д × Ш × В) мм 1175 × 365 × 958 1280 × 615 × 1035

Суха вага кг 14,1 (робоча вага з колесами) 30

Акустичний тиск1 дБ(А) 70,5 75

Гарантований рівень шуму2 дБ(А) 93 92

Вібростійкість3 м/с2 9,2 6,4

Технічні характеристики
Кожен сад — на свій лад, тож обирайте ґрунтофрезу, яка відповідатиме поставленим завданням.
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КОМПаКТНІ РОТОРНа

FG315 FJ500 FF500

4-тактний з верхнім  
розподільчим валом (ОНС)

4-тактний з вертикальним  
розташуванням клапанів (ОНV)

4-тактний з верхнім  
розподільчим валом (ОНС)

GC160 GX160 GCV160

160 163 160

3,4 / 3600 3,6 / 3600 3,3 [3600]

– 10,3 / 2500 9,4 [2500]

1,80 2,4 1,7

0,61 0,58 0,55

ручний стартер ручний стартер ручний стартер

ручна — пневматична ручна — пасова передача ручна — кулачкова

пасова передача з постійним зчепленням
колеса — планетарна передача  

до конічної передачі

ланцюгова ланцюгова
колеса — передача з постійним зчеп ленням;

фрези — ланцюгова передача

– – +

800 800 550

325 325 200

1 2 3

1 1 1

116 80 / 113 0,2 – 1 м/с

58 28 0,3 м/с

– – 141

6 блоків по 4 леза незалежні знімані блоки 2 подвійні блоки по 4 леза + 2 блоки по 6 лез

– – +

переднє переднє 2 задні (тягові) + 1 переднє (регулівне)

+ + +

– – –

– додаткове обладнання –

– – –

– додаткове обладнання –

додаткове обладнання додаткове обладнання додаткове обладнання

+ + –

+ + +

+ + –

1530 × 820 × 1120 1395 × 610 × 980 1730 × 585 × 1045

53 49/62 77

77 81 79

– 96 93

5,4 5,6 4,8

 1: Згідно зі стандартом EN 709: 1197+A4
	2: Згідно з директивами 2000/14/ЕС, 2005/88/ЕС
	3: Згідно зі стандартом EN 709: 1997+A4 
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Ваш уповноважений дилер:

Офіційний дистриб’ютор Honda Motor Co., Ltd. в Україні:

ТОВ «Хонда Україна»
тел: 0 (800) 30 71 71

CR@honda.ua
www.honda.ua

Реалізація продукції Honda, а також її гарантійне і післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу 
уповноважених дилерів ТОВ «Хонда Україна». Уся інформація, викладена в цій брошурі, відповідає стану продукції 
на момент підписання документа до друку. Компанія Honda залишає за собою право будь-яким чином змінювати 
конструкцію, комплектацію і/або технічні характеристики виробів без жодних попереджень чи зобов’язань зі сво-
го боку. Цю брошуру в жодному разі не можна вважати комерційною пропозицією Компанії. Детальну інформацію 
щодо наявності, умов постачання та продажу, гарантійних зобов’язань і т.п. ви можете отримати у дилера Honda. 
Найновіша інформація щодо стану мережі уповноважених дилерів Honda в Україні міститься на веб-сайті компанії 
«Хонда Україна».

 Цілодобова багатоканальна лінія. Дзвінки безкоштовні з усіх стаціонарних телефонів. Дзвінки з мобільних телефонів — згідно з тарифами оператора.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/gruntofreza-honda-fg110-k1.html
Другие товары: https://storgom.ua/kultivatory.html 
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