
Honda Technology
• lekkie - od 37kg
• wydajna praca
• ∏atwa obs∏uga
• ekologia - EN2006
• wysoka sprawnoÊç

OdÊnie˝arki przydomowe
NiezawodnoÊç pod r´kà

Przydomowe odÊnie˝arki spalinowe

Dystrybucja w Polsce Aries Power Equipment  tel. +48(22) 861 43 01 www.ariespower.pl

Wybór wersji: W – ko∏a, rozruch r´czny, WS – ko∏a, rozruch elektryczny i r´czny,

T – gàsienice, rozruch r´czny, TS – gàsienice, rozruch elektryczny i r´czny

model

szerokoÊç zabieraka

wysokoÊç zabieraka

nap´d

silnik Honda * 

maks. wyrzut Êniegu

wydajnoÊç

regulacja wyrzutu Êniegu

uk∏ad jezdny

praca na zbiorniku

wymiary (d∏ x szer x wys)

masa sucha

HS 550

500 mm

306 mm

— 

4.6 KM  GC160

8 m

 29 ton/h

r´czna

ko∏a (W)

1.4 h

1258 x 527 x 1026 [mm]

37.0 kg 

HS 621

522 mm

323 mm

— 

4.8 KM  GX160

10 m

 33 ton/h

r´czna

ko∏a (W) 

1.6 h

1230 x 570 x 980 [mm]

41.5 kg 

HS 622

550 mm

500 mm

3- biegi do przodu, 1- do ty∏u

4.8 KM  GX160

N -13 m, L - 14 m, P - 12 m 

 32 (W), 37 (T/TS)  ton/h 

r´czna

ko∏a (W) lub gàsiennice (T)

2.7 h

1500(T)/1400(W)x 550 x1125

67 (W), 68 (T), 77 (TS) kg

Model HS 550 Model HS 622TS

w 100% oryginalna
je˝eli tabliczka znamionowa
zawiera adres jednej z fabryk
Êwiatowego koncernu Honda

Model HS 621

Sprytne zbieranie Êniegu
efektywne usuwanie Êniegu przy mniejszym wysi∏ku,
szczególnie z wàskich alejek i Êcie˝ek wokó∏ domu

Ergonomia pod r´kà
prosta obs∏uga dêwigni
i elementów sterujàcych

Imponujàcy wyrzut
pozwala oddaliç zbierany Ênieg w tym modelu
nawet na odleg∏oÊç 10 m

¸atwy start
automatyczna 
dekompresja silnika
a w modelu HS 622TS
rozrusznik elektryczny

Du˝ej Êrednicy ko∏a
∏atwe manewrowanie podczas pracy
i przy transportowaniu (nap´d w HS 622)

kinga
* wg normy SAE J1349 Moc Netto silnika przy 3600 obr/min.




