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BUDOWA CIÑGNIKA JEDNOOSIOWEGO (F560)

W OGRODZIE

Wy∏àcznik zap∏onu

W POLU

W PARKU

Sprz´g∏o g∏ówne
i boczne kó∏

Ciàgniki jednoosiowe
Jedna Honda - wiele mo˝liwoÊci

Pionowa regulacja
kierownicy

Dêwignia regulacji
obrotów silnika

6-stopniowa skrzynia
biegów z reduktorem
obrotów

Regulacja
rozstawu kó∏

Wskaênik poziomu
paliwa

Tylni uchwyt
monta˝owy

Wa∏ek odbioru mocy
z ko∏em pasowym

Pozioma regulacja
kierownicy

Przedni uchwyt
monta˝owy

¸atwy rozruch

Ciàgniki jednoosiowe HONDA to uniwersalne jednostki

oraz jednoosiowy uk∏ad jezdny. Uniwersalny system modu∏owy

czyênie poziomej jak i pionowej. Rozwiàzanie to pozwala

nap´dowe

ogrodnictwie

pozwala na dowolnà konfiguracj´ osprz´tu. Sercem maszyn jest

precyzyjnie dopasowaç wysokoÊç kierownicy do wzrostu

i gospodarce komunalnej. Ich wszechstronne zastosowanie

legendarnej jakoÊci czterosuwowy, górnozaworowy silnik Honda

operatora i warunków pracy nawet prowadziç maszyn´ idàc

wynika z mo˝liwoÊci wspó∏pracy z szerokà gamà osprz´tu.

o mocy w zakresie od 4,8 do 7,1 KM. Trwa∏e skrzynie

bokiem. W ciàgnikach jednoosiowych mo˝emy stosowaç kilka

Na terenach zieleni: w parku, na skwerze lub w ogrodzie jednà

przek∏adniowe majà do 6 prze∏o˝eƒ w przód i 2 w ty∏, co pozwala

rodzajów kó∏ jezdnych: pneumatycznych, metalowych lub

maszynà mo˝emy wykonaç zarówno zabiegi uprawowe

podczas wykonywania prac dobieraç optymalne pr´dkoÊci

obr´czy chwytakowych zwi´kszajàcych ich przyczepnoÊç i si∏´

i urzàdzeniowe, jak i pracoch∏onne prace porzàdkowe. Ciàgnik

i prze∏o˝enia. Za∏àczenie obrotów odbywa si´ przez uk∏ad

uciàgu. Na ko∏a mo˝emy za∏o˝yç ∏aƒcuchy przeciwpoÊlizgowe

jednoosiowy z odpowiednio dobranym osprz´tem jest w stanie

g∏ównego sprz´g∏a, które w∏àcza i wy∏àcza przeniesienie mocy

lub zastosowaç zestawy kó∏ bliêniaczych, zapobiegajàcych grz´-

zastàpiç kilka specjalistycznych maszyn. Budowa ciàgników

z silnika do skrzyni biegów. Niektóre modele wyposa˝one sà

êni´ciu maszyny na terenie podmok∏ym oraz powstawaniu kolein

jednoosiowych oparta jest na monobloku. Ich szkielet

w boczne sprz´g∏o – mechanizm ró˝nicowy kó∏, u∏atwiajàce

na powierzchni trawników. Prawid∏owe wywa˝enie maszyny

konstrukcyjny stanowi silnik ze skrzynià biegów do którego

manewrowanie maszynà. Komfortowe prowadzenie maszyny

podczas pracy uzyskamy przez odpowiednio dobrane d∏ugoÊci

zamocowany jest uk∏ad kierowniczy z manetkami sterujàcymi

u∏atwia tak˝e kierownica z regulacjà kàta ustawienia w p∏asz-

osi kó∏, obcià˝niki przednie i kó∏ jezdnych.

wykorzystywane

w

rolnictwie,

mojahonda.pl
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CIÑGNIKI JEDNOOSIOWE

PRZYK¸ADOWA KONFIGURACJA ZESTAWU ROBOCZEGO

F 510C

OSPRZ¢T I AKCESORIA

MATERIA¸Y EKSPLOATACYJNE

F 810C
Kultywator z wa∏em strunowym 650 mm
z g∏owicà wrzecionowà

F 560C

F 720C

MODEL
Silnik czterosuwowy

Autoryzowany Diler

F 510C

F 560C

F 720C

F 810C

GX160

GX160

GX200

GX240

Ciàgniki jednoosiowe Honda posiadajà

PojemnoÊç skokowa silnika (cm )

163

163

198

242

wa∏ odbioru mocy, który umo˝liwia pra-

Moc netto* (KM/3600 obr/min)

4,8

4,8

5,5

7,1

c´ z osprz´tem i maszynami aktywnymi

PojemnoÊç zbiornika paliwa (l)

2,3

2,2

2,1

2,6

tttt

2

2,5

2,5

2,3

2,0

Przeniesienie nap´du: pasek klinowy

3

3

3

3

tttt

Uchwyt przedni typu F do ciàgników F720/810
do mocowania obcià˝nika przedniego,

F510
F560
F720
F810

19010

Âredni czas pracy na zbiorniku (h)

(str. 6).

lemiesza do Êniegu,
ko∏a transportowego typu F
Katalog osprz´tu
i akcesoriów

173

3

3

3

1/2

1/2

2

2

3

3

3

3

1

174

F510
F560
F720
F810

tttt

G∏owica wrzecionowa F720 (gniazdo 30 mm)

p∏uga obrotowego 90O (str. 20).

175
01118-928-013FM
tttt
tttt

176
01128-950-013FM

Ko∏a ˝elazne, Êrednica 520 mm

tttt
tttt

F510
F510
F560
F560
F720
F720
F810
F810

Ràczka: 1-kab∏àkowa / 2-obur´czna

01115-928-013FM

F510
F560
F720
F810

tttt

G∏owica wrzecionowa F810 (gniazdo 35 mm)
No˝e
glebogryzarki
do ciàgnika
F510/F560,
konieczna
do zamocowania
kultywatora
szerokoÊç
660 mm, (str. 22), sadzarki (str. 25),
z wa∏em strunowym
Ø
320 obrotowego
mm, 2x2 sekcje,
tarcze
ochronne,
20).
p∏uga
90O (str.
uk∏ad 4-gwiezdny, wa∏ okràg∏y.
No˝e
glebogryzarki
do ciàgnika 35/30
F510/F560,
Adapter
g∏owicy wrzecionowej
mm,
szerokoÊç
860 mm,
redukcja
dodo
340
redukcja Êrednicy
gniazda
z 35
30mm,
mm.
Ø 370 mm, 2x3 sekcje, bez tarcz ochronnych,
uk∏ad 6-gwiezdny, wa∏ okràg∏y.
No˝e glebogryzarki do ciàgnika F510/F560,
szerokoÊç 660 mm, redukcja do 480 i 300 mm,
Ø 350 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne,
uk∏ad 8-gwiezdny, wa∏ okràg∏y.

mojahonda.pl

01135-935-013FM
No˝e
glebogryzarki
do ciàgnika
F510/F560,
Uchwyt przedni typu
F s∏u˝y
do agregowania
dodatkowych
akcesoriów

szerokoÊç 800
mm,
doÊniegu
610 mm,
takich
jaktko∏o transportowe,
lemiesz
doredukcja
zgarniania
czy obcià˝nik
ttt
Ø 315 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne,
przedni.
uk∏ad
8-gwiezdny,
wa∏narz´dzi
okràg∏y.z ty∏u maszyny takich
G∏owica wrzecionowa
umo˝liwia
monta˝
F510
F560
F720
F810

Pe∏na regulacja ràczki

G∏owica wrzecionowa (gniazdo 30mm)
konieczna do zamocowania kultywatora
z wa∏em strunowym (str. 22), sadzarki (str. 25),
p∏uga obrotowego 90O (str. 20).

konieczna do zamocowania kultywatora
NO˚E
GLEBOGRYZAREK
z wa∏em
strunowym (str. 22), sadzarki (str. 25),

F510
F510
F560
F560
F720
F720
F810
F810

3

F510
F560
F720
F810

tttt

Przeniesienie nap´du: ∏aƒcuch

lemiesza do Êniegu, ko∏a transportowego typu F
(str. 6).

Ciàgniki jednoosiowe

F510
F560
F720
F810

3

3

3

3

6 biegów do przodu i 2 do ty∏u

3

3

3

3

Wa∏ odbioru mocy P.T.O.

3

3

3

3

Masa (kg)

56

53

97

94

125 x 58 x 96

166 x 59 x 105

104 x 66 x 163

178,4 x 79 x 114,6

W przypadku gdy szerokoÊç
do monta˝u potrzebne
jest zastosowanie
mm, redukcja
do 610 mm, uchwytu
t t t t typu F lub g∏owicy 800
przedniego
informacja
taka znajduje si´
Ø 315 mm,wrzecionowej,
2x3 sekcje, tarcze
ochronne,
w opisie akcesoriów.
uk∏ad 8-gwiezdny, wa∏ okràg∏y.

01117-950-013FM

F510
F560
F720
F810

tttt

*Uwaga: HONDA dokona∏a zmian metod pomiarowych (charakterystyk) swoich silników.
Honda jest pierwszym producentem silników przemys∏owych, który przedstawia nowy
sposób pomiaru mocy Net kW (KM) zgodnie z normà (SAE) J1349. Zmiana sposobu po-

miaru oznacza, ˝e silnik jest testowany ze standardowym filtrem powietrza i t∏umikiem.
W zwiàzku ze zmianà normy nie nastàpi∏a ˝adna zmiana techniczna i nasi klienci
otrzymujà silniki o tej samej mocy i jakoÊci jakie do tej pory by∏y produkowane.

1

01107-980-013FM

F510
F560
F720
F810

tttt

Wymiary: d∏. x szer. x wys. (cm)

mi, glebogryzarkami. Z ciàgnikami jednoosiowymi mo˝na agregowaç tak˝e
maszyny bierne. Do ich mocowania s∏u˝à specjalne uchwyty bàdê zaczepy
z przodu i z ty∏u ciàgnika, do których
mo˝na pod∏àczyç np: p∏ugi, brony, kultywatory oraz przyczepy transportowe.

F510
F560
F720
F810

-

Sprz´g∏o boczne

jak p∏ugi do orki, sadzarki,
kultywatory. do ciàgnika F720,
01116-940-013FM
No˝e glebogryzarki

np.: kosiarkami do trawy, zamiatarka-

2

No˝e glebogryzarki do ciàgnika F720,
szerokoÊç 760 mm, redukcja do 560 i 440 mm,
Ø 365 mm, 2x4 sekcje, tarcze ochronne,
uk∏ad 8-gwiezdny, wa∏ okràg∏y wzmocniony.
No˝e glebogryzarki do ciàgnika F810,
szerokoÊç 1006 mm, redukcja do 780 mm,
Ø 365 mm, 2x4 sekcje, tarcze ochronne,
uk∏ad 8-gwiezdny, wa∏ okràg∏y wzmocniony.

Glebogryzarka to podstawowe narz´dzie ogrodnicze do mechanicznej
1
2
uprawy
gleby. Mo˝na nià spulchniaç gleb´,
mieszaç nawozy, odchwaszczaç, uprawiaç
mi´dzyrz´dzia, przygotowaç gleb´
pod
siew typu
lub sadzenie
G∏owica wrzecionowa
Uchwyt
przedni
F
roÊlin bez koniecznoÊci u˝ywania dodatkowych maszyn. Dla u∏atwie-5nia transportu i przemieszczania maszyny
z zamontowanymi no˝ami polecamy zakup ko∏a transportowego (str. 6). Do p∏ytkiego spulchniania gleby, odchwaszczania i uprawy mi´dzyrz´dzi polecamy prac´ z wa∏em strunowym (str. 3). Na glebach ci´˝kich zalecamy stosowanie obcià˝nika
przedniego w celu docià˝enia maszyny (str. 12).

1

Obcià˝nik przedni
z uchwytem monta˝owym

Piasta kó∏
wraz z pó∏osià

Szeroka oferta akcesoriów do ciàgników jednoosiowych przedstawiona jest
w obszernym katalogu osprz´tu i akcesoriów, który jest dost´pny na stronie
www.mojahonda.pl, jak równie˝ u naszych Autoryzowanych Dilerów Maszyn

2

Obcià˝niki kó∏, waga 33 kg

Przyk∏ad zastosowania:
Ciàgnik F810 z no˝ami glebogryzarki

No˝e glebogryzarki F720
760 mm i po redukcji do 560 mm
-1-

*

*Gwarancja dla konsumenta,
szczegó∏owe warunki gwarancji
sà dost´pne na www.mojahonda.pl

Szanowni Paƒstwo! Bardzo dzi´kujemy za zainteresowanie naszymi
produktami. Ze swej strony dok∏adamy wszelkich staraƒ aby
zapewniç aktualnoÊç i dok∏adnoÊç informacji zawartych w tym
katalogu. Pragniemy poinformowaç, ˝e ze wzgl´du na ciàg∏e
udoskonalanie produktów przez producentów nie ponosimy
odpowiedzialnoÊci w zwiàzku z treÊcià katalogu i informacje w nim
zawarte nie sà wià˝àce, a ich charakter jest wy∏àczenie informacyjny,
w szczególnoÊci nie stanowià one oferty w rozumieniu prawa
cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera ˝adnego przyrzeczenia lub
gwarancji, tak˝e odnoÊnie aktualizacji, korekcji, uzupe∏nienia i jakoÊci
informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak
równie˝ opisane produkty i us∏ugi mogà byç bez wczeÊniejszego
zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Aries Power
Equipment Sp. z o.o. TreÊç i zdj´cia u˝yte w katalogu sà wy∏àcznà w∏asnoÊcià Aries Power Equipment Sp. z o.o. Znak towarowy
„HONDA”, a tak˝e jej produkty, logo, symbole i slogany sà
w∏asnoÊcià Honda Motor Co. Nieuprawnione u˝ywanie tych znaków
towarowych jest surowo zabronione.

i Urzàdzeƒ HONDA.

Zalecamy stosowanie oryginalnych cz´Êci
i podzespo∏ów z symbolem Honda Orginals Parts
(Oryginalne Cz´Êci Honda), dla zachowania
gwarantowanej jakoÊci produktów Honda.

Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment
www.mojahonda.pl

Wi´cej na: www.ehonda.pl

