
På multifunktionsverktyget med delbart rör kan sju olika tillbehör fästas vilket gör att den klarar en 
mängd olika arbetsuppgifter trädgården året runt. Det blir en betydande kostnadsbesparing jämfört med 
att köpa ett särskilt verktyg för varje arbete. Finns till försäljning våren 2013.

De mulitifunktionella verktygen UMC425E och UMC435E kommer att finnas med sju tillbehör och två olika för-
längningar (två längder). De är utrustade med Hondas fyrtaktsmotorer på 25cc repektive 35 cc.

Trimmerhuvud 
Trimmerhuvud för röjning av gräs och sly. Med 
Tap & Go-systemet (utmatning av trimmertråd)  
finns en kåpa som passar både trimmerhuvudet 
och den tretandade sågklingan (tillval).

Lövblås 
Med lövblåsen kan man snabbt och effektivt blåsa 
bort löv och annat trädgårdsskräp. 

Kanttrimmer 
Kanttrimmern ger jämna och fina gräsmattekanter. 
Den har en kraftig slitskena som ger lång livslängd.

Jordfräs
Jordfräsen har en arbetsbredd på 20 cm och 
roterar med 160 v/min.

Kvistsåg
Kvistsågen har ett blad på 28 cm och är idealisk för 
att såga av kvistar och tunnare grenar. Här finns två 
förlängningar (se nedan) för att kunna nå högt upp 
utan att använda stege.

Kort och lång häcksax 
Häcksaxen finns i två storlekar: 54 cm lång med verktygshuvudet vridbart 90 grader, och 50 cm med 54 
graders vridvinkel. Till häcksaxen finns två förlängningar. 

Två olika förlängningar 
Kan användas till kort och lång häcksax samt kvistsåg. Ger bättre tillgänglighet och ergonomi för användaren. 
Finns i två varianter: 1 m (vikt 1 kg), 50 cm (vikt 0,6 kg).

Snabbt och lätt att byta tillbehör
Multifunktionsverktyget har ett innovativt snabbfäste/-koppling, där tillbehöret enkelt trycks in i riggröret (dvs det 
riggrör där motorn sitter), och ett tydligt klickljud bekräftar att det sitter säkert fast. En enkel och snabb hanter-
ing som gör att användaren lugnt kan lita på att tillbehöret är säkert fixerat i riggröret. 

PressInformation
Vill du ha tillgång till tekniska uppgifter och ytterligare information om våra produkter vänligen kontakta Carola Larsson, 
tel: 040-600 23 06, carola.larsson@honda-eu.com. Se även www.honda.se samt www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hondapower
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Klassledande låga vibrationsnivåer
UMC425E och UMC435E erbjuder klassledande vibrationsnivåer och komfort även när de används under en 
längre tid genom ett avancerat antivibrationssystem med gummiupphängning. Dessutom innebär kopplingens 
friktionsbeläggning betydligt minskade vibrationer vid inkoppling jämfört med de vanliga konstruktionerna 
med kontakt metall mot metall.

Lägre ljudnivå och emissioner med fyrtaktsteknologi
De nya multifunktionsverktygen har Hondas fyrtaktsmotorer på 25cc respektive 35cc och utmärker sig 
därmed på en marknad med mer än 90 % tvåtaktsmotorer*. Fyrtakt har flera fördelar, den ger bl a lägre ljud-
nivåer, vibrationer och emissioner samt gör röjsågen lättstartad. Dessutom är bränsle- och oljekostnader lägre 
jämfört med tvåtaktsmodeller. Fyrtakt ger också större vridmoment inom hela varvtalsområdet. 

Smidig och enkel förvaring
Tillbehören har en smidig krok för upphängning på väggen i garaget eller förrådet samt ett skydd på riggens 
ända så att damm och smuts hålls borta. 

Tillbehören kan köpas styckvis. Pris ej fastställt än.

*Europeisk nivå.

Honda är världens största motortillverkare. Oavsett på vilket sätt du vill ta dig fram så finns 
det ett omfattande utbud från Honda att välja mellan. På land, till sjöss och numera även i 
luften återfinns det förstklassiga produkter framtagna av Honda. 

Honda Power Equipments utbud består av gräsklippare, åkgräsklippare, trimmers, elverk, 
vattenpumpar, jordfräsar, snöslungor och båtmotorer för både privatkund och proffs. 
Senaste verksamhetsåret såldes 5 600 000 Power Equipment-produkter över hela världen. 


