Moto-enxadas micro
Perfeitas para trabalhos mais leves em espaços reduzidos.
Com a gama de micro moto-enxadas da Honda, não será necessário gastar tempo e esforço em tarefas morosas. Equipados com os nossos
motores compactos a 4 tempos, estas máquinas leves e versáteis são especialmente adaptadas para cuidar de relvados, canteiros de flores e de
vegetais. Para maior facilidade de utilização, são equipados com guiadores rebatíveis, pega e roda de transporte.
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Moto-enxadas mini
Excelente desempenho de cultivo e facilidade de arrumação.
Projectados para as tarefas mais pequenas, a nossa flexível gama de mini moto-enxadas é fornecida de origem com uma série de ferramentas
especiais, desde discos laterais de protecção a fresas Honda para escavar e cultivar ao mesmo tempo. Equipadas com os motores Honda
a 4 tempos de alta performance, estas máquinas podem também ser equipadas com acessórios opcionais tais como, aparador de bordos,
regenerador e arejador para relvado, fornecidos em separado ou em kit.
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Moto-enxadas compactas
Combinando potência suave e funcionalidade versátil.
Potentes e versáteis, as nossas moto-enxadas compactas são suficientemente leves para serem facilmente manobradas, mas suficientemente robustas para
reduzirem o tempo e o esforço nas tarefas mais difíceis. Graças ao potente motor de 160 cm3 e à transmissão manual, o utilizador pode optimizar a velocidade e
a potência para uma utilização confortável e com os resultados pretendidos.
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* Apenas nas versões DE/DER.
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