
 

 

  

Sem cabos e sem limites. A nossa nova gama de produtos de jardim é robusta, potente e 

tecnologicamente bem concebida. Além de serem surpreendentemente leves, silenciosas e fáceis de 

utilizar, a sua boa manobrabilidade reduz a fatiga. Com uma bateria intermutável em Li-ion de 56V 

CC, longa autonomia, rápida e eficiente carregamento, a gama sem fios Honda tem tudo que é 

necessário para um trabalho seguro e produtivo no seu jardim. 
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SOPRADOR A 

BATERIA HONDA 

HHBE 81  

Terraços, caminhos ou relvados - o soprador de folhas a bateria adapta-
se às diferentes situações, graças à sua velocidade variável do ar. 

Além disso, o soprador a bateria possui um botão turbo para o máximo 
fluxo de ar. O motor sem escovas de 56V garante-lhe um longo período 
de funcionamento, poucas vibrações e maior vida útil do motor. 

O soprador Honda a bateria HHBE 81 permite limpar sem esforço a 
sujidade acumulada em jardins, terraços, passeios e até mesmo espaços 
interiores. Destaca-se por trabalhar sem fios e, portanto, sem limites. 

Com 3 modos de funcionamento permite-nos ajustar o fluxo de ar a 
adapta-lo a qualquer situação. Compacto, leve, bem equilibrado e de 
grande manobrabilidade transforma esta máquina no equipamento ideal 
para trabalhar com conforto. 

 

MOTOR: 56V sem escovas (indução) 

ROTAÇÃO (RPM): 21.000 +-10% 

VELOCIDADE AR MÍNIMA (KM/H): 72 

VELOCIDADE AR MÁXIMA (KM/H): 12O 

VELOCIDADE AR TURBO (KM/H): 148 

RUÍDO: 82 dB(A) KPA 2,5 dB(A) 

AUTONOMIA COM BATERIA DE 2,0AH ATÉ (MIN): 18 

AUTONOMIA COM BATERIA DE 4,0AH ATÉ (MIN): 31 

VIBRAÇÃO (M/S2): 1,067, K=1,5 

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (MM): 600 x 230 x 310 

PESO SEM BATERIA (KG): 2,34 

PESO COM BATERIA 2AH (KG): 3,60 

PESO SEM BATERIA 4AH (KG): 4,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUG & PLAY 

Introduza apenas a 

bateria no seu 

equipamento e está 

pronto a trabalhar. 

  

Sem cabos de 

alimentação, que 

podem ensarilhar, 

traçar ou faze-lo 

tropeçar. 

 

Uma bateria de 56V – 

Inúmeras 

possibilidades: mais 

flexibilidade para os 

trabalhos de 

jardinagem 

 

 

 

 Mais Economicos 

 Sem Fios 

 Sem Ruído 

 Sem Limites 
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BATERIAS HONDA 

 

Baterias 2.0 Ah & 4.0 Ah 

O coração das nossas máquinas é constituído pelas potentes baterias de iões de lítio de 56V, nas versões 

com baterias de 2 Ah ou de 4 Ah. 

 

A bateria Honda disponibiliza ao utilizador 112 Wh, logo na versão de 2 Ah - cerca de 55% mais do que 

os aparelhos convencionais disponíveis no mercado com a tecnologia de 36V 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARREGADORES HONDA 

 

Carregadores de Baterias 210W e 550W 

As duas versões de baterias ficam novamente operacionais ou com um carregador standard de 210W ou 

com um carregador rápido de 550W. Consoante o carregador, o aparelho fica novamente operacional 

após, aproximadamente, 25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO HBP 20AH HBP 40AH 

TIPO Iões de Lítio Iões de Lítio 

CAPACIDADE 2 Ah 4 Ah 

POTÊNCIA 112 Wh 224 Wh 

PESO 1,26 Kg 2,20 Kg 

MODELO STANDARD HBC 210W 
CARREGADOR RÁPIDO HBC 

550W 

POTÊNCIA 210 W 550 W 

PERÍODO DE CARGA 

DA BATERIA 2.0 Ah 
40 min. 25 min. 

PERÍODO DE CARGA 

DA BATERIA 2.0 Ah 
80 min. 30 min. 

EQUIPAMENTO Visor LED Visor de carga residual LED 
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