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Meer informatie over JMB motorpompen, zie hier.
Meer informatie over Honda motorpompen, zie hier.

Over JMB
Reeds meer dan 100 jaar is JMB gespecialiseerd in het realiseren, leveren en onderhouden van
toepassingen met hogedruk pompen, allerhande sproeitoepassingen en pompsystemen.
Wij stellen onze jarenlange ervaring graag ter beschikking om een oplossing op maat voor u
uit te werken.
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1. Honda-motoren met horizontale as
a. overzicht modelvariaties
GX25-35-OHCklepbedieningmetbovenliggendenokkenas

GX25-35-OHVklepbedieningmetzijdelingsenokkenas

GX - OHC lay out (GX100)

GX - OHV lay out

GC - OHC lay out

JMB nv – Adolf Baeyensstraat 216 – B-9040 Sint-Amandsberg (GENT)
T +32 9 228 27 98 | F +32 9 228 05 37 | www.jmb-mortier.be | e-mail info@jmb-mortier.be

JMB nv
Hogedruk Pompen - Sproei Toepassingen - Pomp installaties - Beregening - Fogging - Ontstoffing en Geurbestrijding
Bezoek onze CATALOGUS met
pompen, hogedrukpompen, spuitapparatuur, hogedrukreinigers, broeskoppen, lansen, foggingapparatuur op
www.jmb-mortier.be

b. specificaties per model
GX-GAMMA







Sterk: professioneel uitgevoerd voor veeleisende toepassingen
Krachtig: hoge verhouding vermogen/cilinderinhoud
Lange levensduur: alle onderdelen zijn specifiek berekend op hun taak
Betrouwbaar: alle onderdelen zijn specifiek berekend
Gemakkelijk te starten: unieke Honda technologie
Milieuvriendelijk

I GX25
motortype
cilinderinhoud
netto vermogen
max. netto koppel

GX25

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen
afmetingen (L x B x H)
drooggewicht

luchtgekoelde 1 cilinder 4-takt OHC benzinemotor
25 cm³
0.72 kW (1.0 HP) / 7 000 t/min
1.0 Nm / 0.10 kgfm / 5 000 t/min
0.54 l/u - 7 000 t/min
192 x 221 x 230 mm
2.78 kg

II GX35
motortype
cilinderinhoud
netto vermogen
max. netto koppel

GX35

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen
afmetingen (L x B x H)
drooggewicht

luchtgekoelde 1 cilinder 4-takt OHC benzinemotor
35.8 cm³
1.0 kW (1.3 HP) / 7 000 t/min
1.6 Nm / 0.16 kgfm / 5 500 t/min
0.71 l/u - 7 000 t/min
198 x 234 x 240 mm
3.33 kg

III GX100
motortype
cilinderinhoud

GX100

luchtgekoelde 4-takt OHC benzinemotor, horizontale uitgaande
as, gietijzeren cilinderbus
98 cm3

netto vermogen

2.1 kW (2.8 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

1.4 kW (1.9 HP) / 3 000 t/min
1.7 kW (2.3 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel
brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen
afmetingen (L x B x H)
drooggewicht

5.7 Nm / 0.58 kgfm / 3 600 t/min
0.88 l/u - 3 600 t/min
287 x 304 x 418 mm
10.6 kg
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IV GX120
motortype
cilinderinhoud

GX120

Luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
118 cm3

netto vermogen

2.6 kW (3.5 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

1.8 kW (2.4 HP) / 3 000 t/min
2.1 kW (2.8 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

7.3 Nm / 0.74 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.0 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

305 x 346 x 329 mm

drooggewicht

13 kg

V GX160
motortype
cilinderinhoud

GX160

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
163 cm3

netto vermogen

3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 t/min
2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.4 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

312 x 362 x 346 mm

drooggewicht

15,1 kg

VI GX200
motortype
cilinderinhoud

GX200

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
196 cm3

netto vermogen

4.1 kW (5.5 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

3.3 kW (4.4 HP) / 3 000 t/min
3.7 kW (5.0 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.7 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

321 x 376 x 346 mm

drooggewicht

16,1 kg

VII GX240
motortype
cilinderinhoud

GX240

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
270 cm3

netto vermogen

5.9 kW (7.9 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

4.1 kW (5.5 HP) / 3 000 t/min
4.6 kW (6.1 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

18.3 Nm / 1.86 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

2.2 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

380 x 428 x 422 mm

drooggewicht

25 kg
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VIII GX270
motortype
cilinderinhoud

GX270

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
270 cm3

netto vermogen

6.3 kW (8.4 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

4.6 kW (6.2 HP) / 3 000 t/min
5.1 kW (6.8 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

19.1 Nm / 1.94 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

2.4 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

380 x 428 x 422 mm

drooggewicht

25 kg

IX GX340
motortype
cilinderinhoud
netto vermogen
continu nominaal vermogen

GX340

max. netto koppel

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
389 cm3
8.0 kW (10.7 HP) / 3 600 t/min
5.6 kW (7.5 HP) / 3 000 t/min
6.3 kW (8.4 HP) / 3 600 t/min
26.4 Nm / 2.7 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

3.1 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

405 x 460 x 448 mm

drooggewicht

31,7 kg

X GX390
motortype
cilinderinhoud
netto vermogen
continu nominaal vermogen

GX390

max. netto koppel

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
389 cm3
8.7 kW (11.7 HP) / 3 600 t/min
6.4 kW (8.6 HP) / 3 000 t/min
7.0 kW (9.4 HP) / 3 600 t/min
26.4 Nm / 2.7 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

3.5 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

405 x 460 x 448 mm

drooggewicht

31,7 kg

XI GX630
motortype
cilinderinhoud

GX630

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 25° hellende cilinder,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
688 cm3

netto vermogen

15.5 kW (20.8 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

10.5 kW (14.1 HP) / 3 000 t/min
12.0 kW (16.1 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

48.3 Nm / 4.93 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

6.0 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

405 x 410 x 438 mm

drooggewicht

44,4 kg
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XII GX690
motortype
cilinderinhoud

GX690

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 90° V-Twin,
horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
688 cm3

netto vermogen

16.5 kW (22.1 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

11.5 kW (15.4 HP) / 3 000 t/min
13.0 kW (17.4 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel
brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen
afmetingen (L x B x H)
drooggewicht

48.3 Nm / 4.93 kgfm / 2 500 t/min
6.7 l/u - 3 600 t/min
429 x 410 x 438 mm (T-Type)
44,6 kg
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GC-GAMMA








Vernieuwend: uniblock-cilinder en ingebouwde riem
Stil: minder bewegende onderdelen die lawaai maken
Licht: hoogwaardige materialen beperken het gewicht
Betrouwbaar: ingebouwde riem is onderhoudsvrij gedurende de volledige levensduur
Gemakkelijk te starten: unieke Honda technologie
Krachtig: hoge verhouding vermogen/cilinderinhoud
Milieuvriendelijk

XIII GC135
motortype
cilinderinhoud

GC135

luchtgekoelde 4-takt OHC benzinemotor, horizontale uitgaande
as, aluminium cilinder
135 cm³

netto vermogen

2,7 kW (3,7 pk) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

1,9 kW (2,5 pk) / 3000 t/min
2,3 kW (3,1 pk) / 3600 t/min

max. netto koppel

7,4 Nm / 0,75 kgm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1,2 l/h - 3.600 t/min

afmetingen (L x B x H)

322 x 365 x 315 mm

drooggewicht

11.3 kg

XIV GC160
motortype
cilinderinhoud

GC160

luchtgekoelde 4-takt OHC benzinemotor, horizontale uitgaande
as, aluminium cilinder
160 cm3

netto vermogen

3.4 kW (4.6 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 t/min
2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

9.4 Nm / 0.96 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.5 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

329 x 369 x 331 mm

drooggewicht

11.5 kg

XV GC190
motortype
cilinderinhoud

GC190

luchtgekoelde 4-takt OHC benzinemotor, horizontale uitgaande
as, aluminium cilinder
187 cm3

netto vermogen

3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 t/min
3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 t/min

max. netto koppel

11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.6 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

345 x 369 x 331 mm

drooggewicht

13.2 kg
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2. Honda-motoren met verticale as
a. overzicht modelvariaties
GCV - OHC lay out

GXV - OHV lay out
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b. specificaties per model
GCV-GAMMA









Vernieuwend: uniblock-cilinder en ingebouwde distributieriem
Stil: minder bewegende onderdelen die lawaai maken
Licht: hoogwaardige materialen beperken het gewicht
Betrouwbaar: de ingebouwde distributieriem is
onderhoudsvrij gedurende de volledige levensduur
Gemakkelijk te starten: intelligent Auto-Choke Systeem
Krachtig: hoge verhouding vermogen/cilinderinhoud
Milieuvriendelijk

I GCV160
motortype
cilinderinhoud

GCV160

luchtgekoelde 4-takt OHC benzinemotor, verticale uitgaande
as, aluminium cilinder
160 cm3

netto vermogen

3.3 kW (4.4 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

2.1 kW (2.8 HP) / 3 000 t/min

max. netto koppel

9.4 Nm / 0.96 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.1 l/u - 3 000 t/min

afmetingen (L x B x H)

395 x 329 x 361 mm

drooggewicht

9.8 kg

II GCV190
motortype
cilinderinhoud

GCV190

luchtgekoelde 4-takt OHC benzinemotor, verticale uitgaande
as, aluminium cilinder
187 cm3

netto vermogen

3.8 kW (5.1 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

2.6 kW (3.5 HP) / 3 000 t/min

max. netto koppel

11.3 Nm / 1.15 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.3 l/u - 3 000 t/min

afmetingen (L x B x H)

395 x 329 x 361 mm

drooggewicht

12.3 kg
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GXV-GAMMA








Sterk: professioneel uitgevoerd voor veeleisende toepassingen
Krachtig: hoge verhouding vermogen/cilinderinhoud
Long life: alle onderdelen zijn ontworpen voor langdurig gebruik
Lange levensduur: alle onderdelen zijn ontworpen voor op hun taak
Betrouwbaar: alle onderdelen zijn specifiek berekend op hun taak
Gemakkelijk te starten: unieke Honda technologie
Milieuvriendelijk

III GXV160
motortype
cilinderinhoud

GXV160

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, verticale uitgaande
as, gietijzeren cilinderbus
163 cm3

netto vermogen

3.2 kW (4.3 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

2.0 kW (2.7 HP) / 3 000 t/min

max. netto koppel

9.6 Nm / 0.98 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

1.1 l/u - 3 000 t/min

afmetingen (L x B x H)

420 x 365 x 357 mm

drooggewicht

15.5 kg

IV GXV340
motortype
cilinderinhoud

GXV340

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, verticale uitgaande
as, gietijzeren cilinderbus
337 cm3

netto vermogen

6.6 kW (8.9 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

4.4 kW (5.9 HP) / 3 000 t/min

max. netto koppel

21.6 Nm / 2.20 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

2.3 l/u - 3 000 t/min

afmetingen (L x B x H)

430 x 385 x 410 mm

drooggewicht

32 kg

V GXV390
motortype
cilinderinhoud
netto vermogen

GXV390

continu nominaal vermogen
max. netto koppel

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, verticale uitgaande
as, gietijzeren cilinderbus
389 cm3
7.6 kW (10.2 HP) / 3 600 t/min
5.2 kW (7.0 HP) / 3 000 t/min
24.2 Nm / 2.47 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

2.5 l/u - 3 000 t/min

afmetingen (L x B x H)

430 x 385 x 410 mm

drooggewicht

33 kg
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VI GXV630
motortype
cilinderinhoud

GXV630

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 90° V-Twin, verticale
uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
688 cm3

netto vermogen

15.5 kW (20.8 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

10.5 kW (14.1 HP) / 3 000 t/min

max. netto koppel

48.3 Nm / 4.93 kgfm / 2 500 t/min

brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen

4.7 l/u - 3 600 t/min

afmetingen (L x B x H)

449 x 420 x 475 mm

drooggewicht

46.5 kg

VII GXV660
motortype
cilinderinhoud

GXV660

luchtgekoelde 4-takt OHV benzinemotor, 90° V-Twin, verticale
uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
688 cm3

netto vermogen

16.0 kW (21.5 HP) / 3 600 t/min

continu nominaal vermogen

11.0 kW (14.8 HP) / 3 000 t/min

max. netto koppel
brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen
afmetingen (L x B x H)
drooggewicht

48.3 Nm / 4.93 kgfm / 2 500 t/min
5.3 l/u - 3 600 t/min
449 x 420 x 492 mm (T-Type)
46.7
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