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Dank u voor het aanschaffen van deze Honda-waterpomp.

Deze gebruikershandleiding beschrijft de bediening en het onderhoud van de

Honda-waterpomp: WB20XT/WB30XT

Alle in deze uitgave opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de informatie

zoals deze bij het ter perse gaan beschikbaar was.

Honda Motor Co., Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen op ieder

moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Honda kan niet toestaan dat deze gebruikershandleiding geheel of gedeelte-

lijk zonder haar schriftelijke toestemming op enigerlei wijze wordt verveel-

voudigd.

Deze gebruikershandleiding hoort bij de pomp en dient daarom bij verkoop

bij de pomp te blijven.

De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op: WB20XT

Besteed extra aandacht aan de zinnen die worden voorafgegaan door één

van de volgende woorden:

 Als de aangegeven instructies niet worden opgevolgd,

bestaat het gevaar van ernstig lichamelijk letsel of zelfs een dodelijk ongeval.

VOORZICHTIG: Geeft aan dat er een kans bestaat op materiële schade als de

aanwijzingen niet worden opgevolgd.

AANWIJZING: Nuttige informatie.

Raadpleeg bij problemen of vragen een officiële Honda-dealer.

De Honda-waterpomp is zodanig ontworpen dat deze veilig en betrouwbaar

is als deze op de juiste manier wordt bediend.

Bestudeer de gebruikershandleiding alvorens de waterpomp te gebruiken.

Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging van

het materiaal.

• De afbeeldingen kunnen, afhankelijk van het type, enigszins afwijken.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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Afvoeren
Ter bescherming van het milieu mogen apparaten, accu's,  
motorolie enz. niet bij normaal afval worden gezet.  
Houd u aan de wettelijke voorschriften of raadpleeg uw officiële  
Honda-dealer voor de afvoer van deze materialen.
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1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Voor een veilig gebruik−

• Mors geen brandstof. Gemorste brandstof of brandstofdamp kan in brand

vliegen. Verwijder gemorste brandstof alvorens de motor te starten.

• Laat de motor niet draaien in een afgesloten ruimte. De uitlaatgassen

bevatten onder andere het giftige gas koolmonoxide; inademing hiervan

kan leiden tot bewusteloosheid en kan zelfs dodelijk zijn.

WAARSCHUWING

De Honda-waterpomp is zodanig ontworpen dat  
deze veilig en betrouwbaar is als de pomp op de  
juiste manier wordt bediend.  
Bestudeer de gebruikershandleiding alvorens de  
waterpomp te gebruiken. Als dit niet gebeurt,  
kan dit leiden tot persoonlijk letsel of  
beschadiging van het materiaal.

Uitlaatgas bevat het giftige koolmonoxide, een  
kleurloos en reukloos gas. Het inademen ervan  
kan leiden tot bewusteloosheid en de dood.

Als u de pomp in een (gedeeltelijk) afgesloten  
ruimte laat draaien, kan de hoeveelheid giftige  
uitlaatgassen in de lucht gevaar opleveren.

Laat de pomp nooit draaien in een garage, huis  
of in de nabijheid van open ramen of deuren.

Zet de motor af voor het tanken.
Benzine is uiterst brandbaar en kan onder  
bepaalde omstandigheden exploderen. Vul de  
tank bij in een goed geventileerde ruimte en met  
een uitgeschakelde motor.
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Voor een veilig gebruik−

• Voer altijd eerst een controle vooraf uit alvorens de motor te starten (zie

bladzijde 9). Hierdoor kunnen ongelukken en beschadiging worden voor-

komen.

• Pomp om veiligheidsredenen geen brandbare of agressieve vloeistoffen,

zoals benzine of zuren op. Gebruik de pomp om corrosie te voorkomen

ook niet voor zeewater, chemische oplossingen of bijtende vloeistoffen

als afgewerkte olie, wijn en melk.

• Plaats de pomp op een stevige, vlakke ondergrond. Als dit niet gebeurt

kan er brandstof gemorst worden.

• Zorg in verband met brandgevaar voor voldoende ventilatie en houd ten

minste 1 meter (3 feet) rondom de pomp vrij als deze in werking is. Plaats

geen brandbare voorwerpen in de buurt van de pomp.

• Houd kinderen en dieren uit de buurt om brandwonden ten gevolge van

hete onderdelen te voorkomen.

• Zorg dat bekend is hoe de pomp snel uitgezet kan worden en waar alle

bedieningselementen voor dienen. Laat niemand de pomp bedienen die

niet op de hoogte is van de werking.

WAARSCHUWING
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2. PLAATS VAN VEILIGHEIDSLABELS
Deze labels waarschuwen voor mogelijke gevaren die ernstig letsel kunnen
veroorzaken. Lees de labels, veiligheidsaanwijzingen en voorzorgsmaatre-
gelen zorgvuldig door.

Als een label loslaat of slecht leesbaar is, vraag uw Honda-dealer dan om een
nieuw exemplaar.

WAARSCHUWING VOOR DE GEBRUIKER [Voor Europa]

WAARSCHUWING BIJ GEBRUIK WATERPOMP  

[Voor Australië]
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Plaats van CE-merk en geluidslabels

[Voor Europa]

CE-MERK [Voorbeeld: WB20XT]

Naam en adres fabrikant

Leeggewicht

Model

Productiejaar

Naam en adres verkooppunt

GELUIDSLABEL

[Voorbeeld: WB20XT]
6



3. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
<WB20XT>

AFTAPPLUG POMP

AANZUIGOPENING

PERSOPENING

LUCHTFILTER

GASHENDEL

TANKDOP

MOTORSCHAKELAAR

ZEEF

UITLAATDEMPER 

AFTAPPLUG

OLIEVULDOP/ 

PEILSTOK

CHOKEHENDEL

VULDOP OPVOERWATER

SLANGKOPPELING

HANDGREEP  

REPETEERSTARTER

BRANDSTOFKRAAN

FRAME
7



<WB30XT>

LUCHTFILTER

GASHENDEL

AFTAPPLUG

UITLAATDEMPER

AANZUIG- 

OPENING

PERSOPENING

AFTAPPLUG POMP

ZEEF

FRAME

TANKDOP

CHOKE- 

HENDEL

OLIEVULDOP/ 

PEILSTOK

VULDOP OPVOERWATER

SLANGKOPPELING

HANDGREEP  

REPETEERSTARTER

BRANDSTOF- 

KRAANHENDEL

MOTORSCHAKELAAR
8



4. HANDELINGEN VOOR HET STARTEN
1. Sluit de aanzuigslang aan.

Gebruik in de handel verkrijgbare slangen, koppelingen en slangklemmen.

De aanzuigslang dient van versterkt materiaal te zijn dat niet dicht kan klap-

pen. Zorg dat de aanzuigslang niet langer is dan noodzakelijk, de pomp levert

namelijk de beste prestaties als deze zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak

geplaatst is. De aanzuigtijd is dan ook het kortst.

Plaats de bijgeleverde zeef op de aangegeven manier met een klemband op

het uiteinde van de aanzuigslang.

VOORZICHTIG:

Plaats voor het pompen altijd de zeef op het uiteinde van de aanzuigslang.

De zeef houdt verontreinigingen tegen en voorkomt verstopping en bescha-

diging van de rotor.

SLANGKLEM

AANZUIGSLANG

ZEEF

AANZUIGSLANG

AANZUIGOPENING

AFDICHTRING

WARTEL

SLANG- 

KOPPELING

SLANGKOPPELING

SLANGKLEM

SLANGKLEM

KOPPELSTUK SLANG
9



2. Sluit de afvoerslang aan.

Gebruik een in de handel verkrijgbare slang, koppeling en slangklem. Een

korte slang met grote diameter is het meest efficiënt. Slangen met grote

lengte of kleine diameter verhogen de stromingsweerstand waardoor de

opbrengst van de pomp vermindert.

AANWIJZING:

Draai de slangklem goed vast om te voorkomen dat de slang onder hoge

druk losraakt.

3. Controleer het motorolieniveau.

VOORZICHTIG:

• Motorolie is een belangrijke factor voor wat betreft motorvermogen en
levensduur. Gebruik van oliën zonder reinigende additieven of plantaar-
dige oliën wordt afgeraden.

• Zorg ervoor dat tijdens het controleren van het olieniveau de motor uit is
en op een vlakke ondergrond staat.

Gebruik goede viertaktolie met een groot vuilopnemend vermogen die aan
de eisen van Amerikaanse autofabrikanten voldoet (minimaal API Service
Classificatie SE of gelijkwaardig).
Kies de viscositeit die geschikt is voor de gemiddelde temperatuur in uw
omgeving.

AFVOERSLANG

SLANGKLEM

OMGEVINGSTEMPERATUUR
10



Verwijder de olievuldop met de peilstok en veeg deze schoon.

Steek de vuldop met peilstok in de vulopening, maar draai deze niet in. Vul

de voorgeschreven olie bij tot aan de rand van de vulopening als het peil te

laag is.

VOORZICHTIG:

Als de motor met te weinig olie draait, kan dit leiden tot ernstige motor-

schade.

Waarschuwingssysteem laag olieniveau (indien van toepassing)

Het waarschuwingssysteem laag olieniveau voorkomt motorschade die kan

ontstaan door onvoldoende olie in het carter. Als het olieniveau in het carter

een bepaalde minimale grens bereikt, schakelt het systeem de motor auto-

matisch uit (de motorschakelaar blijft in de stand AAN).

Als de motor stilvalt en daarna niet meer wil starten, controleer dan eerst het

motorolieniveau alvorens naar storingen te gaan zoeken.

OLIEVULPIJP

OLIEVULDOP

MAXIMUMNIVEAU
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4. Controleer het brandstofniveau.

Gebruik loodvrije autobenzine van 91 RON of hoger (PON 86 of hoger).

Gebruik nooit oude of vervuilde benzine of een olie/benzinemengsel. Voor-

kom dat er vuil of water in de brandstoftank komt.

• Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden
exploderen.

• Vul brandstof bij in een goed geventileerde omgeving terwijl de motor is
uitgeschakeld. Rook niet en voorkom open vuur en vonken tijdens het bij-
tanken en in ruimten waar brandstof is opgeslagen.

• Mors geen brandstof. Gemorste brandstof of brandstofdamp kan in brand
vliegen. Verwijder gemorste brandstof alvorens de motor te starten.

• Voorkom herhaaldelijk of langdurig contact van brandstof met de huid en
het inademen van benzinedampen. 
HOUD BENZINE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Zorg ervoor dat de motor uit is en op een vlakke ondergrond staat. Verwijder
vervolgens de tankdop en controleer het brandstofniveau.
Vul de tank bij als deze bijna leeg is.
Doe de brandstoftank niet helemaal vol. Vul de tank tot ongeveer 25 mm (1
inch) onder de rand, zodat de brandstof nog kan uitzetten. Afhankelijk van de
omstandigheden waaronder de pomp wordt gebruikt, kan het nodig zijn om
het brandstofniveau te verlagen.
Controleer na het bijvullen of de tankdop goed is vastgedraaid.

WAARSCHUWING

BOVENSTE RAND BRANDSTOFTANK MAXIMUMBRANDSTOFNIVEAU

25 mm  

(1 inch.)
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AANWIJZING:

Benzine veroudert erg snel afhankelijk van factoren als blootstelling aan licht,

temperatuur en tijd.

In het ergste geval kan benzine binnen 30 dagen bederven.

Het gebruik van vervuilde benzine kan de motor ernstig beschadigen (ver-

stopte carburateur, vastzittende klep).

Dergelijke schade die ontstaat door het gebruik van slechte en/of verouderde

benzine valt niet onder de garantie.

• Volg om dergelijke schade te voorkomen de volgende aanbevelingen

strikt op:

• Gebruik alleen de voorgeschreven benzine (zie blz. 12).

• Gebruik verse en schone benzine.

• Bewaar benzine in een goedgekeurde tank om verslechtering van de kwa-

liteit tegen te gaan.

• Tap de brandstoftank en carburateur af als het apparaat langer dan 30

dagen niet wordt gebruikt (zie blz. 27).

Benzinesoorten met alcohol

Als u benzine met alcohol wilt gebruiken, dient u zich ervan te verzekeren dat

het octaangetal gelijk of hoger is dan door Honda wordt aanbevolen. De ben-

zine kan vermengd zijn met 2 soorten alcohol: ethanol en methanol. Gebruik

geen benzine met meer dan 10% ethanol. Gebruik geen benzine met metha-

nol waaraan geen cosolventen en corrosieremmende middelen zijn toege-

voegd. Gebruik geen benzine met meer dan 5% methanol, zelfs niet als het

mengsel cosolventen en corrosieremmende middelen voor methanol bevat.

AANWIJZING:

• Schade aan het brandstofsysteem en slechte prestaties ten gevolge van

het gebruik van benzine met alcohol vallen niet onder de garantie. Omdat

nog onvoldoende bewezen is dat het gebruik van methanol onschadelijk

is, kan Honda het gebruik hiervan niet goedkeuren.

• Probeer er, alvorens brandstof bij een onbekende leverancier aan te schaf-

fen, achter te komen of de brandstof alcohol bevat en zo ja, het soort en de

hoeveelheid. Als de motor storingen vertoont bij gebruik van benzine met

alcohol of benzine waarvan wordt vermoed dat deze alcohol bevat,

gebruik dan benzine waarvan zeker is dat deze geen alcohol bevat.
13



5. Controleer het luchtfilterelement.

Verwijder de vleugelmoer, de ring en het luchtfilterdeksel.
Controleer het filterelement op vuil en verstopping. Reinig het filterelement
indien nodig (zie blz. 23).

VOORZICHTIG:
Laat de motor nooit draaien zonder luchtfilter. Door verontreinigingen als
stof en vuil die door de motor aangezogen worden, zal deze sneller slijten.

6. Controleer het opvoerwater.

Vul de pompkamer met water alvorens de pomp te starten.

VOORZICHTIG:
Zet de pomp niet aan zolang de pompkamer niet voorgevuld is met opvoer-
water, anders zal de pomp oververhit raken. Door langdurig droog rond-
draaien kan de keerring van de pomp beschadigen. Als de pomp droog
ronddraait, zet de motor dan meteen uit en laat de pomp afkoelen alvorens
deze voor te vullen met opvoerwater.

LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTERELEMENT

VULDOP VOORVULWATER
14



5. STARTEN VAN DE MOTOR
1. Zet de brandstofkraan in de stand AAN.
2. Zet de chokehendel in de stand GESLOTEN.

AANWIJZING:

Gebruik de choke niet als de motor warm is of bij hoge omgevingstemperatu-

ren.

3. Zet de motorschakelaar in de stand AAN.

CHOKEHENDEL

AAN

AANAANAAN

BRANDSTOF- 

KRAANHENDEL

GESLOTEN

GESLOTEN

AAN

MOTORSCHAKELAAR

AAN
15



4. Beweeg de gashendel iets naar links.

5. Trek licht aan de handgreep van de repeteerstarter tot een weerstand voel-
baar is; geef dan een flinke ruk aan de handgreep in de richting van de pijl.

VOORZICHTIG:

Laat de repeteerstarter niet terugschieten. Geleid de handgreep terug om

schade aan het startmechanisme te voorkomen.

GASHENDEL

SNEL LANGZAAM

HANDGREEP REPETEERSTARTER

Trekrichting
16



6. Als de chokehendel voor het starten in de stand GESLOTEN was gezet, zet
deze dan gedurende de opwarmfase van de motor geleidelijk naar de
stand OPEN.

� Gebruik op grote hoogte

Op grote hoogte is het standaard lucht/brandstofmengsel te rijk. Hierdoor zal

het vermogen afnemen en het brandstofverbruik toenemen.

De werking op grote hoogte kan verbeterd worden door bepaalde aanpassin-

gen aan de carburateur. Als de pomp permanent op grote hoogte (hoger dan

1.500 m (5.000 feet)) gebruikt wordt, laat de carburateur dan aanpassen door

uw Honda-dealer.

Zelfs met een optimale sproeierbezetting neemt het motorvermogen elke 300

m (1.000 ft) hoger met 3,5% af. Als de carburateur niet aangepast wordt, zal

het vermogen nog meer afnemen.

VOORZICHTIG:

Als de pomp wordt gebruikt op een lagere hoogte dan die waarvoor de

sproeier is gekozen, kan dat leiden tot een afname van het vermogen, over-

verhitting en ernstige motorschade vanwege een te arm lucht/brandstof-

mengsel.

OPEN

OPEN

CHOKEHENDEL
17



6. WERKING

18

VOORZICHTIG:

Gebruik de pomp niet voor modderwater, afgewerkte olie, wijn, enz.

Zet na het starten van de motor de gashendel in de stand SNEL zodat de

pomp eventueel aanwezige lucht uit het systeem kan verwijderen en contro-

leer de opbrengst van de pomp.

De opbrengst van de pomp is afhankelijk van het motortoerental. Als de

gashendel in de stand SNEL staat, is de opbrengst hoog en als de gashendel

in de stand LANGZAAM staat, is de opbrengst laag.

GASHENDEL

LANGZAAMSNEL



7. UITSCHAKELEN VAN DE MOTOR

19

Zet in noodgevallen de motor uit door de motorschakelaar in de stand UIT te

zetten. Voer onder normale omstandigheden de volgende procedure uit.

1. Beweeg de gashendel helemaal naar rechts.

2. Zet de motorschakelaar in de stand UIT.

3. Zet de brandstofkraan in de stand UIT.

MOTORSCHAKELAARGASHENDEL

UIT

LANGZAAM

UIT

UIT

BRANDSTOFKRAAN



8. ONDERHOUD
Voor een optimale werking is periodieke controle en afstelling van de pomp
erg belangrijk. Regelmatig onderhoud levert ook een bijdrage aan de verlen-
ging van de levensduur. De onderhoudspunten met de juiste intervallen zijn
vermeld in onderstaande tabel.

Zet de motor uit alvorens hier werkzaamheden aan uit te voeren. Zorg
ervoor dat de ruimte goed geventileerd is. De uitlaatgassen bevatten onder
andere het giftige gas koolmonoxide; inademing hiervan kan leiden tot
bewusteloosheid en kan zelfs dodelijk zijn.

VOORZICHTIG:
• Als de pomp is gebruikt voor zeewater, enz., spoel deze dan onmiddellijk

daarna door met schoon zoet water om corrosie en aanslag te voorko-

men.

• Gebruik originele Honda-onderdelen voor onderhoud en reparatie. Ver-

vangingsonderdelen die niet dezelfde kwaliteit hebben kunnen de pomp

beschadigen.

WAARSCHUWING
20



Onderhoudsschema

AANWIJZING:

(1) In een stoffige omgeving is het raadzaam vaker onderhoud te plegen.

(2) Deze punten dienen door de officiële Honda-dealer uitgevoerd te worden, tenzij u

beschikt over het juiste gereedschap en de vereiste kennis. Raadpleeg het werk-

plaatshandboek voor de onderhoudsprocedures.

(3) Registreer het aantal bedrijfsuren, om de onderhoudsintervallen juist te kunnen

bepalen.

Eerste  
maand  
of na  
20 uur

Elke  
3  

maanden 
of elke  
50 uur 

(1)

Voor  
elk  

gebruik

Niveau controleren

Verversen

Controleren

Reinigen

Controleren - afstellen

Vervangen

Reinigen

Controleren - afstellen

Controleren - afstellen

Reinigen

Reinigen

Controleren

Controleren

Controleren

Controleren

Elke  
6  

maanden 
of elke  
100 uur

(2)

Elk  
jaar  

of elke  
300 uur

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Na elke 500 uur (2)

Elke 2 jaar (indien nodig vervangen) (2)

Uit te voeren na elke aangegeven  
maand of na het aantal gebruiksuren,  
afhankelijk van wat het eerst verstreken is.

Onderdeel

ONDERHOUDSINTERVAL (3)

Motorolie

Luchtfilter

Bougie

Vonkenvanger  
(indien van toepassing)

Stationair toerental

Klepspeling

Verbrandingskamer

Brandstoftank en filter

Brandstofslang

Rotor

Rotorspeling

Inlaatklep pomp
21



1. Olie verversen

Tap de olie af terwijl de motor nog warm is om de olie snel en volledig af te

tappen.

1. Verwijder de olievuldop/peilstok en de aftapplug en tap de olie af.

2. Plaats de aftapplug met een nieuwe afdichtring en controleer of de plug

goed vastzit.

3. Vul bij met de voorgeschreven olie (zie blz. 10) tot het aangegeven niveau.

OLIECAPACITEIT: WB20XT: 0,56 liter (0,59 US qt, 0,49 Imp qt) 

WB30XT: 0,58 liter (0,61 US qt, 0,51 lmp qt)

Was uw handen met water en zeep na het omgaan met afgewerkte olie.

AANWIJZING:

Voer afgewerkte motorolie op de wettelijk voorgeschreven manier af. U dient

de olie in een afgesloten verpakking bij een daarvoor bestemd inzamelpunt

in te leveren. Niet bij het afval, in het riool of in de natuur gooien.

OLIEVULDOP/PEILSTOK

AFTAPPLUG

 OLIENIVEAU

AFDICHTRING
22



2. Luchtfilter reinigen

Een vervuild luchtfilter beperkt de hoeveelheid lucht die naar de carburateur
stroomt. Reinig het luchtfilter regelmatig om defecten aan de carburateur te
voorkomen. Voer het onderhoud vaker uit als de pomp in stoffige gebieden
wordt gebruikt.

Gebruik voor het reinigen geen benzine of oplosmiddelen met een laag
vlampunt. Deze zijn licht ontvlambaar en onder bepaalde omstandigheden
explosief.

VOORZICHTIG:

Laat de pomp nooit draaien zonder luchtfilter. Door verontreinigingen als
stof en vuil die door de motor aangezogen worden zal deze sneller slijten.

1. Verwijder de vleugelmoer en het luchtfilterdeksel en verwijder vervolgens
het filterelement.

2. Reinig het filterelement met een onbrandbaar oplosmiddel of een oplos-
middel met een hoog vlampunt en droog het grondig.

3. Drenk het filterelement in schone motorolie en knijp erin om het teveel
aan olie te verwijderen.

4. Plaats het luchtfilterelement en het deksel.

WAARSCHUWING

LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTERELEMENT
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3. Onderhoud bougie

Voorgeschreven bougie: BPR6ES (NGK)

W20EPR-U (DENSO)

Voor een goede werking van de motor moet de bougie goed afgesteld en

schoon zijn.

1. Neem de bougiedop los en verwijder vervolgens de bougie met de bou-
giesleutel.

Als de motor heeft gedraaid, is de uitlaatdemper erg heet. Raak de uitlaat

dan niet aan.

2. Controleer de bougie visueel. Gooi de bougie weg als er zichtbare slijtage

is of als de isolator scheurtjes of splinters vertoont. Bij hergebruik de bou-

gie reinigen met een staalborstel.

3. Meet de elektrodenafstand met een voelermaatje. 
Verbuig de massa-elektrode indien nodig.
De elektrodenafstand moet zijn:
0,7 − 0,8 mm (0,028 − 0,031 in)

WAARSCHUWING

BOUGIEDOP

0,7 – 0,8 mm  

(0,028 – 0,031 in)
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4. Controleer of de afdichtring van de bougie in goede staat verkeert en draai
de bougie met de hand in om te voorkomen dat deze er scheef ingedraaid
wordt.

AANWIJZING:

Draai een nieuwe bougie nog een halve slag verder om de afdichtring in te

drukken. Draai een gebruikte bougie nog 1/8 −  1/4 slag verder om de afdicht-

ring in te drukken.

VOORZICHTIG:

De bougie moet goed vastgedraaid worden. Als de bougie niet goed vastge-

draaid is, kan deze erg heet worden en kan de motor beschadigd raken.
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4. Onderhoud vonkenvanger (als optie leverbaar)

De uitlaat kan erg heet worden en ook na het uitschakelen van de motor nog
enige tijd heet blijven. Raak de uitlaat niet aan als deze heet is. Laat deze eerst
afkoelen alvorens verder te gaan.

1. Verwijder de twee M8-moeren en verwijder de uitlaat.
2. Verwijder de vier zelftappende schroeven (5 mm) en de verwijder het hitte-

schild van de uitlaat.
3. Verwijder de schroef (4 mm) van de vonkenvanger en verwijder de von-

kenvanger uit de uitlaat.

4. Verwijder de koolafzetting op de
vonkenvanger met een borstel. Let
op dat u de vonkenvanger niet
beschadigd.

VOORZICHTIG:

Controleer elke 100 uur of de vonken-

vanger nog in orde is.

AANWIJZING:

De vonkenvanger dient vrij van scheu-

ren en gaten te zijn. Vervang deze indien nodig.

5. Plaats de vonkenvanger, het hitteschild van de uitlaat en de uitlaat in de

omgekeerde volgorde van het verwijderen.

WAARSCHUWING

VONKENVANGER

HITTESCHILD

UITLAATDEMPER

ZELFTAPPENDE  

SCHROEVEN (5 mm)

SCHROEF (4 mm)

M8-MOEREN

ROOSTER  

VONKENVANGER
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9. TRANSPORT/OPSLAG
• Laat om verbranding en brandgevaar te voorkomen de motor afkoelen

alvorens deze te transporteren of op te bergen.

• Zet de brandstofkraan in de stand UIT en houd de pomp tijdens het trans-

port horizontaal om morsen van brandstof te voorkomen. Gemorste

brandstof of brandstofdamp kan in brand vliegen.

Let op de volgende punten als de pomp gedurende langere tijd wordt opge-
slagen:
1. Zorg ervoor dat de opslagruimte niet te vochtig of stoffig is.
2. Reinig de binnenzijde van de pomp.....

Als de pomp wordt gebruikt voor zanderig of vervuild water, zal er vuil in
de pomp neerslaan. 
Spoel de pomp door met schoon water alvorens deze uit te zetten, anders
kan de rotor beschadigd raken als de pomp weer wordt gestart. Verwijder
na het doorspoelen de aftapplug, tap zoveel mogelijk water af uit het
pomphuis en plaats de plug weer.

3. Tap de brandstof af….. 
a. Zet de brandstofkraan in de stand UIT, verwijder de aftapplug van de

vlotterkamer en tap de carburateur af. Vang de brandstof op in een
geschikte bak.

b. Zet de brandstofkraan in de stand AAN en tap de brandstof uit de tank
af in een geschikte bak.

c. Monteer de aftapplug terug in de carburateur.

WAARSCHUWING

AFTAPPLUG POMP

AFTAPPLUG
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4. Ververs de motorolie.

5. Verwijder de bougie en giet ongeveer 15 ml schone motorolie in de cilin-

der. Laat de motor een aantal omwentelingen ronddraaien om de olie te

verdelen en monteer de bougie.

6. Trek aan de handgreep van de repeteerstarter tot er compressieweerstand

voelbaar is. Blijf trekken tot de inkeping op de startpoelie in lijn staat met

de opening in het repeteerstartermechanisme (zie onderstaande afbeel-

ding). Op dat punt zijn de in- en uitlaatkleppen dicht waardoor de motor

beter beschermd is tegen corrosie.

7. Dek de pomp af tegen stof.

Zet het merkteken op de starterpoelie

gelijk met het bovenste gat van de  

repeteerstarter.
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10. STORINGZOEKEN
Wanneer de motor niet aanslaat:

1. Is er voldoende brandstof?

2. Staat de brandstofkraan in de stand AAN?

3. Komt er benzine in de carburateur?

Draai om dit te controleren de aftapplug los terwijl de brandstofkraan in

de stand AAN staat.

Verwijder gemorste brandstof alvorens de motor te starten. Gemorste

brandstof of brandstofdamp kan in brand vliegen.

4. Staat de motorschakelaar in de stand AAN?

5. Zit er voldoende olie in de motor?

6. Is de bougie in goede conditie?

Verwijder en controleer de bougie. Reinig de bougie, stel de elektrodenaf-

stand af en droog de bougie. Vervang deze indien nodig.

7. Breng de pomp naar een officiële Honda-dealer als de motor nog steeds

niet start.

WAARSCHUWING

AFTAPPLUG
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Controleer de volgende punten als de pomp niet pompt:

1. Is de pomp volledig gevuld met water?

2. Zit de zeef verstopt?

3. Zitten de slangklemmen goed vast?

4. Zijn de slangen beschadigd?

5. Is de zuigopening te hoog geplaatst?

6. Breng de pomp naar een officiële Honda-dealer als deze nog steeds niet

werkt.

ZEEF

SLANGKLEM

AFVOERSLANG
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11. SPECIFICATIES
Motor

* Het in dit document weergegeven motorvermogen is het netto vermogen
zoals dat volgens de norm SAE J1349 gemeten is bij een productiemotor
bij 3.600 omw/min (netto motorvermogen) en bij 2.500 omw/min (max.
netto motorkoppel). Bij motoren afkomstig uit de massaproductie kan
deze waarde variëren. 
Het vermogen van de in de machine gemonteerde motor hangt van veel
factoren af, zoals het motortoerental, de omgevingsfactoren, het onder-
houd en andere variabelen.

Model WB20XT WB30XT

Typecode WABT WACT

Lengte 455 mm (17,9 in) 510 mm (20,1 in)

Breedte 365 mm (14,4 in) 385 mm (15,2 in)

Hoogte 420 mm (16,5 in) 455 mm (17,9 in)

Leeggewicht [massa] 21 kg (46 lbs) 27 kg (60 lbs)

WB20XT WB30XT

Model GX120T1 GX160T1

Motortype 4-takt, kopkleppen, 1 cilinder

Cilinderinhoud 118 cm3 (7,2 cu-in) 163 cm3 (9,9 cu-in)

[Boring � Slag] 60,0 � 42,0 mm 

(2,4 � 1,7 in)

68,0 � 45,0 mm 

(2,7 � 1,8 in)

Inhoud brandstoftank 1,9 l 

(0,50 US gal, 

0,42 lmp gal)

3,1 l 

(0,82 US gal, 

0,68 lmp gal)

Netto motorvermogen 
(overeenkomstig norm 
SAE J1349*)

2,6 kW bij 3.600 omw/min 

(3,5 pk bij 

3.600 omw/min)

3,6 kW bij 3.600 omw/min 

(4,9 pk bij 

3.600 omw/min)

Max. netto 
motorkoppel 
(overeenkomstig norm 
SAE J1349*)

7,3 Nm bij 2.500 omw/min 

(0,74 kgfm bij 

2.500 omw/min, 

5,4 lbf ft bij 

2.500 omw/min)

10,3 Nm bij 

2.500 omw/min 

(1,05 kgfm bij 

2.500 omw/min, 

7,6 lbf ft bij 

2.500 omw/min)

Koelsysteem Geforceerde luchtkoeling

Ontsteking Transistor-magneet

Draairichting PTO-as Linksom
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Pomp

Geluid

Model WB20XT WB30XT

Diameter aanzuigope-

ning

50 mm (2,0 in) 80 mm (3,1 in)

Diameter van persopening 50 mm (2,0 in) 80 mm (3,1 in)

Maximaal stationair 

toerental

3.900 ± 100 omw/min 3.900 ± 100 omw/min

Opvoerhoogte totaal 32 m (105 ft) 28 m (92 ft)

Aanzuighoogte 8 m (26,3 ft) 8 m (26,3 ft)

Opbrengst 600 l/min 

(158,5 US gal/min, 

132,0 lmp gal/min)

1.100 l/min 

(290,6 US gal/min, 

242,0 lmp gal/min)

Doorlopende bedrijfstijd 1 uur 54 min 2 uur 6 min

Model WB20XT WB30XT

Geluidsniveau op de werkplek 

(EN809: 1998/AC: 2001)

85 dB (A) 88 dB (A)

Variantie 2 dB (A) 2 dB (A)

Gemeten geluidsvermogenniveau 

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

99 dB (A) 104 dB (A)

Variantie 2 dB (A) 2 dB (A)

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau 

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

101 dB (A) 106 dB (A)
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ADRESSEN HONDA-IMPORTEURS

Neem voor meer informatie contact op met het klantencontactcentrum van

Honda dat op het volgende adres of via het volgende telefoonnummer is te

bereiken:



36

AUSTRIA CROATIA FINLAND

BALTIC STATES 
(Estonia/Latvia/ 

Lithuania)

CZECH REPUBLIC GERMANY

BULGARIA DENMARK GREECE

CYPRUS FRANCE

BELGIUM

Honda Motor Europe (North) Hongoldonia d.o.o.

Honda Motor Europe Ltd.

BG Technik cs, a.s. Honda Motor Europe (North)  

GmbH

General Automotive Co S.A.Kirov Ltd. Tima Products A/S

Alexander Dimitriou & Sons Ltd. Honda Relations Clients

OY Brandt AB.

Honda Motor Europe (North)

Hondastraße1  

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

http://www.honda.at

Tuupakantie 7B  

01740 Vantaa

Tel.: +358 20 775 7200

Fax: +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

Jelkovecka Cesta 5  

10360 Sesvete – Zagreb

Tel.: +385 1 2002053

Fax: +385 1 2020754

http://www.hongoldonia.hr

jure@hongoldonia.hr

Estonian Branch  

Tulika 15/17  

10613 Tallinn

Tel.: +372 6801 300

Fax: +372 6801 301

honda.baltic@honda-eu. 

com.

U Zavodiste 251/8  

15900 Prague 5 - Velka  

Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

Sprendlinger Landstraße 166  

63069 Offenbach am Main

Tel.: +49 69 8309-0

Fax: +49 69 8320 20

http://www.honda.de

info@post.honda.de

49 Tsaritsa Yoana blvd  

1324 Sofia

Tel.: +359 2 93 30 892

Fax: +359 2 93 30 814

http://www.kirov.net

honda@kirov.net

Tårnfalkevej 16  

2650 Hvidovre

Tel.: +45 36 34 25 50

Fax: +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

71 Leoforos Athinon  

10173 Athens

Tel.: +30 210 349 7809

Fax: +30 210 346 7329

http://www.honda.gr

info@saracakis.gr

162, Yiannos Kranidiotis Avenue  

2235 Latsia, Nicosia

Tel.: +357 22 715 300

Fax: +357 22 715 400

TSA 80627  

45146 St Jean de la Ruelle Cedex 

Tel.: 02 38 81 33 90

Fax: 02 38 81 33 91

http://www.honda-fr.com

espaceclient@honda-eu.com

Doornveld 180-184  

1731 Zellik

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

http://www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM



HUNGARY

ICELAND NETHERLANDS

PORTUGAL

REPUBLIC OF  
BELARUS

IRELAND NORWAY ROMANIA

ITALY POLAND RUSSIA

Berema AS Hit Power Motor Srl

MALTA

Motor Pedo Co., Ltd.

Bernhard ehf. Honda Motor Europe (North)

Honda Portugal, S.A.

Scanlink Ltd.

dtlsleehWowT

Honda Italia Industriale S.p.A. Aries Power Equipment Sp. z  

o.o.

Honda Motor RUS LLC

The Associated Motors  

Company Ltd.Kamaraerdei ut 3.  

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

Vatnagardar 24-26  

104 Reykdjavik

Tel.: +354 520 1100

Fax: +354 520 1101

http://www.honda.is

Afd. Power Equipment- 

Capronilaan 1  

1119 NN Schiphol-Rijk

Tel.: +31 20 7070000

Fax: +31 20 7070001

http://www.honda.nl

Rua Fontes Pereira de Melo 16  

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 21 915 53 33

Fax: +351 21 915 23 54

http://www.honda.pt

honda.produtos@honda-eu. 

com

Kozlova Drive, 9  

220037 Minsk

Tel.: +375 172 999090

Fax: +375 172 999900

http://www.hondapower.by

M50 Business Park, Ballymount  

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

P.O. Box 454  

1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

http://www.berema.no

berema@berema.no

Calea Giulesti N˚ 6-8 Sector 6  

060274 Bucuresti

Tel.: +40 21 637 04 58

Fax: +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro

hit_power@honda.ro

Via della Cecchignola, 5/7  

00143 Roma

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

ul. Wroclawska 25  

01-493 Warszawa

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

http://www.ariespower.pl

http://www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

21. MKAD 47 km., Leninsky district.  

Moscow region, 142784 Russia

Tel.: +7 (495) 745 20 80

Fax: +7 (495) 745 20 81

http://www.honda.co.ru

postoffice@honda.co.ru

New Street in San Gwakkin Road  

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150
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SERBIA &  
MONTENEGRO

Tenerife province UKRAINE

SLOVAKIA REPUBLIC SWEDEN UNITED KINGDOM

SWITZERLANDSLOVENIA

SPAIN &  
Las Palmas province

TURKEY

AUSTRALIA

Bazis Grupa d.o.o.

(Canary Islands)  

Automocion Canarias S.A.

Honda Ukraine LLC

Honda Slovakia, spol. s r.o. Honda Nordic AB Honda (UK) Power Equipment

Honda Suisse S.A.AS Domzale Moto Center D.O.O.

(Canary Islands)

Greens Power Products, S.L.

Anadolu Motor Uretim ve  

Pazarlama AS

Honda Australia Motorcycle and  

Power Equipment Pty. Ltd

Grcica Milenka 39  

11000 Belgrade

Tel.: +381 11 3820 295

Fax: +381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

Carretera General del Sur, KM. 8,8  

38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: +34 (922) 620 617

Fax: +34 (922) 618 042

http://www.aucasa.com

ventas@aucasa.com

taller@aucasa.com

101 Volodymyrska Str. - Build. 2  

Kyiv 01033

Tel.: +380 44 390 1414

Fax: +380 44 390 1410

http://www.honda.ua

CR@honda.ua

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131112

Fax: +421 2 32131111

http://www.honda.sk

470 London Road  

Slough - Berkshire, SL3 8QY

Tel.: +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk

Box 50583 - Västkustvägen 17  

20215 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

http://www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

10, Route des Moulières  

1214 Vemier - Genève

Tel.: +41 (0)22 939 09 09

Fax: +41 (0)22 939 09 97

http://www.honda.ch

Blatnica 3A  

1236 Trzin

Tel.: +386 1 562 22 42

Fax: +386 1 562 37 05

http://www.as-domzale-motoc.si

Poligono Industrial Congost- 

Av Ramon Ciurans n˚2  

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

Esentepe mah. Anadolu  

Cad. No: 5  

Kartal 34870 Istanbul

Tel.: +90 216 389 59 60

Fax: +90 216 353 31 98

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

1954-1956 Hume Highway  

Campbellfield Victoria 3061

Tel.: (03) 9270 1111

Fax: (03) 9270 1133
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"EC Declaration of Conformity" (EU-conformiteitsverklaring) OVERZICHT

EC Declaration of Conformity

1.  The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith

declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

• Directive 98/37/EC and 2006/42/EC on machinery

• Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility

• Directive 2000/14/EC – 2005/88/EC on outdoor noise

2. Description of the machinery

a) Generic denomination:

b) Function:

Water pump

pumping of water

c) Commercial name d) Type e) Serial number

*1 *1

3. Manufacturer

Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.

410 Ladkrabang Industrial Estate

Lamplatue, Ladkrabang, Bangkok

10520 Thailand

4. Authorized representative

Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V),

9300 Aalst - BELGIUM

5. References to harmonized standards 6. Other standards or specifications

EN809:1998 / AC:2001 -

7. Outdoor noise Directive
a)   Measured sound power :

b)   Guaranteed sound power :

c)   Noise parameter :

d)   Conformity assessment procedure :

e)   Notified body :

*1

*1

*1

ANNEX V

-

8.

9.

Done at :

Date :

Aalst, BELGIUM

Piet Renneboog

Homologation Manager

Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office

*1: see specification page.

*1: voir page de spécifications

*1: zie pagina SPECIFICATIES

*1: Siehe Spezifikationen-Seite

*1: consulte la página de las 

especificaciones
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

39YG3610NL

WATERPOMP

WB20XT,
WB30XT

HONDA Nederland B.V.
Capronilaan 1
1119 NN Schiphol-Rijk

HONDA België
Sphere Business Park
Doornveld 180-184
1731 Zellik Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing


