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H65SB3WT 46 J / 1340 W 
BÚRACIE KLADIVO 

Počet úderov 1400 /min.
Intenzita príklepu 46 J
Celková dĺžka 731 mm
Hmotnosť 18 kg
Upínací šestihran 30mm

Štandardné príslušenstvo: kufor na 
kolesách

| elektropneumatický príklep  | úchyt šetihran 30 mm  | moderný dizajn a ergonomické telo | antivibrační systém | 
nízký hluk| Soft-touch rukojeť rukoväť  znižujúca vibrácie | 

Katalógová cena:

1127 €

999 €
Akciová cena:

NOVINKA

Príkon 930 W
Intenzita príklepu 11 J
Počet úderov naprázdno 3000 /min.
Celková dĺžka 430  mm
Hmotnosť  5,1 kg

Štandardné príslušenstvo: plastový kufor,  prídavná 
rukoväť, sekacia špice

H41MBWS 1250 W / 11 J 
BÚRACIE KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | ľahké výkonné sekacie kladivo | prachotesný vypínač | sekáč 
nastaviteľný do 12 polôh | funkčný a robustný dizajn pro pohodlnú prácu v rukaviciach |

Katalógová cena:

726 €

450 €
Akciová cena:

DH40MCWS 40 mm / 1100 W 
VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Max. vŕtací priemer v betóne 40 mm
Vŕtacia korunka 105 mm
Príkon 1100 W
Intenzita príklepu 9 J
Otáčky naprázdno  620 /min.
Počet úderov naprázdno 2800 /min.
Celková dĺžka  448 mm
Hmotnosť 7,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový 
doraz

NOVINKA

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vŕtania vo 
svojej triede | rukoväť zmierňujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vŕtanie s príklepom / sekanie | 

Katalógová cena:

621 €

510 €
Akciová cena:

http://www.hitachi-elektronaradi.cz
http://www.hitachi-elektronaradi.cz


DH52MEWS 18 J / 1500 W 
BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO  

Max. vŕtací priemer v betóne 52 mm
Vŕtacia korunka 160 mm
Príkon 1500 W
Intenzita príklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 / min.
Počet úderov naprázdno 1.000 - 2.400 / min.
Celková dĺžka 585 mm
Hmotnosť 11,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový 
doraz

Max. vŕtací priemer v betóne 45 mm
Vŕtacia korunka 125 mm
Príkon 1500 W
Intenzita príklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 / min.
Počet úderov naprázdno 1.200-2.950 / min.
Celková dĺžka 35 mm
Hmotnosť 9,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový 
doraz

DH45MEWS 13,5 J / 1500 W
BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO  
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Katalógová cena:

1166 €

890 €
Akciová cena:

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia 
rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť zmierňujúce vibrácie | hliníkové telo | dve 
funkcie - vŕtanie s príklepom / sekanie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre 
pohodlnú prácu v rukaviciach |

Katalógová cena:

1360 €

1030 €
Akciová cena:

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia 
rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť zmierňujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie 
- vŕtanie s príklepom / sekanie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu 
v rukaviciach |

LOW VIBRATION HANDLE

LOW VIBRATION HANDLE

H60MEWT 20J / 1500 W 
BEZUHLÍKOVÉ BÚRACIE KLADIVO  
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

LOW VIBRATION HANDLE

Príkon 1500 W
Príklep 20 J
Počet úderov 1500-2100 / min.
Celková dĺžka 585 mm
Hmotnosť 11,6 kg

Štandardné príslušenstvo: plastový 
kufor 

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | dlhá životnosť, bezúdržbový | Soft-touch 
rukoväť zmierňujúce vibrácie | aretácia vypínača | kompaktný | ľahký | kompatibilný s 
generátorom | stabilný výkon pri poklese napätia | najlepšie vo svojej triede | vylepšená 
manipulácia | nastavenie uhlu bitu |

Max. vŕtací priemer v betóne 45 mm
Vŕtacia korunka 125 mm
Príkon 1500 W
Intenzita príklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 / min.
Počet úderov naprázdno 1.200-2.950 / min.
Celková dĺžka 35 mm
Hmotnosť 9,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor

H45MEWS13,5 J / 1500 W 
BEZUHLÍKOVÉ BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

LOW VIBRATION HANDLE

Katalógová cena:

738 €

619 €
Akciová cena:

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX |  rukoväť zmierňujúce vibrácie | hliníkové 
telo | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviciach |

Katalógová cena:

932 €

779 €
Akciová cena:



DV18VWU 13 mm / 690 W
PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 

Max. vŕtacie priem. v betóne 18 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Príkon 690 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.000 / 3.000 / min.
Počet úderov naprázdno 0 - 8.400 / 27.300 / min.
Rozsah skľučovadla 13 mm
Závit skľučovadla 1/2 "x 20 UNF
Celková dĺžka 333 mm
Hmotnosť 2,0 kg

Štandardné príslušenstvo: rukoväť, hĺbkový doraz,
plastový kufor

| Výkonný motor | Vysoká rýchlosť vŕtaní | ergonomická rukoväť s 
mäkkým držadlom | plynule nastaviteľná regulácia otáčok | 
dvojrýchlostná prevodovka | rýchloupínacie skľučovadlo |

D13VGWU 13 mm / 710 W
VŔTAČKA

Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 40 mm
Príkon 710 W
Max. krútiaci moment 80 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 600 / min.
Rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm
Závit skľučovadla 1/2 "x 20 UNF
Celková dĺžka 287 mm
Hmotnosť 2,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
bočná rukoväť, plastový kufor

| ergonomický tvar | elektronická regulácia rýchlosti | L / P chod | protišmyková 
rukoväť | nová koncepcia prevodového ústrojenstva v celokovovom obale | určená 
pre prácu v ťažkom prostredí a vŕtanie do ocele a dreva |

DH26PCNA 26 mm / 830 W 
VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

Max. vŕtacie priem. do betónu 26 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 50 mm
Príkon 830 W
Príklep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.100 / min.
Počet úderov 0 - 4.300 / min.
Celková dĺžka 367 mm
Hmotnosť 2,8 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz,
kufor

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostná spojka | tri funkcie - 
vŕtanie do dreva a kovu / vŕtanie do betónu kameňa a tehál / ľahké sekanie | plynulá 
regulácia otáčok | Soft touch rukoväť | Auto-stop | L / P chod |

DH28PBYNX 28 mm / 850 W 
VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

Max. vŕtacie priem. do betónu 28 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 50 mm
Príkon 850 W
Príklep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.100 / min.
Počet úderov 0 - 4.300 / min.
Celková dĺžka
SDS - plus / skľučovadlo 400 mm / 437 
mm
Hmotnosť 2,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz,  kufor

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostná spojka | dve funkcie - 
vŕtanie do dreva a kovu / vŕtanie do betónu kameňa a tehál | plynulá regulácia 
otáčok | Soft touch rukoväť | Auto-stop | L / P chod | antivibračný systém UVP | 
výmenná hlava |

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

DH28PCNA 316 mm / 720 W 
VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

Max. vŕtacie priem. do betónu 26 mm
Max. vŕtacie priem. v oceli 13 mm
Max. vŕtacie priem. v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 80 mm
Príkon 720 W
Príklep 3,5 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.050 / min.
Počet úderov 0 - 4.000 / min.
Celková dĺžka 316 mm
Hmotnosť 3,4 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufor

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostná spojka | tri funkcie - vŕtanie do dreva a kovu / vŕtanie do 
betónu kameňa a tehál / ľahké sekanie | plynulá regulácia otáčok | Soft touch rukoväť | Auto-stop | L / P chod |

W6VM 328 mm / 620 W 
ELEKTRICKÝ SKRUTKOVAČ
Max. priemer skrutiek 6 mm
Max. priem. skrutky so závitom 6 mm
Príkon 620 W
Otáčky naprázdno 0 - 6.000 / min.
Max. uťahovací moment 9 Nm
Upínanie 1/4 "šesťhran
Celková dĺžka 328 mm
Hmotnosť 1,4 kg

Štandardné príslušenstvo:
magnetický držiak bitov, hĺbkový doraz, 
phillips - bit PH2

| elektronická regulácia rýchlosti | hliníkový korpus súkolia pokrytý elastomérom | dokonale vyvážená konštrukcia | 
rukoväť typu Soft-grip | ľahko ovládateľný vypínač | extra dlhý kábel 7,5 m |

Katalógová cena:

190 €

155€
Akciová cena:

Katalógová cena:

291 €

235 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

252 €

205 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

256 €

235 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

516 €

415 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

217 €

175 €
Akciová cena:



KC18DRBLWB
DS18DBSL 18 V /  70 Nm
AKKU  VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

DH18DBL 18 V
AKKU VŔTACIE KLADIVO

Batérie 2ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
HITBOX

KC18DG4LWB
DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU  VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

DH18DBL 18 V
AKKU VŔTACIE KLADIVO

WH18DBDL 18 V / 207 Nm
AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

G18DBL 18V / 125 mm
AKKU ÚHLOVÁ BRÚSKA

Batérie 3ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
Taška

ZADARMO
LED lampa
UB18DEL

DV18DBL2WP 18 V / 5.0 Ah / 136 Nm
AKKU BEZUHLÍKOVÝ PRÍKLEPOVÝ 
VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion

REACTIVE FORCE CONTROL

Max. vrt. priemer v tehle 16 mm
Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr v dreve 76 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrutu 10 x 90 mm
Max. uťahovací moment 136 Nm
Upínací otvor skľučovadla 18 V
Otáčky naprázdno 0-500 / 2.100 / min.
Upínací otvor skľučovadla 13 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Celková dĺžka 204 mm

Štandardné príslušenstvo:
2x batéria, nabíjačka, bočná rukoväť

| najsilnejší vo svojej triede | regulácia rýchlosti | elektronické ovládanie | elektrická 
brzda | L / P chod | dvojrýchlostná prevodovka | Soft-touch rukoväť pre ľahkú 
manipuláciu a bezpečnú prevádzku | kovové rýchloupínacie skľučovadlo so 
zámkom | rýchla nabíjačka s ventilátorom | LED svetlo | zavesenie na opasok alebo 
pás | RFC - elektronická bezpečnostná spojka | HITBOX |

SADY STROJOV S BEZUHLÍKOVOU TECHNOLÓGIOU

| elektrická brzda | elektronická regulácia otáčok | L / P chod | 2-stupňová 
prevodovka | 22 stupňov uťahovacieho momentu | rýchloupínacie 
skľučovadlo | mäkké držadlo | maximálna doba nabíjania 40 min. |

DS18DBSLWP 18 V / 5 Ah / 70 Nm
AKKU BEZUHLÍKOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
Max. vrt. priemer v oceli  13 mm
Max. vrt. priemer v dreve 38 mm
Max. uťahovací moment 70 Nm
Max. veľkosť vrutu do dreva 6,8x50 mm
Otáčky naprázdno 0-450/min / 0-1250/min
Rozmery 278 x 227 mm
Napätie18V
Hmotnosť 1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:
nabíjačka, 2 x 5 Ah batérie, bit, HITBOX

5.0Ah
Li-ion

Compatible
Batteries

ZADARMO
LED lampa
UB18DGL

Katalógová cena:

641 €

535 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

505 €

395 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

1127 €

890 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

1671 €

1330 €
Akciová cena:



DS10DAL 10,8 V / 1.5 Ah / 36 Nm
AKKU VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
331/5000
Max. vrt. priemer v oceli 10 mm
Max. vrt.průměr v dreve 29 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrutu 5,8 x 45 mm
Max. uťahovací moment 36 Nm
Upínací otvor skľučovadla 10 mm
Napätie 10,8 V
Otáčky naprázdno 0-350 / 1300 / min.
Hmotnosť 1,0 kg
Celková dĺžka 170 mm

Štandardné príslušenstvo:
2 batérie, nabíjačka, plastový kufor, lampa

| elektrická brzda | rukoväť typu Soft Grip | dvojrýchlostný prevod | L / P chod | 22 
stupňová spojka umožňujúca presný výber uťahovacieho momentu | poistný hák | 
najkratší telo vo svojej triede |

DS18DJLWC 18 V / 1,5 Ah / 53 Nm
AKKU SKRUTKOVAČ
Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr v dreve 38 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrutu 8 x 75mm
Max. uťahovací moment 44 Nm
Upínací otvor skľučovadla 18 V
Otáčky naprázdno 0-400 / 1.500 / min.
Upínací otvor skľučovadla 13 mm
Hmotnosť 5.0 Ah 1,9 kg
Celková dĺžka 202 mm

Štandardné príslušenstvo:
2x batéria, nabíjačka, plastový kufor

Compatible
Batteries

| elektrická brzda | rukoväť typu Soft Grip | dvojrýchlostný prevod | L / P chod | 22 
stupňová spojka umožňujúca presný výber uťahovacieho momentu | poistný hák | 
LED osvetlenie |

| minimálne samovybíjanie | bezuhlíkový motor - 50% dlhšiu 
životnosť ako bežné motory Hitachi | nízka hmotnosť | vysoká 
životnosť | elektronické ovládanie | elektrická brzda | L / P chod | Soft-
touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | rýchla 
nabíjačka s ventilátorom | zavesenie na opasok alebo pás | 
Štandardné príslušenstvo: 2x batéria, nabíjačka, HITBOX

Skrutky M10 - M20
Pevnostné skrutky M10 - M16
Upínanie 1/2 "štvorhran
Napätie 18 V
Doba nabíjania 38 min
Počet otáčok 0-1.000 / 0-2.700 /
Plné zaťaženie príklepov: vysoké 0 - 3.600 / min.
Max. uťahovací moment 305 Nm
Hmotnosť 1,8 kg
Celková dĺžka 145 mm

WR18DBDL2WP 18 V / 5.0 Ah / 305 Nm
AKKU BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

Compatible
Batteries

| moderný ergonomický tvar | L / P chod | vŕtanie do dreva, plastu, hliníka a ocele, 
ideálny stroj pre malé aplikácie | ochrana obvodov proti preťaženiu a nesprávne 
zaťažovanie | LED osvetlenie | rukoväť typ Soft Grip | 21 nastaviteľných polôh | doba 
nabíjania max. 30 minút

výkonný rázový skrutkovač | LED osvetlenie | kolískový vypínač | 
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY

WR18DSHLW4 18 V / 480 Nm
AKKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

Compatible
Batteries

Skrutky M12 - M22
Pevnostné skrutky M12 - M16
Upínanie 1/2 "štvorhran
Napätie 18 V
Počet otáčok 0-1.500 / min.
Plné zaťaženie príklepov: vysokej 2.000 / min.
Max. uťahovací moment 480 Nm
Hmotnosť 3,0 kg
Celková dĺžka 264 mm

DB3DL2 3,6V / 1,5 Ah / 5 Nm
AKKU SKRUTKOVAČ
Vŕtanie do dreva a hliníka 4 mm
Max. vel. vrutu 3,5 mm
Max. priem. skrutky 5 mm
Max. Utah. moment skrutkovanie 0,3-2,9 Nm
Max. Utah moment vŕtanie 5 Nm
Otáčky naprázdno 200/600 / min.
Upínanie 1/4 "šesťhran
Celková dĺžka 268 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Napätie 3,6 V
 
Štandardné príslušenstvo:
2 batérie, nabíjačka

EC58LA 160 l/min. / 230 V
KOMPRESOR
Hlučnosť 71,8 dB
Napätie 230 V
Obsah nádrže 6 l
Maximálny tlak 8 bar
Sací výkon 160 l / min.
Hmotnosť 9,0 kg
olej nie

| výrazný dizajn | prenosný | bez oleja |

Katalógová cena:

204 €

160 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

147 €

119 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

330 €

179 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

318 €

267 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

621 €

549 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

334 €

269 €
Akciová cena:



| najmenší a najľahší vo svojej triede | vysoká životnosť | dvojrýchlostná 
prevodovka | elektronické ovládanie | L / P chod | Soft-touch rukoväť 
pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | hák na zavesenie | 
plynulá regulácia otáčok a výkonu |

Šrouby a matice M12 - M22
Pevnostní šrouby M12 - M16
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370 W
Plné zatížení příklepů 360 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 228 mm 

Standardní příslušenství: 
plastový kufr

WR16SEWA 370 W / 360 Nm
BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

| stabilný výkon aj pri poklese napätia | najmenší a najľahší vo svojej 
triede | bezuhlíkový motor | robustné a vysoko odolné hliníkové 
telo | rýchle prepínanie medzi režimami L / P |

Běžné šrouby M14 - M24
Vysokopevnostní šrouby M16 - M22
Utahovací moment 620 Nm
Upínací čtyřhran 3/4" 
Otáčky naprázdno 1.400 /min.
Příklep 2.000 /min.
Celková délka 280 mm
Hmotnost  4,6 kg

Standardní příslušenství:
boční rukojeť, kufr 

W22SEWA 620 Nm / 4,6 kg
BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

Napätie 220V-240V
Príkon 2000 W
Max. výstupný tlak 150 bar
Pracovný tlak 110 bar
Max prietok vody 6,67 l / min
Prípustná teplota 40 ° C alebo menej
Rozmery 425 x 345 x 905 mm
Hmotnosť 12,4 kg

Štandardné príslušenstvo: ručná 
striekacia pištoľ, vysokotlaková hadica 
(10m), variabilná tryska, turbo hubica, 
konektor napájacej vody, čistič trysiek, 
držiak kábla, držiak pištole, rukoväť

| umývanie širokého rozsahu je možné pomocou dlhej tlakovej 
hadice | vysokotlaková hadica dĺžka 10m | vertikálne typ pre 
jednoduché skladovanie | ľahký kompaktný design pre jednoduché 
používanie | vstavaná tepelná ochrana | s kolieskami a madlom pre 
ľahký pohyb | rotačné ON / OFF vypínač pre pohodlné zapnutie |

AW130NA 1600 / 130 bar
TLAKOVÁ UMÝVAČKA
Príkon 1600 W
Max. výstupný tlak 130 bar
Pracovný tlak 90 bar
Max prietok vody 6 l / min
Prípustná teplota 40 ° C alebo menej
Rozmery 325 x 260 x 790 mm
Hmotnosť 8,3 kg

Štandardné príslušenstvo: ručná striekacia 
pištoľ, vysokotlaková hadica (10m), variabilná 
tryska, turbo hubica, konektor napájacej vody, 
čistič trysiek, držiak kábla, držiak pištole, 
rukoväť

| umývanie širokého rozsahu je možné pomocou dlhej 
tlakovej hadice | vysokotlaková hadica dĺžka 10m | 
vertikálne typ pre jednoduché skladovanie | ľahký 
kompaktný design pre jednoduché používanie | 
vstavaná tepelná ochrana | s kolieskami a madlom pre 
ľahký pohyb | rotačné ON / OFF vypínač pre pohodlné 
zapnutie |

ZADARMO

rotační kartáč
335652

AW150NA 2000 / 150 bar
TLAKOVÁ UMÝVAČKA

RH600TNA 2000 W
TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ
Nastavenie 1 450 ° C - 250 l / min
Nastavenie 2 600 ° C - 500 l / min
Príkon 2000 W
Celková dĺžka (vr. Hubice) 245 mm
Hmotnosť 0,6 kg

Štandardné príslušenstvo: 
kufor, 4 trysky, škrabka

| ergonomická rukoväť | režim pre rýchle chladenie | mäkká rukoväť | s hákom | 
priemer výfukovej rúry 34,5 mm | vyvážené telo | dva režimy teploty a prúdenie 
vzduchu |

Trieda prachu L
Sací výkon 3,6 m3 / min.
Max. podtlak 25 kPa
Max. objem prachu 30 l
Príkon 1.200 W
Zásuvka 100-2600 W
Hmotnosť 18,0 kg
Rozmery 465 x 595 x 960 mm

Štandardné príslušenstvo:
sacia hadica, vysávacej sada, rukoväť 
nasávanie vzduchu, filter

RP300YDL 1000 W / 3,6 m�/min.
VYSÁVAČ NOVINKA

| mechanický oklep | pre mokré a suché vysávanie | nárazuvzdorná, 
extrémne robustná špeciálna nádoba | výkonný motor s dlhou životnosťou | 
elektrická zásuvka |

Katalógová cena:

563 €

393 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

855 €

660 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

271 €

215 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

411 €

325 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

77 €

49 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

360 €

320 €
Akciová cena:



| presné a včasné čistenie �ltrov podľa aktuálneho stupňa znečistenia �ltrov | zamedzenie nadmerného zanášanie �ltrov - lepšie čistenie �ltrov | eliminácia zbytočného 
spúšťanie vibrátora čistenie �ltrov | čistenie �ltra trvá iba 3,5 sekundy | vďaka sile 300g pri čistení �ltrov je aj ten najťažšie odstrániteľný prach oklepom z �ltra odstránený | 
redukcia hlučnosti | technológia Pemanent Clean umožňuje čistenie �ltrov počas vysávania - úspora času a nákladov | žiadny pokles sacieho výkonu počas čistenia �ltrov - 
žiadny únik prachu z vysávača | vhodný taktiež pre vysávanie vlhkého prachu, vody a blata | pre mokré a suché vysávanie | nárazuvzdorná, extrémne robustná špeciálna plastová 
nádoba | dvojstenná technológie | výkonný motor s dlhou životnosťou | patentované otočné šupátko pri ústí nádoby | elektrická zásuvka |

Trieda prachu M
Sací výkon 3,66 m3 / min.
Max. podtlak 25 kPa
Max. objem prachu 45 l
Max. objem pre kvapalinu 40 l
Príkon 1.200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnosť 18,0 kg
Rozmery 465 x 595 x 960 mm

Štandardné príslušenstvo:
sacia hadica, vysávacej sada, rukoväť 
nasávanie vzduchu, filter

RP500YDM 1200 W / 3,66 m�/min.
VYSÁVAČ

Napätie 230 V
Príkon 1100 W
Otáčky naprázdno
nízke 150–300 1/min.
vysoke 300–650 1/min.
Celková dĺžka  325 mm
HmotnosŤ 5,4 kg
Upínací závit M14
Pozvoľný rozbeh áno

UM12VSTNA 1100 W
MIEŠADLO

Štandardné príslušenstvo: miešadlo, 
uhlíkové kefky, kľúče,
metla priemer  120 mm

CM75EBPWA 75 cm�/ 355 mm
BENZÍNOVÁ REZAČKA NA BETÓN

Priem. diamant. kotúča 355 mm
Hĺbka rezu 125 mm
Výkon3,9 k W
Objem palivovej nádrže 1,1 l
Max. rezná rýchlosť> 5100 / min.
Menovité otáčky motora 9200 / min.
Priemer otvoru 20 mm (25,4 mm s 
redukciou)
Suchá hmotnosť 10,6 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúče, ochranné 
okuliare, príprava pre mokré rezanie

| profesionálna píla na rezanie betónu, asfaltu 
a kameňa | nová generácia visoce výkoného 
Pure Fire dvojtaktného motora | šetrná k 
životnému prostrediu | ergonomický a 
odolný design | dekompresný ventil | nízke 
vibrácie | klinový remeň s poloautomatickým 
n a p í n a n í m  |  t r o j s t u p ň o v á  f i l t r á c i a 

ZADARMO
2x kotúč
773007

CEBR230310

230x22,2 mm, 
univerzálne, pre 
suché použitie, 
segment 10 mm

773007

diamantový kotúč, 
350x25,4 mm, pre 
benzínové rezačky, 
univerzálne použitie, 
segment 15 mm

773021

diamantový 
kotúč, 350x25,4 
mm, pre 
benzínové 
rezačky, pre 
rezanie asfaltu, 
segment 10 mm

CSMP125300CZ

diamantový kotúč, 
125x22,2 mm, na 
dlaždice a prírodný 
kameň, pre suché i 
mokré použitie, 
segment 8 mm

CEE1253010

diamantový kotúč, 
125x22,2 mm,
 univerzálne, pre suché 
použitie, segment 10 
mm

CEE2303010AA 

230x22,2 mm, 
univerzálne, pre 
suché použitie, 
segment 10 mm

Katalógová cena:

1039 €

919 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

1244 €

955 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

236 €

179 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

179 €

156 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

127 €

99 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

36 €

32 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

24 €

18,50 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

36 €

28 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

19,60 €

11,60 €
Akciová cena:



C7SSUT 68 mm / 1050 W 
KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 190 mm
Hĺbka rezu pri 90˚ 68 mm
Hĺbka rezu 45˚ 46 mm
Príkon 1050 W
Počet otáčok naprázdno 5500 / min.
Celková dĺžka 291 mm
Hmotnosť 3,4 kg

Štandardné príslušenstvo:
kotúč, paralelný doraz, kľúč

| hliníková vodiaca doska potiahnutá
  vrstvou niklu | ergonomická a ľahká
konštrukcia | bezpečnostný vypínač |

C7STWA 62 mm / 1710 W
KOTÚČOVÁ PÍLA 

Priem. pílového kotúča 185 mm
Hĺbka rezu pri 90˚ 62 mm
Hĺbka rezu 45˚ 47,5 mm
Príkon 1710 W
Počet otáčok naprázdno 6000 / min.
Hmotnosť 4,3 kg

Štandardné príslušenstvo: kotúč, paralelný 
doraz, kufor, kľúč

| prípojné miesto pre odsávanie prachu alebo lapač pilín | oceľová vodiaca doska | 
rukoväť Soft-touch | ergonomická a ľahká konštrukcia | bezpe čnostné vypínač | 
najnižšiu úroveň hluku vo svojej triede | ofuk |

CJ90VSTWA  90 mm / 705 W 
PRIAMOČIARA PÍLA
Max. výška rezu do dreva 90 mm
Max. výška rezu do
uhlíkovej ocele 8 mm
Min. priemer oblúka 25 mm
Naklápanie vpravo i vľavo 45˚
Príkon 705 W
Počet otáčok naprázdno 850 - 3000 / min.
Zdvih pílového listu 20 mm
Celková dĺžka 228 mm
Hmotnosť 2,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
pílový list, kľúč, plastový kufor

| soft-grip rukoväť | rýchla výmena nástrojov | variabilná rýchlosť | 3 stupňový 
predkmit | silná hliníková konštrukcia |

C6SSWA 57 mm / 1050 W
KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 165 mm
Hĺbka rezu pri 90˚ 57 mm
Hĺbka rezu 45˚ 38 mm
Príkon 1.050 W
Počet otáčok naprázdno 5.500 / min.
Celková dĺžka 276 mm
Hmotnosť 3,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, kotúč, paralelný doraz,

| hliníková vodiaca doska potiahnutá
  vrstvou niklu | ergonomická a ľahká
konštrukcia | bezpečnostný vypínač |

CJ110MVNA 110 mm / 720 W 
PRIAMOČIARA PÍLA
Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45˚
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 
3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, 
adaptér protiotřepu,odsávání klíč, 
plastový kufr

| motor novej generácie | systém výmeny plátku bez použitia náradia | 
elektronická regulácia rýchlosti | minimálny polomer rezu 25 mm | 4 stupňový 
predkyvom | pätka pokrytá ochrannou vrstvou niklu | HITBOX |

| systém nastavenia rovnobežnosti | hliníkové telo | soft grip rukoväť | 
jednoduché nastavenie hĺbky | roztvárací klin |

Priem. pílového kotúča 190 mm 
Hĺbka rezu pri 90˚ 66 mm
Hĺbka rezu 45˚ 48 mm
Príkon 1300 W
Počet otáčok naprázdno 5800 / min.
Celková dĺžka 366 mm
Hmotnosť 5,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
kotúč, paralelný doraz, inbus. kľúč, 
odsávanie, HITBOX

C7BUM 66 mm / 1300 W 
KOTÚČOVÁ PÍLA 

| najkompaktnejšie a najľahší vo svojej triede | vyvážené rozloženie 
hmotnosti, tak aby sa nástroj držaný horizontálnej polohe | Silent Mode 
motora zaistí nižší hluk | ochrana proti preťaženiu | mäkký štart | ofuk | 
systém nastavenia rovnobežnosti | svetelné LED diódy s vysokou 
intenzitou | indikátor stavu batérie

Priemer rezného kotúča 165 mm
Max rezná hĺbka 90 °: 66 mm
             45 °: 45 mm
Napätie 18V
Otáčky naprázdno:
Power Mode 4100 / min.
Silent Mode 2500 / min.
Celková dĺžka 294 mm
Hmotnosť 3,2 kg
Štandardné príslušenstvo:
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY

C18DBAL 66 mm / 18V
AKKU KOTÚČOVÁ PÍLA

NOVINKA

NOVINKA

Compatible
Batteries

ZADARMO
vodiaca lišta 1400x168 mm
307106

Katalógová cena:

491 €

479 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

204 €

165 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

151 €

122 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

155 €

125 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

127 €

113 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

197 €

165 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

355 €

275 €
Akciová cena:



M8V2 1150 W / 8 mm / s elektronikou
HORNÁ FRÉZKA
Upínacie priem. 8 mm
Max. hĺbka zapustenia 60 mm
Príkon 1150 W
Otáčky naprázdno 11.000 - 25.000 / min.
Upínacia matica M14
Výška 232 mm - 292 mm
Hmotnosť 3,6 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, fréza, vodítko, šablónové vodítko, HITBOX

| celovlnná elektronická regulácia otáčok | aretácia vretena | dokonalá 
protiprašná ochrana | tri pozície nastavenia postranných rukovätí | revolverový 
systém nastavenia hĺbky frézovania | možnosť použitia redukcie klieštiny (6mm) | 

SV15YCWB 350 W / 150 mm / s elektronikou
EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Priem.  brus.  papieru 150 mm
Príkon 350 W
TurboBoost otáčky voľnobehu 11000 / min.
Rýchlosť bez záťaže 4200 - 9200 / min.
Priem. Oscilačný pohyb 2,8 / 6,2 mm
Celková dĺžka 182 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo: brúsny papier, 
odlučovač prachu

| moderný a ergonomický design s lemovaním protišmykovým materiálom | 
dokonalý systém na odstraňovanie prachu s možnosťou pripojenia vysávača | 
rýchla zmena brúsneho papiera  | plynulé elektronické riadenie rýchlosti

NOVINKA

P20STNA 82 mm / 580 W 
HOBLÍK 

Hobľovacia šírka 82 mm
Hĺbka drážky 9 mm
Max. hrúbka triesky 1,5 mm
Príkon 580 W
Počet otáčok naprázdno 17.000 / min.
Celková dĺžka 296 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo:
nôž, vodítko, kľúč

| kompaktný a ľahký | jednoduché nastavenie hĺbky rezu pomocou gombíka | 
držiak kábla | stojan zabraňujúca kontaktu medzi čepeľou a obrobkom | Soft-
touch rukoväť | V-drážka k vedeniu po hrane | voliteľné: adaptér na odsávanie pre 
pripojenie k vysávaču alebo prachového vrecka |

SB8V2WA 76 mm / 1020 W 
PÁSOVÁ BRÚSKA

| elektronická regulácia otáčok | dokonalá protiprašná ochrana | silný 
a odolný motor novej generácie | ergonomický tvar rukoväte | 
hliníkové telo |

Rozmer brúsneho pásu 76 x 533 mm
Príkon 1.020 W
Rýchlosť pásu naprázdno 250 - 450 m / min.
Celková dĺžka 318 mm
Hmotnosť 4,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
brúsny pás, zberač prachu

SV13YAWB 230 W / 125mm / s elektronikou
EXCENTRICKÁ BRUSKA

Priem. brus. papiera 125 mm
Príkon 230 W
Otáčky naprázdno 7000 - 12000 / min.
Priem. oscilačného pohybu 3,2 mm
Celková dĺžka 145 mm
Hmotnosť 1,4 kg

Štandardné príslušenstvo:
brúsny papier, lapač prachu

| moderná, ergonomická konštrukcia obložená protišmykovým materiálom | 
dokonalý systém odvádzania prachu s možnosťou pripojenia vysávača | rýchla 
výmena brúsneho papiera | plynulá elektronická regulácia otáčok |

SB10V2NA S ELEKTRONIKOU 100 mm / 1020 W 
PÁSOVÁ BRÚSKA

Rozmer brúsneho pásu 100x 610 mm
Príkon 1.020 W
Rýchlosť pásu naprázdno 420 m / min.
Celková dĺžka 363 mm
Hmotnosť 5,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
brúsny pás, zberač prachu

| elektronická regulácia otáčok | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný 
motor novej generácie | ergonomický tvar rukoväte | hliníkové telo |

CR13V2WS 1010 W / 300 mm 
CHVOSTOVÁ PÍLA
Max. priem. rezu do trubiek 130 mm
Max. priem. rezu do dreva 300 mm
Max. hrúbka plechu 19 mm
Príkon 1010 W
Počet kmitov 0 - 2800 / min.
Posun pílového listu 29 mm
Celková dĺžka 435 mm
Hmotnosť 3,2 kg

Štandardné príslušenstvo: pílový list, plastový kufor, 
kľúč

| systém výmeny plátkov bez použitia náradia | vysoká rezná rýchlosť | 
ergonomický predný kryt | ergonomická zadná rukoväť | plynulá regulácia 

P18DSLW4 82 mm / 18 V
AKKU HOBLÍK 

Hoblovací šířka 82 mm
Max. tloušťka třísky  2 mm
Napětí 18 V
Počet otáček naprázdno 16.000 /min.
Celková délka 326 mm
Hmotnost 3,2 kg

Standardní příslušenství:
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
nůž, vodítko, klíč

| viac ako 95 m hobľované dĺžky na jedno nabitie | hĺbka drážky 9 mm | rukoväť 
typu Soft Grip | LED svietidlo | indikátor stavu batérie |

Compatible
Batteries

Katalógová cena:

252 €

205 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

322 €

262 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

322 €

262 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

271 €

219 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

291 €

275 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

170 €

139 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

174 €

109 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

213 €

163 €
Akciová cena:



| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | 
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | zvýšená 
ochrana proti prachu | hluboké řezání v betonu 30 mm | elektronická brzda |

G18DBBVLWQ 18V / 5.0 Ah / 125 mm
AKKU BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Otáčky naprázdno 4700 - 9000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Závit vretena M14 x 2
Celková dĺžka 326 mm
Hmotnosť 2,7 kg
Napätie 18 V

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, 2x batéria 5 Ah, 
nabíjačka, HITBOX

Napätie 14,4 / 18 V
Max. strih železa 1,6 mm
Max. strih nerezu 1,2 mm
Max. strih hliníka 2,3 mm
Min. rezný rádius 25 mm
Otáčky naprázdno 5300 / min.
Celková dĺžka 295 mm
Hmotnosť 2,2 kg
štandardné príslušenstvo
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY,
v kartóne

CE18DSLW4 18V / 14V
AKKU NOŽNICE NA PLECH

| 25 mm min. rádius | viac ako 80 m strižné dĺžky na jedno nabitie | rezná 
rýchlosť 5m / min. | jednoduchá výmena britov |

Compatible
Batteries

Napätie 14,4 / 18 V
Max. strih železa 1,6 mm
Max. strih nerezu 1,2 mm
Max. strih hliníka 2,3 mm
Min. rezný rádius 40 mm
Otáčky naprázdno 2500 / min.
Celková dĺžka 295 mm
Hmotnosť 2,1 kg
štandardné príslušenstvo
BEZ BATÉRIE A NABÍJAČKY,
v kartóne

CN18DSLW4 18V / 14V
AKKU PRESTRIHOVAČ PLECHU

| 40 mm min. rádius | viac ako 20 m strižné dĺžky na jedno nabitie | rezná 
rýchlosť 1,8 m / min. | odvod triesok spodkom |

Compatible
Batteries

Compatible
Batteries

NOVINKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkon 1200 W
Otáčky naprázdno 12000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková délka277 mm
Hmotnosť 2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, plastový 
kufor

G13SWW2 125 mm / 1200 W 
UHLOVÁ BRÚSKA

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | 
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | 
antivibračná rukoväť |

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkon 730 W
Otáčky naprázdno 10000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 258 mm
Hmotnosť 1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, DIA kotúč 

G13SR4YL 125 mm / 730 W 
UHLOVÁ BRÚSKA 

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | 
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie |

G23SWUWG 230 mm / 2200 W
UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 23 mm
Príkon 2200 W
Otáčky naprázdno 6600 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 469 mm
Hmotnosť 5,6 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúč, prídavná 
rukoväť

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | 
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | vypínač 0V 
Release - ochrana proti nechcenému zapnutiu po výpadku prúdu | obmedzenie 
rozbehového prúdu |

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkon 1700 W
Otáčky naprázdno 11000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 315 mm
Hmotnosť 2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť

G13YG 125 mm / 1200 W 
UHLOVÁ BRÚSKA

| aretácia vretena k ľahšiu výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | 
moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | 
antivibračná rukoväť | indikácia preťaženia |

NOVINKA

695 €

549 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

637 €

499 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

586 €

465 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

171 €

130 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

311 €

259 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

81 €

70 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

225 €

175 €
Akciová cena:



Predstavujeme novú generáciu dvojtaktných motorov. Séria 
pureFire dosahuje o 70% nižšie emisie a o 30% nižšiu spotrebu 
paliva s 50% nižším obsahom paliva. Tieto produkty sú šetrné 
k životnému prostrediu, vhodné pre dlhodobé použi�e!

Požadovaná sila v ťahu je o 30-50% nižšia. S-start je ideálny pre 
tých, ktorí chcú, aby bol štart motora hladký a plynulý. Je 
vhodný aj pre profesionálnych užívateľov, ktorí vďaka 
menšiemu vynaloženému úsiliu šetrí čas i silu.

| S štart: motor sa spúšťa mäkko a hladko | veľmi nízka hlučnosť a vibrácie | vysoká odolnosť | 
asymetrická rukoväť pomáha znížiť únavu pri práci | * Wind Governor Mechanism - udržuje 
konštantné otáčky podľa zaťaženia rezného kotúča
* Wind governor mechanism nepracuje ak je škrtiaca klapka plne otvorená.

| S štart: motor sa spúšťa mäkko a hladko | veľmi nízka hlučnosť a vibrácie | vysoká odolnosť | 
asymetrická rukoväť pomáha znížiť únavu pri práci | * Wind Governor Mechanism - udržuje 
konštantné otáčky podľa zaťaženia rezného kotúča
* Wind governor mechanism nepracuje ak je škrtiaca klapka plne otvorená.

CG24ECMP 23,9 cm�
KROVINOREZ 
Zdvihový objem 23,9 cm�
Max. výkon 0,72 kW
Objem palivové nádrže 400 cm�
Průměr trubky 24 mm
Rozměry 1770 x 665 x 440 mm 
Hmotnost bez náplní 4,4 kg

Standardní vybavení:
ramení popruh, ochranné brýle

CG27ECMP 26,9 cm�
KROVINOREZ 
Zdvihový objem 26,9 cm�
Max. výkon 0,72 kW
Objem palivovej nádrže 400 cm�
Priemer trubky 24 mm
Rozmery 1770 x 665 x 440 mm
Hmotnosť bez náplní 4,4 kg

Štandardné vybavenie:
ramenné popruh, ochranné okuliare

CS35SBWA 350 mm / 1900 W 
ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA

Dĺžka vodiacej lišty 350 mm
Rýchlosť reťaze 14,5 m / s
Typ rezacie lišty s ozubeným čelom
Delenie reťaze 3,8 "
Olejová nádržka 200 ml
Celková dĺžka 445mm
Hmotnosť bez náplní 4,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
reťaz, lišta, kryt reťazové lišty,
kľúč

| výkonný motor | mechanická brzda | napínaním reťaze bez použitím náradia | 
nastavovač prietoku oleja | mäkká rúčke | vyvážené telo pre lepším kontrolu hrdze |

CS35YNA 350 mm / 2000 W 
ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA
Dĺžka vodiacej lišty 350 mm
Rýchlosť reťaze 14,5 m / s
Typ rezacie lišty s ozubeným čelom
Delenie reťaze 3,8 "
Olejová nádržka 150 ml
Celková dĺžka 490 mm
Suchá hmotnosť 4,9 kg

Štandardné príslušenstvo: reťaz, 
lišta, kryt reťazové lišty,
kľúč

| výkonný motor | mechanická brzda | napínanie reťaze bez použitia náradia | Soft-
start | nastavovač prietoku oleja | mäkká rukoväť | vyvážené telo pre lepšiu kontrolu 

Katalógová cena:

182 €

149 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

236 €

189 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

489 €

385 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

547 €

429 €
Akciová cena:



DA300ENE 50,2 cm� / 1,54 kW
PÔDNY JAMKOVAČ

Zdvihový objem 50,2 cm�
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivovej nádrže 1000 cm�
Max. výkon 25,4 mm
Max. veľkosť bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm

| kapacita vrtáku až do priemeru 300 mm | 
obsluha dvoma osobami | nastaviteľný uhol 
rukoväte | duálne škrtiace zariadenia: pre ochranu 
obsluhujúceho personálu |

CG25EUAPWH 25,0 m� / 0,81m�
KROVINOREZ
Zdvihový objem 25,0 cm�
Max. výkon 0,81 kW
Objem palivovej nádrže 550 cm�
Rozmery 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnosť bez náplní 5,7 kg

Štandardné príslušenstvo: nôž, 
popruh, ochranné okuliare

| štvortaktný motor | nízke emisie | asymetrická rukoväť pre lepšie držanie | digitálne kontrolovaný systém 
zapaľovania |

CG40EASNA 39,8 cm� / 1,21 kW
KROVINOREZ 

Zdvihový objem 39,8 cm�
Max. výkon 1,21 kW
Objem palivovej nádrže 1000 cm�
Priemer rúrky 28 mm
Hmotnosť bez náplní 7,5 kg

Štandardné príslušenstvo:
strunová hlava, nôž, dvojitý popruh

| Pure Fire motor | S-štart: motor sa spúšťa mäkko a hladko | anti-vibračný systém |

CG23ECPWJ 39,8 cm� / 0,7 kW
KROVINOREZ 

| New Pure Fire motor | asymetrická držadlá | krytá nádrž | veľký objem palivovej nádrže |

Zdvihový objem 22,5 cm�
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivovej nádrže 480 cm�
Rozmery 1770 x 630 x 395 mm
Hmotnosť bez náplní 4,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
strunová hlava

CG23ECPWB 39,8 cm� / 0,7 kW
KROVINOREZ 

| New Pure Fire motor | asymetrická držadlá | krytá nádrž | veľký objem palivovej 
nádrže |

Zdvihový objem 22,5 cm�
Max. výkon 0,7 kW
Objem palivovej nádrže 480 cm�
Rozmery 1770 x 320 x 235 mm
Hmotnosť bez náplní 5,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
strunová hlava, nôž, dvojitý popruh

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
66448 Moravany, Modřická 205,  ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., S hingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome,  M  inato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com,  www.hitachi-koki.co.jp

Ceny sú uvedené s DPH. Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok tu uvedených. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky sú iba ilustratívne.

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Vyhradzujeme si právo na zmenu uvedených
podmienok. Hitachi Power Tools Czech s.r.o. nezodpovedá za tlačové chyby.
Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky sú iba ilustratívne.

Katalógová cena:

404 €

319 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

493 €

375 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

334 €

269 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

342 €

269 €
Akciová cena:

Katalógová cena:

1190 €

749 €
Akciová cena:
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