


NAC oferuje wszystkie urządzenia niezbędne do założenia i pielęgnacji ogrodu  

oraz utrzymania porządku wokół domu przez cały rok.

Produkty NAC można kupić w kilkuset autoryzowanych punktach sprzedaży  

oraz w największych sieciach handlowych: OBI, Bricomarche, Bricoman, PSB Mrówka,  

Makro Cash & Carry, Auchan, Media Expert, Castorama, Leroy Merlin.

Pełną listę punktów sprzedaży można znaleźć na stronie www.nac.com.pl

Wszystkie produkty NAC są objęte 2-letnią gwarancją konsumencką.  

Dla naszych klientów uruchomiliśmy wygodną usługę serwisową.  

Wystarczy, że zgłosisz awarię, a my wyslemy do Ciebie kuriera,  

który dostarczy sprzęt do serwisu NAC. Naprawione urządzenie  

zwrócimy pod wskazany adres. 

Szczegóły na:

www.serwis.nac.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów drukarskich i zmian technicznych w opisach urządzeń.
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Robot Koszący RLM1500-NG

To wyjątkowo proste w instalacji i obsłudze urządzenie  
przeznaczone jest do trawnika o powierzchni do 1 500 m2.
Nie musisz już martwić się programowaniem robota!
Cykl pracy został fabrycznie skonfigurowany w trybie 48 godzin  
niezależnie od koszonej powierzchni, łącznie z czasem na pracę,  
ładowanie i spoczynek.
Wygodę i bezpieczeństwo zapewnia zestaw czujników,  
w które został wyposażony robot: czujnik deszczu,  
czujnik podniesienia oraz czujnik napotkania przeszkody.
Zestaw zawiera komplet elementów niezbędnych  
do uruchomienia i obsługi kosiarki.

Dane techniczne: 
Napięcie znamionowe 28V DC
Prędkość obrotowa 2900 obr./min
Szerokość koszenia 240 mm

Wysokość koszenia 25 – 65 mm
Akumulator Li-ion,  28V
Pojemność akumulatora  4000 mAh
Czas ładowania akumulatora 1-3 h

Masa (robot + akumulator) 10 kg + 0,93 kg
Czujnik deszczu
Czujnik podniesienia
Czujnik napotkania przeszkody

RLM1500-NG
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Wkrętarka akumulatorowa CDB12-SF
Napięcie akumulatora: 12 V       
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
Typ akumulatora: litowo – jonowy
Maksymalny moment obrotowy: 28 Nm    
Prędkość obrotowa I bieg: 0 – 350 obr./min 
Prędkość obrotowa II bieg: 0 – 1100 obr./min
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,0 – 10 mm            
Czas ładowania akumulatora: 1 h             
W zestawie: dwa akumulatory, ładowarka, końcówki do 
wkręcania płaskie (4,5,6 mm), końcówki do wkręcania krzyżakowe 
(PH1,PH2,PH3), uchwyt magnetyczny do bitów 1/4 cala  65 mm
Zalety: brak efektu pamięci dzięki zastosowaniu technologii 
litowo - jonowej, lekka i poręczna konstrukcja gwarantuje komfort 
podczas pracy w trudnodostępnych miejscach, 21 pozycji 
sprzęgła, wskaźnik naładowania akumulatora, ergonomiczny 
uchwyt pokryty gumą, uchwyt szybkomocujący, podświetlenie 
led,wygodna walizka
Waga: 0,94 kg
Kod kreskowy: 5907510482577   

Wkrętarka akumulatorowa CDB18-SF
Napięcie akumulatora: 18 V       
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
Typ akumulatora: litowo – jonowy
Maksymalny moment obrotowy: 28 Nm    
Prędkość obrotowa I bieg: 0 – 350 obr./min 
Prędkość obrotowa II bieg: 0 – 1200 obr./min
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,0 – 10 mm            
Czas ładowania akumulatora: 1 h             
W zestawie: dwa akumulatory, ładowarka,
końcówki do wkręcania płaskie (4,5,6 mm),                                                   
końcówki do wkręcania krzyżakowe (PH1,PH2,PH3),                                       
uchwyt magnetyczny do bitów 1/4 cala  65 mm
Zalety: brak efektu pamięci dzięki zastosowaniu technologii 
litowo - jonowej, lekka i poręczna konstrukcja gwarantuje komfort 
podczas pracy w trudnodostępnych miejscach, 20 pozycji sprzęgła, 
ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, uchwyt szybkomocujący, 
podświetlenie led, uchwyt do paska, wygodna walizka
Waga: 1,34 kg
Kod kreskowy:  5907510483086      

Wiertarka udarowa IDE50-GY
Moc nominalna: 500 W 
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                          
Prędkość obrotowa: 0 – 3000 obr./min
Ilość uderzeń na minutę: 48000 ud/min                                                
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 13 mm                             
Obroty: lewo/prawo                              
Średnica wiercenia w betonie: 13 mm      
Średnica wiercenia w stali: 13 mm     
Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm 
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar                               
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia            
Zalety: ergonomiczny uchwyt pokryty gumą,  mocowanie wierteł - system bezkluczykowy, płynna regulacja obrotów, wygodna rękojeść 
dodatkowa, konstrukcja z pełnym ułożyskowaniem kulkowym gwarantująca długą żywotność
Kod kreskowy: 5907510481891

Młot udarowy HE125-GY
Moc nominalna: 1250 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                          
Prędkość obrotowa: 800 obr./min
Częstotliwość udaru: 3900 ud/min    
Energia udaru: 4 J                                            
System mocujący: SDS Plus                             
Średnica wiercenia w betonie: 30 mm      
Średnica wiercenia w stali: 13 mm     
Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm 
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar, kucie                           
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia, osłona przed kurzem, adapter do systemu SDS Plus na 
kluczyk, smar, wiertła do betonu (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm),  1 szt. dłuto szpic 250 mm,  1 szt. dłuto płaskie  14 mm x 
250 mm, szczotki węglowe         
Zalety: system antywibracyjny, łatwa i szybka wymiana elementów roboczych dzięki systemowi SDS Plus, wygodna walizka
Kod kreskowy: 5907510481945

Młot udarowy HE80-GY-II
Moc nominalna: 800 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                          
Prędkość obrotowa: 0 – 850 obr./min
Częstotliwość udaru: 0 - 4300 ud/min    
Energia udaru: 2,4 J                                            
System mocujący: SDS Plus                             
Obroty: lewo/prawo                              
Średnica wiercenia w betonie: 26 mm      
Średnica wiercenia w stali: 13 mm     
Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm 
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar, podkuwanie, podkuwanie z możliwością precyzyjnego ustawienia dłuta 
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia, osłona przed kurzem, adapter do systemu SDS Plus na 
kluczyk, wiertła do betonu (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm),  1 szt. dłuto szpic 250 mm,  1 szt. dłuto płaskie 14 mm x 250 mm
Zalety: ergonomiczny uchwyt pokryty gumą,  łatwa i szybka wymiana elementów roboczych dzięki systemowi SDS Plus, zmiana 
kierunku obrotów, blokada pracy ciągłej, wygodna walizka         
Kod kreskowy: 5907510482539

Wiertarka udarowa IDE80-GY
Moc nominalna: 800 W 
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                          
Prędkość obrotowa: 0 – 3000 obr./min
Ilość uderzeń na minutę: 48000 ud/min                                                
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 13 mm                             
Obroty: lewo/prawo                              
Średnica wiercenia w betonie: 13 mm      
Średnica wiercenia w stali: 13 mm     
Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm 
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar                               
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia            
Zalety: ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, mocowanie wierteł - system bezkluczykowy, płynna regulacja obrotów, wygodna rękojeść dodatkowa, 
konstrukcja z pełnym ułożyskowaniem kulkowym gwarantująca długą żywotność, blokada pracy ciągłej, wygodna walizka transportowa
Waga: 2,1 kg
Kod kreskowy: 5907510483505

Wiertarka udarowa - dwubiegowa IDE105VS-GY
Moc nominalna: 1050 W 
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                          
Prędkość obrotowa I bieg: 0 – 1100 obr./min
Prędkość obrotowa II bieg: 0 – 2800 obr./min
Ilość uderzeń na minutę I bieg: 17200 ud/min
Ilość uderzeń na minutę II bieg: 44800 ud/min                                        
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 13 mm                             
Obroty: lewo/prawo                              
Średnica wiercenia w betonie: 20 mm      
Średnica wiercenia w stali: 13 mm     
Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm 
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar                               
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia            
Zalety: dwa biegi, ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, mocowanie wierteł – system kluczykowy, płynna regulacja obrotów, 
wygodna rękojeść dodatkowa, konstrukcja z pełnym ułożyskowaniem kulkowym gwarantująca długą żywotność, blokada 
pracy ciągłej, wygodna walizka transportowa
Waga: 3,5 kg
Kod kreskowy: 5907510483499

Wkrętarka akumulatorowa CDB14-GY
Napięcie akumulatora: 14,4 V       
Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
Typ akumulatora: litowo – jonowy
Maksymalny moment obrotowy: 13 Nm    
Prędkość obrotowa: 0 – 550 obr./min    
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 10 mm            
Czas ładowania akumulatora: 3 – 5 h          
W zestawie: dwa akumulatory, ładowarka,  
dwie końcówki do wkręcania
Zalety: brak efektu pamięci dzięki zastosowaniu technologii 
litowo - jonowej, lekka i poręczna konstrukcja gwarantuje 
komfort podczas pracy w trudnodostępnych miejscach, 21 
pozycji sprzęgła, ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, uchwyt 
szybkomocujący, podświetlenie led, magnes 
Waga: 1,26 kg
Kod kreskowy: 5907510481907

Wkrętarka akumulatorowa CDB18-GY
Napięcie akumulatora: 18 V       
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
Typ akumulatora: litowo – jonowy
Maksymalny moment obrotowy: 18 Nm    
Prędkość obrotowa 1 bieg: 0 – 400 obr./min 
Prędkość obrotowa 2 bieg: 0 – 1200 obr./min
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 10 mm            
Czas ładowania akumulatora: 1 h             
W zestawie: dwa akumulatory, ładowarka,  
dwie końcówki do wkręcania
Zalety: brak efektu pamięci dzięki zastosowaniu technologii 
litowo - jonowej, lekka i poręczna konstrukcja gwarantuje 
komfort podczas pracy w trudnodostępnych miejscach, 21 
pozycji sprzęgła, ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, uchwyt 
szybkomocujący, podświetlenie led, magnes, wygodna walizka
Waga: 1,4 kg
Kod kreskowy: 5907510481914
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Szlifierka kątowa z regulacją prędkości AGE120A-GY
Moc: 1200 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
Prędkość obrotowa: 3000 - 10500 obr./min         
Średnica tarczy: 125 mm                  
Gwint wrzeciona: M14    
Wyposażenie dodatkowe: klucz do mocowania tarcz,  
dodatkowy uchwyt
Zalety: płynna regulacja prędkości obrotowej, przestawny tylny 
uchwyt lewo/prawo o 90°,  płaska głowica przekładni gwarantuje 
komfort pracy także w miejscach o utrudnionym dostępie, 
kompaktowy i ergonomiczny kształt, poręczna w każdej sytuacji, 
aluminiowy korpus przekładni, blokada wrzeciona, wygodny 
uchwyt dodatkowy
Waga: 3,8 kg
Kod kreskowy: 5907510483482  

Szlifierka kątowa AGE60-GY   
Moc: 600 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
Prędkość obrotowa: 12000 obr./min           
Średnica tarczy: 115 mm                  
Gwint wrzeciona: M14    
Wyposażenie dodatkowe: klucz do mocowania tarcz, 
dodatkowy uchwyt
Zalety: kompaktowy i ergonomiczny kształt, poręczna 
w każdej sytuacji, aluminiowy korpus przekładni, 
blokada wrzeciona, wygodny uchwyt dodatkowy
Waga: 1,53 kg 
Kod kreskowy: 5907510481952   

Szlifierka kątowa AGE85-GY    
Moc: 850 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
prędkość obrotowa: 12000 obr./min           
Średnica tarczy: 125 mm                  
Gwint wrzeciona: M14    
Wyposażenie dodatkowe: klucz do mocowania tarcz, 
dodatkowy uchwyt
Zalety: kompaktowy i ergonomiczny kształt, poręczna w 
każdej sytuacji, aluminiowy korpus przekładni, blokada 
wrzeciona, wygodny uchwyt dodatkowy
Waga: 2,0 kg
Kod kreskowy: 5907510481969

Pilarka tarczowa CSE120-185-SF   
Moc: 1200 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
prędkość obrotowa: 5500 obr./min           
średnica tarczy: 185 mm                  
max. głębokość cięcia 90°: 60 mm         
max. głębokość cięcia 45°: 49 mm
Wyposażenie dodatkowe: widiowa tarcza tnąca, klucz do 
szybkiej wymiany tarcz, prowadnica cięcia równoległego
Zalety: blokada tarczy, regulacja głębokości cięcia:  0 – 60 mm, 
regulacja kąta cięcia:  0° - 45°
Waga: 3,5 kg
Kod kreskowy: 5907510482546

Szlifierka mimośrodowa OS45-125-GN
Moc: 450 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
Prędkość obrotowa: 7000 - 14000 obr./min
Średnica stopy roboczej: 125 mm                  
Wyposażenie dodatkowe: worek na kurz, papier ścierny
Zalety: lekka, poręczna konstrukcja o doskonałych 
właściwościach ergonomicznych, płynna regulacja prędkości, 
talerz podporowy z wieloma otworami pozwala na skuteczne 
odsysanie pyłu, system odsysający pył wraz z workiem
Waga: 2,2 kg
Kod kreskowy: 5907510482782

Wyrzynarka JSE60-GY-II  
Moc nominalna: 600 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                          
Prędkość obrotowa: 0 - 3000 obr./min
Głębokość cięcia w drewnie: 65 mm     
Głębokość cięcia w stali: 8 mm                  
Typ brzeszczotu: z uchwytem T
Funkcje: 4 – stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
Wyposażenie dodatkowe: adapter do odsysania pyłu, klucz do regulacji kąta cięcia, prowadnica 
cięcia równoległego, brzeszczot do cięcia drewna
Zalety: beznarzędziowa wymiana ostrzy tnących, regulacja kąta ustawienia stopy od 0° do 45°, 
system odsysania pyłu, płynna regulacja prędkości
Waga: 2,4 kg
Kod kreskowy: 5907510482553

Szlifierka oscylacyjna ES38-115-230-GN
Moc: 380 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
Prędkość obrotowa: 7000 - 12000 obr./min
Wymiar stopy roboczej: 125 x 230 mm                  
Wyposażenie dodatkowe: worek na kurz, papier ścierny
Zalety: lekka, poręczna konstrukcja o doskonałych 
właściwościach ergonomicznych, płynna regulacja prędkości, 
talerz podporowy z wieloma otworami pozwala na skuteczne 
odsysanie pyłu, system odsysający pył wraz z workiem
Waga: 2,3 kg
Kod kreskowy: 5907510482799

Szlifierka do gładzi WS75A-HA
Moc: 750 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
Prędkość obrotowa: 1000 – 1850 obr./min  
Średnica talerza: 225 mm 
Wyposażenie dodatkowe: worek na pył, 
krążki ścierne 6 szt.
Zalety: zintegrowany system odpylający 
wraz z workiem na kurz, płynna 
regulacja prędkości za pomocą pokrętła, 
ergonomiczny kształt, wydajny silnik, 
teleskopowy system regulacji długości 
wysięgnika 110 – 180 cm
Waga: 5,4 kg
Kod kreskowy: 5907510483376

Mieszadło elektryczne EM180VS-HA
Moc: 1800 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
Prędkość obrotowa I bieg: 180 – 400 obr./min
Prędkość obrotowa II bieg: 300 – 700 obr./min
Gwint wewnętrzny: M14
Średnica mieszadła: 140 mm
Wyposażenie dodatkowe: dwa klucze płaskie jednostronne do 
mocowania narzędzia roboczego, końcówka mieszająca
Zalety: mechaniczna przekładnia 2-biegowa, płynna regulacja 
prędkości za pomocą pokrętła, ergonomiczny uchwyt pokryty 
gumą, aluminiowa obudowa przekładni, mocny oraz wydajny 
silnik
Waga: 5,6 kg 
Kod kreskowy: 5907510483383

Odkurzacz warsztatowy VC140S-25-KL
Moc: 1400 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz 
Siła ssania: 18 kPa                                                                      
Pojemność zbiornika: 25 l
Długość węża ssawnego: 200 cm
Długośc przewodu elektrycznego: 400 cm  
Funkcje: odkurzanie na sucho i mokro 
Wyposażenie dodatkowe: filtr HEPA, worek papierowy na kurz, filtr gąbkowy, filtr 
materiałowy, końcówka szczelinowa, końcówka okrągła, końcówka do ściągania 
wody, adapter do podłączenia elktronarzędzia, 3 rury chromowane ( 35 cm)
Zalety: możliwość podłączenia elktronarzędzia - funkcja Synchro, pływakowy 
zawór bezpieczeństwa przy pracy na mokro, zawór spustowy w dolnej części 
zbiornika, wydajny silnik, wygodne kółka transportowe
Waga: 7,7 kg
Kod kreskowy: 5907510483710

SB1-185-24-AT
Ilość zębów: 24T
Rozmiar zewnętrzny: 185 mm 
Szerokość zęba: 2,2 mm
Grubość tarczy: 1,5 mm
Węglik spiekany typ: YG8 
Twardość węglika: 90 HRC
Twardość korpusu tarczy: 44 HRC 
Otwór montażowy: 16/20mm 
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa: 7000 obr. obr./min.
Przeznaczenie: cięcie drewna wzdłuż i w poprzek włókien,  drewno 
konstrukcyjne, twarde drewno, sklejki, płyty stolarskie, materiały 
drewnopochodne
Typ cięcia: zgrubne, szybkie                                                                                                                            
Kod kreskowy: 5907510482126

SB1-185-36-AT
Ilość zębów: 36T
Rozmiar zewnętrzny: 185 mm 
Szerokość zęba: 2,2 mm
Grubość tarczy: 1,5 mm
Węglik spiekany typ: YG8 
Twardość węglika: 90 HRC
Twardość korpusu tarczy: 44 HRC
Otwór montażowy: 16/20mm  
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa: 7000 obr. obr./min 
Przeznaczenie: cięcie drewna w poprzek włókien ,twarde drewno, 
sklejki, płyty stolarskie, inne materiały drewnopochodne
Typ cięcia: dokładne, wolne                                                                                                                         
Opakowanie: blister
Kod kreskowy: 5907510482713

SB1-185-48-AT
Ilość zębów: 48T 
Rozmiar zewnętrzny: 185 mm
Szerokość zęba: 2,2 mm
Grubość tarczy: 1,5 mm
Węglik spiekany typ: YG8 
Twardość węglika: 90 HRC 
Twardość korpusu tarczy: 44 HRC
Otwór montażowy: 16/20mm
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa: 7000 obr./min
Przeznaczenie tarczy: cięcie drewna w poprzek włókien , twarde 
drewno, sklejki, płyty stolarskie, inne materiały drewnopochodne
Typ cięcia: precyzyjne, wolne                                                                                                                      
Opakowanie: blister 
Kod kreskowy: 5907510482737

Wysokiej jakości tarcze widiowe do drewna oraz materiałów 
drewno-pochodnych zostały wykonane w technologii 
węglików wolframowych. 

Szlifierka kątowa AGE240-SF 
Moc: 2400 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz                                                                       
prędkość obrotowa: 6000 obr./min           
Średnica tarczy: 230 mm                  
Gwint wrzeciona: M14    
Wyposażenie dodatkowe: klucz do mocowania tarcz, dodatkowy uchwyt
Zalety: mocny i wydajny silnik, funkcja Soft Start umozliwiająca płynny rozruch, przycisk blokady 
wrzeciona, obrotowa rękojeść 90° , trzy pozycje mocowania rękojeści dodatkowej,płaska głowica 
przekładni gwarantuje komfort pracy także w miejscach o utrudnionym dostępie, aluminiowy 
korpus przekładni, wygodny uchwyt dodatkowy
Waga: 5,85 kg
Kod kreskowy: 5902067850398
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URZĄDZENIA AKUMULATOROWE 40V

Kosiarka akumulatorowa 40V - LB40-37-B40-NG
szerokość koszenia: 37 cm
wysokość koszenia: 27-75 mm 
centralna regulacja wysokości koszenia: 5 pozycji 
siInik bezszczotkowy 
maksymalna prędkość: 4000 obr./min  
kosz na trawę: 40 l 
waga: 15,5 kg 
w zestawie: akumulator 40V, 4.0Ah Li-ion, ładowarka
kod kreskowy: 5902067856703

Podkaszarka akumulatorowa 40V - TB40-BL-NG 
szerokość koszenia: 30 cm 
maksymalna prędkość: 7500 obr./min 
waga: 3,1 kg 
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki

kod kreskowy: 5902067856710

 

Pilarka akumulatorowa 40V - CB40-30-BL-NG  
długość prowadnicy: 30 cm 
prowadnica i łańcuch: Oregon 
SDS - beznarzędziowy system napinania łańcucha 
prędkość łańcucha: 10 m/s 
silnik indukcyjny 
waga: 5,2 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856734  

Dmuchawa akumulatorowa 40V - BB40-BL-NG   
maksymalna prędkość: 0-25000 obr./min 
maksymalna objętość powietrza: 11 m3/min 
maksymalna prędkość wiatru: 54 m/s 
waga: 2,5 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856741

   

Nożyce akumulatorowe 40V do żywopłotu - HB40-BL-NG    
długość ostrza: 56 cm, 
ostrze obustronne - wycinane laserowo,  maksymalna prędkość: 1300 obr./min 
maksymalna grubość cięcia: 22 mm 
waga: 3,2 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856727

   

Bateria - B40-20-NG
pojemność: 2.0Ah, Li-ion 
ogniwa Samsung
kod kreskowy: 5902067856758

Bateria - B40-40-NG
pojemność: 4.0Ah, Li-ion 
ogniwa Samsung
kod kreskowy: 5902067856765

Bateria - B40-60-NG
pojemność: 6.0Ah, Li-ion 
ogniwa Samsung
kod kreskowy: 5902067856772

Ładowarka 40V - BC40-20-NG
napięcie: 40 V, 2.0A 
2.0Ah akumulator: czas ładowania na 100% - 70 min, czas ładowania na 80% - 50 min 
4.0Ah akumulator: czas ładowania na 100% - 135 min, czas ładowania na 80% - 100 min 
6.0Ah akumulator: czas ładowania na 100% - 200 min, czas ładowania na 80% - 150 min 
waga: 0,85 kg;  kod kreskowy: 5902067856789

JEDNA ŁADOWARKA I AKUMULATOR 40V 
DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

Kosiarka akumulatorowa 40V - LB40-45-B60-NG
szerokość koszenia: 45,7 cm
wysokość koszenia: 25-75 mm 
centralna regulacja wysokości koszenia: 7 pozycji
siInik bezszczotkowy 
maksymalna prędkość: 2800 obr./min  
kosz na trawę: 60 l 
waga: 23,2 kg 
w zestawie: akumulator 40V, 6.0Ah Li-ion, ładowarka
kod kreskowy: 5907510483185

Pilarka akumulatorowa 40 V na wysięgniku - PCB40-BL-NG  
długość prowadnicy: 20 cm 
prowadnica i łańcuch: Oregon 
SDS - beznarzędziowy system napinania łańcucha 
prędkość łańcucha: 6 m/s 
waga: 3,1 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5907510483192  

Nożyce akumulatorowe 40 V do żywopłotu na wysięgniku - PHB40-BL-NG    
długość ostrza: 52 cm, 
ostrze obustronne - wycinane laserowo, maksymalna prędkość: 1300 obr/min 
maksymalna grubość cięcia: 20 mm 
waga: 3,4 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5907510483208
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URZĄDZENIA AKUMULATOROWE 18V

Kosa akumulatorowa 18 V - BKB18-B15-S
w zestawie: akumulator 18V 1.5Ah, ładowarka, głowica, tarcza tnąca
szerokość koszenia: żyłka 30cm, tarcza 25,5cm
waga: 3,8 kg 
kod kreskowy: 5907510485257

Wykaszarka akumulatorowa 18V - TB18-B15-S
w zestawie: akumulator 18V 1.5Ah, ładowarka do akumulatora
teleskopowy drążek
regulacja kąta koszenia, długości drążka i uchwytu
szerokość koszenia: 25cm
waga: 2,3 kg 

kod kreskowy: 5907510485264 

Urządzenie akumulatorowe 18V dwufunkcyjne - PHCB18-B15-S
w zestawie: akumulator 18V 1.5Ah, ładowarka do akumulatora
nożyce do żywopłotu: 40cm
piła do gałęzi - długość prowadnicy: 20cm
prowadnica i łańcuch: Oregon
teleskopowy wysięgnik
SDS - beznarzędziowy system napinania łańcucha
waga: 3,8 kg 
kod kreskowy: 5907510485295

Nożyce akumulatorowe 18V do żywopłotu - HB18-B15-S   
w zestawie: akumulator 18V 1.5Ah, ładowarka 
długość nożyc: 41cm
max grubość cięcia: 13mm
waga: 2,8 kg 

kod kreskowy: 5907510485271   

Bateria - B18-15-S
pojemność: 1.5Ah, Li-ion 
kod kreskowy: 5907510485202

Bateria - B18-30-S
pojemność: 3.0Ah, Li-ion 
kod kreskowy: 5907510485226

Bateria - B18-60-S
pojemność: 6.0Ah, Li-ion 
kod kreskowy: 5907510485240

Ładowarka wolna 18V - BC18-5-S
kod kreskowy: 5907510485424

Ładowarka szybka 18V - BC18-18-S
kod kreskowy: 5907510485431

JEDNA ŁADOWARKA I AKUMULATOR 18V 
DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

Dmuchawa akumulatorowa 18V do liści - BB18-B15-S
w zestawie: akumulator 18V 1.5Ah, ładowarka
max. prędkość wiatru: 150km/h
waga: 1,4 kg 
kod kreskowy: 5907510485288

Piła akumulatorowa 18V na wysięgniku - PCB18-B15-S
w zestawie: akumulator 18V 1.5Ah, ładowarka do akumulatora
piła do gałęzi - długość prowadnicy: 20cm
prowadnica i łańcuch: Oregon
teleskopowy wysięgnik
SDS - beznarzędziowy system napinania łańcucha
waga: 3,6 kg 
kod kreskowy: 5907510485295
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URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

Nożyce do żywopłotu TA72-Y
akumulator: Li-ion 7,2 V 1.5 Ah (w zestawie)
czas ładowania: 3-5 h
czas pracy: 40 min
długość ostrzy tnących: 100 mm (trawa), 150 mm (krzewy)
maksymalna średnica cięcia gałęzi: 8 mm
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA: 88 dB(A)
waga: 1,2 kg
kod kreskowy: 5902067855492

Nożyce do żywopłotu TA72H-Y
akumulator: Li-ion 7,2 V 1.5 Ah (w zestawie)
czas ładowania: 3-5 h
czas pracy: 40 min
długość ostrzy tnących: 100 mm (trawa), 150 mm (krzewy)
maksymalna średnica cięcia gałęzi: 8 mm
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA: 88 dB(A)
waga: 1,5 kg
kod kreskowy: 590067855508

Nożyce do żywopłotu HB18-B20-WRH-CH
akumulator: Li-ion 18 V 2.0 Ah (w zestawie)
czas ładowania: 3-5 h
czas pracy: 40 min
długość ostrzy tnących: 450 mm
maksymalna średnica cięcia gałęzi: 18 mm
prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000 obr./min
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB(A)
obrotowa rączka w dwóch płaszcyznach
waga: 2,5 kg
kod kreskowy: 5902067856659

Kosiarka akumulatorowa 40 V LB40-33-B25-LA
szerokość koszenia: 33 cm
wysokość koszenia : 25-65 mm
w zestawie: akumulator Li-ion 40V 2.5 Ah, ładowarka do akumulatora
czas ładowania: 3-5 h
centralna regulacja wysokości: 5 pozycji
rozmiar kół: przód 15 cm / tył 15 cm
pojemność kosza: 35 l
waga: 12,30 kg
kod kreskowy: 5907510485318

Podkaszarka akumulatorowa TB20-B20-KC
akumulator: Li-ion 20 V 2.0 Ah (w zestawie)
maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr./min
szerokość robocza żyłki: 250 mm
zalecana średnica żyłki: 1,6 mm
regulacja długości drążka, rękojeści, kąta pracy silnika
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA: 79 dB(A)
waga: 2 kg
kod kreskowy: 5902067856697
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model LP40-300-PL-GG LP42-99 LP42-375 LP42-300 LP42-450E LP46-375-H LP46-450E-H LP46-500E-H LP46-475-H LP50-475-HS LP50-575-H LP50-575-HS LP50-475SD

model (seria) silnika /  
pojemność / moc maksymalna 

NAC /  
99 cm3 / 3 KM

NAC T100 /  
99 cm3 / 3 KM

NAC T375 /  
123 cm3 / 3,75 KM

Briggs & Stratton 300E SERIESTM / 
125 cm3 / b.d.

Briggs & Stratton 450E SERIESTM / 
125 cm3 / b.d.

NAC T375 /  
123 cm3 / 3,75 KM

Briggs & Stratton 450E SERIESTM / 
125 cm3 / b.d.

Briggs & Stratton 500E SERIESTM / 
140 cm3 / b.d.

NAC T475/ 
139 cm3 / 4,75 KM

NAC T475/ 
139 cm3 / 4,75 KM

NAC T575 /  
173 cm3 / 5,75 KM

NAC T575 /  
173 cm3 / 5,75 KM

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

silnik / rodzaj paliwa
czterosuwowy,  

jednocylindrowy, OHV /  
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /

 benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość koszenia 38 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm

regulacja wysokości koszenia / zakres manualna, trzystopniowa /  
20 mm - 60 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 70 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 70 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 70 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 70 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

manualna trzystopniowa, 
każde koło oddzielnie / 30 mm - 60 mm

pojemność kosza / rodzaj kosza 45 l / siatkowy 40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy -

system przenoszenia napędu - - - - - - - - - - - - -

średnica kół przednich / tylnych 15 cm / 15 cm 15 cm / 17 cm 15 cm / 17 cm 15 cm / 17 cm 15 cm / 17 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 15 cm / 15 cm

funkcje wyrzut do kosza wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny, 
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny, 
wyrzut boczny, mielenie wyrzut boczny

obudowa plastikowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

inne - system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy -

waga 18 kg 22 kg 25 kg 21 kg 21 kg 28 kg 31 kg 29 kg 30 kg 36,5 kg 38 kg 38 kg 27 kg

kod kreskowy 5902067850268 5907510483413 5902067850039 5907510483451 5902067850053 5902067850077 5902067850084 5902067850107 5902067850091 5902067850145 5902067850244 5902067850152 5902067850022

KOSIARKI SPALINOWE BEZ NAPĘDU
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model LS40-139-OY LS42-99 LS42-375 LS42-450E LS46-375-H LS46-475-S LS46-500E LS46-500E-H LS46-475-H LS46-475-HS

model (seria) silnika /  
pojemność / moc maksymalna

NAC 1P65F /  
139 cm3 / 3,5 KM

NAC T100 /  
99 cm3 / 3 KM

NAC T375 /  
123 cm3 / 3,75 KM

Briggs & Stratton 450E SERIESTM /  
125 cm3 / b.d.

NAC T375 /  
123 cm3 / 3,75 KM

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

Briggs & Stratton 500E SERIESTM /  
140 cm3 / b.d.

Briggs & Stratton 500E SERIESTM /  
140 cm3 / b.d.

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

silnik / rodzaj paliwa
czterosuwowy, 

jednocylindrowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV /

 benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,
 jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość koszenia 40 cm 42 cm 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm

regulacja wysokości koszenia / zakres centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 70 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 72 mm

centralna pięciostopniowa /  
25 mm - 72 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

pojemność kosza / rodzaj kosza 60 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

40 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy

system przenoszenia napędu przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa

średnica kół przednich / tylnych 20 cm / 25 cm 15 cm / 17 cm 15 cm / 17 cm 15 cm / 17 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 20 cm 17 cm / 20 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm

funkcje wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

obudowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

inne - system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy

waga 26 kg 25 kg 27 kg 21 kg 37 kg 34 kg 30 kg 30 kg 34 kg 35 kg

kod kreskowy 5907510481761 5907510483468 5902067850442 5902067850459 5902067850473 5902067850497 5902067850503 5902067850534 5902067850510 5902067850527

KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM

Olej SAE30 do silników czterosuwowych 0,6 l
kod kreskowy: 5900607535095 

Olej SAE30 do silników czterosuwowych 1 l
kod kreskowy: 5900607530915
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model LS46-475-HS-ES LS46-625E-HS LS48-AL675EX-HD AL480VH-X LS50-475-S LS50-475-H LS50-475-HS LS50-575-S LS50-575-H LS50-575-HS

model (seria) silnika /  
pojemność / moc maksymalna

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

Briggs & Stratton 625E SERIESTM /  
150 cm3 / b.d.

Briggs & Stratton 675 SERIES READY STARTTM / 190 
cm3 / b.d.

NAC T675 /  
200 cm3 / 6,75 KM

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

NAC T475 /  
139 cm3 / 4,75 KM

NAC T575 /  
173 cm3 / 5,75 KM

NAC T575 /  
173 cm3 / 5,75 KM

NAC T575 /  
173 cm3 / 5,75 KM

silnik / rodzaj paliwa
czterosuwowy, 

jednocylindrowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV* / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,
jednocylindrowy, OHV /

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
 jednocylindrowy, OHV /  

benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość koszenia 46 cm 46 cm 48 cm 48 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm

regulacja wysokości koszenia / zakres centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

pojemność kosza / rodzaj kosza 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

75 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

75 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy 60 l / siatkowy  

z plastikową pokrywą

system przenoszenia napędu przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa

średnica kół przednich / tylnych 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 20 cm / 27 cm 20 cm / 27 cm 17 cm / 20 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 20 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm

funkcje wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza,  
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

obudowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

inne system mycia obudowy,
rozrusznik elektryczny i ręczny system mycia obudowy system mycia obudowy, 

wskaźnik zapełnienia kosza
system mycia obudowy, 

wskaźnik zapełnienia kosza system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy

waga 35 kg 33 kg 38 kg 41 kg 38 kg 32 kg 38 kg 40 kg 40 kg 40 kg

kod kreskowy 5902067851098 5902067851173 5902067850824 5907510481273 5902067850688 5902067850596 5902067850602 5902067850732 5902067850718 5902067850725

KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM
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model LS50-575-HS-ES LS50-625E-HS LS50-675EXi-HS LS50-675-H LS50-680-HS LS50-680-HS-ES LS50-750EX-HS LS50-775IS-HSDF LS50-GCV160-HS LS51-173-HS-OY

model (seria) silnika /  
pojemność / moc maksymalna

NAC T575 /  
173 cm3 / 5,75 KM

Briggs & Stratton 625E SERIESTM /  
190 cm3/150 cm3 */ b.d.

Briggs & Stratton 675EXi SERIESTM /  
163 cm3 */ b.d.

NAC T680 /  
196 cm3 / 6,75 KM

NAC T680 /  
196 cm3 / 6,75 KM

NAC T680 /  
196 cm3 / 6,75 KM

Briggs & Stratton 750EX SERIESTM DOV /  
161 cm3 / b.d.

Briggs & Stratton 775IS SERIESTM  DOV INSTART / 
161 cm3 / b.d.

HONDA GCV160 OHC /  
160 cm3 / b.d.

1P70F /  
173 cm3 / 5 KM

silnik / rodzaj paliwa
czterosuwowy, 

jednocylindrowy, OHV /  
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV*/  

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy,  
jednocylindrowy, OHV* / 

 benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, DOV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, DOV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHC / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość koszenia 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm

regulacja wysokości koszenia / zakres centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
25 mm - 75 mm

pojemność kosza / rodzaj kosza 60 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy  
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

60 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

system przenoszenia napędu przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa

średnica kół przednich / tylnych 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 17 cm / 25 cm 20 cm / 25 cm

funkcje wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

obudowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

inne system mycia obudowy,
rozrusznik elektryczny i ręczny system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy system mycia obudowy

wersja z panelem*
system mycia obudowy,  

rozrusznik elektryczny i ręczny system mycia obudowy system mycia obudowy, rozrusznik elektryczny system mycia obudowy -

waga 40 kg 31 kg 37 kg 42 kg 42 kg 42 kg 34 kg 34 kg 37 kg 34 kg

kod kreskowy 5902067851104 5902067851180 5902067851159 5902067850404 5902067850350 5902067851111 5902067850640 5902067850664 5902067850435 5902067851821

KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM
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model LS53-680-HS LS53-EA190-HS LS53-750EX-HS LS56-196-HSFD-G LS56-EA190-HSFD-G LS56-750EX-HSFD-G LS56-196-JR
jedno koło skrętne

LS50-159-JR2
dwa koła skrętne

LS56-196-JR2
dwa koła skrętne

model (seria) silnika /  
pojemność / moc maksymalna

NAC T680 /  
199 cm3 / 6,75 KM

Robin Subaru EA 190V /  
189 cm3 / 5,5 KM

Briggs & Stratton 750EX SERIESTM  DOV / 161 cm3 
/ b.d.

XP200A /  
196 cm3 / 6,5 KM

Robin Subaru EA 190V /  
189 cm3 / 5,5 KM

Briggs & Stratton 750EX SERIESTM DOV / 161 cm3 
/ b.d.

XP200 /  
196 cm3 / 6,5 KM

XP160 /  
159 cm3 / 5 KM

XP200 /  
196 cm3 / 6,5 KM

silnik / rodzaj paliwa
czterosuwowy, 

jednocylindrowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHC / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, DOV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHC / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, DOV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV / 

benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość koszenia 53 cm 53 cm 53 cm 56 cm 55 cm 55 cm 56 cm 51 cm 56 cm

regulacja wysokości koszenia / zakres centralna siedmiostopniowa /  
20 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
20 mm - 75 mm

centralna siedmiostopniowa /  
20 mm - 75 mm

centralna sześciostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna sześciostopniowa /  
25 mm - 75 mm

centralna sześciostopniowa /  
25 mm - 75 mm

sześciostopniowa /  
25 mm - 75 mm

sześciostopniowa /  
25 mm - 75 mm

sześciostopniowa /  
25 mm - 75 mm

pojemność kosza / rodzaj kosza 75 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

75 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

75 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

65 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

65 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

65 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

65 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

75 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

75 l / siatkowy 
z plastikową pokrywą

system przenoszenia napędu przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa

średnica kół przednich / tylnych 20 cm / 27 cm 20 cm / 27 cm 20 cm / 27 cm 17 cm / 25 cm 20 cm / 30 cm 20 cm / 30 cm 18 cm / 28 cm 18 cm / 28 cm 18 cm / 28 cm

funkcje wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

wyrzut do kosza, wyrzut tylny,  
wyrzut boczny, mielenie

obudowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

inne system mycia obudowy, 
wskaźnik zapełnienia kosza

system mycia obudowy, 
wskaźnik zapełnienia kosza

system mycia obudowy, 
wskaźnik zapełnienia kosza wskaźnik zapełnienia kosza wskaźnik zapełnienia kosza wskaźnik zapełnienia kosza system mycia obudowy, 

wskaźnik zapełnienia kosza
system mycia obudowy, 

wskaźnik zapełnienia kosza
system mycia obudowy, 

wskaźnik zapełnienia kosza

waga 41 kg 41 kg 38 kg 33 kg 35 kg 35 kg 34 kg 37 kg 38 kg

kod kreskowy 5902067850794 5902067850428 5902067850800 5902067851760 5902067850947 5902067850954 5902067851081 5902067851197 5902067851777

KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM
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KOSIARKI ELEKTRYCZNE

model LE10-32-PB-J LE12-32-PB-S LE15-37-PB-S LE18-40-PB-S LE10-32-PB-Y LE12-32-PB-KC LE14-34-PB-KC LE16-38-PB-KC LE18-42-PB-KC

moc silnika 1000 W 1200 W 1500 W 1800 W 1000 W 1200 W 1400 W 1600 W 1800 W

typ silnika elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny 
z zabezpieczeniem termicznym

elektryczny 
z zabezpieczeniem termicznym

elektryczny 
z zabezpieczeniem termicznym

elektryczny 
z zabezpieczeniem termicznym

elektryczny 
z zabezpieczeniem termicznym

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

prędkość obrotowa bez obciążenia 3450 obr./min 3300 obr./min 3300 obr./min 3000 obr./min 3400 obr./min 3500 obr./min 3600 obr./min 3500 obr./min 3300 obr./min

szerokość koszenia 32 cm 32 cm 37 cm 40 cm 32 cm 32 cm 34 cm 38 cm 42 cm

regulacja wysokości koszenia manualna osiowa  
25 mm / 40 mm / 55 mm

manualna osiowa  
25 mm / 43 mm / 62 mm

centralna pięciostopniowa  
25 mm - 75 mm

centralna pięciostopniowa  
25 mm - 75 mm

manualna osiowa  
20 mm / 40 mm / 60 mm

manualna osiowa  
30 mm / 45 mm / 60 mm

centralna pięciostopniowa  
25 mm - 75 mm

centralna pięciostopniowa  
25 mm - 75 mm

centralna jedenastostopniowa 
25 mm - 85 mm

rodzaj ochrony elektrycznej II II II II II II II II II

obudowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa

pojemność kosza 35 l 30 l 35 l 40 l 30 l 23 l 35 l 40 l 50 l

gwarant.poziom mocy akustycznej LWA 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 95 dB(A) 96 dB(A)

waga 9 kg 8 kg 9 kg 10 kg 6,8 kg 7 kg 11 kg 12,5 kg 15,5 kg

kod kreskowy 59020067855003 59020067855027 5902067855034 5902067855041 5902067856321 5902067856383 5902067856390 5902067856413 5902067856413

model: LM-30
szerokość robocza 30 cm, 5 noży samoostrzących, 

regulacja wysokości koszenia15-42 mm, 
waga 6,5 kg

kod kreskowy: 5902067855867

KOSIARKA MECHANICZNA
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KOSIARKI ELEKTRYCZNE

model LE10-32-PI-J LE12-32-PI-J LE14-34-PI-G
funkcja mielenia LE16-38-PI-J LE16-38-PI-G

funkcja mielenia
LE18-42-PI-G

funkcja mielenia LE16-40-SI-G LE18-46-SI-G
LE18-51-SIR-JR  

napęd, skrętne koła
funkcja mielenia, wyrzut boczny

moc silnika 1000 W 1200 W 1400 W 1600 W 1600 W 1800 W 1600 W 1800 W 1800 W

typ silnika elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny elektryczny - indukcyjny

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

prędkość obrotowa bez obciążenia 3000 obr./min 3000 obr./min 2850 obr./min 3000 obr./min 2850 obr./min 2850 obr./min 2850 obr./min 2850 obr./min 2900 obr./min

szerokość koszenia 32 cm 32 cm 34 cm 38 cm 38 cm 42 cm 40 cm 46 cm 51 cm

regulacja wysokości koszenia manualna osiowa
25 mm / 40 mm / 55 mm

manualna osiowa
25 mm / 40 mm / 55 mm

centralna pięciostopniowa
20 mm - 60 mm

centralna pięciostopniowa  
20 mm - 60 mm

centralna pięciostopniowa  
28 mm - 68 mm

centralna pięciostopniowa  
25 mm - 75 mm

centralna sześciostopniowa  
25 mm - 70 mm

centralna sześciostopniowa  
35 mm - 75 mm

centralna sześciostopniowa  
25 mm - 75 mm

rodzaj ochrony elektrycznej II II II II II II II II II

obudowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa stalowa stalowa stalowa

pojemność kosza 35 l 35 l 40 l 50 l 40 l 50 l 40 l 45 l 75 l

gwarant.poziom mocy akustycznej LWA 89 dB(A) 89 dB(A) 94 dB(A) 96 dB(A) 94 dB(A) 94 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 98 dB(A)

waga 12 kg 12,3 kg 15 kg 16 kg 16 kg 20 kg 19,8 kg 22,6 kg 36,5 kg

kod kreskowy 5902067856284 5902067856291 5902067856239 5902067855010 5902067856246 5902067856253 5902067856260 5902067856277 5907510483741

model: LM-40
szerokość robocza 40 cm, 5 noży samoostrzących, 

regulacja wysokości koszenia15-42 mm, 
waga 7,5 kg

kod kreskowy: 5902067855874 

KOSIARKA MECHANICZNA
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KOSY I PODKASZARKI SPALINOWE

model BP254-10-V (B) BP427-17-V (B) BP517-20-V B BP520-27-T BP540-30B-V BP520-30KA-T
uchwyt antywibracyjny BP540-32B-V BP620-36-T BP620-380KA-T

uchwyt antywibracyjny
RU425 

silnik HONDA BP427-16MU-T TP248-10SP

pojemność silnika 25,4 cm3 42,7 cm3 51,7 cm3 52 cm3 54 cm3 52 cm3 54 cm3 62 cm3 62 cm3 25 cm3  / 54 cm3

czterosuwowy 42,7 cm3 25 cm3

maksymalna moc 1 KM 1,7 KM 2 KM 2,7 KM 3 KM 3 KM 3,2 KM 3,6 KM 3,8 KM 1 KM 1,6 KM 1 KM

maksymalna prędkość obrotowa  
bez obciążenia 8500 obr/min 9000 obr/min 9000 obr/min 7500 obr/min 9000 obr/min 7500 obr/min 9000 obr/min 9500 obr/min 9500 obr/min 10000 obr/min 9000 obr/min 9000 obr/min

obroty jałowe 2800 - 3300 obr./min 2800 - 3300 obr./min 2800 - 3300 obr./min 3000 obr./min 2800 - 3300 obr./min 3000 obr./min 2800 - 3300 obr./min 3000 obr./min 3000 obr./min 2800 - 3300 obr./min 2800 - 3200 obr./min 3000 obr./min

mieszanka paliwowa (paliwo : olej) 25:1 25:1 25:1 40:1 25:1 40:1 25:1 25:1 25:1 4-suw 40:1 40:1

pojemność zbiornika paliwa 0,6 l 1,32 l 1,32 l 1,2 l 1,3 l 1,2 l 0,85 l 0,85 l 0,85 l 0,53 l 1,2 l 0,5 l

szerokość robocza żyłka / tarcza 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 410 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 255 mm 420 mm / 200 mm 440 mm / 255 mm
piła 300 mm, nożyce 390 mm 380 mm / -

średnica otworu narzędzi tnących 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm -

wyposażenie tarcza, głowica, 
pasek, szelki (B)

tarcza, głowica,
pasek, szelki (B)

tarcza, głowica,
szelki

tarcza, głowica,
szelki

tarcza, głowica,
szelki

tarcza, głowica,  
profesjonalne szelki

tarcza, głowica,
szelki

tarcza, głowica,
szelki

tarcza, głowica, 
profesjonalne szelki

tarcza, głowica, 
profesjonalne szelki

tarcza, głowica,
pasek

głowica,
pasek

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 110 dB(A) 114 dB(A) 114 dB(A) 113 dB(A) 114 dB(A) 113 dB(A) 114 dB(A) 113 dB(A) 113 dB(A) 86 dB(A) 111 dB(A) 107 dB(A)

waga 5,6 kg 7,3 kg 7,4 kg 7,5 kg 7,6 kg 8,6 kg 7,6 kg 8,3 kg 9,5 kg 6,9 kg 8,3 kg 5 kg

kod kreskowy 5902067851302
5902067851241(B)

5902067851326
5902067851265 (B) 5902067851272 5902067851432 5902067851289 5902067851463 5902067851296 5902067851852 5902067851845 6424340137952 5902067851487 5902067851234
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model BE100-Y BE140-SW-S TE25-DW TE50-S TE55-DW

moc nominalna 1000 W 1400 W 250 W 500 W 550 W

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

maksymalna prędkość obrotowa  
bez obciążenia 7500 obr./min 8500 obr./min 12500 obr./min 10000 obr./min 10000 obr./min

szerokość robocza żyłka / tarcza 380 mm / 230 mm 420 mm / 255 mm 220 mm / - 300 mm / - 300 mm / -

zalecana średnica żyłki 2 mm / 2,5 mm 1,6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,6 mm

typ głowicy półautomatyczna półautomatyczna półautomatyczna półautomatyczna automatyczna

rodzaj ochrony elektrycznej IP20 IP20 IPX4 IPX4 IPX4

kierunek obrotu głowicy w prawo w prawo w prawo w prawo w prawo

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 96 dB (A) 96 dB (A) 96 dB (A) 96 dB (A) 96 dB (A)

inne głowica i tarcza w zestawie głowica i tarcza w zestawie głowica w zestawie
regulacja długości: 

drążka, rękojeści, kąta pracy silnika,  
głowica w zestawie

regulacja długości: 
drążka, rękojeści, kąta pracy silnika,   

głowica w zestawie

waga 5,7 kg 5 kg 1,5 kg 2,9 kg 2,3 kg

kod kreskowy 5902067855225 5902067856314 5902067851203 5902067855218 5902067850381

KOSY I PODKASZARKI ELEKTRYCZNE

S50-SP - Szpulka do podkaszarki TE50-SP
kod kreskowy: 5902067855256

S25-J - Szpulka do podkaszarki TE25-J
kod kreskowy: 5902067855232

S50-S - Głowica do podkaszarki TE50-S
kod kreskowy: 5907510482263

S25-DW - Szpulka do podkaszarki TE25-DW
kod kreskowy: 5907510483130

S55-DW - Szpulka do podkaszarki TE50-SP
kod kreskowy: 5907510483147
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model HE45-CH HE60-CH HE50-Y HE60-WRH-CH HE75-CH PHE90-CH PHCBE90-CH

moc nominalna 450 W 600 W 500 W 600 W 750 W 900 W  900 W

typ silnika elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

elektryczny,  
230 V - 240 V (50 Hz)

długość ostrzy tnących 450 mm 510 mm 600 mm 510 mm 610 mm 410 mm  średnica: żyłka 350 mm, tarcza 230 mm;
prowadnica 24 cm; nożyce 410 mm 

maks. średnica cięcia gałęzi 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 24 mm 20 mm 20 mm

prędkość obrotowa bez obciążenia 1700 obr./min 1700 obr./min 3300 obr./min 1400 obr./min 1500 obr./min 5200 obr./min 5200 obr./min

inne - - - obrotowa rączka 2-płaszczyzny obrotowa rączka zasięg pracy 180 cm zasięg pracy 180 cm

zatrzymanie ostrza 0,47 s 0,47 s 0,2 s 0,48 s 0,35 s 0,62 s 0,62 s

rodzaj ochrony elektrycznej IP20 IP20 IP20 IP20 IPX0 IP20 IP20

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 101 dB(A) 108 dB(A) 107 dB(A) 107 dB(A)

waga 2,5 kg 2,6 kg 3,5 kg 3 kg 3,8 kg 5 kg 4,5-5 kg

kod kreskowy 5902067855881 5902067855898 5902067855355 5902067856505 5902067855904 59020678556536 5902067856550

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
model : HTP60-225-T

moc maksymalna: 0,9 KM
typ silnika: spalinowy dwusuwowy o pojemności 22,5 cm3
długość ostrzy tnących: 600 mm
maks. średnica cięcia gałęzi:  28 mm
maks. prędkość obrotowa silnika: 7500 obr/min
obrotowa rączka
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA: 110 dB(A)
waga: 7 kg
kod kreskowy: 5902067851661
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model TIP36-118-DN TIP38-140-M TIP50-159-M TIP80-196-M

pojemność silnika 118 cm3 140 cm3 158 cm3 196 cm3

model silnika DY1P60F LC1P61FA LC1P65FA G200F

moc maksymalna / moc nominalna 3,5 KM / - 4 KM / - 5 KM / - 6,5 KM / -

typ silnika czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV

czterosuwowy, 
jednocylindrowy, OHV

rodzaj paliwa / zasilanie benzyna bezołowiowa Pb95 / - benzyna bezołowiowa Pb95 / - benzyna bezołowiowa Pb95 / - benzyna bezołowiowa Pb95 / -

maks. prędkość obrotowa silnika  
bez obciążenia 2800 obr./min 3600 obr./min 3600 obr./min 3600 obr./min

szerokość robocza 360 mm 380 mm 500 mm 300 - 800 mm

pojemność zbiornika paliwa 1,4 l 1,2 l 1,2 l 3,6 l

inne - - - biegi: 1 przód, 1 tył

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 93 dB (A) 93 dB (A) 93 dB (A) 102 dB (A)

waga 34 kg 36 kg 46 kg 61 kg

kod kreskowy 5902067851692 5902067851609 5902067851616 5902067851685

GLEBOGRYZARKI 

model TIE75-S TIE150-S

typ silnika elektryczny elektryczny

moc znamionowa 750 W 1500 W

 napięcie zasilania 230 V - 240 V 230 V - 240 V

częstotliwość zasilania 50 Hz 50 Hz

inne - -

maks. prędkość obrotowa silnika  
bez obciążenia 380 obr./min 280 obr./min

szerokość robocza 360 mm 450 mm

klasa ochronności elektrycznej II II

stopień ochrony IP IPX4 IPX4

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 93 dB (A) 93 dB (A)

waga 7,7 kg 11,5 kg

kod kreskowy 5902067856581 5902067856598
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model CST25-25AC CST45-40-02AC CST52-45-01AC CST52-45AO CST61-50AC CST61-50AOW

pojemność silnika / moc maksymalna 25,4 cm3 / 1,2 KM 45 cm3 / 2,4 KM 49,3 cm3 / 3 KM 49,3 cm3 / 3 KM 61 cm3 / 3,8 KM 61 cm3 / 3,8 KM

typ silnika dwusuwowy dwusuwowy dwusuwowy dwusuwowy dwusuwowy dwusuwowy

gaźnik NAC NAC NAC NAC NAC WALBRO

prowadnica / łańcuch NAC / NAC NAC / NAC NAC / NAC OREGON / OREGON NAC / NAC OREGON / OREGON

długość prowadnicy 25 cm 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 50 cm

zębatka 6T x 3/8” 7T x 0,325” 7T x 0,325” 7T x 0,325” 7T x 0,325” 7T x 0,325”

podziałka łańcucha / grubość łańcucha 3/8”  / 1,3 mm 0,325”  / 1,5 mm 0,325” / 1,5 mm 0,325” / 1,5 mm 0,325” / 1,5 mm 0,325” / 1,5 mm

maksymalna prędkość silnika  
bez obciążenia 11000 obr/min 10500 obr/min 10500 obr/min 10500 obr/min 10800 obr/min 10800 obr/min

maksymalna prędkość silnika 
 na biegu jałowym 3000 obr/min 3000 obr/min 3000 obr/min 3000 obr/min 3000 obr/min 3000 obr/min

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 117 dB (A) 117 dB (A) 117 dB (A) 117 dB (A) 117 dB (A) 117 dB (A)

waga 3,6 kg 6,1 kg 6,0 kg 6,0 kg 6,7 kg 6,7 kg

kod kreskowy 5907510489507 5907510489699 5907510489781 5907510489859 5907510489460 5907510489477

PILARKI SPALINOWE

Olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych 0,1l 
kod kreskowy: 5900607533473 

Olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych 0,1l 
kod kreskowy: 5900607533473 

Olej , preparat do łańcuchów 1l, 5l
kod kreskowy: 5907510480979, 5907510480986 
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model CE18-N-H CE20-NS-H CE20-O-S-H CE24-OS-G CE20-NS-S CE24-OS-S CE60-S PCE71-AH-CH

moc nominalna 1800 W 2000 W 2000 W 2400 W 2000 W 2400 W 600 W 710 W

prowadnica NAC NAC OREGON OREGON NAC OREGON OREGON OREGON

długość prowadnicy 35 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 20 cm 18 cm

łańcuch NAC NAC OREGON NAC NAC OREGON OREGON NAC

maksymalna prędkość  
przesuwu łańcucha 13,5 m/s 13 m/s 13 m/s 12 m/s 14 m/s 14 m/s 8,4 m/s 12 m/s

pojemność zbiornika oleju 220 ml 120 ml 120 ml 150 ml 140 ml 140 ml 60 ml 100 ml

hamulec łańcucha 0,12 s 0,12 s 0,12 s 0,12 s 0,12 s 0,12 s 1,88 s 0,62 s

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

inne - SDS - beznarzędziowy system 
wymiany łańcucha

SDS - beznarzędziowy system 
wymiany łańcucha

SDS - beznarzędziowy system 
wymiany łańcucha

SDS - beznarzędziowy system 
wymiany łańcucha

SDS - beznarzędziowy system 
wymiany łańcucha szczękowy uchwyt drążek teleskopowy

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 108 dB (A) 107 dB (A) 107 dB (A) 106 dB (A) 108 dB (A) 108 dB (A) 100 dB (A) 104 dB (A)

waga 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,6 kg 5,1 kg 5,3 kg 3,8 kg 3,5 kg

kod kreskowy 5902067855270
5902067855911 5902067855928 5902067856062 5902067856086 5902067855317 5902067855324 5902067855775 5902067856499

PILARKI ELEKTRYCZNE

model SHE220-F SHE230-F
silnik indukcyjny SHE250-F

moc nominalna 220 W 230 W 250 W

maks. prędkość obrotowa 7500 obr/min 3000 obr/min 7500 obr/min

prędkość robocza 40 m/s - 40 m/s

wymiary tarczy 100 x 3,2 x 10 mm 145 x 3,2 x 22,3 mm 100 x 3,2 x 10 mm

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

kod kreskowy 5902067855454 5902067855461 5902067856130

OSTRZAŁKI DO ŁAŃCUCHA

Tarcza do ostrzałki 100 x 3,2 x 10 mm 
kod kreskowy: 5902067855447

Tarcza do ostrzałki 145 x 3,2 x 22,3 mm 
kod kreskowy: 5902067855461
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model SHE250B-BAG -LD SHE250B-BOX-G SHE250S-BAG-L SHE280S-BOX-G

moc nominalna 2500 W 2500 W 2500 W 2800 W

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

ostrze tarczowe tarczowe frezowe frezowe

maksymalna średica gałęzi 39 mm 40 mm 40 mm 44 mm

prędkość obrotowa ostrza  
bez obciążenia 4500 obr/min 4050 obr/min 40 obr/min 60 obr/min

pojemność zbiornika / worka 50 l 45 l 45 l 45 l

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 106 dB (A) 111 dB (A) 96 dB (A) 93 dB (A)

rodzaj ochrony elektrycznej IPX4 IP24 IPX4 IP24

waga 10,5 kg 15 kg 24,5 kg 19,2 kg

kod kreskowy 5907510483123 5902067855393 5902067855379 5902067856109

ROZDRABNIACZE

model WSE200-4-37-NH

moc nominalna 2000 W

maks. siła rozłupywania 4 T

maks. długość kłody 37 cm

maks. średnica kłody 25 cm

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz)

kod kreskowy 5902067856147

ŁUPARKI DO DREWNA

model WSE200-7-52-NH

moc nominalna 2000 W

maks. siła rozłupywania 7 T

maks. długość kłody 52 cm

maks. średnica kłody 25 cm

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz)

kod kreskowy 5902067856154
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model EAP52-295-T

moc maksymalna 2,95 KM

pojemność silnika 52 cm3
dwusuwowy

prędkość obrotowa biegu jałowego 3000 obr/min

prędkość obrotowa bez obciążenia 10800 obr/min

pojemność zbiornika paliwa 1200 ml

średnica świdra 100 mm, 150 mm, 200 mm

długość świdra 800 mm

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 114 dB (A)

waga 12 kg

kod kreskowy 5902067851678

WIERTNICA

AKCESORIA DODATKOWE

Przedłużka wiertła

długość 500 mm
kod kreskowy: 5907510482935

Dodatkowe wiertło

średnica 200 mm , długość 800 mm
kod kreskowy: 5907510482942

średnica 250 mm , długość 800 mm
kod kreskowy: 5907510482959

średnica 300 mm , długość 800 mm
kod kreskowy: 5907510482966

model VBE320-FS-J VBE320-AS-J VBE300-AS-G
regulowana rura

VBE300-AS-WS-CH
metalowy rozdrabniacz

moc nominalna 3200 W 3200 W 3000 W 3000 W

typ silnika elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

prędkość powietrza ~  250 km/h ~  160 - 250 km/h ~  100 - 275 km/h ~  270 km/h

maksymalna wydajność 10,7 m3/min 10,7 m3/min 13,5 m3/min 14 m3/min

redukcja objętości liści 10:1 10:1 10:1 10:1

pojemność worka na liście 40 l 40 l 45 l 45 l

gwarantowany poziom 
mocy akustycznej LWA 99 dB (A) 99 dB (A) 100 dB (A) 96 dB (A)

waga 2,5 kg 2,5 kg 4 kg 3,2 kg

kod kreskowy 5902067856604 5902067856611 5902067855973 5902067855973

ODKURZACZE / DMUCHAWY

model BVP260-1-Y
metalowy rozdrabniacz

pojemność silnika 26 cm3

typ silnika dwusuwowy

moc maksymalna 1 KM

maks. prędkość silnika bez 
obciążenia 7000 obr/min

maks. prędkość silnika na 
biegu jałowym b.d.

mieszanka paliwowa 
(paliwo:olej) 40:1 (4 l : 100 ml)

pojemność zbiornika paliwa 0,5 l

gwarant. poziom mocy 
akustycznej LWA 109 dB (A)

waga 4,8/7,8 kg

kod kreskowy 5907510481686
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model LRP40-118-CH

silnik / typ silnika  /  
pojemność skokowa silnika

HS160F /  
czterosuwowy górnozaworowy  / 118 cm3

moc maksymalna 2,2 kW / 3 KM

paliwo / pojemność zbiornika 
paliwa benzyna bezołowiowa / 2,5 l

pojemność miski olejowej 0,5 l 

szerokość robocza / regulacja 
wysokości 40 cm / sześciostopniowa manualna

regulacja głębokości roboczej - 15 mm, + 5 mm

 pojemność kosza 40 l

gwarantowany poziom mocy 
akustycznej LWA 98 dB (A)

waga 31 kg

kod kreskowy 5902067851715

AERATORY / WERTYKULATORY

model SCE130-Y SCE150-KC SCE180-Y SCE180-W

moc nominalna 1300 W 1500W 1800 W 1800 W

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

pojemność kosza 30 l 50 l 40 l 50 l

regulacja głębokości roboczej pięciostopniowa , -10 mm + 10 mm   bezstopniowa, -12 mm + 8 mm czterostopniowa, -10 mm + 5 mm pięciostopniowa, -13 mm + 9 mm

prędkość obrotowa bez obciążenia 2910 obr/min 2400 obr/min 3700 obr/min 3700 obr/min

szerokość robocza 320 mm 380 mm 360 mm 400 mm

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 104 dB (A) 98 dB (A) 102 dB (A) 104 dB (A)

inne dwa wałki w kpl. dwa wałki w kpl. uniwersalny wałek dwa wałki w kpl.

waga 10,7 kg 14,5 kg 18 kg 13 kg

kod kreskowy 5902067855409 5902067856574 5902067855416 5907510483758

model PWE140-LN PWE175-ME PWE200-ME PWE220-LN

moc nominalna / zasilanie 1400 W / 230 V - 240 V (50 Hz) 1700 W / 230 V - 240 V (50 Hz) 2000 W / 230 V - 240 V (50 Hz) 2200 W / 230 V - 240 V (50 Hz)

maksymalna temperatura dopływu 50 OC 40 OC 60 OC 50 OC

maksymalne ciśnienie dopływu wody 1 bar 1,5 - 3 bar 1,5 - 3 bar 1 bar

pompa aluminiowa, system Auto Stop aluminiowa, system Auto Stop aluminiowa, system Auto Stop aluminiowa, system Auto Stop

ciśnienie nominalne / wydajność 80 bar / 390 l/h 85 bar / 360 l/h 110 bar / 360 l/h 120 bar / 450 l/h

maksymalne ciśnienie robocze 110 bar 125 bar 160 bar 150 bar

pojemność zbiornika na środek myjący 0,4 l 0,5 l 1 l (wbudowany pojemnik) 1,1 l (wbudowany pojemnik)

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 92 dB (A) 95 dB (A) 102 dB (A) 96 dB (A)

waga 5 kg 8 kg 12 kg 11 kg

kod kreskowy 5907510482751 5902067855720 5902067855737 5907510482775

MYJKI CIŚNIENIOWE

AKCESORIA DODATKOWE

Przystawka do bezrozpryskowego mycia  
powierzchni z pojemnikiem
kod kreskowy: 5902067856000

Przystawka do bezrozpryskowego mycia 
powierzchni
kod kreskowy: 5902067855997
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model VPE28-L
pompa zanurzen. pulsacyjna

BSE80-19-K
hydrofor

BSE120-19-K
hydrofor

BSE80-50-K
hydrofor

BSE-120-50-K
hydrofor

moc nominalna 280 W 800 W 1200 W 800 W 1200 W

maks. wysokość pompowania 68 m 40 m 47 m 40 m 47 m

wydajność 17 l/min 3200 l/h 3600 l/h 3200 l/h 3600 l/h

maks. zanieczyszczenia - - - - -

średnica odpływu wody 19 mm 1” 1” 1” 1”

długość przewodu 10 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

maks. głębokość zanurzenia 5 m - - - -

maks. głębokość ssania - 8 m 8 m 8 m 8 m

pojemność zbiornika - 19 l 19 l 50 l 50 l

waga 4 kg 11 kg 12 kg 13 kg 14 kg

kod kreskowy 5902067855591 5902067855607 5902067855614 5902067855621 5902067855638

model SPE30C-N
pompa do czystej wody

SPE40D-N
pompa do brudnej wody

SPE75D-N
pompa do brudnej wody

SPE110D-N
pompa do brudnej wody

SPE85HI-N
pompa do brudnej wody

SPE110HI-N
pompa do brudnej wody

SP900DW INOX
pompa do brudnej wody

SPE110INOX-N
pompa do brudnej wody

moc nominalna 300 W 400 W 750 W 1100 W 850 W 1100 W 1100 W 1100 W

maks. wysokość pompowania 6 m 5,5 m 7,5 m 8,5 m 7,5 m 9 m 9 m 9 m

wydajność 6500 l/h 8000 l/h 14000 l/h 16000 l/h 14000 l/h 20000 l/h 20000 l/h 18000 l/h

maks. zanieczyszczenia 5 mm 25 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

średnica odpływu wody 1” - 1,5” 1” - 1,5” 1” - 1,5” 1” - 1,5” 1” - 1,5” 1” - 1,5” 1” - 1,5” 1” - 1,5”

długość przewodu 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

zasilanie 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz) 230 V - 240 V (50 Hz)

maks. głębokość zanurzenia 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

maks. głębokość ssania - - - - - - - -

pojemność zbiornika - - - - - - - -

waga 3 kg 3 kg 4 kg 5 kg 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg

kod kreskowy 5902067855515 5902067855522 5907510485172 5907510485189 5902067855553 5902067855560 5907510482218 5902067855584

POMPY / HYDROFORY
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model SWP80-196-KC SWP-XR950-KC

model (seria) silnika /  
pojemność / moc maksymalna 4ZS168FB / 196cm3 / 6,5 KM Briggs & Stratton XR950 / 208cm3 / b.d.

silnik / rodzaj paliwa czterosuwowy, jednocylindrowy OHV /   
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy, jednocylindrowy OHV /   
benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość robocza 800 mm 800 mm

prędkość jazdy 1,8 - 4,8 km/h 1,8 - 4,8 km/h

pojemność zbiornika paliwa / miski olejowej 3,6 l / 0,6 l 3,1 l / 0,6 l

biegi do przodu / tyłu 5 / 2 5 / 2

rozruch manualny manualny

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 104 dB (A) 102 dB (A)

waga 70 kg 97 kg

kod kreskowy 5902067851623 5907510482560

ZAMIATARKI

SWP-BLADE (lemiesz do SWP80-196-K, SWP80-800BS-K), 
SWP-BOX (pojemnik na kurz tylko do SWP80-196-K)
*dodatkowe akcesoria dostępne oddzielnie

POMPY

model GPE80-K
pompa ogrodowa

GPE120-K 
pompa ogrodowa

GPE120-A-K
automatyczna PP42-2-T PP163-4-L

moc nominalna / moc maksymalna 800 W / - 1200 W / - 1200 W / - - / 1,25 KM - / 5,5 KM

pojemność skokowa silnika - - - 42,7 cm3 163 cm3

zasilanie / typ silnika 230 V - 240 V (50 Hz) / elektryczny 230 V - 240 V (50 Hz) / elektryczny 230 V - 240 V (50 Hz) / elektryczny Pb / jednocylindrowy dwusuwowy, 
chłodzony powietrzem

Pb / 4-suwowy górnozaworowy OHV, 
chłodzony powietrzem

maksymalna prędkość silnika - - - 6500 obr/min 3600 obr/min

maks. wysokość pompowania 40 m 47 m 47 m 25 m 30 m

wydajność 3200 l/h 3600 l/h 3600 l/h 8000 l/h 30000 l/h

średnica rury tłoczącej 1” 1” 1” 25,4 mm 80 mm

średnica rury ssącej min 1” min 1” min 1” 25,4 mm 50 mm

maks. głębokość ssania 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

gwarantowany poziom mocy 
akustycznej LWA - - - 111 dB (A) 109 dB (A)

waga 5 kg 6 kg 7 kg 7,5 kg 21,5 kg

kod kreskowy 5902067855645 5902067855652 5902067856802 5902067856017 5902067856031

AKCESORIA DODATKOWE

Wkład do filtra 1l
kod kreskowy: 5902067855706

Filtr F1-K, 1l, 5-6 l/min
kod kreskowy: 5902067855683

Filtr F2-K, 2l, 5-6 l/min
kod kreskowy: 5902067855690

Wkład do filtra 1l
kod kreskowy: 5902067855713

Wąż ssący 5m z zaworem zwrotnym
kod kreskowy: 5902067855669

Wąż ssący 7m z zaworem zwrotnym
kod kreskowy: 5902067855676
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model YT6601-02 ST2100 GST55 KCM624F ZLST651Q KC621BS

seria silnika / pojemność / moc maksymalna - /- / 2000 W ST2100 / 163 cm3 / 5,5 KM NSC / 163 cm3 / 5,5 KM 4ZS 168 FB / 196 cm3 / 6,5 KM LONCIN / 196 cm3 / 6,5 KM Briggs & Stratton 750EX SNOW SERIES / 
163 cm3 / b.d.

silnik / rodzaj paliwa elektryczny 230 V / - czterosuwowy górnozaworowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy górnozaworowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy górnozaworowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy górnozaworowy, OHV / 
benzyna bezołowiowa Pb95

czterosuwowy górnozaworowy / 
benzyna bezołowiowa Pb95

szerokość robocza 45 cm 53 cm 56 cm 61 cm 56 cm 55 cm

wysokość wlotu 30 cm 28 cm 42 cm 51 cm 51 cm 51 cm

biegi do przodu / biegi do tyłu - - / - 4 / 2 4 / 1 5 / 2 5 / 2

rozruch - ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny

kąt obrotu komina 1900 1900 1900 1900 1900 1900

średnica podajnika ślimakowego 16,5 cm 22,5 cm 24,5 cm 24,5 cm 33 cm 32 cm

obudowa tworzywo sztuczne stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

gwarant. poziom mocy akustycznej LWA 97 dB (A) 98 dB (A) 97 dB (A) 106 dB (A) 103 dB (A) 101 dB (A)

waga 12, 6 kg 43 kg 60 kg 64 kg 75 kg 62 kg

kod kreskowy 5900607530632 5900607532475 5900607532483 5907510481792 5900607532476 5907510481839

ODŚNIEŻARKI NOTATKI
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NOTATKI NOTATKI



SERWIS BEZ 
WYCHODZENIA 

Z DOMU!


