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řetězová sekera EXTOL 1800 W

trojitá bezpečnostní pojistka

díky nejnovější technologii umožňuje 
řezat a současně štípat

až 13krát rychlejší zpracování dřeva 
(např. zpracování 7m smrku od 
pokácení do naštípání na podpalové 
třísky lze zkrátit na pouhých  
10 až 65 úderů)
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čerpadla

Čerpadla

( 5 indukční motor  
s tepelnou ochranou

( 6 plášť  
z nerezové  
oceli

( 7
olejová 

lázeň

( 8
oběžné  
kolo

( 1 robustní 
plastová 
přípojka

( 2 dvojitá mechanická 
keramická ucpávka

( 9
řezací  

nůž
EXTOL PrEMIUM

Profesionální 
parametry...
( 1  rObUSTní PLaSTOvá 

PříPOjka 
možnost použití hliníkové 
bajonetové rychlospojky. 

( 2 DvOjITá MEchanIcká 
kEraMIcká UcPávka 
vyrobena s těsnícími plochami ze 
slinutých karbidů křemíku vyznačuje 
se vysokou odolností proti otěru.

( 3 zaPOUzDřEná LOžISka 
jsou jako jedna z nejdůležitějších 
součástí čerpadla záměrně 
naddimenzována.

( 4 SPEcIáLní PryžOvé 
PrůchODky 
jsou demontovatelné, zabraňují 
pronikání kapaliny do motoru 
kolem kabelu.

( 5 výkOnný InDUkční MOTOr 
S TEPELnOU OchranOU vInUTí 
chrání elektromotor před 
spálením z důvodu přetížení (např. 
zablokování oběžného kola, vysoké 
teploty, poklesu napětí atd.)

( 6 PLášť z nErEzOvé OcELI 
všechny čerpadla Extol Premium 
mají pro větší odolnost vůči korozi 
plášť z nerezové oceli.

( 7 OLEjOvá LázEň 
k mazání a chlazení kluzné plochy 
ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané 

kapaliny s abrazivními částicemi na 
třecí plochu mechanické ucpávky.

( 8 Oběžné kOLO 
je vyrobeno z temperované litiny 
s dostatečnou tvrdostí. Vířivý typ 
oběžného kola zabraňuje jeho 
ucpávání a umožňuje dopravovat 
kapaliny s obsahem pevných 
i dlouhovláknitých částic.

( 9 rOTUjící řEzací nůž 
slouží na rozmělňování čerpaného 
kalu a vlákenných nečistot. 

( 10 EkOnOMIcké  
čerpací část je vyrobena z kovu 
a proto mají při stejném čerpacím 
výkonu poloviční odběr el. energie 
oproti levnějším plastovým 
modelům

( 3 zapouzdřená 
ložiska 

( 4 speciální 
průchodky 
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čerpadla

8895040A náhradní konektor 3“ 
8895040B náhradní sací koš

750W, 39000l/h

Extrémně výkonné ponorné čerpadlo 
s maximálním průtokem 650l/min 
(39 000l/hod = 39m3/hod), které svým 
výtlačným objemem až trojnásobně 
překonává běžná ponorná čerpadla 
nebo běžná proudová či motorová 
čerpadla pracující na povrchu. Čerpadlo 
je určeno pouze k čerpání čisté vody bez 
obsahu kalu, sedimentů, bahna či písku 
a vzhledem k tomu, že je vybaveno silným 
a pevným podstavcem s integrovaným 
sacím košem, díky němuž lze čerpadlo 
postavit na dno odčerpávaného prostoru 
s čistou vodou, je toto čerpadlo určeno 
k intenzivnímu čerpání a rychlému 
vyčerpávání prostorů s větším množstvím 
čisté vody, např. bazénů, zásobníků 
vody, zatopených sklepů, zatopených 
stavebních či těžebních prostor, 
drenážních odvodňovacích jímek při 
zvýšené hladině spodní vody apod.

příkon 750W 
max. průtok 39000l/hod = 650l/min 
max. výtlak 8m 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 100mm 
∅ výstupního hrdla 3“ 
max. průchodnost 0,25mm 
délka přívod. kabelu 8m 
použití pro čistou vodu 
příslušenství závěsné lano 
hmotnost 25kg (včetně kabelu)

8895040 

4 371,90 5 290,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

8895005A náhradní 
koleno

kalové s řezacím nožem, 
1100W, 16200l/h 
=270l/min

příkon 1100W 
max. průtok 16200l/hod, 270l/min 
max. výtlak 10m 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 85mm 
∅ výstupního hrdla 2“ 
max. průchodnost 15mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a zneč. vodu,  s řez. nožem 
 
hmotnost 22,8kg (včetně kabelu)

8895005 

5 776,86 6 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

kalové, 750W, 
18000l/h =300l/min

příkon 750W 
max. průtok 18000l/hod, 300l/min 
max. výtlak 10m 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 107mm 
∅ výstupního hrdla 2“ 
max. průchodnost 25mm 
délka přívod. kabelu 8m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
 
hmotnost 19kg (včetně kabelu)

8895001 

4 702,48 5 690,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

dvojité mechanické keramické těsnění motoru je uložené 
v olejové komoře a dosahuje tak ještě větší spolehlivosti, která 
je základem dlouhé životnosti těchto čerpadel

robustní litinové tělo čerpadel Extol Premium odpovídá 
jejich mimořádnému výkonu, který potřebují pro náročné 
podmínky při záchranářských pracích, odčerpávání 
jímek, bahnitých jezírek, výkopů a dalších zdrojů silně 
znečištěné vody

čerpadla Extol mají spolehlivý 
a rychlý záruční i pozáruční servis

6

12

15

18

9

3

0

120

200

24 3018 36

400 500300 600

[m
]

[l/min]

[m3/h]

8895005

8895001
8895000

8895040

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hadice se spojkami

obj.č.  popis bez DPH S DPH

spojka c52 s těsněním

8898013 --/--  127,27 154,-2“ (50mm),  
pro 8895005, 8895109

8898015 --/--  1 446,28 1 750,-C52, 2“, 10m, 
PES-R, pro 8895005, 8895109

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hadice se spojkami

8898016 --/--  2 471,07 2 990,-C52, 2“, 20m, 
PES-R, pro 8895005, 8895109

čerpadlo 
ponorné

kalové, 250W,  
9000l/h =150l/min

Ponorná kalová 
čerpadla Extol 
Premium jsou určena 
k čerpání především 
znečištěných 
a odpadních vod. 
Vzhledem k velké 
průchodnosti 
umožňuje čerpat 
vodu i s obsahem 
drobných pevných 
a vláknitých nečistot. 
Čerpadlo nalézá rovněž 
uplatnění při čerpání 
vody z potoků, rybníků, 
bazénů, apod.

příkon 250W 
max. průtok 9000l/hod, 150l/min 
max. výtlak 7,5m 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 65mm 
∅ výstupního hrdla 1“, 1 1/4“, 1 1/2“  
max. průchodnost 15mm 
délka přívod. kabelu 8m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
příslušenství  
hmotnost 9,5kg (včetně kabelu)

8895000 

2 603,31 3 150,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 8895040A náhr. konektor 3“ 
 8895040B náhradní sací koš

 
8895005A náhradní koleno

obzvlášť výkonný 
model vybavený 
rotačním ocelovým 
nožem, díky němuž 
jej lze použít i pro 
odčerpávání kalů

určeno hlavně 
pro rychlé 
vyčerpání 
velkého 
množství vody

velmi malá 
spotřeba 
elektrické 
energie
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INOX

čerpadlo/vodárna 
tlakové, 1200W, 
6000l/h

Automatické čerpadlo lze přímo 
připojit k distribuční soustavě 
užitkové vody s vodovodním 
kohoutkem a použít jej tak např. 
k přímému zalévání zahrady 
vodou ze studny apod. 

příkon 1200W 
max. průtok 6000l/hod = 100l/min 
max. výtlak 40m 
max. hloubka ponoru 12m 
min. výška hladiny 30mm 
∅ výstupního hrdla 1” 
max. průchodnost 1mm 
délka přívod. kabelu 15m 
použití pro čistou vodu 
příslušenství závěsné lano 
hmotnost 8,4kg (bez kabelu)

8895017 

4 041,32 4 890,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

automatické 
zapnutí 
a vypnutí

integrovaná 
zpětná klapka

10m

do sudu, 350W, 
5000l/h

Čerpadlo do sudu je určeno 
pro čerpání čisté vody ze sudů 
s dešťovou vodou.

příkon 350W 
max. průtok 5000l/hod = 83l/min 
max. výtlak 11m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 5mm 
∅ výstupního hrdla hadicová rychlospojka 
max. průchodnost 1mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou vodu
příslušenství 
hmotnost 3,1kg (bez kabelu)

8895015 

1 314,05 1 590,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

ventil s rychlospojkou  
na výstupu

hák pro 
zavěšení 
čerpadla 
v sudu

 8895014C   náhr. koleno s redukcí

10m

pro čerpání do sucha, 
400W, 8000l/h

Vynikající model vhodný pro 
dočerpávání v zahradních 
bazénech, menších prostorech 
nebo nádobách. 

příkon 400W 
max. průtok 8000l/hod = 133l/min 
max. výtlak 7m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 1mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
max. průchodnost 1mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou vodu
příslušenství 
hmotnost 3,4kg (bez kabelu)

8895014 

1 809,92 2 190,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

3 režimy 
práce

zpětná 
klapka

 8895008C náhradní konektor 1“

INOX
10m

tlakové, 1000W, 
5500l/h

Tlakové vícestupňové čerpadlo 
vhodné k čerpání čisté vody do 
vyšších míst nebo ke kropení 
zahrady postřikovací tryskou.

příkon 1000W 
max. průtok 5500l/hod 
max. výtlak 40m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 110mm 
  výstupního hrdla 1“ 
max. průchodnost 0,5mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou vodu
příslušenství 
hmotnost 8,5kg (bez kabelu)

8895008 

3 297,52 3 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

výtlak 
až 40m

čerpání dešťové vody

flexibilní 
kovová 
hadice

čerpá do 
“sucha”

čidlo 
místo 
plováku
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čerpadla

 414121C

INOX

10m

kalové, 1100W, 
18500l/h

Nerezové kalové čerpadlo 
určené pro středně náročný 
provoz.

příkon 1100W 
max. průtok 18500l/hod 
max. výtlak 8m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 135mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
připojení pro hadice 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 
max. průchodnost 20mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 7kg (bez kabelu)

8895009 

2 884,30 3 490,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 414121C

INOX

15m

kalové, nerezové 
tělo, 1100W, 
1600l/h

Silné nerezové kalové 
ponorné čerpadlo s velkým 
průtokem vody je určeno 
k čerpání čisté, zkalené 
a špinavé vody s použitím 
na domácích zahradách 
a v podobném prostředí. 

příkon 1100W 
max. průtok 15000l/hod = 250l/min 
max. výtlak 9,5m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 50mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
připojení pro hadice 1” - 1 1/4” - 1 1/2“ 
max. průchodnost 35mm 
délka přívod. kabelu 15m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 4,8kg (bez kabelu)

8895016 

2 471,07 2 990,-
--/--  

 414121C

10m

na znečištěnou 
vodu 3v1, 900W, 
13000l/h

Kalové čerpadlo na 
znečištěnou vodu určené 
pro středně náročný 
provoz. Díky své unikátní 
konstrukci 3v1 umožňuje 
vysát vodu do „sucha“.

příkon 900W 
max. průtok 13000l/hod 
max. výtlak 9m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 50mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
připojení pro hadice 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 
max. průchodnost 1, 8 nebo 35mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 4,3kg (bez kabelu)

8895013 

2 355,37 2 850,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 414121C

10m

kalové, 750W, 
13000l/h

Kalové čerpadlo určené pro 
víkendové středně náročné 
zahradní a domácí práce.

příkon 750W 
max. průtok 13000l/hod 
max. výtlak 8m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 145mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/4“ 
připojení pro hadice 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 
max. průchodnost 30mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 5,5kg (bez kabelu)

8895007 

1 942,15 2 350,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

náhr. koleno s redukcí 414121C

10m

kalové, 400W, 
8000l/hod

Kalové čerpadlo určené 
pro víkendové středně 
náročné zahradní 
a domácí práce.

příkon 400W 
max. průtok 8000l/hod 
max. výtlak 5m 
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 145mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/4“ 
připojení pro hadice 1“, 1 1/4“ 
max. průchodnost 35mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 4,5kg (bez kabelu)

8895006 

1 776,86 2 150,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

čerpadlo 
ponorné

čerpadlo
ponorné

Všechna Extol Premium
čerpadla jsou vyrobena
se zaměřením na vyšší
trvanlivost a životnost,
proto obsahují:

•  celokovový obal 
motoru

•  mechanické 
těsnění

 hřídele
•  ochrannou 

pojistku
 proti přehřátí
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čerpadla

 8895008A
  
 8895063A  
 8895063P 

INOX
50m 100mm

820W, 148m, 1920l/h, 100mm, 1“Ponorné vřetenové 
čerpadlo je určeno 
pro čerpání čisté vody 
bez mechanického 
znečištění (písek, 
štěrk...) z vrtů, šachet, 
studní nebo nádrží. Lze 
použít pro dodávku čisté 
vody z vrtů a nádrží, 
zavlažování, čerpání 
vody do vyšších výšek 
apod.

příkon 1350W 
výkon 820W 
max. průtok 1920l/h 
max. výtlak 148m 
max. hloubka ponoru 100m 
min. výška hladiny 100cm 
⌀ výstupního hrdla 1“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 100mm 
minimální ⌀ vrtu 140mm 
délka přívodního kabelu 50m 
použití pro čistou vodu 
hmotnost (bez kabelu) 17kg

8895063 

5 611,57 6 790,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 8895008A
  
 8895062A 
 8895062P 

INOX
50m 88mm

570W, 105m, 1920l/h, 88mm, 1“Ponorné vřetenové 
čerpadlo je určeno 
pro čerpání čisté vody 
bez mechanického 
znečištění (písek, 
štěrk...) z vrtů, šachet, 
studní nebo nádrží. Lze 
použít pro dodávku čisté 
vody z vrtů a nádrží, 
zavlažování, čerpání 
vody do vyšších výšek 
apod.

příkon 950W 
výkon 570W 
max. průtok 1920l/h 
max. výtlak 105m 
max. hloubka ponoru 100m 
min. výška hladiny 100cm 
⌀ výstupního hrdla 1“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 88mm 
minimální ⌀ vrtu 130mm 
délka přívodního kabelu 50m 
použití pro čistou vodu 
hmotnost (bez kabelu) 13,4kg

8895062 

4 702,48 5 690,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

náhradní konektor  8895008A  
náhr.  vřeteno, 
sada 3ks  8895061A  
8895061P spínací skříňka

INOX
40m 75mm

370W, 72m, 1500l/h, 75mm, 1“

Ponorné vřetenové 
čerpadlo je určeno 
pro čerpání čisté vody 
bez mechanického 
znečištění (písek, 
štěrk...) z vrtů, šachet, 
studní nebo nádrží. Lze 
použít pro dodávku čisté 
vody z vrtů a nádrží, 
zavlažování, čerpání 
vody do vyšších výšek 
apod.

příkon 550W 
výkon 370W 
max. průtok 1500l/h 
max. výtlak 72m 
max. hloubka ponoru 100m 
min. výška hladiny 100cm 
∅ výstupního hrdla 1“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 75mm 
minimální ∅ vrtu 110mm 
délka přívod. kabelu 40m 
použití pro čistou vodu 
hmotnost (bez kabelu) 10,1kg

8895061 

3 958,68 4 790,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

čerpadlo  
do vrtu

Ponorné vřetenové 
čerpadlo je určeno 
pro čerpání čisté vody 
bez mechanického 
znečištění (písek, 
štěrk...) z vrtů, šachet, 
studní nebo nádrží. 
Lze použít pro dodávku 
čisté vody z vrtů 
a nádrží, zavlažování, 
čerpání vody do vyšších 
výšek apod.
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ideální typ čerpadla pro 
dlouhodobé čerpání vody 
z hlubokých vrtů

těsnění motoru zajišťuje 
promazávaná dvojitá 
mechanická (keramicko-
grafitová) ucpávka a gufero 
s gumovým kroužkem

silná závěsná oka pro 
bezpečné uchycení ve vrtu

kondenzátor, ochrana 
proti přetížení a spínač 
jsou umístěné v oddělené 
krabici

 414121C

10m

nerezové na 
znečištěnou vodu, 
1100W, 15000l/h

Výkonné ponorné 
kalové čerpadlo, vhodné 
k přečerpání vody z bazénů, 
ze studen do barelů, na 
zahradách i chatách .

příkon 1100W 
max. průtok 15000l/hod 
max. výtlak 9,5m  
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 50mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
připojení pro hadice 1“ - 1 1/4“ - 1 1/2“ 
max. průchodnost 35mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 4,7kg (bez kabelu)

414162 

2 305,79 2 790,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

manuální 
a automatický 
provoz plováku

 414121C

10m

na znečištěnou vodu, 
800W, 13000l/h

Malé ponorné kalové 
čerpadlo, vhodné k přečerpání 
vody z bazénů, ze studen 
do barelů, na zahradách 
i chatách.

příkon 750W 
max. průtok 13000l/hod 
max. výtlak 8m  
max. hloubka ponoru 7m 
min. výška hladiny 50mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
připojení pro hadice 1“ - 1 1/4“ - 1 1/2“ 
max. průchodnost 35mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 3,6kg (bez kabelu)

414142 

1 644,63 1 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

manuální 
a automatický 
provoz plováku

 414121C 

10m

na znečištěnou vodu, 
400W, 7500l/h

Malé ponorné kalové 
čerpadlo, vhodné k přečerpání 
vody z bazénů, ze studen 
do barelů, na zahradách 
i chatách.

příkon 400W 
max. průtok 7500l/hod 
max. výtlak 5m  
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 50mm 
∅ výstupního hrdla 1 1/2“ 
připojení pro hadice 1“ - 1 1/4“ - 1 1/2“ 
max. průchodnost 35mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 3,0kg (bez kabelu)

414123 

1 396,69 1 690,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

manuální 
a automatický 
provoz plováku

náhr. koleno s redukcí 414122C 

10m

na znečištěnou vodu, 
400W, 7500l/h

Malé ponorné čerpadlo určené pro občasné 
přečerpávání vody z bazénů, ze studen do 
barelů, na zahradách i chatách a všude tam, 
kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.

příkon 400W 
max. průtok 7500l/h 
max. výtlak 5m 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 145mm 
∅ výstupního hrdla 1“ - 1 1/4“ - 1 1/2“ 
připojení pro hadice 
max. průchodnost 35mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost (bez kabelu) 3,3kg

414122 

1 066,12 1 290,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

čerpadlo 
ponorné

4

8

10

12

6

2

0

60

100

12 159 18

200 250150 300

[m
]

[l/min]

[m3/h]

414163

414142
414123414122

novinka
novinka

novinka

Za
hr

ad
a



STrana 368

čerpadla

vodárna pro 
čerpadla do vrtu, 
24l

Vodárna pro 
čerpadla do vrtu 
je určena pro 
zalévání nebo 
pro rozvod čisté 
vody.  

max. příkon 2,7kW/12A (230V), 1,3kW (110V) 
krytí IP54

 
⌀ sacího/výstup. hrdla 1“ 
max. pracovní tlak 4bar 
objem nádrže 24l 
extra mosazná zpětná klapka

8895150 

1 942,15 2 350,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

s tlakovou nádobou, 
750W, 5270l/hod

Silná domácí 
vodárna na čistou 
vodu, vhodná 
k zavlažování 
zahrad a polí, 
zásobování 
domácností vodou 
či zvýšení tlaku 
v domovním 
vodovodním řadu.

příkon 750W
 
max. průtok 5270l/h = 88l/min 
max. výtlak 44m 
max. sací hloubka 9m 
∅ sacího/výstup. hrdla 1“ 
max. pracovní tlak 3bar 
objem nádrže 19l
 
hmotnost 16,3kg

8895095 

4 702,48 5 690,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

1100W, 9500l/hod

Velmi silné proudové čerpadlo 
osazené mosazným oběžným 
kolem. Čerpadlo je určené 
k mnohostrannému využití 
na zahradě, chalupě či malé 
stavbě. Lze s ním čerpat pouze 
čistou vodu a lze ho použít pro 
zavlažování 
zahrady, zahradní 
sprchu, napouštění 
bazénu, čerpání 
z řeky/rybníka atd.

příkon 1100W
 
max. průtok 9500l/h = 158l/min 
max. výtlak 41m 
max. sací hloubka 9m 
∅ sacího/výstup. hrdla 1“

 
hmotnost 23kg

8895081 

4 289,26 5 190,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

750W, 5270l/hod

Silné proudové 
čerpadlo je určené 
k mnohostrannému 
využití na zahradě, 
chalupě či malé 
stavbě. Lze s ním 
čerpat pouze  
čistou vodu.

příkon 750W

max. průtok 5270l/h = 88l/min 
max. výtlak 44m 
max. sací hloubka 9m 
∅ sacího/výstup. hrdla 1“

 
hmotnost 12kg

8895080 

2 933,88 3 550,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 414171-3
 
 414171-4

20m 105mm

600W, 2000l/h, 20m

Ponorné čerpadlo 
na hluboké studně 
od průměru 105mm. 
Vhodné k zavlažování 
zahrad, umývání, čištění 
stříkáním apod. Extra 
dlouhý kabel.

příkon 600W 
max. průtok 2000l/h 
max. výtlak 70m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 50cm 
⌀ výstupního hrdla 3/4“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívod. kabelu 20m 
extra na čistou vodu 
hmotnost ( 5,6kg

414176 

2 223,14 2 690,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 414171-3
 
 414171-4

10m 105mm

600W, 2000l/h, 10m

Ponorné čerpadlo 
na hluboké studně 
od průměru 105mm. 
Vhodné k zavlažování 
zahrad, umývání, čištění 
stříkáním apod. Extra 
dlouhý kabel.

příkon 600W 
max. průtok 2000l/h 
max. výtlak 70m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 50cm 
⌀ výstupního hrdla 3/4“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou vodu 
hmotnost 4,6kg

414175 

1 611,57 1 950,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

 414171-3 

 414171-4

20m 105mm

300W, 1400l/h, 20m

Ponorné čerpadlo 
na hluboké studně 
od průměru 105mm. 
Vhodné k zavlažování 
zahrad, umývání, čištění 
stříkáním apod. Extra 
dlouhý kabel.

příkon 300W 
max. průtok 1400l/h 
max. výtlak 50m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 50cm 
⌀ výstupního hrdla 3/4“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přív 20m 
použití pro čistou vodu 
 4,8kg

414171 

1 644,63 1 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

náhradní membrána 414171-3 
náhradní ventil 
sací pryžový 414171-4

10m 105mm

300W, 1400l/h, 10m

Ponorné čerpadlo 
na hluboké studně 
od průměru 105mm. 
Vhodné k zavlažování 
zahrad, umývání, 
čištění stříkáním apod. 
Extra dlouhý kabel.

příkon 300W 
max. průtok 1400l/h 
max. výtlak 50m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
min. výška hladiny 50cm 
∅ výstupního hrdla 3/4“ 
max. průchodnost 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívod. kabelu 10m 
použití pro čistou vodu 
hmotnost (s kabelem) 4,4kg

414170 

1 231,40 1 490,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

čerpadlo 
membránové 
hlubinné 
ponorné
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414175 a 414176

414170 a 414171

čerpadlo 
proudové

500W, 3080l/h

Proudové čerpadlo je určené 
k mnohostrannému využití na zahradě, 
chalupě či malé stavbě. Lze s ním čerpat pouze 
čistou vodu a lze ho použít pro zavlažování 
zahrady, zahradní sprchu, napouštění bazénu, 
čerpání z řeky/rybníka atd.

příkon 500W
krytí 
max. průtok 3080l/h = 52l/min 
max. výtlak 31m 
max. sací hloubka 9m 
∅ sacího/výstup. hrdla 1“
max. pracovní tlak
objem nádrže
extra 
hmotnost 9kg

414262 

2 223,14 2 690,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

novinka

spínač pro 
nastavení 
požadovaného 
tlaku
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414262

membránové typy čerpadel 
umožňují dosáhnout značný 
výtlak i velký průtok

voda je odváděna do 3/4” hadice, která se nasadí 
na výstupní hrdlo a připevní sponou

určeno pro čistou 
vodu
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čerpadla
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max.přepravní objem (l/h)

max.výtlak (m)
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a 
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a

čerpání znečištěné 
a odpadní vody 
s obsahem drobných 
pevných a vláknitých 
nečistot., čerpání 
z rybníků potoků, 
bazénů apod.

Ex
to

l P
re

m
iu

m

8895000
 

5
1" 
1 1/2" 
1 1/4"

65 167 250 15 5,3 9,5

8895001 5 2" 107 225 750 25 6 19

8895005 5 2” 85 332 1100 15 10 22,5
čerpadlo je vybaveno 
řezacím nožem díky 
němuž jej lze použít  
i pro odčerpávání kalů

zn
eč

iš
tě

ná
 v

od
a

na znečištěnou vodu 
pro víkendové středně 
náročné zahradní 
a domácí práce

8895006 7
1" 
1 1/4" 
1 1/2"

145 225 400 35 10 4,5

8895007 7
1“ 
1 1/4“ 
1 1/2“

145 230 750 30 10 5,5

8895009 7
1“ 
1 1/4“ 
1 1/2“

135 250 1100 20 10 7,0

8895013 7
1“ 
1 1/4“ 
1 1/2“

50 235 900 1,8/ 
35 10 4,3 možnost změnit 

výšku sání

8895016 7
1“ 
1 1/4“ 
1 1/2“

50 1100 35 15 4,8

přečerpávání vody 
z bazénů, ze studen do 
barelů, na zahradách, 
chatách, k vyčerpání 
znečištěné vody

Ex
to

l c
ra

ft

414122 5
1" 
1 1/4" 
1 1/2"

145 210 400 35 10 3,3

414123 5
1” 
1 1/4” 
1 1/2”

50 400 35 10 3,0

414142 7
1” 
1 1/4” 
1 1/2”

50 750 35 10 3,6

rychlé vyčerpání 
znečištěné vody např. 
bazénů, zásobníků vody, 
zatopených sklepů...

414162 7
1” 
1 1/4” 
1 1/2”

50 1100 35 10 4,7

či
st

á 
vo

da

rychlé vyčerpání 
velkého množství 
vody např. bazénů, 
zásobníků vody, 
zatopených sklepů, 
jímek, při zvýšené 
hladině spodní vody

Ex
to

l P
re

m
iu

m

8895040 5 3" 100 260 750 0,25 8 25

8895014 7
1” 
1 1/4” 
1 1/2”

1 400 1 10 3,4

8895015 7
had-
icová 
rychlo-
spojka

5 350 1 10 3,1

tl
a

k
o

vé

max.přepravní objem (l/h)

max.výtlak (m)

čerpání čisté vody 
do vyšších míst nebo 
ke kropení zahrady 
postřikovací tryskou

8895008 7 1" 110 165 1000 0,5 10 8,5

8895017 12 1” 30 1200 1 15 8,4

čerpání čisté vody 
bez mechanického 
znečištění (písek, 
štěrk..) z vrtů, 
šachet, studní nebo 
nádrží. Lze použít pro 
dodávku čisté vody 
z vrtů, čerpání vody do 
výšek apod.

8895061 100 1" 1000 75 370 0 40 10,1

8895062 100 1” 1000 88 570 0 50 13,4

8895063 100 1” 1000 100 820 0 50 17,0

do hluboké studně, 
vhodné k zavlažování 
zahrad, umývání, 
čištění stříkáním 
apod.

Ex
to

l c
ra

ft

414170 5 3/4" 500 105 300 0 10 4,4

414171 5 3/4” 500 105 300 0 20 4,8

414175 5 3/4” 500 105 600 0 10 4,6

414176 5 3/4” 500 105 600 0 20 5,6

p
o

vr
c

h
o

vé

využití na zahradě, cha-
lupě či malé stavbě, pro 
zavlažování zahrady, 
zahradní sprchu...

414262 9 1" - - 500 0 9,0

využití na zahradě, 
chalupě či malé 
stavbě, pro 
zavlažování zahrady, 
zahradní sprchu, 
napouštění bazénu, 
čerpání z řek, rybníků. 

Ex
to

l P
re

m
iu

m 8895080 9 1" - - 750 0 12,0 mosazné oběžné 
kolo

8895081 9 1" - - 1100 0 23,0 mosazné oběžné 
kolo

8895095 9 1" - - 750 0 16,3
vodárna s nádrží 
19l, mosazné 
oběžné kolo

9000l/h

8000l/h

7500l/h

18000l/h

13000l/h

7500l/h

13000l/h

15000l/h

8000l/h

15000l/h

39000l/h

5000l/h

16200l

18500l/h

13000l/h

5500l/h

6000l/h

3080l/h

5270l/h

5270l/h

9500l/h

7,5m

5m

5m

10m

8m

5m

9m

9,5m

7m

9,5m

8m

11m

10m

8m

8m

40m

40m

72m

50m

50m

70m

70m

31m

44m

44m

41m

105m

148m

3000
5

6000
10

9000
15

12000
20

15000 (l/h)
25 (m)

0(l/h)
0(m)

3000
5

6000
10

9000
15

12000
20

15000 (l/h)
25 (m)

0(l/h)
0(m)

1800l/h

2000l/h

2000l/h

1400l/h

1400l/h

1920l/h

1920l/h
Za

hr
ad

a



STrana 370

akU zahraDní STrOjE

obj. č. 8795600B

40V aku  
zahradní stroje

( 1
sekačka strunová  
40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795612 s baterií 
obj. č. 8795613 bez baterie  
a nabíječky

( 4
pila řetězová aku  
40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795644 s baterií 
obj. č. 8795643 bez baterie a nabíječky

( 5
sekačka aku 

40V Li-ion, 2500mAhh 
obj. č. 8795630 s baterií 

obj. č. 8795631 bez baterie a nabíječky 
 

3-5 h
obj. č. 8795600C

40V 
2500mah

technology

powered by
SamSung  

cells

1,5 h
obj. č. 8795600D

( 2
nůžky na živé ploty  
40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795604 s baterií 
obj. č. 8795603 bez baterie a nabíječky 
 

( 3
zahradní fukar aku  

40V Li-ion, 2500mAh 
obj. č. 8795670 s baterií 

obj. č. 8795671 bez baterie a nabíječky

obj. č. 8795600B1

Za
hr

ad
a



STrana 371

akU zahraDní STrOjE

8795610A náhradní struna na cívce, 2ks 
8795610B  náhradní kryt na strunu, 2ks 
8795610D náhradní hlava

Li-ion

1x

sekačka strunová aku, 40v Li-ion, 2500mah

baterie  40V Li-ion 
kapacita baterie  2500mAh 
otáčky  7500/min 
záběr sekání  30cm 
průměr struny  1,6mm 
teleskopická rukojeť  0-30cm 
celková délka  123-154cm 
sklopitelná hlava  čtyři stupně 
výdrž - bez zatížení cca 44min 
výdrž - v zatížení s přestávkami 57-102min 
nabíjení baterie cca  4hod 
hmotnost  3,4kg

8795612 

4 289,26 5 190,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

Li-ion
1x

nůžky na živé ploty aku, 40v Li-ion, 2500mah

Velmi tiché aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu na 
zahradách a v parcích. Vysokokapacitní baterie umožňuje 
dlouhodobou práci a velký výkon. Díky napájení z baterie již není nutné 
dávat pozor na napájecí kabel a manipulace s nimi je pohodlnější.

baterie  40V Li-ion 
kapacita baterie  2500mAh 
počet kmitů  2500/min 
délka lišty na živé ploty 540mm 
max. průměr větví  18mm 
výdrž - bez zatížení cca 74min 
výdrž - v zatížení s přestávkami 96-170min 
nabíjení baterie cca  4hod 
hmotnost  3,7kg

8795604 

4 454,55 5 390,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

Li-ion
1x

fukar zahradní aku, brUShLESS, 40v Li-ion, 2500mah

Zahradní aku fukar je určen k udržování čistoty trávníku, 
terasy, chodníku apod. Fukar má několik rychlostí a pro 
opravdu velký výkon je vybaven tlačítkem TURBO, které 
krátkodobě zvýší výkon na maximum.

baterie  40V Li-ion 
kapacita baterie  2500mAh 
průtok vzduchu  426/672/816m3/h 
rychlost průtoku vzduchu 72-147km/h 
výdrž baterií  minimálně 30min účinného  
  foukání v kombinaci   
  různých provozních nastavení 
hmotnost s baterií  3,3kg

8795670 

3 925,62 4 750,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

8795642A náhradní řetěz

Li-ion
1x

pila řetězová aku, brUShLESS, 40v Li-ion, 2500mah, 
30cm

Řetězová aku pila je určena k provádění zkracovacích řezů 
dřeva, jako je např. řezání trámů, kácení stromů s přiměřeně 
silným kmenem, k odvětvování kmenů, k řezání kmenů či 
silných větví na palivové dřevo. 

baterie  40V Li-ion 
kapacita baterie  2500mAh 
délka lišty  305mm 
řetěz  OREGON® 91PJ045X 
rychlost řetězu  11m/s 
objem olejové nádržky 180ml 
nabíjení baterie   cca 1-1,5h 
hmotnost s baterií  5,9kg

8795644 

5 776,86 6 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

pila je vybavena systémem pro snadnou 
a rychlou výměnu řetězu a mechanizmem 
pro snadné vypnutí řetězu

automatické 
mazání řetězu 
prostřednictvím 
čerpadla

lišta má 
patentovanou 
technologii Double 
Guard® s funkcí 
omezení zpětného 
vrhu „Low kickback“

8795613 
--/--  

2 140,50 2 590,- 8795603 
--/--  

2 388,43 2 890,-

dobré vyvážení 
aku nůžek zajišťuje 
méně namáhavé 
držení při obsluze

ostrá, laserem vyřezávaná 
stříhací čepel si snadno 
poradí s živým plotem, a je 
chráněná hliníkovou lištou

pogumovaná rukojeť 
brání vysmeknutí, tlumí 
vibrace a zpříjemňuje 
držení při práci

bezpečnostní 
pojistka zastaví 
stroj při vyklouznutí 
z rukou a silný 
kryt chrání před 
odletujícímu odřezky

otočná rukojeť 
Vám pomůže 
dostat se 
do obtížně 
přístupných 
míst

ukazatel stavu nabití baterie umožňuje 
uživateli si rozvrhnout délku práce 
a dát si včas nabít další baterii

Velmi tichá strunová aku sekačka je určena k udržování 
zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy 
v těžko přístupných místech, např. u obrubníků, pod lavičkami, 
kolem stromů a keřů apod.

pogumovaná rukojeť brání vysmeknutí, tlumí 
vibrace a zpříjemňuje držení při práci, je v ní 
také vložena náhradní cívka se strunou

distanční kolečko 
a sklopitelný oblouk 
usnadňuje sekání podél 
plotů, zdí nebo stromů 
a šetří sekací strunu

záběr 
30cm

teleskopické 
prodloužení 
až o 30cm

kvalitní baterie obsahuje značkové články Samsung 
a je pogumovaná pro zvýšení odolnosti proti poškození

čtyřstupňové nastavení úhlu hlavy sekačky 
umožňuje sekání i u okrajů trávníků podél 
chodníků, příjezdových cest apod.

8795671 
--/--  

1 776,86 2 150,-
8795643 
--/--  
3 132,23 3 790,-

TURBO režim 
pro intenzivní 
vyfoukávání

pogumovaná rukojeť 
pro příjemné držení 
a komfort při práci

jemná regulace 
intenzity vyfoukávání

díky nízké hmotnosti 
mohou fukar snadno 
používat i ženyBRUSHLESS

MOTOR

BRUSHLESS
MOTOR

Za
hr
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a

bEz baTErIE 
a nabíjEčky

bEz baTErIE 
a nabíjEčky

bEz baTErIE 
a nabíjEčky

bEz baTErIE 
a nabíjEčky
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Li-ion
1x

sekačka aku, brushless, 40v Li-ion

Aku sekačka spojuje výhody elektrických sekaček - nízký hluk, jednoduchost obsluhy 
a údržby se svobodou pohybu benzínových sekaček. Sekačka je poháněná nejmodernějším 
„brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší 
spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Sekačka je vybavena dvojitým 
bezpečnostním jištěním - spoušť sekačky je jištěna bezpečnostním tlačítkem a vedle baterie je 
speciální bezpečnostní klíč, bez kterého nelze sekačku spustit. Pokud ho vytáhnete a vezmete 
si ho sebou, nemohou například děti spustit sekačku a zranit se. Koš na trávu je vyroben 
částečně z plátna, které dovoluje zmenšit rozměr koše při skladování. 

baterie 40V Li-ion 
kapacita baterie 2500mAh 
otáčky 3100/min 
záběr sekání 38cm 
výška sekání 25-35-45-55-65-75mm 
doba chodu 35min 
pro trávník pravidelné sekání až 500m2 
objem koše 40l 
nabíjení baterie cca 1-1,5hod 
hmotnost s baterií 17kg

8795630 

8 256,20 9 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

pro zvětšení rozsahu 
sekané plochy, lze 
použít se dvěma 
bateriemi současně

sekačka je vybavena funkcí 
mulčování a nastavením výšky 
sekání jednou ovládací páčkou 
na všech kolech současně

vyjímatelný 
bezpečnostní 
“klíč” brání 
neoprávněnému 
spuštění přístroje

kovový sekací 
buben zajišťuje 
dlouhou 
životnost

BRUSHLESS
MOTOR

nízká hmotnost sekačky 
umožňuje snadnější manipulaci 
při použití ve strmějším terénu, 
přenášení a také při použití 
staršími lidmi

aku sekačka je vybavena 
novým „brushless 
motorem“ bez uhlíkových 
kartáčů, který má delší 
životnost, je více výkonný 
a má menší spotřebu 
elektrické energie

8795631 
--/--  

5 611,57 6 790,-
bEz baTErIE 
a nabíjEčky
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obj.č.  popis bez DPH S DPH

NYLON

žací struna do sekačky s jádrem, 
hvězdicový profil

speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

obj.č.  popis bez DPH S DPH

NYLON

žací struna do sekačky s jádrem, 
kruhový profil

speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

8870905 10/40  76,03 92,-3,0mm, 15m, PA66
8870904 14/56  56,20 68,-2,4mm, 15m, PA66
8870903 16/64  45,45 55,-2,0mm, 15m, PA66
8870902 20/80  30,58 37,-1,6mm, 15m, PA66
8870901 24/96  25,62 31,-1,3mm, 15m, PA66

obj.č.  popis bez DPH S DPH

NYLON

žací struna do sekačky s jádrem, 
čtvercový profil

speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

8870915 10/40  76,03 92,-3,0mm, 15m, PA66
8870914 14/56  56,20 68,-2,4mm, 15m, PA66
8870913 16/64  45,45 55,-2,0mm, 15m, PA66
8870912 20/80  30,58 37,-1,6mm, 15m, PA66
8870911 24/96  25,62 31,-1,3mm, 15m, PA66

obj.č.  popis bez DPH S DPH

NYLON

žací struna do sekačky s jádrem, 
hvězdicový profil

speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

8870925 10/40  76,03 92,-3,0mm, 15m, PA66
8870924 14/56  56,20 68,-2,4mm, 15m, PA66
8870923 16/64  45,45 55,-2,0mm, 15m, PA66
8870922 20/80  30,58 37,-1,6mm, 15m, PA66
8870921 24/96  25,62 31,-1,3mm, 15m, PA66

speciální jádro zvyšuje 
životnost struny

speciální jádro zvyšuje 
životnost struny

speciální jádro zvyšuje 
životnost struny

speciální jádro zvyšuje 
životnost struny

15 m 15 m

15 m

8870929 5/20  246,28 298,-3,0mm, 75m, PA66
8870928 5/20  173,55 210,-2,4mm, 75m

75 m

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nabíječka, rychlá, 90min

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nabíječka 3-5hod

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

baterie akumulátorová 40v

Nový typ baterie s vylepšenou ochranou.

8795600b1 --/--  1 644,63 1 990,-2500mAh,  
rozměr: 130x81x80mm, Samsung 
články, pro 8795612, 8795630, 8795642, 
8795670, z důvodu většího rozměru 
nelze použít s 8795600, 8795610

8795600c --/--  537,19 650,-

8795600D --/--  1 148,76 1 390,-
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( 1
sekačka strunová aku  
20V Li-ion, 2000mAh 
obj. č. 8895712 s baterií 
obj. č. 8895713 bez baterie  
a nabíječky

( 3
nůžky na živé ploty aku, 

teleskopické  
20V Li-ion, 2000mAh 

obj. č. 8895732 s baterií 
obj. č. 8895733 bez baterie a nabíječky

( 5
sekačka aku 

20V Li-ion, 2x 2000mAhh 
obj. č. 8895720 s baterií 

obj. č. 8895721 bez baterie a nabíječky 
 

( 2
nůžky na živé ploty aku 
20V Li-ion, 2000mAh 
obj. č. 8895730 s baterií 
obj. č. 8895731 bez baterie a nabíječky 
 

( 4
pila řetězová aku  
20V Li-ion, 2000mAh 
obj. č. 8895740 s baterií 
obj. č. 8895741 bez baterie a nabíječky

20V 
2000mah

technology

powered by
obj. č. 8895780

2✖2,4a
obj. č. 8895791

4,5a
obj. č. 8895792

2,4a
obj. č. 8895790

20V aku 
zahradní 
stroje

4000mah
obj. č. 8895781

brushless

Za
hr

ad
a
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8895740A  řetěz a lišta náhradní

Li-ion
1x

1 h

pila řetězová aku, 30cm, GarDEn20v, 20v Li-ion, 
2000mah

Řetězová aku pila je určena k provádění zkracovacích řezů dřeva, jako je např. 
řezání trámů, kácení stromů s přiměřeně silným kmenem, k odvětvování 
kmenů, k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo.

baterie  20V Li-ion 
kapacita baterie  2000mAh 
délka lišty  305mm 
řetěz  Oregon® 91PX040X 
rychlost řetězu  5m/s 
objem olejové nádržky 130ml 
nabíjení baterie cca  1h 
hmotnost s baterií  3,2kg

8895740 

3 132,23 3 790,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

automatické 
mazání řetězu

snadné napnutí 
a výměna řetězu

ukazatel stavu 
nabití baterie

nůžky na živé ploty aku, teleskopické 2,78m, 
GarDEn20v, 20v Li-ion, 2000mah

Teleskopické aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu ve výškách až 
3m v domácích zahradách. Dobré vyvážení, nízká hmotnost a ramenní popruh 
usnadňují manipulaci při práci.

baterie  20V Li-ion 
kapacita baterie  2000mAh 
počet kmitů  1300/min 
délka lišty na živé ploty 420mm 
max. průměr větví  15mm 
max. celková délka  278cm 
teleskopická rukojeť 120-190cm 
nabíjení baterie cca  1h 
příslušenství  ochranné pouzdro na lištu, popruh 
hmotnost s baterií  3,4kg

8895732 

2 685,95 3 250,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

dobré vyvážení aku 
nůžek

stříhací čepel je 
chráněná hliníkovou 
lištou

nůžky na živé ploty aku, GarDEn20v, 20v Li-ion, 
2000mah

Aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu až se středně silnými větvičkami 
v domácích zahradách. Jsou dobře vyváženy, což usnadňuje manipulaci s nimi 
při práci.

baterie  20V Li-ion 
kapacita baterie  2000mAh 
počet kmitů  1300/min 
délka lišty na živé ploty 510mm 
max. průměr větví  16mm 
nabíjení baterie cca  1h 
příslušenství  ochranné pouzdro na lištu 
hmotnost s baterií  2,5kg

8895730 

2 471,07 2 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

8895741 
--/--  

2 190,08 2 650,-

Li-ion
1x

1 h

8895733 
--/--  

1 776,86 2 150,-

Li-ion
1x

1 h

8895731 
--/--  

1 528,93 1 850,-

ochrana proti odletujícím 
větvičkám

snadný dosah až 3m 
do výšky

8895712A  struna na cívce, 2ks 
8895712B  kryt na strunu, 2ks 
8895712C  hlava kompletní

Li-ion
1x

1 h

sekačka strunová aku, 30cm, GarDEn20v, 20v Li-ion, 
2000mah

Strunová aku sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě 
okrajů trávníku a sekání trávy v těžko přístupných místech, např. u obrubníků, 
pod lavičkami, kolem stromů a keřů apod.

baterie  20V Li-ion 
kapacita baterie  2000mAh 
otáčky  7500/min 
záběr sekání  30cm 
průměr struny  1,6mm 
teleskopická rukojeť  prodloužení o 0-23cm 
celková délka  98-121cm 
sklopitelná hlava  ano, 4 polohy + otočení o 90° 
nabíjení baterie cca  1h 
hmotnost s baterií  2kg

8895712 

2 305,79 2 790,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

záběr 30cm

pogumovaná 
rukojeť

ukazatel stavu 
nabití baterie

8895713 

1 363,64 1 650,-

sklopitelný 
distanční oblouk

teleskopické prodloužení 
až o 23cm

nastavení úhlu 
hlavy sekačky

kvalitní OREGON 
lišta s Double Guard® 
a „Low kickback“

pogumovaná rukojeť
bezpečnostní 
pojistka a brzda

bezpečnostní 
pojistka

dobré vyvážení aku 
nůžek

stříhací čepel je chráněná 
hliníkovou lištou

pogumovaná rukojeť

ukazatel stavu 
nabití baterie

ukazatel stavu 
nabití baterie

pogumovaná 
rukojeťbezpečnostní 

pojistka

--/--  
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8895721 

3 677,69 4 450,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

8895720A náhradní sekací nůž

Li-ion
2x

1 h

sekačka aku, brUShLESS, GarDEn20v, 20v Li-ion, 2x2000mah

Aku sekačka spojuje výhody elektrických sekaček - nízký hluk, jednoduchost obsluhy a údržby se svobodou pohybu 
benzínových sekaček. Sekačka je poháněná nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, 
je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Nízká hmotnost sekačky umožňuje 
snadnější manipulaci při použití ve strmějším terénu, přenášení a také při použití staršími lidmi. Masivní kola ulehčují pohyb 
sekačky v terénu. Koš na trávu je vyroben částečně z plátna, které dovoluje zmenšit rozměr koše při skladování. Sekačka je 
vybavena dvojitým bezpečnostním jištěním - spoušť sekačky je jištěna bezpečnostním tlačítkem a vedle baterie je speciální 
bezpečnostní klíč, bez kterého nelze sekačku spustit. Pokud ho vytáhnete a vezmete si ho sebou, nemohou například děti 
spustit sekačku a zranit se. Akumulátor je vybaven ukazatelem nabití, což umožňuje uživateli si rozvrhnout délku práce a dát si 
včas nabít další akumulátor.

baterie 20V Li-ion 
kapacita baterie 2x2000mAh 
otáčky 3900/min 
záběr sekání 33cm 
výška sekání 25-65mm 
pro trávník pravidelné sekání 200-250m2 
objem koše 35l 
nabíjení baterie cca 1h 
hmotnost s baterií 11,5kg

8895720 

5 446,28 6 590,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

„brushless motor“ 
bez uhlíkových 
kartáčů

2x 2000mAh 
akumulátory 
a rychlonabíječka 
pro dvě baterie 
(8895720)

výška sekání 
25-65mm

vyjímatelný 
bezpečnostní “klíč” 

nízká hmotnost 

lehce skladovatelná

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nabíječka GarDEn20v

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

baterie akumulátorová GarDEn20v

8895782 --/--  1 198,35 1 450,-20V Li-ion, 
4000mAh

8895780 --/--  685,95 830,-20V Li-ion, 
2000mAh

8895790 --/--  380,17 460,-2,4A

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nabíječka GarDEn20v

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nabíječka GarDEn20v

8895791 --/--  595,04 720,-2x2,4A

8895792 --/--  694,21 840,-4,5A

brushless
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Ostatní  
zahradní  
aku stroje

415120A     náhradní nabíječka

Li-ion

nůžky na trávu a živé ploty aku 3,6v 
Li-ion, 1300mah

Akumulátorové nůžky se stříhacím nástavcem 
na trávu se používají pro snadnou a rychlou 
úpravu zeleně na Vaší zahradě.

baterie 3,6V Li-ion 
kapacita baterie 1300mAh 
počet kmitů 1100/min 
délka lišty na živé ploty 120mm 
šířka lišty na trávu 83mm 
výdrž - bez zatížení cca 40min 
nabíjení baterie cca 3-5hod 
hmotnost 0,5kg

415120 

735,54 890,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

bezpečnostní 
pojistka zabraňuje 
samovolnému 
spuštění

snadný systém 
výměny lišt

8895602A náhradní čepel na trávu 
8895602B náhradní čepel na živý plot 
8895602C náhradní teleskopická násada 
8895602D náhradní nabíječka

Li-ion

nůžky na trávu a živé ploty aku 
s teleskopickou násadou, 7,2v 
Li-ion, 1500mah

Aku nůžky se stříhacím nástavcem na trávu se  
používají pro snadnou a rychlou úpravu zeleně 
na Vaší zahradě.

baterie 7,2V Li-ion 
kapacita baterie 1500mAh 
počet kmitů 1100/min 
délka lišty na živé ploty 145mm 
šířka lišty na trávu 93mm 
teleskopická rukojeť 98-126cm (výška kolmo od  
 země k rukojeti) 
nabíjení baterie cca 4hod 
hmotnost 0,7kg

8895602 

1 561,98 1 890,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

8791580A náhradní nabíječka
8791580B náhradní baterie
8791580C,D náhradní břity

Li-ion
2x

nůžky zahradní aku, 16v Li-ion, 
2x2000mah

Profesionální zahradní aku nůžky umožňují 
snadné stříhání větví stromů a keřů a stonků 
rostlin o průměru do 25mm.

baterie 16V 
kapacita baterie 2000mAh 
max. průměr větví 25mm 
nabíjení baterie cca 1,5h 
příslušenství brusný kámen, olejnička 
hmotnost s baterií 0,9kg

8791580 

2 884,30 3 490,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

stříhání 
do 25mm

3 vzdálenosti 
čepelí

uspání při 
nečinnosti

4h provozu

teleskopická 
násada pro snadné 
zastřihávání travin 
podél budov, 
obrubníků nebo 
v mezerách mezi 
stavebními prvky

snadný systém 
výměny lišt

silný 7,2V Li-ion 
akumulátor Vám 
dovolí dlouhou 
práci na zahradě

bezpečnostní 
pojistka 
zabraňuje 
samovolnému 
spuštění

8791580T 

1 537,19 1 860,-
--/--  

objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

novinka
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Zahradní  
stroje

8895442C náhradní uhlíky

nůžky na živé ploty s otočnou rukojetí, 650W, 55cm

Elektrické nůžky na živý plot jsou určené pro zastřihování a úpravu okrasných 
dřevin na Vaší zahradě. Silný 650W motor si snadno poradí s porostem. Zuby na 
stříhací liště mají rozteč 20mm, jsou vyřezány laserem a jsou díky tomu velmi ostré. 

příkon  650W 
počet kmitů  1500/min 
délka lišty  55cm 
rozteč zubů lišty  20mm 
hmotnost  3,1kg

8895442 

1 479,34 1 790,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

silný kryt proti 
odřezkům

hliníková 
ochranná lišta

416125A struna na cívce, 2ks 
416125B kryt na strunu, 2ks

sekačka strunová, 550W

Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů 
trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech, např. u obrubníků, kolem 
stromů a keřů apod., které není možné vysekávat pojízdnou sekačkou.

příkon  550W 
otáčky  10000/min 
záběr sekání  30cm 
průměr struny  1,6mm 
teleskop. rukojeť  0-22cm 
vodící kolečko  ano 
nastavitelný úhel hlavy sekačky ano 
hmotnost  2,2kg

416125 

1 066,12 1 290,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

teleskopická 
rukojeť umožňuje 
přizpůsobit výšku 
sekačky až o 20cm 
pro příjemnější práci

nastavitelné madlo 
pro úchop

háček pro odlehčení 
tahu zásuvky 
prodlužovacího 
kabelu zamezuje 
rozpojování 
napájecího kabelu 
sekačky při sekání

bezpečnostní 
pojistka

díky distančnímu kolečku lze osekávat kmeny 
stromů a keřů bez poškození a také chránit strunu 
před obrušováním při sekání např. podél zdi

rukojeť 
otočná o 180°

nastavení úhlu hlavy sekačky umožňuje 
sekání i u okrajů trávníků podél chodníků, 
příjezdových cest apod.

ostré, laserem 
vyřezávané zuby

záběr 30cm
plastové pouzdro 
na lištu
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405610B náhradní řetěz pro Extol lištu 
405610C náhradní uhlíky

pila řetězová, 1800W, 35cm

Elektrická řetězová pila s příkonem 1800W a řeznou délky lišty 35cm je určena ke kácení stromů, k odvětvování a zkracování 
kmenů a k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo při použití v domácích zahradách či v domácím prostředí.

příkon 1800W 
délka lišty 35cm 
řetěz 3/8. 043x40DL 
rychlost řetězu 13,5m/s 
objem olejové nádržky 150ml 
hmotnost 4,6kg

405610 

1 892,56 2 290,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

lišta má patentovanou 
technologii Double Guard® 
s funkcí omezení zpětného vrhu 
„Low kickback“

pila je vybavena systémem pro 
snadnou a rychlou výměnu řetězu 
a mechanizmem pro snadné 
vypnutí řetězu

automatické mazání řetězu 
prostřednictvím čerpadla
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TLakOvé čISTIčE

Tlakové 
čističe

  413103A náhradní pistole 
  413103B náhradní tlaková hadice 

čistič vysokotlaký, 1400W

Tento malý a všestranný vysokotlaký čistič obsahuje kovové 
čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli a je určen k čistění 
povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. 

příkon 1400W 
max. přípustný tlak 100bar 
pracovní tlak 70bar 
průtok vody 5,5l/min 
tlak na přívodu vody 2-10bar 
délka tlakové hadice 5m 
teplota použité vody 5-40°C 
teplota prostředí 0-45°C 
krytí IPX5 
hmotnost 3,5kg

413103 

1 644,63 1 990,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

TOTAL STOP - 
při přerušení 
práce tlakový 
spínač vypne 
motor

pojistka na stříkací pistoli 
zabraňuje samovolnému 
stisknutí spouště

používané 
příslušenství lze 
uložit do zásobníku 
na čističi

nastavitelná 
tryska na nástavci 
umožňuje seřídit 
rozptyl paprsku 
vody pro plošné 
čištění

srdcem čističe je 
kovové čerpadlo 
s písty z tvrzené 
nerezové oceli

8895200A  náhradní pistole 
8895200B  náhradní tlaková hadice

čistič vysokotlaký se samonasáváním vody 
a šamponováním, 1800W

Tento silný a všestranný vysokotlaký čistič obsahuje kovové čerpadlo s písty z tvrzené 
nerezové oceli a je určen k čistění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. 

příkon 1800W 
max. přípustný tlak 140bar 
pracovní tlak 100bar 
průtok vody 6,7l/min 
tlak na přívodu vody 0-10bar 
délka tlakové hadice 5m 
teplota použité vody 5-40°C 
teplota prostředí 0-45°C 
krytí IPX5 
hmotnost 7kg

8895200 

3 760,33 4 550,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

čistič je vybaven 
samonasáváním 
čisté vody z nádrže 
a integrovaným 
šamponovačem

TOTAL STOP - při 
přerušení práce 
tlakový spínač vypne 
motor

srdcem čističe je 
kovové čerpadlo 
s písty z tvrzené 
nerezové oceli

používané 
příslušenství 
lze uložit do 
zásobníku na 
čističi

kolečka pro 
snadný přesun

vzhledem k vysokému 
tlaku vody používáme 
kvalitní stříkací pistoli se 
šroubovaným připojením 
tlakové hadice a pojistkou 
zabraňující samovolnému 
stisknutí spouště

díky ergonomické 
rukojeti lze čistič 
snadno přepravovat

nastavitelná tryska na 
nástavci umožňuje seřídit 
rozptyl paprsku vody pro 
plošné čištění a tlak vody na 
výstupu dle potřeby

 413103A náhradní pistole 
 413103B náhradní tlaková hadice 

Vysokotlaké čističe nacházejí široké uplatnění k mnoha různým činnostem, např:

 úklid garáže i zahrady

 umytí aut

 očista chodníků a silnic po záplavách 

 na stavbě při čištění stavebního nářadí

+  V řadě Extol Premium naleznete silný čistič, který 
vykazuje dlouhou životnost, spolehlivost, jednodu-
chou obsluhu a dosahuje vysoké výkonnostní 
parametry.

+  V řadě Extol Craft nabízíme malý, kompaktní stroj, 
se kterým je práce velmi rychlá, nenáročná 
a snadno uklidíte i velmi zašlou špínu.
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extra
strong

360°

obj.č.  popis bez DPH S DPH

tryska zahnutá

obj.č.  popis bez DPH S DPH

tryska rotační

obj.č.  popis bez DPH S DPH

kartáč podélný

obj.č.  popis bez DPH S DPH

kartáč příčný

obj.č.  popis bez DPH S DPH

kartáč rotační

obj.č.  popis bez DPH S DPH

čistič ploch, rotační

integrovaná ochrana 
proti rozstřiku

obsahuje rotační kartáče 
poháněné proudem vody

pro čištění obtížně 
přístupných míst

obj.č.  popis bez DPH S DPH

filtr s konektorem pro rychlospojku, 
průhledný

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hadice prodlužovací, tlaková

obj.č.  popis bez DPH S DPH

tryska pro čištění potrubí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

čistič ploch

obj.č.  popis bez DPH S DPH

šamponovač

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nástavec prodlužovací, 4ks

3stupňové nastavitelné prodloužení pro 
čištění vysokých ploch, např. okna, fasády, ...

vhodné pro 
vysokotlaké 
čističe bez 
integrovaného 
šamponovače

obj.č.  popis bez DPH S DPH

adaptér

8895231 --/--  239,67 290,-M22, pro připojení 
příslušenství na pistole se závitem, 
např. pro připojení příslušenství 
k motorovému čističi 8896350, 51

vedení čističe při práci usnadňuje tzv. 
nadnášející efekt, který vzniká díky rotujícím 
tryskám a tlakové vodě

413200 --/--  471,07 570,-∅25cm

413201 --/--  305,79 370,-∅15cm, 
konektor na čistič nebo zahradní 
rychlospojku, max. tlak vody 70bar

413202 --/--  297,52 360,-25cm, 
konektor na čistič nebo zahradní 
rychlospojku, max. tlak vody 70bar

413203 --/--  243,80 295,-16cm, 
max. tlak vody 70bar

413210 --/--  326,45 395,- 413211 --/--  409,09 495,-315°
413212 --/--  735,54 890,-170cm, 

(92-129-170cm), hliník

413213 --/--  86,78 105,-

8895230 --/--  809,92 980,-

413220 --/--  570,25 690,-7,5m
413221 --/--  454,55 550,-8,3m, 

M22, max. 160bar

413222 10/50  76,03 92,-G 3/4”, 
lze použít např. pro přívod vody do 
vysokotlakového čističe
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Sekery a pily

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera-kalač s kvalitní bukovou násadou

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera s kvalitní bukovou násadou

8871027	 3/12	 	 520,66 630,-1400g,	násada	80cm

8871026	 3/12	 	 487,60 590,-1250g,	násada	70cm
8871022	 6/24	 	 380,17 460,-1000g,	násada	60cm
8871021	 6/24	 	 322,31 390,-800g,	násada	50cm
8871020	 6/24	 	 256,20 310,-600g,	násada	40cm

násada z kvalitního 
bukového dřeva

8871031	 3/6	 	 719,01 870,-3500g,	
násada	90cm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera, sklolaminátová násada

obj.č.  popis bez DPH S DPH

NYLON

sekera, nylonová násada

 

obj.č.  popis bez DPH S DPH

NYLON

sekera, nylonová násada

 8871153	 6/12	 	 537,19 650,-950g,	násada	45cm
8871152	 6/24	 	 363,64 440,-650g,	násada	36cm
8871150	 6/24	 	 326,45 395,-550g,	násada	23cm

hlava sekery je 
tvrzená a upravená 
tmavým teflonovým 
filmem

8871157	 4/8	 	 735,54 890,-1650g,	
násada	72cm

8871155	 6/12	 	 619,83 750,-1250g,	
násada	60cm

hlava sekery je 
tvrzená a upravená 
tmavým teflonovým 
filmem

8871276	 4/12	 	 462,81 560,-1250g,	násada	70cm
8871274	 4/12	 	 314,05 380,-1000g,	násada	45cm
8871272	 6/24	 	 256,20 310,-800g,	násada	36cm
8871271	 6/24	 	 227,27 275,-600g,	násada	36cm
8871270	 6/24	 	 210,74 255,-500g,	násada	36cm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera, sklolaminátová násada

8871277	 3/6	 	 512,40 620,-1500g,	
násada	70cm	

sklolaminátová 
násada tlumí vibrace 
při sekání

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží

Sekery  
a pily

sklolaminátová 
násada tlumí vibrace 
při sekání

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží
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Sekery a pily

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera štípací s kvalitní bukovou násadou

8871037	 3/6	 	 739,67 895,-2000g,	
násada	80cm

8871035	 3/12	 	 574,38 695,-1000g,	
násada	60cm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera štípací,sklolaminátová násada

obj.č.  popis bez DPH S DPH

brousek na kosu oválný

obj.č.  popis bez DPH S DPH

klín štípací, hladký s drážkou

13813	 4/16	 	 326,45 395,-2,5kg
13812	 4/16	 	 272,73 330,-2,0kg
13811	 4/16	 	 227,27 275,-1,5kg

13937	 100/300	 	 19,83 24,-230mm,		
hrubost	P120

8871280	 3/12	 	 314,05 380,-1000g,	
násada	60cm

sklolaminátová 
násada tlumí vibrace 
při sekání

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera-kalač, sklolaminátová násada

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera štípací, sklolaminátová násada

8871287	 2/4	 	 727,27 880,-3500g,	
násada	91cm

8871286	 3/6	 	 512,40 620,-2000g,	
násada	86cm

sklolaminátová 
násada tlumí vibrace 
při sekání

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží

pryžová ochrana 
chrání násadu proti 
poškození při sekání

8871289	 2/4	 	 685,95 830,-4000g,	
násada	91cm

8871288	 3/6	 	 619,83 750,-3000g,	
násada	91cm

sklolaminátová 
násada tlumí vibrace 
při sekání

rukojeť měkčená 
protiskluzovou TPR 
pryží

pryžová 
ochrana chrání 
násadu proti 
poškození při 
sekání

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sekera s kvalitní jasanovou násadou

hlava sekery je 
tvrzená a upravená 
tmavým teflonovým 
filmem

971114	 6/24	 	 404,96 490,-1450g,	násada	70cm
971112	 6/24	 	 376,03 455,-1250g,	násada	70cm
971110	 6/24	 	 239,67 290,-1000g,	násada	40cm
971108	 6/24	 	 214,88 260,-800g,	násada	38cm
971106	 6/24	 	 190,08 230,-600g,	násada	36cm
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Sekery a pily

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

pila na větve

obj.č.  popis bez DPH S DPH

pilka na větve zavírací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

pilka na větve zavírací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

pilka na větve

70071	 6/36	 	 190,08 230,-čepel	300mm,	
celková	délka	470mm

trojbroušené tvrzené 
zuby

plastové ochranné 
pouzdro

70072	 6/36	 	 161,16 195,-čepel	180mm,	
celková	délka	405mm

trojbroušené tvrzené 
zuby

8812250	 6/24	 	 194,21 235,-210mm,	
celková	délka	445mm

trojbroušené 
indukčně kalené zuby 
11 zubů na 25mm

složení pily do 
zavřené polohy 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování

aretační tlačítko 
umožňuje rychlou 
změnu polohy 
pilového plátku do 
dvou různých pozic ergonomická 

plastová rukojeť 
potažená 
protiskluzovou 
TPR pryží

8812257	 6/24	 	 280,99 340,-350mm,	
celková	délka	540mm,	SK5

trojbroušené tvrzené 
zuby, 5 zubů na 
25mm

doraz na začátku pily zabraňuje 
pile vyjet z řezu a může sloužit 
i jako hák na zavěšení pily nebo 
odstraňovač kůry

otvor v rukojeti pro 
nasazení dřevěné 
násady o průměru 
25mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

pila na větve

8812254	 5/20	 	 239,67 290,-270mm,	SK5,	
hliníková	rukojeť	s	pryžovým	gripem,	
v	plastovém	pouzdru

pouzdro se 
zavěšením na opasek

obj.č.  popis bez DPH S DPH

INOX

mačeta

8877203	 6/24	 	 351,24 425,-395/135mm,	
celková	délka	mačety	395mm,	délka	
rukojeti	135mm

čepel z nerezové oceli s elegantní 
černou povrchovou úpravou

dodáváno s nylonovým 
pouzdrem

rukojeť v kombinaci 
tvrdého polypropylenu 
s měkkou TPR pryží

speciální tvar čepele do písmene “V” umožňuje 
jednodušší zaseknutí zvláště do extra tvrdých materiálů
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Sekery a pily

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

plátek pilový pro japonskou pilu

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

pila japonská

Japonská pila má plátek z tenké oceli a oproti běžným pilám se 
pila zařezává do materiálu př tahu směrem k sobě a plátek se 
tak během řezání tolik neohýbá. Výsledkem je čistý řez a i díky 
jemným zubům i méně vynaložené síly na řezání. 

8812258	 6/30	 	 223,14 270,-220mm,	
celková	délka	pily	380mm

díky tenkému 
ohebnému plátku se 
s pilou dá řezat těsně 
u země nebo u stěny, 
kdy je plátek ohnutý 
do oblouku a o stěnu 
se opírá

použití na přesné a čisté řezání 
různých typů dřeva, umělých hmot 
(např. PVC a ABS trubky) a jim 
podobným materiálům

8812259	 --/--	 	 159,50 193,-220mm,	náhradní	
pilový	list	pro	japonskou	pilu	Extol	
Premium	č.	8812258	popř.	8812251

obj.č.  popis bez DPH S DPH

mačeta

obj.č.  popis bez DPH S DPH

INOX

mačeta

8877202	 6/24	 	 421,49 510,-400/135mm,	
celková	délka	mačety	400mm,	délka	
rukojeti	135mm

čepel z nerezové oceli s elegantní 
černou povrchovou úpravou

dodáváno s nylonovým 
pouzdrem

rukojeť v kombinaci 
tvrdého 
polypropylenu 
s měkkou TPR pryží

92800	 5/20	 	 161,16 195,-44cm,	
plast.	rukojeť

380 mm

220 mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

plátek pilový do japonské tesařské pily dvoubřitý 

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

pila japonská tesařská dvoubřitá 

Japonská pila má plátek z tenké oceli a oproti běžným pilám 
se pila táhne směrem k sobě, takže se plátek během řezání 
neohýbá, i když je tenčí. Výsledkem je čistý řez a i díky jemným 
zubům méně vynaložené síly na řezání.

zuby obou břitů jsou 
kalené; jemnější 
břit je tvořen 
trojbroušenými 
zuby v počtu 
13 zubů/palec 
a hrubější břit potom 
dvoujbroušenými 
zuby v počtu 8 zubů/
palec 

použití na přesné a čisté řezání 
různých typů dřeva, umělých 
hmot (např. PVC a ABS trubky) 
a jim podobným materiálům

zuby obou břitů jsou kalené; jemnější 
břit je tvořen trojbroušenými zuby 
v počtu 13 zubů/palec a hrubější břit 
potom dvoujbroušenými zuby v počtu 
8 zubů/palec 

obj.č.  popis bez DPH S DPH

mačeta

obj.č.  popis bez DPH S DPH

poříz rovný, s plast. rukojeťmi 

8812251	 6/30	 	 202,48 245,-čepel	253mm,	
celková	délka	pily	575mm

8812251a	 --/--	 	 136,36 165,-253mm,	náhradní	
pilový	list	pro	japonskou	pilu	Extol	
Premium	č.	8812251	popř.8812258

970001	 10/50	 	 119,83 145,-650/150mm,	
celková	délka	mačety	650mm,	délka	
rukojeti	150mm

8812302	 5/30	 	 326,45 395,-délka	480/250mm	
ostří,	úhel	ostří	je	cca	35°	a	je	opatřeno	
masivním	plastovým	chráničem

novinka
novinka

novinka
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Zahradnické nůžky

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky zahradnické

8872102	 3/10	 	 367,77 445,-215mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	20mm,	SK5

dvoustupňový 
zámek nůžek 
umožňuje 
nastavení rukojeti 
s plným nebo 
částečným 
rozevřením

břit z kvalitní 
SK5 oceli

obj.č.  popis bez DPH S DPH

NEREZ

nůžky zahradnické přímé, mini

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky zahradnické

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky zahradnické přímé

8872105	 5/20	 	 252,07 305,-200mm,		
na	stříhání	rostlin	do	průměru	6mm,	
pracovní	délka	čelistí	75mm,	HCS

rukojeť z pevného 
a lehkého hliníku, potažená 
protiskluzovou TPR pryží

ostří 
z kvalitní 
japonské 
oceli SK5

8872108	 5/20	 	 264,46 320,-205mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	20mm,	SK5

8872107	 5/20	 	 239,67 290,-180mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	15mm,	SK5

ostří 
z kvalitní 
japonské 
oceli 
SK5

rukojeť z pevného a lehkého hliníku, 
potažená protiskluzovou TPR pryží

antikorozní chromová úprava čelistí

zámek nůžek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování

8872115	 5/20	 	 177,69 215,-153mm,	na	stříhání	
rostlin	do	průměru	6mm,	NEREZ

úzký stříhací břit 
vhodný na přesné 
stříhání a stříhání na 
méně přístupných 
místech

ostří 
z nerezové 
oceli

zámek nůžek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování

lehká rukojeť 
ze slitiny zinku, 
potažená 
protiskluzovou 
TPR pryží

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky zahradnické

8872120	 5/20	 	 285,12 345,-215mm,	na	stříhání	
větví	a	rostlin	do	průměru	20mm,	HCS

zámek nůžek 
pro bezpečnou 
manipulaci 
a skladování

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky zahradnické

8872160	 5/20	 	 239,67 290,-190mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	20mm,	SK5

pevná, odolná 
a lehká rukojeť 
ze syntetického 
polymeru - nylonu 
vyztuženého 
skelnými vlákny

ostří z kvalitní 
oceli SK5

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky zahradnické

9272	 5/20	 	 160,33 194,-170mm,		
na	stříhání	rostlin	do	průměru	15mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nůžky zahradnické s rohat. 
převodem

9268	 5/20	 	 246,28 298,-205mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	24mm

rohatkový převod pro krokové 
stříhání s vynaložením menší 
síly při práci umožňuje 
přestřihnutí větví až do 
průměru 24mm

rukojeť z lehké slitiny 
hliníku potažená 
protiskluzovou PVC 
vrstvou

teflonový povrch 
břitu zabraňuje 
ulpívání rostlinných 
zbytku a snižuje tření

Zahradnické 
nůžky

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky zahradnické celokovové

8872134	 5/20	 	 152,89 185,-210mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	20mm,	HCS
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Zahradnické nůžky

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky zahradnické přímé

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky roubovací

8872165	 3/10	 	 326,45 395,-215mm,		
pro	průměry	větví	5-12mm,	SK5

vhodné pro 
roubování např. 
vinné révy nebo 
ovocných stromů

se třemi vyměnitelnými 
roubovacími břity ve tvaru/
profilu písmen U, V, Ω pro 
přesné a těsné naroubování 

8872172	 3/10	 	 219,01 265,-215mm,		
na	stříhání	rostlin	do	průměru	5mm,	HCS

uzavřená rukojeť 
zvyšuje ochranu 
prstů při práci, 
nůžky se dobře drží 
a mohou se i zavěsit

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nůžky zahradnické Standard

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nůžky zahradnické heaVy dUty

9269	 10/60	 	 137,19 166,-210mm

teflonový povrch 
břitu zabraňuje 
ulpívání rostlinných 
zbytků

9270	 10/60	 	 123,14 149,-200mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky zahradnické s rohat. 
převodem

8872180	 3/10	 	 264,46 320,-205mm,	
s	olejničkou,	na	stříhání	větví	do	
průměru	24mm,	SK5

rohatkový převod 
pro krokové stříhání 
s vynaložením menší 
síly při práci umožňuje 
přestřihnutí větví až do 
průměru 24mm

olejnička v rukojeti 
pro ošetření břitu 
po práci zvyšuje 
životnost nůžek (olej 
snižuje tření a chrání 
proti korozi)

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5
náhradní břit profil OMeGa 

8872165a	 --/--	 	 45,45 55,-do	roub.	nůžek	
8872165,	SK5
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nůžky na VětVe

Nůžky na větve Extol Premium jsou správnou 
volbou pro milovníky kvalitních stříhacích 
nástrojů. Hodí se k pravidelnému prostříhávání 
stromů a keřů a zkracování silných větví. Díky 
širokému výběru snadno najdete ten správný 
typ pro vaše použití.

Řadu doplňují i nůžky na živý plot, které jsou 
určené k tvarování nebo velkoplošnému 
stříhání živých plotů.

U většiny modelů nabízíme i verzi 
s teleskopickou rukojetí, která prodlužuje 
dosah nůžek jednoduchým vysunutím rukojetí.

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve teleskopické 
převodové dvousečné

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve převodové 
dvousečné

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve teleskopické 
dvousečné

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve dvousečné

8873101	 4/12	 	 376,03 455,-700mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	35mm

ergonomické konce 
rukojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR 
pryže

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové slitiny

břit z tvrzené oceli 
s teflonovou úpravou proti 
ulpívání rostlinných zbytků

8873106	 3/12	 	 504,13 610,-640-905mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	35mm

ergonomické konce 
rukojetí v kombinaci 
tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR 
pryže

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové slitiny

8873111	 4/12	 	 462,81 560,-730mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	45mm

8873116	 3/12	 	 553,72 670,-670-940mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	45mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve teleskopické 
převodové kovadlinkové

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve převodové 
kovadlinkové

8873311	 4/12	 	 462,81 560,-730mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	45mm

8873316	 3/12	 	 595,04 720,-670-940mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	45mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

SK5

nůžky na větve SUper převodové 
kovadlinkové

8873321	 3/12	 	 636,36 770,-930mm,	
na	stříhání	větví	do	průměru	50mm

ergonomické konce 
rukojetí z měkčené 
TPR pryže zvyšují 
pohodlí při práci

trapézovitý profil rukojeti o tl. stěny 
1,2mm z lehké ocelové slitiny díky 
kterému lze skrze dlouhé rukojeti 
vyvinout značnou sílu.

velmi efektivní zubový 
převod díky kterému 
lze ustřihnout větev až 
do průměru 50mm

povrch břitu je 
upraven teflonem 
kvůli zmenšení tření

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na živý plot s vlnitým ostřím 
teleskopické

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na živý plot s vlnitým ostřím

 

8873711	 4/12	 	 409,09 495,-630mm,	
délka	ostří	205mm

8873716	 3/12	 	 512,40 620,-690-890mm,	
délka	ostří	205mm

ergonomické konce rukojetí 
v kombinaci tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR pryže

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové slitiny

ergonomické konce rukojetí 
v kombinaci tvrdého PP plastu 
a měkčené TPR pryže

elipsovitý profil 
rukojeti z lehké 
ocelové slitiny

břit z tvrzené oceli 
s teflonovou úpravou 
proti ulpívání 
rostlinných zbytků

břit z tvrzené oceli 
s teflonovou úpravou 
proti ulpívání 
rostlinných zbytků

břit z tvrzené oceli 
s teflonovou úpravou 
proti ulpívání 
rostlinných zbytků

Nůžky  
na větve
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nůžky na VětVe

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na živý plot s vlnitým ostřím

38030	 3/10	 	 272,73 330,-540mm

břit z uhlíkové 
oceli s teflonovou 
povrchovou úpravou

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hrábě zahradnické plastové bez 
násady

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hrábě švédské bez násady-drátové

373	 6/30	 	 160,33 194,-šířka	41cm,		
kvalitní	drát	o	průměru	3mm 376	 10/50	 	 169,42 205,-šířka	59cm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

nůžky na trávu otočné

8872300	 3/16	 	 338,84 410,-360mm,	
otočné	0°-360°

12polohový stříhací 
břit otočný o 360° 
pro snadnou práci 
i ve stísněných 
podmínkách blízko 
zdí a obrubníků

zámek nůžek pro 
bezpečnou manipulaci 
a skladování

ostří z kvalitní uhlíkové oceli s povrchovou 
úpravou proti ulpívání zbytků rostlin na břitu

rukojeť 
s tvrdého 
PP plastu 
a kvalitní 
měkčené 
TPR pryže

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hrábě nastavitelné s teleskopickou násadou

8875000	 4/12	 	 446,28 540,-délka	
80-158cm,	šířka	18-59cm,	pozinkované,	
s	plastovým	zámkem

možnost nastavení 
šířky hrábí dle 
charakteru použití

kvalitní pozinkovaný 
drát, rozšířený na 
konci pro větší záběr, 
snese díky průměru 
4mm i vyšší zatížení

teleskopická násada 
umožňuje nastavení 
délky hrábí dle výšky 
postavy

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve převodové 
kovadlinkové

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky na větve dvousečné

38010	 3/10	 	 246,28 298,-660mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	25mm

38020	 3/10	 	 367,77 445,-710mm,		
na	stříhání	větví	do	průměru	35mm
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obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

konektor na kohoutek

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

spojka na hadici

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

rychlospojka na hadici

8876404	 10/40	 	 43,80 53,-3/4“,	STOP	ventil
8876403	 10/40	 	 33,88 41,-3/4“
8876402	 10/40	 	 37,19 45,-1/2“,	STOP	ventil
8876401	 10/40	 	 31,40 38,-1/2“

protiskluzné 
části z TPR 
pryže usnadňují 
manipulaci ve 
vlhkém prostředí

8876412	 10/40	 	 33,06 40,-3/4“
8876413	 10/40	 	 30,58 37,-1/2“	-	3/4“

8876411	 10/40	 	 28,10 34,-1/2“

pro pevné 
spojení 
dvou hadic

8876422	 10/40	 	 28,10 34,-3/4“-1“
8876421	 10/40	 	 23,97 29,-1/2“-3/4“

Zahradní program Extol nabízí široký 
sortiment produktů ve třech různých 
řadách – záleží jen na Vás, které dáte 
přednost. Základní nabídka hadicových 
spojek v řadě Extol Craft je v řadě Extol 
Premium rozšířena o odolnější systém 
a dále řadu praktických komponentů, 
díky nimž si můžete vytvořit svůj vlastní 
systém zavlažování ušitý na míru a do-
stat vodu snadno a pohodlně tam, kde ji 
opravdu potřebujete.

Schéma zapojení  
zavlažovacího  
systému
Možné způsoby  
zapojení

STOP ventil 
zabraňuje 
průtoku 
vody, není li 
připojen další 
komponent

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

hadicový set 4ks

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

spojka oboustranná

8876436	 10/40	 	 19,01 23,-pro	spojení	dvou	
hadic	opatřených	rychlospojkami

8876491	 12/48	 	 128,10 155,-pro	3/4“	hadici,	
možnost	nastavení	stříkání	od	jemného	
mlžení	až	po	plný	proud

8876490	 12/48	 	 112,40 136,-pro	1/2“	hadici,	
možnost	nastavení	stříkání	od	jemného	
mlžení	až	po	plný	proud obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

postřikovač zahradní-tryska

8876451	 12/48	 	 41,32 50,-možnost	nastavení	
stříkání	od	jemného	mlžení		
až	po	plný	proud

konektor 3/4” 
s redukcí na 1/2”

Zavlažovací
systém
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ZaVlažOVací SyStéM

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

sprcha zahradní teleskopická  
se stojanem

8876459	 3/6	 	 462,81 560,-160-220cm,	
s	regulací	průtoku,	možností	nastavení	
úhlu	sprchy	otočným	kloubem,	hliník

posledním 
teleskopickým dílem 
lze nastavit výšku 
sprchy

bodec na konci vodící 
tyče lze zapíchnout 
do půdy, pro ještě 
lepší stabilitu

díky stojanu 
s trojnožkou je 
zajištěna základní 
stabilita i na 
pevném podkladu

část nad 
přívodem vody 
lze použít 
i samostatně, jako 
teleskopickou 
zalévací tyč

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač zahradní kovový

70213	 12/48	 	 264,46 320,-7funkční,	váha	306g

7 různých profilů stříkacích 
trysek s možností rychlého 
přenastavení

mosazné tělo 
opatřené 
nátěrem

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač zahradní kovový

70212	 5/20	 	 301,65 365,-váha	304g

mosazné tělo 
a tryska

aretace 
průtoku

obj.č.  popis bez DPH S DPH

čidlo půdní vlhkosti

8876177	 3/10	 	 739,67 895,-konektor,		
na	kohoutek	s	3/4‘‘	závitem,		
napájení:	baterie	3	x	1,5V	typ	AA

tlačítko 
ukončení 
zavlažování při 
vlhkosti půdy 
60-75-90%

tlačítko 
spuštění 
zavlažování při 
vlhkosti půdy 
20-35-50%

čidlo půdní 
vlhkosti

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

zavlažovač kruhový zapichovací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

zavlažovač pulzní zapichovací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

vozík na hadici

8876482	 3/5	 	 867,77 1 050,-1/2“	x	60m,	
kapacita	vozíku:	60m	hadice	1/2“		
nebo	45m	hadice	5/8“,	hadice	není	
součástí	balení,	kov.	rám

8876462	 6/48	 	 152,89 185,-s	kovovým	bodcem

8876463	 6/48	 	 94,21 114,-tříramenný,		
s	plast.	bodcem

aretace 
průtoku

obj.č.  popis bez DPH S DPH

postřikovač zahradní kovový

obj.č.  popis bez DPH S DPH

postřikovač zahradní kovový

možnost 
nastavení stříkání 
od jemného 
mlžení až po plný 
proud

kovové tělo a tryska s aretací 
průtoku v kombinaci pryže 
s ABS plastem

novinka

novinka

8 různých profilů stříkacích 
trysek s možností rychlého 
přenastavení a aretací 
průtoku

kovové tělo 
v kombinaci pryže 
s ABS plastem

možnost 
nastavení stříkání 
od jemného 
mlžení až po plný 
proud

8876450	 6/24	 	 219,01 265,-váha	251g

8876452	 6/24	 	 227,27 275,-8funkční,	váha	275g
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ZaVlažOVací SyStéM

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

spojka na hadici 1“systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

spojka na hadici 1“systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

adaptér 1“ systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

rychlospojka na hadici 1“systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

postřikovač zahradní-tryska 
1“systém

8876501	 12/48	 	 89,26 108,-možnost	nastavení	
stříkání	od	jemného	mlžení	
až	po	plný	proud

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek na 
výkon čerpadla

8876504	 12/48	 	 84,30 102,-STOP	ventil,	
na	1“hadici

8876503	 12/48	 	 74,38 90,-na	1“hadici

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek na 
výkon čerpadla

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

spojka-dvoucestný konektor 
1“systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

rozdvojka-třícestný konektor 
1“systém

8876508	 12/48	 	 57,85 70,-přechod		
z	1“	na	3/4“	hadici

8876507	 12/48	 	 64,46 78,-spojí	dvě	1“hadice

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek na 
výkon čerpadla

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek 
na výkon 
čerpadla

8876510	 12/48	 	 57,85 70,-všechny	konce	
1“	konektor

1” spojovací 
konektorový systém 
dokáže přepravit 
větší množství 
vody, ale zvyšuje 
požadavek na výkon 
čerpadla

8876511	 12/48	 	 44,63 54,-oba	konce	
1“	konektor

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek na 
výkon čerpadla

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

konektor na kohoutek 1“ systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

rozdvojka-třícestný konektor 
1“systém

8876513	 12/48	 	 54,55 66,-	z	1“	konektoru	
na	dva	1/2“	konektory

1” spojovací 
konektorový systém 
dokáže přepravit 
větší množství 
vody, ale zvyšuje 
požadavek na výkon 
čerpadla

8876518	 12/48	 	 48,76 59,-vnitřní	závit		
3/4“-1“	na	1“konektor

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek na 
výkon čerpadla

8876519	 12/48	 	 38,84 47,-vnější	závit		
1“	na	konektor	1“

1” spojovací 
konektorový 
systém dokáže 
přepravit větší 
množství vody, 
ale zvyšuje 
požadavek 
na výkon 
čerpadla

1" 1" 1"

1"

1" 1"1"

1" 1"

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

zavlažovač oscilační pokládací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

zavlažovač plošný pokládací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ABS

zavlažovač kruhový pokládací

8876466	 6/48	 	 169,42 205,-tříramenný,	
motiv	motýl

8876467	 6/48	 	 132,23 160,-8funkční,	
motiv	květina 8876468	 6/24	 	 400,83 485,-15tryskový

360°
Max

Max

MinMin

Max. 90°
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ZaVlažOVací SyStéM

ZaVlažOVací SyStéM

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

spojka na hadici

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

rychlospojka na hadici

8876004	 10/60	 	 146,28 177,-3/4“,	STOP	ventil
8876003	 5/40	 	 117,36 142,-3/4“
8876002	 5/40	 	 120,66 146,-1/2“,	STOP	ventil
8876001	 10/60	 	 99,17 120,-1/2“

lehká 
konstrukce 
z kvalitní 
mosazi 
odolává 
rezivění

rychlé 
nasazení 
hadice 
bez 
použití 
dalšího 
nářadí

8876011	 10/60	 	 99,17 120,-1/2“
8876012	 10/60	 	 127,27 154,-3/4“

Zavlažovací mosazný
systém

obj.č.  popis bez DPH S DPH

spojka oboustranná

8876036	 10/60	 	 55,37 67,-pro	spojení	dvou	
hadic	pomocí	rychlospojek

8876036

88760368876021

8876023
(8876024)

8876021
8876022

8876011

8876012

8876002 70213
70212

8876051

8876004

8876001

8876003

8876001
(8876002)

8876003
(8876004)

8876001

8876003

½"

¾"

½"

¾"

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

zavlažovač pulzní kovový

70219	 5/30	 	 235,54 285,-s	kovovým	
zapichovacím	bodcem

závit 
adaptéru 
3/4‘‘

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač-tryska

8876051	 10/54	 	 124,79 151,-2funkční,	
možnost	nastavení	stříkání	,	
od	jemného	mlžení	až	po	plný	proud

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ventil zahradní

8876251	 10/50	 	 117,36 142,-3/4“,	cca	230g,	
přívod	ventilu	s	vnějším	závitem	3/4“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	3/4“

8876250	 10/50	 	 104,13 126,-1/2“,	cca	220g,	
přívod	ventilu	s	vnějším	závitem	1/2“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	1/2“

páka z oceli, 
tělo ze 
slitiny zinku

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

konektor na kohoutek

8876022	 10/60	 	 99,17 120,-3/4“-1“
8876021	 5/40	 	 84,30 102,-1/2“-3/4“

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

adaptér vnější zavit

8876031	 10/60	 	 46,28 56,-3/4“
obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

rozdvojka s ventilem

8876042	 5/20	 	 239,67 290,-3/4“

ventil pro 
uzavření 
nebo 
regulaci 
průtoku 
vody

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

kohoutek zahradní

8876061	 3/10	 	 243,80 295,-3/4“,	přívod	ventilu	
s	vnějším	závitem	3/4“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	3/4“

8876060	 3/10	 	 206,61 250,-1/2“,	přívod	ventilu	
s	vnějším	závitem	1/2“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	1/2“

mosazné tělo 
kohoutku odolné 
proti korozi

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

konektor na kohoutek

8876024	 10/60	 	 61,98 75,-1“
8876023	 10/60	 	 52,07 63,-3/4“
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ZaVlažOVací SyStéM

obj.č.  popis bez DPH S DPH

rychlospojka na hadici

70104	 12/60	 	 30,58 37,-3/4“	STOP	ventil
70103	 20/120	 	 24,79 30,-3/4“
70102	 10/60	 	 27,27 33,-1/2“	STOP	ventil
70101	 20/120	 	 21,49 26,-1/2“

rychlé nasazení 
hadice bez 
použití dalšího 
nářadí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

postřikovač zahradní na hadici

obj.č.  popis bez DPH S DPH

spojka na hadice

obj.č.  popis bez DPH S DPH

konektor na kohoutek

70106	 10/60	 	 23,14 28,-3/4“-1“
70105	 10/60	 	 18,18 22,-1/2“-3/4“

70108	 10/60	 	 25,62 31,-3/4“
70107	 10/60	 	 19,01 23,-1/2“

70113	 5/20	 	 96,69 117,-7-funkční,	
7	profilů	stříkacích	trysek,	
ergonomická	rukojeť	s	aretací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač zahradní na hadici

obj.č.  popis bez DPH S DPH

ventil zahradní

obj.č.  popis bez DPH S DPH

spojka oboustranná

70116	 10/60	 	 15,70 19,-pro	spojení	,	dvou	
hadic	pomocí	rychlospojek

70152	 6/30	 	 153,72 186,-1“,	cca	290g,		
přívod	ventilu	s	vnějším	závitem	1“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	1“

70151	 12/60	 	 99,17 120,-3/4“,	cca	180g,	
přívod	ventilu	s	vnějším	závitem	3/4“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	3/4“

70150	 12/60	 	 74,38 90,-1/2“,	cca	145g,	
přívod	ventilu	s	vnějším	závitem	1/2“,	
určeno	pro	hadici	o	průměru	1/2“

tělo ze slitiny zinku 
odolné proti korozi

70211	 5/20	 	 169,42 205,-mosaz.	tryska	
s	možností	nastavení	stříkání	od	
jemného	mlžení	až	po	plný	proud,	
ergonomická	rukojeť	s	aretací

obj.č.  popis bez DPH S DPH

rozprašovač tlakový na hadici - 
s nádobkou 

nádobka s obsahem 
50ml může sloužit 
k rychlé aplikaci 
saponátu; mezikus 
s nádobkou je 
odnímatelný 

délka rozprašovacího kovového nástavce 
je 9cm a lze jej prodloužit mezikusem 
o dalších 19cm, tedy až na 28cm 

spoušť na rukojeti 
lze zafixovat v prac. 
poloze spuštěno 

rychlé nasazení 
na hadici pomocí 
rychlospojky

novinka

intenzitu stříkání 
lze pomocí otáčivé 
rozprašovací 
koncovky nastavit 
plynule od mlžení 
až po plný tlakový 
paprsek vody

974100	 12/48	 	 136,36 165,-celková	délka	
31/50cm,	slouží	k	tlakovému	čištění	
různých	ploch,	chodníků,	teras,	
zahradního	nábytku,	jízdních	kol,	
automobilů	atd.	přímo	z	vodovodního	
řadu	nebo	čerpadla	
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zahradní nářadí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

pásky vázací zahradnické, balení 
50ks

obj.č.  popis bez DPH S DPH

INOX

spony hadicové nereZ, balení 10ks

70508	 10/50	 	 95,87 116,-50-70mm,	
pro	hadici	2“

70507	 10/50	 	 85,95 104,-40-60mm

70506	 10/50	 	 80,99 98,-32-50mm,	
pro	hadici	1,5“

70505	 10/50	 	 76,86 93,-25-40mm,	
pro	hadici	1“

70504	 10/50	 	 74,38 90,-20-32mm

70503	 10/50	 	 70,25 85,-16-28mm,	
pro	hadici	3/4“

70502	 10/50	 	 68,60 83,-12-22mm,	
pro	hadici	1/2“

70501	 10/50	 	 62,81 76,-10-16mm
70500	 10/50	 	 58,68 71,-8-12mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hadice zahradní průhledná Garden

max. prac. tlak 10bar, prac.teplota vody -5°C až +60°C

900473	 3/5	 	 1	396,69 1 690,-1“,	25m,	320g/m,	
vnitřní	průměr	25,4mm,	tl.stěny	3,3mm

900455	 3/5	 	 1	892,56 2 290,-3/4“,50m,	200g/m,	
vnitřní	průměr	19mm,	tl.stěny	2,3mm

900453	 3/5	 	 950,41 1 150,-3/4“,25m,	200g/m,	
vnitřní	průměr	19mm,	tl.stěny	2,3mm

900425	 3/5	 	 1	066,12 1 290,-1/2“,50m,	100g/m,	
vnitřní	průměr	12,7mm,	tl.stěny	2mm

900423	 3/5	 	 537,19 650,-1/2“,25m	100g/m,	
vnitřní	průměr	12,7mm,	tl.stěny	2mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

hadice zahradní neprůhledná 
SilVer

pracovní tlak : 10bar, pracovní teplota od -10°C 
do +60°C, zvýšená ochrana proti UV záření

9005320	 3/5	 	 1	231,40 1 490,-3/4“,	25m,	240g/m,	
vnitřní	průměr	19mm,	tl.stěny	3mm

9005330	 3/5	 	 1	809,92 2 190,-1“,	25m,	360g/m,	
vnitřní	průměr	25mm,	tl.stěny	3,5mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

drát vázací s plastovým povrchem

obj.č.  popis bez DPH S DPH

drát vázací 

92551	 12/60	 	 40,50 49,-50m,	
průměr	drátu	0,5mm

92561	 15/60	 	 40,50 49,-50m,	
průměr	drátu	0,5mm 92580	 10/50	 	 47,11 57,-170mm

snadné a pohodlné 
uvázání rostlin 
jednoduchou nebo 
dvojitou smyčkou

možnost 
opakovaného použití

kvalitní 4-vrstvá 
zahradní hadice 
z měkčeného PVC 
posílená dvojitým 
opletem

9005310	 3/5	 	 652,89 790,-1/2“,	25m,	130g/m,	
vnitřní	průměr	12,5mm,	tl.stěny	2,3mm

k rychlému 
upínání hadic

uvedené rozměry 
jsou upínací rozsahy 
pro vnější průměry 
hadic

kvalitní zahradní 
hadice z měkčeného 
PVC posílená výztuží 
z polyesterového 
vlákna

Hadice
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pOStřikOVače

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač tlakový zahradní

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač tlakový zahradní

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač ruční tlakový

92601	 5/20	 	 185,95 225,-2l,	mosazná	tryska	
92600	 5/20	 	 143,80 174,-1l,	mosazná	tryska

mosazná tryska s možností 
nastavení stříkání od jemného 
mlžení až po plný proud

92602	 3/12	 	 528,93 640,-5l,	mosazná	tryska	

mosazná tryska 
s možností nastavení 
stříkání od jemného 
mlžení až po plný 
proud

92603	 3/12	 	 603,31 730,-8l,	mosazná	tryska	

mosazná tryska 
s možností nastavení 
stříkání od jemného 
mlžení až po plný 
proud

obj.č.  popis bez DPH S DPH

MOSAZ

postřikovač ruční tlakový

8876202	 6/24	 	 202,48 245,-1,8l,		
mosazná	tryska

mosazná tryska s možností nastavení 
stříkání od jemného mlžení až po plný 
proud, rozptyl vodního paprsku až 120°

kvalitní pumpa 
a těsnění pro rychlé 
natlakování během 
několika zdvihů

obj.č.  popis bez DPH S DPH

postřikovač tlakový zahradní

92604	 3/6	 	 983,47 1 190,-18-20l

18-20l nádrž pro 
dlouhodobou práci 
bez neustálého 
doplňování

nylonové popruhy 
pro pohodlné 
nošení na zádech

obj.č.  popis bez DPH S DPH

postřikovač ruční tlakový na pet 
láhve 

lze našroubovat na PET 
láhve se standardním 
uzávěrem o průměru 
28mm, délka sací trubičky 
je 30cm a odpovídá většině 
láhví o objemu 1,5 - 2litrů 
(pro menší láhve lze 
trubičku případně zkrátit)

mosazná tryska s možností 
nastavení stříkání od jemného 
mlžení a po plný proud

Postřikovače

974000	 20/100	 	 70,25 85,-na	standardní	PET	
láhve,	mosazná	nastavitelná	tryska,	
délka	postřikovače	29cm,	délka	sací	
trubičky	30cm
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zahradní nářadí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

zahradní motyčka s kypřičem 
tříhrotým

obj.č.  popis bez DPH S DPH

zahradní lopatka úzká

obj.č.  popis bez DPH S DPH

zahradní lopatka široká

8877040	 6/36	 	 85,12 103,-délka	32cm,	
pracovní	část	délka	14cm/šířka	8cm,	
1,7mm	profil	plechu

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí

8877041	 6/36	 	 85,12 103,-délka	33cm,	
pracovní	část	délka	15cm/šířka	6cm,	
1,7mm	profil	plechu

8877042	 6/36	 	 85,12 103,-délka	31cm,	
šířka	motyčky	5,3cm,	šíře	mezi	krajními	
hroty	6,3cm,	2,5mm	profil	plechu

obj.č.  popis bez DPH S DPH

zahradní nůž ve tvaru l

obj.č.  popis bez DPH S DPH

zahradní vypichovač na plevel 
s oporou

obj.č.  popis bez DPH S DPH

zahradní kypřič se třemi hroty

8877043	 6/36	 	 85,12 103,-délka	32cm,	
šíře	mezi	krajními	hroty	9cm

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí

8877044	 6/36	 	 85,12 103,-délka	36cm,	šíře	
mezi	koncovými	hroty	1,5cm

8877045	 6/36	 	 85,12 103,-délka	32cm,	šířka	
spodní	části	6cm,	2,5mm	profil	plechu

obj.č.  popis bez DPH S DPH

odstraňovač plevele s pojezdovými kolečky

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
z polypropylenu 
s měkčenou 
pryžovou úchopovou 
částí

975000	 5/20	 	 185,95 225,-na	násadu	
o	průměru	25,5	-	29mm,	průměr	hrotu	
6mm,	průměr	koleček	50mm,	vnější	
rozchod	koleček	112mm
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plachty

obj.č.  popis bez DPH S DPH

PE

plachta pe nepromokavá Standard

Standardní polyetylenová 
krycí plachta v zelenomodré 
barevné kombinaci 
s oboustrannou laminací, 
hliníkovými oky každých 
100cm a zesílenými okraji. 
Odchylka od udávaných 
rozměrů/gramáže +-3-7% (dle 
velikosti plachty).

11126	 4/8	 	 760,33 920,-8x10m
11125	 6/18	 	 454,55 550,-6x8m
11124	 10/20	 	 293,39 355,-5x6m
11123	 20/60	 	 118,18 143,-3x4m
11122	 12/36	 	 194,21 235,-4x5m
11121	 15/30	 	 223,14 270,-3x7m
11116	 2/6	 	 1	479,34 1 790,-10x15m
11115	 2/6	 	 983,47 1 190,-8x12m
11114	 5/15	 	 595,04 720,-6x10m
11113	 6/18	 	 421,49 510,-5x8m
11112	 10/30	 	 246,28 298,-4x6m
11111	 15/45	 	 152,07 184,-3x5m
11110	 30/80	 	 61,98 75,-2x3m

obj.č.  popis bez DPH S DPH

PE

plachta pe nepromokavá středně silná 100g/m2

Nadstandardní polyetylenová 
krycí plachta v zelenomodré 
barevné kombinaci 
s oboustrannou laminací, 
hliníkovými oky každých 
100cm a zesílenými okraji. 
Odchylka od udávaných 
rozměrů/gramáže +-3-7% (dle 
velikosti plachty).

obj.č.  popis bez DPH S DPH

PE

plachta pe nepromokavá silná 150g/m2

Zesílená polyetylenová 
krycí plachta v zelenomodré 
barevné kombinaci 
s oboustrannou laminací, 
hliníkovými oky každých 50cm 
a zesílenými okraji. Odchylka 
od udávaných rozměrů/
gramáže +-3-7% (dle velikosti 
plachty).

14113	 2/4	 	 4	090,91 4 950,-10x15m
14108	 6/18	 	 561,98 680,-4x6m
14107	 6/24	 	 285,12 345,-3x4m
14106	 2/4	 	 2	603,31 3 150,-8x12m
14105	 2/6	 	1	446,28 1 750,-6x10m
14104	 3/9	 	 1	041,32 1 260,-5x8m
14103	 6/18	 	 454,55 550,-4x5m

14102	 5/20	 	 143,80 174,-2x3m

16130	 2/3	 	 2	768,60 3 350,-10x15m
16129	 2/4	 	1	644,63 1 990,-8x12m
16128	 2/4	 	 1	115,70 1 350,-6x10m
16127	 2/4	 	 735,54 890,-5x8m
16126	 3/10	 	 438,02 530,-4x6m
16125	 3/10	 	 367,77 445,-4x5m
16124	 5/15	 	 272,73 330,-3x5m
16123	 5/20	 	 223,14 270,-3x4m
16122	 5/15	 	 256,20 310,-2x7m
16121	 10/40	 	 113,22 137,-2x3m

obj.č.  popis bez DPH S DPH

PE

plachta pe nepromokavá extra silná 200g/m2

Extra silná polyetylenová 
krycí plachta v zelenomodré 
barevné kombinaci 
s oboustrannou laminací, 
hliníkovými oky každých 50cm 
a zesílenými okraji. Odchylka 
od udávaných rozměrů/
gramáže +-3-7% (dle velikosti 
plachty).

8878211	 3/5	 	1	446,28 1 750,-6x8m,	PE
8878208	 5/10	 	 727,27 880,-4x6m,	PE
8878207	 5/10	 	 636,36 770,-4x5m,	PE
8878203	 5/8	 	 491,74 595,-3x5m,	PE

8878201	 10/20	 	 202,48 245,-2x3m,	PE

Aluminiová oka 
každých 50cm

PE materiál 
s oboustrannou 
laminací

zesílené okraje

Plachty

8878202	 6/12	 	 520,66 630,-2x8m,	PE

14109	 5/20	 	 384,30 465,-2x8m
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obj.č.  popis bez DPH S DPH

PES

síť okenní proti hmyzu

Brání proniknutí obtížného hmyzu, komárů, vos, pavouků, 
much apod. Snadná instalace pomocí lepící pásky se suchým 
zipem (páska je součástí dodávky).

obj.č.  popis bez DPH S DPH

PE

koš na listí a zahradní odpad

92902	 6/48	 	 157,85 191,-60x60x55cm,	
200L,	lehký	zahradní	koš	ze	zesílené	
plachtoviny	se	dvěma	držadly

koš ze zesílené 
plachtoviny 
s možností 
snadného 
složení a umytí

dvě držadla pro 
snadnou manipulaci 
s košem

99130	 12/48	 	 104,13 126,-150x180cm,	bílá
99122	 12/48	 	 94,21 114,-130x150cm,	bílá
99110	 12/48	 	 79,34 96,-100x130cm,	bílá
99106	 12/48	 	 82,64 100,-90x150cm,	bílá

obj.č.  popis bez DPH S DPH

PES

koš skládací na listí a zahradní odpad

obj.č.  popis bez DPH S DPH

tyče sklolaminátové, bal. 10ks

82522	 4/10	 	 367,77 445,-1,8m	x	pr.	7,9mm

92900	 4/12	 	 347,11 420,-55x72cm,	
170L,	3	držadla

používané 
jako opora pro 
vyrůstající rostliny 
rajčat, sloupky 
el. ohradníku pro 
dobytek apod.

dvě horní a jedno 
spodní držadlo pro 
snadnou manipulaci 
a vysypání koše

obj.č.  popis bez DPH S DPH

teploměr

5900	 40/100	 	 23,14 28,--30/+50°C,		
vnitřní	i	venkovní,	petrolejová	náplň

použití na hromadění 
a přenášení listí, 
zahradního odpadu 
a jiných lehkých 
materiálů

použití na hromadění a přenášení listí, zahradního 
odpadu a jiných lehkých materiálů

lehká skládací konstrukce z pružinového 
pozinkovaného drátu a zesílené plachtoviny

obj.č.  popis bez DPH S DPH

oka hliníková pro plachty 20ks

obj.č.  popis bez DPH S DPH

aplikátor s děrovačem na oka do plachet sada 3ks

novinka

novinka

obj.č.  popis bez DPH S DPH

tyče sklolaminátové, bal. 10ks

82524	 6/12	 	 818,18 990,-1,95m	x	pr.	12mm

používané 
jako opora pro 
vyrůstající rostliny 
rajčat, sloupky 
el. ohradníku pro 
dobytek apod.

970198	 20/100	 	 37,19 45,-∅ 23/12mm	,	
vnější	průměr	oka	23mm,	vnitřní	12mm

970199	 10/50	 	 111,57 135,-vhodné	pro	oka	
970198	o	vnějším	průměru	oka	23mm	
a	vnitřním	12mm


