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ČERPADLA

ČERPADLA
ČERPADLO PONORNÉ KALOVÉ, LITINOVÉ

ČERPADLO PONORNÉ NA ČISTOU VODU
velmi malá
spotřeba elektrické
energie

čerpadla Extol mají
spolehlivý a rychlý
záruční i pozáruční
servis

( 3 ložiska

(5

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

indukční motor
s tepelnou ochranou

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

(2

(6

dvojitá mechanická
keramická ucpávka

0

[m3/h]

robustní

15

18

8895005

2

6
4

6

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

STRANA 320

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.

[l/h]

12000 18000 24000 30000 36000

určeno hlavně pro
rychlé vyčerpání
velkého množství
vody

8895000
[l/h]

6000 9000 12000 15000 18000

Extrémně výkonné ponorné čerpadlo s maximálním
průtokem 650l/min (39 000l/h= 39m3/h), 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.

oběžné
kolo

řezací
nůž

36

4

(8

(9

30

8895001

6

0

( 1 plastová
přípojka

12

24

8895040

8

obzvlášť výkonný
model vybavený
rotačním
ocelovým nožem,
díky němuž jej
lze použít i pro
odčerpávání kalů
s vlákenným
obsahem, jako
jsou septiky

10

[m]

olejová
lázeň

9

18

2

12

8

(7

6

12

10

0

plášť
z nerezové
oceli

[m3/h]

12

[m]

zapouzdřená

(4

speciální
průchodky

0

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..

8895000

2/4

2 550,bez DPH

2 107,44

8895001

2/3

4 550,bez DPH

3 760,33

8895005

5 690,bez DPH

8895005A náhradní koleno

2/3

4 550,-

4 702,48

napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
1100W
250W příkon
750W příkon
max. průtok
max. průtok
max.=průtok
16200l/hod = 270l/min
9000l/hod
150l/min
18000l/hod
= 300l/min
max. výtlak
10m
7,5m max. výtlak
10m max. výtlak
max. hloubka ponoru 5m max. hloubka ponoru 5m max. hloubka ponoru 5m
min. výška hladiny
85mm
min. výška hladiny
65mmmin. výška hladiny
107mm
průměr výstupního hrdla 40,32 aprůměr
25 mmvýstupního hrdla 50mmprůměr výstupního hrdla 50mm
průchod pevné částice 15mmprůchod pevné částice 25mmprůchod pevné částice 15mm
délka přívodního kabelu 5,3m délka přívodního kabelu 6m délka přívodního kabelu 10m
použití
použití
použití
pro čistou
a znečištěnou vodu pro čistou
a znečištěnou vodu pro čistou a znečištěnou vodu,
s řezacím nožem
hmotnost včetně kabelunáhradní
22,5kg koleno
hmotnost včetně kabelu 9,5kg hmotnost včetně kabelu 19kg 8895005A

SPOJKA C52 S TĚSNĚNÍM

8895040

2/3

bez DPH

3 760,33

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
750W
max. průtok
39000l/hod, 650l/min
max. výtlak
8m
max. hloubka ponoru 5m
min. výška hladiny
100mm
průměr výstupního hrdla 3“
max. průchodnost
0,25mm
délka přívodního kabelu 8m
pro čistou vodu
použití
hmotnost včetně kabelu 25kg
8895040A
8895040B

náhradní konektor 3“
náhradní sací koš

HADICE C52, 10M SE SPOJKAMI, PVC, OPLET PES

( 10 EKONOMICKÉ

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

obj. č.

popis

bez DPH

s DPH

8898013 2“ (50mm),
--/-214,88
260,pro 8895002, 8895003, 8895005, 8895109

obj. č.

popis

bez DPH

s DPH

--/-1 066,12 1 290,8898015 2“ (50mm), 10m,
pro 8895002, 8895003, 8895005, 8895109

STRANA 321
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ČERPADLA

ČERPADLA
ČERPADLO DO VRTU

ČERPADLO PONORNÉ KALOVÉ

[m3/h]

0

výtlak až 40m

možnost
nastavit
čerpadlo
pro
sání do
„sucha“

ideální typ čerpadla
pro dlouhodobé
čerpání vody
z hlubokých vrtů

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

180
150

8895012

120
90

silná závěsná
oka pro bezpečné
uchycení ve vrtu

10m

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

10m

Čerpadla na znečištěnou vodu určená pro víkendové
středně náročné zahradní a domácí práce.

8895006
Kalová čerpadla určená
pro víkendové středně
náročné zahradní
a domácí práce.

8895007

2/4

1 470,bez DPH

8895013

2/4

1 760,-

1 214,88

bez DPH

10m

INOX

INOX

8895009

1 990,-

1 454,55

bez DPH

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

8895008

2/4

2 550,-

1 644,63

bez DPH

2/4

INOX

bez DPH

40m

8895011

2 355,37

bez DPH

INOX

100mm

8895010

2/3

4 450,-

2 850,-

2 107,44

0

[l/h]

600

900 1200 1500 1800

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.

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

Tlakové vícestupňové
čerpadlo vhodné k čerpání
čisté vody do vyšších míst
Nerezové kalové čerpadlo
určené pro středně náročný nebo ke kropení zahrady
postřikovací tryskou.
provoz.

2/4

[m]

10m

8895011

30

kvalitní motor s měděným vinutím

10m

8895010

60

bez DPH

bez DPH

230V/50Hz
1000W
5500l/hod
40m
7m
110mm
1“
0,5mm
10m
pro čistou vodu
8,5kg

náhradní koleno s redukcí 414121C
414121C
414121C
414121C
náhradní konektor					

napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
výkon
370W příkon
750W příkon
1100W
příkon
700W
1100W
1550W
max. průtok
max. průtok
max. průtok
1920l/h
1920l/h
1920l/h
max. výtlak
max. výtlak
max. výtlak
95m +/-5%
102m +/-5%
120m +/-5%
max. hloubka ponoru 15m max. hloubka ponoru 15m max. hloubka ponoru 15m
průměr výstupního hrdla 1“
průměr výstupního hrdla 1“
průměr výstupního hrdla 1“
průchod pevné částice 0mm průchod pevné částice 0mm průchod pevné částice 0mm
průměr čerpadla
průměr čerpadla
100mm
75mmprůměr čerpadla
100mm
délka přívodního kabelu 40m délka přívodního kabelu 50m délka přívodního kabelu 50m
použití
použití
extravodu
pro čistou
vodu
pro čistou
pro čistou vodu
8,5kg
12,0kg
hmotnost (bez kabelu) 8,0kg 8895008A
náhradní
konektor

8895008A

náhradní konektor

8895008A

2/3

6 990,-

4 702,48

napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
400W příkon
900W příkon
1100W
750W příkon
max. průtok
max. průtok
max. průtok
8000l/hod
13000l/h
18500l/h
max. průtok
13000l/h
max. výtlak
5m max. výtlak
9m max. výtlak
8m
8m max. výtlak
max. hloubka ponoru 7m max. hloubka ponoru 7m max. hloubka ponoru 7m max. hloubka ponoru 7m
min. výška hladiny
145mm
50mm
135mm
145mm
průměr výstupního hrdla 1“, 1 1/4“,
průměr
výstupního hrdla 1“, 1 1/4“,
průměr
1 1/2“
výstupního hrdla 1“, 1 1/4“,
průměr
výst
1 1/2“
1 1/2“
průměr
výstupního hrdla 1“, 1 1/4“,
1 1/2“
průchod pevné částice 35mmprůchod pevné částice 30mmprůchod pevné částice 1, 8 nebo
průchod
částice
35mmpevné
(dle nast.
čerp.) 20mm
délka přívodního kabelu 10m délka přívodního kabelu 10m délka přívodního kabelu 10m délka přívodního kabelu 10m
extraa znečištěnou vodu pro čistou
extraa znečištěnou vodu pro čistou
extraa znečištěnou vodu
použití
pro čistou
extraa znečištěnou vodu pro čistou
hmotnost včetně kabelu náhradní
4,5kg
4,3kg (bez kabelu)
7kg
414121C
koleno s redukcí 5,5kg

8895008A

50m 100mm

8895012

2/3

5 690,-

3 677,69

INOX

50m 75mm

5 776,86

8895008A

ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ

ČERPADLO PONORNÉ

voda je odváděna
do 3/4“ hadice,
která se nasadí
na výstupní hrdlo
a připevní sponou
určeno pro čistou
vodu
membránové typy
čerpadel umožňují
dosáhnout značný
výtlak i velký průtok

6

INOX
10m

10m

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.

414122

--/--

890,bez DPH

napětí/frekvence
příkon
max. průtok
max. výtlak
max. hloubka ponoru
min. výška hladiny
průměr výstupního hrdla
průchod pevné částice
délka přívodního kabelu
použití
hmotnost

10m
Nerezové kalové čerpadlo,
vhodné k rychlému
Malé ponorné proudové čerpadlo, vhodné k přečerpání
odčerpání znečištěné vody
vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách ze zatopených sklepů,
a všude tam, kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.
výkopů nebo septiků.

414121

2/4

1 280,bez DPH

1 057,85

414141

2/4

1 590,bez DPH

1 314,05

414163

414121C

414121C

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

10m 105mm

414170

2/4

bez DPH

414121C

2/4

1 350,-

2 250,-

bez DPH

1 115,70

20m

414171

2/4

1 790,bez DPH

10m 105mm

105mm

1 479,34

414175

2/4

1 790,bez DPH

1 479,34

20m

414176

105mm

2/4

2 250,bez DPH

1 859,50

1 859,50

napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
230V/50Hz
400W příkon
750W příkon
1100W
400W příkon
max. průtok
max. průtok
max. průtok
8000l/hod
13000l/hod
16500l/hod
7500l/hod
7m +/-max.
5% výtlak
8m +/-max.
5% výtlak
11 m +/- 5%
5m max. výtlak
5m max. hloubka ponoru 7m max. hloubka ponoru 7m max. hloubka ponoru 7m
min. výška hladiny
135mm
145mm
145mm
145mm
výstupního
průměr výstupního hrdla 1“- 1 1/4“průměr
výstupního hrdla 1“-1 1/4“- 1 1/2“
1 1/2“
1 1/4“;průměr
32mm; 1“;
25mm hrdla 1“- 1 1/4“
35mmprůchod pevné částice 30mmprůchod pevné částice 35mmprůchod pevné částice 35mm
10m délka přívodního kabelu 10m délka přívodního kabelu 10m délka přívodního kabelu 10m
extra
extra
extra
a znečištěnou vodu pro čistou
a znečištěnou vodu pro čistou a znečištěnou vodu
pro čistou
a znečištěnou vodu pro čistou
hmotnost včetně kabelu náhradní
4,5kg hmotnost
včetně
kabelu 5,9kg hmotnost včetně kabelu 7kg
3,3kg 414121C
koleno
s redukcí

náhradní koleno s redukcí 414122C

STRANA 322

735,54

10m

napětí/frekvence
příkon
max. průtok
max. výtlak
max. hloubka ponoru
průměr výstupního hrdla
průchod pevné částice
průměr čerpadla
délka přívodního kabelu
použití
hmotnost včetně kabelu

230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
napětí/frekvence
230V/50Hz
300W příkon
300W příkon
600W příkon
600W
max. průtok
max. průtok
max. průtok
1400l/hod
2000l/hod
2000l/hod
1400l/hod
max.
max.
max.
50m +/5% výtlak
50m +/5%výtlak
70m +/5%výtlak
70m +/- 5%
5m max. hloubka ponoru 5m max. hloubka ponoru 5m max. hloubka ponoru 5m
3/4“ průměr výstupního hrdla 3/4“ průměr výstupního hrdla 3/4“ průměr výstupního hrdla 3/4“
0mm průchod pevné částice 0mm průchod pevné částice 0mm průchod pevné částice 0mm
průměr čerpadla
průměr čerpadla
105mmprůměr čerpadla
105mm
105mm
105mm
10m délka přívodního kabelu 20m délka přívodního kabelu 10m délka přívodního kabelu 20m
extra
extravodu
extravodu
pro čistou
vodu
pro čistou
pro čistou
pro čistou vodu
4,4kg hmotnost včetně kabelu 4,8kg hmotnost včetně kabelu 4,6kg hmotnost včetně kabelu 5,6kg

náhradní membrána
náhradní ventil sací pryžový

414171-3
414171-4

414171-3
414171-4

414171-3
414171-4

414171-3
414171-4

STRANA 323
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ČERPADLA

ČERPADLA

ČERPADLO PROUDOVÉ, 500W, 2400l/hod

ČERPADLO PROUDOVÉ S TLAKOVOU NÁDOBOU, 750W, 5400l/hod
414262

2/3

2 490,bez DPH

spínač pro
nastavení
požadovaného tlaku

8895095

2/3

4 950,-

2 057,85

bez DPH

4 090,91

ka
novin

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

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
500W
3080l/h = 52l/min
max. průtok
max. výtlak
31m
max. sací hloubka
9m
průměr přívod./výtlač. hrdla 1“
hmotnost
9kg

ka
novin

ČERPADLO PROUDOVÉ, 750W, 4700l/hod
8895080

2/3

3 190,bez DPH

2 636,36

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

napětí/frekvence
příkon
max. průtok
max. výtlak
max. sací hloubka
průměr přívod./výtlač. hrdla
max. prac. tlak
objem nádrže
hmotnost

230V/50Hz
750W
5720l/hod = 88l/min
44m
9m
1“
3bar
19l
16,3kg

ka
n
i
v
o
n

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

6

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
750W
max. průtok
5270l/hod = 88l/min
max. výtlak
44m
max. sací hloubka
9m
průměr přívod./výtlač. hrdla 1“
hmotnost
12kg

6

ČERPADLO PROUDOVÉ, 1100W, 10800l/hod
8895081

2/3

5 390,bez DPH

4 454,55

ka
novin

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

STRANA 324

napětí/frekvence
příkon
max. průtok
max. výtlak
max. sací hloubka
průměr přívod./výtlač. hrdla
hmotnost

230V/50Hz
1100W
9500l/hod = 158l/min
41m
9m
1“
23kg

STRANA 325

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Aku
zahradní

SEKAČKA STRUNOVÁ AKU, 40V Li-ion, 2500mAh
8795611

stroje

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

40V

1 990,-

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

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

8795610

bez DPH

technology

1x

8795600B
8795600C
8795600D
8795610A
8795610B
8795610D

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., které je obtížné
či nemožné vysekávat pojízdnou sekačkou. Vysokokapacitní baterie umožňuje dlouhodobou práci a velký sekací
výkon. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel a manipulace s ní je pohodlnější.
Díky Li-ion akumulátoru je možné nůžky kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion
akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

3 462,81

Li-ion

baterie
kapacita baterie
otáčky
záběr sekání
průměr struny
celková délka
sklopitelná hlava
nabíjení baterie cca
výdrž - bez zatížení cca
výdrž - v zatížení s přestávkami
hmotnost

powered by

--/--

4 190,-

ATERIE
B E Z B EČ K Y
ÍJ
A NAB

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

1 644,63

bez DPH

teleskopické prodloužení
až o 30cm

záběr 30cm

--/--

40V Li-ion
2500mAh
7500/min
30cm
1,6mm
123-154cm
čtyři stupně
4hod
44min
57-102min
3,4kg

náhradní baterie 40V
náhradní nabíječka, 4hod
náhradní nabíječka, 1hod
náhradní struna na cívce, 2ks
náhradní kryt na strunu, 2ks
náhradní hlava

SEKAČKA AKU, BRUSHLESS, 40V Li-ion, 2500mAh

1,5 h

technology

obj. č. 8795600D

8795631

SAMSUNG
cells

powered by

5 290,-

4h

40V

obj. č. 8795600B

(1

(2

obj. č. 8795600

6

sekačka strunová
40V Li-ion, 2500mAh

sekačka aku, brushless,
40V Li-ion, 2500mAhh

délka lišty na živé ploty 540mm
rozteč zubů lišty 18mm

záběr sekání 30cm
průměr struny 1,6mm

záběr sekání 38cm
pro trávník pravidelné sekání až 500m2

otočná rukojeť Vám
pomůže dostat
se do obtížně
přístupných míst

8795601

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

--/--

2 150,bez DPH

dobré vyvážení
akunůžek zajišťuje
méně namáhavé
držení při obsluze

1 776,86

8795600

--/--

4 290,bez DPH

3 545,45

Li-ion

ATERIE
B E Z B EČ K Y
ÍJ
B
A
AN

1x

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

ka
n
i
v
o
n

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

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

powered by

technology

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.
Díky Li-ion akumulátoru je možné nůžky kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita baterie. Li-ion
akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

STRANA 326

baterie
kapacita baterie
počet kmitů
délka lišty na živé ploty
rozteč zubů lišty
nabíjení baterie cca
výdrž - bez zatížení cca
výdrž - v zatížení s přestávkami
hmotnost
8795600B
8795600C
8795600D

40V Li-ion
2500mAh
2500/min
540mm
18mm
4hod
74min
96-170min
3,7kg

náhradní baterie 40V
náhradní nabíječka, 4hod
náhradní nabíječka, 1hod

7 990,bez DPH

6 603,31

Li-ion

1x

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

BRUSHLESS
MOTOR

vyjímatelný bezpečnostní „klíč“ brání
neoprávněnému spuštění přístroje
sekačka je vybavena funkcí
mulčování a nastavením výšky
sekání jednou ovládací páčkou
na všech kolech současně

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY AKU, 40V Li-ion, 2500mAh

--/--

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

obj. č. 8795630

nůžky na živé ploty
40V Li-ion, 2500mAh

8795630

ATERIE
B E Z B EČ K Y
ÍJ
B
A
AN

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

(3

obj. č. 8795610

4 371,90

bez DPH

baterie je složena z kvalitních
článků Samsung, které
mají dlouhou životnost a je
vybavena indikátorem nabití

obj. č. 8795600C

2500mAh

--/--

powered by

technology

ka
novin

kovový sekací buben
zajišťuje dlouhou životnost

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. Zdrojem
energie je kvalitní baterie Li-ion 40V s kapacitou 2500mAh a v přibalené rychlonabíječce ji nabijete asi za 1 hodinu.
Sekačka je vybavená elektronikou, která dovoluje použít jednu nebo dvě baterie současně. Při pravidelném
sekání trávníku může sekačka posekat až 500m2 s jednou plně nabitou baterií. Tato rozloha může být ovlivněna
výškou a kvalitou sekaného travního porostu. Výšku sekání lze upravit v rozsahu 25-75mm. 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. Sekačka je vyrobena z kvalitních materiálů, které zajišťují dlouhou
životnost. Hlavní namáhané součásti např. buben sekačky jsou kovové. Masivní kola jsou potažena gumou pro
tichou jízdu na tvrdých površích. Koš na trávu je vyroben částečně z plátna, které dovoluje zmenšit rozměr koše
při skladování. Díky použití elektrického pohonu je sekačka, kromě občasného promazání, prakticky bezúdržbová.
Díky použitému Li-ion akumulátoru je možné ho kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala jeho kapacita. Li-ion
akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

baterie
kapacita baterie
otáčky
záběr sekání
výška sekání
doba chodu
nabíjení baterie cca
pro trávník
objem koše
hmotnost s baterií

40V, Li-ion
2500mAh
3100/min
380mm
25-35-40-50-60mm
35min
cca 1hod
pravidelné sekání až 500m2
40l
17kg

8795600B
8795600B3

náhradní baterie 2500mAh
náhradní baterie 3000mAh

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 40V Li-Ion, 2500mAh
Li-ion
obj. č.

ka
novin

popis

bez DPH

s DPH

8795600B 2500mAh,
--/-1 644,63 1 990,pro 8795600, 8795601, 8795610, 8795611,
8795630, 8795631

STRANA 327

6

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

AKU ZAHRADNÍ STROJE

18V

PILA ŘETĚZOVÁ VYVĚTVOVACÍ AKU, 2,65m, 18V Li-ion, 1500mAh
8895641
pogumovaná rukojeť brání vysmeknutí, tlumí
vibrace a zpříjemňuje držení pří práci

2 690,bez DPH

2 223,14

8895640

2/3

3 650,bez DPH

ATERIE
B E Z B EČ K Y
ÍJ
A NAB

3 016,53
Li-ion

1x
kvalitní řetěz a lišta
značky OREGON

nosné tyče pily jsou vyrobeny z velmi
lehkého a pevného materiálu

(3

(1

nůžky na živé ploty
18V, 1500mAh

pila řetězová vyvětvovací aku, 2,65m,
18V Li-ion, 1500mAh

powered by

(2

technology

18V

powered by

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

technology

1500mAh

strunová sekačka
18V, 1500mAh

Akumulátorová vyvětvovací pila Vám umožní snadno a rychle vyřezat větve vysoko nad zemí bez námahy. Díky
akumulátorovému pohonu pily budete mít při práci mnohem více volnosti, nebudete se muset omezovat přívodním
kabelem a nebudete rušit okolí hlukem. Pila je velmi lehká a její součástí je popruh díky kterému nemusíte většinu
její váhy držet v rukou, ale jednoduše si ji zavěsíte přes rameno.

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY AKU, 18V Li-ion, 1500mAh

baterie
kapacita baterie
délka lišty
řetěz
rychlost řetězu
objem olejové nádržky
nabíjení baterie cca
hmotnost s baterií

18V Li-ion
1500mAh
24cm
OREGON® 080NDEA318
4m/s
80ml
4hod
3,1kg, s prodlužovací tyčí 3,7kg

8895640A
8895600B
8895600C
8895600D

řetěz náhradní
náhradní baterie 18V
náhradní nabíječka, 4hod
náhradní nabíječka, 1hod

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY + STRUNOVÁ SEKAČKA AKU, 18V Li-ion, 1500mAh
8895601

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

8895600

2/4

bezpečnostní
pojistka zastaví
stroj při vyklouznutí
z rukou

1 231,40

bez DPH

8895620

2/3

2 690,-

1 490,bez DPH

2 223,14

2/3

3 890,-

powered by

bez DPH

3 214,88

technology

ATERIE
B E Z B EČ K Y
ÍJ
B
A
N
A

silný kryt chrání
před odletujícímu
odřezky
hliníková lišta
chránící ostří před
poškozením

ukazatel stavu
nabití baterie
umožňuje uživateli
si rozvrhnout
délku práce a dát
si včas nabít další
akumulátor
dobré vyvážení
akunůžek zajišťuje
méně namáhavé
držení při obsluze

powered by

technology

Aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu až se středně silnými větvičkami v domácích zahradách. Díky
napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, nůžky jsou tak lehčí a manipulace s nimi pohodlnější.

6

2/3

Li-ion

1x

Li-ion

1h

1x

baterie
kapacita baterie
počet kmitů
délka lišty na živé ploty
nabíjení baterie cca
hmotnost

18V Li-ion
1500mAh
1200/min
560mm
4hod
2,7kg

8895600B
8895600C
8895600D

náhradní baterie 18V
náhradní nabíječka, 4hod
náhradní nabíječka, 1hod

nůžky + sekačka + nabíječka 1hod +
baterie 18V Li-ion 1500mAh
8895600B
8895600C
8895600D
8895610A
8895610B
8895610D

Protože kvalitní baterie je významným nákladem při
koupi aku nářadí, vytvořili jsme tuto kombinaci aku nůžek
na živý plot, aku strunové sekačky, rychlé nabíječky
a kvalitní 18V Li-ion baterie pro zákazníky, kteří rádi
používají nůžky i sekačku a stačí jim jedna baterie, kterou
mohou rychle nabít.

náhradní baterie 18V
náhradní nabíječka, 4hod
náhradní nabíječka, 1hod
náhradní struna na cívce, 2ks
náhradní kryt na strunu, 2ks
náhradní hlava

6

SEKAČKA STRUNOVÁ AKU, 18V Li-ion, 1500mAh
8895611

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

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

powered by
teleskopické
prodloužení až
o 20cm
nastavení úhlu hlavy sekačky
umožňuje sekání i u okrajů
trávníků podél chodníků,
příjezdových cest apod.
záběr 25cm

STRANA 328

technology

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., které
je obtížné či nemožné vysekávat
pojízdnou sekačkou. Díky napájení
z baterie již není nutné dávat pozor
na napájecí kabel, sekačka je tak
lehčí a manipulace s ní pohodlnější.

2/3

2 350,-

1 190,bez DPH

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

8895610

2/4

983,47

bez DPH

ATERIE
B E Z B EČ K Y
ÍJ
A NAB

1 942,15

Li-ion

1x

baterie
kapacita baterie
otáčky
záběr sekání
průměr struny
teleskopická rukojeť
sklopitelná hlava
nabíjení baterie cca
hmotnost

18V Li-ion
1500mAh
8500/min
25cm
1,6mm
0-20cm
0-54°
4hod
2kg

8895600B
8895600C
8895600D
8895610A
8895610B
8895610D

náhradní baterie 18V
náhradní nabíječka, 4hod
náhradní nabíječka, 1hod
náhradní struna na cívce, 2ks
náhradní kryt na strunu, 2ks
náhradní hlava

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 18V Li-ion

obj. č.

Li-ion

popis

bez DPH

s DPH

8895600B 1500mAh,
--/-950,41 1 150,pro 8895600, 8895601, 8895610, 8895611,
8895620, 8895640, 8895641

STRANA 329

AKU ZAHRADNÍ STROJE

ZAHRADNÍ STROJE

NŮŽKY NA TRÁVU A ŽIVÉ PLOTY AKU, 7,2V Li-ion, 1300mAh

SEKAČKA AKU, BRUSHLESS, 25,2V Li-ion, 4000mAh

celokovové převody

8895440

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

3/5

1 350,bez DPH

1 115,70

celokovové převody

powered by

technology

bezpečnostní pojistka zabraňuje
samovolnému spuštění

BRUSHLESS
MOTOR

Li-ion

velmi snadný
systém výměny
lišt dovoluje
změnit lištu i méně
zručnému uživateli

Akumulátorové nůžky na trávu a živé ploty jsou určeny pro snadnou
a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě.

vyjímatelný
baterie
je složena
z kvalitních
bezpečnostní
článkůbrání
„klíč“
Samsung,
které mají
neoprávněnému
dlouhou životnost
spuštění
přístroje
a je vybavena
indikátorem nabití

baterie
kapacita baterie
počet kmitů
délka lišty na živé ploty
šířka lišty na trávu
max. průměr větví
nabíjení baterie cca
hmotnost

7,2V Li-ion
1300mAh
1100/min
108mm
70mm
8mm
3-5hod
0,7kg

8895440A
8895440B
8895440N

náhradní čepel na trávu
náhradní čepel na živý plot
náhradní nabíječka

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

8895630

malé rozměry
a skládací plátěný
koš umožňují
skladování sekačky ve
stísněnějším prostoru

6 390,bez DPH

8895602

minimální samovybíjení
akumulátoru umožňuje
aku sekačku použít ihned
po delší době skladování
bez nutnosti předchozího
nabíjení

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 25,2V Li-ion

2h

Li-ion
obj. č.

bezpečnostní
pojistka zabraňuje
samovolnému
spuštění

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

bez DPH

technology

1 231,40

ka
novin
ka
n
i
v
o
n

Li-ion

popis

bez DPH

s DPH

Li-ion

powered by

1 490,-

EXTRA
STRONG

8895630B 4000mAh,
--/-2 801,65 3 390,články Samsung, pro 8895630

EXTRA
STRONG

3/6

5 280,99

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

NŮŽKY NA TRÁVU A ŽIVÉ PLOTY AKU S TELESKOPICKOU NÁSADOU, 7,2V Li-ion, 1500mAh
teleskopická násada pro snadné zastřihávání travin podél
budov, obruvníků nebo v mezerách mezi stavebními prvky

--/--

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.
Zdrojem energie je kvalitní baterie Li-ion 25,2V s kapacitou 4000mAh a v přibalené rychlonabíječce ji nabijete
do 2hodin. S plně nabitým akumulátorem posekáte 200-250m2 travní plochy. Tato rozloha může být ovlivněna
výškou a kvalitou sekaného travního porostu. Výšku sekání lze upravit v rozsahu 25-65mm. 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. Díky použití elektrického pohonu je sekačka prakticky bezúdržbová.

baterie
kapacita baterie
otáčky
záběr sekání
výška sekání
doba chodu
nabíjení baterie cca
pro trávník
objem koše
hmotnost s baterií

25,2V, Li-ion
4000mAh
3800/min
32cm
25-45-65mm
40-60min
2hod
200-250m2
30l
12kg

8895630A
8895630B
8895630C

náhradní nabíječka 2A
náhradní baterie 25,2V
náhradní nůž

SEKAČKA, 1200W

powered by
snadný systém
výměny lišt

technology

Akumulátorové nůžky na trávu a živé ploty jsou určeny pro snadnou a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě.
Nůžky můžete držet přímo v ruce nebo je používat s přiloženou teleskopickou násadou pro snadnou úpravu travin
na rovných plochách.

baterie
kapacita baterie
počet kmitů
délka lišty na živé ploty
šířka lišty na trávu
nabíjení baterie cca
hmotnost

7,2V Li-ion
1500mAh
1100/min
145mm
93mm
4hod
0,7kg

8895602A
8895602B
8895602C
8895602D

náhradní čepel na trávu
náhradní čepel na živý plot
náhradní teleskopická násada
náhradní nabíječka

416200

2/3

1 690,bez DPH

1 396,69

6

6

ka
novin
Jednoduchá sekačka určena k pravidelnému udržování nepřerostlého trávníku menšího rozsahu do 400m 2, např.
kolem chaty, rodinného domu apod.. Díky elektrickému pohonu je tichá a kromě občasného promazání, prakticky
bezúdržbová. Má 35l plastový koš a výšku sekání si můžete upravit v rozsahu 25-55mm.

STRANA 330

napětí/frekvence
příkon
otáčky
záběr sekání
výška sekání
pro trávník
objem koše
hmotnost

230V/50Hz
1200W
3450/min
32cm
25-40-55mm
400m2
35l
8kg

416200C

náhradní uhlíky

STRANA 331

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

SEKAČKA STRUNOVÁ, 1000W

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY S OTOČNOU RUKOJETÍ, 600W, 55cm
8895405

středově umístěný
motor zajišťuje
dokonalé vyvážení,
pohodlnou obsluhu
a ovladatelnost

rozebíratelné tělo sekačky
zjednoduší manipulaci při
transportu

--/--

1 690,bez DPH

vybočitelná
rukojeť
umožňuje
nastavení pro
příjemnější
držení při práci

1 396,69

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

díky závěsnému popruhu
a dobrému vyvážení sekačky
je její hmotnost rozložena na
trup obsluhy a sekačka je tak
snadno ovladatelná a práce
s ní méně namáhavá

záběr 35cm

Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko
přístupných místech např. u obrubníků a také k sekání strmých ploch, kde není možné sekat pojízdnou sekačkou.

napětí/frekvence
příkon
otáčky
záběr sekání
průměr struny
teleskopická rukojeť
vodící kolečko
hmotnost

230V/50Hz
1000W
9000/min
35cm
1,6mm
ne
ne
4,3kg

8895405A
8895405B
8895405C
8895405D

struna na cívce
kryt na strunu
náhradní uhlíky
hlava kompletní

velký výkon elektrických
nůžek dovoluje zkracovat
dřeviny a upravovat tvary
porostu snadno a rychle

bezpečnostní
pojistka zastaví
stroj při vyklouznutí
z rukou

silný kryt chrání
před odletujícími
odřezky

Elektrické nůžky na živý
plot jsou určené pro
zastřihování a úpravu
okrasných dřevin na Vaší
zahradě.

8895441

3/5

1 890,bez DPH

1 561,98

otočná rukojeť Vám
pomůže dostat
se do obtížně
přístupných míst

ostrá, laserem vyřezávaná
stříhací čepel si snadno
poradí s živým plotem,
stříhací čepele jsou
chráněny hliníkovou lištou

SEKAČKA STRUNOVÁ, 550W

napětí/frekvence
příkon
počet kmitů
délka lišty
rozteč zubů lišty
hmotnost

230V/50Hz
600W
1400/min
550mm
20mm
2,8kg

8895441C

náhradní uhlíky

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY, 500W, 45cm

záběr 30cm

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

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

416125

--/--

bez DPH

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

záběr 30cm

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.

735,54

1 380,bez DPH

silný kryt chrání
před odletujícími
odřezky

struna na cívce, 2ks
kryt na strunu, 2ks

STRUNA DO SEKAČKY, KRUHOVÝ PROFIL

napětí/frekvence
příkon
počet kmitů
délka lišty
rozteč zubů lišty
hmotnost

230V/50Hz
500W
1700/min
450mm
16mm
2,3kg

415113C

náhradní uhlíky

70901
70902
70903
70904
70905

1 140,50

PILA ŘETĚZOVÁ, 1800W, 350mm
405610

NYLON
obj. č.

3/5

Elektrické nůžky na živý plot
jsou určené pro zastřihování
a úpravu okrasných dřevin na
Vaší zahradě.

napětí/frekvence
230V/50Hz
příkon
550W
otáčky
10000/min
záběr sekání
30cm
průměr struny
1,6mm
teleskopická rukojeť
0-22cm
vodící kolečko
ano
nastavitelný úhel hlavy sekačky ano
hmotnost
2,2kg
416125A
416125B

415113

bezpečnostní
pojistka zastaví
stroj při vyklouznutí
z rukou

890,-

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

6

střihací čepele jsou
chráněny hliníkovou
lištou

popis

1,3mm, 15m, nylon
1,6mm, 15m, nylon
2,0mm, 15m, nylon
2,4mm, 15m, nylon
3,0mm, 15m, nylon

bez DPH

10/50

23,14

10/60

29,75

10/42

38,84

10/36

46,28

10/50

56,20

--/--

1 990,-

s DPH

28,36,47,56,68,-

bez DPH

automatické
mazání řetězu
prostřednictvím
čerpadla

STRUNA DO SEKAČKY, HVĚZDIC. PROFIL

1 644,63

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

NYLON
obj. č.

70911
70912
70913
70914
70915

popis

1,3mm, 15m, nylon
1,6mm, 15m, nylon
2,0mm, 15m, nylon
2,4mm, 15m, nylon
3,0mm, 15m, nylon

bez DPH

10/50

23,14

10/48

29,75

10/42

38,84

10/36

46,28

10/50

56,20

s DPH

28,36,47,56,68,-

STRUNA DO SEKAČKY, ČTVERCOVÝ PROFIL

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

NYLON
obj. č.

70924
70925

STRANA 332

popis

2,4mm, 15m, nylon
3,0mm, 15m, nylon

bez DPH

10/36

46,28

10/50

56,20

s DPH

56,68,-

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. Pila je vybavena kvalitní značkovou vodící lištou a pilovým řetězem OREGON ®.

napětí/frekvence
příkon
délka lišty
řetěz
rychlost řetězu
objem olejové nádržky
hmotnost

230V/50Hz
1800W
350mm
OREGON® 91PJ052X
13,5m/s
150ml
4,6kg

405610A
405610C

náhradní řetěz OREGON
náhradní uhlíky

STRANA 333

6

TLAKOVÉ ČISTIČE
TRYSKA ROTAČNÍ

ČISTIČ PLOCH

TRYSKA ZAHNUTÁ

Tlakové

pro čištění obtížně
přístupných míst

čističe

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

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

+

Vhodné pro práci ve svislé i vodorovné poloze, integrovaná
ochrana proti rozstřiku. Můžete použít pro čištění ploch
z přírodního kamene, betonu, dlaždic, dřeva…

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

obj. č.

413200

popis

∅ 25cm

8895200

používané
příslušenství
lze uložit do
zásobníku na
čističi

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

kolečka pro
usnadnění
přesunu
srdcem čističe je
kovové čerpadlo
s písty z tvrzené
nerezové oceli

6

s DPH

430,-

obj. č.

popis

413210

bez DPH

2/3

používané
příslušenství
lze uložit do
zásobníku na
čističi

napětí/frekvence
příkon
maximální tlak
průtok vody
tlak na přívodu vody
délka tlakové hadice
krytí
hmotnost

230V/50Hz
1800W
140bar
6,7l/min
0-10bar
5m
IPX5
8,8kg

STRANA 334

popis

bez DPH

315°

--/--

404,96

KARTÁČ PODÉLNÝ

lze použít se všemi Extol čističi, protože se
nepřipojuje na vodu s vysokým tlakem

lze použít se všemi Extol čističi, protože se
nepřipojuje na vodu s vysokým tlakem

s DPH

490,-

8895200A
8895200B

pistole náhradní
tlaková hadice náhradní

obj. č.

413201

popis

bez DPH

s DPH

∅ 15cm,
--/-272,73
330,konektor na čistič nebo zahradní rychlospojku,
max. tlak vody 70bar

ŠAMPONOVAČ

obj. č.

413202

popis

bez DPH

25cm,
--/-max. tlak vody 70bar

161,16

s DPH

195,-

obj. č.

413203

popis

bez DPH

16cm,
--/-max. tlak vody 70bar

272,73

s DPH

330,-

NÁSTAVEC PRODLUŽOVACÍ, 4KS

vhodné pro
vysokotlaké
čističe bez
integrovaného
šamponovače

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

--/--

1 890,bez DPH

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

obj. č.

413211

3 132,23

Tento silný a všestranný vysokotlaký čistič je určen
k čistění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu,
plastu. Hlavní uplatnění nachází při mytí aut, kol,
při čištění chodníků, teras, fasád domů, zahradního
nářadí, odstraňuje mech a řasy apod. Přičemž se
využívá zejména účinku vysokého tlaku vody, který je
dostačující pro většinu čistících úkonů.

413103

srdcem čističe je
kovové čerpadlo
s písty z tvrzené
nerezové oceli

s DPH

330,-

obsahuje
rotační kartáče
poháněné
tlakovou vodou

lze použít se všemi Extol čističi, protože se
nepřipojuje na vodu s vysokým tlakem

díky ergonomické
rukojeti lze čistič
snadno přepravovat

TOTAL STOP - při
přerušení práce tlakový
spínač vypne motor

272,73

KARTÁČ PŘÍČNÝ

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ, 1400W

pojistka na
stříkací pistoli
zabraňuje
samovolnému
stisknutí
spouště

bez DPH

--/--

3 790,-

čistič je vybaven
samonasáváním
čisté vody z nádrže
a integrovaným
šamponovačem
TOTAL STOP
- při přerušení
práce tlakový
spínač vypne
motor

355,37

KARTÁČ ROTAČNÍ

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

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ SE SAMONASÁVÁNÍM VODY A ŠAMPONOVÁNÍM, 1800W
vzhledem
k vysokému tlaku
vody používáme
kvalitní stříkací
pistoli se
šroubovaným
připojením tlakové
hadice a pojistkou
zabraňující
samovolnému
stisknutí spouště

bez DPH

--/--

Tlaková voda je v trysce koncentrovaná do tvaru
rotujícího kužele, který usnadňuje bodové čištění ploch
a je určen pro odstraňování silně ulpívajících nečistot.

1 561,98

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. Hlavní uplatnění nachází tento výrobek při mytí
dopravních prostředků, při čištění chodníků, teras,
fasád domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech
a řasy apod., přičemž se využívá zejména účinku
vysokého tlaku vody, který je dostačující pro většinu
čistících úkonů.

napětí/frekvence
příkon
max. přípustný tlak
pracovní tlak
průtok vody
tlak na přívodu vody
délka tlakové hadice
teplota použité vody
krytí
hmotnost

230V/50Hz
1400W
100bar
70bar
5,5l/min
2-10bar
5m
5-40°C
IPX5
3,5kg

413103A
413103B

pistole náhradní
tlaková hadice náhradní

obj. č.
obj. č.

popis

413213

bez DPH

70,25

--/--

s DPH

413212

85,-

TRYSKA PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

popis

bez DPH

170cm
--/-652,89
(délka 92-129-170cm), hliník

6

s DPH

790,-

HADICE PRODLUŽOVACÍ, TLAKOVÁ

360°
EXTRA
STRONG

určeno pro čištění ucpaných potrubí a odpadů
obj. č.

413220

popis

8,1m

bez DPH

--/--

471,07

s DPH

570,-

obj. č.

413221

popis

8,3m, 55/64“

bez DPH

--/--

404,96

s DPH

490,-

STRANA 335

