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|snadné startování vestavěným dekompresorem |lehký

| S start: motor se spouští měkce a hladce | výbava: strunová hlava, nůž |

zdvihový objem (cm ) 30,8
max. výkon (kW) 1,0
objem palivové nádrže (cm ) 0,67
průměr trubky (mm) 26
rozměry (d x š x v)
1.790 x 700 x 480 mm
hmotnost bez náplní (kg) 6,7

3

3

| S start: motor se spouští měkce a hladce | výbava: strunová hlava, nůž |

CG31EB(S)
KŘOVINOŘEZ

akční cena:

8490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 39,8
max. výkon (kW)1,21
objem palivové nádrže (cm ) 1000
průměr trubky (mm) 28
rozměry (d x š x v)
1 795 × 670 × 400 mm
hmotnost bez náplní 7,5 kg
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CG40EAS
KŘOVINOŘEZ

akční cena :

7490,- Kč

katalogová cena

12390,- Kč

katalogová cena

9790,- Kč

CS30EG(S)
SPECIÁLNÍ PILA

akční cena:

8490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 32,3
max. výkon (kW) 1,26 kW
dekompresní systém ne
objem palivové nádrže 230 cm
objem olejové nádrže 150 cm
rozteč řetězu 3/8”
délka vodicí lišty: 300 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 264 x 253 x 224 mm
hmotnost bez náplní (kg) 3,4
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zdvihový objem (cm ) 38,2
max. výkon (kW) 1,76
dekompresní systém ano
objem palivové nádrže (cm ) 400
objem olejové nádrže (cm ) 245
rozteč řetězu 0,325”
délka vodicí lišty: 380 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 379x239x269 mm
hmotnost bez náplní (kg) 4,0
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akční cena:

8490,- Kč

CS 38EK
ŘETĚZOVÁ PILA

katalogová cena

11390,- Kč

katalogová cena

14190,- Kč

CS 40EM
ŘETĚZOVÁ PILA

|snadné startování vestavěným dekompresorem |lehký

akční cena:

8690,- Kč

zdvihový objem (cm ) 38,2
max. výkon (kW) 1,76
dekompresní systém ano
objem palivové nádrže (cm ) 400
objem olejové nádrže (cm ) 245
rozteč řetězu 0,325”
délka vodicí lišty: 400 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 379x239x269 mm
hmotnost bez náplní (kg) 4,0
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CS38EL
ŘETĚZOVÁ PILA

akční cena:

8990,- Kč

zdvihový objem (cm ) 43,0
max. výkon (kW) 2,09
dekompresní systém ano
objem palivové nádrže (cm ) 400
objem olejové nádrže (cm ) 245
rozteč řetězu 0,325”
délka vodicí lišty: 380 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 379x239x269 mm
hmotnost bez náplní (kg) 4,0
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katalogová cena

14690,- Kč

katalogová cena

14390,- Kč

CS40EK
ŘETĚZOVÁ PILA

CS45EL
ŘETĚZOVÁ PILA

zdvihový objem (cm ) 49,3
max. výkon (kW) 2,51
dekompresní systém ano
objem palivové nádrže (cm ) 550
objem olejové nádrže (cm ) 260
rozteč řetězu 0,325”
délka vodicí lišty:400 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,058”
rozměry (d x š x v) 420x245x270 mm
hmotnost bez náplní (kg) 5,1
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akční cena:

15690,- Kč

katalogová cena

22690,- Kč
akční cena:

9190,- Kč

katalogová cena

14990,- Kč

zdvihový objem (cm ) 43,0
max. výkon (kW) 2,09
dekompresní systém ano
objem palivové nádrže (cm ) 400
objem olejové nádrže (cm ) 245
rozteč řetězu 0,325”
délka vodicí lišty: 450 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 379x239x269 mm
hmotnost bez náplní (kg) 4,0
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|snadné startování vestavěným dekompresorem |lehký

akční cena:

7990,- Kč

zdvihový objem (cm ) 28,5
max. výkon (kW) 1,0
dekompresní systém ne
objem palivové nádrže (cm ) 250
objem olejové nádrže (cm ) 180
rozteč řetězu 3/8”
délka vodicí lišty: 250 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 268x235x220 mm
hmotnost bez náplní (kg) 2,9
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CS25EC(S)
SPECIÁLNÍ PILA

akční cena:

12490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 26,9
max. výkon (kW) 0,92
objem palivové nádrže (cm ) 670
objem olejové nádrže (cm ) 160
rozteč řetězu 3/8”
délka vodicí lišty (mm): 250 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,043”
tyč hnací hřídele (mm) 24
délka (mm) 1800
rozměry (d x š x v) 2100x250x250 mm
hmotnost bez náplní (kg) 4,8
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CS25EPB(S)
SPECIÁLNÍ PILA

katalogová cena

11190,- Kč

katalogová cena

14190,- Kč

|S start: motor se spouští měkce a hladce |hmotnost bez náplní 4,8 kg s doplňkovou sadou, CS-EX jako standardní příslušenství na řezání
větví na vysokém stromu |S start: motor se spouští měkce a hladce

|S start: motor se spouští měkce a hladce |snadné startování vestavěným dekompresorem |lehký

|snadné startování vestavěným dekompresorem

CS 4 EM5 ŘETĚZOVÁ PILA

akční cena:

15990,- Kč

katalogová cena

22990,- Kč

zdvihový objem (cm ) 49,3
max. výkon (kW) 2,51
dekompresní systém ano
objem palivové nádrže (cm ) 550
objem olejové nádrže (cm ) 260
rozteč řetězu 0,325”
délka vodicí lišty 450 mm
typ vodicí lišty s ozubeným čelem
rozměr řetězu 0,058”
rozměry (d x š x v) 420x245x270 mm
hmotnost bez náplní (kg) 5,1
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|snadné startování vestavěným dekompresorem



|nástavec k prodloužení plotostřihů HITACHI CH 55EPA(S), CH 55EPC(S) a pily CS 25EPB(S) |
jednoduše oddělitelná

akční cena:

1490,- Kč

délka (mm) 600
hmotnost(kg) 0,6

CSEX
NÁSTAVEC K PRODLOUŽENÍ

katalogová cena

1790,- Kč

akční cena:

13490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 21,1
max. výkon (kW) 0,63
objem palivové nádrže (cm ) 430
délka: řezačka (mm) 550
rychlost řezačky (m/s) 0,83
při nominální rychlosti (1/min.) 7000
typ břitu dvoustranný
rozměry (d x š x v)
1790x240x 240 mm
hmotnost bez náplní (kg) 5,4 kg
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|pro keře střední výšky |nastavitelný úhel hlavy 90 stupňů dolů a 45 stupňů nahoru |S start:
motor se spouští měkce a hladce

–

CH 55EPA(S)
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

katalogová cena setu

15490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 43,1
max. výkon (kW) 2,0
objem palivové nádrže (cm ) 2000
objem vzduchu (m /min.) 10,2
rychlost vzduchu (m/s) 74,1
rozměry (d x š x v) 322x552x516 mm
hmotnost bez náplní (kg) 9,5
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|zádový typ

akční cena:

14990,- Kč

RB 100EF
FUKAR

katalogová cena

16790,- Kč

|velmi nízká hlučnost, vibrace a emisní hodnoty řadí tento fukar ke špičce na trhu |vysáva jen se
sadou RB-HVA bez ni slouží jako fukar

akční cena:

6990,- Kč

RB 24E
FUKAR/VYSAVAČ

zdvihový objem (cm ) 23,9
výkon (kW) 0,84
objem palivové nádrže (cm ) 600
objem vzduchu (m /min.) 10,3
hmotnost bez náplní (kg) 4,1
hlučnost (dB) 680
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katalogová cena

7490,- Kč

RB HVA / RB 24E set
VAKUOVÁ SADA / FUKAR/VYSAVAČ

akční cena setu:

7490,- Kčkatalogová cena

2390,- Kč

katalogová cena

7490,- Kč

RB24E
zdvihový objem (cm ) 23,9
výkon (kW) 0,84
objem palivové nádrže (cm ) 600
objem vzduchu (m /min.) 10,3
hmotnost bez náplní (kg) 4,1
hlučnost (dB) 68
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|RBHVA |zmenšení objemu listí |drtící turbína se silným výkonem zmenší původní objem listí až o
90%• pouze sada bez vysavače!RB24E |velmi nízká hlučnost, vibrace a emisní hodnoty řadí
tento fukar ke špičce na trhu |vysáva jen se sadou RB-HVA bez ni slouží jako fukar

|f | | |
p

ukar pro úklid listí velmi nízká hlučnost vibrace a emisní hodnoty řadí tento fukar ke špičce na trhu
ohodlný úchop

délka (mm) 900
hmotnost(kg) 0,9

|prodloužení HITACHI CS-EXB | prodlužuje dosah | pro použití s modelem CS25EPB(S) | jednoduše
oddělitelná

CS EXB
NÁSTAVEC K PRODLOUŽENÍ

akční cena :

1690,- Kč

katalogová cena

1990,- Kč

akční cena:

15490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 26,9
max. výkon (kW) 0,92 kW
objem palivové nádrže (cm ) 670
délka: řezačka (mm) 550 mm
rychlost řezačky (m/s) 0,83
při nominální rychlosti (1/min.) 7000
typ břitu dvoustranný
rozměry (d x š x v)
2325x250x250 mm
hmotnost bez náplní (kg) 6,
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|nižší hlučnost |S start: motor se spouští měkce a hladce |nastavitelný úhel hlavy 90 stupňů dolů
a 45 stupňů nahoru

–

CH 55EPC(S)
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

katalogová cena

17290,- Kč

RB 160EF
FUKAR

akční cena:

18990,- Kč

zdvihový objem (cm ) 64,9
max. výkon (kW) 2,8
objem palivové nádrže (cm ) 2100
objem vzduchu (m /min.) 16,2
rychlost vzduchu (m/s) 90
rozměry (d x š x v) 371x487x495 mm
hmotnost bez náplní (kg) 10,5
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katalogová cena

20890,- Kč

RB24EAP
FUKAR/VYSAVAČ

akční cena:

5490,- Kč

zdvihový objem (cm ) 23,9
výkon (kW) 0,89
objem palivové nádrže (cm ) 520
objem vzduchu (m /min.) 12,5
rychlost vzduchu (m/s) 76
rozměry (d x š x v) 354 x 205 x 335 mm
hmotnost bez náplní (kg) 3,9
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katalogová cena

6190,- Kč

ML160EB
BENZINOVÁ SEKAČKA

hmotnost (kg) 28
motor / typ Briggs & Stratton / 500
obsah (cm ) 158
výška kosení (mm) 24 - 76
záběr 47 (cm)
kryt ocel
objem koše (l) 55
pojezd ANO
mulčování ANO
systém čištění ANO
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akční cena:

11990,- Kč

katalogová cena

15490,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.Czech

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.

-mail: info@hitachi-powertools.cz
66448 Moravany, Modřická 205, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

|fukar vyšší třídy pro model RB100EF |nižší hlučnost, vyšší výkon a pohodlí v dané třídě |řemen
do pasu jako volitelné vybavení | Ostatní charakteristiky stejné jako pro RB100EF

CS40EANB
ŘETĚZOVÁ PILA

zdvihový objem (cm ) 39,6
max. výkon (kW) 1,8
dekompresní systém NE
objem palivové nádrže (cm ) 380
objem olejové nádrže (cm ) 240
rozteč řetězu 8,26”
délka vodicí lišty: 400 mm

rozměr řetězu 0,05”
rozměry (d x š x v) 381 x 229 x 283 mm
hmotnost bez náplní (kg) 4,4
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typ vodicí lišty s ozubeným čelem

akční cena:

9990,- Kč

katalogová cena

11990,- Kč


