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Více než 80 let praxe,

kvalita a spokojenost zákazníka

DOLMAR patří k nejvýznamějším výrobcům benzínového nářadí na světě. 

Vyvíjí, vyrábí a distribuje velmi kvalitní stroje se spalovacími motory. 

Renomované výrobky této značky splňují požadavky všech možných uživatelů 

od velmi náročného profesionálního nasazení v lesnictví nebo zemědělství až 

po práci kolem domu a zahrady. Výrobky DOLMAR přesvědčují každého uži-

vatele o svojí vysoké kvalitě a spolehlivosti. Už téměř 80 roků se při konstrukci 

a obchodní strategii snažíme vycházet zejména z potřeb našich zákazníků. 

Díky tomu, můžeme být pyšní nejen na to, že jsme nejstarším výrobcem ben-

zinových řetězových pil na světě, ale hlavně na renomé výrobce prvotřídních 

motorových strojů  pro les, zemědělství a zahradu.

Již od počátku je značka DOLMAR synonymem vysoké kvality, funkčnosti, 

designu, ergonomie, spolehlivosti a kvalitního servisu svých strojů. Náročné 

cíle na vysokou kvalitu strojů vyžadují kvalifikované a schopné pracovníky. 

Proto považujeme za důležité, že naše stroje vyrábí odborný personál přímo 

v Německu.

DOLMAR přináší na trh stále nové myšlenky a nápady, kterými neustále sou-

peří s konkurencí. S přihlédnutím na ergonomii a ekologii vyvíjí neustále nové 

technické prvky a konstrukce profesionálního provedení. Naše profesionální 

řetězové pily jsou vysoce ceněny u odborníků na celém světě. S podobnou 

kvalitou se setkáte i u všech dalších strojů z naší široké nabídky.

DOLMAR je v České republice distribuován prostřednictvím husté sítě speciali-

zovaných obchodníků Makita/DOLMAR. Tito obchodníci nabízejí kompletní 

sortiment strojů a zajišťují jeho prvotřídní servis.

Ústředí, Makita Japonsko

DOLMAR GmbH, Hamburg
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Pro sezónu 2010/2011 jsme pro Vás

v sortimentu DOLMAR připravili řadu novinek

Rádi bychom Vám představili alespoň některé z řady novinek, které jsou součástí

tohoto katalogu. Aktuální informace o všech námi nabízených novinkách naleznete na 

www.cibet.cz.

PM-4600 S3

Benzinová sekačka PM-4600 S3

Třírychlostní model nové řady pojezdových 

benzinových sekaček s motorem Briggs&Stratton 

Ready Start 675.

Strana 31

Benzinová motorová pila PS-5105

Profesionální pila se zcela novým řešením 

nasávání vzduchu a systémem startování 

Easy Start. Strana 11

PS-5105 

MS-245.4 UE

Benzinový křovinořez MS-245.4 UE

Křovinořez s inovačním 4-taktním 

motorem, systémem startování Easy 

Start a novými ergonomicky tvarovanými 

řídítky. Strana 23

HT-7510

Elektrický plotostřih HT-7510

Profesionální elektrický plotostřih s celou 

řadou příjemných funkcí pro pohodlnou 

a bezpečnou práci.

Strana 39

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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Akumulátorová motorová pila

Akumulátorová motorová pila

s lithium-iontovou technologií

Akumulátorová motorová pila 

AS-1812 LGE

. Jedno nabití akumulátoru 

odpovídá jedné nádrži oleje.

. Doba nabíjení jen asi 22 minut.

. Dlouhá pracovní doba díky 

lithium-iontového akumulátoru 

3,0 Ah

. Systém pogumovaných rukojetí 

pro komfortní práci

. Výměna a napnutí řetězu 

bez použití nástrojů

AS-1812 LGE

AKUMULÁTOR

Teleskopická rukojeť 660.194.535

Akumulátorová nabíječka 660.122.211

Akumulátor Li-ion 18 V/3,0Ah  660.122.210

Napětí 18 V

Akumulátor Lithium-Ion

Jmenovitá délka řezu 11,5 cm

Pilový řetěz 1/4"

Hmotnost 2,6 kg

Olejová nádrž 80 ml

Rozsah dodávky:

Plastový kufřík, nabíječka, 

2 akumulátory

Teleskopická rukojeť

. Teleskopickou rukojeť lze vytaho-

vat z 1,75 až na 2,55 m. Ze země 

bezpečně dosáhnete na větve ve 

výšce 4 m.

Nastavitelná 

až na 2,55 m

AS-1812 LGE se 2 akumulátory

Příslušenství AS-1812 LGE Obj. č.

Akumulátorová motorová pila DOLMAR pracuje velmi tiše a bez nepohodlného kabelu. 

Díky kompaktní konstrukci a malé hmotnosti je pila ideální k odstraňování menších větví 

a prořezávání stromů.
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Elektrické pily

Silné elektrické pily

se zárukou vysoké spolehlivosti

Lehké a výkonné elektrické pily Dolmar patří k nepostradatelným pomocníkům při péči 

o dům a zaharadu. O svých kvalitách denně přesvědčují domácí kutily i profesionální uživatele. 

Všechny modely se vyznačují bezúdržbovou konstrukcí, vysokou spolehlivostí a rozšířenými 

bezpečnostními prvky.

Napětí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Výkon 1800 W 1800 W 1800 W 2000 W 2000 W 2000 W

Hmotnost motoru 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

A = motorová brzda

Výhody elektrických pil

. Silný a extrémně zatížitelný elektrický 

motor Makita s vysokou spolehlivostí

. Pohodlná práce a dobré vedení pily

. Ergonomicky tvarovaná rukojeť 

s protiskluznou úpravou pro pohodlnou 

a bezpečnou práci

. Automatické mazání řetězu

. Beznástrojové napínání řetězu (TLC)

. Okénko pro kontrolu hladiny oleje

. Řetězová brzda

Beznástrojové 

napínání řetězu (TLC)

Montáž a úprava řetězu 

bez použití nářadí

Kovová opěrka

Ozubená kovová opěrka 

pro přesnější vedení pily.

Ergonomická rukojeť

Pogumovaná ergono-

mická rukojeť s proti-

skluznou úpravou pro 

pohodlnou a bezpečnou 

práci
ES-2135 A

ES-2140 A

Další výhody

. Ochrana proti přetížení

. Omezení rozběhového proudu

. Vynikající vyvážení a snadné ovládání

. Profesionální řetěz a lišta

 ES-33 A  ES-38 A ES-42 A ES-2130 A ES-2135 A ES-2140 A

ES-33 A

ES-38 A

ES-42 A

ES-2130 A
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Benzinové motorové pily

Benzinová motorová pila PS-45/35

. Zubová opěrka jako účinná pomoc při řezání 

kmenů

. Čerpadlo primer výrazně usnadňuje 

startování.

. Velké víko benzinové nádrže pro pohodlné 

nalévání paliva; okénko pro kontrolu náplně

. Velké víko olejové nádrže pro pohodlné 

nalévání oleje na pilové řetězy a okénko 

pro kontrolu náplně.

Řetězová brzda 

SafetyMatic

Řetězová brzda SafetyMatic 

zastaví pilový řetěz 

v případě zpětného rázu 

ve zlomku vteřiny.

Jednopáčkové ovládání

Jednopáčkové ovládání 

s jasnými polohami pro 

studený start, provoz 

a zastavení.

Dobře ovladatelné motorové pily

pro dům a zahradu

PS-45/35 DOLMAR je ideální benzinová motorová pila pro Váš dům a zahradu. 

Je vybavena řadou technických vylepšení, které jsou důležité pro pohodlnou práci.

Obsah 34,0 cm3

Výkon 1,4 kW/1,9 PS

Hmotnost motoru 3,5 kg

Lišta 3/8"/1,3 mm/35 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

PS-3410

PS-45/35

Obsah  45,1 cm3

Výkon  1,7 kW/2,3 PS

Hmotnost motoru  4,75 kg

Lišta  3/8"/1,3 mm/35 cm

*QuickSet – speciální lišta s jednoduchým nastavením.

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Motorová pila PS-3410 s příjemným startováním je ideální jako motorová pila 

pro dům, na dvůr a zahradu.

Vždy je optimálně využívána tam, kde je žádána malá hmotnost a dobré vlastnosti pro 

startování. Kromě toho se tato motorová pila hodí k velmi přesným zásahům na stromech 

a pro jemnou práci, např. modelářské práce.

  PS-45/35

 PS-3410



8
Benzinové motorové pily

Lehké motorové pily

pro dům a zahradu

PS-222 TH

PS-3410 TH: Motorová pila pro péči 

o stromy

. Motor s obsahem 34 cm3 je určený také 

pro silnější řezy při péči o stromy

. Lehké startování díky optimalizovanému 

systému karburátoru a zapalování, dobré 

startování ve všech polohách

. Účinné tlumení vibrací

Motorové pily pro profesionální práce ve výškách nebo jako ideální pomocník pro dům dvůr 

a zahradu. Vhodné na péči o stromy a prořezávání stromů.

Motorová pila PS-222 je k dostání podle volby také s řetězem ¼" 

a speciální lištou s velmi malým poloměrem na špici – důležité 

pro práce, při kterých je velké nebezpečí zpětného rázu.

PS-222 TH 

. Nejlehčí motorová pila na světě – hmotnost 

pouhých 2,5 kg

. Motor s obsahem 22,2 cm3, délka lišty 

je 25 cm

. Jednoduché startování díky automatickému 

nastavení poloplynu

. Automatické olejové čerpadlo

. Řetěz bez zpětného rázu pro bezpečnou 

práci je k dostání také v ¼" dělení

. Řetěz vybavený omezovačem zpětného 

rázu pro bezpečnou práci

. Automatické olejové čerpadlo

. Jednoduše uzavíratelný kryt nádrže, 

je možné použít i kombinovaný klíč

. Dodáváme i verzi s napínáním řetězu bez 

použití nářadí – TLC

PS-3410 TH

PS-3410 TH TLC

TLC: Pro napnutí řetězu stačí pouze uvolnit matici 

s křídlovými držáky a napnutí řetězu upravit 

pomocí seříditelného kola

Obsah 22,2 cm3 34,0 cm3 34,0 cm3 

Výkon 0,74 kW/1,02 PS 1,4 kW/1,9 PS 1,4 kW/1,9 PS

Hmotnost motoru 2,5 kg 3,3 kg 3,3 kg 

Lišta 3/8"/1,3 mm/25 cm 3/8"/1,3 mm/30 cm 3/8"/1,3 mm/30 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Práce ve výškách je možná pouze pro osoby s odbornou kvalifikací.

TH = vrchní rukojeť, TLC = napínání řetězu bez použití nářadí

 PS-222 TH PS-3410 TH PS-3410 TH TLC
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Benzinové motorové pily

Vítěz testu od DOLMARu: PS-420 C

Benzinové motorové pily PS-350 C a PS-420 C se vyznačují jednoduchým ovládáním 

a velmi příjemnou obsluhou. Z testu Warentest (Test zboží) vyšla pila PS-420 C jako vítěz 

s hodnocením DOBRÁ (1,9, vydání 08/2008). 

Systém snadného 

startování Easy Start

Velmi snadný start díky 

pružinovému překonání 

kompresního odporu 

a optimalizovanému řízení 

motoru.

Jednopáčkové 

ovládání

Jednopáčkové ovládání 

s jasnými polohami pro 

studený start, provoz 

a zastavení. Motor lze 

ovládat lehkým stisknutím 

páčky.

Motorový blok z magne-

ziového tlakového odlitku

Solidní kovový motorový 

blok z magneziového 

odlitku pro dlouhou 

životnost a spolehlivost.

Obsah 34,7 cm3 42,4 cm3

Výkon 1,5 kW/2,0 PS 2,0 kW/2,7 PS

Hmotnost motoru 4,8 kg 4,8 kg

Lišta 3/8"/1,3 mm/35 cm 325"/1,3 mm/35 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

PS-350 C

 PS-350 C PS-420 C

Benzinové motorové pily

PS-350 C a PS-420 C

. Řetězová brzda SafetyMatic zastaví pilový 

řetěz v případě zpětného rázu ve zlomku 

vteřiny.

. Trojdílná odstředivá spojka se servo 

účinkem pro dobrý přenos síly na pilový 

řetěz

. Stroj je vybaven ekočerpadlem oleje 

s regulací ve 3 stupních

. Nastavitelné čerpadlo oleje bez čerpání ve 

volnoběhu,  nastavení možné ve 3 stupních

. Snadno přístupné řetězové kolo pro 

jednoduchou montáž řetězu

C = katalyzátor

PS-420 C

Im Test:
12 Kettensägen
Getestet wurde 
die PS-420 C.

Ausgabe 8/2008

TESTSIEGER

GUT (1,9)

PS-420 CPS-350 C PS-420 C
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Benzinové motorové pily

Ekonomické pily

s profesionálním vybavením

Motorové pily PS-500 a PS-460 jsou ideální stroje k využití na farmě i zahradě, jsou 

dostatečně výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového dřeva. Snadné 

ovládání a pohodlnou práci zaručí výkonné motory s velkým kroutícím momentem.

Den za dnem větší výkon

. Moderní 2 taktní motor s optimalizo-

vaným řízením výměny plynu

. Optimální využití paliva

. Jednoduché a pohodlné ovládání 

pomocí automatické pozice poloplynu

. Postranní napínání řetězu

. Vzduchový filtr je možné 

demontovat bez použití nářadí 

a lehce vyčistit

Robustní s dlouhou životností: 

PS-500 a PS-460 jsou vybaveny 

klikovou skříní z velmi kvalitního hliníku 

a válcem z tlakové slitiny

U běžných 2taktních motorů vznikají díky velkému podílu 

nespáleného paliva vysoké teploty výfukových plynů, což 

vyžaduje náročná technická řešení. Díky optimalizovanému 

řízení výměny plynů DOLMAR je nyní možné použít menší 

katalyzátor, který nesnižuje poměr váhy a výkonu a zároveň 

vede ke snížení spotřeby paliva o cca 10%.

Obsah 45,6 cm3  50,0 cm3 

Výkon 2,2 kW/3,0 PS  2,4 kW/3,3 PS

Hmotnost motoru 5,5 kg  5,5 kg  

Lišta 325"/1,5 mm/38 cm 3/8"/1,5 mm/38 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

 PS-460 PS-500

Systém snadného 

startování Easy Start

Velmi snadný start díky 

pružinovému překonání 

kompresního odporu 

a optimalizovanému řízení 

motoru.

Jednopáčkové 

ovládání

Možnost volby jedno-

duchým přepnutím jediné 

páčky na polohu studený 

start, volnoběh a STOP. 

PS-460

PS-500
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Benzinové motorové pily

Nová profesionální univerzální pila: 

výkonná a spolehlivá

Výkonné a spolehlivé nové motorové pily DOLMAR PS-4605 a PS-5105 vám nabízí 

všechno, co očekáváte od profesionální univerzální motorové pily. A ještě něco navíc: naše 

profesionální střední třída je nyní také k dostání se snadným systémem startování Easy Start.

Benzinové motorové pily

PS-4605 a PS-5105

. Výkonný a silný motor

. Vysoká spolehlivost díky novému 

vzduchovému kanálu

. Vynikající manipulace díky kompaktnímu 

provedení stroje

Obsah 45,6 cm3 45,6 cm3 50,0 cm3 50,0 cm3

Výkon 2,6 kW/3,5 PS 2,6 kW/3,5 PS 2,8 kW/3,8 PS 2,8 kW/3,8 PS

Hmotnost motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg

Lišta 325"/1,5 mm/38 cm 325"/1,5 mm/38 cm 325"/1,5 mm/38 cm 325"/1,5 mm/38 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

 PS-4605 PS-4605 H PS-5105 PS-5105 H

Boční napínání řetězu

Komfortní boční 

nastavování napnutí 

řetězu se zatížitelným 

kuželovým převodem. 

Optimální řetězový 

prostor

Dobře dimenzovaný 

řetězový prostor dovoluje 

vynikající odvod pilin bez 

ucpávání a pohodlné 

čištění.

Nový vzduchový kanál

Nový vzduchový kanál 

s průřezy optimalizujícími 

proudění pro dlouhou 

životnost a vysokou 

otáčkovou stabilitu.

Jednopáčkové 

ovládání

Jednopáčkové ovládání 

s jasnými polohami pro 

studený start, provoz 

a zastavení. Motor lze 

ovládat lehkým stisknutím 

páčky.

H = vyhřívaná rukojeť

Systém snadného 

startování Easy Start

Velmi snadný start díky 

pružinovému překonání 

kompresivního odporu a 

optimalizovanému řízení 

motoru.

NOVINKA

PS-4605 

PS-4605 H

PS-5105

PS-5105 H
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Benzinové motorové pily

Silné pily na silné dřevo

Poměr váhy a výkonu:

Mnozí odborníci jsou překvapeni při pohledu na 

poměr výkonu a hmotnosti naší profi motorové pily. 

Např. nejsilnější model PS-7900 H má poměr jen 1,37 kg/kW.

1,37 kg/kW

HD Filtr pro PS-6400 HS/PS-7300 HS/PS-7900 HS

Rychlejší a pohodlnější 

způsob bočního napínání 

řetězu.

Integrovaná brzda řetězu 

a řetězové kolo, které je 

přístupné pro snadnou 

montáž řetězu a čištění 

celého prostoru 

řetězovky.

Optimální odvod hoblin. 

Díky dobře tvarovanému 

vedení pilin nedochází 

k ucpávání ani při 

dlouhých hoblinách.

Promyšlené v každém detailu

. Údržba filtru bez použití nářadí. Uvolníme dvě ocelové svorky 

a sejmeme víko filtru. Další svorky drží vzduchový filtr, který 

i přes malé vnější rozměry nabízí o 20% více filtrační plochy.

. Tlumení vibrací je zajištěno stabilními ocelovými pružinami 

v pouzdrech s dlouhou životností. Zabírají jen málo prostoru a jsou 

absolutně odolné  proti oleji a benzinu.

. Díky dekompresnímu ventilu a automatické aretaci poloplynu 

je zaručené jednuduché nastartování motoru bez námahy 

za každého počasí.

Obsah 64,0 cm3 64,0 cm3 72,6 cm3 72,6 cm3 78,5 cm3 78,5 cm3 90,0 cm3

Výkon 3,5 kW/4,8 PS 3,5 kW/4,8 PS 4,2 kW/5,7 PS 4,2 kW/5,7 PS 4,6 kW/6,3 PS 4,6 kW/6,3 PS 4,9 kW/6,7 PS

Hmotnost motoru 6,3 kg  6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 8,2 kg

Lišta 3/8"/1,5 mm/45 cm 3/8"/1,5 mm/45 cm 3/8"/1,5 mm/45 cm 3/8"/1,5 mm/45 cm 3/8"/1,5 mm/50 cm 3/8"/1,5 mm/50 cm 3/8"/1,5 mm/74 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

 PS-6400 H PS-6400 HSH PS-7300 H PS-7300 HSH PS-7900 H PS-7900 HSH PS-9010

Nový třístupňový vysoce odolný filtr pro řetězové pily DOLMAR vyšší třídy. Plstěný filtr 

chrání papírovou filtrační vložku před olejovou mlhou a špínou a výrazně tak prodlužuje 

její životnost. Doporučujume použití filtru pro zvýšení živostnosti motorových pil při práci 

v prašném prostředí. 957.173.400.

HS = dekompresní ventil, H = vyhřívaná rukojeť

NOVINKA

PS-6400 H

PS-6400 HSH

PS-7300 H

PS-7300 HSH 

PS-7900 H

PS-7900 HSH

Spojení síly, kroutícího momentu a malé váhy – to potřebuje profesionál pro efektivní 

a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a řezání silného dřeva.
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Motorová pila/Záchranářská technika

Robustní a silná pila na silné dřevo

Řetěz RescueCut prořeže vše

Řetězy motorové pily RescueCut lze řezat materiály u kterých by se běžné řetězy

okamžitě ztupily.

Řetězy RescueCut DOLMAR 

pro motorové pily řežou vše, 

co běžné řetězy nezvládnou:

. Dřevěné trámy a bednění s hřebíky

. Asfaltový papír nebo šindele s pískem na 

dřevěném bednění

. Plechy z pozinkované oceli na hliníku, 

trapézové plechy s izolačním materiálem

. Ocelové, hliníkové, měděné a plechy 

z lehkých kovů do 1,5 mm

. Karoserie automobilů a železniční vagóny

Řetězy motorové pily RescueCut umožňují 

řezat materiály u kterých by se běžné řetězy 

okamžitě ztupily. Tuto unikátní vlastnost 

získaly díky:

. Řezné geometrii řetězu RescueCut  navržené 

speciálně pro řezání nedřevěných materiálů

. Extrémní životnosti vysoce pevné 

wolframkarbidové řezné plochy, která je 

navařená po celé délce plochy původního 

řezného zubu

. Lehké stavební materiály,pórobeton, 

ytong a spáry ve zdivu

Omezovač hloubky řezu – extrémně lehký (350 g) 

a snadno montovatelný omezovač hlouby řezu DOLMAR 

zajišťuje jisté dodržení požadované hloubky řezu a lze jej 

velmi jednoduše čistit. Stává se tím důležitým pomocní-

kem v místech, kde není vidět, jako například při prořezá-

vání pláště střechy. Snadno odnímatelný,pokud budete 

pro speciální úkoly potřebovat celou délku lišty

Brusný kotouč pro broušení pilových řetězů 

RescueCut na brusce MAXX. 145 × 6 × 22 mm

341.013.014

Brusný diamantový kotouč 

Profesionální motorová pila PS-9010

. optimální charakteristika motoru, která spojuje 

vysoký řezný výkon se spolehlivou technikou

. dvojité uložení přední ochrany ruky

. spolehlivý odvod pilin

. optimální tlumení vibrací

. dokonale vyřešená řetězová brzda

38 cm pro motorové 3/8" 957.696.056 415.038.751 957.250.100 957.415.030

PS-5105, 115, PS-6800

45 cm pro motorové 3/8" 957.696.064 415.045.751 957.250.100 957.415.040

PS-5105, 115, PS-6800

43 cm pro motorové 3/8" 957.696.064 465.043.755 957.250.100 957.415.060

PS-6400, PS-7300, PS-7900

Podrobné technické informace naleznete na straně 56.

Řetěz
RescueCut

Děrovaná
lišta

Omezovač
hloubky

Sada omezovač
+ děrovaná lišta

Sada omezovač
+ děrovaná lišta

+ řetěz RescueCut

Řezná plocha z vysoce pevného wolframkarbidu, 

velkoplošně navařeno.

PS-9010
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Pilové řetězy a lišty

Tlustě a barevně vyznačené

= součástí standardní dodávky stroje

Délka lišty cm Šířka drážky mm Dělení řetězu Lišta QuickSet Lišta standard Řetěz Typ zubu

Elektrické pily

ES-33 A 30 1.1 3/8“ 412.030.211 958.400.001 958.090.046 HM

ES-38 A 35 1.1 3/8“ 412.035.211 958.400.002 958.090.052 HM

ES-42 A 40 1.1 3/8“ 412.040.061 958.400.003 958.090.056 HM

ES-2130 A 30 1.3 3/8“ 958.500.003 958.092.046 HM

ES-2135 A 35 1.3 3/8“ 958.500.002 958.092.052 HM

ES-2140 A 40 1.3 3/8“ 958.500.001 958.095.056 HM

Benzinové pily

PS-45/35 35 1.3 3/8“ 412.035.061 958.500.002 958.092.052 HM

PS-350 C
35 1.3 3/8“ 412.035.061 958.500.002 958.092.052 HM

40 1.3 3/8“ 412.040.061 958.500.051 958.092.056 HM

PS-420 C

33 1.3 0.325“ 414.033.141 512.484.056 HM

38 1.3 0.325“ 415.038.141 512.484.064 HM

45 1.3 0.325“ 414.045.141 512.484.072 HM

PS-460, PS-500
38 1.5 3/8“ 958.500.001 523.093.656 HM

45 1.5 3/8“ 958.500.044 523.093.064 HM

Profi  benzinové pily

Délka lišty cm Šířka drážky mm Dělení řetězu Hvězdicová lišta Pancéřová lišta Řetěz Typ zubu

PS-460, PS-500
33 1.5 0.325“ 415.033.631 528.086.056 HM

38 1.5 0.325“ 415.038.631 514.686.064 HM

PS-4600 S, PS-4600 SH, PS-4605,

PS-4605 H, PS-5000 D, PS-5000 DH,

PS-5105, PS-5105 H

38 1.5 3/8“ 958.500.001 415.038.451 528.099.056 VM

45 1.5 3/8“ 958.500.044 415.045.451 528.099.064 VM

53 1.5 3/8“ 411.910.650 415.053.451 528.099.072 VM

PS-4600 S, PS-4600 SH, PS-4605,

PS-4605 H, PS-5000 D, PS-5000 DH,

PS-5105, PS-5105 H

33 1.5 0.325“ 415.033.631 528.086.056 VM

38 1.5 0.325“ 415.038.631 514.686.064 VM

45 1.5 0.325“ 415.045.631 514.686.072 VM

PS-6400 H, PS-6400 HSH, PS-7300 H,

PS-7300 HSH, PS-7900 H, PS-7900 HSH

38 1.5 3/8“ 415.038.655 528.099.060 VM

43 1.5 3/8“ 465.043.655 958.099.064 VM

45 1.5 3/8“ 415.045.655 415.045.455 528.099.068 VM

50 1.5 3/8“ 415.050.655 415.050.455 528.099.072 VM

60 1.5 3/8“ 415.060.655 415.060.455 528.099.084 VM

70 1.5 3/8“ 415.070.455 528.099.094 VM

PS-9010

50 1.5 3/8“ 415.050.652 415.050.452 528.099.072 VM

60 1.5 3/8“ 415.060.652 415.060.452 528.099.080 VM

74 1.5 3/8“ 415.074.452 528.099.096 VM

Speciální pily

PS-3410
30 1.3 1/4“ 412.030.471 512.466.068 HM

35 1.3 1/4“ 412.035.471 512.466.076 HM

PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC
30 1.3 3/8“ 958.500.003 958.092.046 HM

35 1.3 3/8“ 958.500.002 958.092.052 HM

PS-222 TH
25 1.3 1/4“ 412.025.471 512.466.060 HM

25 1.3 3/8“ 412.025.661 528.092.040 HM

Akumulátorové pily

AS-1212 LGE 11.5 1.3 1/4“ 660.012.202 512.466.042 HM

AS-1812 LGE 11.5 1.3 1/4“ 660.158.479 512.466.042 HM

Symbol označuje pilové lišty řetězů MICROLITE 

vhodné pro úzký řez.
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Příslušenství pro ostření pilových řetězů

Tak zůstane váš řetěz stále ostrý

Brusný kotouč pro brusku 

DOLMAR 340 a MAXX. Pro 

řetězy 062, 084, 092, 290.

145 × 3 × 22 mm. 965.210.026

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 

145 × 4,5 × 22 mm. 965.210.027

Brusný kotouč pro brusku Nick. 

Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 

105 × 3 × 22 mm. 341.013.016

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 

105 × 4,5 × 22 mm. 341.013.015

Obtahovací brousek pro brusné 

kotouče. 965.210.001

Pomůcky k broušení

Přístroj k broušení Super Rapid.

953.030.040

Přípravek pilníku k upevnění 

pilových lišt.

953.007.000

Brusky řetězů

Dobře ovladatelný, lehký a prak-

tický k broušení pilového řetězu 

na liště. Přesné vedení kruhového 

pilníku pro stejnoměrný úhel 

broušení a hloubku.

Pro kulaté pilníky (řetězový 

model).

4,0 mm (092, 062)

953.100.040

4,8 mm (086, 484)

953.100.048

5,5 mm (093, 099)

953.100.055

Rukojeť pilníku s úhlem broušení.

953.008.020

Brousicí mřížka, úhel broušení

25º a 30º.

953.008.030

  Ø mm obj. č. s vodícím přípravkem pro omezovač hloubky  ze dřeva

062, 466 1/4" 4,0 953.003.090 953.030.010 953.003.060 953.100.090 953.004.010

290 3/8" 4,5 953.003.100 953.030.020 953.003.060 953.100.090 953.004.010

092 3/8" 4,0 953.003.090 953.030.010 953.003.060 953.100.090 953.004.010

084 .325" 4,5 953.003.100 953.030.020 953.003.060 953.100.090 953.004.010

086, 484, 686 .325" 4,8 953.003.070 953.030.030 953.003.060 953.100.090 953.004.010

093 3/8" 5,5 953.003.040 953.009.000 953.003.060 953.100.090 953.004.010

099 3/8" 5,5 953.003.040 953.009.000 953.003.060 953.100.090 953.004.010

103 .404" 5,5 953.003.040 953.009.000 953.003.060 953.100.063 953.004.010

093, 099 3/8" 5,2 953.003.110 – 953.003.060 953.100.090 953.004.010

Bruska řetězů MAXX nabízí 

praktické a účinné řešení pro 

profesionální broušení pilových 

řetězů. Zejména automatické 

upnutí pilového řetězu ve vodicí 

liště při zmáčknutí brousicí hlavy 

racionalizuje broušení řetězů.

Sériově s osvětlením 

a 3 brusnými kotouči pro 

všechny běžné pilové řetězy 

se třemi lamelami a rozteče.

Bruska řetězů MAXX.

341.013.018

Bruska řetězů „Nick the 

Grinder“ je vhodný pro 

příležitostné strojní broušení. 

Jednoduchý, funkční přístroj pro 

rovnoměrné broušení pilových 

řetězů. Ideální jako druhý přístroj 

pro dílnu nebo pro použití u pro-

fesionálních uživatelů.

Sériově s kotoučem pro 

pilové řetězy 3/8“ a .404“.

Bruska řetězů „Nick the 

Grinder“.

341.013.085

Brusky řetězů

Brusné kotouče

Osvědčená bruska DOLMAR 340 

s motorem230 V, 2800 ot./min, 

brusné kotouče 145 mm, pro  

profesionální a přesné, 

rovnoměrné broušení pilových 

řetězů DOLMAR s vestavěným 

osvětlením pracovní plochy.

Součástí dodávky je:

. 1 brusný kotouč 3,0 mm pro 

řetězy 062, 084, 092 a 290

. 1 brusný kotouč 4,5 mm pro 

řetězy 086, 093, 099 a 103

. 1 brusný kotouč 6,0 mm pro 

broušení omezovače hloubky

. 1 obtahovací brousek 

a šablona pro korekturu 

kontury brusného kotouče

Bruska řetězů DOLMAR 340.

700.340.000

DOLMAR 340

Nástroje pro opravu pilových řetězů u vašeho specializovaného obchodníka.

Model řetěz Rozteč Kulatý pilník Držák pilníku Plochý pilník Měrka na řetězy Rukojeť pilníku
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Příslušenství k motorovým pilám

Tankování a údržba motorové pily

Olej na mazání řetězů

motorových pil BIOTOP

Ochrana životního prostředí DOLMAR

Rostlinný olej na mazání řetězu, 

biologicky odbouratelný. S datem 

plnění BIOTOP DOLMAR splňuje 

přísné požadavky na ekologickou 

únosnost, vlastnosti mazání a 

odolnost vůči stárnutí ekologické 

značky RAL UZ 48.

980.008.210 1 l

980.008.211 5 l

980.008.212 10 l

980.008.213 20 l

980.008.217 55 l

980.008.218 200 l sud

Vysoce výkonný dvoutaktní 

motorový olej 50:1

Samomísící, s omezenou 

kouřivostí, s velkou mazací 

schopností.

980.008.106 100 ml

980.008.107 1 l

980.008.118 5 l

980.008.112 1 l

  dávkovací láhev

980.008.150 55 l sud

980.008.151 200 l sud

Pro sekačky na trávu a 4taktní 

motory.

980.008.120 0,6 l

Ochranný olej proti korozi

Patří do každé motorové pily, 

která nebyla delší dobu 

používána. Chrání olejový systém 

řetězu před poškozením stárn-

oucím biologickým olejem.

980.008.302 0,25 l

Olej na mazání řetězů

motorových pil

988.002.256 1 l

988.002.258 5 l

988.002.259 10 l

988.002.255 20 l

988.002.260 55 l

988.002.261 200 l sud

MultiOil

Olej k údržbě a čištění ve spreji.

. Zabraňuje skřípání a vrzání 

(plast)

. Chrání před korozí

. Odděluje pevně slepené spoje

. Uvolňuje zrezivělou mechaniku.

. Potlačuje vlhkost (Dewatering 

95 %).

. Chrání elektrické kontakty

. Pomáhá při startování motoru

. Maže bez znečištění (Brugger 

32).

. Čistí silně usazenou špínu

. Bez silikonu, teflonu, grafitu, 

MOS2, trichlóretylénu, chloru a 

freonů.

. Dobré skladovací schopnosti.

980.008.303 50 ml

980.008.301 300 ml

Čistič motorových pil

Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP

Olej na mazání řetězů BIOTOP DOLMAR zatěžuje životní prostředí jen minimálně. Je to čistý rostlinný snadno biologicky odbouratelný olej. 

BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.

Dvoutaktní motorový olej 

extra 100:1 HP-100

Menší tření a opotřebení, velké 

rezervy při mazání, prodloužená 

životnost, dokonalé spalování.

980.008.105 50 ml

980.008.113 0,5 l

  dávkovací láhev

980.008.125 0,5 l

980.008.126 5 l

4taktní motorový olej HD30
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Příslušenství k motorovým pilám

Profesionální 
příslušenství

Kanystry

Všechny naše kanystry odpo-

vídají evropským normám pro 

nádoby na transport 

nebezpečných látek.

Transparentní

Velmi kvalitní kombinovaný 

kanystr pro provoz motorových 

pil. 5 litrová nádrž na pohonnou 

směs a 2 litrová nádrž na 

mazací řetězový olej. Nálévací 

hrdla pro jednoduché doplnění 

pohonné směsi a řetezového 

oleje. Součástí kanystru je i 

měrka oleje a držák kombino-

vaného klíče s dříkem o 

průměru 8 mm.

949.000.035

Červený

Standardní kombinovaný kany-

str pro 5 litrů pohonné směsi 

a 2 litry mazacího řetězového 

oleje s nálévacími hrdly pro 

jejich jednoduché doplnění. 

949.000.030

Černý

Kanystr pro 3 litry pohonných 

hmot. Ideální pro benzínové 

sekačky nebo stroje se 

čtyřtaktními motory.

949.000.010

Svíčky

Ochranná podložka

200 × 400 mm (saje olej) na 

odsání přelitého oleje a ochranu 

proti poškrábání.

988.959.500

Universální Multibox

Do boxu je možné pohodlně umístit například ochranný oděv, 

bezpečnostní boty, rukavice a ochranný štít helmy nebo také 

motorovou pilu s délkou lišty do 38 cm včetně oleje, nahradního řetězu 

a nářadí.

988.959.394

Poskládání věcí v úložném

prostoru Multiboxu.

Rozměry:

680 × 340 × 240 mm.

Plnící ventil pro kombikanystr.

958.500.090

Nalévací hrdlo pro kombikanystr.

949.000.050

Dodávka bez 

vyobrazeného 

obsahu

Kryty na lišty a řetězy

A1

A2

B1
C1

B2
C2

B3 C3

Nářadí pro čištění žeber válce.

944.500.795

Čistící nářadí

A1 952.010.130 33 × 10 cm až 35 cm

A2 952.010.140 43 × 10 cm až 45 cm

B1 952.020.140 41 × 11 cm až 40 cm

B2 952.020.150 51 × 11 cm až 50 cm

B3 952.020.160 61 × 11 cm až 60 cm

C1 952.010.160 61 × 13 cm až 60 cm

C2 952.030.170 71 × 13 cm až 70 cm 

C3 952.030.180 81 × 13 cm až 80 cm

Typ Obj. č. Délka/šířka Délka lišty

Univerzální plastová měrka 

s dobře čitelnou stupnicí pro 

přesné odměřování tekutin (např. 

oleje pro mazání řetězu pily).

988.949.000

Měrka

Praktický kovový kufr pro trans-

port a uložení motorových pil 

PS-34, PS-45, 115, PS-350 C, 

PS-420 C, PS-460 a PS-500

470 × 275 × 300 mm.

988.959.034

Kovový kufr

Kombinovaný klíč SW13/16.

941.716.131

Kombinovaný klíč SW13/19 pro 

napínání a výměnu řetězu.

Dřík 7 mm

941.719.131

Dřík 8 mm

941.719.138

Pro pily PS-330, 

PS-340/344,PS-400/401, 

PS-410/411.

965.603.018

Pro křovinořez MS-335.4 U.

168534-0

Pro stroje PS-2, PS-3, PS-4, 

PS-34,PS-36, PS-41, PS-45, 

PS-3400TH, PS-3410, PS-3410 

TH, PS-350 C, PS-420 C, 

PS-460,PS-500, PS-4600 S, 

PS-4605,PS-5000, PS-5105, 

PS-630,PS-6400, PS-7300, 

PS-7900,PS-6000i, PS-6800i, 

PS-9000,PS-9010, 109, 110, 111, 

115, 115i,MS-2600, LT-30,

MS-30 U,MS-30 C, MS-340, 

MS-3310,MS-4010, MS-4510, 

PC-6212,PC-6412, PC-6414, 

PC-7314,PC-8116, 309, 343.

965.603.021

Pro stroje LT-250, MS-250, 

PB-250, MS-220, MS-252, 

MS-2300, MS-3200, MS-3202, 

HT-2256 D, HT-2276 E.

381.014.981

Pro stroje MS-250.4, MS-252.4, 

MS-352.4, PS-222 TH, 

PB-7600.4

965.603.030

Pro všechny sekačky

s motorem Briggs & Stratton.

965.603.027 *



18
Půdní vrták

Vyžínač

Silný pomocník

Půdní vrták PD-520 je spolehlivým pomocníkem s velmi pohodlným ovládáním. Díky 

jednoduše upravené rukojeti může stroj obsluhovat pouze jedna osoba a půdní vrták se tak 

stává vítaným pomocníkem pro pohodlné hloubení otvorů pro oplocení, stromy, keře nebo 

sazenice.

Půdní vrták PD-520

. Odolný hliníkový kryt stroje

. Silný 2-taktní motor

. Systém jednoduchého startování díky 

primeru a dekompresnímu ventilu

. Rukojeť stroje chránící obsluhu proti úrazu 

a motor proti poškození

. Beznástrojová výměna vzduchového filtru, 

filtr je omývatelný

PD-520

Příslušenství k PD-520 Obj. č.

Vrták Ø 80/800 mm P-49155

Vrták Ø 100/800 mm P-49161

Vrták Ø 120/800 mm P-49177

Vrták Ø 150/800 mm P-49183

Vrták Ø 180/800 mm P-49199

Vrták Ø 200/800 mm P-49208

Příslušenství k PD-520 Obj. č.

Příslušenství k vrtákům k PD-520 Obj. č.

Prodloužení vrtáku 400 mm P-49214

Výměnná špice vrtáku BB750750

 PD-520

Motor 2-takt

Obsah 51,7 cm3

Výkon 1,98 kW

Obsah nádrže 0,9 l

Hmotnost 10,5 kg

Elektrický vyžínač ET-70 C

. Výkonný elektro-motor s vysokým kroutícím 

momentem

. Lehká nosná tyč z hliníku

. Měkké držadlo a antivibrační systém

. Odlehčení prodlužovacího kabelu na krytu 

motoru

. S 2-lankovou nylonovou hlavou Tap&Go

Váš partner

pro práci na zahradě

Motor 230 V

Příkon 700 W

Hmotnost* 5,0 kg

*Hmotnost včetně strunové hlavy.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 ET-70 C

C = kulatá rukojeť

ET-70 C

Ideální pro menší trávníky, ohraničení záhonů a cest

nebo pro těžce přístupné plochy.

Příslušenství k vrtákům k PD-520 Obj. č.

Ostří pro vrták Ø 80 mm BB600470

Ostří pro vrták Ø 100 mm BB600150

Ostří pro vrták Ø 120 mm BB600450

Ostří pro vrták Ø 150 mm BB600170

Ostří pro vrták Ø 180 mm BB600460

Ostří pro vrták Ø 200 mm BB600180
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Obsah 25,7 cm3

Výkon 0,83 kW

Hmotnost* 5,0 kg

*Hmotnost včetně strunové hlavy.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 MS-26 U

Nejlehčí nabízený křovinořez s 2-taktním motorem. Díky své nízké hmotnosti je to ideální 

pomocník při pracích okolo domu a zahrady.

U = Dvojitá rukojeť

U = Dvojitá rukojeť
MS-20 U

MS-26 U

Křovinořez MS-20 U

. Spolehlivý 2-taktní motor

. Nový design

. Automatický sytič

. Pohodlná rukojeť ve tvaru U

. Minimální hmotnost

Obsah 20 cm3

Výkon 0,57 kW

Hmotnost* 3,9 kg

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 MS-20 U

Lehký křovinořez se spolehlivým 2-taktním motorem vhodný zejména pro práce 

okolo domu a zahrady.

Křovinořez MS-26 U

. Moderní dynamický design

. Antivibrační systém

. Systém jednoduchého startování

. Velký obsah palivové nádrže

. Pohodlná rukojeť ve tvaru U

. Stroj je dodáván s poloautomatickou 

2-lankovou strunovou hlavou 

a 2-ramenným popruhem

Křovinořezy nižší střední třídy
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Křovinořezy

Křovinořez MS-252

. Vysoký výkon při kosení

. Rovná hřídel a úhlový převod

. Dvojitá rukojeť ve tvaru U

. Stroj je dodáván se 4-zubým nožem 

a poloautomatickou 2-lankovou 

strunovou hlavou

. Včetně ramenného popruhu

 *LT-250 *MS-252

Obsah 24,5 cm3 24,5 cm3

Výkon 0,73 kW/1,0 PS 0,73 kW/1,0 PS 

Hmotnost 4,2 kg *1 4,5 kg *2

* Tento model se do ČR zatím nedováží.

*1 Bez řezného nástroje.

*2 Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Ideální pomocníci

při práci kolem domu a zahrady

Křovinořezy DOLMAR LT-250 a MS-252 slouží jako spolehlivý partner pro pohodlnou práci 

při sekání trávy a vyžínání ploch kolem domu.

LT-250

Křovinořez LT-250

. Ideální pro údržbu soukromých 

pozemků

. S flexibilní hřídeli

. Stroj je dodáván s poloautomatickou 

2-lankovou strunovou hlavou

MS-252
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Křovinořez MS-3202

. Dvojitá rukojeť ve tvaru U se 

samostatně nastavitelnými 

vodicími rameny

. Včetně ramenného popruhu

 *MS-3202 *MS-4211

Obsah 30,5cm3 40,2 cm3

Výkon 0,95 kW/1,3 PS 1,4 kW/1,9 PS 

Hmotnost* 5,5 kg 7,8 kg

* Tento model se do ČR zatím nedováží.

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Křovinořez MS-4211

. Účinné tlumení vibrací, vlevo: 

1,9 m/s2, vpravo: 1,4 m/s2

. Snadné startování

. Multifunkční rukojeť

Silný a spolehlivý pomocník

Tam, kde již jednoduché sečení nepomůže, sáhne uživatel po silném stroji. Křovinořezy 

MS-3202 a MS-4211 se používají především při údržbě zahrady a péči o krajinu.

MS-4211MS-3202
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4-taktní motor DOLMAR Mini

4-taktní motor DOLMAR Mini:

Ideální ekologické a ekonomické řešení

Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní 

techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživatelům celou řadu výhod 

a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.

1  Ventilový systém

2  Kompatní svíčka

3  Válec z křemíkové slitiny

4  Odlučovač oleje

5  Zpětná klapka

6  Regulační kulička

7  Automatický dekompresní systém

8  Píst z vysoce odolné slitiny

4-taktní motor

Spotřeba paliva  0,45 l /hod × 200 hod 0,75 l /hod × 200 hod

(200 hod)  = 90 litrů = 150 litrů

Spotřeba oleje  0,57 litrů 3 litry

(200 hod)   50 : 1 Mix

   90 l × 30 Kč = 2.700 Kč  150 l × 30 Kč = 4.500 Kč

Celkové náklady  + 0,57 l (75 Kč) + 31 l × 135 Kč = 405 Kč

  = 2.775 Kč = 4.905 Kč

Ekonomické

2-taktní motor

Úspora díky 4-taktnímu motoru je 2.130 Kč

Celkové provozní nákladyNáklady na palivo

Palivo 

40% nižší

0,45

0,75

DOLMAR
24,5 cm3 

4-Takt

0 0,25 0,5 0,75 1,0 l/h

Celkové náklady

(200 hodin provozu) 45 % nižší

60
DOLMAR
24,5 cm3 

4-Takt

0 25 50 75 100 %

Srovnání nákladů čtyřtaktného motoru DOLMAR 24,5 cm3 s výkonově 

srovnatelným 2-taktním motorem.

4

3

2

1

5

8

7

6

 Kompaktní lehký motor  Nízká spotřeba

 Vysoký výkon  Nízké emise

 Ekologický  Tichý

4-taktní motory

Obsah  24,5 cm3 33,5 cm3 75,6 cm3

Emise plynů podle 
50 g/kWh  50 g/kWh 72 g/kWh

zákonné normy

Naměřené emise 27 g/kWh 21 g/kWh 13 g/kWh 

Obsah  24,5 cm3 30,5 cm3 48,6 cm3

Naměřené emise 224 g/kWh  201 g/kWh 204 g/kWh

Porovnuání emisí

plynů NHC a Nox

Ekologické

4-takt 4-takt4-takt 2-takt 2-takt2-takt

27

224 201 204

21 13

Výfukové emise jsou ve srovnání 
s ekvivalentními 2-taktními motory 
výrazně nižší. 4-taktní motory DOLMAR splňují 

požadavky emisní vyhlášky US CARB Tier 3, USA EPA 

Phase 2 a European Stage 2.

2-taktní motory

100Snížení emisí

výfukových plynů 

až o

80 %80 %

24,5 cm3 
2-Takt

24,5 cm3 
2-Takt
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4taktní křovinořezy:

čistý benzin, žádná směs s olejem

Nové 4taktní motorové křovinořezy DOLMAR s jedinečným patentovaným oběhem oleje se 

vyznačují vysokou úsporností, dlouhou životností a ekologickou nezávadností. Perfektně 

se hodí pro práce kolem domu, pro vysoké trávníky i křoviny.

Obsah 24,5 cm3 24,5 cm3 33,5 cm3

Výkon 0,71 kW/0,97 PS 0,71 kW/0,97 PS 1,07 kW/1,4 PS

Hmotnost* 5,3 kg 5,9 kg 7,1 kg

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 MS-245.4 U MS-245.4 UE MS-335.4 U

Univerzální ochranný 

kryt. Rozšiřování bez 

použití nástrojů je 

umožněno posuvným 

systémem.

Rychlouzávěr u rukojeti 

inicializovaný bez použití 

nástrojů u rukojeti 

umožňuje přepravní 

polohu a individuální 

nastavení úhlu.

Ergonomicky tvarovaná 

pogumovaná rukojeť.

U = dvojitá rukojeť, E = EasyStart

Nejnovější generace

Systém snadného startování s pružinou

. Systém snadného startování s pružinou: 

startovací zařízení podporované pružinou 

(UE) s automatickým dekompresním 

ventilem a primerem pro rychlé naskočení 

motoru

. Nízká hladina hlučnosti pro příjemnou práci

. Palivo: čistý benzín – žádná směs s olejem

. Ekologický čtyřtaktní motor s technologií 

budoucnosti

. Jedinečný patentovaný systém cirkulace 

oleje

. Sériově dodávané s dvojramenným 

popruhem

MS-245.4 U MS-335.4 UMS-245.4 UE
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Pro opravdové profesionály

– pro každé nasazení

Profesionální řada křovinořezů DOLMAR je vhodná pro náročné nasazení zemědělství, lesnictví, 

správy cest nebo v komunálních službách.

MS-340

. Ideální farmářský křovinořez

. Lehký a hospodárný

. S nosným popruhem

MS-3310

. Uznaný FPA-/DLG

. S dvojramenným

XX popruhem

MS-4010/MS-4510

. Uznaný FPA-/DLG

. S dvojramenným

XX popruhem

Dvojitý XX pruh

Dodáváno s: MS-340, MS-3310, 

MS-4010, MS-4510

988.048.324

Výhody profesionálních 

křovinořezů DOLMAR

. Vysoký výkon

. Lehký start při každém počasí

. Multifunkční držadlo s integrovaným 

ovládáním

 MS-340 MS-3310 MS-4010 MS-4510

Hubraum 33,0 cm3 33,0 cm3 39,0 cm3 45,0 cm3

Výkon 1,6 kW/2,2 PS 1,6 kW/2,2 PS 1,8 kW/2,5 PS 2,3 kW/3,1 PS

Hmotnost 6,7 kg*2 7,9 kg*1 7,9 kg*1 7,9 kg*1

*1 Bez řezného nástroje. *2 Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

MS-340 MS-3310 MS-4010/MS-4510

. Účinné tlumení vibrací pro 

pohodlnou práci

. Kompletní, profesionální 

příslušenství

MS-340



25
Příslušenství pro křovinořezy a vyžínače

Prvotřídní příslušenství pro perfektní práci

„Tichá struna“ DOLMAR

Točená řezná struna DOLMAR je patentována v Evropě a v USA 

pod názvem „Tichá struna“, která zaručuje 15% pokles hladiny dbA. 

Subjektivně to odpovídá asi o 70 % menší hlučnosti.

Tiché struny

2,0 mm 3,5 m 369.224.061

2,0 mm 15 m 369.224.060

2,0 mm 120 m 369.224.062

2,4 mm 3,5 m 369.224.071

2,4 mm 15 m 369.224.070

2,4 mm 120 m 369.224.072

2,4 mm 668 m 369.224.074

2,7 mm 15 m 369.224.673

2,7 mm 90 m 369.224.063

3,0 mm 15 m 369.224.674

3,0 mm 70 m 369.224.073

Kulaté struny

2,0 mm 15 m 369.224.690

2,0 mm 120 m 369.224.691

2,4 mm 15 m 369.224.692

2,4 mm 90 m 369.224.693

4-zubý nůž

Vhodný k sekání divoké-

ho porostu a vysoké 

trávy.

Nůž na buřeň

Na vysokou a silnou 

trávu, divoký porost, 

křoviny a zdřevnatělé 

traviny.

8-zubý výřivý list

Na silnou trávu a buřeň 

všeho druhu.

Pilový list

Používá se k řezání křoví, 

slabých kmenů a stromů, 

v lese v mladých poro-

stech a prořezávkách

Pro MS-4510 až MS-3310 a MS-340. Pro 

optimální držení těla při intenzivní práci.

385.310.401

Rukojeť

Při intenzivní práci jako ochrana a stabilizace 

nylonové hlavy na vyžínačích MS-4510, 

MS-4010 a MS-3310

385.224.521

Ochranný kryt (bez vyobrazení)

Nástroj Nylon Obj. číslo
ET-70

ET-100 C

MS-20 

MS-26
LT-250 MS-252 MS-3202 MS-245.4 MS-335.4 MS-340 MS-3310

MS-4010 

MS-4510

2-lanková nylonová hlava manuální 2,4 mm 387.224.500 •

2-lanková nylonová hlava manuální 2,4 mm 385.224.501 • •

4-lanková nylonová hlava manuální 2,4 mm 385.224.541 • •

2-lanková nylonová hlava Tap&Go 2,0 mm 680.224.069 •

2-lanková nylonová hlava Tap&Go 2,4 mm 383.800.300 •

2-lanková nylonová hlava Tap&Go 3,0 mm 382.800.900 •

2-lanková nylonová hlava Pro Tap&Go 3,0 mm 957.385.030 • •

2-lanková nylonová hlava automatická 2,4 mm 381.224.262 •

2-lanková nylonová hlava automatická 2,4 mm 381.224.263 • • • •

2-lanková nylonová hlava automatická 2,4 mm 384.224.503 • • •

4-zubý nůž (230 × 25.4)* 362.224.140 • • • •

4-zubý nůž (255 × 25.4)* 363.224.140 • •

4-zubý nůž (255 × 20)* 385.224.140 • • •

8-zubý výřivý list (230 × 25.4)* 362.224.180 • • • •

8-zubý výřivý list (255 × 20)* 385.224.180 •

Nůž na buřeň (255 × 20)* 385.224.350 •

Nůž na buřeň (255 × 25,4)* 385.224.340 • • • •

Nůž na buřeň (300 × 20)* 385.224.130 • •

Nůž na buřeň (300 × 25,4)* 385.224.150 •

Pilový list (200 × 20)* 385.224.171 • •

Pilový list (225 × 20)* 385.224.161 •

* Průměr nože × vrtání nože
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Profesionální vertikutátory DOLMAR 

provzdušní každý trávník

DOLMAR nabízí vertikutátory benzinové i elektrické. Udržovaný trávník potřebuje světlo, 

vzduch, vodu a živiny. Mech a plevel zabraňují přístupu těchto důležitých komponentů. 

K odstranění mechu a odumřelých částí trávníku se doporučuje pravidelné vertikutaci trávníků. 

Díky sklopnému držadlu najdou naše vertikutátory místo v každé garáži.

Vertikutátor EV-3918

. Výkonný elektromotor 1800 W

. Centrálně nastavitelná pracovní hloubka

. 15 pevně montovaných dvojnožů ze 

speciální oceli

. Sériově dodávaný velkoobjemový záchytný 

koš 

. Kola na kuličkových ložiscích

Vertikutátor PV-3936

. Silný motor Briggs & Stratton

2,6 kW – (3,5 PS) 4-taktní

. Centrálně nastavitelná pracovní hloubka

. Bezúdržbové elektronické zapalování

. 15 pevně montovaných dvojnožů 

ze speciální ocel

. Bezpečností vypínač

. Sériově dodávaný velkoobjemový

záchytný koš

. Kola na kuličkových ložiscích

Ruční, na milimetr přesné 

nastavení pracovní hloubky.

 EV-3918 PV-3936

Motor elektrický benzin

Výkon 1800 W 2,6 kW

Šířka záběru 39 cm 39 cm

Kryt ocel ocel

Nastavení pracovní hloubky plynulé, centrální plynulé, centrální

Průměr kola, zadní/přední 20 cm / 20 cm 20 cm / 20 cm

Záchytný koš 40 l 40 l

Hmotnost 25 kg 30 kg

EV-3918

PV-3936
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Sekačky obecně, mulčování

Koncept údržby trávníků DOLMAR

splní každé přání

DOLMAR pro všechny sekačky, ridery a traktory, které jsou vybaveny „4Cut Mowing Technology“, nabízí mulčovací nástavec.

Mulčování v Evropě bylo v minulých letech stále více oblíbenější.

Mulčování

Kdy mulčovat?

Kdo chce docílit optimálního výsledku mulčování, měl by dodržovat 

následující pravidla:

. 2/3 délky trávy zůstane stát, 1/3 bude odseknuta. To požaduje, 

podle růstu a ročního období, pravidelné sekání, většinou 1× za 

týden,

. Nemulčovat při dešti. Optimální je sluneční svit a průměrná vlhkost 

vzduchu. Spálený popř. silně vysušený trávník by mohl působit 

problémy při následující přeměně na živiny.

. Na podzim může být také mulčováno spadlé listí ležicí na trávníku. 

Opatrně v případě jejich velkého množství.

Přednosti

Přednosti mulčování jsou rozmanité:

. V porovnání k sekání se sběrným košem potřebujete o 40% méně 

času.

. O 40% méně času znamená i méně energie (proud nebo benzin).

. Žádné zbytky trávy, není třeba je tedy likvidovat nebo 

kompostovat.

. Není třeba žádné nebo jen minimum hnojiva.

. V případě sucha trávník tak rychle nevyschne.

. sečení

. výhoz trávy

. sběr trávy a listí

. sečení

. výhoz trávy

. sběr trávy a listí

. mulčováníElektro

33/37 cm

až 500 m2

Strana 28

Elektro

41 cm

až 600 m2

Strana 29

Benzin

41 cm

až 1000 m2

Strana 29

Rider

62 cm

až 2500 m2

Strana 33

Rider

71 cm

až 3000 m2

Strana 33

Traktor 92 cm

až 4000 m2

Strana 34

Traktor 102/122 cm

až 8000 m2

Strana 35

Příslušenství 

Strana 36/37

Elektrická

pojezdová sekačka 

46 cm

až 800 m2

Strana 30

Benzinová

pojezdová sekačka 

46 cm

až 1200 m2

Strana 30

Benzinová

pojezdová sekačka   

46/51 cm

až 2200 m2

Strana 31

Benzínová pojezdová

s hliníkový korpusem

46 cm

až 2000 m2

Strana 32

Benzínová pojezdová

s hliníkový korpusem

51 cm

až 2400 m2

Strana 32

Konstrukční řada

Konstrukční řada

Konstrukční řada

Elektrická

pojezdová sekačka 

46 cm

až 1000 m2

Strana 31

První řez hlavním nožem

Druhý, třetí, čtvrtý řez 
mulčovacím nožem

Přetlakem jsou kousky 
trávy natlačeny do 
travnatého povrchu.

Konstrukční řada

Konstrukční řada
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Elektrické sekačky

Lehké a výkonné sekačky

Pohodlné sekání bez výfukových plynů a nepříjemného hluku.

Vhodné pro menší travnaté plochy do 500 m2.

Sekačky EM-33 a EM-37

. Odolný korpus sekačky z polypropylenu

. Indikace napájení kontrolkou na rukojeti 

. Ergonomický systém rukojetí pro 

pohodlnou práci

. Praktický sklopný systém rukojeti

. Rukojeť nastavitelná ve třech stupních 

pro různé výšky

. Přestavení výšky střihu pomocí změny 

polohy koleček

. Kabelové vedení s odlehčením od tahu 

proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího 

kabelu 

. Praktický držák na krytu motoru 

pro jednoduchý transport

Prodlužovací kabel

H0 7 RN-F, 25 m 988.311.000

Světelná signalizace zapojení v síti.

Světelná signalizace 

Světelná signalizace 

zapojení v síti

Držák

Practický držák pro velmi 

jednoduchou manipulaci 

při přenášení stroje

EM-33

EM-37

Elektrický motor 1100 W 1300 W

Šířka sekání 33 cm 37 cm

Pro plochu do 400 m2 500 m2 

Výška střihu mm 20/40/55 20/40/55

Stupně nastavení výšky 3 3

Hmotnost 11,5 kg 13,0 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

 EM-33 EM-37

NOVINKA
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Elektrická a benzinová seskačka

Sekačky PM-410 a EM-41

. Odolný korpus sekačky z ocelového plechu

. Indikace napájení kontrolkou v průhledítku 

(EM-41)

. Ergonomický systém rukojetí pro 

pohodlnou práci

. Solidní šroubový spoj posuvných držadel

. Posuvné držadlo nastavitelné ve třech 

stupních pro různé výšky

. Lehce se otáčející kola s dlouhou životností 

díky utěsnění kuličkových ložisek

. Přesné zavěšení sběrného koše na trávu 

pro nekomplikované vyprazdňování

. Centrální přestavení výšky střihu v 5 

stupních

. Kabelové vedení s odlehčením od tahu 

proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího 

kabelu (EM-41)

. Turbínový efekt pro dobré chlazení motoru 

a optimální proudění vzduchu (EM-41)

. Příjemný pocit při držení rukojeti z důvodu 

jejího kvalitní opláštění (PM-410)

. Sériově s mulčovacím klínem (PM-410)

Velký pomocník pro vaši zahradu

Čím je plocha trávníku větší, tím rostou i nároky na sekačku. Velká výzva pro modely Advance 

s ideální pracovní šířkou. Optimální pro pozemky do 1000 m2.

Turbínové efekt

Pro dobrý výsledek sběru 

díky optimálnímu proudění 

vzduchu v pracovní oblasti 

nože (EM-41).

Nastavení výšky 

držadla

Velmi jednoduché 

nastavení výšky rukojeti.

EM-41

PM-410

NOVINKA

NOVINKA

 EM-41 PM-410

Elektrický motor 1600 W –

Briggs & Stratton – typ 500

Šířka sekání 41 cm 41 cm

Pro plochu do 600 m2 1000 m2

Výška střihu mm 20–75 20–75

Stupně nastavení výšky 5 5

Hmotnost 23,0 kg 23,0 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.
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Elektrická a benzinová sekačka

Neuvěřitelně výhodné a komfortní

Sekačky EM-460 a PM-460

. Odolný korpus sekačky z ocelového plechu

. Indikace napájení kontrolkou v průhledítku 

(EM-460)

. Ergonomický systém rukojetí pro 

pohodlnou práci

. Pevný šroubový spoj rukojeti

. Posuvná rukojeť nastavitelná ve třech 

stupních pro různé výšky

. Lehce se otáčející kola s dlouhou životností 

díky utěsnění kuličkových ložisek

. Přesné zavěšení sběrného koše na trávu 

pro nekomplikované vyprazdňování

. Centrální přestavení výšky střihu v 5 

stupních

. Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti 

nechtěnému uvolnění prodlužovacího 

kabelu (EM-460)

. Turbínové kolo pro dobré chlazení motoru 

a optimální proudění vzduchu (EM-460)

. Sériově s mulčovacím klínem

. Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit 

při práci (PM-460)

Mulčovací klín

Mulčovací klín je součástí 

dodávky.

Turbínové kolo

Pro dobrý výsledek sběru 

díky optimálnímu proudění 

vzduchu v pracovní oblasti 

nože (EM-460).

Nastavení výšky 

držadla

Velmi jednoduché 

nastavení výšky rukojeti.

Style DOLMAR – golfová třída sekaček. Výkonné a promyšlené. Velmi kvalitní, ale cenově 

výhodné. Navíc se sériovým vybavením, které enormně ulehčuje práci.

EM-460

PM-460

NOVINKA

NOVINKA

 EM-460 PM-460

Elektrický motor 1800 W –

Briggs & Stratton – typ 625

Šířka sekání 46 cm 46 cm

Pro plochu do 800 m2 1200 m2

Výška střihu mm 20–75 20–75

Stupně nastavení výšky 5 5

Hmotnost 24,0 kg 24,0 kg

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.
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Elektrická a benzinová seskačka

Pohodlné sekání s pojezdovými sekačkami

Benzinové sekačky s pohonem kol

. Odolný korpus sekačky z ocelového plechu

. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci

. Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit 

při práci 

. Pevný šroubový spoj posuvných držadel

. Posuvné držadlo nastavitelné ve třech 

stupních pro různé výšky

. Lehké se otáčení kol zaručí kuličková ložiska 

s dlouhou životností

. Přesné zavěšení sběrného koše na trávu 

pro nekomplikované vyprazdňování

. Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních

. S šířkou střihu 46 cm

. Benzinové sekačky sériově s mulčovacím 

klínem

. Volitelně s 1 nebo 3stupňovým pohonem kol

Elektrická sekačka EM-460 S

. S výkonným elektromotorem 1800 W

. Sériově dodávaný včetně mulčovacího klínu

Benzinová sekačka PM-530 S

. S šířkou sekání 51 cm je vhodná i pro větší 

plochy

. Mulčovací klín není součástí dodávky stroje

 EM-460 S PM-4600 S PM-4600 S3 PM-530 S

Elektrický motor  1800 W – – –

Briggs & Stratton – typ 650 typ 675 typ 675 

  ReadyStart ReadyStart ReadyStart

Šířka sekání 46 cm 46 cm 46 cm 51 cm

Pro plochu do  1000 m2 1400 m2  1800 m2 2200 m2

Výška střihu mm 20–75 20–75 20–75 30–75

Stupně nastavení výšky 5 5 5 5

Hmotnost 27,0 kg 28,0 kg 28,0 kg 34,0 kg

Pohon 1 rychlost 1 rychlost 3 rychlost 1 rychlost

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

S = s pojezdem

Mulčovací klín*

Pro rychlou přestavbu 

pro mulčování (viz 

strana 27) je v rozsahu 

dodávky obsažen 

mulčovací klín.

Pohodlné přestavení 

držadla

Jednuduché nastavení 

držadla podle tělesné 

výšky uživatele

*pouze pro model EM-460 S, PM-4600 S, PM-4600 S3

EM-460S

PM-4600 S 

PM-4600 S3

NOVINKA

NOVINKA

PM-530 S

Se správnou vybavou jde všechno lépe. Především se sekačkami nabízejícími možnost 

pojezdu. Výsledkem je pohodlné sekání bez zbytečné námahy.
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Benzinové sekačky

Výkon, komfort a odolný hliníkový korpus

Odolný korpus sekačky z hliníkového tlakového odlitku kombinovaný s dobrými uživatelskými 

vlastnostmi a uznávanými, kvalitními motory Briggs & Stratton nebo HONDA – mnoho dobrých 

důvodů pro sekačku DOLMAR exkluzivní série.

Výkonné a osvědčené motory

Motory Briggs & Stratton s ReadyStartem pro 

jednoduchý start motoru: Zatažení za lanko 

startéru bez dalšího nastavení a motor 

bezproblémově naskočí za všech podmínek. 

Některé vybrané modely jsou osazeny motory 

HONDA.

Vybavení odpovídající potřebě pro optimální použití

Pomocí tabulky dole a na straně 59 si můžete zvolit přesně podle Vašich potřeb.

Pohon kol Pro velké a větší plochy, volitelně s 1, 3 nebo 4 stupni s různými rychlostmi.

El. start Ke startování motoru bez vynaložení síly. Otočte klíčem zapalování 

a začněte.

Výška sekání Všechny sekačky 46 cm jsou vybaveny 6stupňovým přestavením výšky 

sekání 30 až 80 mm, modely 51 cm 7stupňovým.

Záchytný koš Záchytný koš 75 litrů se dobře plní díky zvláštnímu tvaru nožů a prodyšné 

tkanině.

Mulčování Všechny sekačky s hliníkovým korpusem mohou být používány 

k mulčování po nasazení mulčovacího klínu. Díky zvláštnímu tvaru nože je 

mulčovaný materiál velmi jemně nasekán a zaveden do trávníku, kde 

působí jako zásobník vlhkosti a přírodní hnojivo. Mulčovací klín je k dostání 

jako zvláštní příslušenství.

 PM-4860  PM-4860 S PM-4860 S4 PM-4860 S4E PM-5360 S3 PM-5360 S3E PM-4855 PM-5365

       SA pro S3 pro

Šířka sekání 46 cm  46 cm 46 cm  46 cm  51 cm 51 cm 46 cm 51 cm

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton HONDA HONDA

 4taktní motor 4taktní motor 4taktní motor 4taktní motor 4taktní motor 4taktní motor 4taktní motor 4taktní motor

Typ motoru 675 ReadyStart 675 ReadyStart 675 ReadyStart 675 ReadyStart 675 ReadyStart 675 ReadyStart GCV 160 cc GCV 190 cc

Pohon – 1-rychlost 4-rychlost 4-rychlost 3-rychlost 3-rychlost 1-rychlost 3-rychlost

Podrobné technické informace naleznete na straně 58.

A = antivibrační systém, E = el. start, S = s pojezdem, 1,3 nebo 4 = počet rychlostí

PM-4860

PM-4860 S

PM-4860 S4

PM-4860 S4E

PM-5360 S3

PM-5360 S3E (obr.)

PM-4855 SA pro

PM-5365 S3 pro (obr.)
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Zahradní traktory

Ridery použitelné

i na těch nejmenším zahradách

Vychutnejte si luxus pohodlného sekání na malém prostoru. Ridery DOLMAR jsou 

kompaktní, jednoduše ovladatelné a hlavně použitelné na malých plochách.

Detail sedadla  – RM-63.7 

s elektrostartem.

 RM-63.7 RM-72.13 H

Šířka sekání  62 cm 71 cm

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru 825 Powerbuilt 12.5

Rychlost km/h 8 8,6

Výška sekání mm 30–75 30–80

Stupně nastavení výšky 5 7

Pro plochu do 2500 m2 3000 m2

Hmotnost 111 kg 168 kg

Číslo mulčovací sady 664.900.042 664.900.136

Podrobné technické informace naleznete na straně 59.

H = hydrostatická převodovka

Rider RM-63.7

. Změna rychlosti pomocí variatoru.

. Pohodlné startování prostřednictvím elektro-

startu

. Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton 

190 cm3

. Robustní žací ústrojí s jedním nožem

. Jednoduché čištění žacího ústrojí s možností 

připojení hadice s vodou

. Výška sekání nastavitelná v 5 stupních

od 30 do 75 mm

. Velký sběrný koš s objemem 140 l

. Nabíječka baterie je součástí dodávky

Rider RM-72.13 H

. Hydrostatická převodovka

. Robustní žací ústrojí s jedním nožem s možností připojení hadice s vodou 

pro jednoduché čištění

. Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton 190 cm3

. Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu

. Velký sběrný koš s objemem 170 l se zvukovou signalizací naplnění

. Výška sekání nastavitelná v 7 stupních od 30 do 80 mm

. Nabíječka baterie je součástí dodávky

RM-63.7

RM-72.13 H
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Zahradní traktory

Odolný, pohodlný a za dobrou cenu

Zástupce základní řady zahradních traktorů DOLMAR se vyznačuje perfektním zpracováním 

detailů a vysokou produktivitou. Díky němu se péče o Váš trávník stane opravdovou radostí. 

A to nejlepší na závěr – tento v každém detailu kvalitní traktor je možné pořídit za velmi 

zajímavou cenu. 

Traktor TM-92.14 H

. Robustní žací ústrojí se dvěma noži 

s možností připojení hadice s vodou 

pro jednoduché čištění

. Hydrostatická převodovka

. Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton 

OHV Powerbuilt 344 cm3

. Pohodlné startování prostřednictvím 

elektrostartu

. Elektromagnetická spojka žacího ústrojí

. Velký sběrný koš s objemem 260 l se 

zvukovou signalizací naplnění

. Přední reflektor

  TM-92.14 H

Šířka sekání   92 cm

Motor  Briggs & Stratton

Typ motoru  Powerbuilt 13.5

Rychlost km/h  0–8,8

Výška sekání mm  25–80

Pro plochu do  4000 m2

Hmotnost  191 kg

Číslo mulčovací sady  664.900.138

Podrobné technické informace naleznete na straně 59.

H = hydrostatická převodovka

TM-92.14 H
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Zahradní traktory

Silné, robustní, ideální pro velké plochy

Traktory DOLMAR  změní díky záběru sekání okolo jednoho metru únavnou údržbu velkých 

travnatých ploch na práci, která Vás bude bavit. Nejlepší řešení pro nejnáročnější práci.

Hydrostatická 

automatická převodovka 

jednoduše ovladatelná 

pomocí pedálu

Komfotní elektrické 

vyprázdnění koše 

u TM-122.22 H2

TM-102.16 H2

. Dvouválcový motor Honda GXV 530.17

TM-102.18 H

. Motor Briggs & Stratton OHV Intek

TM-102.20 H2

. Dvouválcový motor Briggs & Stratton

OHV Intek

Traktory TM-102 a TM-122

. Robustní žací ústrojí se dvěma noži o šířce 

102/122 cm s možností připojení hadice 

s vodou pro jednoduché čištění. 

Plovoucí závěsné šasi se 4 koly

. Hydrostatická automatická převodovka

. Tlakové mazání olejem – umožňuje sečení 

i ve svahu

. Elektromagnetická spojka žacího ústrojí

. Pohodlné startování prostřednictvím 

elektrostartu

. Jednoduchá kontrola funkčnosti stroje 

pomocí kontrolek na palubní desce

. Velký sběrný koš s objemem 300 l se 

zvukovou signalizací naplnění

. Komfortní kola 15" a 18"

. Přední reflektor

 TM-102.16 H2 TM-102.18 H TM-102.20 H2 TM-122.22 H2

Šířka sekání  102 cm  102 cm 102 cm  122 cm

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru GXV 530 Intek 18.5 OHV Intek 20 V-twin Intek 22 V-twin

Rychlost km/h 0–8,8 0–8,8 0–8,8 0–8,8

Výška sekání mm 30–90 30–90 30–90 30–90

Pro plochu do 5000 m2 5000 m2 6000 m2 8000 m2

Hmotnost 191 kg 191 kg 191 kg 191 kg

Číslo mulčovací sady 664.900.145 664.900.145 664.900.145 664.900.146

Podrobné technické informace naleznete na straně 59.

H = hydrostatická převodovka

TM-102.16 H2

TM-102.18 H

TM-102.20 H2

TM-122.22 H2 (obr.)

TM-122.22 H2

. Dva nože o šířce 122 cm

. Dvouválcový motor Briggs & Stratton

OHV Intek

. Elektrické vyprázdnění koše
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Příslušenství pro zahradní traktory

Zametací kartáč 110 cm pro zimní službu 

a čištění cest. Montáž na přídavný rám, 

5násobně otočný.

Pro modely 92 cm.

663.111.100

Bez obrázku:

Nádoba na smetí (jako TK-520).

663.111.102

Zimní údržba a čištění

Radlice k odklízení sněhu RS-120

Zametací stroje TK-420 Zametací stroj TK-520

Radlice k odklízení sněhu TS-125

Radlice k odklizení sněhu 125 cm, montáž 

na přídavný rám, 5násobně otočný.

663.111.130

Zametací kartáč 120 cm s 12 řadami 

nylonových štětin, včetně snímatelné nádoby 

na smetí. S rychlospojkou v krátké době 

a obratem ruky jej lze namontovat i bez 

technických znalostí.

Pro modely 102 cm.

663.110.805

S příslušenstvím DOLMAR využijete výkon traktorů DOLMAR po všechna čtyři roční období. 

Zahradní traktor se tak stává multifunkčním hnacím strojem.

Kartáč na žlaby

Kartáč na žlaby pro optimalizované zametání 

obrubníků a stěn, zvětšení pracovní šířky.

663.111.106

Ochranný kryt proti odlétajícímu kamení brání 

škodám v pracovní oblasti rotujícího kartáče.

663.111.104

Ochranný kryt proti odlétajícímu kamení

1

2 4

3

Rychlospojka

Pro všechny traktory 

DOLMAR, nejlepší 

pracovní výsledky při 

maximálním komfortu. 

Výměna přídavných 

zařízení díky rychlospojce 

ve velmi krátké době a bez technických 

znalostí. Volitelně pro přídavná zařízení 

s pohonem (zametací kartáč) nebo bez 

pohonu (radlice na sníh). Montáž na přídavný 

rám, viz tabulku.

Náš tip:

Radlice na odklízení sněhu 125 cm, pružinová, 

patentovaná bezpečnostní mechanika 

k optimální ochraně řidiče a traktoru při najetí 

na překážku. Komfortní otočné ovládání 

s 5násobnou klidovou polohou. 

S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky 

jej lze namontovat i bez technických znalostí.

663.110.808

Zahradní traktor Příslušenství
Přídavný rám, 

základní spojka

Hnací ústrojí,

základní spojka

Přídavný rám

pro rychlospojku

Hnací soustrojí

pro rychlospojku

TM-92.14

TM-92.14 H

TM-92.14 H2

4  Zametací stroj TK-420 663.111.100 663.111.160 663.111.116

2  Radlice na odklízení sněhu RS-120 663.111.130 663.111.160

3  Zametací stroj TK-520 663.110.805 663.111.010 663.111.016

4  Radlice na odklízení sněhu TS-125 663.110.808 663.111.010

Zahradní traktor Příslušenství
Přídavný rám, 

rychlospojka

Hnací ústrojí

pro rychlospojku

Rychlospojka

s pohonem

Rychlospojka

bez pohonu

TM-98.14 H2D
3  Zametací stroj TK-520 663.110.805 663.111.012 663.111.018 663.110.809

4  Radlice na odklízení sněhu TS-125 663.110.808 663.111.012 663.110.810

TM-102.16
3  Zametací stroj TK-520 663.110.805 663.111.014 663.111.019 663.110.809

4  Radlice na odklízení sněhu TS-125 663.110.808 663.111.014 663.110.810

TM-102.18 H

TM-102.16 H2 

TM-102.20 H2

3  Zametací stroj TK-520 663.110.805 663.111.014 663.111.020 663.110.809

4  Radlice na odklízení sněhu TS-125 663.110.808 663.111.014 663.110.810

3  Zametací stroj TK-520 663.110.805 663.111.014 663.111.020 663.110.809

TM-122.22 H2 4  Radlice na odklízení sněhu TS-125 663.110.808 663.111.014 663.110.810
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Příslušenství pro zahradní traktory

Příslušenství pro všestranné

využití zahradních traktorů

Zahradní přívěs TA-250

Konstrukce z lehce udržovatelného pozinko-

vaného plechu, nosnost až 200 kg, s vyjí-

matelnou zadní stěnou.

D 1065 cm × Š 765 cm × V 305 cm.

663.110.804

Závěsné zařízení pro vozík TA-250

Pro modely 92, 102 a 122 cm.

663.111.300

Model 98 cm.

664.900.085

Zařízení na zachycení trávy 

Vhodné pro modely 102 a 122 cm. Sběrný 

objem 700 l, pozinkovaný trubkový rám, 

plachta odolávající vlivům , počasí, vysoce 

pružná vodící hadice.

V případě zapojení je nutné použít přední 

závaží!

663.111.120

Sněhové řetězy

Pro modely 92, 98, 102 a 122 cm.

663.111.140

Mulčovací sada se skládá z mulčovacích nožů 

a mulčovacího klínu. Tato sada udělá z Vašeho 

traktoru mulčovací sekačku.

Díky zvláštnímu tvaru mulčovacího nože je 

mulčovaný materiál velmi jemně nasekán 

a zaveden do trávníku, kde působí jako 

zásobník vlhkosti a přírodní hnojivo.

Model 72 cm

664.900.136

Model 92 cm

664.900.138

Model 102 cm

664.900.074

Model 122 cm

664.900.077

Model 63 cm (pouze mulčovací klín bez nože).

664.900.042

Deflektorová kapota /vyhazovací 

usměrňovací kryt

Mulčovací sada

Zakrývací plachtaPřední závaží

Traktor lze v případě plného záchytného koše 

lépe ovládat a řídit. Pro všechny modely od 72 

do 122 cm.

664.900.030

Nárazník

Pro uchycení rychlospojky.

663.111.150

Ochrana traktoru před prachem a jinými 

povětrnostními vlivy.

664.900.150

Při sečení se zahradním traktorem s použitím 

deflektorové kapoty je posečený materiál 

doširoka rozhozený do prostoru.

Model 72 cm.

664.900.090

Model 92 cm.

664.900.051

Model 102 / 122 cm.

664.900.015
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Elektrické plotostřihy

Elektrické plotostřihy HT-345,

HT-355 a HT-365

. Silný motor 550 W

. Speciální design stroje pro pohodlnou práci 

a jednoduchou obsluhu

. 3 vypínače umístěné v horní, spodní 

a přední rukojeti, stroj je spuštěn při 

současném zmáčknutí minimálně 

2 vypínačů

. Oboustranně broušené nože se speciální 

povrchovou úpravou umožňují řezy ve 

všech směrech a zaručují dlouhou životnost

. Protiběžné nože s ochranou proti zpětným 

rázům pro klidný chod stroje

. Motorová rychlobrzda 

. Kluzná spojka chránící nože a převodovku 

před zablokováním

Elektrické plotostřihy DOLMAR HT-42, HT-48 

a HT-52 jsou základní řadou s motorem 

400W určené pro méně náročné stříhání.

Vzhledem ke svým rozměrům jsou tyto 

plotostřihy ideální pro transport.

Elektrické plotostřihy HT-42, HT-48 

a HT-52

. Silný motor 400 W

. Speciální design stroje pro pohodlnou práci 

a jednoduchou obsluhu

. 3 vypínače umístěné v horní, spodní 

a přední rukojeti, stroj je spuštěn při 

současném zmáčknutí minimálně 

2 vypínačů

. Nože se speciální povrchovou úpravou 

umožňují řezy ve všech směrech a zaručují 

dlouhou životnost

. Protiběžné nože s ochranou proti zpětným 

rázům pro klidný chod stroje

. Motorová rychlobrzda

Elektrické plotostřihy DOLMAR

Nové elektrické plotostřihy DOLMAR Vás nadchnou svým výkonnými a velmi tichým motory. 

Díky dokonale ergonomickému tvaru Vám tyto plotostřihy zaručí pohodlnou a účinnou práci 

s překvapivě velkým dosahem.

 HT-42   HT-48  HT-52 

Napětí 220–240 V  220–240 V 220–240 V

Příkon 400 W 400 W 400 W

Hmotnost 2,8 kg 2,9 kg 3,0 kg

Délka lišty 42 cm 48 cm 52 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Napětí 220–240 V  220–240 V 220–240 V

Příkon 550 W  550 W 550 W

Hmotnost 3,6 kg 3,7 kg  3,8 kg 

Délka lišty 45 cm 55 cm 65 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

HT-42

HT-48

HT-52

HT-345

HT-355

HT-365

NOVINKA

 HT-345   HT-355  HT-365 
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Elektrické plotostřihy

Elektrické plotostřihy HT-5510, 

HT-6510 a HT-7510

. Silný motor 670W

. Velmi odolná převodovka

. Tiché s nízkými vibracemi

. Motorová rychlobrzda

. 4 bezpečnostní pogumovaná rukojeti 

pro pohodlnou a bezpečnou práci ve 

všech směrech

. Protiběžné nože s ochranou proti 

zpětným rázům pro klidný chod stroje

. Nože se speciální povrchovou úpravou 

umožňují řezy ve všech směrech a 

zaručují dlouhou životnost

. Jednoduchá výměna uhlíků

Unikátní systém držení

Neuvěřitelný dosah díky 

optimálně provedeným 

rukojetím stroje.

25 m, H 07 RN-F.

988.311.000

Prodlužovací kabel

Pro modely HT-345/355/365 

a HT-5510/6510/7510.

344.194.681

Vodící lišta

Olej pro údržbu nožů.

980.008.303 50 ml

980.008.301 300 ml

MultiOil 

Napětí 230–240 V 230–240 V 230–240 V

Příkon 670 W 670 W 670 W

Hmotnost 4,3 kg 4,4 kg 4,6 kg

Délka lišty 55 cm 65 cm 75 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 HT-5510   HT-6510   HT-7510

Elektro-Heckenscheren

Extrémně flexibilní

s neuvěřitelným dosahem

Profesionální řada plotostřihů DOLMAR se vyznačuje silným spolehlivým motorem, 

nízkou hmotností a inovovaným řešením rukojeti. Tyto plotostřihy umožňují pohodlnou 

a bezpečnou práci se stejným dosahem jako standardní benzinové plotostřihy.

HT-5510

HT-6510

HT-7510
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Benzinové plotostřihy

Olej pro údržbu nožů

980.008.303   50 ml

980.008.301 300 ml

Olej Multioil

Příslušenství

Zapalovací svíčka HT-2249 D 367.014.964*

Zapalovací svíčka HT-2556 D a HT-2576 E 381.014.981*

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

Benzinové nůžky na plot HT-2249 D

. Motor 0,60 kW (0,82 PS)

. Oboustranně ostřené protiběžné horní 

a spodní nože

. Otočná rukojeť nastavitelná do tří různých 

poloh

. Jednoduše přístupná maznice, zapalovací 

svíčka a vzduchový filtr

. Délka jmenovitého střihu 49 cm

Benzinové nůžky na plot HT-2556 D

. Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)

. Oboustranně ostřené protiběžné horní 

a spodní nože

. Optimální rozložení hmotnosti mezi 

motorem a nožovou lištou

. Délka jmenovitého střihu 56 cm

Benzinové nůžky na plot HT-2576 E

. Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)

. Jednostranně řezající nožová lišta s vodící 

rukojetí

. Ostřené, protiběžně pracující horní a spodní 

nože

. Multifunkční rukojeť s antivibračním 

systémem

. Délka jmenovitého střihu 76 cm

Benzinové nůžky na živé ploty DOLMAR

Motor 21,0 cm3 25,4 cm3 25,4 cm3

Výkon 0,6 kW/0,82 PS 0,88 kW/1,2 PS 0,88 kW/1,2 PS

Hmotnost 4,7 kg 5,1 kg 5,4 kg 

Délka lišty 49 cm 56 cm 76 cm

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 HT-2249 D HT-2556 D HT-2576 E

D = obostranné nože E = jednostranné nože

U profesionálních a privátních uživatelů mají nůžky na plot DOLMAR prvotřídní jméno, protože 

se vyznačují perfektní technikou, kompaktním designem, výkonnými motory a vysokým 

řezným výkonem. Při veškeré kvalitě každé nůžky na plot DOLMAR neobyčejně dobře padnou 

do ruky a hlavně jsou zcela bezpečné.

HT-2249 D

HT-2556 D

HT-2576 E
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Benzinový plotostřih, úklidový stroj a vysavač

Ideální pro údržbu parků a zahrad

Výkon a bezpečnost – tak se nazývají obě hlavní charakteristiky nůžek na plot od 

DOLMARU. Pro bezpečnost hovoří inovovaný systém rukojetí a nízká hmotnost. O výkon se 

starají moderní motory a perfektní technika. Ať v parku nebo na zahradě, s Dolmarem 

uděláte vždy dobrý střih.

Vynikající výkon na první pohled

. Výkonný 2-taktní motor s lehkým startem Primer

. Motor s vysoce kvalitním válcem a pístem

. Motor s nízkou hlučností a velkými rezervami

. Ergonomicky tvarovaná madla snižující námahu a použití síly při 

práci

. Optimální tlumení vibrací díky čtyřem ocelovým pružinám

. Kvalitní převodovka s odolným hořčíkovým obalem

. Nožová brzda s brzdící páskou pro vysokou bezpečnost

. Celkově 7 možných poloh nastavení rukojeti po 30° umožní 

snadnou manipulaci a šetří sílu.

7 možných poloh 

nastavení rukojeti.

4 antivibrační

ocelové pružiny.

Brzdová páska 

pro zastavení nožů.

Motor 29,0 cm3  29,0 cm3  29,0 cm3 

Výkon 0,85 kW/1,2 PS  0,85 kW/1,2 PS   0,85 kW/1,2 PS  

Hmotnost 5,6 kg 5,8 kg  6,0 kg 

Délka lišty 50 cm 60 cm 75 cm  

Podrobné technické informace naleznete na straně 57.

 HT-2950   HT-2960   HT-2975 

Vysavač WD-2035

. Automatický systém zapínání se jmeno-

vitým příkonem 2000 W

. Suché a mokré vysávání

. Dmychadlo 1000 W se dvěma turbínami

. Bezpečnostní plovoucí vypínač pro 

mokré vysávání

. Hlučnost pouze 65 dB

. Součástí dodávky je široká nabídka 

příslušenství

Příslušenství

Papírový sáček (5 ks) 668.083.134

Pomáháme při úklidu

Úklidový stroj WK-80

. Dvouválcový systém

. Výškové nastavitelný válec a boční 

kartáče

. Prostorná nádoba na odpad

. Sklopné madlo

. Plast odolný vůči nárazu i teplotním 

změnám

. Použitelný pro úklid schodů i velkých 

prostor

WK-80
 WK-80

Šířka záběru 80 cm

Plocha/za hodinu 2800 m2/h

Obsah zásobníku na odpad 40 l

Rozměry 800 × 660 × 330 mm

Hmotnost 14,0 kg

 WD-2035 

Výkon 230 V

Příkon 1100 W

Příkon (automatika) 2000 W

Objem nádoby 35 l

Objem vzduchu 3500 l/min

Hmotnost 8,6 kg

BIA třídy dvoustupňový papírový filtr „M“

 polyesterový filtrovací prvek „M“

 polyesterový filtr pro koš „M“

Standardní vybavení hadice 30 a 40 mm

 trysky, filtr, sací trubice

HT-2950

HT-2960

HT-2975

WD-2035
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Ofukovače

Jednoduché a účinné

PB-250.4 a PB-250.4 V

. Ofukuje listí, veškeré lehké nečistoty nebo 

odpad a dokonce i prachový sníh

. Nízká hmotnost (4,4 kg), malé rozměry 

(délka 368mm) 

. Sériově dodávaná vzduchová tryska

. Automatický dekompresní systém pro 

snadný start

. Snadné otevření nádobky na olej pro její 

kontrolu/naplnění

. Snadno odnímatelný kryt svíčky

. Pogumovaná rukojeť s možností přepnutí 

plynu na stálý chod

. Se sadou 670.250.300 (není součástí 

dodávky) je možné použít i jako vysavač

Antivibrační rukojeť.

Jednoduchá

výměna svíčky.

Víčko nádrže na olej.

Ofukovače DOLMAR PB-250.4 a PB-250.4 V jsou ideální pro soukromé použití. Díky 

inovativnímu 4-taktnímu motoru je zaručený extrémně silný a přitom tichý chod 

s minimálním množstvím výfukových zplodin.

 PB-250.4 PB-250.4 V 

  dodávka včetně sady pro vysání

Motor benzin 4-takt  benzin 4-takt

Výkon 24,5 cm3 24,5 cm3

Objem nádrže 0,81 kW/1,10 PS 0,81 kW/1,10 PS

Hmotnost 0,52 l 0,52 l

Příslušenství

Sada pro vysávání PB-250.4  670.250.300

Kulatá tryska pro PB-250.4 a PB-250.4 A  388.950.100

Technické informace o 4-taktních motorech naleznete na straně 22.

PB-250.4

PB-250.4 V

PB-250.4 V

. Vysává listí, veškeré lehké nečistoty nebo 

odpad a dokonce i prachový sníh

. Součástí dodávky je sada pro vysávání 

670.250.300
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Ofukovače

Velký vzduchový filtr. Pohodlné ovládání chodu stroje.Jednoduchá výměna svíčky.

 PB-7600.4

Typ motoru benzin 4-takt

Motor 75,6 cm3

Výkon 2,8 kW/3,8 PS

Objem nádrže 1,9 l

Hmotnost 10,2 kg

Technické informace

o 4-taktních motorech naleznete na straně 22.

Výkonný pomocník pro údržbu velkých ploch.

PB-7600.4 

. Ofukuje listí, veškeré lehké nečistoty 

nebo odpad a dokonce i prachový sníh

. Velmi tichý chod (80,4 dB)

. Automatický dekompresní systém pro 

snadný start

. Možnost nastavení rukojeti a přepnutí 

stroje na stálý chod

. Velký objem nádrže umožňují až 80 

minut práce

. Snadné otevření nádobky na olej pro její 

kontrolu/naplnění

. Snadno odnímatelný kryt svíčky

. Pohodlné široké popruhy

. Velmi nízké vibrace

Pro profesionální úklid

PB-7600.4
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Rozbrušovací pily

 PC-6412 D PC-7314 D PC-8116 D

Motor 2-takt, 64,2 cm3 2-takt, 72,6 cm3 2-takt, 80,7 cm3

Výkon 3,3 kW/4,5 PS 4,2 kW/5,7 PS 4,5 kW/6,2 PS

Rozbrušovací kotouč 300 mm  350 mm  400 mm 

Max. hloubka řezu 97 mm  122 mm  147 mm

Max. obv. rychlost 80 m/sek  80 m/sek  80 m/sek

Nádrž/palivo 1,1 l  1,1 l 1,1 l

Hmotnost (bez rozbrušovacího kotouče) 9,7 kg 10,0 kg 10,6 kg

Rozbrušovací pily DOLMAR

pro beton, asfalt a ocel

Účinnost a efektivita pro každého odborníka: Rozbrušovací pily DOLMAR při každém řezu 

do těch nejtvrdších materiálů šetří čas, sílu a tím i náklady.

Nástroj pro odborníky

. Velmi účinný velkoplošný vzduchový filtr

. Samočištění papírového vzduchového filtru 

pomocí lamel umístěných v podélném 

směru stroje

. Kryt vzduchového filtru odolný proti 

vibracím

. Jednoduchá jednopáčková obsluha pro 

studený start, provoz a zastavení

. Polohy plynu při startu je automaticky 

dosaženo nastavením studeného startu/

polohy sytiče

. Dekompresní ventil v horní části válce 

. Optimální vedení studeného vzduchu ke 

snížení teploty motoru i při tvrdém a 

dlouhodobém nasazení

. Rozšířená funkce kompenzátoru přes celý 

rozsah otáček, koriguje množství paliva při 

zvyšujícím se znečištění vzduchového filtru

Montáž rozbrušovacího kotouče volitelně 

možné ve střední nebo boční poloze.

D = dekompresní ventil

Přestavení

ochranného krytu

pomocí speciálně

upravené rukojeti.

PC-7314 D

PC-6412 D

PC-8116 D
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Rozbrušovací pily

RescueForce: umožňuje rychlý zásah

při haváriích

Záchranářská rozbrušovací pila

PC-7314 RD

. diamantový řezný kotouč DOLMAR 

RescueForce řeže všechny materiály.

. neodolají mu ani slitiny lehkých kovů, ocel, 

bezpečnostní sklo, beton, plasty, zesílené 

uhlíkovými vlákny nebo pancéřové sklo.

. záchranný řezný kotouč RescueForce je 

oproti běžným řezným kotoučům DOLMAR 

osazen mnohem většími diamanty.

. RescueForce řeže do hloubky řezu 125 mm 

rychle a spolehlivě všude tam, kde jiné 

řezné kotouče již selhávají.

Průměr 350 mm pro rozbrušovací pily 

s průměrem hřídele 25,4 mm.

700.390.027

Technické informace o pilových 

řetězech Rescue Cut naleznete na 

straně 13.

Při záchranných pracích záleží na každé vteřině. Nyní konečně existuje v praxi ověřený a pro 

zásahy vybavený řezný kotouč k rozřezání vnějšího pláště letadel, karoserií, vlaků a svodidel:  

RescueForce

Včetně řezného kotouče RescueForce

a chlazení.

966.544.060

Záchrannářská rozbrušovací pila 

DOLMAR PC-7314 R
Řezný kotouč RescueForce

PC-7314 RD
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Rozbrušovací kotouče a vzduchové fi ltry

Rozbrušovací kotouče pro každé použití

Diamantové rozbrušovací kotouče DiaDuran

 Otvor Beton* Asfalt

Vnější Ø Ø mm Obj. č. Obj. č.

300 20,0 966.321.020 –

350 20,0 966.341.020 966.341.010

350 25,4 966.344.020 966.344.010

* I pro bezpečnostní sklo, doporučeno s přídavkem vody.

Diamantové rozbrušovací kotouče 

DiaDuran

. Rychlé řezání a extrémně dlouhá životnost

. Výrazně stabilnější pojení diamantů vtavením 

do slitiny bronzu a titanu 

. Neobsahuje nikl a kobalt

. Vhodné pro suché a mokré řezy

Diamantové rozbrušovací kotouče

 Otvor Beton Asfalt

Vnější Ø Ø mm Obj. č. Obj. č.

300 20,0 966.221.021 966.221.011

350 20,0 966.241.021 966.241.011

350 25,4 966.244.021 966.244.011

400 25,4 966.264.020 –

Diamantové rozbrušovací kotouče

. Kvalitní nástroje optimalizované na výkon 

motoru

. Solidní ocelový kotouč pro pohodlnou 

a rychlou práci

. Vysoce kvalitní, sintrované řezné segmenty, 

vyrobené přesným laserovým postupem

. Vhodné pro suché a mokré řezy

Rozbrušovací kotouče ze syntetické pryskyřice

 Otvor Ocel Kámen

Vnější Ø Ø mm Obj. č. Obj. č.

300 20,0 966.121.150 966.121.120

350 20,0 966.141.150 966.141.120

350 25,4 966.144.150 966.144.120

400 20,0 966.161.050 966.161.020

400 25,4 966.164.050 966.164.020

Rozbrušovací kotouče ze syntetické 

pryskyřice

. Výkonné pro suché řezy

. Vysoce kvalitní brousicí tělesa v pojivu ze 

syntetické pryskyřice 

. Vysoká bezpečnost díky zesíleným 

tkaninovým vložkám

Optimální vzduchový filtr 

s dlouhou životnost

Práce s rozbrušovací pilou 

podmiňuje často extrémní 

vznik prachu. Filtrační účinek 

pěnového vstupního filtru 

a tím životnost motoru 

mohou být výrazně 

prodlouženy použitím oleje 

do vzduchových filtrů 

DOLMAR i hotového, olejo-

vého vzduchového filtru.

Životnost motoru

100 %

Vstupní filtr

suchý

špatně 

ošetřený

Vstupní filtr

suchý

dobře 

ošetřený

Olej na vzduchové filtry 

a čistič. Sada k údržbě 

vzduchových filtrů se 

skládá z 1 litru oleje do 

vzduchových filtrů (asi pro 

50 údržeb) a 0,5 litru 

speciálního čističe.

Použití: speciálním čističem se ze 100% 

vymyjí z filtru znečištěné zbytky oleje. 

Poté musí být do filtru vmasírováno 

20 ml oleje do vzduchových filtrů 

(1 dávkovací víčko). 980.008.129

Olejový 

vzduchový filtr 

v soupravě 

filtrů.

Zůstane-li málo 

času na údržbu, 

pomůže hotový, olejový 

vzduchový filtr. Obal prohníst, 

natrhnout. Nasadit filtr a 

využívat předností optimální 

vzduchové filtrace. Sadu 5 + 1 

tvoří 5 olejových vstupních filtrů 

a 1 papírová filtrační vložka.

Pro všechny rozbrušovací pily 

Sada k údržbě vzduchových filtrů Filtrační sada

s aditivem D, od roku výroby 

2008. Vložka vzduchového 

filtru, olejová (1 ks).

395.173.090

Souprava filtrů, olejová (5 + 1).

957.173.210

Pro všechny rozbrušovací pily 

před rokem výroby 2008 (filtr 

se 2 otvory).

Vložka vzduchového filtru, 

olejová (1 ks).

326.173.090

Souprava filtrů, olejová (5 + 1).

010.173.170

Vstupní filtr

naolejovaný

dobře

ošetřený
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Příslušenství k rozbrušovacím pilám

Nezávislý přívod vody pro 

rozbrušovací pilu. Tlaku 

dosáhneme pomocí ruční pumpy 

až na 3-5 baru a ten tlačí proud 

vody až k brusnému kotouči. Je 

vhodný pro zásahy v různých 

pracovních výškách. Praktické: 

chladící tryskou může být 

rozbrušovací pila po práci 

vyčištěna.

957.802.200

Stále více zákazníků požaduje 

účinná opatření při řezání v 

prašném prostředí. Proto je 

důležitá 8litrová tlaková nádrž 

z kvalitního plastu. Zaručuje nám 

spolehlivou dodávku vody, při 

řezání kamene nebo betonu. 

Tlaková nádrž je napojena na 

tlakové a samospádové vedení 

na rozbrušovací pile pomocí 

rychlospojky.

988.394.100

8litrová tlaková vodní nádrž

10 l litrová kovová

tlaková vodní nádrž

Vodící kolečko

S ním vždy udržíte požadovanou 

stopu.

394.114.270

Pro jednoduché tankování paliva 

při používání vodícího vozíku. Díky 

úhlovému uzávěru nádrže může 

být stroj dotankován v pracovní 

poloze. U vodícího vozíku 

PT-2000 WS obsaženo v 

dodávce.

395.114.300

Klínový řemen, uzávěr nádrže, 

startovací lanko, zapalovací 

svíčka a benzínový fi ltr.

S návodem na údržbu a 

kombinovaným klíčem. Vhodné 

pro pily PC-6412, PC-6414 

a PC-7314.

957.394.004

Vodící vozík DOLMAR PT-2000WS s QuickLock funkcí

Úložný a přepravní box

Pro rozbrušovací pily PC-6412 S 

a PC-7314.Díky boxu na řezné 

kotouče, motorový olej,

sluchátka a nářadí máte vždy 

příslušenství uložené na svém 

místě. Box může být 

přišroubován čtyřmi šrouby na 

ložnou plochu nákladního vozu 

a tak chráněn před krádeží.

Visací zámky zajišťují uzávěr před 

nežádoucím použitím. Bez 

obsahu a zámků Rozměry

(d × š × v): 825 × 350 × 400 mm.

988.959.401

Úložný a přepravní box

Úhlový uzávěr nádrže

Sada náhradních dílů (sada 

těsnění) pro 8 litrovou tlakovou 

vodní nádrž.

988.394.101

Sada těsnění pro 8-litrovou 

tlakovou vodní nádrž

Servisní sada pro dlouhodobý 

spolehlivý provoz

. Díky patentovanému rychloupínacímu systému QuickLock je možno 

rozbrušovací pilu DOLMAR jen několika pohyby a bez nářadí namon-

tovat na vodící vozík.

. osa kola je posuvná vlevo a vpravo ve směru jízdy. To umožňuje 

těsné dořezávání na hranách a u překážek.

. sériový omezovač hloubky pro přesné řezy v požadované hloubce.

. úhlový uzávěr nádrže pro dotankování je dodáván sériově.

. tlakové a samospádové vedení pro mokrý řez a 15 litrový zásobník 

vody je dodáván sériově

700.394.323

Systém hadic s přípojkou , 

uzavírací ventil a 2 vodní trysky 

pro mokrý řez ,který omezí

prašnost.

394.365.101

Tlakové a samospádové 

vedení

PT-2000 WS

Praktické – díky 

trysce může být 

po práci očištěna 

i rozbrušovací 

pila.
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Lesnické oděvy

Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety

K bezpečné práci s motorovou pilou patří nošení osobní ochranné výstroje. Souprava pro 

začátečníky DOLMAR Safety obsahuje kalhoty odolné vůči proříznutí podle DIN EN 381, 

ochrannou přilbu se štítem a ochranou sluchu podle DIN EN 397 a ochranné rukavice pro 

uživatele motorových pil. 

Velikost Obj. č.

48 988.103.048

50 988.103.050

52 988.103.052

54 988.103.054

56 988.103.056

58 988.103.058

60 988.103.060

Kalhoty s náprsenkou

odolné vůči proříznutí „Basic“

Velikost Obj. č.

50/52 988.210.052

54/56 988.210.054

58/60 988.210.058

62/64 988.210.062

54/56 988.212.054

58/60 988.212.058

Typ C, třída 1 až 20 m/sec

Typ C, třída 2 až 24 m/sec

Pro příležitostné práce. 

Jednoduché použití. Vhodné 

pro velikosti 45-58 podle EN 

381. Třída 1, forma C. Svrchní 

materiál bavlněná směsová 

tkanina, zelená, CE

988.005.100

Rozepínatelné nohavice

s vyztužením po obvodu

Velikost Obj. č.

50/52 (M) 988.001.010

54/56 (L) 988.001.011

58/60 (XL) 988.001.013

Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety

Oděv odolný vůči proříznutí

pro příležitostné použití

Kalhoty odolné vůči proříznutí „Basic“. Ideální pro práci kolem domu, na dvoře 

a zahradě. Svrchní materiál z bavlněné směsové tkaniny, 60% bavlny, 40 % PA. Náprsní 

kapsa v náprsence, vložky odolné vůči proříznutí ve standardní kvalitě. Při výběru velikosti 

zohlednit, že se tkanina srazí o 5 %. EN-381, třída odolnosti vůči proříznutí 1, tvar A.

DOLMAR a Öko-Tex

Pro bezpečnostní oděv 

DOLMAR se používají jen 

vysoce kvalitní materiály 

a podle standardu Öko-Text materiály 

nezávadné pro lidi.

Kalhoty s náprsenkou odolné vůči 

proříznutí, forma C

Pro hasiče a speciální použití. V dodatku A DIN 

EN 381-5 jsou pro osoby, které normálně 

nepracují s motorovou pilou a pro použití ve 

výjimečných situacích doporučeny kalhoty 

odolné vůči proříznutí, forma C s ochranným 

vyztužením po obvodu.



49
Lesnické oděvy

Lesnická bunda „ForstSelect+“:

Robustní, lehká, komfortní a bezpečná

Pracovní bunda „ForstSelect+“. Vyvinutá z oblíbené pracovní bundy „Century“, 

z mikrovlákna odolného vůči opotřebení, snadné ošetřování.

1  Nepromokavé zesílení na ramenou 

z materiálu Cordura vysoce 

odolného vůči oděru.
2  Dobrá viditelnost v lese díky velkému 

podílu výstražných barev, signální 

červená podle EN 471.
3  Originální stříbrný reflexní pásek 3M 

pro dobré rozpoznání zejména ve 

světle reflektorů lesnických strojů.
4  Vnitřní límec z měkkého kordového 

materiálu.
5  Pevný čelní zip se širokou légou.
6  Vysoký komfort při nošení i za 

horkých dnů díky širokému 

odvětrávání na zádech.
7  Dvě boční kapsy se zipem a légou, 

vnitřní kapsa a kapsa první pomoci
8  Rukávy s vnitřní manžetou proti 

pilinám

Velikost Obj. č.

46 – 48 988.126.048

50 – 52 988.126.052

54 – 56 988.126.056

58 – 60 988.126.060

Pracovní bunda „ForstSelect+“

Tip k ošetřování

Oděv odolný vůči rozříznutí DOLMAR 

můžete v pračce prát při teplotě 

40/60 °C. Po každém praní musíte 

vytvarovat ochranu proti rozříznutí. 

Kalhoty odolné vůči rozříznutí DOLMAR 

můžete v pračce vyprat 25×.

2

1

3

4

5

6

7

8

 40 °C 60 °C
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Bezpečnostní přilba a příslušenství

Ochranná přilba Profi Plus, atest 

KWF = FPA, kovový štít V4c se 

sluneční clonou, hustota ok

1,8 × 2,5 mm, nerezová ocelová 

síťka s propustností světla 75 %, 

s ochranou sluchu H510P3e, SNR 

26 dB(A).

988.000.006

Ochranná přilba Profi Plus, bez 

štítu a ochrany sluchu.

988.000.010

Ochranná přilba G22d, atest KWF 

= FPA, kovový štít V4c se sluneční 

clonou, hustota ok 1,8 × 2,5 mm, 

nerezová ocelová síťka s pro-

pustností světla 75 %, s ochranou 

sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).

988.000.012

Ochranná přilba G22d, bez štítu 

a ochrany sluchu.

988.000.018

Ochranná přilba Profi Plus, atest 

KWF = FPA, plastový štít V1b 

s polyamidovou sítí 0,3 mm, 

hustota ok 1,0 × 1,0 mm, s ochra-

nou sluchu H510P3e, SNR 

26 dB(A).

988.000.009

Ochranná přilba G22d, plastový 

štít V1b bez sluneční clony, 

s hustotou ok 1,0 × 1,0 mm, s mat-

nou černou plastovou síťkou, pro-

pustnost světla 55 %, ochrana slu-

chu H510P3e, SNR 26 dB(A).

988.000.011

Ochranná přilba DOLMAR Safety 

pro příležitostné, soukromé 

použití, je-li zapotřebí úplného 

ochranného vybavení pro práci 

s motorovou pilou. Standardní, 

plastový štít, hustota ok 1 × 1 mm, 

ochrana sluchu standardní, SNR 

23 dB(A).

988.000.005 

Ochranná přilba

Ochranná kšiltovka pro práci na 

zahradě, s ochrannou vložkou 

nenahrazuje ochrannou přilbu!

988.000.020

Ochranná kšiltovka

Program příslušenství 

pro profesionály: praktické, 

pohodlné a bezpečné
Potítko pro ochrannou přilbu 

G22d.

988.000.016

Potítko pro ochrannou přilbu Profi 

Plus.

988.000.017

Ochrana šíje k upevnění na vnitřní 

stranu z povrstvené plastové 

tkaniny. Chrání před deštěm, 

jedlovými jehličím a pilinám, 

vhodná pro všechny přilby 

(nevhodná pro DOLMAR Safety).

988.000.013 

Těsnění štítu, uzavírá štěrbinu 

mezi štítem a přilbou, vhodné pro 

všechny přilby bez sluneční clony 

(nevhodné pro DOLMAR Safety).

988.000.014

Náhradní klouby pro štíty V1.

988.000.048

Náhradní klouby pro štíty V4.

988.000.056

Pro ochrannou přilbu G22d.

988.000.065 

Pro ochrannou přilbu Profi Plus.

988.000.066

Zásuvná spona k upevnění štítu 

V4 na ochrannou přilbu bez 

ochrany sluchu.

988.000.064

Příslušenství ochranné přilby

Vnitřní vybavení

ochranné přilby

Hodnota SRN znamená 

„SIMPLIFIED NOISE 

REDUCTION“ a informuje 

o výšce tlumení hluku.
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Štíty, ochrana sluchu a bezpečnostní vybavení

Chránič sluchu s obloukem, třída 

Hobby, modrý, CE, SNR 23 dB(A).

988.000.045

Chránič sluchu s obloukem, třída 

Hobby, modrý, CE, SNR 23 dB(A).

988.000.077

Chránič sluchu, možná montáž 

na přilbu G22d (ochranná přilba 

PELTOR a PROFI PLUS), 

H510P3e, CE SNR 26 dB(A).

988.000.030

Extrémně odolné vůči 

poškrábání, nezamlžující se. S fle-

xibilním těsnicím okrajem k 

ochraně před odrážejícím se 

světlem, prachem a rozstřikem 

shora. Oblouk plynule 

přestavitelný, EN 166.

988.000.062

S vynikajícím přiléhavým tvarem 

a obloukem s nastavitelnou délkou. 

Úhel nastavení skel může být 

přizpůsoben tvaru obličeje, 

nezamlžující se skla, EN 166. 

988.000.063

Z plastu, odvětrávané, CE.

988.000.060 

Chránič sluchu s obloukem, bez 

nutnosti nosit přilbu. Třída H510A 

pro průmysl a lesnictví, SNR 

26 dB(A).

988.000.040

Ochranné brýle Rukavice

Štít V4b s polyamidovou síťkou 

0,3 mm, hustota ok 1 × 1 mm, 

propustnost světla 55 %.

988.000.054

Štíty V4*

Štít V4c s nerezovou ocelovou 

síťkou 0,24 mm, hustota ok 

1,8 × 2,5 mm, propustnost světla 

75 %.

988.000.055

*Nevhodné pro DOLMAR Safety.

Ochrana sluchu

Štít s ochranou sluchu

Se štítem s kovovou síťkou 

a ochranou sluchu H510A
988.000.052

Antivibrační rukavice. Pro 

bezpečné přiložení ruky k dílu. 

Prodyšná základní tkanina, 

vysoká odolnost proti skluzu, 

vícevrstvá ochrana kosti, zesílené 

špičky prstů, elastický hřbet 

rukavic, plynule nastavitelný 

suchý zip

988.048.336 Vel. S

988.048.337 Vel. M

988.048.338 Vel. L

988.048.339 Vel. XL

988.048.340 Vel. XXL

Komfortní prstové rukavice 

odolné vůči proříznutí. Testovány 

a schváleny podle EN 381-4-7, 

EN 420:1, EN 388, třída 1, 

ochrana vůči proříznutí na hřbetu 

obou rukavic. Z vysoce kvalitní, 

jemné hovězí kůže, zesílená 

plocha dlaně, úpletový lem, 

hřbety ze signál. barevného 

voduodpudivého pevného 

hedvábí.

988.000.103

Rukavice Keiler-Forst. 

S integrovaným koženým 

chráničem tepny na zápěstí 

a úpletovým lemem, silná hovězí 

lícová kůže, hřbet rukavice 

z červeného, vodoodpudivého 

pevného hedvábí. Délka asi 280 

mm, EN 420 a EN 388, CE-CAT 

II, level 2143

988.000.209 vel. 9

988.000.210 vel. 10

988.000.212 vel. 12

Pracovní holínky

Novesta

Obj. č. 988.047

Kategorie S4

Ochrana v. proříznutí Třída 3

Zesílená špička ocelová výztuha

Konstrukční tvar odolné vůči oleji, odpuzující vodu

Výška svršku 32 cm

Výška jazyku –

Hmotnost 2600 g

Vel. 39 –

Vel. 40 …040

Vel. 41 …041

Vel. 42 …042

Vel. 43 …043

Vel. 44 …044

Vel. 45 …045

Vel. 46 …046

Vel. 47 …047

Vel. 48 …48
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FISKARS® Kvalitní zahradní nářadí

Kvalitní nářadí

pro náročné milovníky zahrad

Kvalitní nářadí FISKARS® se vyznačuje prvotřídním zpracováním,

vysokou funkčností a dlouhou životností.

1 
 Univerzální nůžky, ideální ke střihání plastů, 

lepenky, drátů, kabelů, textilu atd.

Ergonomicky tvarované rukojeti jsou z poly-

amidu vyztuženého skelnými vlákny. Vysoký 

řezný výkon díky ozubenému speciálnímu 

výbrusu. Ostří a pružina z nerezavějící oceli. 

Blokovací mechanizmus.

988.048.243, číslo Fiskars 111150

2 
 Zahradní nůžky jednočepelové, ergonomicky 

tvarovaná rukojeť účinné podporuje pohyb při 

řezání.

988.048.245, číslo Fiskars 111510

3 
 Nůžky zahradní s pákovým převodem 

jednočepelové „řezací zázrak“. O 25 % vyšší 

řezný výkon díky pákovému mechanizmu, 

140 g, délka 172 mm, řezný výkon 20 mm Ø.

988.048.231, číslo Fiskars 111330

4 
 Zahradní nůžky převodové, ergonomicky 

tvarovaná rukojeť a optimální přenos síly 

patentovanou převodovou technikou, délka 

21 cm

988.048.210, číslo Fiskars 111540

5  Nůžky zahradní převodové 

dvoučepelové, ergonomicky tvarovaná rukojeť 

účinně podporuje pohyb při řezání

988.048.246, číslo Fiskars 111520

6
 Nůžky na větve, převodové, vynikající mani-

pulace a odolnost vůči zlomení. Pro dlouhé, 

neunavující řezání, i nad hlavou. Výrazná úspo-

ra síly díky převodové technice.

988.048.261, číslo Fiskars 112190 46 cm

988.048.256, číslo Fiskars 112580 70 cm

7
 Nůžky na větve, převodové, jednočepelové 

80 cm, k výkonnému řezání větví do průměru 

55 mm. Výrazná úspora síly díky převodové 

technice. Čepel a protilehlá čepel z kalené 

přesné ocele.

988.048.207, číslo Fiskars 112590

8 
 Nůžky na živý plot, převodové, 3,5 násobný 

řezný výkon díky jedinečnému převodovému 

mechanizmu. Délka 56,5 cm, hmotnost jen 

730 g.

988.048.200, číslo Fiskars 114770

9  Nůžky na trávu a živý plot, univerzální nůžky 

na trávu a živý plot. 50% zvýšení řezného 

výkonu díky jedinečnému pákovému mecha-

nizmu. Dlouhé, neunavující stříhání trávy ve 

vzpřímeném postoji. Malá hmotnost. 

Maximální pracovní výška při stříhání živých 

plotů a stromů 250 cm. Z polyamidu 

vyztuženého skelnými vlákny. Rukojeti z tvrze-

ného hliníku, čepele z nerezavějící ocele.

988.048.242, číslo Fiskars 113710

10 
 Nůžky na trávu „Servo-System“, úhel střihu 

nastavitelný v rámci 360o, délka 33 cm.

988.048.229, číslo Fiskars 113680

1 4

2

3 5

8

7

nastavitelné

až na 270°

6

9

10
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FISKARS® Kvalitní zahradní nářadí 

11 
 Pila na stromy s adaptérem a nastavitelným úhlem řezu pro 

každou výšku řezání, jednoduchá montáž šroubovým uzávěrem, 

lze kombinovat s dlouhými zahradními nůžkami a/nebo 

prodlužovacím nástavcem či teleskopickými zahradními nůžkami.

988.048.206, číslo Fiskars 110950

12
 Česač ovoce z polyamidu/bavlny vyztužené skelnými vlákny. Ke 

sbírání ovoce s dlouhými zahradními nůžkami nebo obvyklým 

způsobem.

988.048.205, číslo Fiskars 110970

13 
 Zahradní nůžky univerzální s nepřilnavou povrstvenou čepelí 

z tvrzené přesné ocele. Kompaktní řezací hlava otočná do 230o. 

Dosah stříhání uživatelem asi 3,50 m. Řezný výkon 32 mm Ø.

988.048.201, číslo Fiskars 115360

14 
 Prodlužovací nástavec pro zahradní nůžky, celkový dosah 

stříhání uživatelem asi 5,00 m, z pevného polyamidu.

988.048.203, číslo Fiskars 110460

15 
 Zahradní nůžky dlouhé, dosah stříhání uživatelem asi 4 m. Řezací 

hlava otočná asi o 230o a fixovatelná v libovolné poloze. Dlouhá 

životnost a čistý řez díky nepřilnavé povrstvené horní čepeli z tvrze-

né přesné ocele. Protilehlá čepel z tvrzené, nerezavějící ocele, 

ergonomicky tvarovaná tažná rukojeť s komfortním povrchem 

SoftgripTM. Lze kombinovat s pilou na stromy s adaptérem a 

česačem ovoce.

988.048.298, číslo Fiskars 115390

16 
 Zahradní nůžky teleskopické se všemi přednostmi těchto 

osvědčených nůžek. Dosah stříhání uživatelem asi 6,5 m. Lze kom-

binovat s pilou na stromy s adaptérem a česačem ovoce.

988.048.204, číslo Fiskars 115560

13 14 15 16
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FISKARS® Kvalitní zahradní nářadí 

1
 Univerzální sekera X5

Pro turisty a outdor použití. Malá, lehká a účinná.Snadno se přenáší v 

batohu, nebo na opasku.

Délka 228 mm. Hmotnost čepele 390 g. Celkem 480 g

988.048.505, číslo Fiskars 121121

2  Univerzální sekera X7

Pro různé použití. Pro kempování, turistiku, outdoor použití, do auta, 

lodi a na dovolenou.

Délka 326 mm. Hmotnost čepele 580 g. Celkem 750 g

988.048.507, číslo Fiskars 121420
3

 Univerzální sekera X10

Pro různé použití. Pro tesaře, stavebníky a chataře.

Délka 440 mm. Hmotnost čepele 760 g. Celkem 1030 g

988.048.510, číslo Fiskars 121440

4
 Štípací sekera X11

Na sekání větví a štípání malých špalků. Můžeme ji nazývat„jednoruční 

sekera“.

Délka 440 mm. Hmotnost čepele 840 g. Celkem 1110 g

988.048.511, číslo Fiskars 122440

5
 Univerzální sekera X15

Sekera pro lesnické práce. Široká a štíhlá. Vhodná k odvětvování 

a kácení stromů.

Délka 600 mm. Hmotnost čepele 1050 g. Celkem 1570 g

988.048.515, číslo Fiskars 121460

6
 Štípací sekera X17

Na štípání středních špalků.

Délka 600 mm. Hmotnost čepele 1160 g. Celkem 1680 g

988.048.517, číslo Fiskars 122460

7
 Štípací sekera X25

Na štípání velkých špalků.

Délka 725 mm. Hmotnost čepele 1830 g.Celkem 2460 g

988.048.525, číslo Fiskars 122480

8
 Ostřič seker a nožů pro snadné a bezpečné ostření, trvanlivá 

brousicí hlava ze speciální keramiky s automatickým vedením ostří. 

Integrovaná ochrana prstů.

988.048.219, číslo Fiskars 120000

9
 Pila rámová 21" se speciálním ozubením k řezání vlhkého dřeva. 

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou prstů, magnetická 

ochrana pilového listu. Délka 62,5 cm. Délka řezu 53,5 cm.

988.048.212, číslo Fiskars 124800

10
 Ruční pilka/hrubé ozubení, 6 - 8x delší trvanlivost díky extra 

tvrdým hrotům zubů. Optimální bezpečnost, protože list lze vložit 

do rukojeti. Délka 36 cm, řezný výkon do 70 mm Ø.

988.048.214, číslo Fiskars 123830

11  Mačeta, s ochranou čepele a při přepravě, délka 50 cm.

988.048.225, číslo Fiskars 126000
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12
 Obracák s lopatkou, z trvanlivé oceli, kovaný a tvrzený, 

s nabroušeným hrotem. Optimální účinek páky díky speciálnímu 

tvaru nářadí. Se zvedacími háky k zavěšení a plastovou násadou. 

Délka 56 cm.

988.048.297, číslo Fiskars 126050

13
 Univerzální koště, velmi dobře ovladatelné a lehké. Práce ve 

vzpřímeném postoji, s ergonomickým držením těla díky dlouhé 

násadě. Praktická otočná hlava (360o), umělohmotné štětiny a 

neklouzavá násada.

988.048.296, číslo Fiskars 135530

14
 Univerzální lopata, velmi dobře ovladatelná a lehká. Ergonomicky 

tvarovaná násada.

988.048.276, číslo Fiskars 131520

15
 Zahradní teleskopický rýč, kulatý. Optimální pracovní výška díky 

vytahovatelné násadě 105 až 125 cm. Při práci není zapotřebí kvůli 

ergonomickému tvaru vynakládat velkou sílu. Snadné zabodnutí 

díky ostře nabroušené hraně. Velmi vhodný k rytí a rýpání drnů. 

S rukojetí ve tvaru D.

988.048.237, číslo Fiskars 131310

16
 Zahradní teleskopický rýč, špičatý. Velmi vhodný pro těžké půdy 

a k sekání kořenů. 

988.048.238, číslo Fiskars 131300

17
 Rycí vidle teleskopické, s optimální pracovní výškou díky 

vytahovatelné násadě 105 cm až 125 cm. Při práci není zapotřebí 

kvůli ergonomickému tvaru vynakládat velkou sílu. Velmi vhodné pro 

těžké a kamenité půdy. S rukojetí ve tvaru D.

988.048.239, číslo Fiskars 133320

18
 Lopata na sníh, šířka lopaty 54 cm, celková délka 152 cm, 1,8 kg. 

S hliníkovou násadou a rukojetí ve tvaru D.

988.048.249, číslo Fiskars 142070

19
 Vytrhávač plevele; díky němu lze pohodlně a s vynaložením 

nepatrné námahy odstranit všechny kořeny hluboko zakořeněného 

plevele, např. pampelišky.

988.048.247, číslo Fiskars 139910

12

19

13

16

14 15

17 18

Sada k údržbě

Sada k údržbě pro zachování hodnoty 

a funkce nářadí a k ostření čepelí.

988.048.248, číslo Fiskars 110990
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Přehled řetězových pil

Elektrické řetězové pily

Benzinové řetězové pily

ES-33 A ES-38 A ES-42 A ES-2130 A ES-2135 A ES-2140 A

Příkon (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Výkon (W) 1800 1800 1800 2000 2000 2000

Hmotnost motoru (k)g 4,3 4,4 4,4 5,1 5,1 5,2

Typ řetězu 290/3/8", 1,1 mm 290/3/8", 1,1 mm 290/3/8", 1,1 mm 092/3/8", 1,3 mm 092/3/8", 1,3 mm 092/3/8", 1,3 mm

Obsah olejové nádrže (ml) 200 200 200 150 150 150

Beznástrojové napínání řetězu (TLC) • • • • • •

Automatické olejové čerpadlo • • • • • •

Délka lišty (cm) 30 35 40 30 35 40

PS-45/35 PS-222 TH PS-3410 TH PS-3410 TH TLC PS-350 C PS-420 C

Obsah (cm3) 45,1 22,2 34 34 34,7 42,4

Výkon (kW/PS) 1,7/2,3 0,74/1,02 1,4/1,9 1,4/1,9 1,5/2,0 2,0/2,7

Hmotnost motoru (kg) 4,75 2,5 3,3 3,3 4,8 4,8

Typ řetězu 092/3/8" 092/3/8" 092/3/8" 092/3/8" 092/3/8" 484/325"

Šířka drážky (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Obsah palivové nádrže (l) 0,37 0,2 0,28 0,28 0,48 0,48

Obsah olejové nádrže (l) 0,25 0,19 0,22 0,22 0,28 0,28

Antivibrační úprava • • • • • •

Boční napínání řetězu – • – • • •

Automatické olejové čerpadlo • • • • • •

Vyhřívaná rukojeť – – – – – –

Katalyzátor – – – – • •

Délka lišty (cm) 35 25 30 30 35 35

PS-460 PS-500 PS-4605 PS-4605 H PS-5105 PS-5105 H

Obsah (cm3) 52 50 45,6 45,6 50 50

Výkon (kW/PS) 2,7/3,7 2,4/3,3 2,6/3,5 2,6/3,5 2,8/3,8 2,8/3,8

Hmotnost motoru (kg) 5,1 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1

Typ řetězu 086/325" 093/3/8" HM 686/325" HM 686/325" VM 686/325" VM 686/325" VM

Šířka drážky (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Obsah palivové nádrže (l) 0,56 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Obsah olejové nádrže (l) 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Antivibrační úprava • • • • • •

Boční napínání řetězu – • • • • •

Automatické olejové čerpadlo • • • • • •

Vyhřívaná rukojeť – – – • – •

Katalyzátor – – – – – –

Délka lišty (cm) 38 38 38 38 38 38

VM = hranatý profil zubu HM = kulatý profil zubu

PS-6400 HS PS-6400 HSH PS-7300 HS PS-7300 HSH PS-7900 HS PS-7900 HSH PS-9010

Obsah (cm3) 64 64 72,6 72,6 78,5 78,5 90

Výkon (kW/PS) 3,5/4,8 3,5/4,8 4,2/5,7 4,2/5,7 4,6/6,3 4,6/6,3 4,9/6,7

Hmotnost motoru (kg) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 8,2

Typ řetězu 099/3/8" VM 099/3/8" VM 099/3/8" VM 099/3/8" VM 099/3/8" VM 099/3/8" VM 099/3/8" VM

Šířka drážky (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Obsah palivové nádrže (l) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1

Obsah olejové nádrže (l) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,4

Antivibrační úprava • • • • • • •

Boční napínání řetězu • • • • • • –

Automatické olejové čerpadlo • • • • • • •

Vyhřívaná rukojeť – • – • – • –

Katalyzátor – – – – – – –

Délka lišty (cm) 45 45 50 50 50 50 74

VM = hranatý profil zubu
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Přehled plotostřihů / přehled vyžínačů a křovinořezů

Plotostřihy
HT-42 HT-48 HT-52 HT-345 HT-355 HT-365 HT-5510 HT-6510

Obsah (cm3) – – – – – – – –

Výkon (kW/PS) – – – – – – – –

Příkon (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Výkon (W) 400 400 400 550 550 550 670 670

Hmotnost (kg) 2,8 2,9 3 3,6 3,7 3,8 4,3 4,4

Délka lišty (cm) 42 48 52 45 55 65 55 65

Celková délka (cm) 82,1 87,1 92,1 86 97 104 97 104

Antivibrační systém – – – – – – – –

Otočná rukojeť – – – – – – – –

HT-7510 HT-2249 D HT-2556 D HT-2576 E HT-2950 HT-2960 HT-2975

Obsah (cm3) – 21 25,4 25,4 29 29 29

Výkon (kW/PS) – 0,6/0,82 0,88/1,2 0,88/1,2 0,85/1,2 0,85/1,2 0,85/1,2

Příkon (V) 220–240 – – – – – –

Výkon (W) 670 – – – – – –

Hmotnost (kg) 4,5 4,7 5,1 5,4 5,6 5,8 6

Délka lišty (cm) 75 49 56 76 50 60 75

Celková délka (cm) 115 106 84 104 116 116 116

Antivibrační systém – – – • • • •

Otočná rukojeť – • – – • • •

Vyžínače a křovinořezy

Křovinořezy

ET-70 C MS-20 U MS-26 U LT-250 MS-252 MS-3202

Obsah (cm3) – 20 25,7 24,5 24,5 30,5

Výkon (kW/PS) – 0,57/0,8 0,83/1,1 0,95/1,3 0,73/1,0 0,95/1,3

Příkon (V) 220–240 – – – – –

Výkon (W) 700 – – – – –

Hmotnost (kg) 5,0 1* 3,9 3* 5,3 3* 4,2 2* 4,5 3* 5,5 3*

Celková délka (m) (bez příslušenství) 1,53 1,73 1,77 1,49 1,72 1,78

Dodávané příslušenství 2strunová hlava 4 cípý list strunová hlava 2strunová hlava
4 cípý list

a 2strunová hlava
4 cípý list

Obsah palivové nádrže (l) – 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8

2-taktní motor – • • • • •

4-taktní motor – – – – – –

Hnací hřídel ohebná pevná pevná ohebná pevná pevná

Startování s Primerem – • • • • •

Antivibrační systém • – • – • •

Multifunkční rukojeť – • • • • •

Kulatá rukojeť • – – • – –

Obouručná rukojeť – • • – • •

Popruh – • • – • •

1* včetně strunové hlavy a krytu  2* bez strunové hlavy 3* bez strunové hlavy a krytu 

MS-245.4 U/UE MS-335.4 U MS-340 MS-3310 MS-4010 MS-4211 MS-4510

Obsah (cm3) 24,5 33,5 33 33 39 40,2 45

Výkon (kW/PS) 0,71/0,97 1,07/1,4 1,6/2,2 1,6/2,2 1,8/2,5 1,4/1,9 2,3/3,1

Hmotnost (kg) 5,9 3* 7,1 3* 6,7 3* 7,9 3* 7,9 3* 7,8 3* 7,9 3*

Celková délka (m) (bez příslušenství) 1,77 1,81 1,89 1,8 1,8 1,8 1,8

Dodávané příslušenství 4 cípý list nůž na buřeň nůž na buřeň nůž na buřeň nůž na buřeň 4 cípý list nůž na buřeň

Obsah palivové nádrže (l) 0,5 0,65 0,5 1 1 0,96 0,8

2-taktní motor – – • • • • •

4-taktní motor • • – – – – –

Hnací hřídel pevná pevná pevná pevná pevná pevná pevná

Startování s Primerem • • – – – – –

Antivibrační systém • • • • • • •

Multifunkční rukojeť • • • • • • •

Kulatá rukojeť – – – – – – –

Obouručná rukojeť • • • • • • •

Popruh • • • • • • •

1* včetně strunové hlavy a krytu  2* bez strunové hlavy 3* bez strunové hlavy a krytu 
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Přehled sekaček

Sekačky
EM-33 EM-37 EM-41 EM-460 EM-460 S PM-410

Šasi Polypropylen Polypropylen Ocel Ocel Ocel Ocel

Motor Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor
4–taktní

Briggs & Stratton

Typ/obsah motoru (cm3) – – – – – 500/158

Výkon (W) 1100 1300 1600 1800 1800 –

Výkon (kW/PS) – – – – – 1,98/2,7

Systém startování – – – – – –

Pro plochu do (m2) 400 500 600 800 1000 1000

Šířka sekání (cm) 33 37 41 46 46 41

Výška sekání (mm) na kolech 20, 40, 55 na kolech 20, 40, 55
centrální – 20, 34, 

48, 62, 75

centrální – 20, 34, 

48, 62, 75

centrální – 20, 34, 

48, 62, 75

centrální – 20, 34, 

48, 62, 75

Objem koše (l) 27 35 50 60 60 50

Hmotnost (kg) 11,5 13 23 24,5 27 23

Pohon – – – – 1 rychlost –

Mulčovací klín – – jako příslušenství v dodávce v dodávce v dodávce

PM-460 PM-4600 S PM-4600 S3 PM-530 S PM-4860 PM-4860 S

Šasi Ocel Ocel Ocel Ocel Hliník Hliník

Motor
4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

Typ/obsah motoru (cm3) 625/190 650/190 675/190 675/190 675/190 675/190

Výkon (W) 2,36/3,1 2,33/3,2 2,33/3,2 – – –

Výkon (kW/PS) – • • 2,33/3,2 2,33/3,2 2,33/3,2

Systém startování • • • ReadyStart ReadyStart ReadyStart

Pro plochu do (m2) 1200 1400 1800 2200 1600 1800

Šířka sekání (cm) 46 46 46 51 46 46

Výška sekání (mm)
centrální – 20, 34, 

48, 62, 75

centrální – 20, 34, 

48, 62, 75

centrální – 20, 34, 

48, 62, 75
30/75 30/80 30/80

Objem koše (l) 60 60 60 60 75 75

Hmotnost (kg) 24 28 28 34 35 38

Pohon – 1 rychlost 3 rychlosti 1 rychlost – 1 rychlost

Mulčovací klín v dodávce v dodávce v dodávce jako příslušenství jako příslušenství jako příslušenství

Mulčovací klín – obj. č. – – – 664.140.222 664.140.222 664.140.222

PM-4860 S4 PM-4860 S4E PM-5360 S3 PM-5360 S3E PM-4855 SAPro PM-5365 S3Pro

Šasi Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník

Motor
4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton

4–taktní

Briggs & Stratton
4-taktní Honda 4-taktní Honda

Typ/obsah motoru (cm3) 675/190 675/190 675/190 675/190 GCV/160 GCV/190

Výkon (kW/PS) 2,33/3,2 2,33/3,2 2,33/3,2 2,33/3,2 2,1/2,8 2,6/3,5

Systém startování ReadyStart ElektroStart ReadyStart ElektroStart - Autosytič

Pro plochu do (m2) 2000 2000 2400 2400 2000 2400

Šířka sekání (cm) 46 46 51 51 46 51

Výška sekání (mm) 30/80 30/80 30/80 30/80 30/80 30/80

Objem koše (l) 75 75 75 75 75 75

Hmotnost (kg) 39 42 41 42 37 42

Pohon 4 rychlosti 4 rychlosti 3 rychlosti 3 rychlosti 1 rychlost 3 rychlosti

Mulčovací klín jako příslušenství jako příslušenství jako příslušenství jako příslušenství jako příslušenství jako příslušenství

Mulčovací klín – obj. č. 664.140.224 664.140.224 664.140.224 664.140.224 664.140.224 664.140.224
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Přehled riderů  a traktorů

Ridery/traktory

Traktory

RM-63.7 RM-72.13 H TM-92.14 H

Motor 4-taktní Briggs & Stratton 4-taktní Briggs & Stratton 4-taktní Briggs & Stratton

Typ/obsah motoru (cm3) 825/190 Powerbuilt 12.5/344 Powerbuilt 13.5/344

Výkon (kW/PS) 3,14/4,4 6,72/9,1 7,15/9,7

Antivibrační motor – – AVS

Systém startování ElektroStart ElektroStart ElektroStart

Pro plochu do (m2) 2500 3000 4000

Šířka sekání (cm) 62 71 92

Výška sekání (mm) 30/75 30/75 25/80

Objem koše (l) 140 170 260

Hmotnost (kg) 111 168 191

Spojka mechanická hydrostatická hydrostatická

Spojka nože mechanická mechanická elektromagnetická

Nůž jednoduchý jednoduchý dvojitý

Mulčovací klín/příslušenství – obj. č. 664.900.042 664.900.036 664.900.038

Mulčovací sada/příslušenství – obj. č. – 664.900.136 664.900.138

TM-102.16 H2 TM-102.18 H TM-102.20 H2 TM-122.22 H2

Motor 4-taktní Honda 4-taktní Briggs & Stratton 4-taktní Briggs & Stratton 4-taktní Briggs & Stratton

Typ/obsah motoru (cm3) 2 válc. V GXV 530/530 Intek 18.5 OHV/500 2 válc. Intek 20/656 2 válc. Intek 22/656

Výkon (kW/PS) 7,3/9,9 9,59/12,5 9,7/13,2 12,64/17,2

Antivibrační motor - AVS AVS AVS

Systém startování ElektroStart ElektroStart ElektroStart ElektroStart

Pro plochu do (m2) 5000 5000 6000 8000

Šířka sekání (cm) 102 102 102 122

Výška sekání (mm) 30/90 30/90 30/90 30/90

Objem koše (l) 300 300 300 300

Hmotnost (kg) 225 225 229 232

Spojka hydrostatická hydrostatická hydrostatická hydrostatická

Nůž dvojitý dvojitý dvojitý dvojitý

Mulčovací klín/příslušenství – obj. č. 664.900.045 664.900.045 664.900.045 664.900.046

Mulčovací sada/příslušenství – obj. č. 664.900.145 664.900.145 664.900.145 664.900.146


