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CG23EA
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 22,5

VÝKON (KW/KS) 0,8/1,1

HMOTNOST (KG) 4,4

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 0,55

HLUČNOST (dB) 113

TYP RUKOJETI ZÁVĚSNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ                                     JEDNODUCHÝ PÁS

ROZMĚRY (MM)                                 1 780 × 350 × 265

| 22,5 cm3/ 1,1 KS | dvoudobý motor o obsahu 22,5 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | 
dokonalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno ložisky se zvýšenou 
pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | optimální ložiskový systém ojnice | lehká 
konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | příslušenství: navíječ nylonové 
sekací struny 

CG32EA
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 31,8

VÝKON (KW/KS) 1,25/1,7

HMOTNOST (KG) 5,9

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 1,0

HLUČNOST (dB) 114

TYP RUKOJETI OBOURUČNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ POPRUHY

ROZMĚRY (MM)                                 1 855 × 690 × 410

| 31,8 cm3/ 1,7 KS | dvoudobý motor o obsahu 31,8 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | doko-
nalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou 
pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | 
optimální ložiskový systém ojnice  | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní 
práci | příslušenství: navíječ nylonové sekací struny, žnoucí kotouč

CG32EA(SL)
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 31,8

VÝKON (KW/KS) 1,25/1,7

HMOTNOST (KG) 5,4

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 1,0

HLUČNOST (dB) 114

TYP RUKOJETI ZÁVĚSNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ                                     JEDNODUCHÝ PÁS

ROZMĚRY (MM)                                  1 855 × 690 × 410

| 31,8 cm3/ 1,7 KS | dvoudobý motor o obsahu 31,8 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | doko-
nalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou 
pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | 
optimální ložiskový systém ojnice  | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní 
práci | příslušenství: navíječ nylonové sekací struny, žnoucí kotouč
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CG42EA
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 41,5

VÝKON (KW/KS) 1,6/2,2

HMOTNOST (KG) 7,8

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 1,0

HLUČNOST (dB) 116

TYP RUKOJETI  OBOURUČNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ POPRUHY

ROZMĚRY (MM) 1 910 × 690 × 425

| 41,5 cm3/ 2,2 KS | dvoudobý motor o obsahu 41,5 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | doko-
nalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou 
pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | 
optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní 
práci | příslušenství: navíječ nylonové sekací struny, žnoucí kotouč 

CG42EA(SL)
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 41,5

VÝKON (KW/KS) 1,6/2,2

HMOTNOST (KG) 7,2

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 1,0

HLUČNOST (dB) 116

TYP RUKOJETI  ZÁVĚSNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ JEDNODUCHÝ PÁS

ROZMĚRY (MM) 1 895 × 350 × 310

| 41,5 cm3/ 2,2 KS | dvoudobý motor o obsahu 41,5 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | doko-
nalé řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou 
pevností | systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | 
optimální ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní 
práci | příslušenství: navíječ nylonové sekací struny, žnoucí kotouč 

CG51EA
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 50,2

VÝKON (KW/KS) 2,2/3,0

HMOTNOST (KG) 7,8

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 1,0

HLUČNOST (dB) 116

TYP RUKOJETI OBOURUČNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ POPRUHY

ROZMĚRY (MM) 1 910 × 690 × 425

| 50,2 cm3/ 3,0 KS | dvoudobý motor o obsahu 50,2 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé 
řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností   
| systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | optimální 
ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | 
příslušenství: navíječ nylonové sekací struny, žnoucí kotouč  
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CG51EA(SL)
KŘOVINOŘEZ

OBJEM VÁLCŮ (CM3) 50,2

VÝKON (KW/KS) 2,2/3,0

HMOTNOST (KG) 7,2

OBJEM NÁDRŽE NA PALIVO (L) 1,0

HLUČNOST (dB) 116

TYP RUKOJETI ZÁVĚSNÁ

DRUH ZAVĚŠENÍ                                   JEDNODUCHÝ PÁS

ROZMĚRY (MM)                                1 895 × 350 × 310

| 50,2 cm3/ 3,0 KS | dvoudobý motor o obsahu 50,2 cm3 | spolehlivý a efektivní karburátor firmy Walbro | dokonalé 
řízení hnacího válce | aktivní, ultra trvanlivá odstředivá spojka | soukolí podepřeno čtyřmi ložisky se zvýšenou pevností   
| systém pro tlumení vibrací | chromovaný povrch válce | posílené písty s dvouprstencovým systémem | optimální 
ložiskový systém ojnice | lehká konstrukce s velkou nádrží na palivo, která umožňuje dlouhou a komfortní práci | 
příslušenství: navíječ nylonové sekací struny, žnoucí kotouč  

Příslušenství křovinořezů

č. artiklu

NŮŽ 4 BŘITÝ 230 mm 683350

NŮŽ 4 BŘITÝ 255 mm 683156

SEKACÍ HLAVICE POLOAUTOMAT 683020

MOTOROVÝ OLEJ 
DVOUTAKT 100 ML

931849
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