Informace o výrobku

Akumulátorové nůžky na tvarování ozdobných keřů / trávu 0750

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonná 3stupňová převodovka pro většinu případů
sekání / vyžínání trávy
• Včetně druhého akumulátoru pro nepřetržitou
činnost
• Snadná výměna čepele na „KLIKNUTÍ“, bez mazání

Napětí: 4,8 V
Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
Bateriový systém: NiMH
Délka čepele kovinořezu: 150 mm
Délka střižné čepele: 100 mm
Rozteč zubů čepele křovinořezu: 8 mm
Doba nabíjení: 3 H
Doba chodu na jedno nabití akumulátoru: 40 min
Hmotnost včetně akumulátoru: 1 kg
Voltage/frequency (charger): 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•
•
•

2x akumulátor 4,8 V, 1,3 Ah, NiCd
Nabíječka
Adaptér
Modul skladovacích kolejniček Skil
Skladovací hák pro druhou čepel
2 čepele (1x keře / 1x tráva)
2čepelové kryty

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
342x191x103
1
120

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0750 AA

Kód EAN
8710364051915

EZUG Nr.
092

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Akumulátorové nůžky na tvarování ozdobných keřů / trávu 0750

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonná 3stupňová převodovka pro většinu případů
sekání / vyžínání trávy
• Snadná výměna čepele na „CLIC“, bez mazání
• Výměnný akumulátor

Napětí: 4,8 V
Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah
Bateriový systém: NiMH
Délka čepele kovinořezu: 150 mm
Délka střižné čepele: 100 mm
Rozteč zubů čepele křovinořezu: 8 mm
Doba nabíjení: 3 H
Doba chodu na jedno nabití akumulátoru: 40 min
Hmotnost včetně akumulátoru: 1 kg
Voltage/frequency (charger): 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•
•
•

1x akumulátor 4,8 V, 1,3 Ah, NiMH
Nabíječka
Adaptér
Modul skladovacích kolejniček Skil
Skladovací hák pro druhou čepel
2 čepele (1x keře / 1x tráva)
2čepelové kryty

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
342x191x103
6
108

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0750 AB

Kód EAN
8710364050277

EZUG Nr.
092

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Akumulátorové nůžky na tvarování ozdobných keřů / trávu 0755

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Lithium-iontová technologie: bez paměťového
efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
• Elektronická ochrana článků (ECP) chrání
akumulátorový článek
• Lehká a kompaktní konstrukce poskytuje optimální
pracovní komfort
• Snadná výměna čepele na „KLIKNUTÍ“, bez mazání

Napětí: 3,6 V
Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah
Bateriový systém: Li-Ion
Délka čepele kovinořezu: 150 mm
Délka střižné čepele: 100 mm
Rozteč zubů čepele křovinořezu: 8 mm
Doba nabíjení: 6 H
Doba chodu na jedno nabití akumulátoru: 50 min
Hmotnost včetně akumulátoru: 0,6 kg
Voltage/frequency (charger): 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•

Nabíječka
Modul skladovacích kolejniček Skil
Skladovací hák pro druhou čepel
2 čepele (1x keře / 1x tráva)
2čepelové kryty

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
268x124x106
1
234

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0755 AA

Kód EAN
8710364055005

EZUG Nr.
092

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Akumulátorová souprava zahradnického nářadí 0078

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• tato Li-Ion zahradnická souprava zahrnuje jak
sekačku na trávu (model 0738), tak nůžky na živé
ploty (model 0758)
• Lehká a kompaktní konstrukce poskytuje optimální
pracovní komfort
• rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro větší pohodlí
• teleskopické výškové nastavení pro mimořádnou
kontrolu nástroje (0738)
• zasouvací chránič rostlin zajišťuje přesné vyžínání
(0738)

Napětí: 10,8 V
Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah
Bateriový systém: Li-Ion
Doba nabíjení: 1 H
0738 žací průměr: 170 mm
0738 žací systém: plastové čepele
0738 výškové nastavení: 80-105 cm
0738 hmotnost včetně akumulátoru: 1,1 kg
0758 délka čepele: 250 mm
0758 rozteč zubů: 8 mm
0758 hmotnost včetně akumulátoru: 1,5 kg
Voltage/frequency (charger): 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•
•
•

sekačka na trávu 0738
nůžky na živé ploty 0758
1x lithium-iontový akumulátor 10,8 V, 1,5 Ah
1hodinová nabíječka
modul skladovacích kolejniček Skil (2x)
čepel nůžek (10x) (0738)
kryt čepele (0758)

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
936x210x113
2
24

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0078 AA

Kód EAN
8710364066278

EZUG Nr.
134

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Drtič 0770

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Výkonný 2 400W motor
• Reverzibilní čepele z kalené oceli
• Kompaktní design pro snadné ukládání „EASY
STORAGE“
• Motor s ochranou proti přetížení
• Mobilní, snadno transportovatelný

Příkon: 2400 W
Řezný systém: Čepel
Řezný průměr: 38 mm
Řezná rychlost: 4600 ot/min
Krouticí moment: 18 Nm
Hmotnost: 10,8 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Pěchovadlo
• Držák pěchovadla
• Velký sběrný vak

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
655x440x300
1
8

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0770 AA

Kód EAN
8710364056040

EZUG Nr.
102

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Drtič 0770

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Výkonný 2 400W motor
• Reverzibilní čepele z kalené oceli
• Kompaktní design pro snadné ukládání „EASY
STORAGE“
• Motor s ochranou proti přetížení
• Mobilní, snadno transportovatelný

Příkon: 2400 W
Řezný systém: Čepel
Řezný průměr: 38 mm
Řezná rychlost: 4600 ot/min
Krouticí moment: 18 Nm
Hmotnost: 10,8 kg

Balení obsahuje

Navíc v rámci propagační akce

• Pěchovadlo
• Držák pěchovadla
• Velký sběrný vak

• Prořezávací nůžky
• Brašna na opasek

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
655x440x300
1
8

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0770 AS

Kód EAN
8710364056057

EZUG Nr.
102

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Drtič 0770

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Výkonný 2 400W motor
• Reverzibilní čepele z kalené oceli
• Kompaktní design pro snadné ukládání „EASY
STORAGE“
• Motor s ochranou proti přetížení
• Mobilní, snadno transportovatelný

Příkon: 2400 W
Řezný systém: Čepel
Řezný průměr: 38 mm
Řezná rychlost: 4600 ot/min
Krouticí moment: 18 Nm
Hmotnost: 10,8 kg

Balení obsahuje

Navíc v rámci propagační akce

• Pěchovadlo
• Držák pěchovadla
• Velký sběrný vak

• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
655x440x300
1
8

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0770 AT

Kód EAN
8710364060627

EZUG Nr.
102

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Řetězová pila 0780

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Výkonný 2 000W motor: vynikající řezný výkon
• Snadná výměna a nastavování řetězu: bez použití
dalších nástrojů
• Při ukládání po použití nezabere skoro žádné místo:
„EASY STORAGE“
• Vysoce kvalitní řetěz a řetězová lišta (systému
Oregon)
• Ergonomický design, s komfortní rukojetí
„COMFORT GRIP“ pro snadné horizontální řezání

Příkon: 2000 W
Délka listu: 35 cm
Rychlost řetězu: 13,5 m/s
Tloušťka vodicích článků pilového řetězu: 1,3 mm
Olejová nádržka: 100 ml
Hmotnost: 4,5 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•

Modul skladovacích kolejniček Skil a hák
Řetěz
Řetězová lišta
Kryt řetězu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
510x200x185
2
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0780 AA

Kód EAN
8710364055999

EZUG Nr.
0032

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Řetězová pila 0780

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Výkonný 2 000 W motor: vynikající řezný výkon
• Snadná výměna a nastavování řetězu: bez použití
dalších nástrojů
• Při ukládání po použití nezabere skoro žádné místo:
„EASY STORAGE“
• Vysoce kvalitní řetěz a řetězová lišta (systému
Oregon)
• Ergonomický design, s komfortní rukojetí
„COMFORT GRIP“ pro snadné horizontální řezání

Příkon: 2000 W
Délka listu: 35 cm
Rychlost řetězu: 13,5 m/s
Tloušťka vodicích článků pilového řetězu: 1,3 mm
Olejová nádržka: 100 ml
Hmotnost: 4,5 kg

Balení obsahuje
•
•
•
•

Modul skladovacích kolejniček Skil a hák
Řetěz
Řetězová lišta
Kryt řetězu

Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
510x200x185
2
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0780 AT

Kód EAN
8710364065363

EZUG Nr.
0032

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Elektrický kartáč pro odstranění plevele 0700

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Snadná práce: už žádná bolavá kolena nebo záda
• Řešení šetrné k životnímu prostředí: žádné pesticidy
• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Výkonný motor, pro snadné odstranění plevele
• Vodicí kolečko pro optimální stabilitu

Příkon: 500 W
Průměr kartáče: 100 mm
Otáčky kartáče: 3000 ot/min
Výškové nastavení: 80-110 cm
Hmotnost: 2 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Nylonový kartáč
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Klíč

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
903x210x100
1
38

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0700 AA

Kód EAN
8710364058556

EZUG Nr.
118

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Nůžky na živé ploty 0740

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 450W motor pro většinu případů sekání
trávy
• Druhá rukojeť „COMFORT GRIP“ pro zvlášť přesné
vedení nástroje
• Laserově řezané, diamantově broušené čepele
z uhlíkové oceli

Příkon: 450 W
Délka listu: 52 cm
Rozteč zubů: 14 mm
Rychlost zdvihu naprázdno: 3200 kmitů/min
Hmotnost: 2,8 kg
Voltage/frequency: 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Chránič hrotu čepele
• Kryt čepele

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
475x220x168
4
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0740 AA

Kód EAN
8710364051892

EZUG Nr.
090

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Nůžky na živé ploty 0740

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 450 W motor pro většinu případů sekání
trávy
• Druhá rukojeť „COMFORT GRIP“ pro zvlášť přesné
vedení nástroje
• Laserově řezané, diamantově broušené čepele
z uhlíkové oceli

Příkon: 450 W
Délka listu: 52 cm
Rozteč zubů: 14 mm
Rychlost zdvihu naprázdno: 3200 kmitů/min
Hmotnost: 2,8 kg

Balení obsahuje
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Chránič hrotu čepele
• Kryt čepele

Navíc v rámci propagační akce
• Prořezávací nůžky
• Brašna na opasek

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
475x220x168
4
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0740 AS

Kód EAN
8710364053834

EZUG Nr.
090

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Nůžky na živé ploty 0740

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 450 W motor pro většinu případů sekání
trávy
• Druhá rukojeť „COMFORT GRIP“ pro zvlášť přesné
vedení nástroje
• Laserově řezané, diamantově broušené čepele
z uhlíkové oceli

Příkon: 450 W
Délka listu: 52 cm
Rozteč zubů: 14 mm
Rychlost zdvihu naprázdno: 3200 kmitů/min
Hmotnost: 2,8 kg

Balení obsahuje
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Chránič hrotu čepele
• Kryt čepele

Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
475x220x168
4
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0740 AT

Kód EAN
8710364065356

EZUG Nr.
090

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Nůžky na živé ploty 0745

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 450 W motor pro většinu případů sekání
trávy
• Druhá rukojeť „COMFORT GRIP“ pro zvlášť přesné
vedení nástroje
• Laserově řezané, diamantově broušené čepele
z uhlíkové oceli

Příkon: 450 W
Délka listu: 60 cm
Rozteč zubů: 14 mm
Rychlost zdvihu naprázdno: 3200 kmitů/min
Hmotnost: 2,9 kg
Voltage/frequency: 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Chránič hrotu čepele
• Kryt čepele

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
493x220x168
4
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0745 AA

Kód EAN
8710364055531

EZUG Nr.
090

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Nůžky na živé ploty 0745

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 450 W motor pro většinu případů sekání
trávy
• Druhá rukojeť „COMFORT GRIP“ pro zvlášť přesné
vedení nástroje
• Laserově řezané, diamantově broušené čepele
z uhlíkové oceli

Příkon: 450 W
Délka listu: 60 cm
Rozteč zubů: 14 mm
Rychlost zdvihu naprázdno: 3200 kmitů/min
Hmotnost: 2,9 kg

Balení obsahuje
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Chránič hrotu čepele
• Kryt čepele

Navíc v rámci propagační akce
• Prořezávací nůžky
• Brašna na opasek

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
493x220x168
4
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0745 AS

Kód EAN
8710364055548

EZUG Nr.
090

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Nůžky na živé ploty 0745

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•

• Výkonný 450W motor pro většinu případů sekání
trávy
• Druhá rukojeť „COMFORT GRIP“ pro zvlášť přesné
vedení nástroje
• Laserově řezané, diamantově broušené čepele
z uhlíkové oceli
• Velké, lehce jdoucí spínače pro maximální pohodlí
• Odlehčení od tahu kabelu zabraňuje poškození
kabelu nebo nářadí

Příkon: 450 W
Délka listu: 60 cm
Rozteč zubů: 14 mm
Rychlost zdvihu naprázdno: 3200 kmitů/min
Hmotnost: 2,9 kg

Balení obsahuje
• Modul skladovacích kolejniček Skil
• Chránič hrotu čepele
• Kryt čepele

Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
493x220x168
4
32

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0745 AT

Kód EAN
8710364060610

EZUG Nr.
090

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ponorné čerpadlo (čistá voda) 0805

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Robustní čerpadlo pro odvádění, odčerpávání
a přepravu čisté nebo mírně znečištěné vody
• Spínač tepelné ochrany zabraňuje přetížení
• K univerzální přípojce je možné připojovat hadice
různých rozměrů
• Ergonomická, velká transportní rukojeť pro praktické
přenášení
• Přívodní kabel o délce deseti metrů umožňuje
používání čerpadla ve velkých hloubkách

Příkon: 300 W
Maximální kapacita čerpání: 6500 l/h
Maximální výška čerpání: 6 m
Zbytková hloubka vody (přibližná): 5 mm
Maximální hloubka ponoru: 7 m
Maximální velikost částic nečistoty: 5 mm
Maximální teplota kapaliny: 35 °C
Minimální výška hladiny vody při spuštění: 40 mm
Délka napájecího kabelu: 10 m
Hmotnost: 3,2 kg
Voltage/frequency: 230V/50Hz

Balení obsahuje
• Ponorné čerpadlo Skil 0805
• Univerzální přípojka na hadice
• Návod k použití

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
330x220x160
2
60

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0805 AA

Kód EAN
8710364075799

EZUG Nr.
121

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ponorné čerpadlo (na špinavou vodu) 0810

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Robustní čerpadlo pro odvádění, odčerpávání
a přepravu čisté nebo špinavé vody
• Rychlá přeprava velkých objemů vody, až 8 500 litrů
za hodinu
• Plovákový spínač čerpadlo automaticky zapíná
a vypíná v závislosti na výšce hladiny
• Úroveň spínání je možné nastavovat pomocí
kabelového držáku plovákového spínače
• K univerzální přípojce je možné připojovat hadice
různých rozměrů

Příkon: 500 W
Maximální kapacita čerpání: 8500 l/h
Maximální výška čerpání: 5 m
Zbytková hloubka vody (přibližná): 35 mm
Maximální hloubka ponoru: 7 m
Maximální velikost částic nečistoty: 35 mm
Maximální teplota kapaliny: 35 °C
Minimální výška hladiny vody při spuštění: 75 mm
Délka napájecího kabelu: 10 m
Hmotnost: 3,2 kg
Voltage/frequency: 230V/50Hz

Balení obsahuje
• Ponorné čerpadlo Skil 0810
• Univerzální přípojka na hadice
• Návod k použití

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
370x220x160
2
60

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0810 AA

Kód EAN
8710364075829

EZUG Nr.
121

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sestava žací a strunové sekačky 0074

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tato kombinace žací a strunové sekačky umožňuje
úplnou péči o trávník
• Nejsnadnější manipulace se sekačkou na trávu díky
inovativním nastavitelným kolečkům (0711)
• Energeticky účinný motor s vysokými otáčkami
9 500 ot/min (0711)
• Jedinečné provedení ‚Easy Storage‘ šetří cenný
skladovací prostor (0711)
• Inteligentní rukojeť: pružná pracovní výška
a pohodlné nastavení pro pojíždění (‚D‘), parkování
(‚P‘) a skladování (‚S‘) (0711)

0711/1164 Příkon: 500/250 W
0711/1164 Rychlost bez zátěže: 9500/12000 ot/min
0711/1164 Systém pokosu: Dvě čepele / dvě struny
0711/1164 Šířka/průměr pokosu: 29/23 cm
0711 Výška pokosu: 25-40-55 mm
0711 Kapacita koše na trávu: 17 l
0711 Hmotnost (včetně koše na trávu): 4,3 kg
1164 Průměr struny: 1,2 mm
1164 Délka struny: 2x4 m
1164 Systém přívodu struny: Strunová hlava Tap & Go
1164 Hmotnost: 1,1 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•
•

Sekačka Skil 0711
Strunová sekačka Skil 1164
Koš na trávu (0711)
Žací čepele (10×) (0711)
Systém cívky (1164)
Návod k použití

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
583x325x300
1
12

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0074 AA

Kód EAN
8710364076420

EZUG Nr.
134

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0705

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Výkonný 1 000 W řemenový motor
• Design „EASY STORAGE“ pro snadné skladování:
odkládací opěra pro opření o stěnu a skládací
rukojeť pro uložení do vertikální polohy
• Integrovaná funkce rychlobrzdy
• Snadné nastavení výšky řezu (bez použití zvláštních
nástrojů)
• Ergonomická transportní rukojeť a nízká hmotnost,
pro pohodlné přenášení

Příkon: 1000 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 31 cm
Výška pokosu: 20-40-60 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 27 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 9,5 kg

Balení obsahuje
• Koš na trávu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
600x360x295
1
12

Viz stručná uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0705 AA

Kód EAN
8710364058563

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0710

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Rukojeť sklopná do svislé polohy šetří asi 50 %
skladovacího místa (design pro snadné ukládání
„EASY STORAGE“)
• Výkonný bezkartáčový asynchronní motor zajišťuje
dlouhou životnost a nízkou hlučnost
• Integrovaná funkce rychlobrzdy
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Snadné nastavování žací výšky prostřednictvím
dvoukotoučových os (bez použití zvláštních
nástrojů)

Příkon: 1100 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 32 cm
Výška pokosu: 30-50-70 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 28 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 12 kg

Balení obsahuje
• Koš na trávu
• Klíč na výměnu čepele

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
580x377x325
1
12

Viz stručná uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0710 AA

Kód EAN
8710364051830

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0710

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Rukojeť sklopná do svislé polohy šetří asi 50 %
skladovacího místa (design pro snadné ukládání
„EASY STORAGE“)
• Výkonný bezkartáčový asynchronní motor zajišťuje
dlouhou životnost a nízkou hlučnost
• Integrovaná funkce rychlobrzdy
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Snadné nastavování žací výšky prostřednictvím
dvoukotoučových os (bez použití zvláštních
nástrojů)

Příkon: 1100 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 32 cm
Výška pokosu: 30-50-70 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 28 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 12 kg

Balení obsahuje
• Koš na trávu
• Klíč na výměnu čepele

Navíc v rámci propagační akce
• Prořezávací nůžky
• Brašna na opasek

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
580x377x325
1
12

Viz stručná uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0710 AS

Kód EAN
8710364053803

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0710

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Rukojeť sklopná do svislé polohy šetří asi 50 %
skladovacího místa (design pro snadné ukládání
„EASY STORAGE“)
• Výkonný bezkartáčový asynchronní motor zajišťuje
dlouhou životnost a nízkou hlučnost
• Integrovaná funkce rychlobrzdy
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Snadné nastavování žací výšky prostřednictvím
dvoukotoučových os (bez použití zvláštních
nástrojů)

Příkon: 1100 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 32 cm
Výška pokosu: 30-50-70 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 28 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 12 kg

Balení obsahuje
• Koš na trávu
• Klíč na výměnu čepele

Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
580x377x325
1
12

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0710 AT

Kód EAN
8710364060580

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0711

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Nejsnadnější manipulace se sekačkou na trávu díky
inovativním nastavitelným kolečkům
• Inteligentní rukojeť: pružná pracovní výška
a pohodlné nastavení pro pojíždění (‚D‘), parkování
(‚P‘) a skladování (‚S‘)
• Nejsnadnější vyprazdňování koše na trávu na trhu
• Šikovné nastavení výšky pokosu se třemi
možnostmi nastavení
• Včetně 10 žacích čepelí pro mnoho let radosti ze
sekání

Příkon: 500 W
Volnoběžné otáčky: 9500 ot/min
Žací systém: Dvě vyměnitelné žací čepele
Šířka pokosu: 29 cm
Výška pokosu: 25-40-55 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 17 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 4,3 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•

Sekačka Skil 0711
Koš na trávu
Pilový list (10×)
Návod k použití

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
583x325x191
2
24

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0711 AA

Kód EAN
8710364074334

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0712

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Nejsnadnější manipulace se sekačkou na trávu díky
inovativním nastavitelným kolečkům
• Inteligentní rukojeť: pružná pracovní výška
a pohodlné nastavení pro pojíždění ('D'), parkování
('P') a skladování ('S')
• Nejsnadnější vyprazdňování koše na trávu na trhu
• Šikovné nastavení výšky pokosu se třemi
možnostmi nastavení
• Včetně 30 žacích čepelí pro mnoho let radosti ze
sekání

Příkon: 500 W
Volnoběžné otáčky: 9500 ot/min
Žací systém: Dvě vyměnitelné čepele
Šířka pokosu: 29 cm
Výška pokosu: 25-40-55 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 17 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 4,3 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•

Sekačka Skil 0712
Koš na trávu
Venkovní prodlužovačka (10 m)
Žací čepel (30×)
Návod k použití

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
583x325x191
2
24

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0712 AA

Kód EAN
8710364076758

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0713

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

• výkonný 1 300W řemenový motor
• Provedení ‚Easy Storage‘ pro snadné skladování:
odkládací opěra pro opření o stěnu a skládací
rukojeť pro uložení do svislé polohy
• velká žací šířka 33 cm
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Snadné nastavování žací výšky prostřednictvím
dvoukotoučových os (bez použití zvláštních
nástrojů)

Příkon: 1300 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 33 cm
Výška pokosu: 20-40-60 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 30 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 9,5 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Koš na trávu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
733x380x332
1
9

Viz stručná uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0713 AA

Kód EAN
8710364068463

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0715

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

• Výkonný 1 400 W řemenový motor
• Provedení ‚Easy Storage‘ pro snadné skladování:
odkládací opěra pro opření o stěnu a skládací
rukojeť pro uložení do svislé polohy
• Indikátor „Koš na trávu je plný“ přehledně zobrazuje,
kdy by měl být koš vyprázdněn
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Ergonomická transportní rukojeť a nízká hmotnost,
pro pohodlné přenášení

Příkon: 1400 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 38 cm
Výška pokosu: 28-48-68 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 35 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 12,3 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Koš na trávu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
755x450x380
1
4

Viz stručná uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0715 AA

Kód EAN
8710364064793

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 0715

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

• Výkonný 1 400 W řemenový motor
• Design „EASY STORAGE“ pro snadné skladování:
odkládací opěra pro opření o stěnu a skládací
rukojeť pro uložení do vertikální polohy
• Indikátor „Koš na trávu je plný“ přehledně zobrazuje,
kdy by měl koš být vyprázdněn
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Ergonomická transportní rukojeť a nízká hmotnost,
pro pohodlné přenášení

Příkon: 1400 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 38 cm
Výška pokosu: 28-48-68 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 35 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 12,3 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Koš na trávu
Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
755x450x380
1
4

Viz stručná uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0715 AT

Kód EAN
8710364065349

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ruční sekačka 0720

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Velký 25 l vak na trávu, pro snadné ukládání sklopný
• Samoostřicí čepele (není zapotřebí žádné zvláštní
ostření)
• Válec s 5 čepelemi pro přesné sečení
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí
• Velké šrouby pro snadné nastavování žací výšky
a čepele

Žací systém: Válec s 5 čepelemi
Šířka pokosu: 30 cm
Výška pokosu: 12-44 mm
Nastavení výšky pokosu: proměnný
Kapacita vaku na trávu: 25 l
Hmotnost (včetně vaku na trávu): 6,8 kg

Balení obsahuje
• Vak na trávu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x370x230
1
16

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0720 AA

Kód EAN
8710364050192

EZUG Nr.
085

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ruční sekačka 0720

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Velký 25 l vak na trávu, pro snadné ukládání sklopný
• Samoostřicí čepele (není zapotřebí žádné zvláštní
ostření)
• Válec s 5 čepelemi pro přesné sečení
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí
• Velké šrouby pro snadné nastavování žací výšky
a čepele

Žací systém: Válec s 5 čepelemi
Šířka pokosu: 30 cm
Výška pokosu: 12-44 mm
Nastavení výšky pokosu: proměnný
Kapacita vaku na trávu: 25 l
Hmotnost (včetně vaku na trávu): 7,1 kg

Balení obsahuje
• Vak na trávu
Navíc v rámci propagační akce
• Prořezávací nůžky
• Brašna na opasek

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x370x230
1
16

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0720 AS

Kód EAN
8710364053810

EZUG Nr.
085

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ruční sekačka 0720

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Velký 25 l vak na trávu, pro snadné ukládání sklopný
• Samoostřicí čepele (není zapotřebí žádné zvláštní
ostření)
• Válec s 5 čepelemi pro přesné sečení
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí
• Velké šrouby pro snadné nastavování žací výšky
a čepele

Žací systém: Válec s 5 čepelemi
Šířka pokosu: 30 cm
Výška pokosu: 12-44 mm
Nastavení výšky pokosu: proměnný
Kapacita vaku na trávu: 25 l
Hmotnost (včetně vaku na trávu): 7,1 kg

Balení obsahuje
• Vak na trávu
Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x370x230
1
16

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0720 AT

Kód EAN
8710364060597

EZUG Nr.
085

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ruční sekačka 0721

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•

• Samoostřicí čepele (není zapotřebí žádné zvláštní
ostření)
• Válec s 5 čepelemi pro přesné sečení
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí
• Velké šrouby umožňují snadné nastavování čepele
a výšky pokosu
• Přímý, robustní design pro snadnou montáž
a efektivní práci

Žací systém: Válec s 5 čepelemi
Šířka pokosu: 30 cm
Výška pokosu: 12-44 mm
Nastavení výšky pokosu: proměnný
Hmotnost: 6,1 kg

Balení obsahuje

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x370x230
1
16

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0721 AA

Kód EAN
8710364068913

EZUG Nr.
085

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ruční sekačka 0725

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•

• Samoostřicí čepele (není zapotřebí žádné zvláštní
ostření)
• Válec s 5 čepelemi pro přesné sečení
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Velké šrouby pro snadné nastavování žací výšky
a čepele
• Přímý, robustní design pro snadnou montáž
a efektivní práci

Žací systém: Válec s 5 čepelemi
Šířka pokosu: 30 cm
Výška pokosu: 12-44 mm
Nastavení výšky pokosu: proměnný
Hmotnost: 6,4 kg

Balení obsahuje

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x370x230
1
16

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0725 AA

Kód EAN
8710364051946

EZUG Nr.
085

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Ruční sekačka 0725

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Samoostřicí čepele (není zapotřebí žádné zvláštní
ostření)
• Válec s 5 čepelemi pro přesné sečení
• Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
pro lepší uchopení a větší pohodlí při sekání trávy
• Velké šrouby pro snadné nastavování žací výšky
a čepele
• Přímý, robustní design pro snadnou montáž
a efektivní práci

Žací systém: Válec s 5 čepelemi
Šířka pokosu: 30 cm
Výška pokosu: 12-44 mm
Nastavení výšky pokosu: proměnný
Kapacita vaku na trávu: 25 l
Hmotnost (včetně vaku na trávu): 7,1 kg

Balení obsahuje
• Vak na trávu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x370x230
1
16

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0725 AB

Kód EAN
8710364052189

EZUG Nr.
085

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sekačka na trávu 1170

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Příkon: 1100 W
Žací systém: Rotační čepel
Šířka pokosu: 32 cm
Výška pokosu: 20-40-60 mm
Nastavení výšky pokosu: 3
Kapacita koše na trávu: 25 l
Hmotnost (včetně koše na trávu): 8,4 kg

Výkonný 1 100W řemenový motor
Velká žací šířka 32 cm
Velký 25 l koš na trávu pro plynulou práci
Ergonomická transportní rukojeť a nízká hmotnost,
pro pohodlné přenášení
• Snadné nastavování výšky pokosu (nejsou potřebné
žádné další nástroje)

Balení obsahuje
• Koš na trávu

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
595x360x290
1
12

Logistika
Objednací kód
F015 1170 AA

Kód EAN
8710364067503

EZUG Nr.
081

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Sestava žací a strunové sekačky 0074

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tato kombinace žací a strunové sekačky umožňuje
úplnou péči o trávník
• Nejsnadnější manipulace se sekačkou na trávu díky
inovativním nastavitelným kolečkům (0711)
• Energeticky účinný motor s vysokými otáčkami
9 500 ot/min (0711)
• Jedinečné provedení ‚Easy Storage‘ šetří cenný
skladovací prostor (0711)
• Inteligentní rukojeť: pružná pracovní výška
a pohodlné nastavení pro pojíždění (‚D‘), parkování
(‚P‘) a skladování (‚S‘) (0711)

0711/1164 Příkon: 500/250 W
0711/1164 Rychlost bez zátěže: 9500/12000 ot/min
0711/1164 Systém pokosu: Dvě čepele / dvě struny
0711/1164 Šířka/průměr pokosu: 29/23 cm
0711 Výška pokosu: 25-40-55 mm
0711 Kapacita koše na trávu: 17 l
0711 Hmotnost (včetně koše na trávu): 4,3 kg
1164 Průměr struny: 1,2 mm
1164 Délka struny: 2x4 m
1164 Systém přívodu struny: Strunová hlava Tap & Go
1164 Hmotnost: 1,1 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•
•
•

Sekačka Skil 0711
Strunová sekačka Skil 1164
Koš na trávu (0711)
Žací čepele (10×) (0711)
Systém cívky (1164)
Návod k použití

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
583x325x300
1
12

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0074 AA

Kód EAN
8710364076420

EZUG Nr.
134

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Strunová sekačka 0730

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Dvoustrunový žací systém pro rychlé a perfektní
výsledky vyžínání
• Teleskopické nastavení výšky pro zvýšení osobního
pohodlí při práci
• Strunová hlava „Tap&Go“ pro snadné dosunutí
struny při práci podle požadavku
• Velký, lehce jdoucí hlavní spínač pro maximální
pohodlí
• Ergonomicky navržená rukojeť pro lepší komfort

Příkon: 250 W
Rychlost bez zátěže: 12000 ot/min
Žací průměr: 25 cm
Výškové nastavení: 80-110 cm
Žací systém: Dvoustrunový žací systém
Průměr řádku: 1,2 mm
Délka řádku: 2 x 2,5 m
Řádkování: Strunová hlava Tap & Go
Hmotnost: 2,6 kg
Voltage/frequency: 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Navíjecí systém
• Modul skladovacích kolejniček Skil

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
874x208x95
4
40

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0730 AA

Kód EAN
8710364051854

EZUG Nr.
091

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Strunová sekačka 0730

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Výkonný 250 W motor pro většinu případů vyžínání
trávy
• Dvoustrunový žací systém pro rychlé a perfektní
výsledky vyžínání
• Teleskopické nastavení výšky pro zvýšení osobního
pohodlí při práci
• Strunová hlava „Tap&Go“ pro snadné dosunutí
struny při práci podle požadavku

Příkon: 250 W
Rychlost bez zátěže: 12000 ot/min
Žací průměr: 25 cm
Výškové nastavení: 80-110 cm
Žací systém: Dvoustrunový žací systém
Průměr řádku: 1,2 mm
Délka řádku: 2 x 2,5 m
Řádkování: Strunová hlava Tap & Go
Hmotnost: 2,6 kg

Balení obsahuje
• Navíjecí systém
• Modul skladovacích kolejniček Skil

Navíc v rámci propagační akce
• Prořezávací nůžky
• Brašna na opasek

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
874x208x95
4
40

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0730 AS

Kód EAN
8710364053827

EZUG Nr.
091

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Strunová sekačka 0730

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 250W motor pro většinu případů vyžínání
trávy
• Dvoustrunový žací systém pro rychlé a perfektní
výsledky vyžínání
• Teleskopické nastavení výšky pro zvýšení osobního
pohodlí při práci

Příkon: 250 W
Rychlost bez zátěže: 12000 ot/min
Žací průměr: 25 cm
Výškové nastavení: 80-110 cm
Žací systém: Dvoustrunový žací systém
Průměr řádku: 1,2 mm
Délka řádku: 2 x 2,5 m
Řádkování: Strunová hlava Tap & Go
Hmotnost: 2,1 kg

Balení obsahuje
• Navíjecí systém
• Modul skladovacích kolejniček Skil
Navíc v rámci propagační akce
• Zaklápěcí pila

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
874x208x95
1
40

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0730 AT

Kód EAN
8710364060603

EZUG Nr.
091

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Strunová sekačka 0731

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ergonomický design (s motorem v blízkosti rukojeti)
zajišťuje dokonalé vyvážení
• Teleskopické nastavení výšky pro zvýšení osobního
pohodlí při práci
• Druhá nastavitelná rukojeť pro zvlášť přesné vedení
nástroje
• Dvoustrunový vysoce kvalitní žací systém pro rychlé
a perfektní výsledky vyžínání
• Odlehčení od tahu kabelu zabraňuje poškození
kabelu nebo nářadí

Příkon: 1000 W
Rychlost bez zátěže: 7000 ot/min
Žací průměr: 35 cm
Výškové nastavení: 110-120 cm
Žací systém: Dvoustrunový žací systém
Průměr řádku: 1,6 mm
Délka řádku: 2 x 4.5 m
Řádkování: Automatický
Hmotnost: 3,2 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• 3 x cívka s 9 m (2 x 4,5 m) strunou
• Modul skladovacích kolejniček Skil

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
740x248x106
3
36

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0731 AA

Kód EAN
8710364065660

EZUG Nr.
091

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Strunová sekačka 0735

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Dodávaný skladovací modul „EASY STORAGE“ lze
rozšířit tak, abyste na skladovací kolejničky mohli
zavěsit své zahradní nářadí Skil
• Výkonný 250 W motor pro většinu případů vyžínání
trávy
• Dvoustrunový žací systém pro rychlé a perfektní
výsledky vyžínání
• Žací hlava přestavitelná o 180º pro snadné vyžínání
okrajů trávníků

Příkon: 250 W
Rychlost bez zátěže: 12000 ot/min
Žací průměr: 25 cm
Žací systém: Dvoustrunový žací systém
Průměr řádku: 1,2 mm
Délka řádku: 2 x 2,5 m
Řádkování: Strunová hlava Tap & Go
Hmotnost: 1,7 kg
Voltage/frequency: 230-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Navíjecí systém
• Modul skladovacích kolejniček Skil

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
584x225x106
3
54

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0735 AA

Kód EAN
8710364051878

EZUG Nr.
091

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Zahradní fukar/vysavač 0790

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržený design Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Výkonný motor pro režim foukání i odsávání
• Multifunkční zahradní fukar a vysavač „2 v 1“ s
funkcí drtiče
• Snadná změna režimu jednoduchým otočením
knoflíku
• Vysoce účinné drcení za účelem redukce objemu
odpadu 10 ku 1

Příkon: 2800 W
Rychlost vyfukovaného vzduchu: 270 km/h
Sací výkon: 13 m³/min
Objemová účinnost drcení: 10:1
Objem sběrného vaku: 40 l
Hmotnost: 3,8 kg

Balení obsahuje
•
•
•
•

Sběrný vak
Ramenní popruh
Podpěrná kolečka
Modul skladovacích kolejniček Skil a hák

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
445x330x330
1
15

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0790 AA

Kód EAN
8710364054619

EZUG Nr.
106

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Zahradní fukar/vysavač 0791

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržený design Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Výkonný motor pro režim foukání i odsávání
• Multifunkční zahradní fukar a vysavač „2 v 1
“ s funkcí drtiče
• Snadná změna režimu jednoduchým otočením
knoflíku
• Vysoce účinné drcení za účelem redukce objemu
odpadu 10 ku 1

Příkon: 2800 W
Rychlost vyfukovaného vzduchu: 270 km/h
Sací výkon: 13 m³/min
Objemová účinnost drcení: 10:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Hmotnost: 3,2 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•

Sběrný vak
Ramenní popruh
Podpěrná kolečka
Modul skladovacích kolejniček Skil

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
460x330x220
1
22

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0791 AA

Kód EAN
8710364069750

EZUG Nr.
106

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Zahradní fukar/vysavač 0795

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržený design Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Výkonný motor pro režim foukání i odsávání
• Plynule nastavitelné řízení otáček pro různé
aplikace
• Multifunkční zahradní fukar a vysavač „2 v 1
“ s funkcí drtiče
• Snadná změna režimu jednoduchým otočením
knoflíku

Příkon: 3000 W
Rychlost vyfukovaného vzduchu: 150-270 km/h
Sací výkon: 13 m³/min
Objemová účinnost drcení: 10:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Hmotnost: 3,2 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•

Sběrný vak
Ramenní popruh
Podpěrná kolečka
Modul skladovacích kolejniček Skil

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
460x330x220
1
22

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0795 AA

Kód EAN
8710364069767

EZUG Nr.
106

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Vysokotlaký čistič 0760

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Má víc než dostatečný výkon a tlak pro domácí
čistění
• Plně hliníkové čerpadlo pro delší životnost
• Kompaktní a lehké (snadno přenosné)
• Vyšší mobilita ve velké pracovní oblasti, až 11 m (5
m kabel, 5 m hadice, a pracovní násada)
• Dlouhá pracovní násada s proměnným nastavením
střiku

Příkon: 1400 W
Max. tlak: 100 bar
Max. průtok: 300 l/h
Max. průtočná teplota: 40 °C
Délka hadice: 5 m
Délka kabelu: 5 m
Hmotnost (bez příslušenství): 4,5 kg

Balení obsahuje
•
•
•
•
•

Pracovní násada s pistolovou spouští
Lahev čistidla
Modul skladovacích kolejniček Skil
2x vázací pásek „EASY STORAGE“
Přípojka bezpečnostní zahradní hadice Aqua-Stop

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
500x267x201
2
28

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0760 AA

Kód EAN
8710364051922

EZUG Nr.
109

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Vysokotlaký čistič 0761

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

• Plně hliníkové čerpadlo pro delší životnost
• Kompaktní a lehké (snadno přenosné)
• Vyšší mobilita ve velké pracovní oblasti, až 11 m (5
m kabel, 5 m hadice, a pracovní násada)
• Dlouhá pracovní násada s proměnným nastavením
střiku
• Robustní a ergonomický design

Příkon: 1400 W
Max. tlak: 105 bar
Max. průtok: 370 l/h
Max. průtočná teplota: 50 °C
Délka hadice: 5 m
Délka kabelu: 5 m
Hmotnost (bez příslušenství): 4,1 kg
Voltage/frequency: 220-230V/50-60Hz

Balení obsahuje
•
•
•
•

Pracovní násada s pistolovou spouští
Lahev čistidla
Skladovací systém „EASY STORAGE“
Přípojka zahradní hadice

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
450x270x210
2
28

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0761 AA

Kód EAN
8710364072859

EZUG Nr.
109

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

Informace o výrobku

Zahradní pila 0788

Specifikace

Vlastnosti

•
•
•
•
•
•
•

• Exkluzivně navržená rukojeť Skil „EASY STORAGE
“ pro praktické zavěšení nářadí na dodané
skladovací kolejničky Skil
• Pohodlné prořezávání větví do Ø 80 mm
• Lehká a kompaktní konstrukce poskytuje optimální
pracovní komfort
• Jednoduchá výměna pilového listu bez nářadí
(„CLIC“)
• Kompatibilní s listy univerzální pily ocasky

Příkon: 350 W
Délka listu: 15 cm
Zdvih listu: 18 mm
Rychlost kmitání listu: 2350 kmitů/min
Prořez ve dřevě: 80 mm
Hmotnost: 1,5 kg
Voltage/frequency: 220-240V/50-60Hz

Balení obsahuje
• Pilový list (2x)
• Modul skladovacích kolejniček Skil

Informace o balení
Rozměry (Š x V x H)
Baleno po
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)

Dostupnost
303x208x73
1
170

Viz uživatelská příručka

Logistika
Objednací kód
F015 0788 AA

Kód EAN
8710364066285

EZUG Nr.
026

Uživatelská příručka

Únor 2016

Czech

