
2
0

1
6



Dla powierzchni do 600 do 800 m2

Kosiarka elektryczna pełna mocy

Wygodny, podwójny przełącznik
dla przyjemnego i bezpiecznego prowadzenia
Korpus z polipropylenu (PP) 
odporny i wytrzymały
Centralna regulacja wysokości cięcia - 6 pozycji
większy komfort pracy, dostosowanie wysokości cięcia do potrzeb
Zwiększona średnica kół
dla łatwiejszego wykonywania manewrów
Wytrzymałe metalowe noże
dla długiego czasu eksploatacji
Tekstylny zbiornik z twardą pokrywą
pozwalający na optymalne wypełnienie 
Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
dla wygodnego transportu
Składany uchwyt 
dla kompaktowego przechowywania

> 380 - 420 mm20 - 70 mm6 x Ø 250  ∕ 170 mm
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45 - 50 l



Kosiarka elektryczna

Model EL 4218 TL
Moc 1800 W
Szerokość 42 cm 
Zbiornik 50 l
Wysokość cięcia 20 do 70 mm
Koła 250 mm / 170 mm
Poziom hałasu 96 dB(A)
Waga 14,3 kg
Art.-Nr. 77033950-L
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Dla powierzchni do 1600 m2

Kosiarki spalinowe

Silnik górnozaworowy czterosuwowy OHV Tonino Lamborghini 
niezawodny, trwały silnik o niskim zużyciu paliwa i wysokiej efektywności pracy 

4w1 funkcje:
zbieranie, mulczowanie, wyrzut boczny, wyrzut tylny
Mocny, trwały napęd samobieżny wysokiej jakości
Ergonomiczny uchwyt z miękką strefą 
system szybkiego składania z regulacją wysokości dla wygody
transportu i prawidłowej postawy ciała  
Centralna regulacja wysokości cięcia - 8 pozycji od 30 do 80mm
dla zwiększenia komfortu i dostosowania wysokości cięcia do potrzeb
Kosz tekstylny z twardą pokrywą
Wysokie koła
dla lepszego manewrowania
Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi odpowiednio uszczelnionymi 
ochrona przed zabrudzeniem i gwarancja trwałości urządzenia 
Aluminiowy mechanizm szybkiego składania
i regulacja wysokości do kompaktowego przechowywania
 

> 460 mm30 - 80 mm8 x Ø 298  ∕ 200 mm60 l



Kosiarka spalinowa
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Cechy szczególne BRM 4650 S TL:
» Panel z uchwytem na kubki  i schowkiem
» Przyłącze wody

Model BRM 4650 S TL
Pojemność skokowa 140 cm³
Moc 2.0 kW / 2800 ob/min.
Szerokość 46 cm 
Zbiornik    60 l
Wysokość cięcia  30 do 80 mm
Koła 298 mm / 200 mm
Samobieżna GT France
Poziom hałasu 96 dB(A)
Waga 35.5 kg
Art.-Nr. 77005900-L
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Do powierzchni do 2000 m2

 Kosiarki spalinowe

Silnik górnozaworowy czterosuwowy OHV Tonino Lamborghini 
niezawodny, trwały silnik o niskim zużyciu paliwa i wysokiej efektywności pracy
4w1 funkcje:
zbieranie, mulczowanie, wyrzut boczny, wyrzut tylny
Wysokiej jakości napęd własny
Ergonomiczna rękojeść z wygodnym pulpitem sterowania i miękką strefą
dla komfortowego i bezpiecznego prowadzenia
Seria INOX wyposażona w bardzo wysokiej jakości, niezwykle odporny korpus 
ze stali nierdzewnej połączenie najlepszej stabilności, trwałości i wagi
Centralna regulacja wysokości cięcia - 5 pozycji
dla zwiększenia komfortu i dostosowania wysokości cięcia do potrzeb
Kosz tekstylny z twardą pokrywą
Wysokie koła
dla lepszego manewrowania
Koła z podwójnymi łożyskami
kulkowymi uszczelnionymi dla ochrony przed zabrudzeniem i większej trwałości
Przyłącze wody
dla komfortu czyszczenia 
Aluminiowy mechanizm szybkiego składania
i regulacja wysokości do kompaktowego przechowywania

> 480 / 540 mm20 - 65 mm5 x Ø 280  ∕ 200 mm70 l



Kosiarka spalinowa
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Model BRM 4860 TL BRM 5460 TL
Pojemność skokowa 173 cm³ 173  cm³
Moc 1.8 kW / 2800 ob./min 1.8 kW / 2800 ob/min.
Szerokość cięcia 48 cm 54 cm
Zbiornik 70 l 70 l
Wysokość cięcia   20 do 65 mm 20 do 65 mm
Średnica kół 280 mm / 200 mm 280 mm / 200 mm 
Samobieżna Jedna prędkość Różne prędkości 
Poziom hałasu 96 dB(A)  98 dB(A)
Waga 39.0 kg 42.5 kg
Art.-Nr. 77005600-L 77005700-L

Cechy szczególne BRM 5460 TL:
» Wysokiej jakości napęd własny o 
 różnych prędkościach



Do powierzchni do 2500 m2

Kosiarki spalinowe

Silnik górnozaworowy czterosuwowy OHV Tonino Lamborghini 
niezawodny, trwały silnik o niskim zużyciu paliwa i wysokiej efektywności pracy
4w1 funkcje:
zbieranie, mulczowanie, wyrzut boczny, wyrzut tylny
3 biegi, wysokiej jakości napęd własny
Ergonomiczna rękojeść z wygodnym pulpitem sterowania i miękką strefą
dla komfortowego i bezpiecznego prowadzenia
Seria INOX wyposażona w bardzo wysokiej jakości, niezwykle odporny korpus 
ze stali nierdzewnej 
połączenie najlepszej stabilności, trwałości i wagi
System BBC- sprzęgło z hamulcem noży - zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, ostrza zatrzymują się przy opróżnianiu kosza lub manewrach
Centralna regulacja wysokości cięcia - 5 pozycji
dla zwiększenia komfortu i dostosowania wysokości cięcia do potrzeb
Kosz tekstylny z twardą pokrywą
Koła z podwójnymi łożyskami
kulkowymi uszczelnionymi dla ochrony przed zabrudzeniem 
i większej trwałości
Wysokie koła
dla lepszego manewrowania
Przyłącze wody
dla komfortu czyszczenia 
Aluminiowy mechanizm szybkiego składania
i regulacja wysokości do kompaktowego przechowywania
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560 mm20 - 65 mm5 x Ø 280  ∕ 200 mm84 l
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Kosiarka spalinowa samobieżna

Modell BRM 5770 TL
Pojemność skokowa 223 cm³
Moc 2.66 kW / 2700 ob/min.
Szerokość cięcia  56 cm 
Zbiornik 84 l
Wysokość cięcia  20 do 65 mm
Średnica kół 280 mm / 200 mm
Samobieżna 3-biegi
Poziom hałasu 98 dB(A)
Waga 45.5 kg
Art.-Nr. 77005800-L



Do pielęgnacji małych powierzchni, krawędzi trawnika oraz prac porządkowych w 
dużych ogrodach w trudnodostępnych miejscach np. wokół drzew, krzewów, wzdłuż 
ścieżek, dookoła domu.

Poręczna, ergonomiczna i mobilna

Ergonomiczna zbalansowana konstrukcja z wygodnym uchwytem z 
miękką strefą
pozwala na pracę bez wysiłku
Regulowany kąt uchwytu na teleskopie
dla wygodnego i bezpiecznego prowadzenia podkaszarki
Regulowany teleskop
dla dowolnego dostosowania wysokości do wzrostu
(5 pozycji - 80mm) 
3-pozycje głowicy  
ułatwiają pracę w trudnodostępnych miejscach np. pod krzewami
Obrotowy o 180° uchwyt górny
zmiana na pionowy tryb pracy ułatwiający pracę przy krawędziach
Opatentowany uchwyt kabla
odciąża kabel tak, aby przedłużacz nie wypinał się podczas pracy
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Podkaszarka elektryczna

Cechy szczególne RT 6070:
» Elektroniczna kontrola mocy i   
 poziomu hałasu 
» Ogranicznik chroniący rośliny
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Model RT 6050 RT 6070 
Moc 500 W 700 W   
Średnica cięcia 300 mm 300 mm 
Grubość  żyłki 1.4 - 1.6 mm 1.4 - 1.6 mm  
System cięcia Tippautomatik Tippautomatik 
Ochrona roślin - tak 
Poziom hałasu 96 dB(A) 96 dB(A) 
Waga 2,8 kg 2,8 kg 
Art.-Nr. 10605000-L 10607000-L 
Akcesoria D szpula  D szpula 



„2 w 1” rozwiązanie do podcinania i czyszczenia małych powierzchni. 
Jednocześnie tnie i zasysa trawę do zbiornika. Żadnych odpadków na trawie, 
kwietnikach, ścieżkach i tarasach.  

Elektryczna podkaszarka ze zbiornikiem

Ergonomiczna zbalansowana konstrukcja 
Uchwyt z miękką strefą
pozwala na komfortową pracę bez wysiłku
Z kółkiem przednim
dla większego komfortu i precyzyjnego cięcia
Rolki prowadzące
dla pracy bez zmęczenia
Dodatkowy uchwyt z wyłącznikiem bezpieczeństwa
dla wygodnego i pewnego prowadzenia
Regulowany teleskop
dla dowolnego dostosowania wysokości do wzrostu (5 pozycji - 80mm)
Zintegrowany zbiornik materiałowy 10L 
do szybkiego i czystego cięcia bez konieczności zbierania
„Click-in” System cięcia nożem
szybka i beznarzędziowa wymiany noży 
Nóż z tworzywa – długa żywotność przy mniejszym zużyciu i wysokiej efektywności cięcia
Opatentowany uchwyt kabla
Odciąża kabel, aby przedłużacz nie wypinał się podczas pracy 
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Podkaszarka elektryczna
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Model RTV 6050
Moc 500 W
Średnica cięcia 200 mm 
Cięcie Noże
Zbiornik 10L
Poziom hałasu 96 dB(A) 
Waga 4.3 kg
Art.-Nr. 11605000-L
Akcesoria RTV noże



Przeznaczona do przycinania i  koszenia dużych powierzchni, krawędzi trawników oraz 
prac porządkowych. Dla wymagających zastosowań w rolnictwie i pielęgnacji zieleni.

Potężna moc

Wytrzymały, chłodzony powietrzem 2-suwowy silnik
zapewnia mniejsze zużycie paliwa i dłuższą trwałość
Cyfrowy elektroniczny zapłon
utrzymuje optymalną moc w każdym zakresie prędkości silnika
Easy Start System
dla ułatwienia startu
Wał korbowy z podwójnym łożyskiem ze stopu 20 CrMo
dla zmniejszenia wibracji i przedłużenia żywotności narzędzia
Chromowany cylinder
zapewnia długotrwałą żywotność
Sztywny, chromowany wał napędowy ze stali
zwiększona żywotność urządzenia   
Regulowany uchwyt dwuręczny zgodnie z normą EN ISO 11806-1:2011 
dla zwiększonego komfortu pracy 
Rura aluminiowa 
dla zapewnienia stabilności i zmniejszenia wibracji
Innowacyjna głowica z ochroną przed splataniem trawy
Duży zbiornik
Profesjonalny pas
dla równomiernego rozłożenia ciężaru
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0.9 kW -
32.6cc
1.25 kW -
42.7cc

900 ml
1000 ml

255 mm 430 mm



Kosa spalinowa

Cechy szczególne PB 33/43 L: 
» Uchwyt pojedynczy

Cechy szczególne PB 43:
» Cylinder pokryty ceramiczną powłoką
» Świeca zapłonowa marki „NGK“ 
» Pierścienie tłokowe ze stopu CrMoTi
» Doskonałej jakości japońskie łożyska igiełkowe  

» Katalizator „BASF“

Model PB 33L TL PB 33B TL PB 43L TL PB 43B TL
Pojemność skokowa 32,6 cm³ 32,6 cm³ 42,7 cm³ 42,7 cm³
Moc 0.9 kW 0.9 kW 1.25 kW   1.25 kW
Rura aluminiowa 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm
Uchwyt Pojedynczy Typ rowerowy  Pojedynczy Typ rowerowy  
Średnica cięcia  (żyłka)  430 mm 430 mm 430 mm 430 mm
Średnica cięcia (nóż)  255 mm  255 mm  255 mm 255 mm 
Grubość  żyłki 2.4 mm 2.4 mm  2.4 mm  2.4 mm 
System cięcia Tippautomatik Tippautomatik Tippautomatik Tippautomatik
Zbiornik 900 ml 900 ml 1000 ml 1000 ml
Poziom hałasu 114 dB(A) 114 dB(A) 114 dB(A) 114 dB(A)
Waga 7.3 kg 7.4 kg 7.6 kg 7.7 kg
Art.-Nr. 73046600-L 73046550-L 73046500-L 73046450-L
Akcesoria DA-F16 szpula/ 3-noże DA-F16 szpula/ 3-noże DA-F16 szpula/ 3-noże DA-F16 szpula/ 3-noże
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Do precyzyjnego kształtowania, skracania i cięcia krzewów i 
obrzeży trawników.

Małe, kompaktowe i wydajne

Markowy akumulator litowo-jonowy
pozwalający na bardzo wysoką wydajność cięcia
Ładowarka ze wskaźnikiem poziomu naładowania
ułatwiająca szybkie i skuteczne ładowanie
Ergonomiczna konstrukcja urządzenia i wygodna rękojeść SOFT GRIP
zwiększenie komfortu pracy
Metalowe przekładnie
znaczące przedłużenie trwałości urządzenia
Błyskawiczna wymiana noży bez użycia narzędzi przez „Klick-System“
zamiana noży zajmuje poniżej 5 sek.
Przeciwbieżne ostrza noży
zapobiegające wibracji i zwiększające efektywność cięcia
Noże obrabiane laserowo i szlifowane diamentem
poprawiające precyzję i czystość cięcia
Ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie noże
wydłużające żywotność urządzenia
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Nożyce akumulatorowe do 
trawy i krzewów

n o  l o a d  s p e e d

min.

Li
th

iu

m-Ion Battery Pow
er
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Model GBS 6036 LI
Moc  3,6V , 1,5 Ah
Czas pracy  (bez ładowania) ok. 40 min
Czas ładowania ok. 4 h
Szerokość cięcia (GS) 80 mm
Długość cięcia (BS) 160 mm
Rozstaw ostrzy (BS) 8 mm
Poziom hałasu 79 dB(A)
Waga 550 g
Art.-Nr. 50605040-L 
Akcesoria Noże



Do cięcia młodych żywopłotów o gałęziach małych lub średnich (np. ligustr, 
żywotnik). HS6070: Bardzo innowacyjny! Wyjątkowo mocny i wydajny! Długie cięcie! 
Do cięcia krzewów o grubszych gałęziach (np. buk, grab).

Ergonomiczne i wydajne

Wyważona, zbalansowana konstrukcja
dla bezpiecznej i wygodnej pracy w każdej pozycji
Metalowe przekładnie
dla zwiększenia trwałości urządzenia
Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
dla ochrony przekładni oraz ostrzy w wypadku zablokowania
Opatentowany szybki STOP ostrzy
dla niezawodnego, natychmiastowego zatrzymania ostrzy
Naprzemiennie działające podwójne ostrza
dla zwiększenia wydajności i obniżenia wibracji
Laserowo wycinane ostrza ze specjalnie hartowanej sprężystej stali
wydłużony czas użytkowania 
Diamentowo szlifowane ostrza o specjalnej geometrii
dla maksymalnej ostrości i czystości cięcia
Galwanizowane, antykorozyjne ostrza
dla przedłużenia trwałości ostrzy
Secjalny uchwyt mocowania kabla
dla pewnego i wygodnego mocowania 
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18 mm
22 mm

450 mm
550 mm
650 mm



Nożyce elektryczne do 
żywopłotu

Cechy szczególne HS 6050 D:
» Obrotowa rękojeść o 180° 
» Opatentowany szybki STOP ostrzy

Cechy szczególne HS 6070:
» Opatentowany obrotowy 
 uchwyt przedni o 180° 
 blokowany w 3 pozycjach
» 2-stopniowe metalowe 
 przekładnie z b. wysokim 
 momentem obrotowym 
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Model HS 6050 D HS 6070
Moc 500 W 700 W  
Długość cięcia 550 mm 650 mm 
Rozstaw  zębów 22 mm 29 mm
Obrotowa rękojeść  tak tak
Przekładnie Metal Metal + 2-stopnie
Osłona ostrzy tak tak
Poziom hałasu 95 dB(A) 97 dB(A)
Waga 3.9 kg 4.2 kg
Art.-Nr. 44715522-L 44746500-L



Do cięcia żywopłotów do 3 m wysokości  o małych i średnich gałęziach dzięki lek-
kiemu wysięgnikowi  teleskopowemu (np. żywotników, świerków). 

Markowy akumulator litowo-jonowy
pozwalający na bardzo wysoką wydajność i niezmienną jakość cięcia
6-pozycyjna regulacja kąta w zakresie do 135°
dla wygodnego i ergonomicznego cięcia
Wysięgnik wzmacniany włóknem szklanym
pozwala na regulację wysokości cięcia
Rękojeść z miękką strefą
dla komfortowego i bezpiecznego chwytu
Eco-switch  
2 prędkości: pełna moc i 50% mocy 
Naprzemiennie działające podwójne ostrza
dla zwiększenia wydajności cięcia i obniżenia wibracji
Laserowo wycinane ostrza ze specjalnej sprężystej stali
wydłużony czas użytkowania
Diamentowo szlifowane ostrza o zoptymalizowanej geometrii
dla maksymalnej ostrości oraz czystości cięcia
Pasek na ramię
dla optymalnego zrównoważenia wagi  

Wysokość pracy do 3 m
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regulowane od
1,95 - 2,35 m 
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Akumulatorowe teleskopowe 
nożyce do żywopłotu

Model ATHS 6040 LI
Moc 24 V/1.9 Ah
Czas pracy  (bez ładowania) ok. 60 min. (eco mode)
Czas ładowania 3-5 h
Długość cięcia  400 mm 
Szerokość cięcia 18 mm
Osłona ostrzy tak
Poziom hałasu 95 dB(A)
Waga 4.2 kg
Art.-Nr. 51000400-L
Akcesoria                            akumulator



Markowy alumulator litowo-jonowy: 
zapewnia dużą siłę cięcia oraz niezmienną wysoką wydajność
Prowadnica i łańcuch OREGON 
gwarantuje bezpieczne prowadzenie łańcucha i wysoką wydajność cięcia
Wysięgnik wzmacniany włóknem szklanym
Rękojeść z miękkim uchwytem Softgrip
dla pewnego chwytu i komfortu pracy
Automatyczny system smarowania oleju 
ze wskaźnikiem poziomu dla ułatwienia obsługi
Pas na ramię
dla wygody i ergonomii pracy  

Do okrzesywania drzew i krzewów do 4,5 m wysokości za pomocą lekkiego 
wysięgnika teleskopowego

Wysokość pracy do 4.5 m
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regulowane od
1,85 - 3,15 m 

Podkrzesywarka akumulatorowa 
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Model TAS 2420 LI
Moc 24 V/1.9 Ah
Czas pracy bez  ładow ok. 60 min.
Czas ładowania 3-5 h
Długość prowadnicy 200 mm
Łańcuch Oregon 91 PJ033X
Poziom hałasu 92 dB(A)
Waga 3.8 kg
Art.-Nr. 51800300-L
Akcesoria                            Łańcuch



Wyjątkowo mocna pilarka elektryczna do pielęgnacji drzew i cięcia drewna 

Wyważona konstrukcja i ergonomiczny uchwyt
dla komfortu cięcia w każdej pozycji
Wzmocnione metalowe przekładnie
gwarantujące długą pracę urządzenia oraz mniejsze zużycie 
Prowadnica łańcucha firmy Oregon oraz antywibracyny łańcuch 
dla bezpiecznego prowadzenia łańcucha i wysokiej wydajności cięcia
Opatentowany beznarzędziowy system napinania i wymiany łańcucha 
Stabilna pozycja urządzenia podczas wymiany łańcucha
wygodna wymiana łańcucha i prowadnicy bez dodatkowego podparcia
Wysoki moment obrotowy
wydajne cięcie przy mniejszym poborze mocy
Metalowy zderzak oporowy
dla ułatwienia prowadzenia cięcia
Reagujący szybko hamulec bezwładnościowy 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
Automatyczny system smarowania łańcucha ze wskaźnikiem 
poziomu oleju dla ułatwienia obsługi
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Bardzo mocna 



Piła łańcuchowa elektryczna
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Model KS 6024
Moc 2400 W
Długość miecza 400 mm
Łańcuch Oregon 91 PX 57
Hamulec ręczny tak
Hamulec inercyjny tak
Poziom hałasu 104 dB(A)
Waga 4.9 kg
Art. Nr. 23514050-L
Akcesoria                            Łańcuch



Do cięcia i okrzesywania drzew oraz cięcia drewna opałowego. PC 26 – lekka pilarka 
z górnym uchwytem. Do pielęgnacji drzew przez profesjonalnych, wykwalifikowanych 
użytkowników. Model PC 26 CA TL do prac rzeźbiarskich w drewnie.

Wytrzymały, chłodzony powietrzem 2-suwowy silnik:
zapewnia mniejsze zużycia paliwa i dłuższą trwałość urządzenia
Doskonale wyważona konstrukcja, ergonomiczna rękojeść,
Wygodny uchwyt pokryty miękkim tworzywem
dla podniesienia komfortu użytkowania
System antywibracyjny:
pomaga zredukować wysiłek podczas pracy
Gaźnik firmy Walbro: 
optymalna moc przy wszystkich zakresach prędkości
Primer (pompka) i Auto-Choke: dla łatwiejszego startu
Świeca zapłonowa marki „Champion“ 
zapewnia niezawodny zapłon i odporność na duże zmiany obciążenia w górnym zakre-
sie prędkości
Beznarzędziowa wymiana filtra powietrza: łatwy dostęp 

Prowadnica OREGON i antywibracyjny łańcuch (za wyjątkiem PC 26CA TL): 
dla bezpiecznego prowadzenia i wysokiej wydajności cięcia
Automatyczne smarowanie olejem: dla łatwej obsługi
Regulacja podawanej ilości oleju: dla optymalnego dostosowania do potrzeb cięcia
Automatyczny hamulec inercyjny:
dla zwiększenia bezpieczeństwa
Metalowy zderzak
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250 mm
400 mm

0.9 kW/25.4cc
1.5 kW/40.1cc

230ml / 160ml
390ml / 210ml

Efektywne cięcie i rzeźbienie



Pilarka spalinowa 
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Cechy szczególne PC 26CA TL:
» Prowadnica typu rzeźbiarskiego

Cechy szczególne PC 41 TL:
» Łaty start z systemem odrzutu

Model PC 26 TL PC 26CA TL PC 41 TL
Pojemność skokowa 25.4 cm³ 25.4 cm³ 40.1 cm³
Moc 0,9 kW  0,9 kW 1,5 kW
Długość prowadnicy 250 mm 250 mm 400 mm
Łańcuch Oregon 91P040X E1-25AP060T 91P057X
Gwiazda zwrotna tak - tak
Zbiornik paliwa  230 ml 230 ml 390 ml
Zbiornik oleju 160 ml 160 ml 210 ml
Poziom hałasu 110 dB(A) 110 dB(A) 113 dB(A) 
Waga 3.2 kg 3.2 kg 4.6 kg
Art.-Nr. 75074060-L 75074070-L 75074450-L
Akcesoria                            Łańcuch Łańcuch Łańcuch



Do przygotowania powierzchni ogrodu i kwietników. BM 8042 TL dla profe-
sjonalnego i wielokrotnego przygotowania ogrodu.

Silnik górnozaworowy czterosuwowy OHV Tonino Lamborghini
trwały silnik o niskim zużyciu paliwa i wysokiej efektywności pracy
Ergonomiczny design 
dla prostej i komfortwej obsługi
Uchwyt z systemem szybkiego składania i regulacją wysokości
dla indywidualnego komfortu
Komponenty najwyższej jakości
dla lepszej wydajności i większej trwałości
Mechaniczne przekładnie
dla zwiększonej żywotności
Sprzęgło z przekładnią pasową
do pracy także przy dużych obciążeniach
6 komletów noży (w tym 4 zewnętrzne ściągalne)
3 różne szerokości robocze do pracy dostosowanej do potrzeb
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240mm
320mm

200 > 460mm
450 > 850mm

1,5 kW -
98cc
4,0 kW - 
212cc

2000ml -
350ml
3600ml - 
600ml

Mocny, trwały i pewny



Kultywator spalinowy

Cechy szczególne BM 8042 TL:
»  Opatentowana, regulowana 
 prędkość pracy
»  Wodoodporne uszczelki na 
 wale przekładni (25 mm)
»  Osłony boczne
»  Sterowanie jedną dźwignią
»  Koło przednie

Cechy szczególne BM 4618 TL:
»  Koło tylne 
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Model BM 4618 TL BM 8042 TL

Pojemność skokowa 98,0  cm³ 212,0  cm³
Moc 1,5 kW /3.200 U/min. 4,0 kW / 3.300 U/min. 
Szerokość robocza 200 / 300 / 460 mm 450 / 600 / 850 mm
Głębokość 240 mm 320 mm
Biegi 1x naprzód 2x naprzód/1x wsteczny
Poziom hałasu 93 dB(A)  96 dB(A)
Waga 32.0 kg 60.0 kg
Art.-Nr. 70101000-L 70101100-L
Akcesoria                            - Ostrza / Grabie do kultywatora
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Uchwyt teleskopowy do nożyc do traw i krzewów
GBS 6036 LI 
Szpula zamienna do podkaszarek i kos spalinowych
RT 6035 / RT 6050 / RT 6070 / ART 6024 LI-A / PB 33 B/L TL / PB 43 B/L TL
Żyłka zamienna do podkaszarek i kos spalinowych
RT 6035 / RT 6050 / RT 6070 / ART 6024 LI-A / PB 33 B/L TL / PB 43 B/L TL
Szpula zamienna z 3 nożami do kos spalinowych
PB 33 B/L TL / PB 43 B/L TL
Nóż zamienny do podkaszarek
RTV 6050
Łańcuch zamienny i prowadnica do pilarek
KS 6024 / PC 26 TL / PC 26CA TL / PC 41 TL
Ostrza do kultywatora
BM 8042
Grabie do kultywatora
BM 8042 

Akcesoria



30

Regały prezentacyjne
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