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čerpadla

( 5 indukční motor  
s tepelnou ochranou

( 6 plášť  
z nerezové  
oceli

( 7
olejová 

lázeň

( 8
oběžné  
kolo

( 1 robustní 
plastová 
přípojka

( 2 dvojitá mechanická 
keramická ucpávka

( 9
řezací  

nůž
extol preMIUM

profesionální 
parametry...
( 1  robUStní plaStová 

přípojka 
možnost použití hliníkové bajonetové 
rychlospojky. 

( 2 dvojItá MechanIcká 
keraMIcká Ucpávka 
vyrobena s těsnícími plochami ze 
slinutých karbidů křemíku vyznačuje 
se vysokou odolností proti otěru.

( 3 zapoUzdřená ložISka 
jsou jako jedna z nejdůležitějších 
součástí  čerpadla záměrně 
naddimenzována.

( 4 SpecIální pryžové 
průchodky 
jsou demontovatelné,  zabraňují 
pronikání kapaliny do motoru kolem 
kabelu.

( 5 výkonný IndUkční Motor 
S tepelnoU ochranoU vInUtí 
chrání elektromotor před spálením 
z důvodu přetížení (např. zablokování 
oběžného kola, vysoké teploty, 
poklesu napětí atd.)

( 6 plášť z nerezové ocelI 
všechny čerpadla Extol Premium 
mají pro větší odolnost vůči korozi 
plášť z nerezové oceli.

( 7 olejová lázeň 
k mazání a chlazení kluzné plochy 
ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané 
kapaliny s abrazivními částicemi  na 
třecí plochu mechanické ucpávky.

( 8 oběžné kolo 
je vyrobeno z temperované litiny 
s dostatečnou tvrdostí.  Vířivý typ 
oběžného kola zabraňuje jeho 
ucpávání a umožňuje dopravovat 
kapaliny s obsahem pevných 
i dlouhovláknitých částic.

( 9 rotUjící řezací nůž 
slouží na rozmělňování čerpaného 
kalu a vlákenných nečistot. 

( 3 zapouzdřená 
ložiska 

( 4 speciální 
průchodky 
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čerpadla
čerpadlo el. ponorné kalové

5 990,-
 

8895005 2/3 

4 950,41 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1100W 
max. průtok 16200l/hod = 270l/min 
max. výtlak 10m 
max. hloubka ponoru 5m
min. výška hladiny 85mm 
průměr výstupního hrdla 50mm 
průchod pevné částice 15mm 
délka přívodního kabelu 10m 
použití pro znečištěnou vodu, 
 s řezacím nožem 
hmotnost včetně kabelu 22,5kg

Ponorné kalová čerpadla 
Extol Premium jsou určena 
k čerpání především 
znečištěných a odpadních vod. 
Vzhledem k velké průchodnosti 
umožňuje čerpat vodu i s 
obsahem drobných pevných 
a vláknitých nečistot. Čerpadlo 
nalézá rovněž uplatnění při 
čerpání vody z potoků, rybníků, 
bazénů apod..

4 490,-
 

8895001 2/3 

3 710,74 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 750W 
max. průtok 18000l/hod = 300l/min 
max. výtlak 10m  
max. hloubka ponoru 5m
min. výška hladiny 107mm 
průměr výstupního hrdla 50mm 
průchod pevné částice 25mm 
délka přívodního kabelu 6m 
použití pro znečištěnou vodu 
hmotnost včetně kabelu 19kg

2 690,-
 

8895000 2/4 

2 223,14 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 250W 
max. průtok 9000l/hod = 150l/min 
max. výtlak 7,5m  
max. hloubka ponoru 5m
min. výška hladiny 65mm 
průměr výstupního hrdla 40,32 a 25 mm 
průchod pevné částice 15mm 
délka přívodního kabelu 5,3m 
použití pro znečištěnou vodu 
hmotnost včetně kabelu 9,5kg

čerpadla Extol mají 
spolehlivý a rychlý 
záruční i pozáruční 
servis

dvojité mechanické 
keramické těsnění 
motoru je uložené 
v olejové komoře 
a dosahuje tak ještě 
větší spolehlivosti, 
která je základem 
dlouhé životnosti 
těchto čerpadel

robustní litinové tělo čerpadel 
Extol Premium odpovídá jejich 
mimořádnému výkonu, který 
potřebují pro náročné podmínky 
při záchranářských pracích, 
odčerpávání jímek, bahnitých 
jezírek, výkopů a dalších zdrojů 
silně znečištěné vody

obzvlášť výkonný 
model vybavený 
rotačním ocelovým 
nožem, díky němuž 
jej lze použít i pro 
odčerpávání kalů 
s vlákenným 
obsahem, jako jsou 
septiky

hadIce c52, 10M Se SpojkaMI,  pvc, oplet peS

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

Spojka c52 S těSněníM

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8898013 --/--  214,88 260,-2“ (50mm) 
pro 8895005

8898015 --/--  1 066,12 1 290,-2“ (50mm), 10m 
pro 8895005
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čerpadla

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1100W 
max. průtok 16500l/hod 
max. výtlak 11 m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 7m
 145mm 
průměr výstupního hrdla 1“-1 1/4“- 1 1/2“ 
průchod pevné částice 35mm 
délka přívodního kabelu 10m 
extra pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost včetně kabelu 7kg

995,-
 

414122 2/4 

822,31 bez DPH

8895008A konektor 1“ rovný pro 8895008

 230V/50Hz 
 1000W 
 5500l/hod 
 40m 
 7m
 110mm 
průměr výst 1“ 
 0,5mm 
 10m 
extra pro čistou vodu 
 8,5kg

Nerezové kalové čerpadlo, 
vhodné k rychlému 

odčerpání znečištěné vody ze 
zatopených sklepů, výkopů 

nebo septiků.

Malé ponorné čerpadlo určené pro občasné 
přečerpávání vody z bazénů, ze studen do 

barelů, na zahradách i chatách a všude tam, 
kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.

2 390,-
 

414163 2/4 

1 975,21 bez DPH

INOX

1 650,-
 

414141 2/4 

1 363,64 bez DPH

Tlakové vícestupňové 
čerpadlo vhodné 

k čerpání čisté vody 
do vyšších míst nebo 

ke kropení zahrady 
postřikovací tryskou.

Čerpadlo na 
znečištěnou vodu 

určené pro středně 
náročný provoz. Díky 

své unikátní konstrukci 
3v1 umožňuje vysát 

vodu do „sucha“.

Nerezové kalové čerpadlo 
určené pro středně 

náročný provoz.
Čerpadla na znečištěnou vodu určená pro víkendové 
středně náročné zahradní a domácí práce.

Všechna Extol Premium 
čerpadla jsou vyrobena 
se zaměřením na vyšší 
trvanlivost a životnost, 
proto obsahují: 
•	 celokovový obal motoru
•	 mechanické těsnění 

hřídele,
•	 ochrannou pojistku 

proti přehřátí

čerpadlo el. ponorné

Malé ponorné proudové čerpadlo, vhodné k přečerpání vody 
z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách a všude 

tam, kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.

čerpadlo el. ponorné

2 990,-
 

8895008 2/4 

2 471,07 bez DPH

1 850,-
 

8895007 2/4 

1 528,93 bez DPH

1 550,-
 

8895006 2/4 

1 280,99 bez DPH

INOX

1 990,-
 

8895013 2/4 

1 644,63 bez DPH

2 550,-
 

8895009 2/4 

2 107,44 bez DPH

INOX

možnost nastavit čerpadlo 
pro sání do „sucha“

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m10m

výtlak až 40m

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1100W 
max. průtok 18500l/h 
max. výtlak 8m 
max. hloubka ponoru 7m
 135mm 
průměr výstupního hrdla 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 
průchod pevné částice 20mm 
délka přívodního kabelu 10m 
extra pro čistou a znečištěnou vodu 
 7kg

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 900W 
max. průtok 13000l/h 
max. výtlak 9m 
max. hloubka ponoru 7m
 50mm
průměr výstupního hrdla 1“- 1 1/4“- 1 1/2“ 
průchod pevné částice 1, 8 nebo 35mm (dle nast. čerp.) 
délka přívodního kabelu 10m
extra pro čistou a znečištěnou vodu 
 4,3kg (bez kabelu)

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 750W 
max. průtok 13000l/h 
max. výtlak 8m 
max. hloubka ponoru 7m
 145mm 
průměr výstupního hrdla 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 
průchod pevné částice 30mm 
délka přívodního kabelu 10m 
extra pro čistou a znečištěnou vodu 
 5,5kg

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 400W 
max. průtok 8000l/hod 
max. výtlak 5m  
max. hloubka ponoru 7m
min. výška hladiny 145mm 
průměr výstupního hrdla 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 
průchod pevné částice 35mm 
délka přívodního kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost včetně kabelu 4,5kg

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 750W 
max. průtok 13000l/hod 
max. výtlak 8m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 7m
 145mm 
průměr výstupního hrdla 1“- 1 1/4“- 1 1/2“ 
průchod pevné částice 35mm 
délka přívodního kabelu 10m 
extra pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost včetně kabelu 5,9kg

novinka

novinka

1 350,-
 

414121 2/4 

1 115,70 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 400W 
max. průtok 8000l/hod 
max. výtlak 7m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 7m
min. výška hladiny 135mm 
průměr výstupního hrdla 1“- 1 1/4“ 
průchod pevné částice 30mm 
délka přívodního kabelu 10m 
extra pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost včetně kabelu 4,5kg

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 400W 
max. průtok 7500l/hod 
max. výtlak 5m  
max. hloubka ponoru 5m
min. výška hladiny 145mm 
průměr výstupního hrdla 1 1/4“; 32mm; 1“; 25mm 
průchod pevné částice 35mm 
délka přívodního kabelu 10m 
použití pro čistou a znečištěnou vodu 
hmotnost 3,3kg
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čerpadla

Ponorné čerpadlo na hluboké studně od průměru 105 mm. 
Vhodné k zavlažování zahrad, umývání, čištění stříkáním 
apod. Extra dlouhý kabel.

čerpadlo MeMbránové hlUbInné ponorné

1 490,-
 

414170 2/4 

1 231,40 bez DPH

10m 105mm

membránové typy 
čerpadel umožňují 
dosáhnout značný 
výtlak i velký průtok

voda je odváděna 
do 3/4“ hadice, 
která se nasadí 
na výstupní hrdlo 
a připevní sponou

určeno pro čistou 
vodu

2 490,-
 

414176 2/4 

2 057,85 bez DPH

20m 105mm

414171-3  náhradní membrána pro čerpadla
414171-4  pryžový ventil nasávání

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 600W 
max. průtok 2000l/hod 
max. výtlak 70m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
průměr výstupního hrdla 3/4“ 
průchod pevné částice 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívodního kabelu 20m 
extra na čistou vodu 
hmotnost včetně kabelu 5,6kg

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 600W 
max. průtok 2000l/hod 
max. výtlak 70m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
průměr výstupního hrdla 3/4“ 
průchod pevné částice 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívodního kabelu 10m 
extra na čistou vodu 
hmotnost včetně kabelu 4,6kg

1 990,-
 

414175 2/4 

1 644,63 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 300W 
max. průtok 1400l/hod 
max. výtlak 50m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
průměr výstupního hrdla 3/4“ 
průchod pevné částice 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívodního kabelu 20m 
extra na čistou vodu 
hmotnost včetně kabelu 4,8kg

1 990,-
 

414171 2/4 

1 644,63 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 300W 
max. průtok 1400l/hod 
max. výtlak 50m +/- 5% 
max. hloubka ponoru 5m 
průměr výstupního hrdla 3/4“ 
průchod pevné částice 0mm 
průměr čerpadla 105mm 
délka přívodního kabelu 10m 
použití na čistou vodu 
hmotnost včetně kabelu 4,4kg

20m 105mm 10m 105mm

Ponorné vřetenové čerpadlo je určeno 
pro čerpání čisté vody bez mechanického 
znečištění (písek, štěrk...) z vrtů, šachet, 
studní nebo nádrží. Lze použít pro dodávku 
čisté vody z vrtů a nádrží, zavlažování, 
čerpání vody do vyšších výšek apod.

čerpadlo do vrtU

5 990,-
 

8895010 2/3 

4 950,41 bez DPH

INOX
50m 75mm

INOX
40m 100mm

4 490,-
 

8895011 2/3 

3 710,74 bez DPH

6 550,-
 

8895012 2/3 

5 413,22 bez DPH

INOX
50m 100mm

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1100W 
max. průtok 1920l/h 
max. výtlak 120m +/-5% 
max. hloubka ponoru 15m 
průměr výstupního hrdla 1“ 
průchod pevné částice 0 mm 
průměr čerpadla 100mm 
délka přívodního kabelu 50m 
extra pro čistou vodu
 12,0kg

ideální typ čerpadla 
pro dlouhodobé 
čerpání vody 
z hlubokých vrtů

těsnění motoru zajišťuje promazávaná dvojitá 
mechanická (keramicko-grafitová) ucpávka 
a gufero s gumovým kroužkem

silná závěsná 
oka pro bezpečné 
uchycení ve vrtu

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 750W 
max. průtok 1920l/h 
max. výtlak 102m+/-5% 
max. hloubka ponoru 15m 
průměr výstupního hrdla 1“ 
průchod pevné částice 0 mm 
průměr čerpadla 75mm 
délka přívodního kabelu 50m 
použití pro čistou vodu
 8,5kg

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 370W 
max. průtok 1920l/h 
max. výtlak 95m +/-5% 
max. hloubka ponoru 15m 
průměr výstupního hrdla 1“ 
průchod pevné částice 0 mm 
průměr čerpadla 100mm 
délka přívodního kabelu 40m 
použití pro čistou vodu
hmotnost (bez kabelu) 8,0kg

kondenzátor, 
ochrana proti 
přetížení a spínač 
jsou umístěné 
v oddělené krabici
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čerpadla

Určené 
k mnohostrannému 
využití na zahradě, 
chalupě či malé stavbě. 
Vhodné pro zavlažování 
zahrady, zahradní 
sprchu, napouštění 
bazénu, čerpání z řeky/
rybníka atd.

čerpadlo el. proUdové, 600W

2 650,-
 

414260 2/3 

2 190,08 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 600W 
max. průtok 3600l/hod 
max. výtlak 35m +/- 5% 
max. sací hloubka 9m 
přívod./výtlač. závit 1“ 
extra tepelná ochrana vinutí 
hmotnost 9,2kg

Malá domácí vodárna 
na čistou vodu, vhodná 
k zavlažování zahrad a polí, 
zásobování domácností vodou 
či zvýšení tlaku v domovním 
vodovodním řadu.

čerpadlo el. proUdové S tlak. nádoboU, 1200W

5 590,-
 

414251 2/3 

4 619,83 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1200W 
max. průtok 3800l/hod 
max. výtlak 46m +/- 5% 
max. sací hloubka 8m 
přívod./výtlač. závit 1“ 
max. prac. tlak 3bar 
objem nádrže 20l 
extra tepelná ochrana vinutí 
hmotnost 16kg

spínač pro 
nastavení 
požadovaného tlaku

tělo čerpadla z lité 
oceli

tepelná ochrana 
vinutí

Určené 
k mnohostrannému 
využití na zahradě, 
chalupě či malé stavbě. 
Vhodné pro zavlažování 
zahrady, zahradní 
sprchu, napouštění 
bazénu, čerpání z řeky/
rybníka atd.

čerpadlo el. proUdové, 1200W

3 190,-
 

414261 2/3 

2 636,36 bez DPH

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 1200W 
max. průtok 3800l/hod 
max. výtlak 46m +/- 5% 
max. sací hloubka 9m 
přívod./výtlač. závit 1“ 
extra tepelná ochrana vinutí 
hmotnost 11kg

tělo čerpadla z lité 
oceli

tepelná ochrana 
vinutí
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zahradní Stroje

pIla řetězová elektrIcká, 2400W

2 990,-
 

8895410 2/3 

2 471,07 bez DPH

8895410C uhlík

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 2400W 
délka lišty 400mm, 16“
lišta OREGON 160 SDE A041;
 3/8“; 0,050“ (1,3 mm)
řetěz OREGON 91PJ057X 
rychlost řetězu 15m/s 
objem olejové nádržky 170ml 
hmotnost 5,3kg

sklopný kryt ochrany 
proti zpětnému rázu 
zvyšuje schopnost téměř 
okamžitě zastavit pohyb 
řetězu

ozubená opěrka 
usnadní řez kulatiny

silný motor 2400W urychlí a usnadní
Vaši víkendovou práci, nízká 
hmotnost a dokonalé vyvážení pily 
zaručuje menší únavu obsluhy

díky pozvolnému 
rozběhu můžete 
pilu zapojit do 
zásuvky jištěnou 
jističem 10B

nejnamáhanější části pily je řetěz a lišta, 
proto používáme díly vyrobené ve vysoké 
kvalitě americkou firmou Oregon

Stroj je určen na 
drcení organického 
zahradního odpadu, 
např. listí, větví či 
zbytků rostlin.

drtIč zahradního odpadU S boxeM, 2500W

4 990,-
 

8895420 2/3 

4 123,97 bez DPH

8895420A sekací nože HSS
8895420C uhlíky

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 2500W 
otáčky 4050/min 
max. průměr větví 40mm 
objem nádobky 50l 
hmotnost 14kg

drtič disponuje kvalitním motorem 
s mimořádně silným výkonem 2400W, díky 
kterému hravě zvládá běžné zahradnické 
práce

při uskladnění lze horní část stroje umístit do 
sběrného koše a dosáhnout tak maximálně 
efektivního využití prostoru

velký objem 
sběrné nádoby 50l 
usnadní manipulaci 
s drceným odpadem

kvalitní 
sekací nože 
zajišťují 
rychlé a tiché 
drcení větví 
do průměru 
40mm

praktický systém 
umožní snadné 
beznástrojové 
napnutí řetězu

Vysavač popela je určen především 
k vysávání studeného popela z kamen, 
kotlů, krbů, grilů na pevná paliva 
v domácnosti. Vysavačem lze také 
vysávat hrubé nečistoty, které nejsou 
vhodné pro vysávání vysavačem 
určeným pro úklid domácností, jako 
např. piliny v domácí dílně nebo kousky 
omítky.

vySavač popela krbový, 800W

1 390,-
 

417230 3/5 

1 148,76 bez DPH

417230A  filtr pro vysavač popela 
417230B hadice s nástavcem

napětí/frekvence  230V/50Hz
příkon  800W
objem nádobky  18l
průtok vzduchu  30l/s
filtrační systém  HEPA filtr
vodou omyvatelný filtr  ano
sání za mokra  ne
hmotnost  3,2kg

80cm kovová sací
hadice, kovový
nástavec

kovové tělo

novinka
podzIM
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zahradní nářadí

Akunůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu až se středně silnými větvičkami v domácích zahradách. Díky napájení 
z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, nůžky jsou tak lehčí a manipulace s nimi pohodlnější. 

nůžky na žIvé ploty akU, 18v, 1500Mah

2 590,-
 

8895600 2/3 

2 140,50 bez DPH

8895600B baterie 18V, 1500mAh
8895600D nabíječka, 1hod 
8895600C nabíječka, 4hod

1x
Li-ion

baterie  18V, Li-ion
kapacita baterie  1500mAh
počet kmitů  1200/min
délka lišty  560mm
max. střih  15mm
nabíjení baterie  4hod
hmotnost  2,7kg

Strunová akusekačka je určena 
k udržování zahradního trávníku, 
k úpravě okrajů trávníku a vyžínání 
trávy v těžko přístupných místech, 
např. u obrubníků, pod lavičkami, 
kolem stromů a keřů apod., které 
je obtížné či nemožné vysekávat 
pojízdnou sekačkou. Díky napájení 
z baterie již není nutné dávat pozor 
na napájecí kabel, sekačka je tak 
lehčí a manipulace s ní pohodlnější. 

Sekačka StrUnová akU, 18v

2 450,-
 

8895610 2/3 

2 024,79 bez DPH

8895610A struna na cívce, 2ks
8895610B kryt na strunu, 2ks
8895610D hlava kompletní

1x
Li-ion

baterie  18V, Li-ion
kapacita baterie  1500mAh
otáčky  1200/min
průměr sekání  25cm
průměr struny  1,6mm
teleskopická rukojeť  0-20cm
sklopitelná hlava  0-54°
hmotnost  2kg

1 490,-
 

8895601 2/4 

1 231,40 bez DPH

1 330,-
 

8895611 2/4 

1 099,17 bez DPH

aku 
zahradní 

stroje

bezpečnostní pojistka zastaví 
stroj při vyklouznutí z rukou

teleskopické prodloužení 20cm

záběr 25cm

sklopitelný 
distanční 
oblouk 
usnadňuje 
sekání podél 
plotů, zdí nebo 
stromů a šetří 
sekací strunu

nastavení úhlu hlavy sekačky 
umožňuje sekání i u okrajů 
trávníků podél chodníků, 
příjezdových cest apod.

silný kryt chrání před 
odletujícími odřezky

novinka

novinka

bez baterIe

bez baterIe

technology

powered by

technology

powered by

extol premium

technologie 
    Li-ion
+ 	

lze	je	nabíjet	za	stavu	neúplného		
vybití,	přičemž	neklesá	jejich		
kapacita	jako	u	NiCd	baterií

( 2
strunová sekačka 

18V, 1500mAh 

( 1
nůžky na živé 

ploty 18V, 
1500mAh 

18V 
1500mah
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akU. zahradní Stroje

nabíječka náhradní, 1hod

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

nabíječka náhradní, 4hod

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

Li-ion

baterIe akUMUlátorová 18v, 
1500mah

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8895600b --/--  900,83 1 090,-pro 8895600, 
8895601, 8895610, 8895611, 8895620

8895600c --/--  206,61 250,-pro 8895600, 
8895601, 8895610, 8895611, 8895620

8895600d --/--  371,90 450,-pro 8895600, 
8895601, 8895610, 8895611, 8895620

kryt na StrUnU, 2kS

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

StrUna na cívce do StrUnové 
Sekačky, 2kS

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

8895610a --/--  103,31 125,-pro 8895610, 
8895611, 8895620

8895610b --/--  57,85 70,-pro 8895610, 
8895611, 8895620

Protože kvalitní baterie je významným nákladem při koupi aku nářadí, vytvořili jsme tuto kombinaci aku nůžek na 
živý plot, aku strunové sekačky, rychlé nabíječky a kvalitní 18V Li-ion baterie pro zákazníky, kteří rádi používají nůžky 
i sekačku a stačí jim jedna baterie, kterou mohou rychle nabít.

nůžky na žIvé ploty + StrUnová Sekačka akU, 18v

4 350,-
 

8895620 2/3 

3 595,04 bez DPH

8895600B baterie 18V, 1500mAh 
8895600D nabíječka, 1hod 
8895600C nabíječka, 4hod

1x
Li-ion 1 h

nůžky + sekačka + nabíječka 1hod + baterie

Akumulátorové nůžky na trávu a živé ploty jsou určeny pro snadnou 
a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě.

nůžky na trávU a žIvé ploty akU, 7,2v lI-Ion

1 290,-
 

8895440 3/5 

1 066,12 bez DPH

8895440A čepel náhradní na trávu
8895440B čepel náhradní na živý plot
8895440N nabíječka náhradní

Li-ion

baterie 7,2V Li-ion
kapacita baterie 1300mAh
nabíjení baterie 3-5hod 
příkon 7,2V, 1300mAh, Li-ion 
počet kmitů 1100/min 
lišta na živé ploty délka 108mm
lišta na trávu šířka 70mm 
hmotnost 0,7kg

velmi snadný 
systém výměny 
lišt dovoluje 
změnit lištu i méně 
zručnému uživateli

bezpečnostní pojistka zabraňuje 
samovolnému spuštění

silný 7,2V Li-ion 
akumulátor Vám 
dovolí dlouhou práci 
na zahradě

novinka

novinka

novinka
novinka

novinka

novinka

technology

powered by

technology

powered by
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Elektrické nůžky na živý 
plot je nářadí určené pro 
zastřihování a úpravu 
okrasných dřevin na Vaší 
zahradě.

nůžky na žIvé ploty, 600W

1 890,-
 

8895441 3/5 

1 561,98 bez DPH

8895441C uhlíky k dokoupení

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 600W 
počet kmitů 1400/min 
délka lišty 550mm 
rozteč zubů lišty 20mm 
hmotnost 2,8kg

bezpečnostní 
pojistka zastaví 
stroj při vyklouznutí 
z rukou

otočná rukojeť Vám 
pomůže dostat 
se do obtížně 
přístupných míst

velký výkon elektrických 
nůžek dovoluje zkracovat 
dřeviny a upravovat tvary 
porostu snadno a rychle

ostrá, laserem vyřezávaná 
stříhací čepel si snadno 
poradí s živým plotem, 
stříhací čepele jsou 
chráněny hliníkovou lištou

silný kryt chrání 
před odletujícími 
odřezky

Elektrické nůžky na živý plot je 
nářadí určené pro zastřihování 
a úpravu okrasných dřevin na 
Vaší zahradě.

nůžky na žIvé ploty, 500W

1 390,-
 

415113 3/5 

1 148,76 bez DPH

415113C uhlíky k dokoupení

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 500W 
počet kmitů 1700/min 
délka lišty 450mm 
rozteč zubů lišty 16mm 
hmotnost 2,3kg

bezpečnostní 
pojistka zastaví 
stroj při vyklouznutí 
z rukou

silný kryt chrání 
před odletujícími 
odřezky
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NYLON

StrUna do Sekačky, čtvercový profIl

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

70925 10/50  59,50 72,-3,0mm, 15m
70924 10/36  48,76 59,-2,4mm, 15m

Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko 
přístupných místech např. u obrubníků a také k sekání strmých ploch, kde není možné sekat pojízdnou sekačkou.

Sekačka StrUnová, 1000W

2 190,-
 

8895405 2/4 

1 809,92 bez DPH

8895405A struna na cívce
8895405B kryt na strunu
8895405C uhlíky k dokoupení 
8895405D hlava kompletní

napětí/frekvence 230V/50Hz
příkon 1000W
otáčky 9000/min
průměr sekání 35cm
průměr struny 1,6mm
hmotnost 4,3kg

Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko 
přístupných místech, např. u obrubníků, kolem stromů a keřů apod., které není možné vysekávat pojízdnou sekačkou.

Sekačka StrUnová, 350W

990,-
 

416124 2/4 

818,18 bez DPH

416124A struna na cívce 2ks 
416124B kryt na strunu 2ks
416124C uhlíky k dokoupení 
416124D hlava kompletní

napětí/frekvence 230V/50Hz
příkon 350W
otáčky 11000/min
průměr sekání 25cm
průměr struny 1,6mm
teleskopická rukojeť ano
hmotnost 2,9kg

NYLON

StrUna do Sekačky, hvězdIc. profIl

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

NYLON

StrUna do Sekačky, krUhový profIl

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

70905 10/50  59,50 72,-3,0mm, 15m
70904 10/36  48,76 59,-2,4mm, 15m
70903 10/42  40,50 49,-2,0mm, 15m
70902 10/60  31,40 38,-1,6mm, 15m
70901 10/50  23,97 29,-1,3mm, 15m

70915 10/50  59,50 72,-3,0mm, 15m
70914 10/36  48,76 59,-2,4mm, 15m
70913 10/42  40,50 49,-2,0mm, 15m
70912 10/48  31,40 38,-1,6mm, 15m
70911 10/50  23,97 29,-1,3mm, 15m

teleskopická rukojeť umožňuje 
přizpůsobit výšku sekačky až o 20cm 
pro příjemnější práci

rozebíratelné tělo sekačky 
zjednoduší manipulaci při 
transportu

díky 
distančnímu 
oblouku lze 
osekávat 
kmeny stromů 
a keřů bez 
poškození 
a také chránit 
strunu před 
obrušováním 
při sekání 
např. podél zdi 

nastavitelné madlo 
pro úchop

háček pro odlehčení tahu zásuvky 
prodlužovacího kabelu zamezuje 
rozpojování napájecího kabelu 
sekačky při sekání 

háček pro odlehčení tahu zásuvky 
prodlužovacího kabelu zamezuje 
rozpojování napájecího kabelu 
sekačky při sekání 

středově umístěný 
motor zajišťuje 
dokonalé vyvážení, 
pohodlnou obsluhu 
a ovladatelnost

záběr 25cm

záběr 35cm

díky závěsnému popruhu 
a dobrému vyvážení sekačky 
je její hmotnost rozložena na 
trup obsluhy a sekačka je tak 
snadno ovladatelná a práce 
s ní méně namáhavá 

vybočitelná 
rukojeť 
umožňuje 
nastavení pro 
příjemnější 
držení při práci

nastavení úhlu hlavy 
sekačky umožňuje sekání 
i u okrajů trávníků podél 
chodníků, příjezdových 
cest apod.

novinka

novinka
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Tento silný a všestranný vysokotlaký čistič je určen 
k čistění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. 
Hlavní uplatnění nachází při mytí aut, kol, při čištění 
chodníků, teras, fasád domů, zahradního nářadí, 
odstraňuje mech a řasy apod. Přičemž se využívá 
zejména účinku vysokého tlaku vody, který je dostačující 
pro většinu čistících úkonů.

čIStIč vySokotlaký Se SaMonaSáváníM vody a šaMponováníM, 1800W

3 990,-
 

8895200 2/3 

3 297,52 bez DPH

8895200A pistole náhradní
8895200B tlaková hadice náhradní

napětí/frekvence 230V/50Hz
příkon 1800W
maximální tlak 140bar
průtok vody 6,7l/min
max. tlak na přívodu vody 0-10bar 
délka tlakové hadice 5m
krytí IPX5
hmotnost 8,8kg

Tento malý a všestranný vysokotlaký čistič je určen 
k čistění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. 
Hlavní uplatnění nachází tento výrobek při mytí aut, 
jízdních kol, při čištění chodníků, teras, balkonů, fasád 
domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech a řasy apod. 
Přičemž se využívá zejména účinku vysokého tlaku vody, 
který je dostačující pro většinu čistících úkonů.

čIStIč vySokotlaký, 1400W

2 390,-
 

413103 2/4 

1 975,21 bez DPH

413103A pistole náhradní
413103B tlaková hadice náhradní

napětí/frekvence 230V/50Hz
příkon 1400W
maximální tlak 100bar
průtok vody    5,5l/min
max. tlak na přívodu vody  0-10bar
délka tlakové hadice 5m
krytí                 IPX5
hmotnost 3,5kg

tlakové 

čističe

čistič je vybaven 
samonasáváním 
čisté vody z nádrže 
a integrovaným 
šamponovačem

díky ergonomické 
rukojeti lze čistič 
snadno přepravovat

TOTAL STOP - při 
přerušení práce tlakový 
spínač vypne motor

nastavitelná tryska na 
nástavci umožňuje seřídit 
rozptyl paprsku vody pro 
plošné čištění

TOTAL STOP 
- při přerušení 
práce tlakový 
spínač vypne 
motor

nastavitelná tryska na 
nástavci umožňuje seřídit 
rozptyl paprsku vody pro 
plošné čištění a tlak vody na 
výstupu dle potřeby

pojistka na 
stříkací pistoli 
zabraňuje 
samovolnému 
stisknutí 
spouště

pojistka na 
stříkací pistoli 
zabraňuje 
samovolnému 
stisknutí 
spouště

používané 
příslušenství 
lze uložit do 
zásobníku na 
čističi

používané 
příslušenství 
lze uložit do 
zásobníku na 
čističi

kolečka pro 
usnadnění 
přesunu novinka

novinka

Vysokotlaké čističe nacházejí široké uplatnění k mnoha různým činnostem, např:

 úklid garáže i zahrady

 umytí aut

 očista chodníků a silnic po záplavách  

 na stavbě při čištění stavebního nářadí

+ V řadě Extol Premium naleznete silný čistič, který 
vykazuje dlouhou životnost, spolehlivost, jednodu-
chou obsluhu a dosahuje vysoké výkonnostní 
parametry.

+ V řadě Extol Craft nabízíme malý, kompaktní stroj, 
se kterým je práce velmi rychlá, nenáročná a snad-
no uklidíte i velmi zašlou špínu.
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tlakové čIStIče

Vhodné pro práci ve svislé i vodorovné poloze, 
integrovaná ochrana proti rozstřiku.

čIStIč ploch

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

413200 --/--  359,50 435,-∅ 25cm, vhodné 
pro čištění ploch z přírodního kamene, 
betonu, dlaždic, dřeva..

kartáč podélný

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

kartáč příčný

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

kartáč rotační

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

413201 --/--  276,86 335,-∅ 15cm 413202 --/--  161,16 195,-25cm 413203 --/--  276,86 335,-16cm

Tlaková voda je v trysce koncentrovaná do tvaru 
rotujícího kužele, který usnadňuje bodové čištění ploch 
a je určen pro odstraňování silně ulpívajících nečistot.

trySka rotační

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

413210 --/--  276,86 335,-

šaMponovač

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

náStavec prodlUžovací, 4kS

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

trySka zahnUtá 315°

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

413211 --/--  409,09 495,-315°

413212 --/--  681,82 825,-1,7m  
(92-129-170cm), hliník413213 --/--  70,25 85,-

určeno pro čištění ucpaných potrubí a odpadů

Sada na čIštění potrUbí

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

413220 --/--  475,21 575,-8,1m

hadIce prodlUžovací, tlaková

obj. č. popis bez DPH s DPH

obj. č. popis bez DPH s DPH

413221 --/--  409,09 495,-8,3m

vedení čističe při 
práci usnadňuje tzv. 
nadnášející efekt, 
který vzniká díky 
rotujícím tryskám 
a tlakové vodě

obsahuje 
rotační kartáče 
poháněné 
tlakovou vodou

vhodné pro 
vysokotlaké 
čističe, 
které nemají 
integrovaný 
šamponovač

3stupňové 
nastavitelné 
prodloužení 
pro čištění 
vysokých 
ploch, např. 
okna, fasády, ...

pro čištění obtížně 
přístupných míst

extra
strong

360°

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka


