Přístroje pro venkovní použití
36V bezdrátové produkty a elektrická pila

Objevte kompletní
nabídku výrobků
Oregon®
OregonObchod.cz

Pilové řetězy

Vodicí lišty

Řetězky

Lesnické
příslušenství

Údržba

Trávník a
zahrada

Osobní ochranné
prostředky
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Systém bateriových přístrojů

OKAMŽITÝ START

KOMFORT A POHODLÍ

TICHÝ CHOD

• Žádné tahání el. kabelů
• Žádné zahřívání
• Žádné mixování oleje a benzínu

• Ergonomický design
• Lehké a vyvážené
• Nízké vibrace

• Podstatně tišší než benzínové motory
• Tiché mezi řezy/sečením
• Můžete začít pracovat brzy a pozdě skončit

NULOVÉ EMISE

MÉNĚ PROSTOJŮ

• Přátelské k životnímu prostředí
• Žádné benzínové výpary

• Menší potřeba oprav

PH600

EX600
HT600

HT255
PH600

PH600

NOVÝ
EG600

PH600

NOVÝ
CU600

NOVÝ
BR600

BL300
WL275

*Napětí plně nabité baterie (měřeno bez zatížení) je 36 voltů. Jmenovité napětí je 36 či 37 podle použité baterie.

Tímto začíná lepší zahrada
JEDNA BATERIE,
JEDEN VÝKONNÝ SYSTÉM
CS300

PH600

PS250
EX600
PS600

PH600
ST275-GSL
PH600
ST600

BC600

LM300
LM400

PowerNow Lithium baterie
Baterie Oregon® dodají Vašemu přístroji
potřebnou energii, abyste zvládli i tu
nejnáročnější práci. Naše prémiová buněčná
technologie zajistí stálý, nekolísající a
dlouhodobý výkon. Díky vynikající konstrukci
jsou naše baterie silné a trvalé.

PRÉMIOVÁ BUNĚČNÁ TECHNOLOGIE

VYDRŽÍ NABITÁ

Lithium-iontové baterie kombinují vysoký
výkon a nízkou hmotnost

Baterie vydrží nabitá měsíce i při skladování
mimo nabíječku

KONSTANTNÍ NEKOLÍSAJÍCÍ VÝKON

KONSISTENTNÍ KAPACITA

Zajistí konstantní přísun energie až do úplného Není nutné baterii úplně vybít a plně nabít,
vybití.
abyste udrželi konstantní kapacitu po celou
dobu životnosti baterie (žádný paměťový efekt)

2.6 Ah | 94 Wh
Baterie

4.0 Ah | 144 Wh
Baterie

6.0 Ah | 216 Wh
Baterie

562625 | B425E

562391 | B600E

583689 | B650E

Práce = Výkon x Čas

Výkon baterií je obyčejně uváděn ve Watthodinách (Wh), které představují kombinaci voltů a
Ah. Například - naše 36V baterie se 4,0 Ah vydrží déle na jedno nabití než 56V baterie s 2,0Ah

Doba nabíjení s různými modely baterií
Dostupné nabíječky
Navrženo pro použití v kombinaci se všemi
Li-Ion bateriemi Oregon.

594078 | C650
Nabíječka baterií
594079 | C750
Rychlonabíječka
baterií

B425E

B600E

B650E

90 min.

140 min.

240 min.

30 min.

60 min.

90 min.

NÁŠ TIP
Optimalizujte životnost své baterie
Abyste maximalizovali životnost své baterie Oregon, musíte dodržovat tyto pokyny pro skladování:
• Vyjměte baterii z nástroje.
• Před delším uskladněním úplně nabijte baterii.
• Skladujte na chladném a suchém místě při teplotách nad ‑10 °C, ale pod 30 °C.
• Pro maximální životnost baterie zajistěte nabití baterie jednou za rok, nebo když na LED indikátoru svítí pouze jeden segment.
• Neskladujte baterii v úplně vybitém stavu.
* Napětí plně nabité baterie (měřeno bez zatížení) je 36 voltů.
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Bezdrátový Multi Nástavcový Systém
Víceúčelový a velmi výkonný systém navržený
pro majitele rodinných domů pro úsporu času
a peněz. Oregon multi nástavcový systém
Vám umožní vybrat si nástavec, který právě
potřebujete a vytvořit si systém přístrojů,
který vyhovuje Vašim potřebám a potřebám
Vaší zahrady. Všechny Oregon nástavce
fungují na základě jedné pohonné jednotky
s bezuhlíkovým motorem, který přístrojům
dodává nekolísající sílu. Během několika
vteřin přejdete od vyvětvování stromů na
vyžínání trávy.

VÝKONNÝ

VŠESTRANNÝ

• Bezuhlíkový motor dodává více síly
a vysoký točivý moment pro vyšší efektivitu.
•Poskytne dostatek síly na sečení
a střihání velkých ploch.
• Stálý lithium ion výkon.

• Jeden systém, který Vám umožní vybrat
si ze vzájemně zaměnitelných nástavců
podle typu vykonávané práce
• Plynulý přechod od práce ve
velkém k precizní práci
• Výměna jednoho nástavce za
druhý během několika vteřin.

EFEKTIVNÍ
• Jeden zdroj síly — už nemusíte dělat
údržbu několika benzínových přístrojů.
• Použití s jakoukoli 36V baterií Oregon

SKLADOVATELNÝ
• Zabere méně místa ve Vaší garáži nebo kolně.
• Snadno se vejde do střešního nosiče
Vašeho auta nebo na vlek.
• Nižší hmotnost znamená
snadnější manipulaci.

1 Pohonná jednotka
7 Nástavce

NOVÝ
KULTIVÁTOR
NOVÝ
ZAMETAČ

NOVÝ
ZAŘEZÁVAČ
TRÁVNÍKU

VYVĚTVOVACÍ PILA
KŘOVINOŘEZ
SE STRUNOVOU
HLAVOU

KŘOVINOŘEZ S
NOŽEM

PLOTOSTŘIH

PH600 Multi-přístroj

Pohonná jednotka

591001

Multi-přístroj hnací hlava (Pouze hlava bez nástavců, bez baterie, bez nabíječky)

594074

Multi- přístroj hnací hlava - E6
2.6 Ah baterie, standardní nabíječka

594069

Multi- přístroj hnací hlava - A6
4.0 Ah baterie, standardní nabíječka

594073

Multi- přístroj hnací hlava - R7
6.0 Ah baterie, rychlonabíječka

SPECIFIKACE

• Bezuhlíkový motor
• Kompatibilní se všemi Oregon 36V bateriemi
• Snadné ovládání rychlosti
• Možnost uzamčení při transportu
• Popruh je součástí balení
• Hmotnost 4.4 kg (s baterií)

PS600 nástavec

Vyvětvovací pila
SPECIFIKACE

• 25.4 cm (10") Oregon lišta
• rozteč řetězu 1/4 typ řetězu
Oregon 25AP
• Délka 2.02 m, dosah až 4.22 m**
• Délka 2,72m s
prodlužovacím
dílem EX600
• Kapacita olejové nádrže 100 ml
• Pouze 1.8 kg

6.0 Ah = až 750 řezů
4.0 Ah = až 500 řezů
2.6 Ah = až 350 řezů
Při síle materiálu 5-7 cm

590996
25AP058E
100SDAA041

Nástavec - vyvětvovací pila
Náhradní řetěz
Náhradní vodící lišta

EX600 nástavec

Prodlužovací díl
SPECIFIKACE

• Pro Oregon plotostřih a vyvětvovací pilu
• 70 cm (28")
• Pouze 0.6 kg
590997
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HT600 nástavec

Plotostřih s nastavitelným úhlem
SPECIFIKACE

• 38 cm (15") nůž
• Délka 2.23 m, dosah až 4.3 m **
• Délka 2,93m s prodlužovacím
dílem EX600
• 15 mm (3/5") rozestup zubů
• 120° rotace, 7 pozic
• Pouze 2.5 kg
590995

6.0 Ah = 65 až 70 min
4.0 Ah = 45 až 50 min
2.6 Ah = 30 až 35 min

ST600 nástavec

Vyžínač

SPECIFIKACE

• 36 cm (14") záběr sečení
• 2.0 mm BioTrim struna
• 5500 ot/min.
• Pouze 1.6 kg

6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min
590994

Nástavec - vyžínač

595901

Náhradní hlava

559046

BioTrim struna 2,0 mm x 15 m

BC600 nástavec

Křovinořez
SPECIFIKACE

• 22 cm (9") záběr sečení
• Oregon nůž
• 5500 ot/min.
• Pouze 1.6 kg

6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min

591000

Nástavec - křovinořez

OregonCordless.com
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NOVÝ
CU600 Nástavec

Kultivátor
SPECIFIKACE

• 108 mm (4,25") hloubka orby
• 250 mm (9,85") šířka orby
• Trvanlivá převodovka
610009

6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min
610009

Nástavec - kultivátor

610757

Náhradní sada nožů

NOVÝ
BR600 Nástavec

SPECIFIKACE

Zametač

• 580 mm (22,8") šířka zametání
• 254 mm (10") průměr štětin
• 70 mm (2,75") nylonové štětiny
• Odolná převodovka
610012

6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min

NOVÝ

EG600 Nástavec

Zařezávač trávníku
SPECIFIKACE
• 20 cm (8") Nůž
• Nůž Oregon
• Jen 2 kg

6.0 Ah = až 229 metrů
4.0 Ah = až 137 metrů
2.6 Ah = až 100 metrů
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590989

Nástavec - zařezávač trávníku

595914

Náhradní nůž

Přístroje pro venkovní použití

610012

Nástavec - zametač

610760

Sada kartáčů zametače

36

Jak vybrat Váš zahradní přístroj

#1
VYBERTE SI SADU
PRO POHON

Pohonná jednotka
bez nástavce
Pokud již máte
Oregon baterie
a nabíječku

Pohonná jednotka sada E6
Pohonná jednotka
2.6 Ah baterie
Standardní nabíječka

Pohonná jednotka sada A6
Pohonná jednotka
4.0 Ah baterie
Standardní nabíječka

Vydrží pracovat o
50% déle
než sada E6

#2

Pohonná jednotka sada R7
Pohonná jednotka
6.0 Ah baterie
Rychlonabíječka

Vydrží pracovat o
130% déle než sada
E6 a rychleji se nabije
díky rychlonabíječce

VYBERTE SI
SVŮJ NÁSTAVEC

CU600
BR600

PS600

ST600

EG600

HT600

BC600

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pořiďte si prodlužovací díl k vyvětvovací pile nebo plotostřihu.

OregonCordless.com
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LM300

Sekačka

VYSOKÝ VÝKON

6.0 Ah = až 750 m2
4.0 Ah = až 500 m2

Oregon® sekačka s okamžitým startem Vám sečení zpříjemní.
Bezuhlíkový motor nabízí kombinaci vysokého kroutícího momentu
a efektivnosti. Zajistí kvalitní sečení a dlouhý čas běhu (až 750 m² s
plně nabitou baterií).

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Sekačka Oregon® seče velké travní plochy rychle a efektivně.
Okamžitý start a 6 nastavitelných pozic sečení Vám umožní sekat
všechny typy trávníků. Bezuhlíkový motor, baterie a sběrný koš Vám
dávají sílu a kapacitu posekat i ty největší plochy.

ERGONOMIKA/OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENOST

Sekačka Oregon má nízkou hmotnost (jen 16,3 kg s baterií), a její
rukojeť se dá snadno nastavit do požadované výšky. Nabízí také 6
vhodných, nastavitelných pozic sečení.

SPECIFIKACE
581683

Sekačka LM300 (bez baterie a bez nabíječky)

581684

Sekačka LM300 - A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

586734

Sekačka LM300 - R7
včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

581710

Sekačka LM300 - X7
včetně dvou baterií 4,0Ah a rychlonabíječky

582045

Náhradní nůž

Záběr 40 cm (16")
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• Bezuhlíkový motor
• 40 cm (16”) záběr sečení.
• 50 l sběrný koš.
• 16.3 kg s baterií.

NÁŠ TIP
Různé směry sečení mohou vést ke zdravějšímu trávníku
Při sečení Vaší zahrady volte různé směry sečení. Například,
pokud jste jeden den sekali horizontálně, příště tuto plochu sečte
vertikálně. Díky volbě různých směrů při sečení bude vypadat Váš
trávník lépe - tráva má tendenci se naklánět směrem, kterým je
sečena. Volbou různých směrů sečení předcházíte také hutnění
půdy. LM300 je sekačka nízké hmotnosti, která se snadno používá
při sekání trávy různými směry.

Snadno nastavitelná výška
sečení

50 L sběrný koš

LM400

Sekačka

VYSOKÝ VÝKON

Posečte více trávy s menším úsilím. Bezuhlíkový motor sekačky
LM400 má dostatečnou sílu na sekání vysoké trávy a tuhé vegetace
v těžkém terénu. Záběr sekačky LM400 je 51cm a díky tomu pro Vás
budou i velké plochy snadno zvládnutelné.

6.0 Ah = až 900 m2
4.0 Ah = až 650 m2

3 MOŽNOSTI SEKÁNÍ

Se dvěma bateriemi
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Nová sekačka LM400 značky Oregon má dostatečnou energii a sílu
k posečení jakékoli zahrady. Kovový kryt dodává LM400 robustní
vzhled benzínové sekačky - bez emisí a velkého hluku. LM400 může
fungovat s jednou baterií, ale má kapacitu na dvě baterie - a tím i
výhodu delší doby sečení. LM400 se skladuje ve vertikální poloze a
nezabere tedy moc místa ve Vaší garáži.

Sekačka LM400 nabízí tři možnosti sekání:
Jednoduše můžete sbírat trávu do koše.
Může použít také pravý boční nebo zadní výhoz.
Nebo mulčování, kdy tráva bude rozsekaná na drobné částečky a
zpět zatlačena do trávníku, což napomáhá snížení ztráty vlhkosti a
zároveň přihnojování Vašeho trávníku.

SPECIFIKACE

• Bezuhlíkový motor
• Ocelový kryt
• 51 cm šířka záběru
• 60 l sběrný koš
• 26 kg s jednou baterií
• Vertikální poloha při skladování
• Dvě baterie pro delší běh, funguje s 1 nebo 2 bateriemi
• 6 pozic sečení
• Sběr do koše / zadní výhoz / boční výhoz/ mulčování

594197

Sekačka LM400 - bez baterie a bez nabíječky

591075

Sekačka LM400 sada - A6
včetně 4.0 Ah baterie a standardní nabíječky

591074

Sekačka LM400 sada - R7
včetně 6.0 Ah baterie a rychlonabíječky

NÁŠ TIP

591073

Sekačka LM400 sada - X7
včetně dvou baterií 4,0Ah a rychlonabíječky

596865

Gumový chránič s příslušenstvím

596866

Náhradní nůž s příslušenstvím

Ostrý nůž v sekačce poseče více trávy za kratší dobu.
Dobře vypadající trávník začíná ostrým nožem. Proto naostřete
svůj nůž s prvními známkami opotřebení. Roztřepené šedo-hnědé
konečky trávy jsou důkazem, že se Váš nůž ztupil používáním. S
nožem se záběrem 51cm posečete více trávy najednou. Nůž může
být v případě potřeby naostřen nebo vyměněn.

Vertikální pozice skladování

Duální baterie: může pracovat s 1 nebo 2
bateriemi

Boční výhoz
OregonCordless.com
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Akumulátorová
pila se samoostřením

6.0 Ah = až 600 řezů
4.0 Ah = až 440 řezů
2.6 Ah = až 290 řezů
Při síle materiálu 5-7 cm
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® pila má okamžitý start a řezání stromů je s ní velmi
jednoduché. Bezuhlíkový motor dává pile silnou kombinaci rychlosti
a vysokého kroutícího momentu a naše prémiová 36V baterie
zajistí také nulové emise. S vestavěným PowerSharp® systémem
zvládnete naostřit řetěz za několik sekund.

VYSOKÝ VÝKON

Inovativní bezuhlíkový motor pily poskytuje dostatek síly a vysoký
točivý moment. Rychle, snadno a bez použití nářadí napnete řetěz
pomocí napínacího rychlosystému.

VESTAVĚNÝ POWERSHARP

Ostři na pile, při práci během několika sekund.™

ERGONOMICKÁ/OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÁ

Při hmotnosti 5.4kg (s baterií) má pila rovnoměrné rozložení váhy pro
snadnou manipulaci.

SPECIFIKACE

573018

Řětězová pila CS300 s lištou a řetězem
(bez baterie a bez nabíječky)

573017

Řetězová pila CS300 - E6
včetně baterie 2,4Ah a standardní
nabíječky

• Bezuhlíkový motor
• 40cm (16”) délka lišty
• Automatické mazání (nádržka 150ml)
• Rychlost řetězu bez zatížení 14.2 m/s
• Pouze 5.4kg (s baterií)

573016

Řetězová pila CS300 - A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní
nabíječky

NÁŠ TIP

586624

Řetězová pila CS300 - R7
včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

573268

Náhradní řetěz

160SDEA041

Náhradní vodící lišta 40 cm

Udržujte řetěz na Vaší pile správně napnutý
Napnutí pilového řetězu se v průběhu dlouhého používání povoluje a
proto opětovné napnutí řetězu je součástí běžné údržby. Je ale velmi
důležité, abyste pilový řetěz nenapli příliš. Příliš napnutý řetěz by se
mohl přetrhnout nebo jinak poškodit. V důsledku toho se sníží jeho
životnost i výkon. Dodržujte vždy instrukce, jak napnout povolený řetěz,
uvedené v uživatelské příručce Vaší pily. Řetěz je správně napnutý,
pokud ho lze rukou v rukavici hladce táhnout po celém obvodu vodící
lišty. CS300 Vám nabízí snadný a rychlý systém napínání řetězu bez
použití nářadí.

Ostřící systém PowerSharp
Se zabudovaným samoostřícím systémem POWERSHARP® neztrácíte čas kvůli ostření
řetězu. Jednoduše zatáhnete na pár vteřin za červenou páčku a Váš řetěz
bude řezat opět jako nový. S PowerSharp systémem ostříte přímo na pile, při práci
a během několika vteřin.
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BL300

Foukač

6.0 Ah = až 120 min.
4.0 Ah = až 90 min.
Při běhu na nejnižší výkon
22 min. na plný výkon
12 min. na turbo výkon

TICHÝ CHOD

BL300 představuje silné a nehlučné řešení pro úklid. S turbo módem pouze
84dB Vám BL300 umožní udělat svou práci, aniž byste rušili sousedy.
Vyhovuje většině komunitních směrnic hlučnosti ve výši 65 dB.

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

S foukačem Oregon® vyčistíte velké plochy od listí a nečistot velmi
snadno. Kombinace vynikající síly vzduchu (až 841m krychlových/
hodina) a rychlosti (až 212 km/h) z něj dělají dokonalý čistící
stroj. Je ideální pro celodenní práci díky nízké hlučnosti, vynikající
ergonomice a snadné přenosnosti.

VYSOKÝ VÝKON

Inovativní bezuhlíkový motor a ventilátor zajistí silnou kombinaci výkonu a
efektivity. Nastavitelná rychlost foukání umožňuje uživateli, aby měl vše při
práci pod kontrolou a nastavil si takovou sílu foukání, kterou daná činnost
vyžaduje. Bezdrátový foukač má sílu až 841 m3 za hodinu (měřeno v
trubici)..

ERGONOMICKÝ/ OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ

Bateriový foukač je navržen pro dlouhodobé používání. Pohodlná rukojeť a
ramenní popruh z něj dělají přístroj vhodný pro práci na velkých plochách.

573009

Foukač BL300 (bez baterie a bez
nabíječky)

573008

Foukač BL300 - A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní
nabíječky

586648

Foukač BL300 - R7
včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

SPECIFIKACE

• Nízká hmotnost (3.8kg s 4.0 Ah baterií).
• Vynikající proud vzduchu (841 metrů krychlových, měřeno v trubici).
• Vyjímečná rychlost vzduchu (až 212 km/h)

NÁŠ TIP
Používejte foukač nejen na listí
Nahradí koště a hrábě ve většině případů. Velice snadno odklidí listí a
nečistotu z Vaší zahrady. Vyfoukejte verandu, zahradní domek, garáž a
těžko přístupná místa. Odstraňte nečistoty z Vašich okapů a kanálků. Rychle
vyfoukejte špínu z přívěsů, střešních nosičů a různých přístrojů. Foukač BL300
je tichý, výkoný, lehký a snadno přenosný, takže ho můžete použít téměř
všude.

Dobrá vyváženost

Včetně zabudovaných otvorů na uchycení popruhu
(včetně popruhu)

Turbo tlačítko a ovladač nastavení rychlosti
OregonCordless.com
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ST275-GSL

Křovinořez

6.0 Ah = průměrně 45–60 min.
4.0 Ah = průměrně 35–45 min.
2.6 Ah = průměrně 20–30 min.
Závisí na sečeném materiálu a technice uživatele
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

VYSOKÝ KROUTÍCÍ MOMENT A SÍLA

Patentovaná technologie pohonu převodovky zajistí vynikající výkon
a kroutící moment pro sečení vegetace. Nastavitelná rychlost zaručí
uživateli plnou kontrolu nad přístrojem. .

ERGONOMICKÝ/OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ
Sečení tuhé vegetace a zkrášlování krajiny. Patentovaný pohon
převodovky Vám umožní zvládnout oboje.

• Konstruováno pro pohodlné a dlouhodobé používání
• Nízká hmotnost (pouze 4.3kg).
• Popruh pomůže uživateli snížit únavu rukou.

SPECIFIKACE

• 4.3kg
• 33cm záběr sečení
• 6250 ot/min rychlost bez zátěže

582153

Křovinořez ST275-GSL se strunou a hlavou
Gator SpeedLoad (bez baterie a bez nabíječky)

581615

Křovinořez ST275-GSL - E6
včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky

NÁŠ TIP

581617

Křovinořez ST275-GSL - A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

586730

Křovinořez ST275-GSL - R7
včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

581647

Náhradní hlava

Vyžínejte trávu bez námahy
Zvolte plný výkon nebo nižší a přizpůsobte ho právě prováděné
práci na Vaší zahradě. Plný výkon Vám nezajistí preciznější sekání
trávy kolem záhonu - zvolte výkon dostatečný na to, abyste posekali
trávu blízko u záhonu. Plný výkon si nechte na sečení tuhé vegetace.
Díky tomu prodloužíte životnost struny a sečení bude efektivnější.
Volitelná rychlost křovinořezu ST275 Vám umožní mít pod kontrolou
rychlost struny.

24-280-03

Náhradní struna 2,0mm sada 3ks

24-280-10

Náhradní struna 2,0mm sada 10ks

24-280-25

Náhradní struna 2,0mm sada 25ks

Gator SpeedLoad
RYCHLÉ
Nejrychlejší systém navíjení všech dob. Zkrátí celý proces z 5 minut na několik sekund. Eliminuje
prostoje a zvyšuje produktivitu.
SNADNÉ
Zbavte se veškeré frustrace spojené s navíjením struny. Otevřete hlavu. Umístěte disk. Zavřete
hlavu.
ODOLNÉ
Snižte náklady na strunu na polovinu díky vysoce odolné struně ve tvaru disku. Může vydržet až
dvakrát déle než standardní struny.
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PS250

Vyvětvovací pila

6.0 Ah = až 750 řezů
4.0 Ah = až 500 řezů
2.6 Ah = až 325 řezů
Při síle materiálu 5-7 cm
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® vyvětvovací pila nabízí preciznost, sílu a díky teleskopické
tyči možnost udělat i ty nejnáročnější vyvětvovací práce.
Teleskopická tyč má dosah až 4,5m.
Díky prémiové baterii a motoru umístěnému ve středu vyvětvovací
pily můžete pracovat pohodlně a po celý den.

NASTAVITELNÝ DOSAH
Až 4,5m ze země*

MOTOR UMÍSTĚNÝ UPROSTŘED

Motor umístěný uprostřed rozloží hmotnost vyvětvovací pily a sníží
zatížení Vašich rukou. To také sníží velikost řezací hlavy a umožní
uživateli dostat se k obtížně dosažitelným místům a sníží zátěž na
konci vyvětvovací pily - zlepšuje ergonomiku a snižuje únavu.

ERGONOMIKA/OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ

Kromě motoru umístěného uprostřed je zajímavá i nízká hmotnost
pily - jen 6,1 kg včetně baterie, což znamená lepší vyváženost a nižší
únavu. Popruh pro dodatečný komfort je součástí balení.

563469

Vyvětvovací pila PS250 s lištou a řetězem
(bez baterie a bez nabíječky)

563458

Vyvětvovací pila PS250 - E6
včetně baterie 2,6Ah a standardní nabíječky

563457

Vyvětvovací pila PS250 -A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

586644

Vyvětvovací pila PS250 - R7
včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

NÁŠ TIP

90PX034E

Náhradní řetěz

084MLEA041

Náhradní lišta

Jak správně řezat větve stromů
Pusťte vyvětvovací pilu na plný výkon před kontaktem s větví.
Za použití mírného tlaku prořezávejte nejprve nižší větve a pak
postupujte směrem nahoru. Nejprve odřezávejte konce nižších
větví a pak prořezávejte větve, které jsou blíže kmeni.

SPECIFIKACE

• Pouze 6.1kg včetně baterie.
• Rychlost motoru: 14.4m/sek.
• Microlite™ 3/8 (úzká spára) 90PX řetěz 1.1mm (0.43”) .
• 20cm (8”) lišta.

** Založeno na odhadu při výšce postavy 1.8 m a práci při úhlu 60 stupňů +/- 18 stupňů

Štíhlá, kompaktní hlava

Motor umístěný uprostřed

Aretační kroužek

Opěrný hák
OregonCordless.com
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HT255

Plotostřih

6.0 Ah = až 150 min.
4.0 Ah = až 100 min.
2.6 Ah = až 60 min.
Zavisí na střihaném materiálu a technice uživatele
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

60cm (24”) LASEREM UPRAVENÉ NOŽE

Laserem upravené nože zajistí čistější střihání a šetrnější péči
o rostliny. Nižší hlučnost (74db) a vysoký výkon je výhodou pro
uživatele.

ERGONOMIKA/ OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENOST
Oregon® plotostřih je tak lehký, abyste snadno dosáhli i na vysoké
a široké živé ploty jako i řadu menších živých plotů. Laserem
upravené nože střihají čistě a precizně a jsou šetrnější k rostlinám.

• Nízká hmotnost (pouze 4.4kg včetně baterie).
• Velké a pohodlné rukojeti.

SPECIFIKACE

• 2750 kmitů za minutu při maximální rychlosti.
• Řeže větve o síle až 1,9 cm.
• Nastavitelná rychlost střihání.

558881

Plotostřih HT255 (bez baterie a bez
nabíječky)

558882

Plotostřih HT255 - E6 včetně baterie 2,6 Ah a
standardní nabíječky

NÁŠ TIP

591186

Plotostřih HT255 - A6 včetně baterie 4,0 Ah a
standardní nabíječky

Tvarujte Váš živý plot
Tvar Vašeho živého plotu může prodloužit jeho život a zdraví.
Například: plot ve tvaru "A" umožní slunečním paprskům dosáhnout
i na nejnižší úroveň plotu. Díky tomu jsou kořeny a kmeny silnější.
Plotostřih HT255 je lehký a tvarování plotu s ním je velmi snadné.

Prémiová technologie nožů
Vyrobeno prémiovou technologií, aby obstály i ve srovnání s tou nejlepší konkurencí.
Pevné a odolné nože plotostřihu Oregon HT 255 jsou perfektní pro střihání a tvarování
plotu do různých podob.
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WL275

Přenosné světlo
Více nastavitelných poloh

6.0 Ah = průměrně 36 hodin
na LOW (SLABÉ SVÍCENÍ)
6.0 Ah = průměrně 18 hodin
na HIGH (SILNÉ SVÍCENÍ)
AC Kabel = nepřetržitý běh
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® přenosné světlo Vám díky lithium ion baterii
umožní si pořádně posvítit i tam, kde nemáte přístup k elektrické
energii. Na místech s elektrickou přípojkou můžete použít
napájecí kabel.

581612

VYSOKÝ VÝKON

1091 Lumenů/18 hodin na vysoký výkon
584 lumenů/36 hodin na nízký výkon

PŘENOSNÉ

Použijte AC kabel nebo pro pohodlné přenášení zvolte napájení na
baterii vhodnou pro všechny bateriové přístroje OREGON.

TRVALÉ A NASTAVITELNÉ

Odolný rám a různé úhly svícení Vám usnadní práci.

Led světlo (bez baterie, bez nabíječky

Dostupné nabíječky
Nabíječky Oregon, určené k používání se všemi lithium-iontovými
bateriemi Oregon 36 V, jsou vybavené obvodem tepelné a přepěťové
ochrany, který brání poškození baterií Oregon a zaručuje jejich
bezpečné nabíjení.

C750
Rychlonabíječka baterií
594079 (558697)

C650
Nabíječka baterií
594078

OregonCordless.com

19

Držák Oregon
CB-AD401-001

Zorganizujte si svou dílnu nebo garáž díky držáku OREGON
• Sada obsahuje panel s logem, hák pro pohonnou jednotku a
tři háky na nástavce (přístroje)
• 3 adaptéry pro zavěšení držáku na zeď
• v 20,5 cm x š 58 cm

Batoh
593441

Batoh je ideální volbou pro přenášení náhradních baterií,
nebo k použití pro počítač či tablet.
• Vnitřní kapsa na notebook a tablet
• Reflexní prvky v přední části a na popruhu
• 34 cm x 10 cm x 48 cm (D x Š x V)

Taška na nářadí
551276

Taška na nářadí je navržena na ochranu, přenášení a skladování
fukaru nebo motorové pily Oregon s příslušenstvím.
• Vnitřní podšívka je odolná proti vodě a oleji
• Robustní konstrukce odolná proti odření a vodě
• Extra velký a široký otvor pro snadný přístup a dobrou viditelnost
• 7 vnitřních a 2 vnější kapsy umožní přehledné
uspořádání vaší nabíječky i jiného příslušenství
• 68,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm (D x Š x V)

Záruka
Tři (3) roky* na přístroje, dva (2) roky na baterie a nabíječky.
*Při registraci výrobku na www.oregoncordless.com.
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36

Kolik zvládnu
práce?

B425E | 2.6 Ah

B600E | 4.0 Ah

B650E | 6.0 Ah

CS300

2-3" (5-7.5 cm) řezů

≤250

≤400

≤600

BL300

v minutách†

10–50

15–90

22–120

PS250

2-3" (5-7.5 cm) řezů

≤325

≤500

≤750

ST275

v minutách

15–25

30–40

45–60

HT250

v minutách

≤60

≤100

≤150

LM300

v metrech čtverečních

≤3500

≤5000

≤7000

LM400

v metrech čtverečních‡

≤4500

≤7000

≤10000

WL275

v hodinách

≤12

≤24

≤36

ST600

v minutách

≤15

≤20

≤30

HT600

v minutách

30–35

45–50

65–70

EG600

v minutách

≤110

≤150

≤250

PS600

2-3" (5-7.5 cm) řezů

≤325

≤500

≤750

BR600

v minutách

≤15

≤20

≤30

CU600

v minutách

≤15

≤20

≤30

BC600

minutes

≤15

≤20

≤30
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NOVÁ
CS 1400

Elektrická pila
Nová pila CS1400 je upravenou verzí modelu CS1500 bez systému
PowerSharp. Tato elekrická pila s výkonem 2400 W je vybavena
systémem napínání řetězu bez použití nástrojů. Pila je osazena
řetězem ControlCut. Je vhodná především pro domácí uživatele.
Řetěz ControlCut se vyznačuje sníženými vibracemi a nízkým
zpětným vrhem.

NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ
K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kolečko
na bočním krytu.

SPECIFIKACE
603349

CS1400 elektrická pila

91PXL056E

Náhradní pilový řetěz

160SDEA041

Náhradní vodící lišta

CS1500

Elektrická pila
se samoostřením

• Pouze 5.90Kg
• Délka lišty 16’’ (40cm)
• Proud: 10,4 A
• Vybavena řetězem Premium ControlCut
• Rozteč 3/8" Low Profile™
• Rozchod .050"

VYSOKÝ VÝKON

Vybavena výkonným 15A motorem a 40 cm dlouhou vodící lištou,
díky nimž si poradí téměř s jakýmkoli úkolem.

NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ
K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací
kolečko na bočním krytu.

SPECIFIKACE

• Pouze 5,7 kg (12,6 lb) (osazená vodící lištou a pilovým řetězem)
• Délka lišty 45 cm (18")
• Rychlost řetězu při nulovém zatížení 14,7 m/s
• Rozteč 3/8" Low Profile™
• Rozchod .050"

NÁŠ TIP

JEDINÁ ELEKTRICKÁ PILA
S FUNKCÍ SAMOOSTŘENÍ NA TRHU
Vysoce výkonná, řetězová pila CS1500 společnosti Oregon® je jedinou
elektrickou řetězovou pilou na trhu s řetězem, který se může ostřit sám.
Řetězová pila CS1500 má všechny tradiční vymoženosti elektrické pily –
okamžitý start, minimální údržba, nízká hlučnost a je tichá mezi řezáním – a
jde ještě o jeden krok dále začleněním vestavěného systému PowerSharp®
pro ostření řetězu. Jednoduchým zatažením za červenou páčku PowerSharp®
naostříte tupý řetěz za 3 sekundy, takže již nikdy nebudete řezat tupým
řetězem.
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Udržujte lištu a řetěz namazané
Mazání lišty a řetězu je velmi důležité, aby se zabránilo
předčasnému opotřebení a zachovala se optimální výkonnost pily.
Před prvním použitím modelu CS1500 naplňte olejovou nádržku.
Odpojte pilu ze sítě a sejměte lištu i řetěz. Připojte pilu do sítě a
zhruba na 2 až 3 minuty ji zapněte. Na podložce lišty uvidíte olej.

604419

Samoostřicí elektrická řetězová pila CS1500

571039

Náhradní pilový řetěz, PowerSharp® včetně brousku

180SDEA041

Náhradní vodící lišta 45cm (18“)

NOVÝ
SH2200

Drtič
Nový drtič SH2200 Vám pomůže zpracovávat
zahradní odpad. Robustní, odolný a snadno použitelný drtič SH2200
(kat. číslo 609321) je díky výkonnému motoru ideálním nástrojem pro
velké zahradnické práce.

• Výměnný nůž z nerezové oceli
• Řezný průměr až 40 mm
• 40l sběrný koš
• Pojezdová kolečka

609321

Drtič

599450

Sada nožů drtiče

OregonCordless.com
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© 2019 Blount, Inc. Pricing and specifications subject to change without notice. All rights reserved.
Oregon® is a registered trademark of Blount, Inc. in the United States and/or in other countries.

Žádejte u svých prodejců zahradní
techniky nebo na
OregonObchod.cz

Agroles s.r.o.
Tel.: 382 272 106, 382 272 104
E-mail: agroles@agroles-oregon.cz
www.agroles-oregon.cz
www.OregonObchod.cz

