
Jmenovitý příkon 2 000 W, velmi silný motor dokáže udržet efektivní řeznou rychlost 
i při hlubokém zářezu, řezná rychlost 12 m/s, doběhová brzda řetězu, brzda řetězu proti 
zpětnému vrhu, jednoduchá výměna a napínání řetězu bez použití nástrojů, omezení 
náběhového proudu pro šetrný a bezpečný start, pevný ozubený doraz, zachytávač řetězu, 
automatické mazání, olejoznak, objem olejové nádržky 0,2 l, délka vodicí lišty: 300 mm 
(EPR 30-20), 350 mm (EPR 35-20), 400 mm (EPR 40-20), rozteč řetězu 3/8“, hmotnost 4,2 kg.

  EPR 30-20  EPR 35-20  EPR 40-20
  Obj. č. 00 649 050 Obj. č. 00 649 051 Obj. č. 00 649 052

Běžná cena vč. DPH 3 590 Kč 3 990 Kč  4 390 Kč
Akční cena vč. DPH 3 290 Kč 3 590 Kč  3 990 Kč
 bez DPH 2 741 Kč 2 991 Kč  3 325 Kč
Ušetříte   300 Kč  400 Kč   400 Kč

Jmenovitý příkon 2 400 W, velmi silný motor dokáže udržet efektivní řeznou rychlost i při 
hlubokém zářezu, řezná rychlost 12 m/s, doběhová brzda řetězu, brzda řetězu proti zpětnému 
vrhu, jednoduchá výměna a napínání řetězu bez použití nástrojů, omezení náběhového 
proudu pro šetrný a bezpečný start, pevný ozubený doraz, zachytávač řetězu, automatické 
mazání, olejoznak, objem olejové nádržky 0,2 l, délka vodicí lišty: 350 mm (EPR 35-24), 
400 mm (EPR 40-24), 450 mm (EPR 45-24), rozteč řetězu 3/8“, hmotnost 4,4 kg.

  EPR 35-24  EPR 40-24  EPR 45-24
  Obj. č. 00 649 053 Obj. č. 00 649 054 Obj. č. 00 649 055

Běžná cena vč. DPH 4 590 Kč 4 990 Kč  5 390 Kč
Akční cena vč. DPH 3 990 Kč 4 390 Kč  4 790 Kč
 bez DPH 3 325 Kč 3 658 Kč  3 991 Kč
Ušetříte   600 Kč  600 Kč   600 Kč

Nejsilnější řetězové pily za zvýhodněné ceny

EPR 30-20
EPR 35-20 
EPR 40-20
Silné řetězové pily s rychlonapínáním řetězu

EPR 35-24
EPR 40-24 
EPR 45-24
Nejsilnější řetězové pily na trhu

Víceúčelová reflexní vesta  
Několikanásobně delší životnost než běžné reflexní vesty
Kontrastní barva zvyšuje viditelnost za bílého dne, 
reflexní pruhy za zhoršených světelných podmínek
Soubor 8 praktických příručních kapes vně i uvnitř vesty
Univerzální střih, trvanlivý materiál, robustní zapínání

RV-8K, obj. č. 00 764 439

Cena vč. DPH  468,00 Kč
 bez DPH 390,00 Kč

Pohodlné pracovní rukavice  
Moderní design, pohodlný střih, výjimečná odolnost
Dlaňové partie z umělé kůže pro extrémní zatížení
Elastický materiál pro lepší pohyblivost a citlivost prstů
Dlaňové vycpávky z neoprenu tlumí vibrace
Zesílené prsty zvyšují ochranu a odolnost
Pásek na zápěstí pro pevné přitažení k ruce

Vel. L, obj. č. 00 648 610  
Vel. XL, obj. č. 00 649 087
Vel. XXL, obj. č. 00 765 495

Cena vč. DPH    231,00 Kč
  bez DPH   192,50 Kč

Ekologicky šetrný olej  
Pro mazání řetězů a lišt elektrických nebo benzinových pil
Vhodný pro celoroční používání v lese i na zahradě
Bod tuhnutí / bod vzplanutí … -33 °C / 278 °C
Biologicky odbouratelný … 97,1% / 21 dní
Cenově zvýhodněné 3l balení pro náročné uživatele

 CO 1l, obj. č. 00 647 668  CO 3l, obj. č. 00 764 470

Cena vč. DPH   120,00 Kč 333,00 Kč
  bez DPH   100,00 Kč 277,50 Kč

Kvalitní značkové 
příslušenství

Univerzální nálevka  
Pro jednoduché a čisté plnění provozními kapalinami
Vysoká odolnost vůči běžným chemikáliím vč. PH
Roztažná hubice pro uchycení na jakékoli láhvi
Jednoduché skladování přímo na láhvi nebo kanystru
Ideální pro řetězové pily, zahradní techniku, automobily

NA-EPR, obj. č. 00 764 466

Cena vč. DPH    49,00 Kč
  bez DPH   40,80 Kč

Vodicí lišty

3,8" 1,3 mm

00 614 698 586,60 Kč 704 Kč

00 614 692 620,00 Kč 744 Kč

00 614 696 653,30 Kč 784 Kč

00 777 950 688,30 Kč 826 Kč

Řetězy

3,8" 1,3 mm

00 614 699 301,60 Kč 362 Kč

00 614 693 383,30 Kč 460 Kč

00 614 697 410,80 Kč 493 Kč

00 777 951 452,50 Kč 543 Kč

 Příslušenství pro manuální ostření řetězu

 Pilník kulatý Ø 4 mm 00 614 695 40,80 Kč 49 Kč

 Rukojeť pro pilník kulatý 00 614 694 19,10 Kč 23 Kč
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