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DS14DBL2WP 14,4 V / 5.0 Ah / 110 Nm
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě 65 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 100 mm
Max. utahovací moment 110 Nm
Upínací otvor sklíčidla 14,4  V
Otáčky naprázdno 0–400/1.800 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 2,3 kg
Celková délka 204 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka, boční rukojeť

| nejsilnější ve své třídě | regulace rychlosti | elektronické ovládání | elektrická brzda | 
L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a 
bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem | rychlá nabíječka s 
ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | RFC - elektronická 
bezpečnostní spojka | HITBOX |

katalogová cena

17.190 Kč

14.590  Kč

akční cena :

novinka

DV18DBL2WP 18 V / 5.0 Ah / 136 Nm
AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v cihle 16 mm
Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě 76 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 10 x 90 mm
Max. utahovací moment 136 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0–500/2.100 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 204 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka, boční rukojeť

| nejsilnější ve své třídě | regulace rychlosti | elektronické ovládání | elektrická brzda | 
L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a 
bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem | rychlá nabíječka s 
ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | RFC - elektronická 
bezpečnostní spojka | HITBOX |

novinka

katalogová cena

19.350  Kč

16.490 Kč

akční cena :

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion

REACTIVE FORCE CONTROL

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion

REACTIVE FORCE CONTROL

novinka

http://www.hitachi-elektronaradi.cz
http://www.hitachi-elektronaradi.cz


DH18DSLWP 18 V / 5.0 / 1,4 J
AKKU VRTACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

Vrtací prům. v betonu 16 mm
Vrtací prům. ve dřevě 18 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Otáčky naprázdno 0 – 750 / 1.500 /min.
Počet uderů 0 – 3.100 / 6.200 /min.
Intenzita úderu 1,4 J
Celková délka 276 mm
Hmotnost 2,3 kg
Napětí 18 V

Standardní příslušenství: 2 baterie, nabíječka

| SDS - plus | kompaktní a lehký | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 režimy: příklepové vrtání a 
vrtaní bez příklepu | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | 
elektrická “quick-stop” brzda | LED osvětlení | indikace stavu baterie | HITBOX |

katalogová cena

17.990 Kč

16.990 Kč

akční cena :

katalogová cena

14.490 Kč

11.990 Kč

akční cena :

5.0Ah
Li-ion

Compatible
Batteries

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě 38 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 75mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Upínací otvor sklíčidla18  V
Otáčky naprázdno 0–400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost  1,9 kg
Celková délka 202 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka

DS18DBELTP 18 V / 5.0 Ah / 44 Nm
AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 
stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný 
hák |  LED osvětlení | HITBOX |

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion

H45ME

Příkon 1.500 W
Plné zatížení 1.430 - 2.850 /min.
Celková délka 480 mm
Hmotnost H45ME 7,0 kg
Hmotnost H45MEY 7,3 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr 

H45ME 1.150 W 

H45MEY 1.150 W 
SEKACÍ KLADIVO
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

katalogová cena

21.950 Kč

18.990 Kč

akční cena :

katalogová cena

22.950 Kč

19.990 Kč

akční cena :
H45MEY

novinka

| dlouhá životnost | bezúdržbový | kompaktní | lehký | 
kompatibilní s generátory Engine | stabilní výkon při 
poklesu napětí | nízké vibrace | konstrukce s dvojitou 
izolací | velmi stabilní tělo z litého hliníku | regulace 
otáček | nastavení úhlu bitu | velký spínač | H45MEY: 
originální dynamický pružinový tlumič vibrací |

kladivo zatížení

Antivibrační systém

Životnost produktu je významně prodloužena 
odstraněním potíží s opalováním kotvy cívky, 
zkratem  závitu cívky či opotřebením 
komutátoru a není třeba vyměňovat uhlíkové 
kartáče.

novinka



DH40MEYWS 40 mm / 1.500 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 1.150 W
Intenzita příklepu 11 J
Otáčky naprázdno 250–500 /min.
Počet úderů naprázdno 1430–2.850 /min.
Celková délka 477 mm
Hmotnost 7,5 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr,
hloubkový doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-
MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší 
rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť 
zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě 
funkce -  vrtání s příklepem / sekání | 
plynulá regulace otáček | velký spínač pro 
pohodlnou práci v rukavicích |

katalogová cena

28.950 Kč

24.990 Kč

akční cena :

Max. vrtací průměr  v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1.500 W
Intenzita příklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200–2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | 
bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost 
vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | 
hliníkové tělo | dvě funkce -  vrtání s příklepem / 
sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač 
pro pohodlnou práci v rukavicích |

DH45MEWS13,5 J / 1.500 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

katalogová cena

29.990 Kč

25.990 Kč

akční cena :

DH52MEWS 18 J / 1.500 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Max. vrtací průměr v betonu 52 mm
Vrtací korunka 160 mm
Příkon 1.500 W
Intenzita příklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 /min.
Počet úderů naprázdno 1.000 - 2.400 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

katalogová cena

34.990 Kč

29.900 Kč

akční cena :

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | 
nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | 
dvě funkce -  vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček |  velký 
spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

H60MCWS 10 kg / 1.250 W 
BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 

Příkon 1.250 W
Příklep 22 J
Počet úderů 1.600 /min.
Celková délka 579 mm
Hmotnost 10 kg

Standardní příslušenství : 
přídavná rukojeť, plastový kufr 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX  |  moderní vzhled a ergonomické 
tělo | nářadí nastavitelné do 12 poloh. | funkce vylučující příklep naprázdno | Soft-
touch  rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | hliníkové tělo | rukojeť Soft-
touch snižující vibrace |

katalogová cena

28.490 Kč

21.900 Kč

akční cena :

H65SB2WT 16,5 kg / 1.340 W 
BOURACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) 

Příkon 1.340 W
Příklep 42 J
Počet úderů 1.400 /min.
Upínání 30 mm HEX
Celková délka 726 mm
Hmotnost 16,5 kg

Standardní příslušenství:  
sekáč, přídavná rukojeť, klíč, 
kufr

| elektropneumatický příklep | úchyt šetihran 30 mm  | moderní design a ergonomické 
tělo| antivibrační systém | nízká hlučnost | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace |

katalogová cena

31.990  Kč

28.990 Kč

akční cena :



katalogová cena

19.990  Kč

17.900 Kč

akční cena :

CM75EBP 75 cm�/ 355 mm
BENZÍNOVÁ ŘEZAČKA NA BETON

Prům. diamant. kotouče 355 mm
Hloubka řezu 125 mm
Výkon3,9 k W
Objem palivové nádrže 1,1 l
Max. řezná rychlost >5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru 9.200 /min.
Průměr otvoru 20 mm  (25,4 mm s redukcí) 
Suchá hmotnost 10,6 kg

Standardní příslušenství:
klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

| profesionionální pila na řezání betonu, asfaltu a 
kamene |  nová generace visoce výkoného Pure Fire 
dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí 
| ergonomický a dodlný design | dekompresní ventil 
| nízké vibrace | klínový řemen s poloautomatickým 
napínáním | třístupňová filtrace nasávaného 
vzduchu  | dvoutaktní motor |  primer |

katalogová cena

31.990 Kč

29.990  Kč

akční cena :

CS35SB 1.900 W / 350 mm
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8”
Olejová nádržka 200 ml
Celková délka 445mm
Suchá hmotnost 4,1 kg

Standardní příslušenství: řetěz, lišta, kryt 
řetězové lišty, klíč

| výkonný motor | mechanická brzda | napínaní řetězu bez použití nářadí | Soft-start | 
seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |

katalogová cena

4690 Kč

3990 Kč

akční cena :

P20SFNX 82 mm / 620 W 
HOBLÍK 
Hoblovací šířka 82 mm
Hloubka drážky 9 mm
Max. tloušťka třísky  2,5 mm
Příkon 620 W
Počet otáček naprázdno  17.000/min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg

Standardní příslušenství:
nože, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký ve srovnání s jinými Hitachi hoblíky | snadné nastavení hloubky řezu 
pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | 
Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | volitelné: adaptér na odsávání pro 
připojení k vysavači nebo prachového sáčku | HITBOX |

katalogová cena

5490  Kč

4690 Kč

akční cena :

3Sací výkon 3,66 m /min.
Max. podtlak 248 mbar
Max. objem prachu 25 l
Max. objem pro kapalin 22 l
PřÍkon 1.200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnost 12,7 kg
Rozměry 390 x 450 x 530 mm

Standardní příslušenství: sací hadice, PE sáček, zátka se 
sběrnou nádobou

RP250YDM 1.200 W / 248 mbar
VYSAVAČ

novinka

přesné a včasné čištění �ltrů dle aktuálního stupně znečištění �ltrů | zamezení nadměrného zanášení �ltrů 
- lepší čištění � ltrů | eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění �ltrů

čištění �ltru trvá pouze 3,5 vteřiny | díky síle 300g při čištění �ltrů je i ten nejobtížněji odstranitelný prach 
oklepem z �ltru odstraněn | redukce hlučnosti

technologie Pemanent Clean umožňuje čištění � ltrů během vysávání – úspora času a nákladů | žádný pokles sacího výkonu 
během čištění � ltrů - žádný únik prachu z vysavače | vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta

Měření rozdílného tlaku

300 g síla čištění �ltrů 

Konstantní sací výkon



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější 
manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní, bezuhlíkový motor 
nové generace | velmi štíhlé tělo | úzké tělo - pouze 176 mm |

G13VEWQ 1.320 W / 125 mm
ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1.320 W
Otáčky naprázdno 2.800 - 10.000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 305 mm
Tělo 176 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství: klíč, přídavná rukojeť

katalogová cena

9790 Kč

7990 Kč

akční cena :

G13STAYL 600 W / 125 mm
ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusneho kotouče 125 mm
Přikon 600 W
Otáčky naprázdno 11.500 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 254 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství klíč, přídavná 
rukojeť, DIA kotouč

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro 
snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, 
efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti 
nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

katalogová cena

1890  Kč

1690 Kč

akční cena :

Průměr brusneho kotouče 230 mm
Přikon 2.000 W
Otačky naprazdno 6.600 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upinaci matice M14x2
Celkova delka 469 mm
Hmotnost 5,6 kg

StandardnÍ přislušenstvÍ: klíč, přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | 
moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V 
Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | omezení 
rozběhového proudu |

G23SUWG 2.000 W / 230 mm 
ÚHLOVÁ BRUSKA 

katalogová cena

5490 Kč

4990 Kč

akční cena :

752805

ZDARMA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1.200 W
Otáčky naprázdno 12.000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka277 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | 
moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |  antivibrační 
rukojeť |

katalogová cena

4390 Kč

3490 Kč

akční cena :

G13SWLC 125 mm / 1.200 W 
ÚHLOVÁ BRUSKA 

| nejmenší a nejlehčí ve své třídě | vysoká životnost | dvourychlostní převodovka | 
elektronické ovládání | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a 
bezpečný provoz | hák  na zavěšení | plynulá regulace otáček a výkonu |

Šrouby a matice M10 - M18
Pevnostní šrouby M8 - M14
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370 W
Plné zatížení příklepů 250 Nm
Hmotnost 2,0 kg
Celková délka 210 mm 

WR14VEWA 370 W / 250 Nm
RÁZOVÝ UTAHOVÁK

katalogová cena

13.990 Kč

11.890 Kč

akční cena :

| stabilní výkon i při poklesu napětí | nejmenší a nejlehčí ve své třídě | bezuhlíkový 
motor | robustní a vysoce odolné hliníkové tělo | rychlé přepínání mezi režimy L/P |

Šrouby a matice M22 - M30
Pevnostní šrouby M22 - M24
Utahovací moment 1000 Nm
Upínání 1" čtyřhran
Otáčky naprázdno 1100/min.
Příklep 1500/min.
Příkon 370W
Hmotnost 7,7 kg
Celková délka 340 mm

Standardní příslušenství: boční rukojeť, kufr

WR25SEWA 1000 Nm / 7,7 kg
RÁZOVÝ UTAHOVÁK

katalogová cena

33.290 Kč

28.990 Kč

akční cena :



C7SSUT 1.050 W / 68 mm 
KOTOUČOVÁ PILA 
Prům. pilového kotouče 190 mm
Hloubka řezu při 90˚ 68 mm
Hloubka řezu 45˚ 46 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 5.500 /min.
Celková délka 291 mm
Hmotnost 3,4 kg

Standardní příslušenství: kotouč, 
paralelní doraz, klíč,

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | 
ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní 
vypínač |

katalogová cena

3990 Kč

3490 Kč

akční cena :

C6MEYWA 1.050 W / 66 mm 
KOTOUČOVÁ PILA 

Prům. pilového kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90˚ 66 mm
Hloubka řezu 45˚ 45 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 4.100 /min.
režim Auto 2.500 /min.
Celkový rozměr 262 mm
Hmotnost 2,7 kg

Standardní příslušenství: kotouč, paralelní 
doraz, inbus. klíč, odsávaní

| bezuhlíkový motor nove generace | přípojné místo pro odsavaní prachu nebo 
lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | rukojeť Soft-touch | 
funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo 
snížení otaček v závislosti na zatížení stroje | kompaktní a lehká konstrukce | LED 
osvětlení | bezpečnostní vypínač | nízká hladina vibrací a hluku |

katalogová cena

9490 Kč

7990 Kč

akční cena :

katalogová cena

3990 Kč

3590 Kč

akční cena :

CJ110MVNX 110 mm / 720 W 
PŘÍMOČARÁ PILA 
Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45˚
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, adaptér 
protiotřepu,odsávání klíč, plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátku 
bez použití nářadí | elektronická regulace 
rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 
stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou 
vrstvou niklu | HITBOX |

katalogová cena

6190 Kč

5490  Kč

akční cena :

Průměr kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90˚ 66 mm
Hloubka řezu při 45˚ 45 mm
Otáčky naprázdno 2.500 / 4.100 /min.
Celková délka 294 mm
Hmotnost 2,8 kg
Napětí 18 V

katalogová cena

9150 Kč

7990 Kč

akční cena :

C18DBALW4 18 V / 66 mm
AKKU KOTOUČOVÁ PILA 

Compatible
Batteries

CB18DBLW4 14,4 / 18 V / 83 mm
AKKU PILA 
Max. prům. řezu
do ocelové trubky 83 mm
Max. prům. řezu
do ocelového profilu 80x80 mm
Řezná rychlost
1 - 5 1,3 - 3,2 m/s
AUTO bez zatížení 2,0 m/s
AUTO při zatížení 3,2 m/s
Rozměr pilového pásu 900x12,5x0,5 mm
Celková délka 413 mm
Hmotnost 3,3 kg
Napětí 14, / 18 V

Standardní příslušenství: přídavná rukojeť, 
pilový pás, klíč

| výměna pilového pásu bez použití nářadí | indikátor baterie | plynulá regulace otáček | LED 
osvětlení | auto mode funkce pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení 
nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | možnost připojení na vysavač | měkká 
rukojeť | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY | 

katalogová cena

11.790  Kč

10.490 Kč

akční cena :

Compatible
Batteries

CJ90VST 90 mm / 705 W 
PŘÍMOČARÁ PILA 
Max. výška řezu do dřeva 90 mm
Max. výška řezu do  uhlíkové oceli 8 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo  45˚
Příkon 705 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000 /min.
Zdvih pilového listu 20 mm
Celková délka 228 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství:
pilový list, klíč, plastový kufr

| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů | 
variabilní rychlost | 3 stupňový předkmit | silná 
hliníková konstrukce|

novinka

novinka

novinka



Představení nové generace dvoutaktních motorů. 
Řada pureFire dosahuje o 70 % nižších emisí a o 30 % 
nižší spotřeby paliva, přičemž obsah co ve 
zplodinách je nižší o 50 %. Tyto výrobky jsou 
přátelské vůči životnímu prostředí, zdravé, vhodné 
pro dlouhodobé používání!! 

Požadovaná síla v tahu je o 30–50 % nižší. S-start je 
ideální pro ty, kteří chtějí, aby byl start motoru 
jemný a hladký. Je vhodný i pro profesionální 
uživatele, kteří díky menšímu vynaloženému úsilí 
šetří čas i sílu. 

Úhlově nastavitelná rukojeť s 5-ti různými polohami 
činí vertikální řezy a tvarování snazší, než kdykoli 
předtím. Vhodné pro praváky i leváky. 

CH22EAP2WC 0,65 kW 
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Zdvihový objem 21,1 cm�
Max. výkon 0,65 kW
Objem palivové nadrže 300 cm�
Délka čepele 50 cm
Délka nástroje 44,4 cm
Tloušťka řezu 30 mm
Rychlost řezačky 0.91 m/sec
Otáčky naprázdno 10.000 /min.
Typ břitu dvoustranný
Rozměry 936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplni 4,3 kg

Standardní příslušenství: klíč, nůž, ochranné 
brýle

katalogová cena

9990  Kč

8490 Kč

akční cena :

nový PureFire motor | oboustranný břit | S start: 
motor se spouští měkce a hladce | Quick- Twist: 
nastavitelná rukojeť |

CH22EBP2WC 0,65 kW 
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Zdvihový objem 21,1 cm�
Max. výkon 0,65 kW
Objem palivové nadrže 300 cm�
Délka čepele 62 cm
Délka nástroje 44,4 cm
Tloušťka řezu 30 mm
Rychlost řezačky 0.91 m/sec
Otáčky naprázdno 10.000 /min.
Typ břitu dvoustranný
Rozměry 936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplni 4,3 kg

Standardní příslušenství: klíč, nůž, ochranné 
brýle

nový PureFire motor | oboustranný břit | S start: 
motor se spouští měkce a hladce | Quick- Twist: 
nastavitelná rukojeť |

katalogová cena

11.350 Kč

9690 Kč

akční cena :

ZAHRADNÍ TECHNIKA

DA300ENE 50,2 cm� / 1,54 kW
PŮDNÍ JAMKOVAČ
Zdvihový objem 50,2 cm�
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm�
Max. výkon 25,4 mm
Max. velikost bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplní 17 kg

| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | 
obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel 
rukojeti | duální škrtící zařízení: pro ochranu 
obsluhujícího personálu |

katalogová cena

31.590 Kč

26.990 Kč

akční cena :



Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools  Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
 

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
66448 Moravany, Modřická 205,  ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588 
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Hitach oki Co., Ltd., S hinga a Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome,  M  inato-ku, Tokyo, Japan,i K w
www.hitachi-koki.com,  www.hitachi-koki.co.jp

CS35YNA 350 mm / 2.000 W 
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8" 
Olejová nádržka 150 ml
Celková délka 490 mm
Suchá hmotnost 4,9 kg

Standardní příslušenství:  
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty,
klíč

katalogová cena

6090 Kč

5290  Kč

akční cena :

RB36DLTL 36 V / 2.0 Ah 
AKKU FUKAR

Objem vzduchu 680 m�/hod
v turbo režimu 800 m�/hod
Rychlost vzduchu 45 m/s
v turbo režimu 53 m/s v turbo režimu
Celková délka 948 mm
Hmotnost bez baterie 3,3 kg
Hmotnost s baterií 3,8 kg

Standardní příslušenství: nabíječka, baterie

| vysoce výkonný a odolný střídavý motor | 4-
režimy foukání a přepínač režimu turbo | 
maximální objem vzduchu 800 m�/h - v 
režimu turbo | vyvážený pro větší kontrolu | 
elektronický spínač |

katalogová cena

20.390 Kč

16.990 Kč

akční cena :

CS36DLTLWB 36 V / 2.0 Ah 
AKKU ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 300 mm
Rychlost řetězu 8,3 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8”
Celková délka 618 mm
Hmotnost bez baterie 4,4 kg

Standardní příslušenství: nabíječka, baterie

Compatible
Batteries

Compatible
Batteries

katalogová cena

13.150 Kč

10.990 Kč

akční cena :| kompaktní rukojeť | mechanická brzda | 
napínání řetězu bez použití nářadí | LED 
světlo | olejová nádrž s podsvícením | 
seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | hák 
na zavěšení |

CH36DLWB 36 V / 2.0 Ah 
AKKU NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Délka nože 620 mm
Řezná délka 560mm
Rozteč čepele 35 mm
Otáčky naprázdno 1.000 -1.500. /min
Hmotnost stroje 4,0 kg
Délka stroje 1104 mm

Standardní příslušenství: baterie, nabíječka, 
nůž, kryt nože, 

katalogová cena

11.590 Kč

9900 Kč

akční cena :

Compatible
Batteries

RB24E +RB-HVA 0,84 kW 
FUKAR
Zdvihový objem 23,9 cm�
Max. výkon 0,84 kW
Objem palivové nádrže 600 cm�
Objem vzduchu 10,7 m�/min.
Rozměry 365 x 269 x 360 mm
Hmotnost bez náplní 4,1 kg

Standardní příslušenství: klíč

| velmi nízká hlučnost, vibrace a emisní hodnoty 
řadí tento fukar ke špičce na trhu | vysává jen se 
sadou RB-HVA bez ní slouží jako fukar |

RB-HVA
| zmenšení objemu listí | drtící 
turbína se silným výkonem 
zmenší původní objem listí až o 
90% | pouze sada bez vysavače | katalogová cena

10.480 Kč

8990 Kč

akční cena :


