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C'è uno spirito che rende unico ogni prodotto pensato, disegnato, realizzato da Tonino Lamborghini. È la capacità 
di innovare restando fedeli ad una tradizione di forme eleganti e grintose allo stesso tempo. 
Quella ricerca appassionata che sintetizza un patrimonio indelebile dello stile italiano nel mondo e parla il linguaggio 
inimitabile della creatività e dell'ingegneria, dell'eleganza e della tecnica. È la passione che guida le collezioni firmate 
Tonino Lamborghini. Nel disegno, nella ricerca dei dettagli, nel desiderio che solo un marchio prestigioso sa accendere.

Kiekvieną Tonino Lamborghini sugalvotą, suprojektuotą ir sukurtą produktą yra persmelkusi išskirtinė dvasia. 
Jis pasižymi gebėjimu kurti naujoviškus produktus, tačiau išlieka ištikimas tradicijai, kuri padeda išlaikyti elegantiškas 
formas, kuriuos visgi išsiskiria drąsa. 
Aistringai ieškodamas savęs, Tonino Lamborghini sulieja neapsakomą itališko stiliaus paveldą ir kūrybingumą, 
naujoviškumą, eleganciją ir techniką. Ši aistra yra visų jo kolekcijų variklis. Jis laikosi nuostatos, kad tik prestižinis 
prekės ženklas gali sujungti dizainą, dėmesį detalėms ir aistrą. Kolekcija skirta vyrams ir moterims, 
kurie nenori likti nepastebėti.

"Questo straordinario, impensabile 
possente Toro mi ossessiona. 
Di lui v'era e c'è soltanto lui. 

I confronti sono inutili. Con tutti" 

Tonino Lamborghini 
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„Man šis išskirtinis, neįtikėtinas ir 
galingas Bulius yra manija. 

Nebuvo, ir nėra, nieko nepašaus į jį. 
Palyginimai yra beprasmiai. Nesvarbu,

      su kuo lyginsim.“ 
  

Tonino Lamborghini 
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ikra GmbH – Schlesier Straße 36 – 64839 Münster-Altheim (Vokietija) 
Telefonas: ++49 6071 3003 0 Telefaksas: ++49 6071 3003 30 – info@ikra.de – www.ikra.de

PRODUKTUS PLATINA
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Galingas – lengvas – suderinamas

  ART 6024 LI - 11 psl.  

  TAS 2420 LI - 25 psl.     ATHS 6024 LI - 23 psl.  

  AHS 6024 LI - 21 psl.   

VIENAS VISKAM!
24 V MAITINIMO PAKETAS



Išskirtinis „Tonino Lamborghini“ aptarnavimas
Iki 5 metų garantija po produkto registracijos
Kvalifikuota klientų ir technologijų karštoji linija

Produkto koncepcija

Aptarnavimo koncepcija

Aukštos kokybės standartai
Pažangiausi inžineriniai sprendimai ir moderni išvaizda
Didelis dėmesys ergonomikai ir efektyvumui
Pasaulio naujovės ir patentuotos technologijos
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„Tonino Lamborghini“ sodo prietaisai ne tik gražiai atrodo vizualiai, bet ir yra 
patogūs, lengvi, funkcionalūs ir integruoti su naujausiomis technologijomis.

Vidiniai nuopelnai

„IKRAmogatec“ Vokietijoje turi daugiau negu 35 metus patirties gamindami 
tvirtus, patikimus ir kokybiškus sodo prietaisus.

Saksonija / Vokietija



> 380 - 420 mm20 - 70 mm6 x Ø 250  ⁄ 170 mm45 - 50 l

Pjauti veją iki 600–800 m2

Elektrinis variantas

Patogus dvigubas rankenos jungiklis
patogiam ir saugiam naudojimui
Polipropileno (PP) korpusas
tvirta ir ilgaamžiška
Centrinis, 6 padėčių aukščio reguliavimas su patogu paėmimu
dar patogesniam naudojimui ir individualiam aukščio reguliavimui
Aukšti ratukai 
kad būtų lengviau manevruoti 
Tvirti metaliniai ašmenys
ilgam darbui
Tekstilės krepšys su tvirtu viršumi 
optimizuotam pripildymui
Integruotos nešimo rankenos
patogiam gabenimui
Sulankstoma rankena su greito atleidimo funkcija
patogiam saugojimui 
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Vejapjovės

Modelis  EL 3816 TL EL 4218 TL
Galia  1600 W  1800 W
Pjovimo skersmuo  38 cm  42 cm 
Tekstilės krepšys 45 l  50 l
Aukščio reguliavimas 20–70 mm  20–70 mm
Ratukų skersmuo  250 mm / 170 mm  250 mm / 170 mm 
Svoris  13,6 kg  14,3 kg
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Pjauti veją iki 1 600 m2

Benzininis variantas

„Tonino Lamborghini“ keturių taktų variklis 
paprastam paleidimui, mažesniam degalų suvartojimui ir ilgaamžiškumui 
„Keturi viename“ veikimas
surinkimas, mulčiavimas, šoninis ir galinis išmetimas
Patvari aukštos kokybės pavara iš GT (Prancūzija)
Ergonomiška rankena su patogiu skydeliu ir rankena
patogiam ir saugiam naudojimui
Centrinis 8 padėčių aukščio reguliavimas
dar patogesniam naudojimui ir individualiam aukščio reguliavimui 
Tekstilės krepšys su tvirtu viršumi
nepraleidžia dulkių
Aukšti ratukai
kad būtų lengviau manevruoti
Ratukai su dvigubais rutuliniais guoliais, sandarūs
sklandžiam riedėjimui ir ilgaamžiškumui
Greito fiksavimo sulankstomas aukščio reguliavimo mechanizmas
patogiam saugojimui

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



Vejapjovės
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Specialios BRM 4650 S TL funkcijos:
» Skydelis su puodelių laikikliu ir šiukšlių dėže 
» Vandens vamzdžio jungtis

Modelis BRM 4650 P TL BRM 4650 S TL
Darbinis tūris  140 cm3 140 cm3

Variklio galia  2,0 kW / 2 800 sūk./min. 2,0 kW / 2 800 sūk./min.
Pjovimo plotis 46 cm  46 cm 
Tekstilės krepšys 60 l  60 l
Aukščio reguliavimas  30–80 mm  30–80 mm
Ratukų skersmuo  298 mm / 200 mm  298 mm / 200 mm
Pavara  „GT France“ „GT France“
Garso galios lygis  96 dB(A)  96 dB(A)
Svoris  32,0 kg  35,5 kg
Artikulo Nr. 77005950-L  77005900-L
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Pjauti veją iki 2 000 m2 

Benzininis variantas

„Tonino Lamborghini“ keturių taktų variklis
paprastam paleidimui, mažesniam degalų suvartojimui ir ilgaamžiškumui
„Keturi viename“ veikimas
surinkimas, mulčiavimas, šoninis ir galinis išmetimas
Ergonomiška rankena su patogiu skydeliu ir rankena
patogiam ir saugiam naudojimui
„INOX Pro“ serija įrengta su aukštos kokybės ir itin atsparia 
patentuota nerūdijančiojo plieno platforma, perdirbama
susilieja geriausias stabilumas, tvirtumas ir svoris
Centrinis 5 padėčių aukščio reguliavimas
dar patogesniam naudojimui ir individualiam aukščio reguliavimui
Tekstilės krepšys su tvirtu viršumi
nepraleidžia dulkių
Aukšti ratukai
kad būtų lengviau manevruoti
Ratukai su dvigubais rutuliniais guoliais, sandarūs
sklandžiam riedėjimui ir ilgaamžiškumui
Vandens vamzdžio jungtis
patogiam valymui vandeniu
Greito fiksavimo sulankstomas aukščio reguliavimo 
mechanizmas iš aliuminio
patogiam saugojimui

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



Vejapjovė INOX
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Modelis BRM 4860 TL BRM 5460 TL
  

  
   

 
   

  
  

  
  

  

Specialios BRM 5460 TL funkcijos:
» Savaeigė pavara su kintamo greičio funkcija 

didesniam patogumui 

Darbinis tūris 
Variklio galia
Pjovimo plotis 
Tekstilės krepšys
Aukščio reguliavimas
Ratukų skersmuo 
Pavara 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr.

173 cm3 
1,8 kW / 2 800 sūk./min. 
48 cm 
70 l 
20–65 mm 
280 mm / 200 mm 
Vieno greičio 
96 dB(A) 
39,0 kg 
77005600-L

173 cm3 
1,8 kW / 2 800 sūk./min. 
54 cm 
70 l 
20–65 mm 
280 mm / 200 mm 
Kintamo greičio 
98 dB(A) 
42,5 kg 
77005700-L



Pjauti veją iki 2 500 m2

Benzininis variantas

„Tonino Lamborghini“ keturių taktų variklis
paprastam paleidimui, mažesniam degalų suvartojimui ir ilgaamžiškumui
„Keturi viename“ veikimas
surinkimas, mulčiavimas, šoninis ir galinis išmetimas
3 pavarų patikima aukštos kokybės pavar
Ergonomiška rankena su patogiu skydeliu ir rankena
patogiam ir saugiam naudojimui
„INOX Pro“ serija įrengta su aukštos kokybės ir itin atsparia 
patentuota nerūdijančiojo plieno platforma, perdirbama
susilieja geriausias stabilumas, tvirtumas ir svoris
BBC sistemos ašmenys, stabdžiai ir sankaba suteikia 
aukščiausią saugumo lygį
ašmenys sustoja, nors variklis nenustoja veikti
Centrinis 5 padėčių aukščio reguliavimas
dar patogesniam naudojimui ir individualiam aukščio reguliavimui
Tekstilės krepšys su tvirtu viršumi
nepraleidžia dulkių
Aukšti ratukai
kad būtų lengviau manevruoti
Ratukai su dvigubais rutuliniais guoliais, sandarūs
sklandžiam riedėjimui ir ilgaamžiškumui
Vandens vamzdžio jungtis
patogiam valymui vandeniu
Greito fiksavimo sulankstomas aukščio reguliavimo 
mechanizmas iš aliuminio
patogiam saugojimui
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560 mm20 - 65 mm5 x Ø 280  ⁄ 200 mm84 l



Specialios BRM 5770 TL funkcijos:
» 3 pavarų savaeigė pavara 

ir BBC sistemos ašmenys, stabdžiai ir sankaba 
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Vejapjovė INOX

Modelis  BRM 5770 TL
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Darbinis tūris 
Variklio galia
Pjovimo plotis 
Tekstilės krepšys 
Aukščio reguliavimas 
Ratukų skersmuo 
Pavara 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

223 cm3 
2,66 kW / 2 700 sūk./min. 
56 cm 
84 l 
20–65 mm 
280 mm / 200 mm 
3 greičių pavara 
98 dB(A) 
45,5 kg 
77005800-L 



Dailinti mažas ir dideles zonas, vejos kraštus bei atlikti valymo 
darbus mažuose ir vidutinio dydžio soduose, kur sunku prieiti, 
pvz., aplink medžius, krūmus ir takelius aplink namą.

Lanksti, ergonomiška ir mobili

Subalansuotas dizainas ir ergonomiškas valdiklių 
išdėstymas su patogia rankena 
pastangų nereikalaujančiam darbui
Reguliuojama atraminė rankena
patogiam ir saugiam naudojimui 
Teleskopinė rankena 
individualiam aukščio reguliavimui
3 padėčių kreipiamoji galvutė  
kad dailinimą galėtumėte atlikti ir sunkiai pasiekiamose vietose, 
pvz., po krūmais ir suoliukais
180° sukamoji viršutinė rankena

 

keisti vertikalaus pjovimo ir kraštų dailinimo režimus 
Patentuotas įtampos reduktoriaus mechanizmas
patikimam ilginamojo laido fiksavimui
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Žoliapjovės

Specialios ART 6024 LI funkcijos: 
» Įkroviklis ir įkrovos indikatorius: 

lengvam ir greitam įkrovimui  

Specialios RT 6070 funkcijos: 
» Elektroninė galia ir triukšmo valdymas
» Augalų apsauga 

n o  l o a d s pe e d

min.

Li
th

iu

m-Ion B atter y Pow
er
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Modelis  RT 6035 RT 6050 RT 6070 ART 6024 LI
    

    
     

    
    

    
    

    

    

Darbinis tūris 
Pjovimo plotis 
Pjovimo lynas 
Pjovimo sistema  
Augalų apsauga  
Svoris 
Garso galios lygis  
Artikulo Nr.  

Atsarginės dalys

350 W 
250 mm 
1,3–1,5 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas  

–  
2,1 kg 
96 dB(A)  
10603500-L  

DA ritė

500 W 
300 mm 
1,4–1,6 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas  

–  
2,8 kg 
96 dB(A)  
10605000-L  

D ritė

700 W 
300 mm 
1,4–1,6 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas  

taip 
2,8 kg 
96 dB(A)  
10607000-L  

D ritė

24 V/1,9 Ah 
220 mm 
1,4 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas  

–
2,1 kg 
96 dB(A)  
10602400-L  

A ritė



„Vienas dviejuose“ sprendimas dailinti ir valyti mažas, sudėtingas zonas: 
terasose ir takuose aplink namą. Daugiau jokio žolės pjovimo ant vejos 
arba gėlių lysvėse. Pjauna ir siurbia vienu metu.

Pjauna ir siurbia vienu metu

Subalansuotas dizainas ir ergonomiškas valdiklių išdėstymas 
su patogia rankena  
pastangų nereikalaujančiam naudojimui
Su tvirtinamais priekiniais ratukais 
dar daugiau patogumo ir tikslesnis pjovimas
Su ratukais
paprastam judėjimui ir nevarginančiam darbui
Reguliuojama atraminė rankena su saugos jungikliu 
patogiam ir saugiam judėjimui
Teleskopinis aukščio reguliavimas
individualiam reguliavimui (5 padėtys, iki 80 mm)  
10 l surinkimo krepšys
greitam ir švariam darbui
Įspaudžiama pjovimo ašmenų sistema
paprastam nailoninių pjovimo ašmenų keitimui be įrankių: 
ilgas tarnavimas – mažiau nusidėvėjimo esant sunkioms pjovimo sąlygoms
Patentuotas įtampos reduktoriaus mechanizmas
patikimam ilginamojo laido fiksavimui
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Žoliapjovės
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Modelis  RTV 6050
 

 
 

 
  

 
 

 

Galia 
Pjovimo plotis
Pjovimo tipas 
Surinkimo krepšys 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

500 W 
200 mm 
ašmenys 
10 l 
96 dB(A) 
4,3 kg 
11605000-L 

RTV ašmenys



Sukurta dailinti ir pjauti itin apžėlusias zonas, vejos kraštus ir atlikti 
didesnius valymo darbus. Dideliems žemės ūkio ir sodininkystės darbams.

Galinga

Optimizuotas, oru aušinamas 2 taktų variklis
mažesniam degalų suvartojimui ir ilgaamžiškumui
Skaitmeninis elektroninis uždegimas
optimaliai galiai visuose variklio greičio diapazonuose
Lengvai paleidžiama atatrankos sistema
pastangų nereikalaujančiam paleidimui
Alkūninis velenas su dvigubu guoliu iš 20CrMo
mažesnei vibracijai ir ilgesniam tarnavimui
Chromuotas cilindras
patvarumui 
Tvirtas, chromu dengtas, plieninis varantysis velenas
patvarumui
Reguliuojama „dviračio rankena“, atitinkanti EN ISO 11806-1:2011
didesniam patogumui dirbant ir naudojant prietaisą ilgą laiką
Aliuminio vamzdis
didesniam stabilumui
Naujoviška pjovimo galvutė su apsauga nuo žolės įsivėlimo
Didesnis kuro bakas
Dvigubas peties diržas, profesionalus
optimaliam svorio paskirstymui  
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0,9 kW–32,6cm3 
1,25 kW–42,7cm3 

900 ml
1000 ml

255 mm 430 mm



Krūmapjovė

Specialios PB 43 funkcijos:
» Keramika dengtas cilindras
» NGK uždegimo žvakė 
» CrMoTi stūmokliniai žiedai
» Japoniškos kokybės adatiniai guoliai
» Vokiškas katalizatorius iš BASF 
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Modelis PB 33L TL PB 33B TL PB 43L TL PB 43B TL
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

Darbinis tūris
Variklio galia
Aliuminio vamzdis
Rankena 
Pjovimo skersmuo (linijos) 
Pjovimo skersmuo (ašmenų) 
Linijos skersmuo
Linijos maitinimas
Kuro bakas
Garso galios lygis
Svoris
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

32,6 cm3 
0,9 kW 
26 mm 
Grandinės tipo 
430 mm  
255 mm  
2,4 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas 
900 ml 
114 dB(A)
7,3 kg 
73046600-L  

DA-F16 ritė / 3 dantų ašmenys

32,6 cm3 
0,9 kW 
26 mm 
Dviračio tipo 
430 mm  
255 mm  
2,4 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas 
900 ml 
114 dB(A)
7,4 kg 
73046550-L  

DA-F16 ritė / 3 dantų ašmenys

42,7 cm3 
1,25 kW 
28 mm 
Grandinės tipo 
430 mm  
255 mm  
2,4 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas 
1 000 ml 
114 dB(A)
7,6 kg 
73046500-L  

DA-F16 ritė / 3 dantų ašmenys

42,7 cm3 
1,25 kW 
28 mm
Dviračio tipo 
430 mm  
255 mm  
2,4 mm 
„Tap´n go“ linijos maitinimas 
1 000 ml 
114 dB(A)
7,7 kg 
73046450-L  

DA-F16 ritė / 3 dantų ašmenys



Pjauti vejos kraštams, dailinti krūmus ir pjaustyti skulptūras.

Mažos, kompaktiškos ir galingos

Kokybiška ličio baterija
galingam pjovimui ir vienodai kokybei
Įkroviklis su indikatoriumi
lengvam ir greitam įkrovimui
Ergonomiškai išdėstyti naudojimo elementai ir minkšta rankena
patogiam ir saugiam naudojimui
Metalinė pavara
ilgam tarnavimui
Patogi išskirtinė „Ikra“ sistema QUICK CLICK-IN 
ašmenų keitimas be įrankių
greitam ir švariam ašmenų keitimui (<5 sek.)
Dvigubo veikimo krūmų žirklių ašmenys
geresnėms techninės savybėms ir mažesnei vibracijai
Ašmenys lazeriniam ir deimantiniam pjovimui
švariems ir galingiems pjūviams
Cinkuoti ašmenys
kad nesurūdytų
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Žolės /krūmų žirklės

n o  l o a d s pe e d

min.
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m-Ion B atter y Pow
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2016 M. NAUJIENA 

Modelis  GBS 6036 LI  GBK 6100 Li TL SK
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Galia 
Veikimo laikas 
Įkrovimo laikas 
Pjovimo plotis 
Pjovimo ilgis 
Pjovimo tarpas (BS) 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

3,6 V , 1,5 Ah 
iki 40 min. 
apie 4 val. 
80 mm 
160 mm 
8 mm 
79 dB(A) 
550 g 
50605040-L 

Ašmenys

7,2 V / 2,2 Ah 
iki 175 min. 
4–5 val.
75 mm 
160 mm
7,8 mm
86 dB(A) 
apie 600 / 650 g 
50807300-L1 

Ašmenys 



Pjauti jaunas gyvatvores mažomis ir vidutinio dydžio šakomis 
(pvz., ligustrus, pušis ir žydinčius augalus). HS 6070: Inovatyviausias! 
Galingiausias! Ilgiausia pjovimo linija! Pjauti didesnes gyvatvores 
storesnėmis šakomis (pvz., bukus, skroblus).

Ergonomiškos ir efektyvios 

Subalansuotas dizainas su optimaliu svorio paskirstymu
patogiam ir saugiam naudojimui bet kokioje darbinėje padėtyje
Sutvirtinta metalinė pavara
ilgam tarnavimui
Mechaninė perkrovos apsauga
apsaugo pavaras ir ašmenis nuo pažeidimo, jei ašmenys užsikerta
Greitojo stabdymo funkcija
patikimam ašmenų sustabdymui
Dvigubo veikimo ašmenys 
geresnėms techninės savybėms ir mažesnei vibracijai
Lazeriniai ašmenys, pagaminti iš specialaus grūdinto 
spyruoklinio plieno
ilgam ašmens tarnavimo laikui
Deimantiniai ašmenys su optimizuota ašmenų geometrija 
ir plokščiu kampu
kad ašmenys būtų pastoviai aštrūs ir gerai pjautų esant didelei apkorvai
Cinkuoti, korozijai atsparūs ašmenys
ilgam tarnavimo laikui ir pastoviai kokybei
Įtampos reduktoriaus mechanizmas
patikimam ilginamojo laido fiksavimui
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18 mm
22 mm

450 mm
550 mm
650 mm



Gyvatvorių žirklės

Specialios HS 6050 D 
funkcijos:
»

 
180° pasukamoji rankena

»
 

Patentuotas mechaninis 
sinchroniškai veikiantis 
ašmenų stabdis

Specialios HS 6070 
funkcijos:
»

 

Patentuota naujoviška 
priekinė rankena, 
pasisukanti 180°, 
su 3 fiksavimo 
padėtimis

 
 

» 2 pakopų metalinės 
pavaros su itin 
aukštu sukimo 
momentu
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Modelis HS 6050 HS 6050 D HS 6070
   

   
   
   

   
   

   
   

   

Galia 
Pjovimo ilgis 
Pjovimo plotis 
Pasukamoji rankena 
Pavara 
Ašmenų apsauga 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr.

500 W 
450 mm 
18 mm 
–
metalinė 
–
98 dB(A) 
3,0 kg 
44214576-L

500 W 
550 mm 
22 mm 
taip 
metalinė 
taip 
95 dB(A) 
3,9 kg 
44715522-L

700 W 
650 mm 
29 mm 
taip 
metalinė + 2 pakopų 
taip 
97 dB(A) 
4,2 kg 
44746500-L



Pjauti gyvatvores mažomis ir vidutinio dydžio šakomis, iki 20 mm skersmens 
(pvz., ligustrus, pušis  ir žydinčius augalus) visuose soduose, net kuriuose 
nėra elektros tiekimo. Jokios rizikos nupjauti laidą

Ličio akumuliatorius su aukščiausios kokybės elementais 
galingam pjovimui ir vienodai kokybei 
Subalansuotas dizainas su optimaliu svorio paskirstymu 
patogiam ir saugiam naudojimui bet kokioje darbinėje padėtyje
Patentuota naujoviška priekinė rankena, sukasi 180°, 
su 3 fiksavimo padėtimis
optimaliai ergonomikai, patogiam pjovimui ir skulptūrų lipdymui 
„Eco“ jungiklis
2 greičių nustatymai, padedantys sutaupyti iki 50 % galios
Metalinė pavara 
geroms pjovimo savybėms ir ilgam tarnavimo laikui 
Dvigubo veikimo ašmenys
geresnėms techninėms savybėms ir mažesnei vibracijai 
Lazeriniai ašmenys, pagaminti iš specialaus grūdinto 
spyruoklinio plieno
ilgam ašmens tarnavimo laikui
Deimantiniai ašmenys su optimizuota ašmenų geometrija 
ir plokščiu pjovimo kampu 
kad ašmenys būtų pastoviai aštrūs ir gerai pjautų esant didelei apkrovai 
Cinkuoti, korozijai atsparūs ašmenys
ilgam tarnavimo laikui ir pastoviai kokybei
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Patogi alternatyva be laido



Gyvatvorių žirklės
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Modelis AHS 6024 LI
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Galia 
Veikimo laikas (be apkrovos) 
Įkrovimo laikas
Pjovimo ilgis 
Pjovimo plotis
Pasukamoji rankena 
Pavara 
Ašmenų apsauga 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

24 V/1,9 Ah 
iki 80 min. (taupymo režimu) 

3–5 val. 
500 mm 
20 mm 
taip 
metalinė 
taip 
94 dB(A) 
2,9 kg 
76024020-L 

Akumuliatorius



Pjauti gyvatvorių viršūnes iki 3,0 m aukščio mažomis 
ir vidutinio dydžio šakomis naudojant teleskopinę rankeną 
(pvz., ligustrus, pušis ir žydinčius augalus)

Ličio akumuliatorius su aukščiausios kokybės elementais
galingam pjovimui ir vienodai kokybei
6 padėčių kampo reguliavimas iki 135°
lanksčiam ir ergonomiškam pjovimui
Stiklo pluošto teleskopinė atšaka
reguliuojamam darbiniam aukščiui
Minkšta rankena
patogiam ir saugiam naudojimui
„Eco“ jungiklis
2 greičių nustatymai, padedantys sutaupyti iki 50 % galios
Dvigubo veikimo ašmenys
geresnėms techninės savybėms ir mažesnei vibracijai
Lazeriniai ašmenys, pagaminti iš specialaus grūdinto 
spyruoklinio plieno
ilgam ašmens tarnavimo laikui
Deimantiniai ašmenys su optimizuota ašmenų geometrija
kad ašmenys būtų pastoviai aštrūs ir gerai pjautų esant didelei apkrovai

 

Peties diržas
optimaliam svorio paskirstymui
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Darbinis aukštis iki 3,0 m



iki 
1,95–2,35 m 
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Teleskopinės gyvatvorių 
žirklės

Modelis ATHS 6040 LI
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Galia 
Veikimo laikas (be apkrovos) 

Įkrovimo laikas
Pjovimo ilgis 
Pjovimo plotis 
Ašmenų apsauga 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

24 V/1,9 Ah 
60 min. (taupymo režimu) 
3–5 val. 
400 mm 
18 mm 
taip 
95 dB(A) 
4,2 kg 
51000400-L 

Akumuliatorius



Ličio akumuliatorius su aukščiausios kokybės elementais
galingam pjovimui ir vienodai kokybei
OREGON pjovimo juosta ir grandinė
saugiam grandinės naudojimui ir geroms pjovimo savybėms
Stiklo pluošto teleskopinė rankena
reguliuojamam darbiniam aukščiui 
Minkšta rankena
patogiam ir saugiam naudojimui
Automatinis grandinės tepimas su alyvos lygio indikatoriumi
paprastam naudojimui 
Peties diržas
optimaliam svorio paskirstymui   
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Genėti medžius ir medieną iki 4,5 m aukščio naudojant 
lengvą teleskopinę rankeną.

Darbinis aukštis iki 4,5 m



iki 
1,85–3,15 m
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Teleskopinis genėjimo 
pjūklas

Modelis TAS 2420 LI
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Galia 
Veikimo laikas (be apkrovos) 

Įkrovimo laikas
Pjovimo ilgis
„Oregon“ grandinė 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys 

24 V/1,9 Ah 
60 min
3–5 val. 
200 mm 
91 PX 33 
92 dB(A) 
3,8 kg 
51800300-L 

Grandinė



Pjauti šakas, pjauti medžius ir ruošti malkas

Subalansuotas dizainas ir ergonomiška rankena
patogiam pjovimui nukreipiant medžius į norimą padėtį
Nailonu dengta profesionali pavara
ilgam tarnavimui, skleidžia mažai garso, mažiau dėvisi
OREGON pjovimo juosta su žvaigždine nosimi 
ir antivibracine grandine
saugiam grandinės naudojimui ir geroms pjovimo savybėms
Patentuota sistema, kuriai nereikia įrankių
grandinės pakeitimas ir įtempimas nenaudojant įrankių
Stabili mašinos padėtis
kai grandinė arba pjovimo juosta keičiami be atramos
Didelis 12 m/s grandinės greitis ir aukšto sukimo momento pavara
efektyviam pjovimui ir pastangų nereikalaujančiam darbui
Metalinis buferis
tvirtam ir saugiam darbui
Greitai reaguojantis (intertiškas) atatrankos ir išjungimo stabdis
dar saugesniam naudojimui
Automatinis grandinės tepimas su alyvos lygio indikatoriumi
paprastam naudojimui
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Ištvermingas



Grandininiai pjūklai
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Modelis KS 6024
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Galia 
Pjovimo juostos ilgis 
„Oregon“ grandinė 
Inertiškas grandinės stabdis 

Išjungimo stabdis 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

2400 W 
400 mm
91 PX 57 
taip
taip 
104 dB(A) 
4,9 kg 
23514050-L 

Grandinė 



Pjauti šakas, pjauti medžius ir ruošti malkas. PC 26 lengvas pjūklas 
su viršutine rankena profesionaliam naudojimui žemės ūkyje 
ir sodininkystėje.

Optimizuotas, oru aušinamas 2 taktų variklis 
mažesniam degalų suvartojimui ir ilgaamžiškumui 
Subalansuotas dizainas ir ergonomiškas valdiklių išdėstymas 
su minkšta rankena 
patogiam naudojimui
Antivibracijos sistema
padeda sumažinti operatoriaus nuovargį
WALBRO karbiuratorius optimaliai galiai visuose variklio greičio diapazonuose 
Lengvo užvedimo funkcija ir automatinė sklendė lengvam paleidimui 
„Champion“ žvakė geresniam uždegimui, atsparus dideliems 
apkrovos pokyčiams viršutiniame greičio diapazone
Oro filtras, kuriam nereikia įrankių paprastai prieiga aptarnauti
OREGON pjovimo juosta su užapvalinta nosimi ir antivibracine grandine
(išskyrus PC 26CA TL) saugiam grandinės naudojimui ir geroms pjovimo savybėms
Automatinis grandinės tepimas paprastam naudojimui
Reguliuojamas alyvos siurblys optimaliam tepimui
Inertinė grandinės stabdymo sistema didesniam saugumui

Metalinis buferis tvirtam ir saugiam darbui
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Galingas genėjimas ir pjovimas

0,9 kW/25,4 cm3 
1,5 kW/40,1 cm3 

230ml / 160ml
390ml / 210ml

250 mm
400 mm



Grandininiai pjūklai
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Specialios PC 26CA TL 
funkcijos: 
» Pjovimo juosta

Specialios PC 41 TL funkcijos:
»  Lengvai paleidžiama atatrankos 

sistema Easy start 
recoil system

Modelis PC 26 TL PC 26CA TL  PC 41 TL
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

Darbinis tūris 
Variklio galia 
Pjovimo juostos ilgis 
„Oregon“ grandinė
Užapvalinta nosis 
Degalų bakas 
Alyvos bako talpa 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys

25,4 cm3 
0,9 kW 
250 mm
91P040X 
taip 
230 ml 
60 ml 
110 dB(A) 
3,2 kg 
75074060-L 

Grandinė

25,4 cm3 
0,9 kW 
250 mm 
E1-25AP060T (pjaustymas) 
–
230 ml
160 ml 
110 dB(A) 
3,2 kg 
75074070-L 

Grandinė

40,1 cm3 
1,5 kW 
400 mm 
91 P057X 
taip 
390 ml
210 ml 
113 dB(A) 
4,6 kg 
75074450-L 

Grandinė



Ruošti daržams ir gėlių lysvėms. BM 8042 TL profesionaliam 
ir įvairiapusiam naudojimui ruošiant sodus.

„Tonino Lamborghini“ keturių taktų OHV variklis
ilgiau veikia, suvartoja mažiau degalų, išmeta mažiau emisijų
Ergonomiškas dizainas
paprastam ir patogiam naudojimui
Greitai sureguliuojama kintamo aukščio sulankstoma rankena
dar daugiau patogumo ir pastangų nereikalaujantis darbas
Aukštos kokybės komponentai 
patvarumui
Mechaninė pavarų dėžė
Diržo įtempimo mova
didesniam ištvermingumui ir saugumui
Ašmenys su 6 atskirtais dantimis
sklandesniam darbui, išardomi įvairiam darbiniam pločiui
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Stiprus, tvirtas ir saugus

240mm
320mm

200 > 460mm
450 > 850mm

1,5 kW – 98 cm3

4,0 kW – 212 cm3 
2000ml - 350ml
3600ml - 600ml



Kultivatorius

Specialios BM 8042 TL funkcijos:
»  Patentuotas reguliuojamas 

darbinis greitis

» 

 
Vandeniui atsparūs transmisijos 
veleno sandarikliai (25 mm)

 

» 
 
Šoniniai diskai

» 
 
Rankena su vienintele svirtimi

» 
 
Priekinis ratukas

Specialios BM 4618 TL funkcijos:
»  Galinis ratukas 
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Modelis BM 4618 TL BM 8042 TL
  
  
  
  

  
  

  
  

 

Darbinis tūris 
Variklio galia
Darbinis plotis
Darbinis gylis 
Pavara 
Garso galios lygis 
Svoris 
Artikulo Nr. 

Atsarginės dalys 

98,0 cm3 
1,5 kW /3 200 sūk./min. 
200 / 300 / 460 mm 
240 mm
1 į priekį
93 dB(A) 
32,0 kg 
70101000-L 

–

212,0 cm3 
4,0 kW / 3 300 sūk./min. 
450 / 600 / 850 mm 
320 mm 
2 į priekį / 1 atgal 
96 dB(A) 
60,0 kg 
70101100-L 

Plūgo komplektas, grėblys
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