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Akumulatorowy zestaw ogrodowy 0078

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0078 AA
Kod EAN 8710364066278

NOWOŚĆ

• Zestaw ogrodowy Li-Ion zawiera podkaszarkę (model 0738) oraz sekator do żywopłotów (model
0758)

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynach dołączonych do zestawu

• Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała
gotowość do pracy

• Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno
ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem

• Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalny komfort podczas pracy
• Miękkie uchwyty zapewniają większy komfort
• Teleskopowa regulacja wysokości dla większego komfortu podczas pracy (0738)
• Dodatkowy regulowany uchwyt zapewnia pełną kontrolę podczas pracy (0738)
• Chowany kabłąk chroni rośliny i zapewnia precyzję przycinania trawy (0738)
• Wbudowany schowek na zapasowe noże (0738)

Wyposażenie standardowe
• Podkaszarka do trawy 0738
• Sekator do żywopłotu 0758
• 1 x akumulator litowo-jonowy 10,8 V 1,5 Ah
• ładowarka o czasie ładowania 1 godz.
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil (2x)
• Nóż do cięcia (10x) (0738)
• Osłona ostrza (0758)

Dane techniczne
• Napięcie: 10,8 V
• Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
• Akumulator: Litowo-jonowy 
• Czas ładowania: 1 Godz.
• 0738 Średnica koszenia: 170 mm
• 0738 Układ tnący: Plastikowe noże 
• 0738 Regulacja wysokości: 80-105 cm
• 0738 Waga wraz z akumulatorem: 1,1 kg
• 0758 Długość ostrza: 250 mm
• 0758 Odstęp pomiędzy nożami: 8 mm
• 0758 Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

Elektryczny wycinak do chwastów 0700

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0700 AA
Kod EAN 8710364058556

• Ułatwienie w pracy: koniec z bólem kolan i pleców
• Przyjazne dla środowiska naturalnego: bez pestycydów
• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil

umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
• Wydajny silnik gwarantuje łatwe usuwanie chwastów
• Koło prowadzące zapewniające optymalną stabilność
• Wysoka prędkość obrotowa: efektywna praca
• Wskaźnik pokazujący płaszczyznę obrotową szczotki
• Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę szczotki
• Drążek teleskopowy zapewnia łatwą i wygodną regulację wysokości w zakresie 80-110cm

Wyposażenie standardowe
• Szczotka nylonowa
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil
• Klucz

Dane techniczne
• Moc: 500 W
• Średnica szczotki: 100 mm
• Szybkość obrotów szczotki: 3000 obr/min.
• Regulacja wysokości: 80-110 cm
• Waga: 2 kg

2Kalog pobrany z serwisu www.katalogi-narzedziowe.pl
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Kosiarka 0713

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0713 AA
Kod EAN 8710364068463

NOWOŚĆ

• Wydajny 1300 W silnik komutatorowy
• Konstrukcja „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“: umożliwia złożenie uchwytu i przechowywanie w

pozycji pionowej
• Duża szerokość koszenia (33 cm)
• Miękki uchwyt zapewniający lepszy chwyt i większy komfort podczas koszenia
• Beznarzędziowa regulacja wysokości cięcia
• Duży, 30-litrowy kosz na trawę umożliwiający dłuższy czas pracy
• Ergonomiczny uchwyt i niewielka waga umożliwiają wygodny transport
• Zintegrowana funkcja szybkiego zatrzymania
• Ostrze tnące z zabezpieczeniem przed rdzą
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• Kosz na trawę

Dane techniczne
• Moc: 1300 W
• System koszenia: ostrze obrotowe 
• Szerokość cięcia: 33 cm
• Wysokość cięcia: 20-40-60 mm
• Ustawienia wysokości cięcia: 3 
• Pojemność kosza na trawę: 30 l
• Waga (kosz z trawą): 9,5 kg

Kosiarka 0715

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0715 AA
Kod EAN 8710364064793

• Wydajny 1400 W silnik komutatorowy
• Konstrukcja „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“: umożliwia złożenie uchwytu i przechowywanie w

pozycji pionowej
• Wskaźnik umieszczony na koszu na trawę informuje o konieczności opróżnienia pojemnika
• Miękki uchwyt zapewniający lepszy chwyt i większy komfort podczas koszenia
• Ergonomiczny uchwyt i niewielka waga umożliwiają wygodny transport
• Zintegrowana funkcja szybkiego zatrzymania
• Beznarzędziowa regulacja wysokości cięcia
• Ostrze tnące z zabezpieczeniem przed rdzą
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia
• Duży, 35-litrowy kosz na trawę umożliwiający dłuższy czas pracy

Wyposażenie standardowe
• Kosz na trawę

Dane techniczne
• Moc: 1400 W
• System koszenia: ostrze obrotowe 
• Szerokość cięcia: 38 cm
• Wysokość cięcia: 28-48-68 mm
• Ustawienia wysokości cięcia: 3 
• Pojemność kosza na trawę: 35 l
• Waga (kosz z trawą): 12,3 kg
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Kosiarka ręczna 0720

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0720 AA
Kod EAN 8710364050192

• Duży, 25 litrowy worek na trawę, składany dla wygodnego przechowywania
• Samoostrzące noże (niewymagające dodatkowego ostrzenia)
• cylinder z 5 ostrzami umożliwiający dokładne cięcie
• Miękki uchwyt zapewniający lepszy chwyt i większy komfort
• Duże śruby umożliwiające prostą regulację wysokości cięcia i ostrzy
• Prosta, wytrzymała konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i wydajną pracę

Wyposażenie standardowe
• Worek na trawę

Dane techniczne
• System koszenia: cylinder z 5 ostrzami 
• Szerokość cięcia: 30 cm
• Wysokość cięcia: 12-44 mm
• Ustawienia wysokości cięcia: regulowana 
• Pojemność worka na trawę: 25 l
• Waga (z workiem na trawę): 6,8 kg

Kosiarka ręczna 0721

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0721 AA
Kod EAN 8710364068913

NOWOŚĆ

• Samoostrzące noże (niewymagające dodatkowego ostrzenia)
• cylinder z 5 ostrzami umożliwiający dokładne cięcie
• Miękki uchwyt zapewniający lepszy chwyt i większy komfort
• Duże śruby umożliwiające prostą regulację wysokości cięcia i ostrzy
• Prosta, wytrzymała konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i wydajną pracę

Wyposażenie standardowe
•

Dane techniczne
• System koszenia: cylinder z 5 ostrzami 
• Szerokość cięcia: 30 cm
• Wysokość cięcia: 12-44 mm
• Ustawienia wysokości cięcia: regulowana 
• Waga: 6,1 kg
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Myjka wysokociśnieniowa 0760

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0760 AA
Kod EAN 8710364051922

• Wyjątkowe paski „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowane przez firmę Skil (pasujące również
do szyny Skil) umożliwiają wygodne przyłączenie węża i kabla do narzędzia

• Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc
wygodny system szynowy, na którym można zawiesić inne urządzenia ogrodowe Skil

• Zapewnia odpowiedni poziom mocy i ciśnienie do zastosowań domowych
• Pompa wykonana w całości z aluminium zapewnia większą trwałość
• Kompaktowa i lekka budowa (narzędzie można łatwo przenosić)
• 11-metrowy zasięg roboczy ułatwia pracę (kabel długości 5 m, przewód długości 5 m oraz lanca)
• Długa lanca z regulacją ustawienia strumienia
• Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja
• Ergonomiczny uchwyt pistoletowy dla dodatkowego komfortu

Wyposażenie standardowe
• Pistolet z lancą
• Butelka z detergentem
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil
• 2 x pasek „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“
• Złączka Aqua-Stop do węża ogrodowego

Dane techniczne
• Moc: 1400 W
• Maksymalne ciśnienie: 100 bar
• Maksymalna prędkość przepływu: 300 l/h
• Maksymalna temperatura przepływu: 40 °C
• Długość węża: 5 m
• Długość kabla: 5 m
• Waga (bez akcesoriów): 4,5 kg

Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy 0750

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0750 AA
Kod EAN 8710364051915

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.

• Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc
wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil

• 3-stopniowa przekładnia do wszystkich zastosowań związanych z cięciem/przycinaniem
• Druga bateria w zestawie dla zapewnienia ciągłości pracy
• Prosta wymiana ostrzy „CLIC“ niewymagająca użycia smaru
• Wymienne akumulatory
• Duże ostrza nożyc do cięcia trawy/krzewów
• Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja zapewnia optymalny chwyt i ochronę dłoni
• Miękki uchwyt zapewnia większy komfort

Wyposażenie standardowe
• 2 x akumulator NiMH 4,8 V 1,3 Ah
• Ładowarka
• Przystawka
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil
• Hak do przechowywania drugiego ostrza
• 2 ostrza (1 x do krzewów/1 x do trawy)
• 2 osłony ostrzy

Dane techniczne
• Napięcie: 4,8 V
• Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
• Akumulator: NiMH 
• Długość ostrzy do krzewów: 150 mm
• Szerokość ostrza do cięcia trawy: 100 mm
• Odstęp pomiędzy nożami ostrzy do cięcia

krzewów: 8 mm
• Czas ładowania: 3 Godz.
• Czas pracy akumulatora: 40 min
• Waga z uwzględnieniem akumulatora: 1 kg
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Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy 0755

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0755 AA
Kod EAN 8710364055005

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.

• Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała
gotowość do pracy

• System elektronicznej ochrony ogniw (ECP) wielokrotnie wydłuża żywotność akumulatora
• Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalny komfort podczas pracy
• Prosta wymiana ostrzy „CLIC“ niewymagająca użycia smaru
• Duże ostrza nożyc do cięcia trawy/krzewów
• Wskaźnik LED naładowania akumulatora
• Miękki uchwyt zapewnia większy komfort

Wyposażenie standardowe
• Ładowarka
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil
• Hak do przechowywania drugiego ostrza
• 2 ostrza (1 x do krzewów/1 x do trawy)
• 2 osłony ostrzy

Dane techniczne
• Napięcie: 3,6 V
• Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
• Akumulator: Litowo-jonowy 
• Długość ostrzy do krzewów: 150 mm
• Szerokość ostrza do cięcia trawy: 100 mm
• Odstęp pomiędzy nożami ostrzy do cięcia

krzewów: 8 mm
• Czas ładowania: 6 Godz.
• Czas pracy akumulatora: 50 min
• Waga z uwzględnieniem akumulatora: 0,6 kg

Odkurzacz ogrodowy 0790

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0790 AA
Kod EAN 8710364054619

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.

• Duża moc silnika w trybie dmuchawy i odkurzacza
• Wielofunkcyjny odkurzacz ogrodowy „2 w 1“ z dmuchawą i funkcją rozdrabniania
• Łatwa zmiana trybu działania za pomocą prostego pokrętła
• Silne rozdrabnianie redukujące objętość odpadów 10:1
• Ergonomiczne rękojeści gwarantują doskonałą kontrolę podczas wykonywania pracy
• Dodatkowe kółka i pasek na ramię dla wygody użytkownika
• Duży i łatwy do opróżniania worek na liście

Wyposażenie standardowe
• Pojemność worka na liście
• Pasek na ramię
• Dodatkowe kółka
• Moduł szynowy i hakowy Skil do

przechowywania narzędzi

Dane techniczne
• Moc: 2800 W
• Prędkość nadmuchu: 270 km/godz.
• Wydajność odkurzania: 13 m³/min.
• Stopień rozdrabniania: 10:1 
• Pojemność worka na liście: 40 l
• Waga: 3,8 kg
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Piła łańcuchowa 0780

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0780 AA
Kod EAN 8710364055999

• Silnik o dużej mocy 2000 W: zapewnia doskonałe cięcie
• Łatwa wymiana i regulacja łańcucha: dodatkowe narzędzia nie są potrzebne
• Koncepcja „ŁATWEGO PRZECHOWYWANIA“ umożliwia staranne przechowywanie oraz pozwala

zaoszczędzić miejsce po pracy urządzeniem
• Wysokiej jakości łańcuch i prowadnica (firmy Oregon)
• Ergonomiczna konstrukcja, z wygodnym uchwytem zapewniającym łatwe cięcie w poziomie
• System szybkiego zatrzymania i hamulec przeciwodrzutowy
• Automatyczne smarowanie łańcucha
• Metalowe kolce zapewniają optymalne ustawienie w obrabianym materiale

Wyposażenie standardowe
• Uchwyt wraz z dodatkowym zaczepem

umożliwiającym bezpieczne przechowywanie
• Łańcuch
• Prowadnica
• Osłona łańcucha

Dane techniczne
• Moc: 2000 W
• Długość ostrza: 35 cm
• Prędkość łańcucha: 13,5 m/s
• Grubość członu napędowego: 1,3 mm
• Zasobnik oleju: 100 ml
• Waga: 4,5 kg

Piła ogrodowa 0788

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0788 AA
Kod EAN 8710364066285

NOWOŚĆ

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu

• Komfortowe cięcie gałęzi o grubości do 80 mm
• Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalny komfort podczas pracy
• Wygodna wymiana brzeszczotu, bez użycia dodatkowych narzędzi (system 'CLIC')
• Zasilanie non-stop, bez akumulatora, bez tracenia czasu potrzebnego na ładowanie
• Kompatybilność z uniwersalnymi brzeszczotami do pił szablastych
• Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• Brzeszczot (2x)
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil

Dane techniczne
• Moc wejściowa: 350 W
• Długość ostrza: 15 cm
• Długość skoku: 18 mm
• Prędkość brzeszczotu:

2350 liczba skoków na minutę
• Maks. głębokość cięcia w drewnie: 80 mm
• Waga: 1,5 kg
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Podkaszarka do trawy 0730

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0730 AA
Kod EAN 8710364051854

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu

• Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc
wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil

• 250 W wystarczająca moc do wszystkich zastosowań związanych z przycinaniem trawy
• 2-żyłkowy układ tnący zapewniający szybkie i idealne cięcie
• Teleskopowa regulacja wysokości dla większego komfortu podczas pracy
• Podawanie żyłki „Tap&Go“ umożliwia łatwe zwolnienie dodatkowej długości żyłki podczas pracy
• Duży wyłącznik zapewniający optymalną wygodę
• Ergonomiczna konstrukcja uchwytu dla większego komfortu
• Drugi uchwyt z funkcją „COMFORT GRIP“ dla dodatkowej kontroli podczas pracy
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• Układ szpul
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil

Dane techniczne
• Moc: 250 W
• Prędkość bez obciążenia: 12000 obr/min.
• Średnica koszenia: 25 cm
• Regulacja wysokości: 80-110 cm
• System koszenia: układ 2-żyłkowy 
• Średnica żyłki: 1,2 mm
• Długość żyłki: 2 x 2,5 m
• Układ podawania żyłki: układ „Tap & Go“ 
• Waga: 2,6 kg

Podkaszarka do trawy 0731

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0731 AA
Kod EAN 8710364065660

• Wyjątkowy system „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowany przez firmę Skil umożliwia
wygodne i niezajmujące wiele miejsca zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu

• Niezwykle wydajny silnik o mocy 1000 W do wszystkich zastosowań związanych z przycinaniem
trawy

• Duża średnica cięcia, aż 35 cm
• Ergonomiczne wzornictwo (silnik umieszczony w pobliżu rękojeści) gwarantuje dobre wyważenie
• Teleskopowa regulacja wysokości dla większego komfortu podczas pracy
• Dodatkowy regulowany uchwyt zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
• 2-żyłkowy układ tnący zapewniający szybkie i dokładne cięcie
• Automatyczny podajnik żyłki ułatwia pracę
• 180-stopniowa regulowana głowica tnąca umożliwiająca bezwysiłkową pielęgnację krawędzi

trawników
• Chowany kabłąk chroni rośliny i zapewnia precyzję przycinania trawy
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• 3 szpule z 9 m żyłką (2x4,5)
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil

Dane techniczne
• Moc: 1000 W
• Prędkość bez obciążenia: 7000 obr/min.
• Średnica koszenia: 35 cm
• Regulacja wysokości: 110-120 cm
• System koszenia: układ 2-żyłkowy 
• Średnica żyłki: 1,6 mm
• Długość żyłki: 2 x 4.5 m
• Układ podawania żyłki: automatyczne 
• Waga: 3,2 kg
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Podkaszarka do trawy 0735

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0735 AA
Kod EAN 8710364051878

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.

• Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc
wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil

• 250 W wystarczająca moc do wszystkich zastosowań związanych z przycinaniem trawy
• 2-żyłkowy układ tnący zapewniający szybkie i idealne cięcie
• 180-stopniowa regulowana głowica tnąca umożliwiająca bezwysiłkową pielęgnację krawędzi

trawników
• Podawanie żyłki „Tap&Go“ umożliwia łatwe zwolnienie dodatkowej długości żyłki podczas pracy
• Duży wyłącznik zapewniający optymalną wygodę
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• Układ szpul
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil

Dane techniczne
• Moc: 250 W
• Prędkość bez obciążenia: 12000 obr/min.
• Średnica koszenia: 25 cm
• System koszenia: układ 2-żyłkowy 
• Średnica żyłki: 1,2 mm
• Długość żyłki: 2 x 2,5 m
• Układ podawania żyłki: układ „Tap & Go“ 
• Waga: 1,7 kg

Rozdrabniacz 0770

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0770 AA
Kod EAN 8710364056040

• Silnik dużej mocy 2400 W
• Dwustronne ostrza z hartowanej stali
• Zwarta konstrukcja „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“
• Zabezpiecznie przed przeciążeniem chroni silnik
• Urządzenie mobilne, łatwy transport
• Zawiera praktyczny popychacz i duży worek na rozdrobniony materiał

Wyposażenie standardowe
• Popychacz
• Uchwyt popychacza
• Duży worek na rozdrobniony materiał

Dane techniczne
• Moc: 2400 W
• Układ tnący: Nóż 
• Wydajność cięcia: 38 mm
• Prędkość cięcia: 4600 obr/min.
• Moment: 18 Nm
• Waga: 10,8 kg
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Sekator do żywopłotu 0740

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0740 AA
Kod EAN 8710364051892

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu

• Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc
wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil

• 450 W wystarczająca moc do większości zastosowań związanych z cięciem
• Drugi uchwyt „COMFORT GRIP“ dla dodatkowej kontroli podczas pracy
• Laserowo wycinane ostrze ze stali węglowej, szlifowane diamentowo
• Funkcja „GRIP CUT“ zapobiega wyślizgiwaniu się gałęzi z ostrzy
• Zabezpieczenie końcówki ostrza zapobiega jego uszkodzeniom
• Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca optymalną równowagę i doskonałą obsługę
• Lekka, umożliwiająca wygodne cięcie w poziomie i pionie
• Duże przełączniki zapewniające optymalną wygodę
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil
• Zabezpieczenie końcówki ostrza
• Osłona ostrza

Dane techniczne
• Moc: 450 W
• Długość ostrza: 52 cm
• Odstęp pomiędzy nożami: 14 mm
• Prędkość oscylacyjna bez obciążenia:

3200 liczba skoków na minutę
• Waga: 2,8 kg

Sekator do żywopłotu 0745

Informacje dotyczące zamawiania
Nr kat. F015 0745 AA
Kod EAN 8710364055531

• Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil
umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu

• Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc
wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil

• Silnik o dużej mocy (450 W) do większości zastosowań związanych z cięciem
• Drugi uchwyt „COMFORT GRIP“ dla dodatkowej kontroli podczas pracy
• Laserowo wycinane ostrze ze stali węglowej, szlifowane diamentowo
• Długie 60 cm ostrze do szybkiego i dokładnego cięcia
• Funkcja „GRIP CUT“ zapobiega wyślizgiwaniu się gałęzi z ostrzy
• Zabezpieczenie końcówki ostrza zapobiega jego uszkodzeniom
• Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca optymalną równowagę i doskonałą obsługę
• Lekka, umożliwiająca wygodne cięcie w poziomie i pionie
• Duże przełączniki zapewniające optymalną wygodę
• Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia

Wyposażenie standardowe
• Moduł szynowy do przechowywania narzędzi

Skil
• Zabezpieczenie końcówki ostrza
• Osłona ostrza

Dane techniczne
• Moc: 450 W
• Długość ostrza: 60 cm
• Odstęp pomiędzy nożami: 14 mm
• Prędkość oscylacyjna bez obciążenia:

3200 liczba skoków na minutę
• Waga: 2,9 kg
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