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Japonská společnost YAMABIKO je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou
v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovanými emisemi splňujících nejpřísnější normy. YAMABIKO Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností
Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation
s cílem zvýšení efektivnosti a celosvětové konkurenceschopnosti
obou značek.
Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkami ECHO a SHINDAIWA a jsou synonymem špičkové kvality. Historie těchto značek sahá až do první poloviny 20. století. Produkty
ECHO a SHINDAIWA nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost YAMABIKO je známa též
svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž
podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.
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Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu
výrobních procesů od syrového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště,
tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší
dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost YAMABIKO
Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost YAMABIKO
přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce. V současné době má YAMABIKO tři výrobní
závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně
(Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných
v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve
všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first
standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.
Značka ECHO se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro
zábavu a práci s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, snadnou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím
profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je
široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

›› FLEXIBILITA
›› KOMFORT
›› LEHKOST a JEDNODUCHOST
›› UNIVERZÁLNOST
›› TRVANLIVOST

Hiroshima
výrobní závod Shindaiwa
›› křovinořezy, motory C4
Morioka
›› montáže, odlitky z plastu
Yokosuka
›› slévárna, elektrodíly
Tokyo
›› centrála
Chicago (USA)
›› foukače, vysavače, prořezávače

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
České Budějovice
PSČ 370 04
www.mjgreen.cz
KONTAKT
Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
389 016 510
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz

Právo tiskové chyby vyhrazeno.
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MOTOROVÉ PILY

G-FORCE
systém odsávání nečistot z prostoru
před vzduchovým filtrem, prodlužuje
tak životnost filtru a servisní periody

CDI ZAPALOVÁNÍ
digitální časování zapalování zaručuje
optimální výkonovou křivku za všech
podmínek

Vysoký výkon +
Spolehlivost +
Snadná údržba +
Jednoduchá manipulace +
Lehký start +
MAGNESIOVÝ RÁM
motoru
pro snížení váhy

INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ
SYTIČE A PŮLPLYNU
které usnadňuje
obsluhu při startu

Video k výrobku zde:

KOVANÁ LIŠTA
s dlouhou životností
ZDVOJENÉ
OPĚRNÉ ZUBY

BOČNÍ REGULACE
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU
pro snadnější údržbu

HOŘČÍKOVÝ
KRYT SPOJKY

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM

CDI zapalování

Boční regulace
napínání řetězu

Horizontální válec

G-FORCE odsávání nečistot

Opěrné zuby

Kovaná lišta

Dekompresní ventil

Integrované ovládání
sytiče a půlplynu

EFFORTLESS START
- lehký start

Magnesiový rám motoru

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.
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100 ml olej ZDARMA
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Motorové
Řetězové pily

ECHO CS-352ES

ECHO CS-310ES
›› Obsah motoru: 30.5 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
›› Lišta: 35 cm
›› Hmotnost: 4.00 kg

5.995,- Kč

4.995,- Kč

›› Obsah motoru: 34.0 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.31 / 1.78
›› Lišta: 35 cm
›› Hmotnost: 4.00 kg

6.995,- Kč

PILY S HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM

www.echojapan.cz

CZECH
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TEAM

CZECH

TEAM

ECHO CS-281WES

ECHO CS-361WES

›› Obsah motoru: 26.9 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.09 / 1.40
›› Lišta: 30 cm
›› Hmotnost: 3.10 kg

›› Obsah motoru: 35.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.49 / 2.03
›› Lišta: 35 cm
›› Hmotnost: 3.80 kg

7.995,- Kč

ECHO CS-420ES

ECHO CS-450

›› Obsah motoru: 40.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.60 / 2.18
›› Lišta: 38 cm
›› Hmotnost: 4.60 kg

›› Obsah motoru: 45.0 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.90 / 2.58
›› Lišta: 38 cm
›› Hmotnost: 5.00 kg

9.995,- Kč

8.995,- Kč

10.995,- Kč

Řetězové pily
Motorové

ECHO CS-501SX

ECHO CS-550

›› Obsah motoru: 50.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.57 / 3.45
›› Lišta: 40 cm
›› Hmotnost: 4.70 kg

›› Obsah motoru: 54.1 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.50 / 3.40
›› Lišta: 38 cm
›› Hmotnost: 6.00 kg

12.995,- Kč

13.995,- Kč

NOVINKA

*Dostupné od 06/2016

ECHO CS-590*

ECHO CS-620SX

›› Obsah motoru: 59.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
›› Lišta: 45 cm
›› Hmotnost: 6.00 kg

›› Obsah motoru: 59.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.32 / 4.52
›› Lišta: 45 cm
›› Hmotnost: 6.20 kg

14.995,- Kč

ECHO CS-8002

›› Obsah motoru: 66.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.26 / 4.37
›› Lišta: 45 cm
›› Hmotnost: 6.60 kg

›› Obsah motoru: 80.7 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.93 / 5.27
›› Lišta: 50 cm
›› Hmotnost: 7.60 kg

17.995,- Kč

15.995,- Kč

www.echojapan.cz

ECHO CS-680

17.495,- Kč

20.995,- Kč
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JEDNORUČNÍ MOTOROVÉ PILY
SPECIÁLNÍ UMÍSTĚNÍ RUKOJETI
kvůli lepšímu přístupu k palivové
a olejové nádrži

NEJLEHČÍ PILA NA SVĚTĚ
Vysoký výkon +
Spolehlivost +
Snadná údržba +
Jednoduchá manipulace +
Lehký start +

ERGONOMICKÉ DRŽADLO
Comfort fit snižuje únavu
ruky při práci

ROZŠÍŘENÉ HRDLO
benzínové a olejové
nádrže pro snadné dolévání

SKLOPNÉ ZÁVĚSNÉ POUTKO
pro maximální bezpečnost
při práci

Video k výrobku zde:

ÚZKÉ ŽEBROVÁNÍ
zabraňuje průniku
větviček při řezání

G-FORCE
systém odsávání nečistot z prostoru
před vzduchovým filtrem, prodlužuje
tak životnost filtru a servisní periody

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem
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LEGENDA K SYMBOLŮM
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100 ml olej ZDARMA

CDI zapalování

G-FORCE odsávání nečistot

Opěrné zuby

Integrované ovládání
sytiče a půlplynu

EFFORTLESS START
- lehký start

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

Boční regulace
napínání řetězu

Řetězové pily

CZECH

TEAM

Motorové

ECHO CS-280TESC

›› Obsah motoru: 26.9 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
›› Lišta: 25 cm
›› Hmotnost: 3.00 kg

›› Obsah motoru: 26.9 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
›› Lišta: carvingová, 25 cm
›› Hmotnost: 3.00 kg

8.495,- Kč

8.995,- Kč

Jednoruční

ECHO CS-280TES

NOVINKA
Nejlehčí pila s ideálním
výkonem na světě!

ECHO CS-320TES

ECHO CS-2510TES

›› Obsah motoru: 32.3 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.36 / 1.85
›› Lišta: 30 cm
›› Hmotnost: 3.50 kg

›› Obsah motoru: 25.0 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.11 / 1.52
›› Lišta: 25 cm
›› Hmotnost: 2.30 kg

8.995,- Kč

9.995,- Kč

ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO

Tento olej
zdarma
k vybraným
produktům

Olej POWER BLEND X

Olej POWER BLEND X

Olej BAR & CHAIN

Olej pro 2T motory
›› Objem: 100 ml
›› Poměr ředění: 1:50

Olej pro 2T motory
›› Objem: 1000 ml
›› Poměr ředění: 1:50

Olej pro 2T motory
›› Objem: 1000 ml
›› Poměr ředění: 1:50

Olej pro lištu a řetěz
›› Objem: 946 ml

49,- Kč

199,- Kč

249,- Kč

99,- Kč

www.echojapan.cz

Olej POWER BLEND X
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ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY
NOVINKA

ECHO CS-2000

ECHO CS-2400

›› Výkon: 2000 W
›› Napětí: 230 V
›› Lišta: 35 cm
›› Hmotnost: 3.97 kg

›› Výkon: 2400 W
›› Napětí: 230 V
›› Lišta: 40 cm
›› Hmotnost: 3.95 kg

3.495,- Kč

3.995,- Kč

www.echojapan.cz

SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL
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Model

Obsah motoru
(cm³)

Výkon (kW/HP)

Hmotnost (kg)

Palivová/olejová
nádrž (ml)

Rozteč řetězu
(palce)

Základní lišta
(cm/palce)

Doporučené
délky lišty (cm)

Šířka drážky
vodící lišty (mm)

Regulovatelné
mazání řetězu

CS-310ES
CS-352ES
CS-281WES
CS-361WES
CS-420ES
CS-450
CS-501SX
CS-550
CS-590
CS-620SX
CS-680
CS-8002
CS-280TES
CS-280TESC
CS-320TES
CS-2510TES

30.5
34
26.9
35.8
40.2
45
50.2
54.1
59.8
59.8
66.8
80.8
26.9
26.9
35.8
25.0

1.1/1.5
1.31/1.75
1.09 / 1.5
1.49/2.03
1.6/2.14
1.9/2.54
2.57/3.5
2.49/3.33
3.0/4.08
3.32/4.45
3.26/4.37
3.93/5.27
1.04/1.39
1.04/1.39
1.36/1.85
1.11/1.52

4
4
3.1
3.80
4.6
5.1
4.7
6
6
6.2
6.6
7.6
3
3
3.4
2.3

250/260
250/260
240/160
320/230
410/280
450/280
500/280
530/300
645/300
645/300
640/370
820/400
240/160
240/160
370/250
190/140

3/8
3/8
3/8
3/8
0.325
0.325
0.325
0.325
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/4
3/8
3/8

35/14
35/14
30/12
35/14
38/15
38/15
40/16
38/15
45/18
45/18
45/18
50/20
25/10
25/10
30/12
-

30-35
30-35
20-30
30-35
33-45
38-50
40-50
38-50
40-60
45-60
45-60
45-70
25-30
25
30-35
20-30

1.3
1.3
1.3
1.3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.3
1.3
1.3
1.3

ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

LEGENDA K SYMBOLŮM
Certifikace nulového obsahu
nebezpečných látek

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

Řetězové pily
Vyvětvovací

VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec

č.: 99946400023

3.195,- Kč

2.860 - 4.010 mm

Nástavec

MAX 5.210 mm

ECHO PPT-300ES
›› Obsah motoru: 28.1 cm3
›› Délka: 286-401 cm
›› Výkon (kW/HP): 0.93 / 1.26
›› Celková délka: 2 860 - 4 010 mm
›› Hmotnost: 8.20 kg
›› Možnost prodloužení až na 5 210 mm

16.995,- Kč

100 ml olej ZDARMA

CDI zapalování

Boční regulace
napínání řetězu

EFFORTLESS START
- lehký start

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.
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*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM
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o 50 %

HIGH TORQUE
převodovky

výkonu navíc

+ převodový poměr 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
+ pětinásobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor,
minimální hlučnost a maximální přenos síly
+ díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE
Maximální výkon, komfort a stabilita při práci +
Vysoce kvalitní materiály +
Precizní zpracování +

ERGONOMICKÁ
„U“ RUKOJEŤ

ANTIVIBRAČNÍ
SYSTÉM

EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru. Doplněno
NO KICK BACK systémem
eliminující zpětné „kopání“

HIGH TORQUE
patentovaná
HighTorque převodovka
CDI ZAPALOVÁNÍ
zaručuje optimální výkonovou
křivku za všech podmínek

Video k výrobku zde:

VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR
zajišťuje optimální přísun vzduchu
a dlouhodobé servisní intervaly, stejně
jako dlouhou životnost.

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

www.echojapan.cz

LEGENDA K SYMBOLŮM
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HIGH TORQUE
úhlový převod

CDI zapalování

Antivibrační systém

I START - o 50%
lehčí start ze zad

U madlo

Velkoplošný
vzduchový filtr

EFFORTLESS START
- lehký start

Obloukové madlo

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

Křovinořezy a vyžínače

ECHO SRM-222ES

ECHO GT-222ES
›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
›› Hmotnost: 4.30 kg

5.995,- Kč

5.295,- Kč

›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
›› Hmotnost: 4.90 kg

ECHO SRM-236ES/U

ECHO SRM-265ES/U

›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
›› Hmotnost: 5.60 kg

›› Obsah motoru: 25.4 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
›› Hmotnost: 5.90 kg

6.995,- Kč

10.495,- Kč

BONUS ZDARMA

ECHO SRM-300TES

ECHO SRM-335TES

›› Obsah motoru: 28.1 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.93 / 1.26
›› Hmotnost: 6.20 kg

›› Obsah motoru: 30.5 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
›› Váha (s řidítky): 7.20 kg
›› Hmotnost: 6.70 kg

www.echojapan.cz

BONUS ZDARMA

11.995,- Kč

7.995,- Kč

BONUS ZDARMA

BONUS ZDARMA

8.495,- Kč

Motorové

BONUS ZDARMA

13.995,- Kč
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Motorové
Křovinořezy a vyžínače

BONUS ZDARMA

BONUS ZDARMA

ECHO SRM-350ES/U

ECHO SRM-420TES

›› Obsah motoru: 34.3 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
›› Hmotnost: 6.90 kg

›› Obsah motoru: 41.5 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.78 / 2.40
›› Hmotnost: 8.70 kg

13.995,- Kč

17.995,- Kč

BONUS ZDARMA

ECHO SRM-520ES

ECHO SRM-580/U

›› Obsah motoru: 50.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.16 / 2.90
›› Hmotnost: 9.00 kg

›› Obsah motoru: 58.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.42 / 3.29
›› Hmotnost: 8.70 kg

19.995,- Kč

19.995,- Kč

www.echojapan.cz

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM
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obj. číslo: 30100144731
Kvalitní originální postroj
pro vyžínače:

obj. číslo: C062000184
Kvalitní profesionální postroj Echo
pro křovinořezy a vyžínače:

SRM-222ES/U

SRM-236ES/U SRM-350ES/U
SRM-265ES/U SRM-510ES/U
SRM-300TES/U SRM-580/U
SRM-335TES/U

obj. číslo: C062000550
Kvalitní profesionání postroj ECHO
s vylepšeným zámkem pro závěšení.
Dodáváno ke křovinořezům:
SRM-420TES

obj. číslo: C062000610
Jedinečný postroj pro náročné uživatele,
poskytují přesnější nastavení popruhů
a komfortní zóny.
Dodáváno ke křovinořezům:
SRM-520ES

Křovinořezy a vyžínače

AKUMULÁTOROVÉ A ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

Elektrické

ECHO ESR-2300

12.995,- Kč

ECHO GTE-350

ECHO GTE-600

›› Výkon: 300 W
›› Napětí: 230 V
›› Hmotnost: 2.30 kg

›› Výkon: 600 W
›› Napětí: 230 V
›› Hmotnost: 2.30 kg

1.395,- Kč

Akumulátorové

›› Akumulátor: DC 36V
›› Váha akumulátoru: 1.26 kg
›› Výkon: 230 W
›› Hmotnost: 3.70 kg

1.795,- Kč

SPECIFIKACE KŘOVINOŘEZŮ A VYŽÍNAČŮ

Obsah motoru
(cm³)

Výkon (kW/HP)

Hmotnost (kg)

Palivová nádrž
(ml)

Max otáčky
(r/m)

Hnací hřídel
(typ)

Hnací hřídel
(průměr v mm)

Závit žacího
mechanismu

Úhlový převod

GT-222ES

21.2

0.71/0.95

4.3

400

8000

flexibilní

6.1

Prav. 3/8x24

1.36

SRM-222ES

21.2

0.71/0.95

4.9

400

11000

flexibilní

6.1

Lev. M10x25

1.36

SRM-236ES/U

21.2

0.71/0.95

5.6

440

12000

pevná

6

Lev. M10x25

1.36

SRM-265ES/U

25.4

0.89/1.19

6.2

500

10000

pevná

7

Lev. M10x25

1.36

SRM-300TES

28.1

0.93/1.24

6.5

610

10800

pevná

7

Lev. M10x25

2.07

SRM-335TES

30.5

1.04/1.39

6.65

840

10000

pevná

7

Lev. M10x25

2.07

SRM-350ES/U

34

1.1/1.47

7.2

840

10700

pevná

8

Lev. M10x25

1.33

SRM-420TES

41.5

1.78/2.38

8.7

840

10300

pevná

8

Lev. M10x25

2.07

SRM-520ES

50.2

2.16/2.94

9

790

12000

pevná

8

Lev. M10x25

1.33

SRM-580/U

58.2

2.42/3.24

8.7

750

11800

pevná

8

Lev. M10x25

1.33

www.echojapan.cz

Model
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FOUKAČE A VYSAVAČE
POLSTROVANÉ
RAMENNÍ POPRUHY
VELKOKAPACITNÍ
PALIVOVÁ NÁDRŽ

ODVĚTRÁVANÁ ZÁDA
podložka pro odvětrání
zad při práci

SNADNÝ PŘÍSTUP
ke vzduchovému filtru

Síla +
Spolehlivost +
Snadná obsluha +
Komfort +
ANTIVIBRAČNÍ
SYSTÉM

TRUBICE S ŠIROKÝM
ÚHLEM NATOČENÍ
pro zvýšení mobility

VELKOKAPACITNÍ
VZDUCHOVÝ FILTR
zajišťuje optimální přísun
vzduchu a dlouhodobé
servisní intervaly,
stejně jako dlouhou
životnost

DVOJITÝ KRYT MOTORU
a izolační deska pro snížení hluku
a maximální komfort při práci
Video k výrobku zde:

EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru. Doplněno
NO KICK BACK systémem
eliminující zpětné „kopání“

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

www.echojapan.cz

LEGENDA K SYMBOLŮM
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100 ml olej ZDARMA

CDI zapalování

LOW TONE - tlumení hluku

EZ-Lock zajištění spojů

POSI-LOC spoje vyústění

Antivibrační systém

EFFORTLESS START
- lehký start

Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

Foukače a vysavače
Zádové a nesené

FOUKAČ I VYSAVAČ

ECHO ES-255ES

ECHO PB-265ESLT

›› Obsah motoru: 25.4 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.79 / 1.07
›› Max rychlost vzd.: 70.4 m/sec
›› Objem foukání: 510 m3/h
›› Hmotnost: 5.75 kg

›› Obsah motoru: 25.4 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.70 / 0.95
›› Rychlost foukání: 59 m/sec
›› Objem foukání: 558 m3/h
›› Hmotnost: 6.10 kg

8.495,- Kč*

6.995,- Kč

* cena včetně vysávacího vaku

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECHO PBAV-4600
Adaptéry
k vysávání pro
foukač PB-625

1.495,- Kč

57 l

MOŽNOST VYSÁVÁNÍ

ECHO PB-625
›› Obsah motoru: 58.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.40 / 3.26
›› Rychlost foukání: 85 m/sec
›› Objem foukání: 840 m3/h
›› Hmotnost: 10.30 kg

15.495,- Kč

Model

Obsah motoru (cm³)

Výkon (kW/HP)

Hmotnost (kg)

Palivová nádrž (ml)

Max. otáčky (r/m)

ES-255ES

25.4

0.79/1.07

4.4

500

7500

Objem průtoku
vzduchu s tryskou
(m³/min)
9.2

PB-255ES

25.4

0.79/1.07

4.4

500

7500

9.2

67.1

PB-265ESLT

25.4

0.7/.095

5.2

660

7000

9.3

59

PB-625

58.2

2.4/3.26

9.1

1700

8000

14

85

Rychlost vzduchu s
tryskou (m/s)

www.echojapan.cz

SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

67.1
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PLOTOSTŘIHY
Přesnost +
Spolehlivost +
Snadná obsluha +

EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru. Doplněno
NO KICK BACK systémem
eliminující zpětné „kopání“

OTOČNÉ
MADLO

ERGONOMICKÁ
MADLA

DVOJITÉ, LASEREM
BROUŠENÉ OSTŘÍ
VELKOKAPACITNÍ
PALIVOVÁ NÁDRŽ
OCHRANA
BŘITU
Video k výrobku zde:

VELKOKAPACITNÍ
VZDUCHOVÝ FILTR
zajišťuje optimální přísun vzduchu
a dlouhodobé servisní intervaly,
stejně jako dlouhou životnost
SYSTÉM
REGULUJÍCÍ VIBRACE

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

www.echojapan.cz

LEGENDA K SYMBOLŮM
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100 ml olej ZDARMA

Certifikace nulového obsahu
nebezpečných látek

Ochrana břitu

LOW TONE - tlumení hluku

Regulace
přesnosti střihu

Otočné madlo

Antivibrační systém

EFFORTLESS START
- lehký start

Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

Plotostřihy

Vylepšení oproti HCA-265ES
›› o 600 g lehčí konstrukce
›› poniklované čepele
›› dvojčepel s ochrannými prvky
›› nový systém sklopného ramene

›› Obsah motoru: 25.4 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
›› Lišta: 504 mm (náklon lišty 135°)
›› Celková délka: 2418 mm
›› Hmotnost: 6.50 kg

Motorové

ECHO HCA-265ES-LW

13.995,- Kč
Elektrické

NOVINKA

ECHO HCR-1501

ECHO HCR-185ES

›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.78
›› Lišta: 499 mm
›› Hmotnost: 5.10 kg

›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.57 / 0.78
›› Lišta: 744 mm
›› Hmotnost: 5.30 kg

9.495,- Kč

11.495,- Kč

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

ECHO HCR-610

›› Výkon: 550 W
›› Lišta: 560 mm
›› Napětí: AC 230V
›› Hmotnost: 3.90 kg

›› Výkon: 700 W
›› Lišta: 600 mm
›› Napětí: AC 230V
›› Hmotnost: 4.20 kg

3.495,- Kč

3.995,- Kč

SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ
Model

Obsah motoru
(cm³)

Výkon (kW/HP)

Hmotnost (kg)

Palivová nádrž
(ml)

Max. otáčky (r/m)

Délka žací lišty
(mm)

Rozestup žací
lišty (mm)

Výška žací lišty
(mm)

460

7300

499

35

21

35

21

HCR-1501

21.2

0.58/0.79

5.1

HCR-185ES

21.2

0.57/0.78

5.3

HCA-265ES

25.4

0.86/1.17

7.2

www.echojapan.cz

ECHO HCR-560

744
500

10800

510
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SYSTÉM PAS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BONUS
ZDARMA

PAS nástavec
prodlužovací
Pro nástavce: pilový
a plotostřih otočný
č. 99944200835

1.495,- Kč

PAS nástavec
zarovnávač
trávníku

PAS nástavec
vyžínací

PAS nástavec
pilový

PAS nástavec
kultivátor

PAS nástavec
plotostřih otočný

č. 99944200875
Hmotnost: 2.40 kg

č. 99944200800
Hmotnost: 1.30 kg

č. 99944200832
Hmotnost: 2.30 kg

č. 99944200813
Hmotnost: 1.90 kg

č. HCCA2401ALW
Hmotnost: 2.30 kg

3.495,- Kč

4.195,- Kč

4.895,- Kč

6.995,- Kč

9.495,- Kč

NOVINKA

Video k výrobku zde:

ECHO PAS-265ES

www.echojapan.cz

›› Obsah motoru: 25.4 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
›› Hmotnost: 4.80 kg

18

8.995,- Kč

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM

100 ml olej ZDARMA

CDI zapalování

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

EFFORTLESS START
- lehký start

Půdní vrtáky

NOVINKA

Rozbrusové pily

PŮDNÍ VRTÁKY A ROZBRUSOVÉ PILY
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Půdní vrták
č. 9944900170
Průměr: 100 mm

5.495,- Kč
*Dostupné od 04/2016

ECHO EA-410*
Motorová jednotka k půdním vrtákům
›› Obsah motoru: 42.7 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.68 / 2.28
›› Hmotnost: 9.80 kg

19.995,- Kč

Půdní vrták
č. 99944900180
Průměr: 150 mm

5.995,- Kč

ECHO CSG-680
›› Obsah motoru: 66.7 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
›› Užitečný průměr ostří: 355 mm
›› Hmotnost: 11.50 kg

24.995,- Kč

LEGENDA K SYMBOLŮM

100 ml olej ZDARMA

Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

www.echojapan.cz

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem
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POSTŘIKOVAČE A ROSIČE

VELKOKAPACITNÍ NÁDRŽ
na postřik

ŠIROKÉ HRDLO NÁDRŽE
pro snadnější dolévání

Vysoký výkon +
Spolehlivost +
Snadná údržba +
Jednoduchá manipulace +
Lehký start +

TRUBICE S ŠIROKÝM
ÚHLEM NATOČENÍ
pro zvýšení mobility

VELKOKAPACITNÍ
VZDUCHOVÝ FILTR
zajišťuje optimální přísun
vzduchu a dlouhodobé
servisní intervaly,
stejně jako dlouhou
životnost

I-START
umožňuje jednoduchý start
bez nutnosti sundání jednotky
ze zad obsluhy. Startovací
madlo je uzpůsobeno tomuto
úchopu, stejně jako samotný
startovací průběh.

www.echojapan.cz

PRŮHLEDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ
ke snadnému zjištění
stavu paliva

20

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

100 ml olej ZDARMA

LEGENDA K SYMBOLŮM
Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

I START - o 50%
lehčí start ze zad

Rosiče motorové
Postřikovače
Postřikovače a rosiče

PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ

DOSAH AŽ 8m

ECHO SHR-170SI

ECHO MB-580

›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.79
›› Objem nádrže: 17 L
›› Hmotnost: 6.70 kg

›› Obsah motoru: 58.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.50 / 3.40
›› Objem nádrže: 12 L
›› Hmotnost: 11.40 kg

11.995,- Kč

14.995,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SHR-170SI
1

Tryska 4-hlavá

›› Výtlak: 1,5 l/min
›› Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm2)

2

1.115,- Kč
1

2

Tryska 1-hlavá
nastavitelná

3

2.350,- Kč
3

Tryska 7-hlavá

www.echojapan.cz

›› Výtlak: 2,4 - 5,0 l/min
›› Vzdálenost: 3,0 - 5,0 m
›› Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm2)

›› Výtlak: 2,0 l/min
›› Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm2)

1.762,- Kč
21

TECHNOLOGIE
HIGH TORQUE – úhlový převod
HIGH TORQUE technologie je k dispozici na křovinořezech ECHO. Jedná se o unikátní převodovku z vlastního
oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného
motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě,
při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích
a nezměněné životnosti motoru. Proti stejně výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností,
nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi
a vyšší životností.
G-FORCE- odsávání nečistot
Díky unikátní technologii G-FORCE dosahují pily ECHO
vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti.
Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému
je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.
LOW TONE- tlumení hluku
Jelikož výroky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších
faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstruktéři ECHO
vyvíjí motory tak, aby splnili ty nejpřísnější nároky na
nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.
TipGuard – ochrana břitu
Ochrana střižných lišt plotostřihů umožňující práci
i v nepřehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při střihání křovin těsně nad teréném, popř. kolem dalších překážek.
RoHS
RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011,
o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních
Boční regulace napínání řetězu
Pro snadnější údržbu a obsluhu jsou motorové pily vybaveny boční regulací napínání řetězu.

www.echojapan.cz

Antivibrační systém
ECHO je vůdce v nízkovibrační technologiích. Je to více
než otázka zdraví, bezpečnosti, prodloužené pracovní
době, kterou nepříjemné vibrace ohrožují či činí nepříjemným. To znamená, že obsluha stroje musí dělat více
přestávek Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své
výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.
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Automatický sytič
Veškeré pily ECHO jsou vybaveny automatickým sytičem ulehčující obsluhu pil při startu.
Zapalování CDI
Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.

I-START
Technologie inteligentního startu je použita na zádových postřikovačích. Umožňuje jednoduchý start bez
nutnosti sundání jednotky ze zad obsluhy. Startovací
madlo je uzpůsobeno úchopu stejně jako startovací
průběh.
Opěrné zuby
Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.
EZ-LOCK
EZ-LOCK jištění spojů zaručuje pevný spoj trubic foukačů a vysavačů za všech podmínek.
EASY START
Technologie EASY START minimalizuje úsilí potřebné
pro nastartování motoru. S EASY STARTEM výrobků
ECHO je potřebná síla k nastartování v porovnání
s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna
o NO KICK BACK systém eliminující zpětné „kopání“.
Dekompresní ventil
výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací
lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi
z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.
Regulace přesnosti střihu
Výbava profesionálních plotostřihů, která umožňuje
průběžnou regulaci střihu po celou dobu životnosti
stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.
POSI-LOCK
Exklusivní systém spojení výfukových trubic foukačů
a vysavačů. POSI-LOCK systém je výsledkem dlouholetého vývoje. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň
jednoduché rozpojení dle potřeby.
Velkoplošný vzduchový filtr
Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci
směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru
prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem
je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních
emisích.
Horizontální uložení válce
Japonské motorové pily ECHO s horizontálním válcem.
Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky
kterému se pily vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.
Kovaná lišta
Motorové pily ECHO pro náročnější uživatele jsou vybaveny kvalitní kovanou lištou s prodlouženou životností.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu,
co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme
standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka,
dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využítí byla navýšena na 2 roky.

PROČ PRÁVĚ ECHO?
2 ROKY ZÁRUKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ
Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy
s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoliv s nimi budete pracovat, a nejen to.
Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.

5 LET ZÁRUKY PRO SPOTŘEBITELE
Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme
za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 60 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako
konečný uživatel chcete výrobek na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu
možnost díky výrobkům ECHO.

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je
vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli
jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty E CHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte
vysokou kvalitu pro profesionály.

JAPAN TECHNOLOGY

www.echojapan.cz

100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností a jako stát získal mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se
promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality
a technické vyspělosti.
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Oficiální distributor pro ČR a SR:

Váš prodejce:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

