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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.

www.echojapan.cz

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.
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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
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz
PROVOZOVNA Velké Meziříčí
Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Fax: 566 501 900
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz
Právo tiskové chyby vyhrazeno.
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ŘETĚZOVÁ PILA CS-620SX
NEJVÝKONĚJŠÍ POMOCNÍK NEJEN DO LESA

Pracovní výkon

Výkon při řezání klád

CS-620SX
kW

CS-610

cm2/min

15%
19%

CS-600
ot./min

CS-600

CS-610

CS-620SX

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.

Legenda k symbolům
Integrované ovládání
sytiče a půlplynu

POSI-LOC spoje vyústění

G-FORCE odsávání nečistot

CDI zapalování

Velkoplošný
vzduchový filtr

LOW TONE - tlumení hluku

I START - o 50%
lehčí start ze zad

Horizontální válec

HIGH TORQUE
úhlový převod

Opěrné zuby

Obloukové madlo

Ochrana břitu

EZ-Lock zajištění spojů

Otočné madlo

Certifikace nulového obsahu
nebezpečných látek

EFFORTLESS START
- lehký start

Kovaná lišta

Boční regulace
napínání řetězu

U madlo

Magnesiový rám motoru

Antivibrační systém

Regulace
přesnosti střihu

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty
s elektrickým motorem

www.echojapan.cz

100 ml olej ZDARMA
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Motorové
Řetězové pily

ECHO CS-281WES

HORIZONTÁLNÍ

Motorová pila, která vyniká extrémně nízkou váhou díky
speciální horizontální konstrukci válce. Jedná se o jednu
z nejlehčích obouručních pil na světě. Podélně uložený motor
zajišťuje minimum vibrací a klidný chod. Stroj je vhodný pro
práci v hůře dostupných místech. Je vybaven magnesiovou
klikovou skříní, pocínovaným válcem a automatickým dávkováním maziva řetězu.

ECHO CS-310ES
Model s výborným poměrem cena/výkon a prvotřídní kvalitou všech použitých materiálů. Poměr váhy a výkonu z ní činí
bezkonkurenční, lehce ovladatelnou pilu. Pro svou váhu patří
k nejvyhledávanějším ve své kategorii, zejména ze strany
zahrádkářů a chalupářů. Stroj je vybaven funkcemi pro maximální ergonomický komfort, vysokou spolehlivost a životnost, jako je odlehčený start, boční napínání řetězu, systém
G-FORCE, automatické dávkování maziva řetězu atd. Integrovaný bubínek usnadňuje údržbu a výměnu řetězu.

ECHO CS-352ES

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE HORIZONTÁLNÍHO VÁLCE

Benzínová řetězová pila vyráběná v Japonsku vhodná pro
kutily a farmáře pro přípravu palivového dřeva či prořezávku
lesních a náletových porostů. Je vybavená všemi moderními
technologiemi, které jsou výsadou profesionálních pil. Tato
pila je vybavena funkcí EFFORTLESS START s technologií
proti zpětným rázům. Dále systémem G-FORCE pro nucené
čištění vzduchového filtru, čímž jsou prodlouženy servisní
intervaly. Tato pila je vybavena snadno dostupnou boční regulací napínání řetězu.

ECHO CS-360WES

ŘETĚZOVÁ PILA
CS-281WES / CS-360WES

HORIZONTÁLNÍ

›› NIŽŠÍ HMOTNOST AŽ O 30 %
›› NIŽŠÍ VIBRACE

›› NIŽŠÍ HLUK
›› MALÉ ROZMĚRY

Systém odsávání nečistot
z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak
životnost filtru a servisní
periody

Pily jsou vybaveny integrovaným ovládáním sytiče
a půlplynu ulehčující obsluhu pil při startu.

Technologie EFFORTLESS
START minimalizuje úsilí
potřebné pro nastartování
motoru, která je doplněna
o NO KICK BACK systém
eliminující zpětné „kopání“

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez

Pro snadnější údržbu a obsluhu jsou motorové pily
vybaveny boční regulací
napínání řetězu

Digitální časování zapalování zaručuje optimální
výkonovou křivku za všech
podmínek

Motorová pila s horizontálním válcem, vyznačující se vyšším
výkonem oproti modelu CS-280WES. Vyhledávaná profesionály pro extrémně nízkou hmotnost v dané kubatuře, úzký
tvar těla díky horizontální konstrukci motoru, nízké vibrace
a kultivovaný chod. Tato konstrukce je zcela unikátní a nekompromisní.

www.echojapan.cz

ECHO CS-420ES
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Pila vhodná pro hobby uživatele a farmáře. Ideální pro prořezávky a přípravu palivového dřeva. Samozřejmostí jsou unikátní technologie jako G-FORCE, EFFORTLESS START, C.D.I.
časování pro optimální výkon. Robustní konstrukci symbolizuje například hliníkové madlo. Jedná se o spolehlivou pilu
s vynikající spotřebou paliva, nízkými vibracemi a skvělým
komfortem.

ECHO CS-450
Pila poloprofesionální konstrukce s magnesiovým rámem
motoru. Je vybavena kovanou řetězovou lištou špičkové kvality s prodlouženou životností a výměnou špičkou, hliníkovým
madlem. Jedná se o pilu pro náročné uživatele hledající spolehlivost, kvalitu a výborný užitný komfort.

Nástupce oceněné pily
CS-280WES

ECHO CS-281WES

ECHO CS-310ES

›› Obsah motoru: 26.9 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.94 / 1.28
›› Lišta: 30 cm
›› Hmotnost: 3.10 kg

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

7.995,- Kč

ECHO CS-352ES

ECHO CS-360WES

›› Obsah motoru: 34.0 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.31 / 1.78
›› Lišta: 30 cm
›› Hmotnost: 4.00 kg

›› Obsah motoru: 35.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.39 / 1.89
›› Lišta: 35 cm
›› Hmotnost: 3.70 kg

6.995,- Kč

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

5.295,- Kč

8.995,- Kč

7.995,- Kč

www.echojapan.cz

ECHO CS-420ES

5.995,- Kč

10.995,- Kč
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Motorové
Řetězové pily

ECHO CS-500ES
Tato pila vychází z konstrukce legendární pily SHINDAIWA 452S. Jedná
se o nejlehčí profesionální pilu ve své kategorii s vynikajícím poměrem
hmotnosti a výkonu. Samozřejmostí jsou magnesiové kartery a další
unikátní technologie od japonských konstruktérů jako jsou například
G-FORCE a EFFORTLESS START pro rychlý start bez zpětných rázů. Pila
je vybavena špičkovou kovanou lištou s výměnnou špičkou. Jedná se
o pilu vyšší střední třídy s výbornou akcelerací pro náročné uživatele. Je
vhodná pro denní používání.

ECHO CS-550
Robustní profesionální pila s magnesiovými kartery, kovanou lištou
vybavená profesionálními technologiemi jako je například G-FORCE
a C.D.I. digitální zapalování. Startování usnadňuje dekompresní ventil.
Speciální antivibrační konstrukce pily umožňuje umístění karburátoru
v jednom bloku spolu s madlem, čímž jsou eliminovány vlivy vibrací na
výkon motoru a průběh výkonové křivky. Díky své konstrukci je vhodná
do nejnáročnějších podmínek.

ECHO CS-610
Profesionální pila konstruovaná pro nejnáročnější uživatele. Vyznačuje se optimálním výkonem, nízkou spotřebou a vysokou odolností ve
všech ohledech. Nucené odsávání nečistot, technologie G-FORCE, zajišťuje optimální chod motoru, dlouhé servisní intervaly a maximální
výkon i v nejtěžších podmínkách. Jako všechny produkty ECHO, vyniká
zpracováním bez kompromisů a maximální životností.

ECHO CS-680
Profesionální pila dimenzovaná do nejtěžších podmínek a pro největší
zatížení. Velkoplošný filtr, kovové kartery, hliníkové madlo, frézovaná lišta s výměnnou špičkou stejně jako robustní konstrukce a precizní zpracování jsou důkazem a zárukou nejlepší japonské kvality. Díky použitým
technologiím vyniká pila nízkou spotřebou paliva. Je zde použita tradiční konstrukce bez karburátorů řízených elektronikou, díky čemuž lze
pilu doseřídit v místě použití dle aktuálních podmínek. Je to velice výkonná spolehlivá pila pro profesionály s nejvyššími nároky.

www.echojapan.cz

ECHO CS-620SX
Absolutní novinka v sortimentu. Špičková profesionální pila řady SX nabízející ohromný výkon 3,35kW při objemu motoru 59,8 ccm3 a hmotnosti 6,2kg. Tato pila má ca o 10% vyšší výkon motoru proti velice
oblíbenému typu CS-610ES Řezný výkon je díky kroutícímu momentu
a naladění motoru navýšen o 15%. To vše při zachování nízké spotřeby
paliva, kterou pily ECHO vynikají. Jedná se o pilu se skvělým poměrem
výkonu a hmotnosti. Standardní výbavou je systém G-FORCE prodlužující servisní intervaly. Dalšími znaky profesionální konstrukce jsou
kovové kartery, dvojitá opora pro řezání, hliníkové madlo atd. Dalším
prvkem velice nadstandardní výbavy a kvality je použitá frézovaná lišta
řady „SUGIHARA“ s výměnnou špičkou.

ECHO CS-8002
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Jedna z nejsilnějších motorových pil ECHO s označením CS-8002 vyniká především svým bezkonkurenčním výkonem 3,93 kW při objemu
motoru 80,7 ccm a hmotností 7,6 kg. To vše při zachování nízké spotřeby
paliva, kterou pily ECHO vynikají. Dalším prvkem velice nadstandardní
výbavy a kvality je použitá kovaná lišta s výměnnou špičkou. Jedná se
o profesionální pilu pro každodenní kácení.

ECHO CS-500ES
›› Obsah motoru: 50.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 2.14 / 2.91
›› Lišta: 38 cm
›› Hmotnost: 4.80 kg

ECHO CS-550
12.495,- Kč

11.995,- Kč

ECHO CS-610
›› Obsah motoru: 59.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
›› Lišta: 45 cm
›› Hmotnost: 6.10 kg

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

13.995,- Kč

ECHO CS-620SX
15.495,- Kč

13.995,- Kč

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

17.495,- Kč

ECHO CS-680

ECHO CS-8002

›› Obsah motoru: 66.8 cm3
›› Výkon (kW/HP): 3.26 / 4.43
›› 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

www.echojapan.cz

NOVINKA

22.995,- Kč
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Jednoruční
Řetězové pily

ECHO CS-280TES
Nástupce legendární CS-260TES, nejprodávanější pily ECHO všech dob.
Zvýšený výkon při zachování hmotnosti z ní dělá absolutní špičku ve
své kategorii. Unikátní japonské technologie jsou samozřejmostí a jsou
součástí výbavy stejně jako perfektní ergonomie.

ECHO CS-320TES
Jednoruční pila pro náročnější uživatele preferující výkon. Delší lišta
umožňuje všestranější využití. Je to špičková spolehlivá pila nejenom
pro arboristy.

Elektrické

ECHO CS-1800

Řetězové pily

ECHO CS-2100

Vyvětvovací pily

ECHO CS-280TES

ECHO PPT-300ES

Řetězová pila s příčně uloženým motorem a beznástrojovým napínáním řetězu a automatickým mazaním řetězu. Vhodná pro kutily preferující elektrický pohon.

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

8.495,- Kč

Řetězová pila s prodlouženou lištou, příčně uloženým motorem
a beznástrojovým napínáním řetězu. Vhodná pro kutily preferující elektrický pohon. Vybavena také automatickým mazaním řetězu.

Profesionální vyvětvovací pila vhodná nejen pro údržbu komunální
a parkové zeleně. Extrémní dosah 401 cm lze prodloužit až na 521
cm. Pila je vybavena odlehčeným startem, C.D.I zapalováním a bočním
napínáním řetězu.

ECHO CS-320TES
›› Obsah motoru: 32.3 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.36 / 1.85
›› Lišta: 30 cm
›› Hmotnost: 3.50 kg

8.995,- Kč

ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO

www.echojapan.cz

Tento olej
zdarma
k vybraným
produktům
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Olej POWER BLEND X

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

44,- Kč

159,- Kč

209,- Kč

84,- Kč

ECHO CS-1800
›› Výkon: 2400 W
›› Napětí: 230 V
›› Lišta: 35 cm
›› Hmotnost: 4.30 kg

ECHO CS-2100
3.495,- Kč

2.995,- Kč

›› Výkon: 2400 W
›› Napětí: 230 V
›› Lišta: 40 cm
›› Hmotnost: 4.40 kg

3.995,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec

3.195,- Kč

NÁŠ TIP

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

www.echojapan.cz

2.860 - 4.010 mm

15.495,- Kč
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Motorové
Křovinořezy / Vyžínače

ECHO GT-222ES
Lehký vyžínač, vhodný i pro ženy, s odlehčeným startem a snadným
ovládáním. Díky nízké hmotnosti je primárně určen pro členité plochy
a pro dožínání méně přístupných míst. Dostupný pouze se strunovou
hlavou.

o 50 %

výkonu n
avíc

ECHO SRM-222ES
Spolehlivý vyžínač s odlehčeným startem a rovnou hřídelí vhodný i pro
vyžínání větších ploch. Nízká váha umožňuje lehkou manipulaci při
práci, zejména v nedostupném terénu a kolem překážek. Díky velice
lehkému startu se jedná o velice oblíbený model, nejenom u mužů. Je
skvělou volbou pro náročné uživatele.

ECHO SRM-236ES/U
Křovinořez s výbornou ovladatelností vybavený funkcí EFFORTLESS
START pro lehký start bez zpětných rázů. Jedná se o křovinořez vhodný i pro komunální služby, který vyniká vysokou kvalitou zpracování.
Dostupný je s rukojeťmi ve tvaru řídítek. Součástí základní výbavy je
trojcípý nůž, ochranné brýle a ramenní popruh. Výbavou navíc zdarma
je strunová hlava.

ECHO SRM-265ES/U
Křovinořez střední třídy, který je stejně jako ostatní modely vybaven
funkcí EFFORTLESS START pro lehký start bez zpětných rázů. Součástí
výbavy je C.D.I. zapalování, díky kterému tento stroj dosahuje maximálního výkonu za jakýchkoliv podmínek. Hlavní charakteristikou je
opět špičková kvalita použitých technologií a zpracování. Dostupný je
s rukojeťmi ve tvaru řídítek. Součástí základní výbavy je trojcípý nůž,
ochranné brýle a ramenní popruh. Výbavou navíc zdarma je strunová
hlava.

www.echojapan.cz

ECHO SRM-300TES

10

Profesionální křovinořez s rovnou hřídelí a rukojeťmi. Vybaven odlehčeným startem. Unikátní úhlový převod v poměru 1:2,03, využitelný
při práci jak se strunovou hlavou, tak žacím nožem zvyšuje kroutící
moment na žací hlavě o 50 % a je vybaven pětidílným ložiskem pro
nižší valivý odpor, hlučnost a efektivní přenos síly. Výkon je srovnatelný s o dvě třídy vyššími kubaturami. Jedná se o křovinořez s revoluční
technologií, HIGH TORQUE, která Vám šetří náklady na pořízení i provoz
při zachování výkonu. Speciální výbavou navíc je trojcípý nůž zdarma.

ECHO SRM-335TES
Plně profesionální křovinořez s odlehčeným startem. Vybaven unikátní HIGH TORQUE převodovkou, díky které dosahuje o 50 % vyššího
kroutícího momentu. Převodovka obsahuje pětidílné ložisko, perfektní
dlouhotrvající výkon za jakékoliv situace. Díky této technologii dosahuje výkonu jako 40 cm3 křovinořezy. Jedná se o špičkový stroj vyráběný
v japonsku vybavený unikátními technologiemi zvyšující výkon, spolehlivost, komfort obsluhy.

HIGH TORQUE
převodovky
HIGH TORQUE úhlový převod je patentovanou technologíí pro přenos kroutícího
momentu na žací hlavu, pocházející 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.
›› 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

BONUS ZDARMA

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

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

6.695,- Kč

BONUS ZDARMA

BONUS ZDARMA

8.495,- Kč

7.995,- Kč

13.995,- Kč

12.495,- Kč

11

Motorové
Křovinořezy / Vyžínače

ECHO SRM-350ES/U
Oblíbený profesionální křovinořez vyšší střední třídy vybavený osvědčenou konstrukcí s technologií EFFORTLESS
START pro lehký start bez zpětných rázů. Vyniká robustním
zpracováním a je vhodný pro údržby velkých ploch včetně
veřejných prostor. Samozřejmostí je špičková kvalita zajištěná původem v továrnách v Japonsku. Součástí základní
výbavy je trojcípý nůž, ochranné brýle a ramenní popruh.
Výbavou navíc zdarma je strunová hlava.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM

Postroje ECHO

ECHO SRM-510ES
Velmi výkonný křovinořez. Odlehčený start zaručuje komfortní obsluhu. Vybaven zvětšeným vzduchovým filtrem
pro dobrý chod a dlouhou životnost motoru ve ztížených
podmínkách. Součástí výbavy je stunová hlava zdarma.
Vhodný pro profesionální využití.

obj. číslo: 30100144731
Kvalitní originální
postroj pro křovinořez
SRM-222ES/U

ECHO SRM-580/U
Profesionální nekompromisní křovinořez určený do nejtěžších podmínek. Výkon 2,42 kW je toho důkazem. Vyniká
robustním zpracováním, pevnou konstrukcí a špičkovou
kvalitou použitých materiálů. Antivibrační systém snižuje
únavy obsluhy a umožňuje dlouhodobé pracovní nasazení. Stejně jako ostatní je vyroben v Japonsku, což zaručuje
kvality tohoto stroje a předurčuje jej k dennímu nasazení
v térenu. Součástí základní výbavy je trojcípý nůž, ochranné
brýle a ramenní popruh.

ECHO SRM-420TES

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

obj. číslo: C062000550
Postroj ECHO
k SRM-420TES

Ochranné brýle ECHO

obj. číslo: 89958068730

KŘOVINOŘEZ SRM-420TES
VYSOCE VÝKONNÝ

Technologie EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru, která je
doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné „kopání“

Antivibrační systém
zaručuje komfortní
obsluhu a manipulaci

www.echojapan.cz

Nejvyšší model křovinořezu s HIGH TORQUE úhlovým
převodem s o 50 % vyšším výkonem oproti standardním
křovinořezům vhodný nejen pro profesionální použítí. Stroj
je vybaven o 7,6 cm rozšířeným záběrem pro větší výkon,
6 palcovou žací hlavou umožňující vyšší návin struny s průměrem 3 mm. Zvětšený kryt je samozřejmostí. Díky technologii HIGH TORQUE je výkon srovnatelný s křovinořezy
objemu 50 cm3 a současně vyniká nižší spotřebou paliva,
nižšími vibracemi a nižší hlučností a to nejen díky 5-ti násobnému ložiskovému uložení. Jedná se o špičkový model
vybavený nejnovějšími technologiemi.

Při zakoupení
křovinořezu či vyžínače
ECHO dostanete druhou
sečící hlavu zdarma.

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

12

Velkoplošný filtr zajišťuje optimální přísun
vzduchu a dlouhodobé servisní intervaly, stejně jako dlouhou životnost.

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku
za všech podmínek

BONUS ZDARMA

BONUS ZDARMA

ECHO SRM-350ES/U

ECHO SRM-510ES

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

›› Obsah motoru: 51.7 cm3
›› Výkon (kW/HP): 1.87 / 2.54
›› Hmotnost: 8.60 kg

13.995,- Kč

15.995,- Kč

14.495,- Kč

HIGH TORQUE úhlový převod zaručuje
o 50 % vyšší výkon

www.echojapan.cz

Zvětšený pracovní záběr o 7,6cm a zvětšná 6“ žací hlava
pro delší návin struny průměru 3mm

ECHO SRM-420TES

ECHO SRM-580/U

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

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

17.995,- Kč

19.995,- Kč
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Elektrické
Křovinořezy

ECHO GTE-350
Křovinořez určený pro hobby uživatele preferující elektrický pohon.
Jednoduchá obsluha a snadná manipulace činí z vyžínače jasnou volbu
pro budoucí uživatele.

ECHO GTE-600
Elektrický křovinořez určený pro hobby uživatele se zvýšeným výkonem
pro větší plochu a hustší porost. Tento model je vhodný pro náročnější
uživatele.

ECHO GTE-350

Akumulátorové

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

ECHO ESR-2300

1.395,- Kč

Akumulátorový křovinořez napájený velkokapacitní LI-ON 36V baterií.
Ideální pro práci tam, kde potřebujete tichý stroj a kde není v dosahu
zdroj elektrické energie.

ECHO GTE-600

1.995,- Kč

www.echojapan.cz

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

ECHO ESR-2300
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›› Akumulátor: DC 36V
›› Váha akumulátoru: 1.26 kg
›› Výkon: 230 W
›› Hmotnost: 3.70 kg

12.995,- Kč

OHODNOCENÍ

93,2%

ETM-TESTMAGAZINE.DE

Vysavač motorový, ruční s možností foukání, vybavený odlehčeným
startem a důmyslným drtícím mechanismem snižujícím objem vysávaného materiálu. Model ECHO ES-255ES se vyznačuje především
velkou foukací silou, perfektním zpracováním a snadnou obsluhou.
Velkoplošný filtr zaručuje bezproblémový chod i v nejtěžších podmínkách. Určen pro domácí náročné uživatele. Balení obsahuje příslušenství pro vysávání i foukání.

FOUKAČ I VYSAVAČ

Motorový foukač s možností přestavby na vysávání (adaptér PBAV255). Sběr do sběrného vaku je velice efektivní díky nožové hvězdici,
určené k rozmělnění vysávaného materiálu. Model ECHO PB-255ES
vyniká přesným vedením díky speciálně tvarované hubici omezující
boční výkyvy. Technologie EFFORTLESS START usnadňuje startování
a velkoplošný filtr zajišťuje vysoký výkon motoru.

ECHO ES-255ES

7.495,- Kč*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECHO PB-265ESLT
Foukač motorový, zádový. K úklidu větších ploch odfukem. Vybaven
odlehčeným startem, antivibračním systémem pro větší komfort
obsluhy a LOW-TONE technologií zaručující velice nízkou hlučnost.

ECHO PBAV-255
Adaptéry
k vysávání pro
PB-255ES

1.195,- Kč

Zádové a nesené

ECHO PB-255ES

NÁŠ TIP

›› 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

ECHO ES-255ES

Foukače a vysavače

2v1 - FOUKAČ I VYSAVAČ

ECHO PB-625

57 l

Foukač motorový, zádový. Vyšší výkon, obsah motoru a komfortní
zádové uchycení pro profesionální využití. Zvětšený vzduchový filtr
zaručuje ideální chod motoru i při dlouhodobém zatížení a při práci
ve zhoršených podmínkách. Díky adaptéru PBAV-4600 je možné jej
přestavět na vysávání. Což z něj činí jediný zádový foukač a zároveň
vysavač na trhu.

ECHO PB-255ES
›› Obsah motoru: 25.4 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.79 / 1.07
›› Max rychlost vzd.: 70.4 m/sec
+ MOŽNOST VYSÁVÁNÍ
›› Objem foukání: 510 m3/h
›› Hmotnost: 4.76 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

6.495,- Kč

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

1.495,- Kč

57 l

www.echojapan.cz

ECHO PB-265ESLT
›› 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

ECHO PB-625
6.995,- Kč

5.995,- Kč

›› 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

MOŽNOST VYSÁVÁNÍ

12.995,- Kč

* cena včetně vysávacího vaku
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Plotostřihy
Motorové

ECHO HCR-1510
Plotostřih motorový se speciální technologíí pro tlumení hluku. Je
vybaven otočnou rukojetí a regulací přesnosti střihu, která zaručuje
perfektní výsledek práce. Díky kratší liště a nízké hmotnosti je vhodný pro úpravy menších ploch a kreativní úpravy zeleně, stejně jako
pro práci na veřejných prostranstvích s omezením hlučnosti.

ECHO HCR-1501
Plotostřih motorový s odlehčeným startem. Vybaven otočnou rukojetí. Regulace přesnosti střihu zaručuje perfektní výsledek práce za
jakýchkoliv okolností. Všechny plotostřihy jsou vyrobeny v profesionální kvalitě.

ECHO HCR-1510
›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.56 / 0.76
›› Lišta: 444 mm
›› Hmotnost: 5.20 kg

8.495,- Kč

ECHO HCR-171ES
Plotostřih motorový, vybavený odlehčeným startem. Otočná rukojeť
a antivibrační systém, společně s dlouhou střižnou lištou 728 mm,
z něho činí ideální stroj pro nejnáročnější uživatele. Regulace přesnosti střihu zaručuje nejlepší výsledek práce za jakýchkoliv podmínek po celou dobu životnosti stroje.

NOVINKA

ECHO HCR-1501
ECHO HC-341ES
Motorový plotostřih jednostranný, určený pro profesionální využití.
Vybaven odhozovým krytem střižné lišty. Vhodný i pro tvarování
zeleně. Dlouhá střižná lišta umožňuje čistší a rychlejší práci. Antivibrační systém a speciálně tvarovaná rukojeť eliminuje únavu obsluhy
a předurčuje stroj k dlouhotrvající práci.

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

9.495,- Kč

ECHO HCR-171ES

11.495,- Kč

www.echojapan.cz

›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.61 / 0.83
›› Lišta: 728 mm
›› Hmotnost: 5.60 kg

ECHO HC-341ES
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›› Obsah motoru: 23.6 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.66 / 0.90
›› Lišta: 973 mm
›› Hmotnost: 6.10 kg

13.495,- Kč

Motorový plotostřih. Prodloužená tyč náhonu umožňuje spolu s výklopným střižným nožem komfort v jakékoliv pracovní poloze a tím zajišťuje
i větší bezpečnost uživatele. Technologie TIPGUARD zajišťuje dokonalou ochranu ostří.

Elektrický plotostřih určený pro domácí uživatele preferující elektrický
pohon nářadí. Díky nízké hmotnosti je vhodný například i pro tvarování
zeleně.

Výkonnější verze elektrického plotostřihu. Ideální pro chataře a chalupáře preferující elektrický pohon nářadí. Delší lišta umožňuje přesnější
střih větších ploch.

Elektrické

ECHO HCR-610

Plotostřihy

ECHO HCR-560

Motorové

ECHO HCA-265ES

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

NOVINKA

ECHO HCA-265ES-LW
›› 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

13.995,- Kč
www.echojapan.cz

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

ECHO HCR-610
3.495,- Kč

2.995,- Kč

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

3.995,- Kč
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Postřikovače
Postřikovače a rosiče
Rosiče motorové

ECHO SHR-170SI
Zádový, nesený postřikovač motorový. Lehký a vyvážený přístroj s možností použití k lokální aplikaci chemických látek. Jedná se o špičkový
postřikovač vyrobený v Japonsku vhodný pro sadaře či profesionální zahradnictví. Vysoká chemická odolnost je zaručena použitím materiálu
VITON pro ventily a o-kroužky.* Technologie I.START umožňuje startování ze zad a zajišťuje o 50 % lehčí start. Objem 17 l.
* při aplikaci tekutých náplní dosah až 1,5m. Ideální výkon na vzdálenosti 30 - 60 cm

ECHO MB-580
Motorový rosič se zvýšeným výkonem. Vhodný pro použití v sadařství
a zemědělství k aplikaci hnojiv a chemických prostředků na velkých
plochách*. Vysoká spolehlivost je zajištěna perfektními spolehlivými
motory a použitím chemicky odolných materíálů VITON. Objem 12 l.

Postřikovače a rosiče

* dosah ve vertikálním směru 6 m a v horizontálním 8 m

O 50 % lehčí start

PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ

ECHO SHR-170SI
›› Obsah motoru: 21.2 cm3
›› Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.79
›› Objem nádrže: 17 L
›› Hmotnost: 6.70 kg

11.995,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SHR-170SI

2

1

www.echojapan.cz

3

1

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

1.115,- Kč
DOSAH AŽ 8m

2

ECHO MB-580
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Tryska 4-hlavá

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

14.995,- Kč

Tryska 1-hlavá
nastavitelná

3

Tryska 7-hlavá

›› 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)

2.350,- Kč

1.762,- Kč

Zádový rozmetač granulí pro rovnoměrnou aplikaci suchých granulovaných prostředků pro ošetření zeleně na velkých plochách.
Objem 9l.

Motorová rozbrušovací pila. Robustní konstrukce a hliníkové madlo
předurčuje pilu k profesionálnímu použití. Dokonalá dvoustupňová
filtrace vzduchu a automatické dopínání řemenu zaručuje maximální životnost stroje i nástroje.

AKCE
VHODNÉ I PRO SOLENÍ

ECHO G-9
›› Objem nádrže: 9 L
›› Hmotnost: 1.40 kg

1.995,- Kč

Rozmetače granulí a Rozbrusové pily

ECHO CSG-680

Ostatní

ECHO G-9

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
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Specifikace motorových pil
Označení stroje

CS-281TES CS-320TES CS-280WES CS-310ES

Obsah motoru (cm3)

26,9

Výkon (kW / HP)

32,3

26.I

CS-352ES CS-360WES CS-420ES

30,5

34

35,8

40,2

1,04 / 1,39 1,36 / 1,82 0,94 / 1,26 1,1 / 1,47 1,31 / 1,75 1,39 / 1,86 1,6 / 2,14

Hmotnost (kg)

CS-450

CS-500ES

CS-550

CS-610

CS-620SX

CS-680

CS-8002

45

50,2

54,1

59,8

59,8

66,8

80,7

1,9 / 2,54 2,14 / 2,87 2,49 / 3,33

3 / 4,02

3,32 / 4,45 3,26 / 4,37 3,49 / 5,43

3

3,5

3,1

4

4

3,8

4,6

5,1

4,8

6

6,41

6,2

6,6

7,6

Kapacita palivové nádrže (L)

0,24

0,37

0,24

0,25

0,25

0,32

0,41

0,45

0,49

0,53

0,645

0,645

0,64

0,82

Spotřeba paliva při max. výkonu motoru (kg/h)

0,48

-

0,44

0,5

0,58

0,64

0,7

0,92

0,9

0,99

1,27

1,52

1,6

1,7

Doporučená max. rychlost s řeznými stroji (r/min)

13000

13500

12500

12500

12500

13000

12500

13500

12500

13500

12500

12900

13500

12500

Doporučené otáčky chodu naprázdno (r/min)

3200

2800

3100

3200

3000

3000

2700

2700

2800

2800

2800

2800

2800

2500

Akustický tlak dB(A)

99,3

96,5

97,2

97,9

98,5

98,5

97,9

100,7

101,8

102,8

101

103,8

112,9

100,1

Kapacita olejové nádrže pro mazání řetězu (L)

0,16

0,23

0,16

0,26

0,26

0,23

0,28

0,28

0,28

0,3

0,3

0,3

0,37

0,4

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Bez
regulace

Bez
regulace

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Regulovatelné

Mazání řetězu
Čerpadlo pro odvzdušnění (Priming pump)

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Systém zapalování

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

Asistent startu

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

Decomp

Decomp

Decomp

-

-

Brzda řetězu

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Inertia

Napínák řetězu

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

Boční

3/8

3/8

3/8 (1/4)

3/8

3/8

3/8

0,325

0,325

0,325

3/8 (0,325)

3/8

3/8

3/8

3/8

0,05

0,058

0,058

0,058

0,058

0,058

0,058

0,058

0,058

35/14

38 / 15

38 / 15

38 / 15

38 / 15

45 / 18

45 / 18

45 / 18

50 / 20

Rozteč řetězu (inch)
Rozchod vodící lišty (guide bar gauge ) (inch)
Základní lišta (cm / inch)
Použitelná délka lišty
(cm / inch)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
(0,043)

25 / 1 0

30 / 12

30 / 12

35 / 14

30 / 12

20, 25, 30 /
8, 10, 12

30, 35 /
12, 14

20, 25, 30 /
8, 10, 12

30, 35 /
12, 14

30, 35 /
12, 14

30, 35, 40 /
12, 14, 16

38, 43 /
15, 17

40, 45, 50
(38, 45, 50) 40, 45, 50,
45, 50, 60,
38, 45, 50 / 38, 45, 50 /
45, 50, 60 / 45, 50, 60 /
/ 16, 18, 60 / 16, 18,
70/ 18, 20,
15, 18, 20 15, 18, 20
18, 20, 24 18, 20, 24
20 (15, 18,
20, 24
24, 28
20)

Specifikace motorových / elektrických vyžínačů a křovinořezů
Označení stroje

GT-222ES

Obsah motoru (cm3)
Výkon (kW / HP)
Hmotnost (kg)
Kapacita palivové
nádrže (L)
Otáčky při maximální
výkonu motoru (ot./min)
Doporučené otáčky
chodu naprázdno (ot./
min)

SRM-222ES

SRM
-236ES/U

SRM
-265ES/U

SRM
-300TES

SRM
-335TES

SRM
-350ES/U

SRM-510ES

SRM420-TES

SRM-580/U

Označení stroje

ESR2300

GTE350

GTE600

Výkon motoru (W)

230

350

550

Stejnosměrné
napětí (V)

36

-

-

-

230

230

21,2

21,2

21,2

25,4

28,1

30,5

34,3

51,7

41,5

58,2

0,71 / 0,95

0,71 / 0,95

0,71 / 0,95

0,89 / 1,19

0,93 / 1,24

1,04 / 1,39

1,1 / 1,47

1,87 / 2,5

1,78 / 2,38

2,42 / 3,24

4,3

4,9

5,6

5,9

6,2

6,7

6,9

8,6

8,7

8,7

Střídavé napětí (V)

0,4

0,4

0,44

0,5

0,61

0,84

0,84

1

0,79

0,75

Hmotnost (kg)

3,7

2,39

2,59

8000

8000

8000

8500

8500

7000

7000

8000

8500

8500

Váha baterie

1,3

-

-

3000

3000

3000

2900

2800

2800

2600

2750

2800

2500

Frekvence (Hz)

-

50

50

Akustický tlak dB(A)

91,9

91,9

92,9

96,6

92,1

103

90,5

94,3

96,6

100,5

Průměr sečení
(mm)

305

250

300

Spotřeba paliva při
maximálním výkonu
motoru (L/h)

0,45

0,45

0,45

0,6

0,65

0,59

0,92

1,15

1,05

1,77

membránový

membránový

membránový

membránový

membránový

membránový

membránový

membránový

membránový

membránový

Typ karburátoru
Asistent startu
Hnací
hřídel

http://www.echojapan.cz

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

ES Start

-

Typ

flexibilní

flexibilní

pevná

pevná

pevná

pevná

pevná

pevná

pevná

pevná

Průměr (mm)

6,1

6,1

6

7

7

7

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

28

28

28

28

1

1,36

1,36

1,36

2,07

2,07

1,33

1,33

2,07

1,33

strunová
hlava

strunová
hlava

strunová
hlava

3- zubý nůž

Průměr hlavní trubky
(mm)
Převodový poměr
redukce
Standartní sečící zařízení

Zahradní technika E cho a S hindaiwa

strunová
hlava

3- zubý nůž 3- zubý nůž 3- zubý nůž

3- zubý nůž 3- zubý nůž

http://kaywa.me/sPHU7

www.echojapan.cz
D ownload the Kaywa Q R C ode R eader (App S tore &Android M arket) and scan your code!

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.

