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ZPRACOVÁVÁNÍ ZAKÁZEK A PORADENSTVÍ PŘI PRODEJI
Od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin je náš tým připraven řešit Vaše lesnické požadavky.
Součástí je odborné poradenství - ať už přes naše zaměstnance nebo prostřednictvím externích 
spolupracovníků. Individuální přístup je naší silnou stránkou. 
Infolinka: Česká republika (+420) 582 361 200 a Slovenská republika (+421) 415 625 720

EXPEDICE
Naši pracovníci v expedici jsou od pondělí do pátku (od 8.00 do 18.00 hodin) připraveni vyřizovat 
Vaše objednávky. Nabízíme Vám rozsáhlý sortiment zboží, rychlé dodání a spolehlivou přepravu. 
Infolinka: Česká republika (+420) 582 361 200 a Slovenská republika (+421) 415 625 720

SERVISNÍ ZÁZEMÍ
Náš vztah nákupem nekončí. Servisní oddělení INTERFORST se postará o odborný servis.

Internetový obchod — 24 hodin denně
V našem internetovém obchodě naleznete náš kompletní sortiment 
zboží uvedený v tomto katalogu. Po Vaší registraci je objednání jed-
notlivých položek rychlé a jednoduché. Služba je pro Vás k dispozici 
24 hodin denně. Informujte se pouhým kliknutím myší 
o naší aktuální nabídce.

www.iwww.interforst.cznterforst.cz
 www.interforst.skwww.interforst.sk

Vážení obchodní přátelé,
Firma INTERFORST působí evropském trhu již přes 30 let. 

Náš katalog obsahuje přes 100 stran nabízejících více než 
tisíc výrobků. Hledáte-li inovativní a praxí vyzkoušené vyba-
vení pro práci v lese, nabízíme Vám odpovídající sortiment 
výrobků pro pěstování lesa, těžbu a přibližování dřeva. Na-
še nabídka obsahuje české, slovenské, švédské, finské, slo-
vinské, rakouské, německé, italské, polské popř. americké 
zboží. Náš velmi dobře členěný sklad zaručuje rychlou do-
dávku zboží zákazníkovi v cenách odpovídajících současné-
mu trhu. Na základě dlouholeté spolupráce se zákazníky js-
me připraveni zahrnout nové výrobky do našeho programu, 
a dále zlepšovat a vyvíjet výrobky na trhu již osvědčené.

Naše jednotlivé firmy můžete kontaktovat telefonicky, 
emailem, faxem. Pokud jste v tomto katalogu nenašli výro-
bek a postrádáte jej v naší nabídce, tak nám zavolejte a my 
Vám poradíme. Nemáte-li čas, nabízíme možnost využití 
nákupu přes internet. Je-li nutná konzultace na místě, vše 
co musíte udělat, je kontaktovat naše obchodní zastoupení 
v České republice nebo na Slovensku, a dohodnout si 
schůzku s obchodním zástupcem pro Váš region, který 
Vám více než och otně odpoví na Vaše dotazy.

Obchodní zastoupení v České republice bylo založeno 
v listopadu 2001 a nyní sídlí v Prostějově, zastoupení pro 
Polsko sídlí ve Swidnici (Dolny Śląsk) nedaleko Wroclawi 
od prosince 2002 a naše obchodní zastoupení pro Sloven-
sko naleznete v Žiline od června 2007.

002 obalka 2a3.indd   1 4/9/13   10:31 PM



Motorové pily, pilové lišty a řetězy, 
servisní a opravárenské nářadí, 
harvestorové lišty a řetězy, brusky 
a nářadí pro ostření, kanystry a oleje, 
dřevorubecké pomůcky

Sekery, sapiny, kalače, S-háky, odkorňovače 
a frézy pil, průměrky, tiskopisy a tabulky, 
spreje a křídy, štěpkovače, štípačky, 
traktorové plošiny, okružní pily

Traktorové navijáky, lesnická lana a 
příslušenství, navijáky na motorovou pilu, 
směrové kladky, upínací popruhy, textilní 
úvazky, řetězy pro přibližování dřeva, 
kolopásy, záběrové a sněhové řetězy.

Křovinořezy, sekačky, herbicidy, pěstební pomůcky, 
pachové ohradníky, ochrana proti okusu zvěří, 
lesnické pletivo, půdní vrtáky, pěstební nářadí, 
lapače a feromony, postřikovače SOLO, lezec-
ké pomůcky a stupačky, vyvětvovací pilky

Vlhkoměry, dalekohledy, 
kompasy, dálkoměry, sklonoměry, 
reklamní předměty

Protipořezové oblečení, pracovní oblečení, 
rukavice, sluchátka a přilby, protipořezová 
obuv, pracovní a myslivecká obuv, holínky

Strana 34 - 57

Strana 58 - 79 Strana 80 - 111

Strana 112 - 132 Strana 133 - 136

Strana 4 - 33

ObsahObsah
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY A ŠKOLENÍ 

• Těžba a manipulace dříví řetězovou motorovou pilou
• Obsluha křovinořezů, plotostřihů, sekaček a další drobné zahradní techniky
•  Opravář řetězových motorových pil, křovinořezů, plotostřihů, sekaček trávy a ostatní 

drobné lesní a zahradní mechanizace
• Obsluha kolového traktoru s lesnickým vybavením při soustřeďování dříví SLKT, UKT
• Obsluha hydraulické ruky
• Obsluha vyvážecí soupravy při soustřeďování dříví
• Obsluha čelního nakladače na skladech dříví
• Sběr semen a plodů z vysokých stromů
• Pravidelná školení pro držitele těchto oprávnění

SLUŽBY

• Obrábění kovů (soustružení, frézování, broušení)
• Opravy motorových vozidel, pneuservis
• Zakládání a údržba zahrad, parků, trávníků a veškeré zeleně
• Vazby květin, aranžérské práce
• Opravy lesní a zahradní techniky
• Těžba a soustřeďování dříví
• Rizikové kácení dřevin
• Práce ve výškách
• Ubytování na DM, pronájem sálu (na svatby, oslavy, akce)
• Příprava jídla pro svatby, rauty, oslavy
• Obědy včetně rozvážky

NABÍDKA 
OBORŮ 

VZDĚLÁNÍ

Partner INTERFORST CZ s. r. o. 
v oblasti lesnického školství:
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Kapuce v límci.

Nepromokavý 
materiál.

S ochrannými oděvy INTERFORST ...

4 739 094 111 0415 625 720

TOP-TEX 

SUPER-COMFORT

2

1

Výjimečné parametry:Výjimečné parametry:
• Strečová látka pro maximální volnost pohybu
• Optimální tělesné klima v horku i chladu
• Vysoký komfort při nošení díky nízké hmotnosti
• Ochrana před vlhkostí díky systému TOP-TEX 

u určitých modelů 

Pro každodenní nasazení v lese: 

3  SUPER-COMFORT Lesnická bunda
Kapsa pro obvazový balíček vzadu vlevo. Síťová mřížka na vnitřní straně 
zajišťuje cirkulaci teploty, prodloužený zadní díl slouží jako ochrana ledvin, 2 
náprsní kapsy se zipem. Jasně žlutá reflexní barva. Uzávěry rukávů s patentkami. 
90% polyester, 10% Spandex (Elastan). 
Velikosti:  S, M, L, XL, XXL

  Obj. č. 0807

2  Bunda SUPER-COMFORT TOP-TEX EN 343 3-2
100% nepromokavá, prodyšná, kapsa pro obvazový balíček vlevo vzadu, síťová 
mřížka slouží k vyrovnávání teploty, prodloužená zadní část slouží jako ochrana 
ledvin, dvě náprsní kapsy se zipem, jasně žlutá reflexní barva. Uzávěry u rukávů s 
patentkami, Oxford nylon a PU laminát. Velikosti : S, M, L, XL, XXL.

  Obj. č. 0810

1  Vesta bez rukávů 
  SUPER-COMFORT

Síťová mřížka slouží k vyrov-
návání teploty, prodloužený zad-
ní díl slouží jako ochrana ledvin, 
2 náprsní kapsy se zipem, jasně 
žlutá reflexní barva, 90% polyes-
ter, 10% Spandex (Elastan). Veli-
kost: S, M, XL, XXL.

  Obj. č. 0814

Třída ochrany proti pořezu

 třída 0 třída 1 třída 2 třída 3

 16 m/s 20 m/s 24 m/s 28 m/s

udává rychlost řetězu pří testování
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... bezpečně při práci v lese

6 vrstev EngTex 

+ 1 vrstva SecTex  

pro ještě větší bezpečnost

5www.interforst.cz         www.interforst.sk

dynamická linie

Odvětrání 
v podpaží

Odvětrání
u kolen

Odolné proti roztržení 
a nepromokavé

Široká robustní 
poutka na opasek

Cordura odolná 
proti roztržení

Patentky  
a vnitřní poutka

Nepromokavý 
materiál

Přeloženě 
všitý klín

5

3

Třída 0

5  SUPER-COMFORT Bunda s protipořezovou ochranou
EN 381-5 s testovanou protipořezovou ochranou v oblasti ramen a paží.
Kapsa pro obvazový balíček vzadu vlevo. Síťová mřížka na vnitřní straně zajišťuje 
cirkulaci vzduchu, prodloužený zadní díl slouží jako ochrana ledvin, 2 náprsní ka-
psy se zipem, světležlutá signální barva. Uzávěry rukávů s patentkami. 90% poly-
ester, 10% Spandes (Elastan). 
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

  Obj. č. 0811

S protipořezovou ochranou 
4  SUPER-COMFORT Protipořezové kalhoty

Zažijte zcela nový pocit práce. Ochrana kolen z Borduru. Spodní přední strana 
nohavic z neroztažitelné, nepromokavé Oxfordské tkaniny, 6 vrstev Engtex, + 
1 vrstva SecTex ochranného materiálu pro optimální bezpečnost, větrací ot-
vory v oblasti kolen, 90% polyester, 10% Spandex (Elastan). 
Velikosti: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Kalhoty s náprsenkou     Obj. č. 0809
Kalhoty bez náprsenky    Obj. č. 0805
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S ochrannými oděvy INTERFORST ...

PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTYPROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY

Protipořezové kalhoty Air Forst 
One splňují se svými 1100g 
(vel. EU 48) ty nejvyšší 
požadavky na komfort práce 
s motorovou pilou v letním 
období.
Nejlehčí protipořezové kalhoty 
na trhu.

ULTRALEHKÉ

6 739 094 111 0415 625 720

-  Nepromokavá a proti roztržení 
odolná látka na kolenou

- Strečový klín
- Široké větrací otvory v místě kolenou
- Dvě přední kapsy
- Poutka a knoflíky pro šle
- 5% Nylon, 95% Spandex

Třída 1

  Obj. č. 131461

Velikostní sortiment: XS, S, M, L, XL, XXL

Prodloužená velikost:  + 5 cm

Zkrácená velikost:   - 5 cm
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... bezpečně při práci v lese

Vysoká odolnost proti protržení 
díky tkanině RIP STOP. 53% 
Bavlna 47% Polyester

V oblasti kolenou cordura proti 
otěru, volnost pohybu 
zabezpečují všité strečové 
materiály.

Vysoká odolnost proti protržení díky tkanině 
RIP STOP. 53% Bavlna 47% Polyester

Větrací otvory a vnitřní síťová mřížka pečují 
o optimální teplotu těla.

EXTRA PEVNÉ

- Dobrá viditelnost díky oranžové barvě
- Dvě náprsní kapsy, dvě boční kapsy
- Zadní kapsa pro obvazový balíček
- Uzavření rukávů druky
- Prodloužená záda

PROTIPOŘEZOVÉ PROTIPOŘEZOVÉ 
KALHOTY TITANKALHOTY TITAN

LESNICKÁ BUNDA TITANLESNICKÁ BUNDA TITAN

9www.interforst.cz         www.interforst.sk

Třída 2

-  Dvě přední kapsy, zadní kapsa, kapsa na 
nářadí

-   Poutka u kalhot pro šle, 
široké popruhy u lacle

-   Vytvarovaná kolena pro volnost pohybu
- Větrací rozpary v podkolení

  Obj. č. 131308 Protipořezové kalhoty s laclem

  Obj. č. 131309   Protipořezové kalhoty

  Obj.č. 131310

Velikostní sortiment: XS, S, M, L, XL, XXL

Prodloužená velikost: + 5 cm

Zkrácená velikost:  - 5 cm

Velikostní sortiment: XS, S, M, L, XL, XXL 
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Oblečení s protipořezovou úpravou

Protipořezový oděv Profesional II 
Oblek s protipořezovými kalhotami pohodlného střihu v zeleném provedení s výstražným oranžovým znače-
ním, navazuje svým ergonomickým střihem na získané poznatky z předešlého modelu a vychází tím tak vstříc 
všem současným požadavkům profesionálních dřevorubců. Blůza má prodloužený zadní díl pro ochranu led-
vin, na levém rukávu kapsičku pro sterilní obvazový balíček první pomoci a na levé straně diagonálně umís-
těnou kapsu na zip. Pravá strana bundy je doplněna o vnější kapsičku na telefon a vnitřní kapsu na suchý zip. 
Vnitřní část sedla a ramen jsou podšity bavlněnou protipotní mřížkou, límec je zevnitř podšit dyftýnovou tka-
ninou pro změkčení dotyku límce s pokožkou. V rukávech je skrytý stahovací náplet a v bocích bundy guma 
pro zamezení nechtěného rozvolnění. Kalhoty s náprsenkou mají zvýšený zadní pas s všitou gumou a po-
stranní rozparek se zapínáním. Dvě přední kapsy jsou nyní nově v provedení bez vnějších švů, diagonálně 
tvarovanou kapsu se zipem na náprsence a dvě kapsy na pravé nohavici vzadu, z toho jednu na kombinovaný 
klíč. Pružné široké šle jsou v oranžovém provedení s pevně nastavitelnou zasouvací přezkou. Kalhoty jsou 
v dolní části opatřeny protiklíšťatovou úpravou. Pracovní blůza je bez protipořezové ochrany.
Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA.
Velikostní sortiment: 44 - 66 
Výškový sortiment: 170, 182, 194 cm

Zelená   Obj. č. 022161

Blůza k obleku Profesional II
Bez protipořezové ochrany

Zelená   Obj. č. 022170 
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Protipořezo
Oblek s protipoře
ním, navazuje svý
všem současným
vin, na levém ruk
těnou kapsu na zi
Vnitřní část sedla
ninou pro změkče
pro zamezení nec
stranní rozparek 
tvarovanou kapsu
klíč. Pružné širok
v dolní části opat
Ochranná plocha
Velikostní sortim
Výškový sortime

Zelená Obj. č

Protipořezové lacláče Profesional II

Zelená   Obj. č. 022171

Protipořezové kalhoty
Profesional letní 
Letní verze kalhot, do pasu, v modrém provedení 
s oranžovým výstražným značením. Rozkrok kalhot 
a zadní část nohavic je provedena ze vzdušného pev-
ného úpletu. Ve zvýšeném pasu je vzadu všitá guma. 
Kalhoty lze doplnit o klasické šle (kat. č. 022178).
Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA
Velikostní sortiment: 44 - 66
Výškový sortiment: 170, 182, 194 cm

Modrá   Obj. č. 022172

Šle k protipořezovým kolhotům

s poutky na knoflíky         obj.č. 022178
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Protipořezové kalhoty 
s laclem Classic

Lesnická bunda 
Classic

Protipořezové kalhoty s bezpečnostní vložkou 

v klasických zeleno-oranžových barvách.

Materiál 50% Bavlna, 50% Polyester

- kapsa v náprsence

- robustní zip

- boční kapsa pro kombi klíč nebo pilníky.

- uzaviratelná zadní kapsa

- stabilní elastické šle

Protipořezová třída 1

Velikostní sortiment: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64.

  Obj. č. 129577 

Pozn.  není v nabídce 
INTERFORST CZ s.r.o.

Pracovní bunda bez protipořezové úpravy, 

zelenooranžová.

- otvory na zádech pro lepší ventilaci

- vnitřní sítová vložka

- druky na rukávech

- uzaviratelné boční kapsy

- náprsní kapsa na mobil

Velikostní sortiment: S, M, L, XL, XXL

  Obj. č. 129576 

Pozn.  není v nabídce 
INTERFORST CZ s.r.o.

11www.interforst.cz         www.interforst.sk

Třída 1

CE EN 381-5
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Funkční oblečení

12 739 094 111 0415 625 720

Pro všechna roční období, v letě může sloužit jako vrchní

oděv, v zimě jako pohodlné spodní tričko. Poddajný

materiál s výbornou regulací vlhkosti.

Nutno prát pouze do 60°C.

Materiál obsahuje ionty stříbra, které brání růstu bakterií a plísní, redukuje nepříjemné 

pachy, odvádí vlhkost a  je rychleschnoucí. Speciální zóny pro aktivní prodyšnost. 

Speciální úprava švů zajišťuje maximální volnost pohybu.

Funkční oblečení pro práci i volný čas, pro každého, kdo má vysoké nároky na oblečení.

Funk ní tri ko

Funk ní prádlo

COOLMAX ACTIVE

SILVER LINE
Funkční tričko SILVER LINE
 Obj. č.  130712

Funkční kalhoty SILVER LINE
 Obj. č.  130713

Funkční ponožky SILVER LINE
 Obj. č.  130714. č.  130714

COOLMAX ACTIVE 
dlouhý rukáv
 Obj. č.  1200001 červené

 Obj. č.  1200002 oranžové

 Obj. č.  1200003 černé

COOLMAX ACTIVE 
krátký rukáv
 Obj. č.  1199991 červené

 Obj. č.  1199994 žluté

004_021 CZ.indd   12 4/9/13   10:51 PM



Nepromokavé oděvy

Oblek do deště SATEXO
Kompletní oblek do deště ze stretchového nylonu s vrstvou polyuretanu. Bunda s kapuci v límci, 
dvě spodní kapsy, ventilační otvory na zádech, zapínání na zip s překrytím a druky. Kalhoty s elas-
tickou gumou v pase a druky na koncích nohavic.
velikostní sortiment:   M - 3XL

 Obj. č. 733575

TOP-TEX - 
Nepromokavá bunda 
  Prodloužená záda, teplý límec z 
tkaniny fleece, kapuce v límci, větrací ot-
vory, průběžná vnitřní síťová mřížka 
slouží k vyrovnávání teploty, dvě pro-
storné boční kapsy, kapsa na rukávu, zú-
žení dolní části rukávu, silný oboustran-
ný zip. 
Vel.: S, M, L, XL, XXL

 Obj. č. 966 

SUPER-COMFORT
TOP-TEX - 
Bunda nepromokavá

  Materiál shodný s bundou TOP-TEX 
obj. č. 966, další informace naleznete 
na str 4

 Obj.č. 0810

TOP-TEX - 
Nepromokavé kalhoty
  bez protipořezové ochrany no-
hou, s taftovou podšívkou, zip, na konci 
nohavic elastická poutka. 
Vel.: S, M, L, XL, XXL

 Obj. č. 9663 
100% nepromokavé, 

aktivně prodyšné

e 3

73357533575

Ideální lesnické oblečení do 
chladného a mokrého počasí. 
Rovněž vhodné při honech 
a naháňkách. EN 343 3-3

13www.interforst.cz         www.interforst.sk
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Fleece bunda ForestPro
Bunda z materiálu Micro-Hightech-Fleece 
s podšívkou, vodoodpudivá, větruodolná, 
prodyšná, reflexní prvky.

  Obj. č. 72006657

ece
ndol

e 
ná, 

Pracovní blůza ForestPro
Bunda moderního střihu s praktickými kapsami. 
Rukávy jsou pružně našité a umožňují větší rozsah 
pohybu. Pevný materiál PES/BA 65/35, 280g/m2.

  Obj. č. 72007631

Pracovní kalhoty 
s laclem ForestPro
Laclové kalhoty se zvýšenými 
pružnými zády.Spousta praktických 
kapes. Zesilující prvky z Oxford PES 
600D. Pevný materiál 280g/m2. 
PES/BA 65/35.

  Obj. č. 72007217

Pracovní kalhoty 
ForestPro
Kalhoty do pasu se zpevňujícími 
prvky. Propracovaný dobře pad-
noucí střih. Pevný materiál 280g/
m2 PES/BA 65/35. Zpevňující prvky 
jsou z Oxford PES 600D.

  Obj. č. 72007215

Polokošile ForestPro
Rychleschnoucí, chladivá letní 
polokošile z materiálu PES (50% 
Coolway)

  Obj. č. 72007801

Čepice s krytem na uši
Teplá čepice s ochranou uší proti 
větru a mrazu. Podšívka Fleece 
a Thinsulate.
Vel. S - XXL

  Obj. č. 6721

Pracovní vesta ForestPro
Vesta z lehkého a současně pevného materiá-
lu s propracovanými kapsami. Materiál PES/
BA 65/35.

  Obj. č. 720063921

Oděvy pro práci v lese

14 739 094 111 0415 625 720
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Lesnická bunda FORESTER
Velmi kvalitní lesnická bunda z materiálu  60%bavlna, 40% 
nylon. Velmi univerzální použití. Vhodná nejen jako zimní 
oděv, ale po vyjmutí vnitřní teplé vložky máte také lehkou 
pracovní blůzu. Odepnutím rukávů na zip získáte vestu. Pas 
a konce rukávů jsou zakončeny elastickým úpletem. Má 
několik vnitřních i vnějších kapes, včetně kapsy na mo-
bil. Barevná kombinace je v lese dobře viditelná, zvyšuje 
bezpečnost práce. 

  Obj. č. 0623 zeleno-oranžová

  Obj. č. 06231 petrol-černá

Velmi variabilní použití – zimní bunda, letní bunda, vesta
  Impregnace proti vodě, oleji a nečistotám. 
    Vhodný doplněk k protipořezovému oděvu.

Bunda Banny 
s odepínacími rukávy
Víceúčelová bunda pro celoroční 
použití, odepínací rukávy, řada 
praktických kapes.

  Obj. č. 72002

Vesta pracovní zelenočerná
Zateplená pracovní vesta s řadou praktických 
kapes, se stahováním na spodním okraji.

  Obj. č. 733912

Lesnické pracovní kalhoty 
s laclem
Kalhoty jsou dodávány ve dvojím provede-
ní, letní a zimní zateplené. Materiál PES/BA 
65/35. Reflexní prvky, namáhaná místa zesí-
lení pevným materiálem. Bez protipořezové 
ochrany.

  Obj. č. 7256300 letní

  Obj. č. 7256305 zimní zateplené

Reflexní bunda oboustranná
Oboustranná výstražná bunda s odepína-
cími rukávy, certifikovaná dle EN 471, EN 
343, nepromokavá.

  Obj. č. 720468 
    žluto–černá kombinace

  Obj. č. 7204682 
    oranžovo–černá kombinace

15www.interforst.cz         www.interforst.sk
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Svetr pracovní se zipem
barva: černá se zelenými pruhy 
na rukávech

materiál: 100% balvlna

Vel.: S - 3XL

 Obj. č. 733050

Oděvy pro práci v lese

16 739 094 111 0415 625 720

Softshellová lesnická bunda 
Vnější vrstvou bundy je softshellový materiál s membránou, 
která zaručuje prodyšnost a  odolnost proti vodě a větru, 
vnitřní vrstva je fleecová. Reflexní prvky zvyšují bezpečnost 
při pohybu v lese.
Vel.:  S - 5XL

 Obj. č. 99684

Softshellová bunda SNOW Cruiser
Bunda odolná vodě i větru. Včetně kapuce, kte-
rou lze odepnout nebo schovat v límci. Vnitřní 
vrstva je fleecová.
Vel.:  S - 5XL

 Obj. č.  99680 černá

 Obj. č.  99681 modrá

5XL

. č. 99684

Termokošile  Canadian
Fleece materiál s úpravou antipee-
ling, podšívka s windstop funkcí, za-
teplená vatováním, kapuce fleece.
Vel.:  S - 5XL

 Obj. č.  72006100

Svetr pracovní Woody zelený
 Obj. č. 72001
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...pro volný čas
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Softshellová bunda Pro Forst
Materiál Sport Shell 5000, vnější materiál z hladké viskózy

Větruodolná, voděodolná

Prodyšná 5000g/m2, maximální regulace teploty a vlhkosti

Barva: šedá, s logem motorové pily

Vel. S -XXL

 Obj. č.  131984

Vesta fleecová Pro Forst
vnější materiál z hladké viskózy

vnitřní materiál Fleece

zapínání na zip

Barva: šedá, s logem motorové pily

Vel. S -XXL

 Obj. č.  131985

Bunda s kapucí Pro Forst
vnější materiál z hladké viskózy

vnitřní materiál Fleece

dvě přední kapsy

Barva: šedá, s logem motorové pily

Vel. S -XXL

 Obj. č.  131986

Tričko Pro Forst
Bavlna / Polyester 180g/m2

Barva: šedá, s logem motorové pily

Vel. S -XXL

 Obj. č.  131988

Polokošile Pro Forst
Bavlna / Polyester 210g/m2

Barva: šedá, s logem motorové pily

Vel. S -XXL

 Obj. č.  131987

Nová kolekce oblečení INTERFORST pro volný čas:

Logo motorové pily 
z oděvů Pro Forst
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Infos und Bestellungen: +43(0)3577-25 700 (Fax DW 20)  –  info@interforst.at      18

Pracovní rukavice

Protipořezové rukavice k motorovým pilám
• Vysoce kvalitní rukavice s protipořezovou ochranou (jen levé ruky)
• Plocha dlaně ze zesílené impregnované hovězí kůže 
• Horní strana z polyesterové tkaniny odolné proti špíně a odpuzující vodu
• Elastická pletená manžeta

Velikosti: 8-12  

  Obj. č. 06812 

Rukavice antivibrační 
- motorová pila 
 

  Obj. č. 0903

Rukavice antivibrační 
- kombinované
 

  Obj. č. 0902

ovní rukaovní ruka

Rukavice pracovní Rukavice pracovní 
- motorová pila- motorová pila

  Obj. č. 0909

Rukavice antivibrační Rukavice antivibrační 
s gelovou vložkous gelovou vložkou

  Obj. č. 042140

Antivibrační rukavice Antivibrační rukavice 
-  s úpletem-  s úpletem

  Obj. č. 042130

Rukavice antivibrační 
- celokožené
 

  Obj. č. 0901

Barevná kombinace rukavic se může měnit

18 739 094 111 0415 625 720

Výhodný 

nákup

Třída 0
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19   Bestellen Sie auch in unserem Internet-Shop unter www.interforst.at
Preise in Euro (inkl. USt.) und ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.    

Nylonové pletenéNylonové pletené
Vrstvené, aktivně prodyšné, udrží svůj tvar, 
dlouhá životnost. Možné vyprat.

  Obj. č. 06904 

Rukavice DingoRukavice Dingo
Hovězí štípenka, hřbet z hrubé bavlněné tkani-
ny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani a prstech

  Obj. č. 793002

Rukavice RedSnowRukavice RedSnow
Rukavice jsou vyrobeny z PVC s tepelnou 
izolací. Odolné proti kyselinám. Chrání před 
vlhkem a zimou. S úpletem.

  Obj. č. 06708 

Rukavice Bojar WinterRukavice Bojar Winter
Zimní rukavice z nábytkové hověziny 
s podšívkou z plyše, zdvojený pruh v dlaní, 
hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny 

  Obj. č. 793003

Rukavice neoprénové 
Rukavice s výbornými chemickými vlastnost-
mi, vhodné pro aplikaci přípravků pro ochranu 
rostlin. Drsný povrch dlaně a prstů

  Obj. č. 132563

Rukavice polomáčené - Latex 
Rukavice z kvalitního bezešvého akrylového 
úpletu, máčeného v silné vrstvě přírodního la-
texu. Rukavice mají silné protiskluzové vlast-
nosti, díky akrylovému vláknu jsou hřejivé, 
propouštějí pot z rukou a rychle schnou.

  Obj. č. 793004

Barevná kombinace rukavic se může měnit

Gumové rukavice  »Greifer«Gumové rukavice  »Greifer«
Vnitřek z bavlny, pletená manžeta, drsná 
neklouzavá gumová horní část, pro práce 
s lany, při ochraně proti okusu zvěří.

  Obj. č. 06300

19www.interforst.cz         www.interforst.sk
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 3M PELTOR - Systém barevného označení při ochraně sluchu 

OPTIME I OPTIME II OPTIME III
H510, SNR 27 dB H520, SNR 31 dB H540, SNR 35 dB

Motorové pily Nýtovací kladiva
Lesnické stroje Klempířské dílny
Travní sekačky Všeobecné dílny
Těžké i lehké traktory Elektrické ruční nářadí
Práce na komunikacích Textilní průmysl
Kovárny

Pneumatické vrtačky
Nakladače
Betonářský průmysl

Letiště
Doly
Lodní strojovny

Když na to přijde, lépe neslyšet …

Chrániče sluchu

  Obj. č. 61817

3M PELTOR Chrániče sluchu 
s třmenem 
Plynulé nastavení výšky umožňuje jednoduché 
přizpůsobení tvaru hlavy. Extrémně úzký profil 
bez vyčnívajících částí. Široké, měkké a dobře  
přiléhavé těsnící manžety.

OPTIME I    Obj. č. 28310          

OPTIME II      Obj. č. 28320   

OPTIME III    Obj. č. 28330   

OPTIME I

Po
už

it
í

OPTIME II OPTIME III

HUSQVARNA Bluetooth 
- Chrániče sluchu 
Nové chrániče sluchu s FM rádiem a mož-
ností využívat síť GSM při práci. Bezdrá-
tová technologie Blootooth poskytuje 
větší bezpečnost při komunikaci. 
Mobilní telefon lze spárovat s chrániči 
sluchu a ponechat při práci v kapse. Do-
sah do 10 m. Mikrofon je vybaven filtrem 
okolních zvuků. Stereorádio ve třídě HIFI. 
Automatický vyhledávač stanic. Na přání 
může být v provedení mono. EN 352-1, 
EN 353-3.

  Obj. č. 5056653-70

Ochranné brýle  Nassau Rave 
Nabízejí jak frontální tak boční ochranu, skla jsou 
odolná proti úderu a poškrábání, opatřena UV 
filtrem, odolná proti chemikáliím, antistatická, 
bezpečnostní tvar, splňují EN 166.

čiré   Obj. č. 84978

tónované   Obj. č. 84979

Zátkové Zátkové 
chrániče sluchuchrániče sluchu
10 párů 

  Obj. č. 28104  

Přilba Viking
Přilba spojuje nároky na bezpečnost práce a pohodlí i při delší 
práci bez přestávek. Velikost lze plynule regulovat nastaviteln-
ým kolečkem. Přilba je vybavena podbrabním páskem, který 
lze lehce odejmout. Přilba splňuje normu EN 397

oranžová    Obj. č. 28250

bílá    Obj. č. 28260

zelená    Obj. č. 28270
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Dřevorubecké přilby

3M PELTOR - Ochranná přilba G22D Komfort
je vybavena:
• Chráničem obličeje z umělohmotné mřížky V4b  
• Slunečním stínítkem
• Chránič sluchu H510P3E “OPTIME 1”

  Obj. č. 28001  

Husqvarna - Ochranná přilba
je vybavena:
• Chráničem obličeje se slunečním stínítkem
• Chráničem sluchu
• Chráničem týlu

  Obj. č. 28600

3M PELTOR  - Ochranná přilba G2000
je vybavena:
• Chráničem obličeje s drátěnou mřížkou
• Chráničem týlu
• Chránič sluchu H31P3

  Obj. č. 012035 

Dřevorubecká přibla CARLTON
je vybavena:
• Chráničem obličeje s drátěnou mřížkou
• Chráničem týlu
• Chrániči sluchu

  Obj. č. 55C1000

004_021 CZ.indd   21 4/9/13   10:53 PM



22 739 094 111 0415 625 720

 

2222 73739 0944 111 11 041555 662525 77202022222

PROTECTOR LIGHT 
lehká protipořezová obuv

Výška holeně 17 cm, povrch voskovaná kůže 
Nubuk 2,0 – 2,2 mm, podrážka v úpravě proti 
proražení. Tužinka na ochranu palců u nohou + 
svrchní kápě TPU, vnitřní kožená podšívka. 
Třída ochrany proti pořezání 1, HAIX®-AS-System, 
HAIX®-FP-System. Antistatická gumová podrážka 
PU s robustním profilem na zpevněné cesty i do 
terénu.

CE EN ISO 17249:2004 S3 HRO HI CI SRC

Velikosti: UK 31/2 – 13

 Obj. č. 841 

Lesnická protipořezová obuv

PROTECTOR PRO
Protipořezová obuv

Výška holeně 22 cm, tloušťka kůže 2,5 - 2,7 mm, 
podrážka odolná proti prošlápnutí a tužinka na ochra-
nu palců u nohou + svrchní kápě TPU, integrovaný 
ohyb paty, třída ochrany proti pořezání 1. 

GORE-TEX®, HAIX®-Klima-Systém, HAIX®-MSL-
Systém, HAIX®-FP-Systém. Antistatické, gumová 
podrážka PU
CE EN ISO 17249:2004 S3 HRO HI CI WR

Velikosti: 36 – 49

 Obj. č. 834

1

Nová obuv PROTECTOR LIGHT vyme-
zuje modelovou paletu pro použití 
v lesnictví. Extra lehká obuv je skutečně 
pravým lesnickým „allroadem“ díky své 
příznivé ceně je rovněž zajímavá pro 
všechny lidi, kteří musejí méně často pra-
covat s motorovou pilou. Protektor-Light 
zabezpečuje ochranu proti pořezání 
ve třídě 1 v provedení S3 s protipořezo-
vou ochranou Kelvar s mimořádně širo-
kou tužinkou na ochranou palců u nohou 
a přídavnou svrchní kápí TPU. Vnitřní ko-
žená podšívka slouží k velmi příjemnému 
pocitu při nošení. Pro ještě větší pohodlí 
slouží Haix AS-Systém (Arch Support 
Systém). Gumová podrážka PU s robust-
ním profilem vhodným pro zpevněné ko-
munikace i terén je vysoce odolná proti 
oděru a v zimě je protiskluzná.

1
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TREKKER MOUNTAIN
protipořezová obuv 

Výška boty 18 cm, s protipořezovou 
podrážkou a ocelovou špicí + gumovou 
svrchní kápí, gumová podrážka PU.

CE EN ISO 17249:2004
S3  HRO  HI  CI  WR

Velikosti: 36 – 49

  Obj. č. 898

TIBET FORST
protipořezová obuv  
Výška boty 22 cm, 
s tužinkou, 
gumová podrážka PU.

CE EN 345  SB  HI  CI  WR

Velikosti: 39 – 49

  Obj. č. 949   

1

1

PROTECTOR XTREME - Obuv pro 
vaši bezpečnost při práci s řetězovou pi-
lou. Praktický multifunkční model vyvi-
nutý ve spolupráci s lesními dělníky. 
Z pevné aktivně prodyšné kůže, s proti-
pořezovou ochranou, velice širokou 
tužinkou, nepromokavé a aktivně prodyš-
né díky tkanině GORE-TEX®. Nově profilo-
vaný gumový svršek špičky boty je díky 
malým vyvýšeninám mnohonásobně ro-
bustnější. Použit patentovaný HAIX® -MSL-
-System integrovaný v podrážce. Micro-
soft-Light-System slouží nejenom k 
tlumení podpory nohy, ale nabízí i vyni-
kající izolaci proti chladu.  Uprostřed 
podrážky, v místě duté (konkávní) oblasti, 
v níž u každé obuvi profil podrážky chybí, 
je velmi prakticky zabudován systém 
Forst-Grip, který zamezuje uklouznutí - 
speciálně při chůzi nebo práci na klestu.

2

PROTECTOR XTREME
protipořezová obuv 

Výška boty  18 cm,  s podrážkou odolnou proti proříznutí 
a ochrannou ocelovou špicí + gumovou svrchní kápí. Třída 
ochrany proti prořezu 2, gumová podrážka  PU.

CE EN ISO 17249:2004 S3  HRO  HI  CI  WR

Velikosti: 36 – 49

  Obj. č. 839
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Protipořezová obuv

Protipořezová obuv Alico
voskovaná Perwanger kůže
Protipořezová obuv v novém moderním stylu. Velmi dobře padnoucí. Vyro-
bena z 3mm silné perwangerové kůže - velmi odolná a pevná broušená 
kuže. Voduodpudivá, podrážka Vibram Clusaz. Vysoká obuv vhodná do ná-
ročných podmínek. Vhodná i pro mačky. Certifikovaná CE EN 345-1. 
Protipořezová třída 1.
Velikostní sortiment 40-48

  Obj. č. 125148

Protipořezová obuv Woodman
s membránou Purotex
Voděodolná protipořezová obuv s žáruvzdornou podrážkou z nitrilkaučuku. 
Široký celokožený jazyk chrání nárt nohy.
Protipořezová třída 2
Výška obuvi 28cm
Velikostní sortiment 40-47
Vel. 48 cenová přirážka 10%

  Obj. č. 130870

2

Třída 2

2

Třída 1

Protipořezová obuv Profesional
Obuv je vyrobena z kvalitního přírodního robustního vrchního materiálu 
s hydrofobní úpravou. Ve špičce je rozšířená pohodlná kovová tužinka. Pou-
žitý systém šněrování umožňuje snadné uvolnění boty pro lehké nazutí 
a rychlé, pevné utažení. Oděruvzdorná podešev z kvalitních pryžových smě-
sí s protiskluzovým dezénem zaručuje stabilitu i v těžkém terénu při součas-
ném tlumení nárazů. Anatomicky tvarovaná vkládací stélka výrazně zlepšuje 
komfort nošení, výborně absorbuje pot a při vyjmutí z obuvi rychle vysychá.
Třída odolnosti 1, CE+ FPA
Výška boty: 27 cm.
Váha jedné boty: 1170 gr.
Velikostní sortiment: 6 - 13

  Obj. č. 031040

Protipořezová obuv Profesional 
s membránou Gore-Tex
Protipořezová bezpečnostní usňová obuv trekkingového typu s novým 
designem. Obuv má odlehčenou, vysoce oděruvzdornou podešev se systé-
mem šněrování s brzdou a speciální anatomickou stélku zajišťující rychlou 
sorpci a desorpci vlhkosti. Použití klimatické membrány Gore-tex zaručuje 
ve spojení s funkčními ponožkami optimální klima uvnitř obuvi, a to i při ex-
trémním 
pracovním zatížení v různých klimatických podmínkách. Veškeré použité 
vrchní materiály obuvi mají hydrofobní úpravu. Špička boty je chráněna pry-
žovou výztuhou. 
Třída odolnosti 1, CE+ FPA
Výška boty: 25 cm.
Váha jedné boty: 1110 gr.
Velikostní sortiment: 6 - 13

  Obj. č. 031041
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   Protipořezové holínky

Protipořezové holínky Profesional
Holínky s protiskluznou podešví a vyztuženou špicí jsou vyrobeny ze směsí 
přírodního kaučuku v oranžovo-zeleném probarvení. Ve špici je zatavena 
ochranná tužinka z lehkých kovů, vrchní část špice má další pryžovou výztu-
hu. V horní části je holínka opatřena nástavcem se šněrováním, který zajiš-
ťuje dokonalé uzavření obuvi. Podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém 
terénu zajišťuje hrubý dezén podešve.
Třída odolnosti 3, CE a FPA
Výška boty: 34 cm., Váha jedné boty: 1380 gr.
Velikostní sortiment: 6 - 13

  Obj. č. 032140

Protipořezové holínky Profesional - zimní
Zimní holínky jsou nabízeny s vnitřním silným filcem. Verze letních i zimních 
holínek svou nízkou váhou představují absolutní špičku v tomto segmentu při 
zachování nejvyšší třídy odolnosti.
Třída odolnosti 3, CE a FPA, 
Výška boty: 34 cm., 
Váha jedné boty: 1390 gr. 
Velikostní sortiment: 6 - 13

  Obj. č. 032145

EN 345-2 SB

     TŘÍDA 2      TŘÍDA 3

EN 17249:200404

Protipořezové gumové holínky  
„Woodmaster“
s ocelovou výztuží a ochranou proti prořezání

Podrážka: stabilní profil podrážky, bezpečný postoj
Vel.:  39-47
Extra: kovové vyztužení, třída 3

  Obj. č. 829     

Protipořezové gumové holínky  
Tretorn Timber 2000
s ocelovou výztuží a ochranou proti prořezání

Vel.:  39-47
Extra: Holeň se šněrováním, zesílená pata

  Obj. č. 897 

N 345-2 SB

TŘÍDA 2
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 Lovecká a trekingová obuv

MEINDL Nordcap PRO GTX

Vrchní materiál: Anilínovaná kůže, kůže / textil
Podšívka: Beraní rouno, GTX®

Vložka: Vyjímatelná vnitřní botička Beraní rouno
Podešev: Meindl Multigrip® MTH
Barva: Hnědá
Velikost: 5-12
zimy: -35°C
Výška boty: 25 cm
Kat. kateg.: Zimní / Extrém

  Obj. č. 7763

MEINDL Antarktis GTX

Vrchní materiál: Kůže nubuk
Podšívka: 400-g-Thinsulate GTX®

Vložka: Air-Active® drysole
Podešev: Meindl Multigriff® by Vibram®

Barva: Hnědozelená
Velikost: 5-12
Určena do zimy: -30°C
Výška boty: 21cm
Kat. kateg.: Zimní / Treking

  Obj. č. 9364

®

MEINDL Gastein GTX

Vrchní materiál: Kůže nubuk
Podšívka: Beraní rouno, GTX®

Vložka: Beraní rouno
Podešev: Vibram Ice Trek
Barva: Černá / tmavě hnědá
Velikost: 6-12
Určena do zimy: -30°C
Výška boty: 14 cm
Kat. kateg.: Zimní / Klasická

  Obj. č. 7748010

MEINDL Kiruna GTX

Vrchní materiál: Kůže nubuk / semiš
Podšívka: Beraní rouno, GTX®

Vložka: Beraní rouno
Podešev: Latexová profilovaná
Barva: Hnědá
Velikost: 6-12
Nadměrná velikost: 13+14
Určena do zimy: -30°C
Výška boty: 36 cm
Kat. kateg.: Zimní / Klasická

  Obj. č. 9336

Nadměrné velikosti za příplatek
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   Lovecká a trekingová obuv

MEINDL Island PRO MFS

Vrchní materiál: Kůže nubuk
Podšívka: GTX®, MFS
Vložka: Air-Active® drysole
Podešev: Meindl Multigriff® by Vibram®

Váha: 880g (vel. 8)
Barva: Hnědá
Velikost: 5-12
Nadměrná velikost: 13+14
Kat. kateg.: Treking / Turistika 

  Obj. č. 9359

®

®

DiGAfix®

MEINDL Taiga GTX

Vrchní materiál: Kůže nubuk
Podšívka: GTX®

Vložka: Air-Active® drysole
Podešev: Meindl Multigriff® by Vibram®

Váha: 980g ( vel. 8 )
Barva: Hnědá
Velikost: 4-12
Nadměrná velikost: 13+14
Kat. kateg.: Treking 
 / Turistika

  Obj. č. 9351

MEINDL Burma PRO MFS

Vrchní materiál: Digafix, kůže nubuk
Podšívka: GTX®, MFS
Vložka: Air-Active®

Podešev: Meindl Multigriff® by Vibram®

Váha: 790g ( vel.8 )
Barva: Hnědá
Velikost: 6-12
Nadměrná velikost: 13+14
Kat. kateg.: Trekking / Turistika

  Obj. č. 9383

®

DiGAfix®

MEINDL Salinas GTX

Vrchní materiál: Kůže nubuk / povoskovaná
Podšívka: GORE-TEX Comfort Footwear
Vložka: Kůže
Podešev: Vibram® Gumová podešev
Váha: 480g ( vel.8 )
Barva: Hnědá
Velikost: 6-12

  Obj. č. 3871460

®

Jeden z neúspěšnějších a nejprodávanějších modelů fir-
my Meindl v posledních 21 letech. Ve své kategorii B/C 
svou univerzálností nemá konkurenci. Skutečně je tu 
bota se kterou můžete vyrazit na trek po celém světě. 
Zpevnění nad kotníkem umožňuje bezpečně nosit i těžký 
batoh v obtížném terénu.Tento model získal již od roku 
1995 mnohá ocenění na outdoorových výstavách či v od-
borném tisku. Více než 1.000.000 prodaných párů 
svědčí o jeho velké oblibě nejen mezi turisty, trekaři, 
cestovateli, ale i mezi profesionály všeho druhu, 
kteří potřebují pro výkon své práce botu, na 
kterou se mohou spolehnout.

V nabídce i širší ver-
ze oblíbeného mo-
delu - Island MFS 
Active pro ty, kteří 
mají potřebu mít 
v botě více prostoru.
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  Lovecká a turistická obuv

HAIX Nebraska
Lovecká a turistická obuv

Výška holeně: 16 cm, 
Kůže: Nubuk 2,6 – 2,8 mm
Gore Tex , Haix  CT Systém, Haix MSL SYSTÉM,
Gumová podrážeka s profilem na komunikace i do terénu
CE EN ISO 20347.2007 02  HRO CI WR FO
Velikosti: 4,5 – 14

  Obj. č. 214002

HAIX Montana
Lovecká a turistická obuv

Výška holeně:  24 cm,
Kůže: Nubuk 2,6 – 2,8 mm
GoreTex, Haix CT Systém, Haix –MSL - systém,
Gumová podrážka s profilem na komunikace i do terénu
CE EN ISO 20347.2004 O2 HRD HI CI WR FO
Velikosti: 4,5 – 12

  Obj. č. 908

HAIX Oregon
Lovecká a turistická obuv

Výška holeně: 16 cm,
Kůže: Nubuk 2,2 – 2,4 mm, naolejovaná
Haix –MSL - systém
Gumová / PU podrážka s profilem na komunikace a terén
Otěruvzdorná, protiskluzová
CE EN ISO 20347.2004  02 HRO  HI CI  FO SRC
Velikosti: 4 – 13,5

  Obj. č. 842

HAIX Kentucky
Lovecká a turistická obuv

Výška holeně: 10 cm,
Kůže: Nubuk 1,9 – 2,1 mm,
Gore Tex, Haix  AS Systém, 
Gumová / PU podrážka se sportovním profilem na komuni-
kace a terén
CE EN ISO 20347.2007  02 RO  HI CI  WR  FO SRC
Velikosti: 3,5 – 13,5

  Obj. č. 105005
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AIRPOWER®X21
Pracovní vysoká obuv 

Výška boty 16 cm, s podrážkou odolnou proti 
prošlápnutí a kápí pro ochranu palců u nohou.
Svrchní kápě TPU, nepromokavá kůže, 2,0 – 2,2 mm,
GORE-TEX®, HAIX®-AS-Systém, 
antistatická podrážka  s robustním 
profilem pro cesty i do terénu.

CE EN ISO 20345:2004  S3  CI  WR

Velikosti: 36 – 50

  Obj. č. 607606     

AIRPOWER®X11 LOW
Bezpečnostní polobotky 

Odolné proti prošlápnutí díky podrážkové vložce 
KEVLAR® jako u AIRPOWER® X11 MID (vpravo).

CE EN ISO 20345:2004  S3  CI  WR

Velikosti: 36 – 50

  Obj. č. 607201    

AIRPOWER®X11 MID
Bezpečnostní kotníková obuv  

Výška boty 10 cm s podrážkou odolnou pro-
ti prošlápnutí a kápí chránící prsty u nohou + 
svrchní kápě TPU, nepromokavá kůže 2,0 – 2,2 
mm, GORE-TEX®, HAIX®-AS-Systém. 
Antistatická podrážka TPU/PU s robustním 
profilem pro cesty i do terénu.

CE EN ISO 20345:2004  S3  CI  WR

Velikosti: 36 – 50

  Obj. č. 607202     

é l žž
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Trekingová obuv UNI-IF003
Trekingová obuv, svršek kombinace 
NUBUK/NYLON, membrána GriTex, 
podešev Vibram.
Velikosti: 36-47

  Obj. č. 58727

Pracovní obuv UNI-IF001
Norma: EN 345 S3 HRO
Bezpečnostní špice: kompozit
Planžeta proti propíchnutí: L-Protection kompozit
Materiál: Useň-olejovaná
Podešev: PU/pryž do 300° C
Podšívka: Textil

EXTRA: pracovní obuv s bezpeč-
nostní výbavou přesto lehké. Flexi-
bilní bezpečnostní bota s protiskluz-
nou podešví SRC. Obuv je 
certifikována HRO-odolnost proti 
kontaktnímu teplu do 300° C.

  Obj. č. 836127

Trekingová obuv UNI-IF004
Trekingová obuv vyrobená ze silné ole-
jované hovězinové usně v barvě tmavě 
olivové Kožený límeček i část podšívek 
pro lepší hygienické vlastnosti. Mem-
brána GriTex. Dvouvrstvá podešev Vib-
ram s dezénem do náročného terénu.
Velikosti: 39-47

  Obj. č. 58794

Trekingová obuv UNI-IF002
Materiál: silná hovězinová useň
Barva: tmavě hnědá
Podešev: VIBRAM s hlubokým dezénem
Extra: prodyšná obuv s anatomickou 

stélkou a membránou SympaTEX
Velikosti: 36 - 47

  Obj. č. 858795 

Lovecká holínka 
Dunlop Wildlife Deluxe
Holínka anatomického tvaru, přizpůso-
bená pro dlouhodobý pobyt ve složitém 
terénu.
PUR materiál je extra mechanicky odol-
ný, i při velmi nízké hmotnosti má špič-
kové termoizolační vlastnosti.
Uživatelskými vlastnostmi se jedná 
o výrobek o kategorii vyšší než je obuv 
s neoprenem.

Velikosti: 38- 47

  Obj. č. 731936

Pracovní obuv UNI-IF005
 - zimní
Zimní, zateplená šněrovací holínka 
s gumovou protisluznou podešví

Velikosti: 36-47

  Obj. č. 5832
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 Lovecká a turistická obuv
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Pracovní holínky

Dunlop Preismeister
Pracovní holínky

Mechanicky a chemicky odolné vysoké 
holínky s protiskluznou podešví. Dobře 
padnoucí forma. Oblíbená díky výborné 
chemické odolnosti i u zemědělců. Mate-
riál PVC odolný proti olejům a PHM. Do-
dávána bez ocelové špice a bez planžety 
proti propíchnutí..

  Obj. č. 731907

Dunlop DEE
Pracovní holínky

Nízké holínky s protiskluznou podešví, 
výška pouze 24cm. Prověřená značková 
kvalita. Velmi lehké a pohodlné.

  Obj. č. 731820

Dunlop PUROFORT+
Bezpečnostní holínka

Bezpečnostní holínka vyrobená z PU, pode-
šev s torzní vložkou pro dlouhodobý pohyb 
v terénu. Antibakteriální podšívka. Certifiko-
váno dle EN 345 S5 CI. Bezpečnostní špice, 
planžeta proti propíchnutí, odolná proti ole-
jům a PHM. Špičkové termo izolační vlast-
nosti.
Proti holínkám z pryže dvojnásobná život-
nost, poloviční hmotnost.

  Obj. č. 730508 

Dunlop ThermoPlus
Bezpečnostní holínka

Holínka určená do extrémních mrazů, cer-
tifikováno do -40stC.
Materiál PU, antibakteriální podšívky, bez-
pečnostní špice.
Odolná proti olejům, tukům, PHM. Certifi-
kováno dle EN 345 S4

  Obj. č. 731980 

Dunlop PUROFORT
Pracovní holínky

Pracovní holínka vyrobena z PU s antibakteri-
ální podšívkou. Výborné izolační vlastnost, 
Velmi lehká holínka. Odolná proti olejům, 
PHM. Dodávána bez bezpečnostní ocelové 
špice, bez planžety.

  Obj. č. 730502 

Dunlop Blizzard
Pracovní holínky

Moderní holínka se silnou teplou podšívkou 
a perfektní  izolací na outdoorové protiskluzné 
podešvi.

  Obj. č. 732703 
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Dunlop Therm
Bezpečnostní ho

Holínka určená do
tifikováno do -40s
Materiál PU, antib
pečnostní špice.
Odolná proti olejů
kováno dle EN 345

Obj. č. 731980
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Návleky na nohy 
- krátké

  Obj. č. 055201     

Návleky do holínek

  Obj. č. 055220     

Návlek do holínek
Dunlop
Propracovaná teplá podšívka 
s pevnou stélkou proti přetočení 
v botě a stulpnou. Určeno 
pro Dunlop Purofort 
a Purofort +

  Obj. č. 7608

Návleky na nohy 
- dlouhé s popruhy

  Obj. č. 055205

Návleky na nohy 
- dlouhé s druky

  Obj. č. 055200
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Holínky Dunlop s kalhotami
(prsačky)

Holínky s kalhotami do vysoké vody, 
mechanicky i chemicky odolné, prověřená 
značková kvalita. Holínky jsou z PVC 
s podšívkou z antibakteriální textilie

  Obj. č. 731991 

Holínky Dunlop s nástavcem
(broďáky)

Holínky jsou z PVC s podšívkou z antibak-
teriální textilie, mechanicky i chemicky 
odolné. Nástavec je vyroben z PVC na Ny-
lonu.

  Obj. č. 731992 
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Motorové pily Husqvarna

Husqvarna 365
Objem: 70,7 cm3

Výkon: 4,9 PS / 3,6 kW
Hmotnost: 6,4 kg

Husqvarna 365 X-Torq
Objem: 65,1 cm3

Výkon: 4,6 PS / 3,4 kW
Hmotnost: 6,0 kg

Husqvarna 390 XP 
Objem: 87,9 cm3

Výkon: 6,5 PS / 4,8 kW
Hmotnost: 7,1 kg

Husqvarna 545
Objem: 50,1 cm3

Výkon: 3,4 PS / 2,5 kW
Hmotnost: 4,9 kg

Husqvarna 560 XP/G
Objem: 59,8 cm3

Výkon: 4,7 PS / 3,5 kW
Hmotnost: 5,6 / 5,8 kg

Husqvarna 372 XP/G
Objem: 70,7 cm3

Výkon: 5,5 PS / 4,1 kW
Hmotnost: 6,4 / 6,6 kg

Husqvarna 395 XP
Objem: 93,6 cm3

Výkon: 6,6 PS / 4,9 kW
Hmotnost: 7,9 kg

Husqvarna 550 XP
Objem: 50,1 cm3

Výkon: 3,8 PS / 2,8 kW
Hmotnost: 4,9 kg

Husqvarna 555
Objem: 59,8 cm3

Výkon: 4,2 PS / 3,1 kW
Hmotnost: 5,6 kg

Husqvarna 576 XP/G Autotune
Objem: 73,5 cm3

Výkon: 5,7 PS / 4,2 kW
Hmotnost: 6,6 / 6,8 kg

Husqvarna T 425 jednoruční
Objem: 25,4 cm3

Výkon: 1,3 PS / 0,96 kW
Hmotnost: 3,0 kg

PROFI ADAPROFI ADA
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Husqvarna 435
Objem: 40,9 cm3

Výkon: 2,1 PS / 1,6 kW
Hmotnost: 4,2 kg

Husqvarna 445
Objem: 45,7 cm3

Výkon: 2,8 PS / 2,1 kW
Hmotnost: 4,9 kg

Husqvarna 450e
Objem: 50,2 cm3

Výkon: 3,3 PS / 2,4 kW
Hmotnost: 5,1 kg

Husqvarna 321 EL
Napětí: 230 V
Výkon: 2000 W
Hmotnost: 4,4 kg

Husqvarna 435e
Objem: 40,9 cm3

Výkon: 2,1 PS / 1,6 kW
Hmotnost: 4,4 kg

Husqvarna 445e
Objem: 45,7 cm3

Výkon: 2,8 PS / 2,1 kW
Hmotnost: 5,1 kg

Husqvarna 455e Rancher
Objem: 55,5 cm3

Výkon: 3,3 PS / 2,4 kW
Hmotnost: 5,9 kg

DOLMAR ES-2140 A 2000 W, 40 cm
Napětí: 230 V
Výkon: 2000 W
Hmotnost: 4,4 kg

DOLMAR ES-33 A 1800 W, 30 cm
Napětí: 230 V
Výkon: 1800 W
Hmotnost: 3,8 kg

Husqvarna 440e
Objem: 40,9 cm3

Výkon: 2,4 PS / 1,8 kW
Hmotnost: 4,4 kg

Husqvarna 445e Triobrake
Objem: 45,7 cm3

Výkon: 2,8 PS / 2,1 kW
Hmotnost: 5,2 kg

Husqvarna 460 Rancher 
Objem: 64,1 cm3

Výkon: 4,0 PS / 3,0 kW
Hmotnost: 6,0 kg

ELEKTRICKÉ ELEKTRICKÉ 
PILYPILY

FARMÁ SKÉ FARMÁ SKÉ 
PILYPILY
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N4CBL, N1C, N1CBL 
Pilový řetěz Carlton s dělením článků 3/8“ v provede-
ní s drážky 1,1 mm (ozn. N4CBL) nebo v provedení 
s drážky 1,3 mm (ozn. N1C, N1CBL) se dodává v ro-
lích 100 stop (1848 článků), 25 stop (462 článků) 
nebo v požadované délce dle lišty motorové pily. 
Řetěz s bezpečnostním článkem mezi pilovými zuby 
má ozn. BL v názvu.

A2EP, A2LM, A3EP, A3LM 
Pilový řetěz Carlton s dělením článků 3/8“ v provedení s drážky 1,5 mm (ozn. A2) nebo v provedení 
s drážky 1,6 mm (ozn. A3) se dodává v rolích 100 stop (1640 článků), 25 stop (410 článků) nebo 
v požadované délce dle lišty motorové pily. Řetěz s kulatým profilem pilového zubu má ozn.EP a 
řetěz s hranatým profilem zubu má ozn. LM v názvu.

K1C, K1L, K2C, K2L, K3C, K3L 
Pilový řetěz Carlton s dělením článků .325“ v provedení s drážky 1,3 mm (ozn. K1) v provedení s drážky 
1,5 mm (ozn. K2) nebo v provedení  1,6mm (ozn.K3) se dodává v rolích 100 stop (1848 článků), 25 stop 
(462 článků) nebo v požadované délce dle lišty motorové pily. Řetěz s kulatým profilem pilového zubu 
má ozn.C a řetěz s hranatým profilem zubu má ozn. L v názvu.

73LPX, 75LPX - hranatý profil řezného zubu
73DP, 75DP - kulatý profil řezného zubu
Pilový řetěz s dělením článků 3/8“ určený do náročných podmínek. Speciální konstrukce omezovací pat-
ky snižuje sklon ke zpětnému vrhu. Určený pro pily s obsahem motoru nad 50cm3.
(ozn. 73 - 1,5mm, 75 - 1,6mm)

.325“

.325“

3/8“

 3/8 LoPro

3/8“

Označení:  
K 1 C  6 4

ULTRALINK

N
.043“

4 3/8“ Lo Pro L hranatý počet článků v řetězu
1,1mm

K
.050“

1 .325“ C hranatý s ryskou 100R = 100 stopá role
1,3mm

A
.058“

2 3/8“ BL bezpečností článek 25R = 25 stopá role
1,5mm
.063“

 3  
1,6mm     

N1C

20LPX, 21LPX, 22LPX - hranatý profil řezného zubu
20BPX, 21BPX, 22BPX - kulatý profil řezného zubu
Vysoce výkonný pilový řetěz s dělením článků .325“. Vhodný pro lišty od 11“ do 20“, pro motorové pily 
od 38 cm3 do 50cm3. (ozn. 20 - 1,3mm, 21 - 1,5mm, 22 - 1,6mm)

N1CBL
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Pilové řetězy

034_057 CZ.indd   36 4/17/13   1:39 PM



Carlton - 01/01W
Windsor - CJL / EL:
Oregon - A095/K095

Alpina, Homelite, Husqvarna, 
Jonsered, McCullough, 
Oleo-Mac, Partner

Carlton - 81 
Windsor - HS / HU: 
Oregon - D009

Alpina, Dolmar, Husqvarna, 
Makita, Partner, Solo

Carlton - 26 
Windsor - ST: 
Oregon - A074

Oleo-Mac, Stihl

Carlton - 42 
Windsor - 40: 
Oregon - D025

Stihl

Carlton - 29 
Windsor - MC: 
Oregon - A318

Black & Decker, McCullough

Carlton - 10/10W 
Windsor - PKU: 
Oregon - A041/K041

Alpina, Bosch, Dolmar, 
Echo, Einhell, Husqvarna, 
Makita, McCullough, 
Oleo-Mac, Partner

SPEED TIPSPEED TIP

Super ProSuper Pro

ROLL TOP MiniROLL TOP Mini

DURA TIPDURA TIP

PRO - LITE 
- lišta s vodícím kolečkem určena 
pro každodenní použití dřevorubci. 
Štíhlý tvar a nízká hmotnost umožňují 
výbornou manévrovatelnost.

POWER MATCH PLUS 
- lišta s výměnným vrcholem, který 
je upevněn jedním nýtem. Umožňuje 
rychlou výměnu nejvíce namáhané části 
lišty, prodlužuje životnost celé lišty.

LASER - LITE 
- lišta s pevným vrcholem, bez 
koncového kolečka je určena pro 
profesionální použití v nejnáročnějších 
podmínkách. Laserem svařovaný 
materiál poskytuje vynikající odolnost 
proti poškození lišty.
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Lišty pro řetězové pily
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Řetězka s výměnným prstencem
Prosím udejte typ motorové pily.

  Obj. č. 82800 s ložiskem

  Obj. č. 82801 bez ložiskem

Zapalovací 
svíčky Carlton
Speciálně určeny pro mo-
tororové pily, křovinořezy, 
sekačky a zahradní trakto-
ry. Zapalovací svíčky 
CARLTON jsou odolné proti 
znečištění při spalování 
směsi a nezpůsobují samo-
zápaly. Speciální konstruk-
ce svíček CARLTON 
zajišťuje dlouhou životnost 
a odolnost proti vibracím. 
Dodávají se jak kusově tak 
i v servis-balení po 50-ti 
kusech.

Prstenec - výměnný
Prosím udejte typ motorové pily.

  Obj. č.  SR711892    .325“ 7 zub

  Obj. č. SR811891     .325“ 8 zub

  Obj. č. SR768210     3/8“ 7 zub

  Obj. č. SR718720     3/8“ 7 zub malý

  Obj. č. SR822273     3/8“ 8 zub

Řetězka „Consumer Spur“
Prosím udejte typ motorové pily.

  Obj. č. 82701

Vodicí kolečko lišty - náhradní 
uveďte typ lišty

Náhradní výměnný vrchol lišty
s vodicím kolečkem včetně nýtů

Windsor     Obj. č. STA325 .325“
                 Obj. č. STA375 3/8“

38 739 094 111 0415 625 720

Zapalovací svíčky

Carlton Carlton Windsor Oregon Brisk NGK Bosch Champion
ks balení/50ks  ks     

  Obj. č. SPCA5Y X 40WSF5 O-P17Y P17Y BM7A WS7E CJ6Y

  Obj. č. SPCA6 X 40WSRF6 O-PR15Y PR15Y BPMR7A WSR5F RCJ6Y

  Obj. č. SPLR19A X 40WREC011 O-JR19 JR19 BR2LM W7AC RJ19LM

  Obj. č. SPSCR11C   Obj. č. SPSCR11C-50 40WRDS8 O-LR17YC LR17YC BPR5ES WR8DS RN11YC4

Carlt
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1  Vak na nářadí (bez nářadí), 40 x 26 cm

  Obj. č. 29200

2  Kombinovaný klíč
  Obj. č. 41W1316      13x16x88 mm

  Obj. č. 41W1319S    13x19x55 mm

3  Šroubovák pro seřízení karburátoru

  Obj. č.. 84495

4  Imbusové klíče rukojeť tvaru T

2 mm   Obj. č. 29103
3 mm   Obj. č. 29102
4 mm   Obj. č. 29104
5 mm   Obj. č. 29100
6 mm   Obj. č. 29101

5  Klíč Torx rukojeť tvaru T

  Obj. č. 29105

6  Maznice pro vodící kolečko 
  Obj. č. 26300

7  Zarážka pístu 
  Obj. č.  5025033-01

8  Spojkový klíč
Husqvarna: 340, 345, 350, 346, 351, 353
Jonsered: 2141, 2145, 2150, 2149, 2152

  Obj. č. 5025416-01

9  Spojkový klíč
Husqvarna: 357, 359, 372, 575
Jonsered: 2159, 2171

  Obj. č. 5025222-02

10 Čistič drážky pilové lišty
čistí drážku a mazací otvor.
  Obj. č. 20500

Nylonová startovací šňůra WINDSOR
Role obsahuje 50 bm

3,0 mm     Obj. č. 42W1030

3,5 mm     Obj. č. 42W1035

4,0 mm     Obj. č. 42W1040

4,5 mm     Obj. č. 42W1045

Ochranný kryt lišty motorové pily
do 40 cm       Obj. č.. 25300 

do 55 cm   Obj. č. 25301 

Zkoušečka karburátoru

  Obj. č. 83303       

Elektronický otáčkoměr  RH-4

  Obj. č. 83200  

1

2

3

7

8

9

10

Servisní a opravárenské nářadí

54

6

Batoh na motorovou pilu
- široké popruhy
- kapsy na nářadí
- velmi pevný materiál

  Obj.č. 72550201

  Obj.č. 72550100

  Obj.č. 72550009
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Vodící lišty a pilové řetězy pro Harvestory

délka v
cm

dělení

drážka 2,0 mm drážka 2,0 mm

  Obj. číslo  

75 .404“ 9200-75-404 752HSFN114

88 .404“ X 882HSFN114

    

64 .404“ 9201-64-404 642HSFN104

75 .404“ 9201-75-404 752HSFN104

80 .404“ 9201-80-404 802HSFN104

90 .404“ X 902HSFN104

    

65 .404“ 9210-64-404 642HSFL114

75 .404“ 9210-75-404 752HSFL114

80 .404“ X 802HSFL114

88 .404“ X 882HSFL114

90 .404“ X 902HSFL114

    

42 .404“ X 422HSFL104

48 .404“ X 482HSFL104

54 .404“ X 542HSFL104

59 .404“ 9211-59-404 592HSFL104

64 .404“ 9211-64-404 642HSFL104

75 .404“ 9211-75-404 752HSFL104

80 .404“ X 802HSFL104

    

75 .404“ 9209-75-404 752HSFB149

82 .404“ 9209-82-404 822HSFB149

90 .404“ X 902HSFB149

    

55 .404“ X 552HSFL149

60 .404“ X 602HSFL149

75 .404“ 9219-75-404 752HSFL149

82 .404“ 9219-82-404 822HSFL149

90 .404“ X 902HSFL149

    

75 .404“ 9229-75-404 752HSFD149

82 .404“ 9229-82-404 822HSFD149

XX00

(.400")
10.16 mm

(.413")
10.5 mm

XX01

(.400")
10.16 mm

XX11

(.400")
10.16 mm

XX19

(.581")
15 mm

XX09

(.581")
15 mm

XX29

(.581")
15 mm

XX10

(.400")
10.16 mm

413")
0.5 mm

X 
- 

ne
do

dá
vá

 s
e
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PROFILE CHAIN PITCH GAUGE

Macro chisel

8HC .404" .080"
(2,0 mm)

Harvestorový pilový řetěz  OREGON 18HX
Harvestorový pilový řetěz 18HX má zesíléné vodící 
články, které prodlužují životnost řetězu proti staršímu 
typu 18H.

Role řetězu 100stop    Obj. č. 18HX100R

Spojovací článek s nýtem   Obj. č. P110855

Spojovací článek bez nýtu   Obj. č. P110583

Harvestorový pilový řetěz Harvestorový pilový řetěz 

CARLTON B8HCCARLTON B8HC
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Nejnovější harvestorový 2mm pilový řetěz B8HC dělení .404“ má 
nově zesílé vodící články, které prodlužuje životnost řetězu o 20% 
oproti staršímu typu řetězu 2HC.Řetěz CARLTON B8HC má také nový 
typ řezacího zubu, který má za výsledek zvyšení rychlosti a dokonalou 
přesnost  provedeného řezu.

- zkosené ostří 
- vyšší řezací rychlost
- lepší vynášení pilin z řezné spáry
- zesílení materiálu řezného zubu i spojovacího článku
- průmyslové pochromování 
- v terénu zůstává řetěz déle ostrý

Role řetězu 100stop   Obj. č. B8HC100R

Spojovací článek s nýtem   Obj. č. 42998PS

Spojovací článek bez nýtu   Obj. č. 42997TS
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Příslušenství k harvestorům

ozn. typ otvoru počet zubů

2RSA-10 A 10

2RSA-11 A 11

2RSA-12 A 12

2RSA-14 A 14

2RSB-10 B 10

2RSB-11 B 11

2RSB-12 B 12

2RSC-10 C 10

2RSC-11 C 11

2RSC-12 C 12

2RSC-13 C 13

2RSC-14 C 14

25 mm

C

20 mm B

22,5 mm
A

A

B

C

Hnací řetězka
pro harvestorovou lištu
Při objednávce nám prosím sdělte značku harvestoru 
a typ a dále počet zubů a vyobrazení (A, B, nebo C).

Výměnné vodící kolečko
pro harvestorovou lištu

1,6mm .404“   Obj. č. 162-90

2,0mm .404“   Obj. č. 162-92

Vyprošťovací lana
Lana s zalisovanými oky na obou koncích lana, po-
zinkovaná. Možno dodat Vámi požadovanou délku 
i průměr lana, možno dodat i v provedení OKO - HÁK.

20 mm 4 m OKO - OKO   Obj. č. 200O-OZN04 

20 mm 6 m OKO - OKO   Obj. č. 200O-OZN06

25 mm 4 m OKO - OKO   Obj. č. 250O-OZN04

25 mm 6 m OKO - OKO   Obj. č. 250O-OZN06   

Ochranné oplety pro hydraulické hadice
Z vysoce jakostní lité umělé hmoty. Zakulacené hrany zabraňují 
drhnutí o hydraulickou hadici. K dodání v požadovaných délkách. 
Barva: žlutá. Cena za běžný metr. 

20 mm ø    Obj. č. 47632

25 mm ø    Obj. č. 47633

32 mm ø    Obj. č. 47625

50 mm ø   Obj. č. 47626    Ceny za běžný metr

75 mm ø   Obj. č. 47629

90 mm ø   Obj. č. 47627

140 mm ø   Obj. č. 47628

možno dodat i v černé barvě
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Splňuje podmínky pro mezinárodní 
přepravu nebezpečných materiálů 
po silnicích odpovídající 
Evropské úmluvě (ADR) TM 430 
- certifikát č. 413/0/575, 
TM 900 - certifikát č. 448/0/1237

Směrnice pro přepravu IBC
platí pro mobilní zásobníky pohonných z umělé hmoty mobilní čerpací stanice „TruckMASTER“:

• Nálepky Un 1202 pro naftové pohonné hmoty - trvale umístěné s velkými písmeny
• Nálepka plamene  (nachází se na zásobníku) 
• 1 hasicí přístroj s plombou a s datem příští revize 

(obsah hasiva min. 2 kg u vozidel do 3,5 t)
•  Návod k obsluze dle Rn 2002  odst,3 a odst. 3 ADR (dodací list pro interní 

závodní přepravu, vzor přiložen při expedici zásobníku)

www.interforst.cz         www.interforst.sk

Mobilní zásobování pohonnými hmotami

43

• Mobilní zásobník na pohonné hmoty 
s čerpací jednotkou pro dodávku a 
čerpání PHM na libovolných místech. 

• Ideální pro doplňování těžkých užitkových 
vozidel v lesnictví, zemědělství a stavebnict-
ví nasazených současně na jednom místě. 

• Zabránění provozních prostojů. 
• Dobré předpoklady pro přepravu 

na malých nákladních 
vozech nebo v pickupech. 

TruckMaster 430
s průtokoměrem
Objem: 430 litrů. Hmotnost: 56 kg
Délka/šířka/výška: 1180 / 860 / 910 mm

 Obj. č. 88038

TruckMaster 900
s průtokoměrem
Objem: 900 litrů. Hmotnost: 98 kg
Délka/šířka/výška: 1410 / 1050 / 1210 mm

 Obj. č. 88039   

Vybavení: 
• Čerpadlo 12 V, výkon, max. dopravní výkon 40 l/min. (lze i pro 24/230 V)
• 4 m hadice vč. automatického čerpacího ventilu
• sací hadice s filtrem, odvzdušňovací ventil
• uzamykatelné víko se zajišťovacím zámkem
• 4 kroužky k upevnění při přepravě nebo při přemísťování jeřábem
• Možnost dodání i bez průtokoměru

Mobilní zásobník na pohonné hmoty z umělé hmoty  „TruckMaster“

ch
bnict-
tě.

on 40 l/min. (lze i pro 24/230 V)
o ventilu
ntil
kem
při přemísťování jeřábem

a pohonné hmoty z umělé hmoty  „TruckMaster

Sestavte zásobník podle svých požadavků:
Doplňková výbava pro mobilní čerpací stanice

2a

2d

3

4

Ceny čerpadel jsou 
uvedeny bez připojek 

a bez montáže čerpadla

1   Tankovací sada
Elektrické naftové čerpadlo 230 V/ 0,75 kW, 55 l/
min, závěsné zařízení, automatická čerpací pisto-
le s držákem, 3 bm naftová hadice.

  Obj. č. 84089

2   Čerpadlo na naftu 
a. 12 V, 40 l/min.    Obj. č. 88005   

b. 12 V, 70 l/min.    Obj. č. 88008  

c. 24 V, 70 l/min.    Obj. č. 88007  

d. 220 V, 70 l/min.    Obj. č. 83120 

Při délce hadice nad 10 m doporučujeme naftové 

čerpadlo s výkonem 70 l/min.

3   Analogové počítadlo
  Obj. č. 88022

4   Čerpací pistole automatická

  Obj. č. 88006      

1

2b/c
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Bruska CARLTON Profi
Vhodná pro časté broušení, pro precizní ostření téměř všech typů 
pilových řetězů od 1,1mm (1/4“) až po 2,0mm .404“. S naklápěcím 
brusným kotoučem a nastavitelným svěrákem. Pro namontování na 
stůl i na stěnu. Bezpečný, rychlý provoz. Součástí dodávky jsou 
mimo jiné i tři brusné kotouče, orovnávací kámen a brousící 
šablona. 

Parametry: 
•Elektromotor: 230V-AC, 50Hz, 214W
•Otáčky: 2800ot/min.
•Hmotnost: 6kg

  Obj. č. 12C1000

Bruska WINDSOR Mini
Kompaktní mini přístroj s profesionálním výkonem a snad-
ným ovládáním. Nahrazuje velké stolní brusky, ideální pro hob-
by využití. Vhodná pro všechny tapy pilových řetězů od 1,1mm 
(1/4“) až po 2,0mm .404“. Pro namontování na stůl i na stěnu. 

Parametry: 
•Elektromotor: 230V-AC, 50Hz, 85W
•Hmotnost: 2kg

  Obj. č. 12W2000 

Brusný kotouč
Brusný kotouč pro dělení .325“ , 3/8“ LoPro 145 x 3,2 x 22,3

  Obj. č. 13C1032

Brusný kotouč pro dělení  3/8“, .4,4“  145 x 4,7 x 22,3

  Obj. č. 13C1047

Brusný kotouč pro omezovací patky  145 x 6 x 22,3

  Obj. č. 13C1060

Zvedací pružina brusky

  Obj. č. 183901

Brusný kotouč
Brusný kotouč pro dělení .325“ , 3/8“ LoPro 105 x 3,2 x 22,5

  Obj. č. 13W2032

Brusný kotouč pro dělení  3/8“, .4,4“  105 x 4,7 x 22,5

  Obj. č. 13W2047

Brusný kotouč pro omezovací patky  105 x 6 x 22,

  Obj. č. 13W2060

Precizní ostření pilových řetězů
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Bruska Speed Sharp Automatik

Bruska MAXX

Osvětlení pracovní plochy. 
Dodáváno včetně brusných kotoučů.

Vhodná pro časté broušení, všech typů pilových řetězů od 
1,1mm (1/4“) až po 2,0mm .404“. S naklápěcím brusným 
kotoučem a nastavitelným samosvíracím svěrákem. Možnost 
připevnění na stůl. Bezpečný rychlý provoz. 

Parametry: 
•Elektromotor: 230V-AC, 50Hz, 214W
•Otáčky: 2950ot/min.
•Hmotnost: 6,9kg

  Obj. č. 18390
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Patentový hydraulický systém pro automatické zajištění 
řetězu. Tento systém snižuje dobu broušení o 50% oproti 
běžným bruskám.

- vyšší bezpečnost práce.
- vestavěné pracovní světlo.
- počet otáček 3000 /min
- tichý chod

  Obj. č. 18405

Precizní ostření pilových řetězů
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Rukojeť dřevěná pro kulatý pilník
  Obj. č. 73348

Rukojeť dřevěná pro plochý pilník
   Obj. č. 73315  

Rukojeť plastová „Traryd“
oranžová, 30° úhel, šroubovací, prostor pro svíčku v rukojeti

  Obj. č. 20200

Plochý pilník na pilový řetěz

- Vhodné pro snižování výšky omezovacích zubů
- Vhodné pro ostření žacích kotoučů pro křovinořezy
- Dodává se samostatně nebo v balení po 12ks 

15 cm (6“)   Obj. č. 20C0616 

Rukojeti pilníků

Kulaté pilníky
- Precizní ostření díky spirálovému uspořádání
- Vysoký výkon, dlouhá životnost
- Dodává se samostatně nebo v balení po 12ks 

4,0 mm   Obj. č. 20040

4,5 mm   Obj. č. 20045

5,2 mm   Obj. č. 20052

5,5 mm   Obj. č. 20055

Kulaté pilníky CARLTON
4,0 mm   Obj. č. 21C0840

4,5 mm   Obj. č. 21C0845

4,8 mm   Obj. č. 21C0848

5,2 mm   Obj. č. 21C0852

5,5 mm   Obj. č. 21C0855

Souprava pro ostření - pilových řetězů
4,0 mm   Obj. č. 23W4025

4,8 mm   Obj. č. 23W4825

5,5 mm   Obj. č. 23W5525

Obsahuje:

1
+

Sada na ostření VALLORBE 
1 držák pilníku 25/30 stupňů
2 kulaté pilníky + rukojeť
1 plochý pilník na omezovací patky 
1 šablona pro výšku omezovací patky
1 čistič drážky pilové lišty

.325“   Obj. č. 20227

3/8“, .404“    Obj. č. 20226

Cena je za sadu.

1  Pilník na lištu VALLORBE
Pro jednoduchou a rychlou 
údržbu pilové lišty. 
Prodlužuje životnost lišty.

  Obj. č. 20506   

2

2  Ostřící kozlík 
Pro upevnění pily při precizním ostření.

  Obj. č. 20403  
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Pilníky pro ruční broušení
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Vodítko pilníku Windsor
se šablonou pro úhly 25 a 30 stupňů. Držák vede pilník ve správném úhlu a 
vždy ve správné výšce. Kompletní s pilníkem a rukojetí.

4,0 mm    Obj. č. 22W1040

4,5 / 4,8 mm   Obj. č. 22W1048

5,5 mm    Obj. č. 22W1055 

Brousící přípravek 
PROFI univerzál
Umožňuje změnu úhlu brouše-
ní, proto má univerzální použití 
na různé typy pilových řetězů. 
Rychlé použití přímo na liště 
motorové pily. Dodáváno bez 
pilníku, průměr pilníku nutno 
zvolit podle typu pilového řetě-
zu.

Měrka omezovacích patek
  Obj. č. 20205  

Vodítko pilníku WINDSOR
První univerzální šablona pro pilník, garantuje optimální 
výsledky ostření během celé životnosti pilového řetězu. 

• k nasazení na pilový řetez
• automatický předem zadaný úhel 
  ostření
• prodlužuje životnost pilového řetězu 
• obsahuje ve stejném nářadí šablonu 
  pro snížení omezovacích zubů

  Obj. č. 20404   
  Při objednávání udejte kód varianty!

Použitelné 
pro následující 
rozteče zubů:

Kódy variant 
 6920  .325 HM*
 6921 .325VM*
 6922 3/8 Hobby
 6924 3/8 HM*
 6925 3/8 VM*
 6926 .404
*HM: oblé zuby   
*VM: hranaté zuby

  Obj. č. 22W2000
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Ruční nářadí na ostření

Nýtovací strojek
Umožňují snýtování řetězových článků. Čisté, profesionální nýto-
vání jakýchkoliv řetězů motorových pil, komplet s nýtovacími 
vložkami a rukojeťmi.

  Obj. č. 11W1000 

Nýtovací hlava náhradní 1/4“, 3/8LoPro, 325“

  Obj. č. 33-3325

Nýtovací hlava náhradní 3/8“, 404“

  Obj. č. 33-3375

Nýtovací klička 3/8“, 404“

  Obj. č. 11W1003

Roznýtovací trn

  Obj. č. 19103

Kovadlinka k roznýtovačce

  Obj. č. 19002

Roznýtovací strojek
Umožňuje roznýtování řetězových článků. Sta-
bilní provedení pro dílnu. Šetří čas a práci. Ne-
prohýbá řetězové články, komplet s trnem a ko-
vadlinou.

  Obj. č. 10W1000 
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Husqvarna Profi
Kombinovaný kanystr
S bezpečnostním čerpacím hrdlem (zabraňuje 
přelití), odpojitelná část pro olej, možnost 
použití také jako kanystr po auto, oranžový, 6 
litrů benzínu, 2,5 litrů oleje pro pilový řetěz.

  Obj. č. 5056980-00 

Bezpečnostní hrdlo pro benzín

  Obj. č. 84635

Bezpečnostní hrdlo pro olej
  Obj. č. 84700

Kombinovaný 
kanystr Mini
3,5 l benzínu a 1,5 l oleje 
na pilový řetěz
  Obj. č.25100 

Kombinovaný kanystr Profi
Obsah na 6 l benzínu, 3 l oleje, viditelná hladina 
kapalin, dodáváno včetně 1 ks nalévacího hrdla 
25051, dodáváno bez tašky na nářadí.

  Obj. č. 25050

SKVĚLÁ 

CENA

Bezpečnostní hrdlo
zabraňuje přelití

  Obj. č. 25055

Taška na kanystr

  Obj. č. 25059

Nalévací hrdlo
  Obj. č. 25051

Husqvarna 2-taktní olej
Oleje XP 
Vysoce kvalitní polosyntetický olej pro vysoce výkonné motory a nejnáročnější podmínky. 
Kvalitní mazání i při vyšších teplotách.

  Olej Husqvarna XP 2-taktní 0,1l   Obj. č. 5444501-01
  Olej Husqvarna XP 2-taktní 1l dávkovač   Obj. č. 5440151-02
  Olej Husqvarna XP 2-taktní 4l   Obj. č. 5440151-04
  Olej Husqvarna XP 2-taktní 10l   Obj. č. 5440151-03

Oleje LS 
Olej s vyšším podílem syntetického podílu, což znamená méně výfukových plynů a skvělé mazání. 
Olej má nižší obsah popela, což snižuje množství usazenin v motoru.

  Olej Husqvarna LS 2-taktní 0,1l Obj. č. 5440153-01
  Olej Husqvarna LS 2-taktní 1l dávkovač Obj. č. 5440153-02
  Olej Husqvarna LS 2-taktní 4l  Obj. č. 5444502-03

  Motor. olej WINDSOR 4takt. SAE 30  600ml Obj. č. W109623
  Motor. olej WINDSOR 4takt. SAE 30  1l Obj. č. W907200

Kombinovaný kanystr 
Windsor Profi
6 l benzínu a 2,5 l oleje na pilový řetěz
  Obj. č. 43W1000

4-taktní olej WINDSOR
Pro motory sekaček a traktorů

4-taktní universální olej WINDSOR 

SAE 30 se vyznačuje vysokou kvali-

tou. Je vyroben z minerálních základů 

a má vynikající mazací vlastnosti. Je 

určen pro použití při teplotách od 0 C - do + 40 C. Vhod-

né pro motory travních sekaček a zahradních traktorů. 
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Lespol 
Biologicky lehce odbouratelný olej pro ztrátové mazání 
lišt a řetězů motorových pil. Olej je vyráběn z plně rafi-
novaných olejů s přídáním komponentů, které dodávají 
vysokou oxidační stabilitu. Díky kvalitním aditivům si 
olej zachovává výborné mazací vlastnosti i při vyšších 
provozních teplotách.

  Lespol  1l     Obj. č. 72800007
  Lespol  5l     Obj. č. 72800108
  Lespol 10l    Obj. č. 72800209
  Lespol 20l    Obj. č. 72800210
  Lespol 200l  Obj. č. 72800401

Bipol
Biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání 
vyráběný pouze z řepkového oleje. Splňuje požadavky 
na vysokou mazací schopnost, nízkou závislost vis-
kozity na teplotě, vysokou oxidační stabilitu. Vhodný 
k používání po celý rok. Biologická odbouratelnost 
99,8% za 21 dní. 

  Bipol  1l     Obj. č. 82800007
  Bipol  5l     Obj. č. 82800108
  Bipol 10l    Obj. č. 82800209
  Bipol 20l    Obj. č. 82800210
  Bipol 200l  Obj. č. 82800401

Binal
Biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání lišt 
a řetězů motorových pil a harvestorů vyráběný pouze 
z řepkového oleje. Splňuje požadavky na vysokou ma-
zací schopnost, nízkou závislost viskozity na teplotě, 
přidaná aditiva zaručuji vysokou oxidační stabilitu.
Vhodný k celoročnímu používání. 

  Binal 20l Obj.  č. 92800210
  Binal 200l Obj. č. 92800401
  Binal 1000l Obj. č. 92801000

BIO BIO BIO

BIO
Hydraulický olej

Oleje pro ztrátové mazání

Hydros Standart
Plně syntetický biologicky odbouratelný 
olej pro hydraulické zařízení strojů. Nut-
no používat ve strojích, kde případný únik 
olej způsobuje velké nebezpečí ohrožení 
životního prostředí. Tento hydraulický olej 
má velmi dobré termooxidační vlastnosti 
a chladové vlastnosti. 

  Hydros standart 200l  
    Obj. č. 828000200

Mazací lis
na 400 g  kartuši s ohebnou hadicí.

  Obj. č. 26305  

Ruční pumpa s klikou
Pro čerpání olejů i nafty.

  Obj. č. 332010   
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AGIP ARNICA S 46
Syntetický, nehořlavý, biologicky odbouratelný hyd-
raulický olej na bázi esterů. Olej se vyznačuje vysokou 
stabilitou v širokém rozsahu teplot, má vysoký visko-
zitní index a vynikající tekutost při nízkých teplotách. 
Má výborné antioxidační a antikorozivní vlastnosti 
a protiotěrové charakteristiky. Nepůsobí negativně na 
těsnící materiál. 

  Balení 055 litrů    Obj. č. 62220
  Balení 207 litrů    Obj. č. 62221

Agip SIGMA TURBO  SAE 15W-40
Agip SIGMA TURBO je moderní celoroční olej pro 
dieslové motory pro všechny vysoce zatížené užitkové 
automobily s přeplňovanými nebo nepřeplňovanými 
dieslovými motory, může být používán pro osobní 
vozy. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny 
oleje podle specifických podmínek použití.

  SIGMA TURBO 20 litrů    Obj. č. 10020920
  SIGMA TURBO 54 litrů    Obj. č. 10020954
  SIGMA TURBO 203 litrů  Obj. č. 100209203

Agip SUPERTRAKTOR UNIVERSAL  SAE 15W-30
Víceúčelový olej vhodný pro mazání všech motorů, jednotek a okruhů používaných v zemědělském 
strojním parku. Sestává z pečlivě vybraných základových olejů a zvláštních, podle své účinnosti 
vybraných aditiv. Tento speciální olej má vysoké čistící vlastnosti a schopnosti přenášení nečistot 
a zajišťuje čistotu, volné pístní kroužky a drážky kroužků. Nízká závislost viskozity na změnách 
teploty a dobrá cirkulační schopnost za studena způsobují lehký chod motoru, méně tření a tím 
úspory pohonných hmot stejně jako precizní funkci hydrostatických a hydrodynamických elementů 
přenášejících sílu.
AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL může být používán jako motorový olej v moderních traktorech, 
jako převodový olej v rychlostních skříních s nebo bez změny kroutícího momentu, lamelových 
spojkách, mokrých brzdách, hydraulikách a hydraulických pomocných řízeních. Také v převodech 
rozdělovačů, čepových hřídelí a řízení, stejně jako v osových a koncových náhonech může být tento 
produkt použit, pokud nejsou předepsány převodové oleje podle API GL-5.

  SUPERTRAKTOR UNIVERSAL   20 litrů     Obj. č. 10021320
  SUPERTRAKTOR UNIVERSAL   60 litrů     Obj. č. 10021360
  SUPERTRAKTOR UNIVERSAL   208 litrů   Obj. č. 100213208

Agip SIGMA TRUCK  SAE 15W-40
Širokorozsahový motorový olej v kvalitě SHPD pro 
moderní turbo-přeplňované dieslové motory, který je 
uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje u užit-
kových automobilů technologie EURO III.
Agip SIGMA TRUCK je moderní celoroční olej pro 
dieslové motory pro všechny vysoce zatížené užitkové 
automobily s přeplňovanými nebo nepřeplňovanými 
dieslovými motory ale také pro dieslové motory osob-
ních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výmě-
ny oleje podle specifických podmínek použití.

  SIGMA TRUCK   20 litrů   Obj. č.10021620
  SIGMA TRUCK   60 litrů   Obj. č.10021660
  SIGMA TRUCK  203 litrů  Obj. č.100216203

Agip SIGMA TFE  SAE 10W-40
Agip SIGMA TFE je moderní lehkoběžný olej pro uni-
verzální použití u užitkových vozů generace EURO 2 
/ EURO 3, dodávek a osobních vozidel, ale také pro 
vysoce zatížené zemědělské a stavební stroje a dosa-
huje ve spojení s moderními syntetickými oleji úspor 
pohonných hmot 2–4 % v závislosti na podmínkách 
použití. Určen pro prodloužené intervaly výměny oleje.

  SIGMA TFE    20 litrů    Obj. č.100207
  SIGMA TFE    60 litrů    Obj. č.100202
  SIGMA TFE    195 litrů  Obj. č.100206

Agip MULTITECH 2000  SAE 10W-40
Agip MULTITECH 2000 je univerzálně použitelné mazivo. K okruhu 
použití patří dieslové motory s nebo bez turbo náboje, hydrostatické 
a mechanické převodovky, převody s mokrými brzdami, traktorové 
převodovky s nebo bez vestavěné zadní osy, hydraulické systémy 
a hydraulická řízení, stejně jako hydraulické spojky. Tímto je tento 
produkt vhodný k racionalizaci skladování maziv.
Aby se udržel výkon produktu, mají být také promazány všechny za-
budované a přídavné nástroje tímto vysoce výkonným mazivem. Pro 
použití API GL-5 doporučujeme náš produkt Agip ROTRA MP a pro 
ATF (Dexron II) náš produkt Agip ATF D 309.

Při výběru produktu dodržujte předpisy výrobce.

  MULTITECH 2000  20 litrů     Obj. č. 10020520
  MULTITECH 2000  60 litrů     Obj. č. 10020560
  MULTITECH 2000  208 litrů   Obj. č. 100205208
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Agip ROTRA HY  SAE 80W-90
Oleje Agip ROTRA HY se používají jako víceúčelové 
převodové oleje v široké oblasti použití, obzvláště 
v manuálních převodovkách, stejně jako v koncových 
náhonech a v měničových převodovkách, kde jsou do-
poručeny EP-převodové oleje této výkonnostní třídy. 
Jsou použitelné také pro zemědělské stroje a stroje pro 
přesuny zeminy.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisu výrobce.

  ROTRA HY  20 litrů     Obj. č. 10021120
  ROTRA HY  60 litrů     Obj. č. 10021160
  ROTRA HY  200 litrů   Obj. č. 100211200

AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL
Speciální adhezivní olej pro pilové řetězy autol na konvenční bázi.

autol SPEZIAL SÄGEKETTEN HAFTÖL je nejvhodnější pro použití v létě i v zimě 
i za nejtěžších podmínek. Jeho speciální úpravou je dosaženo šetrné spotřeby při 
nejlepším mazání.Vývoj a zkoušení výrobku se opíraly o směrnice KWF pro zkoušení 
způsobilosti  k používání ekologicky nezávadných maziv pro řetězy.

  AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL  20 litrů     Obj. č.10021420
  AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL  60 litrů     Obj. č.10021460
  AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL  208 litrů   Obj. č.100214208

AUTOL BIOKETTOL
Biologicky rychle odbouratelný prostředek pro pilové řetězy na bázi rostlinných ole-
jů zkoušený KWF. Vyznamenaný „Modrým andělem“.
Autol BIOKETTOL je adhezivní olej pro pilové řetězy na bázi základních rostlinných 
olejů, který je upraven biologicky rychle odbouratelným systémem aditiv a má dobré 
vlastnosti pro používání.
Autol BIOKETTOL se výborně hodí pro letní i zimní použití i za nejtěžších podmínek. 
Speciální úpravou je dosažena šetrná spotřeba při nejlepších mazacích vlastnos-
tech.

  AUTOL BIOKETTOL  60 litrů    Obj. č. 10021560
  AUTOL BIOKETTOL  208 litrů  Obj. č. 100215208

Agip ROTRA MP  SAE 80W-90
Hypoidní převodový olej Agip ROTRA MP je zvláště 
vhodný k mazání hypoidních ozubených převodovek 
při vysokém zatížení, vysokých pracovních teplotách a 
vysokém prokluzování mezi boky zubů ozubených kol.
Oleje Agip ROTRA MP lze použít pro normální převo-
dovky řízení motorových vozidel a pro koncové náho-
ny a spojky zemědělských strojů a strojů na přesun 
zeminy z jakéhokoliv materiálu, pro které výrobce 
zamýšlel použití víceúčelového oleje. Výtečně se tyto 
oleje osvědčily jako ideální oleje pro diferenciály a vy-
rovnávací převody zadní osy. Doporučeny firmami ZF, 
Lancia, Maserati, SAME, Salisbury Transmissions Ltd. 
Viskozita SAE 85W/140 je určená speciálně pro hnací 
nápravy nákladních automobilů Scania a Volvo.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce.

  ROTRA MP 20 litrů     Obj. č. 10020320
  ROTRA MP 53 litrů     Obj. č. 10020353
  ROTRA MP 200 litrů   Obj. č. 100203200

Agip ROTRA MP  DB  SAE 85W-90
Hypoidní převodový olej zvláště pro motorová vozidla 
a stroje od firmy Daimler Benz.
Agip ROTRA MP DB oleje je předepsán k mazání hy-
poidních ozubených převodovek Daimler-Benz za vy-
sokého zatížení, vysokých pracovních teplot a vysoké-
ho prokluzování mezi boky zubů.
Agip ROTRA MP DB lze použít pro normální převodov-
ky a převodovky řízení motorových vozidel Daimler-
-Benz a pro převodovky, koncové náhony a spojky 
zemědělských strojů a strojů na přesun zeminy. Tento 
olej je použitelný pro všechny převody, pro které vý-
robce doporučuje použití hypoidního převodového 
oleje (GL-5).

Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce.

  ROTRA MP 20 litrů     Obj. č. 10021220
  ROTRA MP 60 litrů     Obj. č. 10021260
  ROTRA MP 200 litrů   Obj. č. 100212200

Mazací tuk  Agip GR MU EP 2
Vysokotlaký mazací tuk  na bázi lithiového mýdla s EP-přísadami. Vhodný pro 
použití pro valivá nebo kluzná ložiska s vysoký zatíženími při vysokých te-
plotách. Vykazuje velmi dobrou stabilitu proti vlivům vody, proto je vhodný i do 
vlhkého prostředí. Teplotní rozsah -30 °C až + 120 °C.

  Balení 0,4 kg    Obj. č. 700805 

Mazací tuk  Agip Autol Top 2000
Tuk s dlouhodobým účinkem se syntetickým základovým olejem pro prodlužené 
intervaly opětovného mazání. Tuk se vyznačuje výbornou přilnavostí a velmi 
dobrými vlastnostmi při extrémních tlacích. Teplotní rozsah -30 °C až + 110 °C. 

  Balení 0,4 kg    Obj. č. 700804 

  Balení  25 kg    Obj. č. 700825 

Mazací sprej  Agip Autol Top 2000
Tukový sprej vhodný pro použití v těžko přístupných místech, jako jsou bovdeny, 
lana a řetězy, rovněž však také třecí místa, která jsou vystavena velkému rázo-
vému zatíšení, vibracím nebo silnémupovětrnostnímu vlivu. Teplotní rozsah - 30 
°C až 120 °C.

  Obj. č. 7008251

Směs do ostřikovačů AGIP -20°C 1litr   Obj. č.80631

Směs do ostřikovačů AGIP -20°C 3litry   Obj. č.80633

Směs do ostřikovačů AGIP -20°C 5litrů   Obj. č.80635

Směs do ostřikovačů AGIP -20°C 25litrů   Obj. č.80625

Směs do ostřikovačů AGIP -40°C 1litr   Obj. č.80531

Směs do ostřikovačů AGIP -40°C 3litry   Obj. č.80533

Směs do ostřikovačů AGIP -40°C 5litrů   Obj. č.80535

Směs do ostřikovačů AGIP -40°C 25litrů   Obj. č.80535

Směs do ostřikovačů AGIP -80°C 25litrů   Obj. č.80875

Ostřikovače AGIP letní  1litr   Obj. č.80431

Ostřikovače AGIP letní  3litry   Obj. č.80433

Ostřikovače AGIP letní  5litrů   Obj. č.80435

Odstraňovač hmyzu AGIP 500ml   Obj. č.80441

Rozmrazovač oken AGIP 500ml   Obj. č.80667

Rozmrazovač zámků AGIP 50ml   Obj. č.80665

Převodové oleje

Mazací tuky a spreje

Oleje na ztrátové mazání AUTOL

V nabídce kompletní sortiment značky Agip, 
ze sortimentu vybíráme:
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Přídavný dřevorubecký klín
Ke kácení přesíleného dříví s drsnou horní 
plochou.

19 cm    Obj. č. 24010   
26 cm    Obj. č. 24020  

Plastový klín Oregon

20 cm    Obj. č. 24120

25 cm    Obj. č. 24125

31 cm    Obj. č. 24131

Hydraulický klín HK 90
- jednočinné jednopístové čerpadlo

Výsun klínu  90 mm
Nosnost  3500 kg
Hmotnost  7,5 kg

  Obj. č. 761085

Klín hliníkový kácecí a štípací

600 g    Obj. č. 75750

800 g    Obj. č. 240378

Kmenový spínač
šíře popruhu: 75mm
délka: 4m

  Obj. č. 40200

Klín hliníkový kácecí
duraluminium, brání poškození řetězu

510g    Obj. č. 75511

Klín hliníkový  13cm

200g    Obj. č. 6304

cký klín
drsnou horní 

  

Mechanický klín MK4
- usnadňuje řezání při těžbě stromů
- usměrňuje pád stromů
- umožňuje štípání kulatiny 
- robustní konstrukce 
- jednoduché ovládání ruční pákou 
- minimální nároky na údržbu 

Plastové klíny INTERFORST
stejně vhodné pro léto i zimu

Délka Obj. č.

14 cm   Obj. č. 24013

19 cm   Obj. č. 24019

26 cm   Obj. č. 24026

31 cm   Obj. č. 24031

Rozpěrná síla: 60 kN
Ovládací síla: 350 N 
Hmotnost: 8,5 kg

 Obj. č. 761082
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Dřevorubecký hák BAHCO
Se zakalenou špičkou. 
Hmotnost 400 g

  Obj. č. 27200

Vynášencí kleště INTERFORST
Rukojeť kleští kolmo k ose kmene
Rozevření 24 cm

  Obj. č. 27124

Vynášecí kleště INTERFORST 
souběžné
Rukojeť kleští souběžně s osou kmene
Rozevření 24 cm

  Obj. č. 27125

Vynášecí kleště Bahco

Rozevření 21 cm, 500g

     Obj. č. 27121

Rozevření 27 cm, 900g

     Obj. č. 27127 

Obracecí hák s násadou

125cm     Obj. č. 27019

Manipulační kleště ProForst
- vybaven šroubovacím okem pro zavěšení
- pro profi použití
Nosnost 1500kg

55 cm    4,9kg

      Obj. č. 131981

75 cm    8,2kg

      Obj. č. 131982

Manipulační kleště samosvorné
- vybaven hákem pro zavěšení

47cm   7kg  nosnost 680kg

      Obj. č. 6737470

39cm   4kg  nosnost 340kg

      Obj. č. 6737390 

Dřevorubecká lopatka 
BAHCO s obracákem

 80 cm, 3,4kg     Obj. č. 27000

130 cm, 2,6kg     Obj. č. 27002

Dřevorubecká lopatka 
Pro Forst s obracákem

 80 cm, 3,4kg     Obj. č. 131979

130 cm, 2,6kg     Obj. č. 131980

NOVINKA
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Příslušenství pro kácení
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4

5

7

12
3

Pouzdro univerzální

  Obj. č. 25803

1   Opasek na nářadí s ochranou ledvin
Bez nářadí, bez pouzdra na klín, bez pouzdra na pásmo

  Obj. č. 25400 

2   Pouzdro na klín
  Obj. č. 25500   

3   Pouzdro na pásmo
  Obj. č. 25501 

4   Kožený opasek  extra silný

  Obj. č. 25800

5   Kombi pouzdro na nářadí
  Obj. č. 25806   

6   Pouzdro na dva klíny
  Obj. č. 25900 

7   Kožené pouzdro na sprej
  Obj. č. 50201 

Pouzdro na průměrku

  Obj. č. 54101

Kožený pásek
délka 140cm, šíře 40mm

  Obj. č. 258001

Opasek dřevorubecký s pouzdry
s ramenním popruhem , délka 135cm

  Obj. č. 25805

Pouzdro na držák křídy

  Obj. č. 52302

6

Všechny ceny za tašky a pouzdra platí 
bez jejich obsahu! Změna barvy vyhrazena!

Opasková pouzdra
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Lesnická pásma

Lesnické pásmo Husqvarna
- plastové pouzdro, s možností nastavení bez nářadí
- typ zakončení - háček

15 m   Obj. č. 23400 

20 m   Obj. č. 23401 

Lesnické pásmo Oregon
- pevné ocelové pouzdro
- typ zakončení - háček

15 m   Obj. č. 23200 

20 m   Obj. č. 23220 

ení bez nářadí

Lesnické pásmo Spencer
- pevné ocelové pouzdro
- typ zakončení - hřebíček

15m    Obj. č. 23000
20 m   Obj. č. 23020
25 m   Obj. č. 23025

Lesnické pásmo CARLTON
- pevné ocelové pouzdro
- typ zakončení - háček

15m    Obj. č. 33C1015

Háček na pásmo
  Obj. č. 2102

Háček na pásmo - hřebíček
  Obj. č. 21021

Nýtovací kleště na pásmo
  Obj. č. 23900

Nýt na pásmo
1ks     obj.č.  21256

100ks     obj.č. 21256100

Náhradní páska do pásma
- univerzální, možno použít do všech typů pásem

- šířka 10mm, dělení po cm 

15 m   Obj. č. 21315
20 m   Obj. č. 21316
25 m   Obj. č. 21325
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Násady pro sapiny na metrové dříví

40 cm     Obj. č. 73000

80 cm     Obj. č. 73001

Násada pro sapinu FELDBACHER

   Obj. č. 70201

Násady pro sapiny

800-900 g     Obj. č. 73100

1.000-1.100 g    Obj. č. 73120

1.200-1.400 g    Obj. č. 73110

1.600-1.800 g    Obj. č. 73121

Sapina FELDBACHER s násadou
Kombinace sapiny a sekery na metrové dříví.

  Obj. č. 70200

ACHER s násadou
sekery na metrové dříví.

Ruční sapina Feldbacher 
Ideální nářadí k přípravě 

palivového dříví.
Šetrná k páteři, 
zvyšuje výkon.

Poříz na kůru kovaný
24 cm 

  Obj. č. 74316  

Poříz na kůru 
25 cm 

  Obj. č. 74325  

Nářadí & Násady

Sapina Tyroler MÜLLER s násadou

 800 g   Obj. č. 70080

 900 g   Obj. č. 70090

 1000 g   Obj. č. 70010

 1200 g   Obj. č. 70012

 1400 g   Obj. č. 70014

 1600 g   Obj. č. 70016

Sapina s ozubením MÜLLER s násadou

  900 g    Obj. č. 70590

1000 g    Obj. č. 70510

1200 g    Obj. č. 70512

1400 g    Obj. č. 70514

1600 g    Obj. č. 70516

Sapina úderná MÜLLER s násadou

1300 g    Obj. č. 37546

1400 g      Obj. č. 37547

1600 g      Obj. č. 37548

1800 g      Obj. č. 37549

2000 g      Obj. č. 37550

Sapina na metrové dříví MÜLLER s násadou

500 g, 40 cm   Obj. č. 70250

500 g, 80 cm   Obj. č. 70270

é dříví MÜLLER s násadou
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Násada pro škrabák na kůru 

ca.130 cm    Obj. č. 73303

Násada pro škrabák na kůru s hlavou

ca.100 cm    Obj. č. 73304     

Násada škrabáku na kůru
Určeno ke škrabáku obj. č. 100100

Délka 120 cm

  Obj. č. 369461

Sekera tesařská
šíře ostří 14cm

délka násady 40cm

 1100 g   Obj. č. 74321

Sekery štípací  INTERFORST
Sekery s rozšířeným klínem pro vyšší trhací efekt

Úzký profil klínu snižuje tření

Tvarovaná násada výborně padne do ruky

Sekera tesařská
šíře ostří 13cm

délka násady  38cm (900g), 

40cm (1000g)

 900 g   Obj. č. 74311

 1000 g   Obj. č. 74312

Sekera zadlabávací
Půlkulaté ostřípro dlabání koryt, okapů, květinových žlabů.

 šíře ostří 5 cm, délka násady 40 cm     Obj. č. 78706

 šíře ostří 7 cm, délka násady 45 cm     Obj. č. 78707

Škrabák na kůru s hákem 
bez násady

  Obj. č. 74300

Škrabák na kůru 
bez násady

  Obj. č. 74304

Škrabák na kůru plochý
Šíře ostří 11 cm, bez násady

  Obj. č. 100100

 hmotnost ostří násada
1      Obj. č. 123021 1100 g 13 cm 65 cm

2      Obj. č. 123022 1700 g 14 cm 70 cm

3      Obj. č. 123023 2000 g 16 cm 75 cm

určeno pro 

škrabáky 74300 

a 74304

1
2

3
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Klín štípací

Spirálovitý tvar pro snadné štípání dřeva.

hmotnost: 2200 g 
délka: 220 mm

  Obj. č. 120020

Ostřič seker a nožů Xsharp

hmotnost: 63 g 
délka: 160 mm

  Obj. č. 120740

Sekera univerzální X10

celková hmotnost: 1030 g
hmotnost čepele: 760 g, 
délka: 440 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 121440

Kalač 2500

celková hmotnost: 2500 g
délka: 900 mm

  Obj. č. 122160

Sekera univerzální X15

celková hmotnost: 1570 g
hmotnost čepele: 1050 g, 
délka: 600 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 121460

Kalač 3700 

celková hmotnost: 3700 g
délka: 900 mm

  Obj. č. 122161

Sekera Camping X5

celková hmotnost: 480 g
hmotnost čepele: 390 g, 
délka: 228 mm
šité pouzdro

  Obj. č. 121121

Sekera Camping X7

celková hmotnost: 750 g
hmotnost čepele: 580 g, 
délka: 326 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 121420

Sekera štípací X11

celková hmotnost: 1110 g
hmotnost čepele: 840 g, 
délka: 440 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 122440

Sekera štípací X17

celková hmotnost: 1680 g
hmotnost čepele: 1160 g, 
délka: 600 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 122460

Sekera štípací X25

celková hmotnost: 2460 g
hmotnost čepele: 1830 g, 
délka: 725 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 122480

Sekera štípací X27

celková hmotnost: 2600 g
hmotnost čepele: 1830g, 
délka: 915 mm
plastové pouzdro

  Obj. č. 122500

Lopatka s obracákem 

hmotnost: 1287g 
délka: 768 mm

  Obj. č. 126050

Sekery univerzální

Kalače

Sekery štípací

Sekery Camping

Mačeta X3

hmotnost: 450g 
délka: 505 mm

  Obj. č. 126003
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Kalače 

Sekery 

Sekera univerzální 600g

   Obj. č. 6852

Sekera univerzální 800g

   Obj. č. 6854

Sekera univerzální 1000g

   Obj. č. 6856

Sekera štípací 1250g

   Obj. č. 6858

Sekera štípací 1500g 

   Obj. č. 6860

Sekera štípací s klínem 1250g

   Obj. č. 30071250

Sekera štípací s klínem 1800g

   Obj. č. 30071800 

Nářadí & násady

0

0 

Klín štípací hladký 2000g 

 

 Obj. č. 30002000

Klín štípací vroubkovaný 3000g
 

3000g    Obj. č. 29500219
2000g    Obj. č. 29500208

Klín štípací kroucený 2000g

 Obj. č. 24075

Klín štípací kroucený hladký 2500g

 Obj. č. 30502500

Kalač NOVAGRIP
Vysoce odolná násada ze skelných vláken, 
zakulacená úderná hlava. Tím se zmenšuje 
riziko odštěpků a deformací. Široká forma 
úderné hlavy, lehčí štípání a zábrana uvíznu-
tí ve štěpině

2.500 g    Obj. č. 24076

3.700 g    Obj. č. 24077

Klínky pro upevnění násad       
umělá hmota  

  Obj. č. 24032 sada 12 kusů

Klínek do násad plochý       
vroubkovaný
5 x 25 x 40 mm 

  Obj. č. 1933025

Kroužkový klínek 15 mm

  Obj. č. 24063   

 Kalač dřevorubecký 3000g   Obj. č. 14540

Kalač dřevorubecký Zbirovia 3500g   Obj. č. 193500

Kalač dřevorubecký Zbirovia 2500g   Obj. č. 1935003

Násada kalače Zbirovia 3500g - buk   Obj. č. 1935002

Násada kalače Zbirovia 2500g - buk   Obj. č. 19350031

Násada kalače - buk   Obj. č. 5747

Kalač dřevorubecký Zbirovia 3500 - s násadou PH 

   Obj. č. 1935001
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Stojany na řezání dřeva

Stojan na řezání dřeva 
- aretace dřeva ve stojanu vlastní váhou
- možnost nastavit na různé průměry 30 - 200 mm
- možno složit na snadné skladování
- hmotnost 15 kg

  Obj. č. 24045

Stojan na řezání dřeva s držákem motorové pily
- pro motorovou i elektrickou pilu
- pomocí dorazu lze nastavit délku polen
- kryt proti odlétání pilin
- možno velmi rychle složit na skladování
- hmotnost 10 kg

  Obj. č. 24040

Balička na vánoční stromky 

průměr 34cm       Obj. č. 94701

průměr 45cm       Obj. č. 94702

Síťka na balení 
vánočních stromků

průměr 34cm/300m       Obj. č. 94700

průměr 45cm/250m       Obj. č. 947051 
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Lesnické pomůcky

Plastové štítky LATSCHBACHER
pro evidenci dřeva
Dodáváno v různém barevném provedení dle Va-
šich požadavků

Plastové štítky jednořádkové.

  Obj. č. 0210011

Plastové štítky dvouřádkové.

  Obj. č. 0210021

Plastové štítky jednořádkové s čárkovým kódem.

  Obj. č. 02140117

Plastové štítky dvouřádkové s čárkovým kódem.

  Obj. č. 02140217

Kovové S-háky
Kovové S-háky chrání dřevo před rozpraskáním.

  Obj. č. 78200

Kovové spony proti praskání dřeva
ozměr spon umožňuje použít na kmeny i různé řezi-
vo, síla 1mm, šíře 15mm,  dodáváno v rolích nebo 
kusech po 170mm

role 50 m         Obj. č. 78002

kus 170mm      Obj. č. 78004

Digitální počítadlo Tallytax šestimístné
-  kapesní elektronické počítadlo se čtyřmístným LCD displejem
-  umožňuje registrovat až šest různých položek
-  pouzdro z odolného plastu, poutko na šňůrku
-  hodnoty se nevymažou ani po vypnutí přístroje nebo vyjmutí baterie

  Obj. č. 63130 

Plastové spony 
Plastové spony chrání před rozpraskáním. Jsou 
vyrobeny z umělé hmoty a snadno se zatloukají 
speciálním kladivem. Díky plastu se nemusí před 
pořezem odstraňovat. Odpadá i problém se změnou 
zabarvení vlivem oxidace. Další předností je mi-
nimální hmotnost spon. 

  Obj. č. 54015 Speciální kladívko

  Obj. č. 54016 Plastová spona
 Dodáváno v balení po 1000 ks

Ruční počítadlo
Ruční mechanické počítadlo určeno k rychlé a přesné evidenci kusů

  Obj. č. 631001  Ruční počítadlo jednoduché 1x0-9999

  Obj. č. 63110  Ruční počítadlo trojřadé 3x0-999

  Obj. č. 63120  Ruční počítadlo čtyřřadé 4x0-999
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Lesnické pomůcky

Srubové kružítko LOG SCRIBE
Pomůcka pro přesné přenesení vzdáleností a zaoblení na dřevo. 
Pro přesnou práci jsou zabudovány dvě vodní váhy.

  Obj. č. 41071

Tužka pro srubové kružítko 
  Obj. č. 41077

Lišta pro sochaře 
Woodsman Carver
K dodání pro následující pily: 
Elektrické a motorové pily Stihl 017 až 025 (případně MS170 
- MS250), Husqvarna do modelu 357XP, Jonsered do modelu 2159. 

Minimální zpětný vrh, malá hmotnost, štíhlý tvar a malý rádius na špičce 
umožňují přesnou a snadnou práci při profesionální péči o stromy, 
při stromové chirurgii, řezbářských prácích a výrobě uměleckých 
předmětů ze dřeva.

Lišta CARVER 30 cm (12”)     Obj. č. 14230

Lišta CARVER 40 cm (16”)      Obj. č. 14240

Řetěz CARVER (12”)   Obj. č. 12163

Řetěz CARVER (16”)   Obj. č. 12165

Hnací řetězka CARVER   Obj. č. 82700
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PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO LES, ZEMĚDĚLSTVÍ a KOMUNÁLNÍ NASAZENÍ

Lesní, komunální, zeměděl-
ské a sadové mulčovače, 
profesionální výsadbové 

a pařezové frézy pro nosiče 
– traktory od výkonu 40 

koní až do 350 koní, frézy 
a mulčovače s hydraulickým 
pohonem pro bagry, hydrau-

lické ruky a stroje řízené 
smykem tzv. „BOBKATY“. 

www.agriimport.cz 

Líté 60, 331 52 Dolní Bělá, Česká republika

lite@agriimport.cz, +420 602 486 818

www.agrifarmi.sk

AGRIFARMI s.r.o., 

Za Jordánom 6, 036 01 Martin 

+421 434 282 501, +421 905 366 657, 

Slovensko

PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO LES, 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
a KOMUNÁLNÍ NASAZENÍ

Vyvážecí vozy 9. až 12 tunové, hydraulické lesní jeřáby na vozy i do třetího bodu. 
Štěpkovače pro odpadové dřevo do průměru 15, 18, 20, 25 a 38 cm.

Poloautomatické štípače palivového dříví.

AKREDITOVANÍ a VÝHRADNÍ DOVOZCI 
světoznámých značek
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Při objednávce prosím udávejte model pily.
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Speciální fréza 125

Vhodná pro všechny běžné typy PROFI mo-
torových pil. Nepostradatelný pomocník pro 
„stomovou chirurgii“. Nemocné a poraněné 
stromy ošetříte čistě a rychle. Možno použít 
také na dřevosochání a výrobu uměleckých 
předmětů ze dřeva.
Pracovní šířka 76mm, šest obráběcích nožů, 
hmotnost 2,2 kg.

  Obj. č. 41125

Včetně montážní sady, bez motorové pily.

Speciální fréza 119

Pro květinová koryta, vodovodní koryta, okapové 
žlaby, stavbu srubů atd. Úzká frézovací hlava. Vy-
bavena ochranným plechem, 1,6 kg.

  Obj. č. 41015
Včetně montážní sady, bez motorové pily.

Odkorňovač Interforst 117

K odkorňování kmenů po těžbě nebo před pořezem na 
pile. Vhodné pro většinu běžných typů PROFI motoro-
vých pil. Montážní sada je součástí dodávky. 
Hmotnost 2,7 kg.

  Obj. č. 41002
Včetně montážní sady, bez motorové pily.

Náhradní nůž:
  Obj. č. 411251

Náhradní nůž:
  Obj. č. 41018

Náhradní nůž:
  Obj. č. 41003

Frézovací adaptéry
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Náhradní nůž:
  Obj. č.  41003     

Řemenice adaptéru mot. pily

- bubínek spojky pevně spojen s řemenicí pro klínový řemen

-  součást balení adaptéru, objednávejte pouze 

při přestavbě na jiný typ pily

- při objednávce uveďte typ motorové pily

  Obj. č. 4102001

Rameno odkorňovače, hoblovek

-  součást balení adaptéru, objednávejte pouze 

při přestavbě na jiný typ pily

-  při objednávce uveďte 

typ motorové pily

  Obj. č. 41010

Náhradní nůž:
  Obj. č. 41048

Náhradní nůž:
  Obj. č. 41073

... kde se hobluje ...

Hoblovka na rovné dřevo 117RTHoblovka na rovné dřevo 117RT

Fréza pro tesařské práce k hoblování prken 
a hranolů. Tvoří hladký povrch. Lze použít 
na motorových pilách Husqvarna, Jonsered 
a Stihl od 60 ccm. Náhon klínovým řemenem. 

  Obj. č. 41044 
Včetně montážní sady, bez motorové pily.

Hoblovka na kulatinuHoblovka na kulatinu 117 LT 117 LT

K zaoblení ostrých hran u prken a trámů, 
k odkorňování menších kmenů. Náhon klíno-
vým řemenem. Včetně montážní sady. Vhod-
ný pro většinu běžných typů motorových pil.

  Obj. č. 41043

Včetně montážní sady, bez motorové pily.

Dlabací fréza  117 LRDlabací fréza  117 LR

Polokulatá hoblovací hlava pro dlabání okapo-
vých žlabů a koryt, drážek roubenek a srubů.
Náhon klínovým řemenem, šířka frézovací 
hlavy: 10 cm.

   Obj. č. 41072      

Včetně montážní sady, bez motorové pily.
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 Délka Hmotnost

  Obj. č.  54113 40 cm   800 g

  Obj. č.  54108 60 cm   900 g

  Obj. č.  54109 80 cm 1000 g

  Obj. č.  54110 100 cm 1100 g

 Délka Hmotnost

  Obj. č.  54114 60 cm   900 g

  Obj. č.  54115 80 cm 1000 g

  Obj. č.  54116 100 cm 1100 g
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Průměrky NESTLE Waldmeister
Oválný profil široký 30 mm se vyznačuje zejména odolným a pečlivým 
ručním zpracováním. Měřící kolejnici tvoří 30 mm široký oválný pro-
fil ze speciální vysoce legované oceli s pevností proti ohybu. Dobře 
čitelné výrazné černé číslice na obou stranách zlaté stupnice ulehčují 
přesné odečítání. Odolná proti otěru, lehké posouvání, necejchovaná.

Lesnické průměrky

Průměrky NESTLE Waldfreunnd 
– s trojhranným profilem
Ergonomický posuvný úchyt s teflonovou vložkou velmi dobře klouže po kolejni-
ci. Černá stupnice a číslice jsou dobře čitelné na stříbrné kolejnici. 

Díky trojhrannému profilu lze pohodlně měřit ležící dřevo.

Průměrky BAHCO
Velmi lehká průměrka z hliníku a plastu stupnice v mm.

  Obj. č. 54100   Průměrka Bahco 32 cm

  Obj. č. 54200   Průměrka Bahco 50 cm

Metr teleskopický 5m
základní délka 1,20m, max. délka 5m
materiál hliník - váha 1kg

  Obj. č. 324500

Průměrky KINEX
Velmi lehká hliníková průměrka. Stupnice v cm je vyražena do ma-
teriálu.

   Obj. č. 127732   Průměrka Kinex 50 cm

   Obj. č. 127752   Průměrka Kinex 80 cm

   Obj. č. 127782   Průměrka Kinex 100 cm

   Obj. č. 127799   Náhr. plastová rukojeť
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Lesnické tiskopisy a tabulky
Tabulky 

Soubor tabulek pro krychlení surového 
dříví a tyčoviny:
-  kulatiny v desetinách pro měření 

ve střední tloušťce bez kůry
-  výřezů v desetinách pro měření 

dříví na čepu bez kůry
-  kulatiny v desetinách pro měření 

ve střední tloušŤce s kůrou
-  jehličnatých a listnatých tyčí a tyček podle tloušťky 

s kůrou 1m od čela v setinách

   Obj. č. 65991

Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny:
-  Krychlící tabulky ke stanovení objemu výřezů 

vyrobených v celých metrových délkách.
-  Čísla v tabulkách udávají objem výřezů bez kůry na 

podkladu středové tloušťky měřené v kůře.

   Obj. č. 65992

Tabulka objemů dle čepové tloušťky:
-  Objem výřezů podle čepové tloušťky - měřeno bez 

kůry.

   Obj. č. 65993

Tiskopisy

obj.č. Název tiskopisu

 L10001 Číselník dlouhého a rovnaného dříví BL A5

 L10010 Výrobně - mzdový lístek BLA4 bl.75 listů

 L10011 Dodací výkupní lístek BL A4 bl.75 listů

 L10015 Výrobní - hmotový lístek BL A5

 L10023 Záznam o provozu vozidla osobní dopravy BL A5

 L10025 Záznam o provozu nákl. vozidla 100 listů BL A5 100listů

 L10048 Pracovní deník BL A5

Lesnické tiskopisy a tabulky pro Slovenskou republiku

Aktuální nabídku najdete 
v ceníku pro Slovenskou 

republiku nebo 
na www.interforst.sk
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Držák křídy LYRA
Kovový, pro 12 mm křídu

  Obj. č. 52300

Lesnické křídy LYRA 
Průměr 12 mm, také pro vlhké dřevo

Červená      Obj. č. 52210

Modrá        Obj. č. 52240

Černá      Obj. č. 52230

Fluorescenční      Obj. č. 52370

Balení po 12 ks

Lesnické křídy BLEISPITZ
•   K označování suchého a mokrého dřeva, papíru,  
 kartonu, kovu, kamene,  asfaltu, dlaždic, umělé  
 hmoty.
•   Odolné povětrnostním vlivům, čitelný světlý popis.
 •   Šestihranná, průměr 12 mm, délka 120 mm.

• modrá   Obj. č. 52092

• červená   Obj. č. 52091

• černá   Obj. č. 52093

• grafitová   Obj. č. 52096

 • fluorescenční   Obj. č. 52094

Balení po 12 ks
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Číslovačka jednookruhová 
Číslovačka jednookruhová 0-9
- dodávána včetně násady

   Obj. č. 111000001 

Signovací barva k číslovačce 
Signovací barva černá

   Obj. č. 500600 

Signovací barva červená

   Obj. č. 500601

Označování dříví

Držák křídy BLEISPITZ
•   pro křídy o průměru 10-12mm

   Obj. č. 52095

Navíjecí držák Bleispitz
•   Určeno pro držák křídy, ale možno použít i na 
baterku, nůž nebo jiné nářadí, délka lanka 120cm, 
kovový klips pro upevnění za opasek nebo kapsu. 

   Obj. č. č. 52099

Vyznačovací páska
•   Šíře pásky 25mm, délka 100m

Žlutá   Obj. č. č. 50750

Modrá   Obj. č. č. 50790

Červená   Obj. č. č. 50770

Bílá   Obj. č. č. 50760
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neonově červená
  Obj. č. 508112

neonově růžová
  Obj. č. 508912

neonově žlutá
  Obj. č. 508902

neonově oranžová
  Obj. č. 508142

neonově modrá
  Obj. č. 508402

neonově zelená
  Obj. č. 508922

černá
    Obj. č. 508302

bílá
  Obj. č. 508602

➜ Vynikající tlak (i při vlhkosti a dešti)
➜ Každá dóza je vybavena popisovací 

tryskou
➜ Mlhovina z trysky je redukována na 

minimum
➜ Bez škodlivých látek
➜  Odolná proti mrazu do –25° C
➜ Viditelná dlouhou dobu

Značkovací spreje PRO FORST
Obsah 500 ml, dózu lze zcela vyprázdnit. Velmi vhodná 

i pro označení na kámen, beton, asfalt..

   Obj. č. - Údaje o barvě    
 

Značkovací spreje Soppec Fluo Marker
Fluorescenční barva pro krátkodobé a střednědobé značení, Obsah 500 ml

Flou Marker    Obj. č. 

červená 5068010
žlutá 5068090
oranžová 5068014
modrá 5068040
zelená 5068020
neonrůžová 5068091

                Doporučujeme pro harvestorové technologie, kdy je neonová 
barva skvěle viditelná ve světle reflektorů.

Nová a robustní hlava trysky 
pro lepší manipulaci.

Profi

TIP!
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Označování dříví

10/07
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Štěpkovače

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T najde uplatnění při likvidaci dřevní hmoty (větve, celé stromky apod.) po těžbě dřeva, prořezávce a úklidu lesa, parků, 
zahrad a povodí řek a zpracování stavebního a truhlářského odpadu.

Výsledkem práce děliče je topné dřevo nadělené na dílky 6 až 10cm do max *80mm. Špalíky jsou po dosušení vhodné pro všechna topidla na tuhá paliva. 
Dělič je opatřen dvěma třínožovými bubny, spojenými ozubenými koly. Při otáčení se ostří páru nožů k sobě přiblíží na minimální vzdálenost (0,2 mm) 
a stiskem oddělí hmotu na špalíky. Vtahovacím efektem kynematiky nožů je automaticky dřevní hmota vtahována do drtiče.

Nože jsou vyrobeny z kvalitní oceli a je možné je oddělit. Dělič BOBR 75T je zavěsitelný za malotraktory s tříbodovým závěsem kategorie 1Ns min. výko-
nem 4kW. Součástí děliče je i závěs pro připojení návěsu za malotraktory. Variabilně lze dělič doplnit o dopravník pro dopravu špalíků do připojených 
návěsů. 

Štěpkovač zahradního odpadu je určen 
k likvidaci materiálů rostlinného původu, 
rostlinných zbytků, dřevnatých částí do 
průměru 80 mm, jeho drcením na části-
ce vhodné k následnému užití štěpky pro 
vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin, 
nebo pro úpravu rostlinných zbytků před 
kompostováním.

Štěpkovač je možno aplikovat za ma-
lotraktor pomací rychlozávěsu DRZ-103, 
DRZ-203 nebo RZ-1.

Štěpkovač KDO 90T je vybaven komí-
nem, který zajišťuje výfuk štěpky přímo 
na korbu.

Štěpkovač odebírá kroutící moment 
z vývodového hřídele malotraktoru pomo-
cí kloubového hřídele.

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T Transport Technické údaje

Delká stroje 811mm
Šířka stroje 1148mm
Výška stroje 1902mm
Otáčky nožového bubnu 100ot.min-1

Výkon hnací jednotky Min.8kWh
Hmotnost stroje 125kg
Rozměr děleného materiálu-syrové dřevo do 75mm
-suché tvrdé dřevo do 70mm
-hranol do 70x70mm

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T a BOBR 75T Transport

Štěpkovač 
za malotraktory KDO

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T  Technické údaje

Delká stroje 811mm
Šířka stroje 1148mm
Výška stroje 1113mm
Otáčky nožového bubnu 100ot.min-1

Výkon hnací jednotky Min.8kWh
Hmotnost stroje 95kg
Rozměr děleného materiálu-syrové dřevo do 75mm
-suché tvrdé dřevo do 70mm
-hranol do 70x70mm

Štěpkovač za malotraktory KDO 85T Technické údaje

Délka 1 580 mm
Šířka 1 100 mm
Výška 1 750 mm
Hmotnost stroje 150 kg
Průměr rotoru 360 mm
Počet štěpkovacích nožů 2 ks
Počet drtících nožů 28 ks
Výkon stroje cca 2 - 4 m3/h
Max. prům. vkládaného dřeva 85 mm
Agregace s malotraktory o výkonu 16 - 45 HP
Závěs 1 N
Otáčky vývodového hřídele 1 000 ot/min

Štěpkovač za malotraktory KDO 90T Technické údaje

Délka přepraví 1 200 mm
Délka pracovní 1 635 mm
Šířka přepravní 842 mm
Šířka pracovní 1 300 mm
Výška 1 510 mm
Hmotnost stroje 185 kg
Průměr rotoru 360 mm
Počet štěpkovacích nožů 2 ks
Počet drtících nožů 28 ks
Výkon stroje cca 2 - 4 m3/h
Max. prům. vkládaného dřeva 85 mm
Agregace s malotraktory o výkonu 16 - 45 HP
Závěs 1 N
Otáčky vývodového hřídele 1 000 ot/min-1
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Štípačka palivového dřeva
Štípačka určená pro domácí použití s maximální bezpečností a snadnou ovladatelností. 
S osvědčenou robustní konstrukcí. Na štípačku jde nasadit široký klín pro štípání dlouhých 
polen nebo štípací kříž pro čtvrcení polen. Vhodná pro chaty, chalupy a malá hospodářství. 

Štípačka palivového dřeva HE - 14
Výbava - vlastnosti:

• Stabilní rám a robustní štípací klín.
• Standardně dvě pracovní rychlosti.
• Píst lze snížit pro snadný transport a skladování.
• Vypínač kombinovaný se zástrčkou obsahuje fázový měnič pro změnu fáze
• Ovládání oběma rukama včetně jejich ochrany, flexibilní držení dřeva
• Velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci a transport

Štípací kříž   obj.č. 
  HOS 12A 89005
  HOS 9A 89009

Štípací klín   obj.č. 
  HOS 12A 89007
  HOS 9A 89008

Štípačky na dříví

Technické parametry   HOS 9A HOS 12A

Provozní napětí:  400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Výkon motoru P1/P2:  3,0 kW / 2,2 kW     4,0 kW / 3,0 kW    
Ochrana motoru: Integrovaná v motoru Integrovaná v motoru
Fázový měnič: Součástí spínače Součástí spínače
Štípací síla: 9 t  12 t 
Maximální výsun klínu: 500 mm 525 mm
Štípané poleno - Ø max.: 120 – 350 mm 120 – 400 mm
Maximální štípací délka: 1050 mm 1250 mm
Štípací délka s mezi stolem: 500 – 700 – 1050 mm 540 – 750 – 1250 mm
Kapacita oleje: 5 L 10 L
Max. hydraulický tlak: 26 MPa 21,4 MPa
Prac. rychlost chodu vpřed: 4 cm / sec 5 cm / sec
Prac. rychlost chodu vzad: 20 cm / sec 25 cm / sec
Hmotnost  104 kg 178 kg

Technické parametry   HE - 14

Provozní napětí:  400 V / 50 Hz
Výkon motoru:  5,1 kW
Provozní režim:  S6
Otáčky motoru:  1400 min-1
Ochrana motoru:  Integrovaná v motoru
Fázový měnič:  Součástí spínače
Štípací síla:  14 t
Maximální výsun klínu:  945 mm
Počet rychlosti vpřed:  2
Maximální štípací délka:  1100 mm
Kapacita oleje:  ca. 18 L
Max. hydraulický tlak:  22 MPa
Prac. rychlost chodu vpřed:  5 a 12,5 cm / s
Prac. rychlost chodu vzad:  7,5 cm / s
Rozměry (D x Š x V) při 
vysunutém štípacím klínu:  

1520 x 1090 x 2520 mm

Hmotnost: 276 kg

HOS 9A

HOS 12A

Štípačka HOS 9A 
dodávaná včetně 

štípacího kříže zdarma.
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Hydraulické štípačky dřeva KRPAN

CV 14K CV 14E CV 14EK

Pohon Kardan
Elektromotor 5,5 kW / 

400V
Elektromotor 5,5 kW / 

400V + kardan

Obj.č. 300045 300051 300040

Síla štípání 14 t 14 t 14 t

Zdvih pístu 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Výška štípání 640/1140 mm 640/1140 mm 640/1140 mm

Hydraulický olej 30 l 30 l 30 l

Max. Otáčky hřídele 51 (540 min-1) l/min 20 (1400 min-1) l/min dle pohonu

Požadovaný výkon traktoru 21/29 kW/HP x kW/HP 21/29 kW/HP

Rozměry š x d x v x (v)
805x1160x2840x

(2270) mm
805x1160x2840x

(2270) mm
805x1160x2840x

(2270) mm

Hmotnost 400 kg 417 kg 442 kg

CV 18K CV 18E CV 18EK

Pohon Kardan
Elektromotor 5,5 kW / 

400V
Elektromotor 5,5 kW / 

400V + kardan

Obj.č. 300046 300052 30041

Síla štípání 18 t 18 t 18 t

Zdvih pístu 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Výška štípání 640/1140 mm 640/1140 mm 640/1140 mm

Hydraulický olej 35 l 35 l 35 l

Max. Otáčky hřídele 61 (540 min-1) l/min 20 (1400 min-1) l/min dle pohonu

Požadovaný výkon traktoru 25/34 kW/HP x kW/HP 25/34 kW/HP

Rozměry š x d x v x (v)
805x1160x2840x(2270) 

mm
805x1160x2840x(2270) 

mm
805x1160x2840x(2270) 

mm
Hmotnost 422 kg 432 kg 462 kg

Hydraulické štípačky dřeva KRPAN jsou 

vyrobeny v souladu s normami pro 

bezpečnost práce EU - ovládání oběma 

rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci 

s poleny, hydraulické hadice kryté 

ochrannou vrstvou. Hydraulické štípačky 

CV 14 - CV 26 jsou vybaveny čtyřdílnou 

čepelí ve tvaru kříže, širokým přídavným 

pracovním stolem a mechanickým zdvihem 

polen. Štípačky jsou vybaveny 

dvourychlostním systémem štípání.

V přepravní poloze.

Hydra

vyrob

bezpe

rukam

s pole

ochra

CV 14

čepel

praco

polen

dvour

V přepravní poloze.
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• každá štípačka je po výrobě 100% testována

• výměnné mosazné vodiče štípacího klínu

• možnost snížení pístnice pro přepravu

• model CV 22 - CV26 je možno na objednávku 

vybavit přídavným navijákem

• šikmá čepel na štípacím kříži usnadňuje 

pronikání do dřeva a zvyšuje výkon

• vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje 

v rámu štípačky, kapacita oleje 30-45 litrů 

zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné 

zátěži.
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Hydraulické štípačky dřeva KRPAN

CV 22K CV 22E CV 22EK

Pohon Kardan
Elektromotor 
5,5kW/400V

Elektromotor 
5,5kW/400V + kardan

Obj.č. 300047 300053 300042

Síla štípání 22 t 22 t 22 t

Zdvih pístu 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Výška štípání 640/1140 mm 640/1140 mm 640/1140 mm

Hydraulický olej 42 l 42 l 42 l

Max. Otáčky hřídele 61 (540 min-1) l/min 25 (1400 min-1) l/min dle pohonu

Požadovaný výkon traktoru 27/37 kW/HP x kW/HP 27/37 kW/HP

Rozměry š x d x v x (v)
805x1160x2840x(2270)

mm
805x1160x2840x(2270)

mm
805x1160x2840x(2270)

mm

Hmotnost 490 kg 504 kg 552 kg

CV 26K CV 26E CV 26EK

Pohon Kardan
Elektromotor 5,5 kW / 

400V
Elektromotor 5,5 kW / 

400V + kardan

Obj.č. 300048 300054 300043

Síla štípání 26 t 26 t 26 t

Zdvih pístu 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Výška štípání 640/1140 mm 640/1140 mm 640/1140 mm

Hydraulický olej 45 l 45 l 45 l

Max. Otáčky hřídele 73 (540 min-1) l/min 25 (1400 min-1) l/min dle pohonu

Požadovaný výkon traktoru 30/41 kW/HP x kW/HP 30/41 kW/HP

Rozměry š x d x v x (v)
805x1160x2840x(2270) 

mm
805x1160x2840x(2270)

mm
805x1160x2840x(2270) 

mm

Hmotnost 516 kg 530 kg 578 kgV přepravní poloze.
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Traktorové plošiny

Nákladové traktorové plošina najdou uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo i staveb-
nictví. Jsou vhodné pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci 

v malých či jinak ztí žených prostorech.

Technické údaje

Délka 850 mm

Šířka 1 300 mm

Výška 720 mm

Hmotnost 89 kg

Ložná plocha 0,9 m2

Rozteč vidlí neměnná 720 mm

Max. nosnost 300 kg

Objednací číslo 301130

PT 140/100 M PT 160/100 PT 180/125

Nosnost 1000 kg 2000 kg 3000 kg

Šířka 1400 mm 1600 mm 1800 mm

Délka 1000 mm 1000 mm 1250 mm

Výška 400 mm 400 mm 400 mm

Výkon traktoru 15 - 30 kW 30 - 44 kW 44 - 73 kW

Výkon traktoru 20 - 40 HP 40 - 60 HP 60 - 100 HP

Hmotnost 221 kg 322 kg 385 kg

Ovládání mechanické hydraulické hydraulické 

Objednací číslo 301140 301160 301180

Traktorová plošina TP130/720
Skládá se z vidlí pro zvedání a převoz palet a z plechové plošiny 
s bočnicemi pro přepravu sypkého i kusového materiálu. Náklad-
ní plošinu lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené 
tříbodovým závěsem ISO 730/1N. U malotraktorů TK-12, TZ-
4K-14 a MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu 
FDZ-187

Traktorová plošina Krpan
Transportní plošiny jsou vyráběny ve 
dvou verzích, mechanické nebo hydrau-
lické. Zpětný chod plošiny po vyprázd-
nění je zajištěn pružinou. Hydraulická 
verze je vybavena silným dvojčinným 
pístem. V případě, že traktor není vy-
baven dvojčinným systémem, lze píst 
jednoduše upravit na jednočinný píst. 
Výšku plošiny lze navýšit přídavnými 
bočnicemi na 800 mm.
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možnost dodání i na kardanový pohon bez elektromotoru

Okružní pily Krpan

     Katalog. číslo Typ Pohon Šířka Výška Délka Hmotnost

300090 KZ 700E 230 V eco Elektromotor 2,2kW - 3HP 910 mm 1050 mm 1030 mm 150 kg

300091 KZ 700E 400 V eco Elektromotor 2,6kW - 3,5HP 910 mm 1050 mm 1030 mm 150 kg

300092 KZ 700E 400 V pro Elektromotor 4,8kW - 6,5HP 910 mm 1050 mm 1030 mm 180 kg

maximální důraz kladen na bezpečnost

poleno není drženo rukou

lehký chod kolébky

robustní a kvalitní kostrukce

velká kola pro lehkou manipulaci

KZ700 pro

KZ700 pro 
- Kardanový pohon

KZ700 eco
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Robustní konstrukce     Jednoduchá obsluha
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• kvalitní povrchová úprava
• práškovaný povrch
• robustní lanový buben
• velký průměr lanového bubnu 

šetří ocelové lano
• mechanické nebo 

elektrohydraulické provedení

• jednoduché a přesné 
seřízení spojky a brzdy

• dvě opěrné nohy pro snadné připojení
• držák motorové pily
• velká kapacita lanového bubnu
• vzhledem k velké vzdálenosti mezi 

horní kladkou a bubnem je umožněno 
rovnoměrné navíjení lana

Traktorové 
lanové 
navijáky 
Krpan

Traktorové navijáky jsou dodává-
ny s tažnou silou od 3 t do 10 t, 
v jednobubnovém i dvoububno-
vém provedení. Ovládání navijáku 
může být mechanickým nebo 
eloktrohydraulickým systémem. 
Elektrohydraulický systém lze 
propojit s dálkovým ovládáním 
navijáku. Každý naviják je do-
dáván včetně kvalitního válcova-
ného lana Grizzly s koncovkou, 
snímatelného tažného závěsu 
a držáku motorové pily.

Velký důraz byl kladen na 
bezpečnost obsluhy, robustnost 
a spolehlivost s dlouhou 
životností. Použití vysoce 
kvalitních materiálů. Výro-
ba na nejmodernějších CNC 
obráběcích strojích.

Navijáky KRPAN jsou 
schvalené k provozu na 
pozemních komunikacích. 
Na vyžádání vystavíme 
Technické osvědčení.
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Traktorové navijáky Krpan dvoububnové s vlastním hydraulickým okruhem

KRPAN  2x8EH Pevná montáž Tříbodový závěs 
s pevným štítem

Tříbodový závěs 
se sklopným štítem

Tažná síla 2x8000 kg 2x8000 kg 2x8000 kg

Požadovaný výkon traktoru 59-88 kW 59-88 kW 59-88 kW

Rychlost navíjení 0,50 m/s 0,50 m/s 0,50 m/s

Délka lana 13 mm/70 m 13 mm/70 m 13 mm/70 m

Max. délka lana 13 mm/80 m, 12 mm/100 m 13 mm/80 m, 12 mm/100 m 13 mm/80 m, 12 mm/100 m

Výška a šířka čela navijáku 2400x2020 mm 2400x2020 mm

Výška navijáku bez mříže 520 mm 1380 mm 1380 mm

Hloubka 650 mm 820 mm 820 mm

Hmotnost bez lana 450 kg 942 kg 1068 kg

Objednací číslo   44822T   44820T   44821T 

KRPAN 2x10EH Pevná montáž Tříbodový závěs 
s pevným štítem

Tříbodový závěs 
se sklopným štítem

Tažná síla 2x10000 kg 2x10000 kg 2x10000 kg

Požadovaný výkon traktoru od 74 kW od 74 kW od 74 kW

Rychlost navíjení 0,50 m/s 0,50 m/s 0,50 m/s

Délka lana 14 mm/70 m 14 mm/70 m 14mm/70m

Max. délka lana 14 mm/ 70m, 12 mm/100 m 14 mm/70 m, 12 mm/100 m 14 mm/70 m, 12 mm/100 m

Výška a šířka čela navijáku 2400x2020 mm 2400x2020 mm

Výška navijáku bez mříže 520 mm 1580 mm 1580 mm

Hloubka 650 mm 1020 mm 1020 mm

Hmotnost bez lana 460 kg 952 kg 1078 kg

Objednací číslo   441022T   441020T   441021T  

Revoluční 
diferenciální převod 
umožňuje vysokou 
efektivitu pohonu 

a snižuje podstatně 
nároky na výkon 

traktoru, což vede 
ke snížení spotřeby 

paliva.

- Navijáky 2x8EH a 2x10EH  je možno dodat 
v provedení s pevným štítem nebo se štítem 
s hydraulicky sklopnou spodní částí. 

- možno vybavit hydraulickým systémem pro 
odvíjení lana z navijáku

- možno propojit s dálkovým ovládáním

- válcované lano včetně koncovky zdarma

ěs
tem

/100 m

m

NOVINKA
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Traktorové navijáky Krpan

Traktorové navijáky KRPAN EH PROFI 
s vlastním hydraulickým okruhem

KRPAN 7,5 EH

Tažná síla 7500 kg

Požadovaný výkon traktoru 44-73 kW

Rychlost navíjení 0,60 m/s

Délka lana 12 mm/100 m 

Max. délka lana 11 mm/120 m, 12 mm/100 m

Výška a šířka čela navijáku 2350x1820 mm

Výška navijáku bez mříže 1620 mm

Hloubka 660 mm

Hmotnost bez lana 780 kg

Objednací číslo   44700T1

KRPAN 9,5 EH

Tažná síla 9500 kg

Požadovaný výkon traktoru 59-95 kW

Rychlost navíjení 0,60 m/s

Délka lana 13 mm/ 100m, 

Max. délka lana 13mm/110m, 14 mm/100 m

Výška a šířka čela navijáku 2350 x 2020 mm

Výška navijáku bez mříže 1620 mm

Hloubka 710 mm

Hmotnost bez lana 834 kg

Objednací číslo   44900T1

- hydraulický systém odvíjení lana

-  automatické vypínání navíjení lana

- hydraulicky sklopná spodní část štítu

- vysoká kapacita bubnu

- držák motorové pily zdarma

- závěsné zažízení zdarma

-  100m válcovaného lana  včetně 
koncovky zdarma

- možno propojit s dálkovým ovládáním

Sklopný štít navijáku 
umožňuje vyšší 

průchodnost 
v náročném terénu.

hem

- hy

-  au

- hy

- vy

- d

- zá

-  1
ko

- m

Navijáky Krpan 

řady EH a EH 

Profi je možno 

vybavit hydrau-

lickým systémem 

pro odvíjení lana.
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Traktorové navijáky - elektrohydraulické

KRPAN 8,5 EH KRPAN 6,5 EH KRPAN 5,5 EH KRPAN 4,5 EH

Tažná síla 8500 kg 6500 kg 5500 kg 4500 kg

Požadovaný výkon traktoru 59-88 kW 44-60 kW 33-44 kW 22-37 kW

Rychlost navíjení 0,60 m/s 0,60 m/s 0,60 m/s 0,60 m/s

Délka lana 13 mm/100 m 11 mm/80 m 10 mm/70 m 9 mm/70 m 

Max. délka lana 12 mm/140 m, 13 mm/110 m 10 mm/150 m, 11 mm/120 m 9 mm/130 m, 10 mm/105 m 8 mm/170 m, 9 mm/130 m

Výška a šířka čela navijáku 2350x1820 mm 2350x1620 mm 2350x1515 mm 2050x1415 mm

Výška navijáku bez mříže 1620 mm 1620 mm 1430 mm 1230 mm

Hloubka 710 mm 660 mm 490 mm 490 mm

Hmotnost bez lana 673 kg 590 kg 406 kg 383 kg

Objednací číslo   44680T1   44699T1   446500T1   446350T1

• spojka a brzda je ovládaná hydraulickým 
systémem s vlastním uzavřeným okruhem

•  hydraulické součásti jsou zabudované v těle 
navijáku a tak chráněny před poškozením 
a povětrnostními vlivy

• systém pásové brzdy
• vícekotoučová spojka u 6,5 EH a 8,5 EH
• snadné a rychlé připojení k traktoru
• možnost dálkového ovládání
• vysoká produktivita práce
• válcované lano včetně koncovka zdarma
• závěsné zařízení zdarma
• držák motorové pily zdarma
• možno vybavit systémem pro odvíjení lana 

se stop spínačem navíjení

Traktorové navijáky KRPAN EH - elektrohydraulické
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Traktorové navijáky Krpan s mechanickým ovládáním

• mechanicky ovládaná spojka a brzda
• vícekotoučová spojka u 7,5 E
• systém pásové brzdy
• velmi přesné nastavení brzdových pásů
• integrovaná uzavřená ložiska,

není nutné mazání
• možnost zavěšení ve dvou 

různých výškách a šířkách
• válcované lano včetně koncovka zdarma
• závěsné zařízení zdarma
• držák motorové pily zdarma

Traktorové navijáky KRPAN E  

KRPAN 7,5 E KRPAN 5,5 E KRPAN 4,5 E KRPAN 3,5 E

Tažná síla 7500 kg 5500 kg 4500 kg 3500 kg

Požadovaný výkon traktoru 44-73 kW 33-44 kW 22-37 kW 11-33 kW

Rychlost navíjení 0,60 m/s 0,90 m/s 0,90 m/s 0,90 m/s

Délka lana 12 mm/80 m 10 mm/70 m 9 mm/70 m 8 mm/ 70m

Max. délka lana 11 mm/120, 12 mm/100 m 9 mm/130m, 10 mm/105 m 8 mm/170 m, 9 mm/130 m 8 mm/105 m, 9 mm/85 m

Výška a šířka čela navijáku 2350x1620 mm 2350x1515 mm 2050x1415 mm 2050x1210 mm

Výška navijáku bez mříže 1620 mm 1430 mm 1230 mm 1130 mm

Hloubka 660 mm 490 mm 490 mm 450 mm

Hmotnost bez lana 574 kg 349 kg 337 kg 258 kg

Objednací číslo   446531   446261   446351   44638
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Traktorové navijáky KRPAN SI  
- farmářské

KRPAN 4 SI

Tažná síla 4000 kg

Požadovaný výkon traktoru 22-33 kW

Rychlost navíjení 0,95 m/s

Délka lana 9 mm/50 m 

Max. délka lana 8 mm/105 m, 9 mm/85 m

Výška a šířka čela navijáku 1950x1300 mm

Výška navijáku bez mříže 1210 mm

Hloubka 450 mm

Hmotnost bez lana 214 kg

Objednací číslo   44634

KRPAN 5 SI

Tažná síla 5000 kg

Požadovaný výkon traktoru 45-60 kW

Rychlost navíjení 0,95 m/s

Délka lana 10 mm/50 m 

Max. délka lana 9 mm/130 m, 10 mm/105 m

Výška a šířka čela navijáku 2100x1300 mm

Výška navijáku bez mříže 1350 mm

Hloubka 510 mm

Hmotnost bez lana 260 kg

Objednací číslo   44636

- shodná konstrukce jako řady Krpan E

- nízká hmotnost navijáku

- bez spodní kladky

- válcované lano včetně koncovky zdarma 

- držák motorové pily zdarma

- závěsné zařízení zdarma

Farmářská řada navijáků Krpan určena 
pro drobné majitele lese.
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Traktorové navijáky Krpan

Krpan 5FEH

Tažná síla 5000 kg

Požadovaný výkon traktoru 33-44 kW

Rychlost navíjení 0,60 m/s

Délka lana 10 mm/70 m

Max. délka lana 9 mm/130 m, 10 mm/105 m

Výška a šířka čela navijáku 2400x1515 mm

Výška navijáku bez mříže 1650 mm

Hloubka 490 mm

Hmotnost bez lana 416 kg

Objednací číslo   446505T

- kombinovaný naviják s možností připojení do čelní nebo zadní hydrauliky.

- speciální redukce mění směr a rychlost navíjení

- válcované lano včetně koncovky zdarma

- držák motorové pily zdarma 

- závěsné zařízení zdarma

- možnost propojit s dálkovým ovládáním

- možno agregovat na jednom traktoru s vyvážecí soupravou

Traktorové kleště na kulatinu Krpan KL 2200

KRPAN KL 2200

Tlaková síla kleští 61 kN

Šíře otevřených kleští 2200 mm

Šíře zavřených kleští 1520 mm

Délka 1600 mm

Výška 900 mm

Hmotnost 335 kg

Objednací číslo   8333017

Slouží k rychlému ucho-
pení  kulatiny a odvozu 

z lesa. Obě poloviny kleští 
se pohybují současně, 
což umožňuje uchopení 
rozdílných tlouštěk. Hy-
draulický píst umožňuje 

šikmý pohyb (40°) do stran, 
což usnadňuje uchopení 

kulatiny.
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Hospodárné soustřeďování dříví
šetrné k porostu i lesnímu prostředí
Mnozí vlastníci lesa a lesní hospodáři musí řešit problematiku soustřeďování dříví 
na prudkých svazích. Klasická technologie s využitím koně, traktoru s navijákem 
či vyvážecího traktoru je nejen velmi pracná, ale i nebezpečná a zároveň nešetrná 
vůči lesnímu prostředí. 

K přírodě blízkým metodám obhospodařování lesa nabízíme malou lesní lanovku. 

Lanový systém s nosným a tažným lanem a vozíkem SAVALL umožňuje rychlou 
a snadnou montáž. Krátkotraťová lanovka pro přibližování do 300 m proti svahu. 
Při provozu využívá gravitace k návratu vozíku. Snadná manipulace s vozíkem (80 kg). 

Přednosti:
➜ vysoký hodinový výkon
➜ jednoduchá montáž, tím i nízká doba stavby a demontáže
➜ univerzální nasazení v jakémkoli terénu
➜ velmi příznivý poměr ceny a výkonu
➜ jednoduchá obsluha a minimální údržba
➜ šetrná k lesní půdě i porostu

Možnosti nasazení:

➜ od probírek až po mýtní těžbu
➜ pracovní dosah až 300 m
➜ přibližování sortimentů i dlouhého dříví

Lanový systém SAVALL 1500

• Lanový vozík SAVAL      Obj. č. 44682

Jednolanový systém sběrného lana s plně automa-

tickou fixací.  

Hmotnost 80 kg

Nosnost 1.500 kg

Průměr nosného lana 14 mm valcované

Průměr tažného lana 8 mm valcované

• Horní stanice - odpojení nákladu

hydraulicky ovládané svěrné čelisti ručním 

čerpadlem uloženým na zemi s 10 m hadicí

• Dolní stanice - zastavení vozíku 

hydraulicky ovládané svěrné čelisti ručním 

čerpadlem uloženým na zemi s 10 m hadicí

• Přejezdová botka

   pro přibližování dřeva v náročném terénu

• Hydraulická ruční pumpa

• Hydraulická hadice

Propojení mezi hydraulickým čerpadlem 

a zarážkou

SAVALL 1500 Lanový systém     

Hydraulický naviják SAVALL E
Ideální doplněk k lanovému systému. Bez navíjecího zařízení nosného lana s velkým zá-

dovým štítem.

Nastavení tažné síly až 5 t, tím také vhodné pro přibližování po zemi. Dvě rychlosti 

navíjení, vlastní hydraulický okruh. Šířka štítu 1,8 m, kapacita lana 300 m při průměru 

lana 8 mm, hmotnost 560 kg.
 
 Obj. č. 44721

    bez dálkového ovládání

Podrobné info a video na internetu:
Podro

        www.interforst.cz
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Dálkové rádiové ovládání k elektrohydraulickým navijákům

vysílač

 přijímač 

servo motor pro ovl. plynu

GF2000cl 
Lze provádět následující funkce:

• navíjení lana
• odvíjení lana
• ovládání plynu +/–
• start/stop motoru
• nouzové volání
• uvolnění 

  Obj. č. 80450 

Dálkové ovládání ELCA
Lze provádět následující funkce:

• navíjení lana • odvíjení lana
• ovládání plynu +/– • start/stop motoru
• nouzové volání • uvolnění 

  Obj. č. 80452 

Technická data

Provozní napětí: Přijímač: 12V nebo 24V DC     

 Vysílač: střídavá AKKU baterie 7.2V

Výdrž baterie:  ca 12 hodin

Dosah:  podle místních podmínek cca 300 m 

Rozměry/hmotnost vysílače: 

 110 x 41 x 118 mm (d x š x v)/470 g

Vývody relátek:  max 4A DC

Technická data

VFrekvenční pásmo  UHF
Typ modulace signálu  GFS
Pracovní teplota   20 až +55 °C
Dosah signálu (účinná vzdálenost)  150 m
Doba pasivního zastavení  < 2 s

Anténa  integrovaná
Napájení  9 - 30 V
Spotřeba  < 5 W
Rozměry  165 x 107 x 50 mm
Hmotnost  450 g 

Motorek pro regulaci otáček

  Obj. č. 80446
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Lanové úvazky s ocelovou duší

Délka 610 mm

OKO - KLUZÁK - NIPL
Délka Obj. č.

Lano 11-mm, 186-pramenné

1,80 m    35318

2,00 m    35411

2,20 m    35311

2,50 m    35511

3,00 m    35611

NIPL - KLUZÁK - NIPL
Délka Obj. č.

 Lano 11-mm, 186-pramenné

2,00 m    35011

2,50 m    35111

3,00 m    35211

Lano 13-mm-Seil, 216-pramenné

2,00 m    35013

2,50 m    35113

3,00 m    35213

Lanové úvazky 
Lanové úvazky podle vašich 
požadavků od 1,8 m do 3 m, 
průměr 11–13 mm

  Obj. č. 34200

Cena na vyžádání.

W 300 E

  Obj. č. 81557

Kloubové hřídele
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1  Klínová svěrka na lano
-rychlé a pevné sevření lana, samosvorné, dodává 
se bez spojovacího třmenu

5 - 10 mm    Obj. č. 39530

11 - 14 mm   Obj. č. 39534

15 - 21 mm   Obj. č. 39530

2  Lis na lanové koncovky
Po vložení svěrky se údery kladiva zalisuje smyčka.

Pro průměr lana 8 – 10 mm

   Obj. č. 37527  

Pro průměr lana 10 – 12 mm

   Obj. č. 37521  

Pro průměr lana 13 – 14 mm

   Obj. č. 37522  

3  Napínací svěrka lana
pro napnutí nosných lan o průměru 5–14 mm

  Obj. č. 39514

9

11

3

4

2

1

4  Upínací deska
k napínání nosného lana. Pomocí speciální vyfré-
zované drážky jistější držení lana.

Lano 9-16 mm     Obj. č. 39803

Lano 13-20 mm   Obj. č. 39800  

5  Lanová svorka
  8 mm       Obj. č. 36080     
10 mm       Obj. č. 36010
13 mm       Obj. č. 36013    
14 mm       Obj. č. 36014
19 mm       Obj. č. 36019
22 mm       Obj. č. 36022 

6  Niply s klínkem
jako koncové niply pro lanové úvazky. Stará lana 
z navijáků se takto dají smysluplně nadále používat.

do 12 mm       Obj. č. 37012
do 14 mm       Obj. č. 37014

7   ALU objímky
8 mm     Obj. č. 36108 
9 mm    Obj. č. 36109 
10 mm    Obj. č. 36110 
11 mm    Obj. č. 36111 
12 mm    Obj. č. 36112

8   Lisovací čepy 
k zalisování lanových úvazků.

10 mm    Obj. č. 37001 
11 mm    Obj. č. 37011 
12 mm    Obj. č. 37015 
13 mm    Obj. č. 37016 
14 mm    Obj. č. 37004 

9  Kluzák lana zesílený malý 
s kladkou.
Nosnost 2 tuny

  Obj. č. 32301  

Kluzák lana zesílený velký  
s kladkou.

   Obj. č. 32302  

Kluzný prstenec lana
   Obj. č. 32307 
 
10 Závlačka
4 mm   Obj. č. 36540
6 mm   Obj. č. 36560
 
11 Závlačka sklopná
8 mm   Obj. č. 36480
10 mm   Obj. č. 36410

Příslušenství k lanům

5 76

8

10
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Válcovaná ocelová lana

Obj. č. ø mm kalk. BK min. BK hmotn. 100 m

  34406 6 42,7 kN 34,2 kN 19,6 kg

  34408 8 70,6 kN 56,5 kN 33,2 kg

  34409 9 87,3 kN 69,8 kN 41 kg

  34410 10 105,5 kN 84,4 kN 49,6 kg

  34411 11 125 kN 100 kN 59 kg

  34412 12 147,5 kN 118 kN 69,3 kg

  34414 14 196,3 kN 157 kN 92,2 kg

  34416 16 282,5 kN 226 kN 133 kg

Válcovaná ocelová lana

„KOMPAKT“ 114-drátové, 6 x 19 Seale + IWRC (SES) 1960 N/mm2

vyrobeno dle  EN 12385-4 (DIN 3057), vyšší životnost než SEAL lana

„GRIZZLY“ 150-drátové, 6 x 25 Filler + IWRC (SES) 1960 N/mm2

vyrobeno dle EN 12385-4 (DIN 3057), vyšší životnost než SEAL lana

Kluzák vedení lana 
ø 8 mm, se zkracovací sponou 

  Obj. č. 32113   

Váleček koncovky lana  
hliník s pomocným lankem  

  Obj. č. 32114  

Splétací tyčka 
Při objednávce udejte průměr lana

  Obj. č. 32115   

Lanová nit
pro zašití spletání

  Obj. č. 32116   

Jehla pro lanovou nit 
  Obj. č. 32117   

Příslušenství k lanům DYNA FORCE®

Vyrobené z velmi pevných vláken 
DYNA FORCE®, High-Tech-Polyethylen 
s mimořádnou odolností v tahu 
a extrémně nízkými hodnotami tření.

Obj. č. ø mm kalk. BK min. BK hmotn. 100 m

  38010 10 105,5 kN 84,4 kN 49,6 kg

  38011 11 125 kN 100 kN 59 kg

  38012 12 147,5 kN 118 kN 69,3 kg

  38014 14 196,3 kN 157 kN 92,2 kg

  38016 16 282,5 kN 226 kN 133 kg

Obj. č. ø mm min. BK hmotn. 100 m

  34638 6 75 kN 3,8 kg

  34631 8 99 kN 5 kg

  34632 10 139 kN 7,4 kg

  34633 12 181 kN 9,6 kg

  34634 14 241 kN 12,8 kg

  34639 16 301 kN 16 kg

• 12 pramenů
• Ergonomické přednosti: snadné vytahování pro  

vysokou přilnavost, čisté navíjení a malá hmotnost
• Lano DYNA FORCE® stejné délky a stejného průměru 

vykazuje pouze 1/10 váhy stejného ocelového lana!
• Velice dobré chování při navíjení na lanovém bubnu 

– žádné vzpříčení (zaseknutí) lan při navršení na 
následující vinutí

• Jednoduché splétání lana  (konce 
lana, při přetrženém lanu atd.) 

• Extrémně vysoká pevnost, 
není choulostivé na vlhkost, 
rezistentní vůči olejům, tukům, 
vysoký stupeň odolnosti vůči 
UV záření

Speciální lana pro lesnické navijáky

DYNA FORCE® navijákové lano z umělé hmoty
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Obj. č. ø mm Hmotnost kg/m
Jmenovitá 

únosnost lana v kN
Min. síla při 

přetržení v kN

  33010 10 0,37 71,58 58.6

  33011 11 0,47 90,04 70.9

    331200 12 0,58 111,6 84.3

    331400 14 0,73 140,3 115.0

  33016 16 0,92 176,5 150.0

Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. 

Jsou odolnější proti otěru než lano STANDARD 114 drátů . Velmi dobře snášejí rázová zatížení. 

Lana s textilní duší jsou ohebnější než lana s drátěnou duší. Pevnost drátu 1770 MPa.

Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. 
Jsou odolnější proti otěru než lano STANDARD 114 drátů. Lana velmi dobře snášejí 
rázová zatížení. Lana s drátěnou duší mají vyšší pevnost než lana s textilní duší. 
Pevnost drátu 1770 MPa.

Obj. č. ø mm Hmotnost kg/m
Jmenovitá únosnost 

lana v kN
Min. síla při 

přetržení v kN

  34010 10 0,43 82,48 63.3

  34011 11 0,54 103,8 76.5

  34012 12 0,67 128,7 91.1

  34014 14 0,84 161,7 124.0

  34016 16 1,06 203,6 162.0

1  Nůžky na lano
Ostrý střih bez rozmáčknutí pramenů.

Průměr lana    Typ      Obj. č.
do  7 mm        C 7         37570     
do  9 mm        C 9   37590   
do 12 mm        C 12       37512   
do 16 mm        C 16   37516   

Náhradní díly k nůžkám na lano
Náhradní čelist
C 12        Obj. č. 37571   
C 16        Obj. č. 37517   

Kompletní středový čep
C 12        Obj. č. 37514   
C 16        Obj. č. 37518   
Další náhradní díly na vyžádání.

2  Zkracovačka lana
Několika údery kladivem zcela přeříznete lano 
bez rozmáčknutí pramenů. Toto zařízení je 
vyrobeno z maximálně tvrzené oceli. 
Hmotnost:  3,3 kg

Model 301 – do 18 mm průměru lana  

   Obj. č. 37591 

Model 302 – do 30 mm průměru lana  

   Obj. č. 37592 

Náhradní nůž

301/302     Obj. č. 37595 

Náhradní kloubový díl tvrzený

301             Obj. č. 37596 
302             Obj. č. 37593 

Ocelové lano šestipramenné SEAL 
- 6 x  19 = 114 drátů s drátěnou duší 

Ocelové lano šestipramenné SEAL
 - 6 x 19 = 114 drátů s textilní duší
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VIP 1000 Příslušenství 
Tažné lano s hákem 

80 m/6,5 mm    Obj. č. 81502

120 m/5 mm     Obj. č. 81503

Nástavbová 
sada                   Obj. č. 81501

Motorové pily od 3 kW mohou být pomocí montážní sady snadno a rychle namontovány k pohonu 
lanového navijáku. Nízká hmotnost při nasazení (pouze 42 kg včetně motoru, lana a tažného háku) 
umožňuje přepravu v jakémkoliv osobním voze a přenášení v terénu bez komplikací. 

VIP 1000 s vedením lana 

  Obj. č. 815000   
    Bez lana, montážní sady a pily.

Technická data  VIP 1000

Max. tažná síla 1.200 kg

Motor od 3 kW

Kapacita bubnu 80 m (6,5 mm)

Hmotnost bez pily 27 kg

Pohotovostní hmotnost ca. 42 kg

Rychlost navíjení lana až 28 m/min

VIP 615
Nízká hmotnost s velikou silou

Ideální naviják k vytahování nosného lana, do probírek, na stavby, pro myslivost. 
Břemeno může být pomalu, pozvolna a precizně uvolněno.

   Obj. č.. 81591
    Bez pily, bez lana.

Technická data  navijáku VIP 615

Motor  2-3 kW

Hmotnost
bez pily a lana ca. 17 kg 

celková hmotnost ca. 27 kg

Rozměry lana standard ø 4,5 mm do 70m

Rozměry lana Option ø 3,0 mm do 130 m

Tažná síla do 600 kg

Spojka kluzná s pojistkou proti přetížení

Brzda při provozu automatická

Rozměry d x š x v = 420 x 320 x 190 mm

Rychlost pohybu lana až 21 m/min

Doplňkové vybavení ke zvýšení 
rychlosti pohybu lana:

Náhonový kotouč pro rychlost po-
hybu lana  až 42 m/min.  
Tažná síla až 300 kg

  Obj. č. 81589   

Tažné lano s hákem

60 m/5 mm

  Obj. č. 81499   

130 m/3 mm

  Obj. č. 814991   

Navijáky poháněné motorovou pilou

Multi VIP 1000 
Robustní a výkonný. Přenosný naviják na motorovou pilu s tažnou silou 1 t
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Technické parametry:  PCW5000

Motor 4- taktní Honda GXH-50cc

Hmotnost 16 kg

Buben hnací hřídele   dodává se 57 mm průměr, 
možnost 85 mm

Max. tažná sílá 1.000 kg, s využitím kladky až 
2.000 kg

Rychlost   s bubnem 57 mm: 12m/min
  s bubnem 85 mm: 18m/min

Rozměry (dšv) 37,1 x 36,6 x 36,6 cm

Lano   dvoupramenné polyesterové 
- neomezená délka

   Minimální průměr 10 mm

   Maximální průměr 16 mm

Převodovka 
a převody

  převodovka z hliníkové slitiny, 
kalené 3-fázové převody 

  hřídele na kulových ložiscích, 
promazávání v olejové lázni

Brzda   ložisko spojky bez zpětného 
chodu

Certifikace cetrifikace CE

Technické parametry:  PCW3000

Motor 4- taktní Multi-position 
Honda GX-35cc 

Hmotnost 9,5 kg

Buben hnací hřídele   dodává se 76 mm průměr

Max. tažná sílá 700 kg, s využitím kladky až 
1.400 kg

Rychlost 8m/min

Rozměry (dšv) 35 x 28,9 x 26,1 cm

Lano   dvoupramenné polyesterové 
- neomezená délka

   Minimální průměr 10 mm

   Maximální průměr 12 mm

Převodovka 
a převody

  převodovka z hliníkové slitiny, 
kalené 3-fázové převody

  hřídele na kulových ložiscích, 
promazávání v olejové lázni

Brzda   ložisko spojky bez zpětného 
chodu

Certifikace cetrifikace CE

PCW 5000
Dokonalý naviják pro práci v lese!

Naviják pohání 4-taktní motor Honda GXH-50cc. 
Při hmotnosti16 kg dosahuje tažného výkonu 1000 
kg na jednom laně. Pro práci v lese je ideální, 
protože má skvělý výkon a možnost dvou rychlosti 
díky zaměnitelným bubnům hnací kladky. Když 
potřebujete maximální výkon, použijete standardní 
buben 57 mm, který přitahuje rychlostí 12 metrů za 
minutu. Pokud potřebujete vyšší rychlost, použijete 
buben 85 mm, přitáhne 700 kg rychlostí 18 metrů 
za minutu. PCW5000 doporučujeme používat s 
polyesterovým lanem o průměru 12 mm, majiteli 
přinese dlouholeté služby.

  Obj. č. 124821

PCW3000
Ideální naviják pro všestranné použití!

Tento model pohání 4-taktní motor Honda GX-35cc, který lze používat ve všech polohách. Celý naviják 
má hmotnost 9,5 kg a dosahuje tažného výkonu 700 kg na jednom laně. Důvodem jeho popularity je 
skutečnost, že přináší skvělý výkon při minimální hmotnosti, proto neexistuje místo, kde naviják nedo-
stanete k použití. Doplňuje jej řada speciálních příslušenství, které je určeno pro přepravu navijáku 
na dlouhé vzdálenosti v terénu - anatomicky tvarovaný rám s popruhy, možnost připevnění k vozidlu. 
Ochrana díky speciálnímu a odolnému plastovému kufru. Tento inovativní naviják nemá na trhu obdoby 
a je ideální pro všestranné použití.

  Obj. č. 124820

Motorové navijáky

přenosných navijáků poháněných benzínem.
je přední světový výrobce 

Portable Winch Co.

Výhody navijáků 

Portable Winch:

     • přenosný
     • nízká hmotnost 
     • neomezená délka lana
     • kompatkní, rychle připraven k práci 
     • rychlejší navíjení než el. navijáky
     • stálá tažná síla 
     • snadné použití
     • bezpečnost
     • spolehlivost

Hledáme nové 
prodejce 
po celé ČR a 
SR, pro další 
informace 
kontaktujte 
Vašeho 
obchodní 
zástupce.
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Lanové napínací zařízení 

Napínací lanové zařízení 
pro tah, zdvih, spouštění, jištění

Pláště se skládají z vysoce pevného legovaného hliní-
ku, odolné proti korozi a odolné proti úderu. Napína-
cí lanové zařízení Wadra nabízí vysokou bezpečnost 
práce. Střižný kolík zařazený do páky posunu vpřed 
jistí od 25 % přetížení. Smykový kolík lze vyměnit 
i při plném zatížení. Náhradní kolíky se nacházejí 
v rukojeti ovládací páky příp. v rukojetí zařízení. Lano 
je na jednom konci  vybaveno bezpečnostním zátěžo-
vým hákem a na druhém konci je zašpičatělé.

Čelisťové tažné lano 
se SIKA-hákem a špicí 

20 m
 8,4 mm   Obj. č. 39117     
11,5 mm   Obj. č. 39114   
16,0 mm   Obj. č. 39113
    

30 m
 8,4 mm   Obj. č. 34235   
11,5 mm   Obj. č. 39121   
16,0 mm   Obj. č. 34233   

Možná je každá délka, další délky podle požadavku.

Ruční navíjedlo
   Obj. č. 39834    

Model Tažná síla  Potřebná síla  ø tažného lana  Hmotnost Obj. č.

Typ 808 800 daN 24 kg 8,4 mm 5 kg   39408

Typ 816 1.600 daN 30 kg 11,5 mm 11 kg   39416

Typ 832 3.200 daN 50 kg 16 mm 21 kg   39432

Model Tažná síla Lano Hmotnost Obj.č.

Typ 800 800 kg 8,4 mm 7 kg   41808

Typ 1600 1600 kg 11,5 mm 14 kg   41816

Typ 3200 3200 kg 16 mm 21 kg   41832

Ruční naviják 800kg 
Naviják určený pro práci s břemeny do 
800kg, Chráněn pozinkováním před koro-
zí. Dodávám včetně 10m lana s hákem 

  Obj. č. 60001

Napínací lanové zařízení

20

Lanové napínací zařízení 2to CE
Pro napínání a tažení břemen až do 2 t, dvoji-
té ozubené věnce pro dvojité zabezpečení .

• ocelové lano o průměru 5 mm, cca 3 m
• hmotnost  3,1 kg

  Obj. č. 60005

Lanové napínací zařízení 4to CE
Pro napínání a tažení břemen do 4 t,  dvojité 
ozubené věnce pro dvojité zabezpečení, 
s třetím hákem pro přímý tah bez směrové klad-
ky.

• ocelové lano o průměru 6 mm, cca. 3 m
• hmotnost jen 6,5 kg

  Obj. č. 60006     
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Směrové kladky

40 kN

20 kN20 kN

LR 140

Rychloběžná směrová kladka 
Interforst LR 240E
➜ nízká hmotnost díky slitině hliníku
➜ přesné vedení lana  díky hluboké lanové drážce
➜ jednoduchý uzávěr
➜ šroub uzávěru s pojistkou proti ztrátě
➜ trvale mazané kuličkové ložisko
➜ materiál odolný vůči korozi
➜ ocelová rolna s vysokozátěžovým ložiskem 
➜ vhodná rovněž k použití jako rychloběžná kladka 

v lanovkovém provozu   
➜ šetří lano díky velkému průměru kladky

Model
Přípustná tažná 

síla daN
Průměr kladky Max. průměr lana Hmotnost Obj. č.

LR 240E 10.000 240 mm 16 mm 10,8 kg   38229

Označení R 80 R 140

Přípustná tažná síla daN 2.000 4.000

Průměr kladky 80 mm 140 mm

Hmotnost 1 kg 2,7 kg

Obj. č.   38100   38130

Rychloběžná směrová kladka 
LR 140, LR 160E
➜ otevírací bočnice z litého hliníku
➜ ocelová rolna 
➜ velmi kvalitní ložisko kladky
       ➜ otvírání a zavírání pomocí páčkového 

uzávěru
➜ speciálně pro rychloběžná lana
➜ tvrzená 

(vratné lano pro lanovku)

Model
Přípustná tažná 

síla daN
Průměr kladky Max. ø lana Hmotnost Obj. č.

LR 140 4.000 140 mm 14 mm 2,1 kg   38250

LR 160 E/12 6.000 160 mm 12 mm 4,5 kg   38253

LR 160 E/16 6.000 160 mm 16 mm 4,3 kg   38258

Označení LT blau LT rot

Užitné 
zatížení daN

1000 1300

ø kladky 100 mm 198 mm

Max. ø lana 11,4 mm 14 mm

Hmotnost 1 kg 4 kg

Obj. č.   38404   38403

100 kN

50 kN50 kN

130 kN

65 kN65 kN

100 kN

50 kN50 kN

Hliníkové směrové kladky
➜ jednoduchý a bezpečný uzávěr
➜ lano lze vkládat při visící kladce
➜ místo pro silné kulaté smyčky
➜ lité hliníkové pouzdro
➜ ocelová rolna

40 kN

20 kN20 kN

20 kN

10 kN10 kN

Nejprodávanější směrová kladka ve 
Švýcarsku (švýcarský kvalitní výrobek)

Lanové kladky LT 
➜ pouzdro (kryt) z velmi pevného 
legovaného hliníku 
➜ vysoká odolnost proti zlomu při nepatrné 
hmotnosti
➜ rolna kladka ze speciální umělé hmoty
➜ jednoduché zavěšení lana

Pouze při nasazení ručních lanových navijáků

60 kN

30 kN30 kN

LR 160E/12
LR 160E/16
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Směrové kladky pro přibližování dřeva

➜ s otevírací bočnicí 
➜   ocelová galvanicky pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky
➜   bočnice s očky s umělohmotnou vrstvou 
➜  vložení lana snadno přes otevřenou bočnici

PRO-FORST 
Směrové kladky 

Spojovací třmen

Spojovací třmen GSCH40 4750kg 22mm 

  Obj. č. 31409

Spojovací třmen GSCH65 6500kg 25mm 

  Obj. č. 31425

Spojovací třmen GSCH85 8500kg 28mm 

  Obj. č. 31418

Označení SRL-B 10 SRL-IF 14 SRL-IF 16

Přípustná tažná sila 
při vlečení po zemi

3.000 5.000 10.000

Průměr kladky 100 mm 140 mm 160 mm

Šířka kladky 17 mm 17 mm 22 mm

Max. průměr lana 15 mm 14 mm 16 mm

Hmotnost 1,95 kg 4,3 kg 9 kg

Obj. č.   38615   38614   38720

30 kN

15 kN15 kN

50 kN

25 kN25 kN

100 
kN

50 kN50 kN

Nejvíce

prodávané

SR 1000, SR 2000 
Směrová kladka s otevírací bočnicí
➜ s otevírací bočnicí
➜ oběžná kladka z oceli pozinkovaná
➜ ocelová galvanicky pozinkovaná kladka
➜ s kuličkovými ložisky a šroubovým uzávěrem
➜ pro malé lanové navijáky, vyklízení slabého dříví, 

montážní kladka a stahovák stromů

10 kN

5 kN5 kN

SR 1000
20 kN

10 kN10 kN

SR 2000

Model
Přípust. taž. 

síla daN
Průměr 
kladky

Šířka kladky
Max. prům. 

lana
Hmotnost Obj. č.

SR 1000 1.000 90 mm 24 mm 10 mm 1,0 kg   39010

SR 2000 2.000 130 mm 24 mm 14 mm 1,8 kg   39020
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Směrová kladka F-16, F-24
Speciální pro 8-tunové lanové navijáky
➜ oběžná kladka z oceli
➜ s otevírací bočnicí
➜ čep se šroubem a jištěním
➜ přidržovací nos pro zajištění kulaté smyčky

Model
Přípust. taž. 

síla daN
Průměr 
kladky

Šířka kladky
Max. prům. 

lana
Hmotnost Obj. č.

IF 4000 4.000 160 mm 24 mm 10 mm 5,7 kg   39030

IF 6000 6.000 190 mm 30 mm 12 mm 6,9 kg   39060

IF 10000 10.000 222 mm 38 mm 14 mm 13,0 kg   38718

Model F-16 F-24

Přípust. 
taž. síla 

16.000 daN 24.000 daN

ø kladky 160 mm 236 mm

max. ø lana 16 mm max 20 mm

Hmotnost 10,5 kg 19,3 kg

Obj. č.   38733   38735

Směrová kladka s hákem Nicroman

➜ s otevírací bočnicí

➜ jednoduché vkládání lana díky sklopnému mechanismu

➜ otočný hák

➜ ocelová galvanicky pozinkovaná kladka

➜ s kuličkovými ložisky

➜ ideální pro práci s traktorovým bubnovým navijákem do 6 t

160 kN

80 kN80 kN

F-16
240 kN

120 kN120 kN

F-24

40 kN

20 kN20 kN

IF 4000
60 kN

30 kN30 kN

IF 6000
100 kN

50 kN50 kN

IF 10000

Směrová kladka otevřená

➜ pro navijáková lana k přibližování v  hustých porostech
➜  ocelová kladka s kuličkovým ložiskem, galvanicky pozinkovaná
➜ třmen pro upevnění textilního úvazku na strom 
➜ lano lze vkládat přímo

25 kN

12,5 kN12,5 kN

50 kN

25 kN25 kN

80 kN

40 kN40 kN

Označení PRO 10 PRO 14 PRO 16

Přípust. 
taž. síla daN

2.500 5.000 8.000

ø kladky 100 mm 140 mm 160 mm

max. ø lana 10 mm 14 mm 16 mm

Hmotnost 3,2 kg 5,8 kg 7,5 kg

Obj. č.   38610   38611   38613

Spojovací článek 
U10 pro směrové kladky  Pro 10      Obj. č. 31310
U13 pro směrové kladky Pro 14/16   Obj. č. 31313
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Závěsné popruhy lze dodat 
v jakékoliv požadované 

délce a provedení. Dvojitý 
plášť podle požadavku.

5 t

4 t

3 t 

2 t

2 t

1 t

Upínací popruh ZG 10000 
zesílený
Dodatečně zesílený od délky 2 příp. 3 m, s pro-
tikusem a ráčnou, s povrchem odolným proti 
opotřebení. Šírka popruhu 7,5 cm. Trojúhel-
níkový hák s bezpečnostní západkou a troj-
hranným prstencem navlečeným  na popruhu 
k zaškrcení. Tažná síla 10.000 kg.

27 + 3 m    Obj. č. 40117   
37 + 3 m    Obj. č. 40139   
Jiné délky dle požadavku!

100 739 094 111 0415 625 720

Upínací, stahovací a závěsné popruhy

➜ k zavěšení a zakotvení břemen
➜ popruh šetří kmen stromu
➜ jako zvihací popruh je mnohostranně 

použitelný (pilařské provozy, 
průmysl atd.)

➜ EN 1492-1   

Standardní upínací popruh 
S ráčnou, šířka  popruhu 5 cm, s povrchem odolným proti opotřebení. 
Tažná síla  4000 kg.

8 m   Obj. č. 40208

10 m   Obj. č. 40205

Upínací popruh  ZG 5000
s proti kusem a ráčnou k zafixování nákla-
dů, s povrchem proti opotřebení. Šířka po-
pruhu 5 cm, s bezpečnostním hákem. Taž-
ná síla  5.000 kg.

8 m      Obj. č. 40280

10 m    Obj. č. 40198

20 m    Obj. č. 40197

30 m    Obj. č. 40196

041

2

30 m

. 40208

40205

Se smyčkou na obou koncích  S smyčkou a kovovým kroužkem S kovovými kroužky na obou koncích

Nosnost Délka m Šířka mm Obj. č. Obj. č. Obj. č.

1.000 kg 3 m 30 mm   40015   40515   40355

2.000 kg 3 m 60 mm   40020   40520   40320

3.000 kg 3 m 90 mm   40030   40530   40330

4.000 kg 3 m 120 mm   40080   40580   40358

5.000 kg 3 m 150 mm   40050   40550   40350

Zabezpečení nákladu
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Upozornění:
Pro ostrohranná břemena používat 
ochranné pracovní prostředky. Textil-
ní úvazky chránit před horkem (žárem) 
Dbát na rovnoměrné zatížení všech 
provazců. Nikdy nepoužívat poškoze-
né smyčky.

 Typ Nosnost kg (sedminásobná bezpečnost)

 1 t 1.000 800  2.000  1.400 1.000

 2 t 2.000 1.600  4.000  2.800 2.000

 3 t 3.000 2.400  6.000  4.200 3.000

 4 t 4.000 3.200  8.000  5.600 4.000

 6 t 6.000 4.800 12.000  8.400 6.000

 8 t 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000
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Barva Nosnost
sedminásobná bezpečnost Užitná délka Obj. č.

1.000 kg 1,5 m   40107
1.000 kg 2,0 m   40105
1.000 kg 2,5 m   40108
1.000 kg 3,0 m   40116
1.000 kg 4,0 m   40106
2.000 kg 1,5 m   40123
2.000 kg 2,0 m   40124
2.000 kg 2,5 m   40125
2.000 kg 3,0 m   40126
2.000 kg 4,0 m   40128
3.000 kg 1,5 m   40133
3.000 kg 2,0 m   40134
3.000 kg 2,5 m   40135
3.000 kg 3,0 m   40136
3.000 kg 4,0 m   40138
4.000 kg 1,5 m   40143
4.000 kg 2,0 m   40144
4.000 kg 2,5 m   40145
4.000 kg 3,0 m   40146
4.000 kg 4,0 m   40148
6.000 kg 1,5 m   40163
6.000 kg 2,0 m   40164
6.000 kg 2,5 m   40165
6.000 kg 3,0 m   40166
6.000 kg 4,0 m   40168
8.000 kg 2,0 m   40184
8.000 kg 2,5 m   40185
8.000 kg 3,0 m   40186
8.000 kg 4,0 m   40188

fi
al

ov
á

ze
le

ná
žl

ut
á

še
dá

hn
ěd

á
m

od
rá

Testována bezpečnost pro velká 
břemena z vysoce pevného 
polyesteru. Tříděno barevně podle 
zatížení na mezi pevnosti.

Textilní úvazky podle  EN 1492-2 
Bezpečnostní faktor  7.

Textilní úvazky 
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Délka Max. přípustná tažná síla Obj. č.

ø 7 mm 2,0 3.250 daN   30007

ø 7 mm 2,5 3.250 daN     300072

ø 8 mm 2,0 4.500 daN   30008

ø 8 mm 2,5 4.500 daN     300082

Délka Max. přípustná tažná síla Obj. č.

ø 7 mm 2,0 4.500 daN   301171

ø 7 mm 2,5 4.500 daN   301181

ø 8 mm 2,0 6.000 daN   301151

ø 8 mm 2,5 6.000 daN   301201

Délka Max. přípustná tažná síla Obj. č.

ø 7 mm 2,0 4.500 daN   30117

ø 7 mm 2,5 4.500 daN   30118

ø 8 mm 2,0 6.000 daN   30115

ø 8 mm 2,5 6.000 daN   30120

ø 8 mm

ø 8 mm

ø 7 mm

ø 8 mm

ø 8 mm
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Příslušenství k lanovým navijákům

Řetězový úvazek VIERKANT GRAD 80 (červený)
s jehlou na prostrčení úvazku a C-hákem pro snadné uvolnění.

Řetězový úvazek VIERKANT GRAD 100 (modrý)
s jehlou na prostrčení úvazku a C-hákem pro snadné uvolnění.

Profil JOKER

Označení Typ         ø Max. příp.tažná síla   Obj. č.

Řetez hranatý GRAD 100 - JOKER modrý VKV 6
VKV 7
VKV 8

VKV 10

6 mm
7 mm
8 mm

10 mm

3.250 daN
4.500 daN
6.000 daN
8.500 daN

302601
302701
302801
302101

Řetez hranatý GRAD 100 - modrý
VKV 7
VKV 8

7 mm
8 mm

4.500 daN
6.000 daN

30270
30280

Řetěz hranatý GRAD 80 - červený 
VKF 7
VKF 8

7 mm
8 mm

3.250 daN
4.500 daN

30170
30180

Řetěz kulatý GRAD 80 - červený 
NiF 8 8 mm 4.000 daN 30080

ý ý

ý ý

ý
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Označení Typ ø Max. příp.tažná síla   Obj. č.

Extrémní lesnický hák XF 7
XF 8

7 mm
8 mm

4.500 daN
6.000 daN

31083
31084

C-hák s čepem - modrý 

KSRV 5/6
KSRV 7
KSRV 8

KSRV 10

5/6 mm
7 mm
8 mm

10 mm

3.250 daN
4.500 daN
6.000 daN
8.500 daN

31062
31072
31182
31012

C-hák s čepem - červený KSR 7
KSR 8

KSR 10

7 mm
8 mm

10 mm

3.250 daN
4.500 daN
7.000 daN

31070
31082
31010

C-hák (výkovek) HSD 9-4
HSD 9-8

31040 
31080

  
Kluzný třmen
45° lomený   

GB 8 7/8 mm 4.500 daN 32170

Kluzný třmen otočný
45° lomený 7/8 mm 4.500 daN 32173

Kluzný třmen 
45° lomený

GBV 5/6
GBV 8

5/6 mm
7/8 mm

3.250 daN
6.000 daN

32155
32175

Kluzný třmen oboustranný GBG-V
oboustranně použitelný 
bez snížení tažné síly 
 

GBG-V 7/8

GBG-V 10

 7/8 mm

 10 mm

 6.000 daN

 8.500 daN

30282

30283

Kluzný třmen
s rolnou 8 mm 392081

Zkracovací spona
ke kluznému třmeni

7/8 mm 32171

Náhradní třmen 
pro vedení lana  

7/8 mm 32172

ýýýýýýý
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Příslušenství k lanovým navijákům

Označení Typ ø Max. příp.tažná síla   Obj. č.

Kluzná spona 36771IF

Kluzná spona  - boční malá 36400

Kluzák s čepem KC 8 8 mm 4.500 daN 32080

Kluzný třmen
na želené koně

5/6 mm 32159

Koncovka lana bez třmenu 8-12 mm 37218

Koncovka lana vč. třmenu 8-12 mm 37206

Koncovka lana vč. otočného třmenu 8-12 mm 37209

Koncovka lana KYBURZ  
s klínkem a šroubem 150 K

250 K
8-11 mm

11-14 mm
37202
37203

Lanová koncovka 
s klínkem 

10 mm
10-12 mm
12-14 mm

3601210
3601212
3601214

Článek CONNEX

CW 6
CW 7
CW 8

CW 10
CW 13

6 mm
7 mm
8 mm

10 mm
13 mm

2.800 daN
3.800 daN
5.000 daN
8.000 daN

13.400 daN

31560
31570
31580
31510
31513

Spojovací článek UNILOCK

U 5/6
U 7
U 8

U 10
U 13

5/6 mm
7 mm
8 mm

10 mm
13 mm

2.240 daN
3.000 daN
4.000 daN
6.300 daN

10.600 daN

31360
31370
31380
31310
31313

Normalizovaný spojkový 
třmen - pozinkovaný

NSCH 10
NSCH 12
NSCH 16
NSCH 22
NSCH 27

10 mm
12 mm
16 mm
22 mm
27 mm

ca.    400 daN
ca.    620 daN
ca. 1.000 daN
ca. 2.000 daN
ca. 3.200 daN

31452
31451
31450
31454
31430
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Označení Typ ø Max. příp.tažná síla   Obj. č.

Koncový lanový hák 
WALDWEIT 

6.000 daN 37199

Hák na konec lana 8-12 mm
12-18 mm

630 kg
1000 kg

31752
31751

Kluzný hák
SNS 13
SNS 16

10-13 mm
14-16 mm

3000 daN
5000 daN

31614
31616

Hák s pojistkou HSW 5/6
HSW 7/8

5-6 mm
7-8 mm

2800 daN
5000 daN

371501
371701

Hák se spoj. čepem 
a pojistkou

KHSW 5/6
KHSW 7
KHSW 8

5-6 mm
7 mm
8 mm

2800 daN
3800 daN
5000 daN

31856
31870
31878

Souběžný hák HSW 5/6
HSW 7/8

5-6 mm
7-8 mm

2800 daN
5000 daN

31974
319701

typ délka pevnost hmotnost obj.č

4-hákový/8mm 1 m 4000 daN 6,4 kg   39700

6-hákový/8mm 1,2 m 4000 daN 10,5 kg   39701
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Řetězový svazek zatloukací
Vysokopevnostní řetězy třídy 80, v 4- a 6-dílném provedení, kované ocelové háky. 
Hák s dlouhým článkem je k dodání i samostatně.

Zatloukací hák s okem      Obj. č. 33902
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Kolopásy Grouzerlite jsou navrženy pro 

maximální bezpečnost a jistotu v nároč-

ném a strmém terénu. Zároveň poskytují 

dobrou únosnost projížděného terénu, 

který by stroje bez kolopásů neudržel.

Kolopásy Terralite nabízí unikátní řešení, 

kdy každý křížový článek má profil písme-

ne U. To zajišťuje vynikající trakci ve větši-

ně terénů. V kombinaci s lehkým systé-

mem článků poskytuje pás vysoký výkon 

při hladkém chodu a minimálním narušení 

projížděného terénu.

Kolopásy Flotationlite nabízí dobrý přenos 

síly a skvělou únosnost na všech typech 

terénu. Jsou nabízeny ve třech tloušťkách 

křižového článku - FL10, FL15 a FL16 v zá-

vislosti na velikosti stroje. Nejpopulárnější 

a nejuniverzálnější je rozměr FL15, který 

pokryje potřeby většiny strojů a je nabízen 

ve standardní šíři nebo extra šíři s mož-

ností rozšíření na jedné, případně obou 

stranách pásu.

Kolopásy Rockylite mají větší rozestup 

mezi jednotlivými křížovými články 

pásu. Větším strojům pracujícím v ná-

ročném, prudkém a kamenitém terénu to 

zajišťuje skvělý záběr a trakci.

FLOTATIONROCKY

GROUZER TERRA
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Kolopásy

Kolopásy Terra-Xlite disponují maximál-

ní únosností a jsou navrženy pro větší 

stroje používané v lesním hospodářství. 

Nabízí skvělou trakci při minimálním po-

škození půdního povrchu. UPOZORNĚ-

NÍ: Nejsou vhodné pro práci v hlubokém 

sněhu.

Kolpopásy TerrX-Combi kombinují po-

kročilé vlastnosti našich kolopásů Terra-

-Xlite s prověřeným výkonným designem 

našich kolopásů Terralite. Tyto kombino-

vané kolopásy nabízejí skvělou únosnost 

pro větší stroje a zárověň lepší trakci 

a lepší stoupavost. Větší rozestup mezi 

jednotlivými křížovými články zajišťují 

zlepšené samočistící vlastnosti při využi-

tí v obtížných blátivých podmínkách.

TXL TXCL

Proč používat kolopás Clark?

Pneumatika bez kolopásu Pneumatika s kolopásy

Je možnost dodat ve třech různých barvách: 

červená, zelená, šedá
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Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. 

Mají výborný přenos tažné síly s kompletní ochranou pneu proti proražení s napí-

nacím řetězem. Dlouhá životnost.

MEGASTUD 160TS 

Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. 

Mají výborný přenos tažné síly díky uspořádání U-hrotů. Dlouhá životnost.

SUPERSTUD 130 / 160

Řetězy z borové oceli vyvinuté tak , aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. 

Mají výborný přenos tažné síly díky uspořádání U-hrotů s kompletní ochranou 

pneu proti proražení  s napínacím řetězem. Dlouhá životnost.

SUPERSTUD 130 TS /160TS 

Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. 

Mají samočistící efekt a výborný přenos tažné síly díky U-hrotům. Dlouhá život-

nost.

SKOGSGRIP 130 /160 

*

*

*

*  ilustrační foto, zinkováno pouze pro reklamní účely, dodáváno s povrchovou úpravou barvením.
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Sněhové a záběrové řetězy
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Všechny záběrové řetězy 

GUNNEBO jsou vyrobeny 

z borové oceli. V porovnání 

s běžnými řetězy je 

borová ocel jednak lehčí 

(snadnější demontáž), 

ale hlavně má mnohem 

větší tvrdost v celém 

průřezu materiálu. 

To v opotřebovanosti 

zvyšuje životnost řetězů 

až o 30 %.

8 mm řetězy čtvercového průřezu. Řetězy jsou oboustranně použitelné - dvojná-

sobná životnost.

Použití pouze do lehkých a středně těžkých podmínek, není vhodné do nezpevně-

ného terénu.g

DVOJITÁ TRAKTOROVÁ STOPA

11mm řetězy s 11mm hroty z borové oceli navržené speciálně pro lesnické trakto-

ry. Znamenité vlastnosti na sněhu a ledu. Výborná boční stabilita s dokonalým 

přenosem tažné a brzdící síly.

PIGGELIN-FLEX  11mm

Řetězy 9mm - čtvercového průřezu z borové oceli navržené tak aby se omezily vi-

brace vozidla.
Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné a brzdící síly. Řetězy jsou 
oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

SR-FLEX

*

*
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Sněhové a záběrové řetězy

Ceny na vyžádání dle typu pneumatiky
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obj.č. název velikost

OL93550006 Boční zámek řetězu -pravý 187mm

OL93550007 Boční zámek řetězu -levý 187mm

OL93550010 Boční zámek řetězu -pravý 226mm

OL93550011 Boční zámek řetězu -levý 226mm

obj.č. název velikost

OL325472 Spojovací článek s natloukacím trnem 8 56mm

OL325480 Spojovací článek s natloukacím trnem 10 68mm

OL325579 Spojovací článek s natloukacím trnem 13 80mm

OL620610 Spojovací článek s natloukacím trnem 16 101mm

obj.č. název velikost

OL93551211 Spojovací článek řetězu 9mm 62mm

OL93551213 Spojovací článek řetězu 11mm 75mm

obj.č. název velikost

OL67798101 Spojovací třmen 8-9mm 58mm

OL67798121 Spojovací třmen 10-11mm 71mm

OL67798141 Spojovací třmen 12-13mm 80mm

OL67798161 Spojovací třmen 13-14mm 96mm

Řetězy jsou konstruované speciálně pro transport dříví a pro terény.Znamenité 

vlastnosti na sněhu a ledu. Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné 

a brzdící síly.

GUNNETT  Z-PIGG  SV 8

Řetězy jsou konstruované speciálně pro transport dříví a pro terény.

Možnost dodání i v provedení pro dvoumontáže.

GUNNETT  Z-SR SV 6,5-8

Řetězy pro těžká nákladní a užitková vozidla využívající polní a lesní cesty. Řetězy 

jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

AUSTRO SUPER SV 4,5-8,2

Řetězy pro nákladní a užitková vozidla využívající pouze silnice. Jednoduchá mon-

táž díky optimálnímu systému uzávěru a napínání. Řetězy jsou oboustranně pou-

žitelné - dvojnásobná životnost.

CERVINO SV 4,5-7

*  ilustrační foto, zinkováno pouze pro reklamní účely, dodáváno s povrchovou 

úpravou barvením.

*

*
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Komponenty záběrových řetězů
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Pewag snox pro spojuje všechny výborné vlastnosti plnohodnotného sněhového 

řetězu, s doposud nevídaným komfortem při montáži a nejvyšší mírou tichosti 

chodu. Správné dopnutí je provedeno pomocí plně automatického systému. Manu-

ální dopínání již není nutné. Řetězová síť ze čtyřhranných článků o síle 3.2 mm 

zaručuje dlouhou životnost. Žádná očka, háčky, žádné dopínání: montáž sněho-

vých řetězů nebyla nikdy tak snadná!

V nabídce i provedení  Snox SUV pro vozidla 4x4 a SUV.

PEWAG SNOX PRO

Nejprodávanější sněhový řetěz pewag: robustní řetězová síť nabízí spolehlivý zá-

běr a tichý chod za každých zimních podmínek.

Čtyřhranné řetězové články o síle 3.55 mm odolávají nejtěžším podmínkám – ve 

městě, na venkově, v horách. Kuličkový uzávěr na vnitřní straně umožňuje snadné 

a rychlé uzavření a otevření lana.

PEWAG BRENTA-C

Osvědčený řetěz pro vozidla 4x4 (off road) a lehká užitková vozidla. Tento sněhový 

řetěz se montuje bez pojíždění. Čtyřhranné články o síle materiálu 4,5 mm jsou 

odolné i těm nejnáročnějším požadavkům. Vnitřní strana řetězu je spojena odol-

ným háčkovým uzávěrem.

PEWAG BRENTA-C 4X4

Řetěz pro extrémně náročný terén, pewag austro super je zesílená varianta oblíbe-

ných pewag austro super. Řetěz je vyráběn, dle jeho velikosti, v několika sílách 

článku (4.5, 5.6 nebo 7 mm) z materiálu TitanGrip®. Pevné spojení řetězové sítě 

s bočním řetězem zajišťují svařené kroužky (od vel. 73), čímž je dosaženo dlouhé 

životnosti a odolnosti řetězu.

Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost

Bez použití plastových dílů - díky tomu velmi pevný a odolný

PEWAG AUSTRO SUPER ZESÍLENÉ

Mnohostranný terénní řetěz do nejtvrdších podmínek, pewag forstmeister vás do-

veze bezpečně do nejhlubšího lesa a také na nejvyšší vrchol hory. Hustá síť  zaru-

čuje nejen perfektní trakci, ale zároveň klidnou jízdu. Také mimo zpevněné silnice 

pewag Forstmeister  zaručuje bezpečnou jízdu lesem: žádný kořen ani bláto nemo-

hou tento řetěz zastavit. Tento robustní řetěz je vyroben z materiálu 4,5 mm ze 

speciální oceli TitanGrip®. Spojení stopové sítě s bočními řetězy je pevně zavaře-

nými kroužky, což zajišťuje vysokou životnost a odolnost.

PEWAG FORSTMEISTER

Vyvinuto zvláště pro vozy s vyšším výkonem motoru, pewag servo nabízí komfort 

montáže bez pojíždění, stejně jako bezpečnost za všech okolností.

Pewag servo nabízí díky jemné husté řetězové síti výborný záběr. Řetězové články 

z materiálu o síle 3.2 mm zaručují vynikající záběr a dlouhou životnost. V automa-

tickém napínacím elementu je poprvé použita patentovaná servo technologie, kte-

rá se stará o správné napnutí řetězu tak, že není zapotřebí dodatečné dopínání ře-

tězu. Automatické otvírání vnitřního lana zvyšuje komfort při demontáži.

V nabídce i provedení  Servo SUV pro vozidla 4x4 a SUV.

PEWAG SERVO
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Sněhové řetězy pro osobní vozidla

Sněhové řetězy pro SUV, 4x4 a dodávková vozidla
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Křovinořez Husqvarna 535Rx
Husqvarna 535Rx je nový křovinořez univerzální třídy 35cm2. Husqvarna 
535Rx je vyroben pro profesionální nasazení. Dokonalý výkon zajišťuje 
surová síla, unikátní ergonomie a dlouhá životnost.

  Obj. č. 9666288-01

Křovinořez Husqvarna 323R-II
Lehký křovinořez určený pro dlouhé pracovní směny, při kterých 
postupuje obsluha rychlým krokem, vybavený motorem E-TECH® II. 
Vhodný pro práci v parcích, na golfových hřištích, zahradách apod. 
Ergonomický a pohodlný dvojitý nosný popruh a tvarované rukojeti pro 
snadné seřízení poskytují pohodlný pracovní postoj. Ochranný kryt Combi 
pro strunovou hlavu a travní kotouče.

  Obj. č. 9651941-01

Křovinořez Husqvarna 545Rx
Profesionální křovinořez s vysokým výkonem jakož i s jedinečnou 
ergonomií. Optimalizovaná délka hřídele a úhlový převod s úhlem 35°. 
Ergonomicky navrhnutá rukojeť nabízí pevné uchopení a pohodlnou 
pracovní pozici. Systém LowVib® zabezpečuje efektivní tlumení vibrací 
motoru, hřídele a pracovního nástroje. V rámci dodávky jsou i popruhy 
Trio-Balance.

  Obj. č. 9660159-01

Křovinořez Husqvarna 555RxT
Husqvarna 555RxT je velmi výkonný křovinořez vyvinutý pro těžké pracovní 
podmínky. Motor X-Torq® poskytuje vysoký výkon, rychlou akceleraci 
a vynikající spotřebu paliva. Dlouhá nosná trubka a úhlová převodovka se 
sklonem 35° ulehčuje práci při širokém záběru se strojem. Velmi nízké 
vibrace díky systému LowVib®. Dodáván s nosným popruhem Trio-Balance.

  Obj. č. 9666290-01

objem válce

Výstupní výkon

Objem palivové nádrže

Zapalovací svíčka

Karburátor

Hmotnost (bez řezacího zařízení)

Délka trubky

Průměr trubky

45 cm2

2 kW

0,9 lit

Champion RCJ6Y

Zama C1Q

8,2 kg

1483 mm

32 mm

Specifikace motoru

objem válce

Výstupní výkon

Zapalovací svíčka

Karburátor

Hmotnost (bez řezacího zařízení)

Délka trubky

Průměr trubky

53,3 cm2

2,8 kW

Walbro WT

1,1 lit

9,2 kg

1483 mm

35 mm

Specifikace motoru

objem válce

Výstupní výkon

Karburátor

Objem palivové nádrže

Systém zapalování

Zapalovací svíčka

Hmotnost (bez řezacího zařízení)

34,6 cm2

1,6 kW

Zama C1Q

0,6 lit

Walbro CD

Champion RCJ6Y

6,1 kg

Specifikace motoru

objem válce

Výstupní výkon

Karburátor

Objem palivové nádrže

Systém zapalování

Zapalovací svíčka

Hmotnost (bez řezacího zařízení)

Délka trubky

Průměr trubky

24,5 cm2

0,9 kW

Zama C1Q

0,5 lit

Walbro MB

Champion RCJ6Y

5,1 kg

1483 mm

24 mm

Specifikace motoru

Křovinořezy
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Křovinořez DOLMAR MS20U
■   Lehký křovinořez vhodný pro všechny práce kolem 

domu a zahrady
■  Nový moderní design
■  Antivibrační systém přímo na hřídeli
■   Multifunkční držadlo s integrovanými 

elementy obsluhy

  Obj. č. MS20U

Křovinořez DOLMAR MS-335.4 U 4-tak
■   Ideální pro práci na zahradě a soukromých pozemcích
■   Ekologický čtyřtaktní motor – velmi nízké 

provozní náklady
■  Startovací systém pro rychlé nastartování
■  Vysoký kroutící moment
■   Multifunkční držadlo s integrovanými 

elementy obsluhy
■   Účinné tlumení vibrací 

pro pohodlnou práci
■   Součástí dodávky 3-zubý 

nůž a nosný popruh

  Obj. č. MS3354U

Křovinořez DOLMAR MS-4510
■   Profesionální křovinořez vhodný pro nejnáročnější práce
■   Vysoký výkon při nízké hmotnosti
■   Multifunkční držadlo s integrovanými 

elementy obsluhy
■   Účinné tlumení vibrací pro 

pohodlnou práci
■   Součástí dodávky nůž na 

buřeň a profesionální 
dvojramenný popruh

  Obj. č. MS4510

Křovinořez DOLMAR MS-245.4 U 4-takt
■  Ideální pro práci na zahradě a soukromých pozemcích
■  Ekologický čtyřtaktní motor – velmi nízké provozní náklady
■  Startovací systém pro rychlé nastartování
■  Vysoký kroutící moment
■   Multifunkční držadlo s integro-

vanými elementy obsluhy
■   Účinné tlumení vibrací pro 

pohodlnou práci
■   Model MS-245.4UE má navíc 

antivibrační úpravu hřídele
■   Součástí dodávky 3-zubý nůž 

a nosný popruh

  Obj. č. MS2454UObsah

Výkon

Hmotnost

Palivová nádrž

20 cm3 

0,57 kW 

3,9 kg 

400 ml 

Specifikace motoru

Typ motoru

Obsah

Výkon

Hmotnost

Palivová nádrž

4-takt 

24,5 cm3 

0,71 kW 

5,9 kg 

500 ml 

Specifikace motoru

Typ motoru

Obsah

Výkon

Hmotnost

Palivová nádrž

4-takt 

33,5 cm3 

1,07 kW 

7,4 kg 

650 ml 

Specifikace motoru

Typ motoru

Obsah

Výkon

Hmotnost

Palivová nádrž

2-takt 

45,0 cm3 

2,3 kW 

7,9 kg 

1,0 l 

Specifikace motoru
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Žací struny a nože 

obj.číslo průměr délka

60C3016 1,65 mm 15 m

60C3020 2,00 mm 15 m

60C3024 2,40 mm 15 m

60C3030 3,00 mm 15 m

60C3120 2,00 mm 112 m

60C3124 2,40 mm 78 m

60C3130 3,00 mm 48m

60C3135 3,50 mm 36 m

60C3140 4,00 mm 28m

60C3224 2,40 mm 234 m

60C3230 3,00 mm 144 m

obj.číslo průměr délka

60C2016 1,65 mm 15 m

60C2020 2,00 mm 15 m

60C2024 2,40 mm 15 m

60C2030 3,00 mm 15 m

60C2116 1,65 mm 184 m

60C2120 2,00 mm 122 m

60C2124 2,40 mm 86 m

60C 2130 3,00 mm 55 m

60C2133 3,30 mm 46 m

60C2135 3,50 mm 41 m

60C2220 2,00 mm 365 m

60C2224 2,40 mm 259m

60C2230 3,00 mm 156m

ROUND POWER PRO LINE PENTA PRO LINE

- kulatý profil
-  spojení dvou různých materiálů zajišťuje dlouhou životnost a menší 

spotřebu struny
- středová vrstva zajišťuje vysokou pevnost
- vnější vrstva zajišťuje odolnost proti opotřebení

- pětihranný hvězdicový profil, zajišťuje výborné žací vlastnosti
- žací struna do nejnáročnějších podmínek pro profesionální použití
-  spojení dvou různých materiálů zajišťuje dlouhou životnost a menší spotřebu struny
- středová vrstva zajišťuje vysokou pevnost
- vnější vrstva zajišťuje odolnost proti opotřebení

obj. číslo

 
    

GRA 3255 3 10" (255mm) 1" (25,4mm) 20mm 2,25mm

GRA 3300 3 12" (300mm) 1" (25,4mm) 20mm 2,25mm

      

GRA 4200 4 8“ (200mm) 1“ (25,4mm) 20mm 1.5mm

GRA 4225 4 9“ (225mm) 1“ (25,4mm) 20mm 1.8mm

      

GRA 4200 4 8" (200mm) 1" (25,4mm) 20mm 1.5mm

GRA 4225 4 9" (225mm) 1" (25,4mm) 20mm 1.8mm

      

GRA 8200 8 8" (200mm) 1" (25,4mm) 20mm 1.5mm

GRA 8225 8 9" (225mm) 1" (25,4mm) 20mm 1.8mm

      

MAXI 20020 22 8" (200mm) 20mm 1.5mm

MAXI 20025 22 8" (200mm) 1" (25,4mm) 1.5mm

MAXI 22520 24 9" (225mm) 20mm 1.8mm

MAXI 22525 24 9" (225mm) 1" (25,4mm) 1.8mm

      

EIA 20020 22 8" (200mm) 20mm 1.5mm

EIA 20025 22 8" (200mm) 1" (25,4mm) 1.5mm

EIA 22520 24 9" (225mm) 20mm 1.8mm

EIA 22525 24 9" (225mm) 1" (25,4mm) 1.8mm
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Ochranné štíty pro práci s křovinořezem

PRO FORST- Ochranný štít 
se sluchátky a mřížkou 
  Obj. č. 28023 

PRO FORST- Ochranný štít 
bez sluchátek pouze mřížka 
  Obj. č. 28025 

Ochranný štít se sluchátky 
a mřížkou
  Obj. č. 280231 

Ochranná sluchátka
  Obj. č. 61817 

Ochranný štít 
bez sluchátek pouze mřížka
  Obj. č. 07071 

  Obj. č. 07070 s plexi

Antivibrační rukavice 

naleznete na straně 8
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Sekačky
Elektrická sekačka AL-KO Comfort 40 E
Funkce 3v1: Sečení, sbírání a mulčování. Snadno a šikovně. Centrální nastave-
ní výšky střihu. Kola XL pro optimální jízdní komfort. Integrovaný ukazatel 
stavu naplnění koše.

  Obj. č. 112858

Benzínová sekačka AL-KO Silver 520 BRV Premium
Funkce 4v1: Sečení, sbírání, mulčování a boční vyhazování. Centrální na-
stavení výšky střihu, 7 poloh. 70 l sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění. 
Individuálně nastavitelné držadlo s měkkou rukojetí. Kola XXL s lehkým 
chodem. Plynule nastavitelný pohon kol.

  Obj. č. 119316

Benzínová sekačka AL-KO Powerline 5200 BRV
Funkce 4v1: Sečení, sbírání, mulčování a boční vyhazování. Stabilní těleso 
z ocelového plechu. Centrální nastavení výšky střihu, 7 poloh. 70 l sběrný koš 
s ukazatelem stavu naplnění. Individuálně nastavitelné madlo. Přední nosná 
rukojeť pro pohodlnou přepravu. Kola XXL s lehkým chodem. Plynule nastavi-
telný pohon kol.

  Obj. č. 119303
Motor Briggs&Stratton
Zdvihový objem 
Výkon kW
Tělo sekačky
Pohon kol
Ø kol vpředu/vzadu 
Kola s kuličkovými ložisky
Pro travní plochy do(v m2)
Pracovní ší řka v cm 
Výška střihu
Nastavení pracovní výšky
Hmotnost

750 EX ReadyStart
161ccm
2.7
ocelový plech
plynule nastavitelný
200/280 mm
ano
1.800
51
30-80mm
centrálně, 7 poloh
41,8 kg

Motor Briggs&Stratton
Zdvihový objem 
Výkon kW
Tělo sekačky
Pohon kol
Ø kol vpředu/vzadu 
Kola s kuličkovými ložisky
Pro travní plochy do(v m2)
Pracovní ší řka v cm 
Výška střihu
Nastavení pracovní výšky
Hmotnost

675 EX ReadyStart
190ccm
2.5
ocelový plech
plynule nastavitelný
200/280 mm
ano
1.800
51
30-80mm
centrálně, 7 poloh
37,8 kg

Benzínová sekačka AL-KO Silver 470 BR Premium
Funkce 4v1: Sečení, sbírání, mulčování a boční vyhazování. Centrální na-
stavení výšky střihu, 7 poloh. 70 l sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění.  
Kola XXL s lehkým chodem.

  Obj. č. 119393

Motor Briggs&Stratton
Zdvihový objem 
Výkon kW
Tělo sekačky
Pohon kol
Ø kol vpředu/vzadu 
Kola s kuličkovými ložisky
Pro travní plochy do(v m2)
Pracovní ší řka v cm 
Výška střihu
Nastavení pracovní výšky
Hmotnost

550 E series
140ccm
2.2
ocelový plech
ano
200/280 mm
ano
1.400
46
30-80mm
centrálně, 7 poloh
33 kg

Motor
Obsah sběrného koše v lit.
Tělo sekačky
Ø kol vpředu/vzadu 
Pro travní plochy do(v m2)
Pracovní ší řka v cm 
Výška střihu
Nastavení pracovní výšky
Hmotnost

Elektro, 1.400 W
43
plast PP
165/200 mm
600
40
28-68mm
centrálně, 6 poloh
19 kg
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Rámová pila

speciální výbrus zubů - řeže oběma směry.

hmotnost: 575g 
délka: 620 mm

  Obj. č. 124800

Hrábě na listí velké

hmotnost: 230 g 
délka: 228 mm
záběr: 511 mm

  Obj. č. 135010

Nůžky na silné větve 
- převodové

hmotnost: 1060 g 
délka: 962 mm
průměr: 50 mm

  Obj. č. 112590

Nůžky na silné větve 
- převodové

hmotnost: 550 g 
délka: 545 mm
průměr: 38 mm

  Obj. č. 112290

Zasouvací pilka Xtract SW75

délka čepele: 255 mm

  Obj. č. 123880

Zasouvací pilka Xtract SW73

délka čepele: 255 mm

  Obj. č. 123870

Hrábě na listí

hmotnost: 169 g 
délka: 212 mm
záběr: 415 mm

  Obj. č. 135020

Hrábě 

S kluznými křidélky

hmotnost: 270g 
délka: 175 mm
záběr: 410 mm

  Obj. č. 135050

Násada na hrábě 

hmotnost: 350 g 
délka: 1600 mm

  Obj. č. 135000

Nůžky zahradní PROFI

Do průměru 26 mm

hmotnost: 265 g 
délka: 230 mm

  Obj. č. 111960

Nůžky zahradní 
s pákovým převodem

Do průměru 20 mm

hmotnost: 132 g 
délka: 173 mm

  Obj. č. 111340

Nůžky teleskopické
 
délka násady: 230 - 410 cm, 
do průměru 32 mm
převod síly 1:12 

  Obj. č. 115560

Rýč zahradní špičatý ERGO

hmotnost: 2000 g 
délka: 1165 mm

  Obj. č. 131410

Shrnovač na sníh

hmotnost: 1520 g 
délka: 1520 mm
záběr: 533 mm

  Obj. č. 143000

112_117 CZ up.indd   117 4/10/13   11:57 AM



118 739 094 111 0415 625 720

Herbicidy

Roundup Klasik 
Účinná látka:  glyphosate - IPA 480 g/l

ROUNDUP Klasik je neselektivní listový herbicid 
se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají 
výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním 
prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto 
translokací se docílí zničení i podzemních orgánů 
odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán 
kořeny a nepůsobí na semena.

Roundup Klasik 640 litrů    Obj. č.47108144 

Roundup Klasik   20 litrů    Obj. č.47108044

Roundup Klasik     5 litrů    Obj. č.4710844

Roundup Klasik     1 litr      Obj. č.4710845

ROUNDUP Biaktiv 
Účinná látka:  glyphosate - IPA 480 g/l

ROUNDUP BIAKTIV je neselektivní listový herbi-
cid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají 
výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním 
prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto 
translokací se docílí zničení i podzemních orgánů 
odolných vytrvalých plevelů. Možno použít i k vod-
ních plochách.Není přijímán kořeny a nepůsobí na 
semena. Aplikujte za slunečného počasí, déšť do 
2 hodin po aplikaci snižuje účinost.

ROUNDUP Biaktiv 20 l    Obj. č.47108055

ROUNDUP Biaktiv   1 l    Obj. č.4714755

Roundup Flex
Účinná látka:  glyfosate -  480 g/l

ostřikový herbicidní přípravek ve formě kapalné-
ho rozpustného koncentrátu pro ředění vodou 
k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné 
půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvi-
daci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi 
a listy a asimilačním prouděním je rozveden do 
celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení 
i podzemních orgánu odolných vytrvalých pleve-
lu. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. 
Proti jiným přípravkům působí lépe na odolné 
plevele a to i ve ztížených podmínkách, např. při 
nižších teplotách.

Odolnost proti dešti již hodinu po aplikaci.

Roundup Flex    Obj. č. 74108090

BOFIX 
– Selektivní herbicid do trávníků
Účinná látka:  fluroxypyr 40 g/l clopyralid 20 

g/l MCPA 200 g/l 

Postřikový selektivní herbicid ve formě mikronizo-
vaného suspenzně emulzního koncentrátu k hube-
ní odolných dvouděložných plevelů v okrasných 
a účelových trávnících.

Přípravek Bofix proniká do rostlin prostřednic-
tvím listů, účinná látka je translokována až do 
kořenů. Poté dochází k vadnutí a po-
stupnému odumření plevele. Dešťové 
srážky po 2 hodinách od aplikace neo-
vlivní negativně účinek přípravku 
na plevele. 

BOFIX   1litr    Obj. č. 47108100

Agro Glyfoklasik 
– totální herbicid
Účinná látka:  glyphosate - IPA 480 g/l

–  Neselektivní listový herbicid 
se systematickým účinkem

– Rostliny ho přijímají zelenými částmi rostliny
–  Zajistí zničení celé rostliny včetně podzemních 

kořenových systémů
– Dávkování:  1 l na plochu 2000 m2

– Balení: 1 litr 

     Obj. č. 47017037

Dicotex 
– selektivní herbicid do trávníků
Účinná látka:  2,4 – D (ISO) 70 g/l, 
MCPA (ISO) 70 g/l, Mecoprop-P (ISO) 42 g/l, 
Dicamba (ISO) 20 g/l

Systematický přípravek proti dvouděložným ple-
velům. Při aplikaci jsou účinné látky selektivního 
herbicidu translokovány do kořenů, stonků, od-
denků, což vede ke zničení nežádoucích rostlin 
v trávníku a podpoře kvalitního trávníku.

Selektivní herbicid způsobuje u dvouděložných 
plevelů deformace listů a stonků s ná-
sledným odumřením celé rostliny. 
Rychlý účinek patrný už po ně-
kolika hodinách.

–  Spolehlivý přípravek pro hu-
bení všech běžných plevelů 
v trávníku

–  Dávkování: 1 l přípravku 
na 1000 m2

– Balení: 1 litr 

     Obj. č. 47017193
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Ochrana proti okusu zvěří

Online-
nákup

www.interforst.cz

Sanatex
Přípravek s fungicistatickým účinkem k ochraně stro-

mů  po vytloukání a k asanaci poranění stromů po me-

chanickém poškození při těžbě a přibližování dřeva. 

Aplikace se provádí speciálními kartáči.

Sanatex hnědý 10 l   Obj. č. 194000

Sanatex hnědý 2,5 l   Obj. č. 1940001 

Sanatex hnědý 1 l   Obj. č. 1940002

WAM
Minerální pasta k ochraně dřevin před zimním okusem zvěří.
Možno použít na jehličnany i listnáče.  Působí nejen pachem, ale 
i mechanicky, minerální látka skřípe zvěři mezi zuby. Není návy-
kový, možno používat opakovaně. Pasta je růžovočervené barvy, 
aplikace na dřevinách je 
dobře vidět. Nízká 
spotřeba přípravku od 
2kg na 1000 sazenic, jed-
noduchá aplikace ruka-
vicí. Aplikace se provádí 
na vyzrálé letorosty až 
do prvních mrazů.
WAM balení 7 kg 

  Obj. č. 987645

Aversol 
Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních kultur proti okusu zvěří. 

Aversol je pastovitá směs žlutošedé (hnědé) barvy charakteristického zápachu.

Je mísitelný vodou, po zaschnutí je však již ve vodě 
nerozpustný. Obsahuje repelentní látku, je velmi tr-
vanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Nepoško-
zuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Aplikaci provádí-
me speciálními kartáči, popř. postřikovačem

Aversol univerzální  10 kg   Obj. č. 47112010

Aversol univerzální  2,5 kg   Obj. č. 47112050

Aversol univerzální  1 kg   Obj. č. 47112040

Aversol letní 2:1  10 kg    Obj. č. 47112020

Aversol zimní 5:1  10 kg   Obj. č. 47112030

Cervacol Extra
Repelentní přípravek k ochraně listnatých i jehličnatých dřevin před okusem v zimním ob-

dobí. Zvěř odpuzuje pachem a mechanicky přítomnou látkou, která skřípe mezi zuby. Ap-

likace se provádí rukou v ochranné rukavici. 

Dávkování 2,5 kg na 1000 sazenic. Možno 

aplikovat i na vlhkou sazenici.

Cervacol Extra -baleno 

v  sáčcích po 5 kg     Obj. č. 47127

Aplikační taška   Obj. č. 4712799

Morsuvin 
Repelentní přípravek k ochraně dřevin v době vegetačního klidu. 

Přípravek odpuzuje zvěř pachově a tzv. zubovrzem, který způsobuje 

přítomnost písčité složky. Přilna-

vost i na vlhké sazenice, pro zvěř 

není návykový. Aplikace se provádí 

speciálními kartáči.

Morsuvin - 14 kg prodej do 31.7.  

   Obj. č. 4711154

Morsuvin - 14 kg prodej do 31.12.

   Obj. č. 4711155

Kartáč na sazenice rovný   Obj. č. 274200

Kartáč na sazenice -V -točený   Obj. č. 274603

Pellacol
Přípravek k zimní i letní ochraně dřevin. Při ošetření poraněných 

míst zabraňuje infekci dřevokaznými houbami a podporuje hojení 

ran. Působí pachově i chuťově odpudivě, má dlouhodobý účinek. 

Aplikace se provádí nátěrem popř. postřikem.

Pellacol 5 kg  

   Obj. č. 47110
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Pěstební pomůcky

Vyvazovací popruh pro kotvení stromů

Bavlna, š. 25 mm, role  50 m       Obj. č. 361501

POP, š. 25 mm, role 50 m           Obj. č. 315020

Jutová tkanina na kmeny stromů
- ochrana proti okusu

- ochrana mrazu

- ochrana proti jarnímu slunci

- 100 % přírodní materiál, není nutno odstraňovat

- šířka 15cm, délka 25m 

  Obj. č. 2418015

Mulčovací textilie netkaná

Textilie zabraňuje prorůstání plevelů, snižuje odpar vody z půdy.  

UV stabilizace, nově i v hnědé barvě pro použití pod mulčovací kůru. 

Geotextilie jutové, kokosové

Výhody použití geotextili:

- Protierozní ochrana půdy

- Oseté semeno není před zakořeněním splavováno

- Rozpadající se geotextilie slouží zároveň jako hnojivo

- Zmírňuje vysychání půdy

-  Použitelné a používané i v nejpřísněji střežených lokalitách, 

jako jsou CHKO

- Neškodí živočichům, naopak dotváří jejich přirozené prostředí

-  Jako stoprocentně rozložitelný materiál vhodná 

i pro rekultivace vodních toků

Rašlový úplet - stínovka
Textílie určená nejen na ploty, ale i na stínění mladých rostlin před 

sluncem, ochranu kultur před ptactvem. Životnost úpletu je závislá na 

intenzitě vystavení slunečnímu záření, přibližně 5 let, UV stabilizace.

Tabletované hnojivo Silvamix C
Hnojivo s pozvolným uvolňováním živin po dobu až 2 roků

Obsah živin:  N 11 - P 17 - K 8 - MgO 7

hmotnost tablety:  10g

balení:     20kg 

  Obj. č. 474102020

Kokosový motouz 
pro kotvení stromů

11 mm, balení cca 2kg, délka cca 100m 

  Obj. č. 361555

20kg 

020

Obj.č.  barva rozměr gramáž hmotnost

450100 černá 1,6m x 100m 50g 8kg

450250 černá 1,6m x 250m 50g 20kg

450251 černá 1,6m x 250m 45g 18kg

450101 hnědá 1,6m x 100m 50g 8kg

Obj. č. procento stínění šíře role

40130156 30% 156 cm 100 bm

401301561 30% 156 cm 50 bm

40150156 50% 156 cm 100 bm

401501561 50% 156 cm 50 bm

40170156 70% 156 cm 100 bm

401401561 70% 156 cm 50 bm

možno dodat i v šíři 312cm a 50% i v šíři 624cm

Rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku na základě Vaší poptávky.
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Travní osiva a hnojiva

Full seasons New Grass Maintenance Pre-winter

Složení (NPK):  28-5-5 + 2 MgO 20-20-8 24-5-12 14-5-21 + 2 MgO

Dávkování: 60 – 80 g/m2 25 – 35 g/m2 25 – 35 g/m2 30 – 40 g/m2

Působnost: 8 – 9 měsíců 8 -12 týdnů 8 -12 týdnů 4 – 5 měsíců

Použití: březen – květen celou veg.dobu březen - červenec srpen - listopad

Balení: 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

  Obj.č. 071555 071527 071051 071530

Travní směs Univerzal:

Směs určená pro zatravnění  

ploch bez pravidelné péče 

a údržby.  Na místa, kde ne-

jsou kladeny vysoké nároky 

na kvalitu. Výhodou je vyšší 

odolnost proti suchu. 

Travní směs Sport:

Směs s vysokou odolností 

vůči zatížení určená pro 

založení do míst s aktivní 

rekreací až po sportovní 

plochy.

Travní směs Park:

Směs travních odrůd tvořící hustý travní porost s nižším vzrůstem, vhodná pro městské 

parky, rekreační a rodinné zahrady. 

Univerzal Sport Park

Odolnost vůči zatížení: střední vysoká střední

Rychlost zapojení: vysoká vysoká střední

Nároky na ošetřování: nízké střední střední

Výška sečení: 4-8 cm 3-5 cm 3-4 cm

Výsevek: 30-40 g/m2 30-40 g/m2 25-35 g/m2

Balení: 25 kg 25 kg 25 kg

  Obj.č. 015100 015108 015104

Trávníkový substrát zakládací:

  obj.č. 073091 big bal   2 mš

Zahradnický substrát:

  obj.č. 073065 big bal 3 mš

Speciální dlouhodobá trávníková hnojiva Everris – Scotts
Profesionální hnojiva pro trávníky s dlouhodobým účinkem, která zajistí správný růst a kvalitní trávník. 
Uvolňování živin závisí na teplotě půdy, omezení rizika popálení trávníku, redukce vyplavování živin.

Scotts New Grass:

-  Ideální hnojivo při položení trávníkových koberců, při zakládání no-

vých trávníků a při regeneraci starších trávníků. Živiny jsou dodávané 

vyváženým způsobem, aby nepoškodily zranitelné kořeny. Pomáhá 

trávníku v rychlém růstu a vytvoření hustého drnu.

Scotts Pre-winter:

-  Pro trávník zelenější na podzim i na jaře. Hnojivo sloužící k přípravě 

trávníku na zimu. Posiluje kořeny a trávník lépe odolává stresovým 

podmínkám.

Scotts Full seasons:

-  Nejdlouhodobější trávníkové hnojivo na trhu. Stačí 

pouze jedna aplikace ročně. Dokáže vyhnojit trávník 

po celé vegetační období

Scotts Maintenance:

-  Univerzální dlouhodobé hnojivo s vyšším obsahem dusíku. 

Pomáhá nastartovat trávník  během jarních měsíců a udržuje 

trávník v kondici během celého vegetačního období.

Dále v nabídce:

Rašelina baltská:

  obj.č. 00978A balení: 250 l
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Antiknabb
Ochrana kmene proti vytloukání 
➜ drží vlastním 
 napětím
➜ nevrůstá
➜ přes síťovinu proniká 

světlo a vzduch 
ke kmeni a udržují 
tak zdravou kůru

110 cm výška, Ø 7 cm   

  Obj. č. 474442

Opěrná tyč
➜ z řezaného tvrdého dřeva (akát)

➜ zašpičatělé, dlouhá životnost

➜ neimpregnované

➜ 25 x 25  mm

Jiné rozměry na objednání

122 739 094 111 0415 625 720

Individuální ochrana pro listnáče a jehličnany

➜ Nejvyšší stabilita zajištěná prostřednictvím 

osmi podélných zpevnění a tím je optimální 

pro polohy bohaté na sníh

➜ Vzdušná oka s optimálním dopadem světla 

➜ Dobrá ochrana kůry, podporující růst

➜ Dlouhá trvanlivost, poté se materiál rozpadá 

šetrně k přírodě

➜ pastva zůstává zachována

➜ jednoduché upevnění na upevňovací tyči pomocí           

provázku nebo kabelové spojky

PRO FORST OCTO®

➜ Znovu upotřebitelné, kdykoliv odnímatelné

➜ Propustné pro světlo, kapénkové zavlažování

➜ Silný materiál kvůli stabilitě

➜ Mnohostranné použití také ve 

vinařství a ovocnářství (60 cm)

➜ Upevnění k opěrné tyči bez vázacího drátku

LESNICKÝ TUBUSPRO FORST RAUTE® 
➜ Jednoduché upevnění na upevňovací tyči 

pomocí provázku nebo kabelové spojky

➜ Dobrá ochrana kůry

➜ Žádný úkryt pro vosy a mšice

➜ Velký růstový průměr vhodný pro 

listnáče, jehličnany i keře

Vázací drátky k tubusu
Dodáváno po 75 nebo 100 ks, délka 30cm 

  Obj. č. 4821531

Délka
cm

 Obj. č.

150 47451

Délka Obj. č.

120 cm   47409

150 cm   47405

Délka ø cm Obj. č.

Výhoda ceny: hadicová role pro vlastní krácení

100 bm 20   474152

100 bm 32   474153

Délka ø cm Obj. č.

120 cm 11/12   47444-OC

Výhoda ceny: hadicová role pro vlastní krácení

100 bm 11/12   474150-OC

1 1
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… růst dobře chráněn

2  Ochranná špička
Chrání před zimním a letním okusem, materiál pružný 

a odolný proti povětrnostním vlivům

Baleno po 500 kusech

  Obj. č. 47402

1  Manžeta proti okusu
K ochraně terminálního prýtu, materiál odolný proti 

povětrnostním vlivům, kdykoliv odnímatelná a znovu 

použitelná

  Obj. č. 47437

Polytex - ochranná síťovina z polyetylenu
Ochrana rostlin proti okusu zvěří je vyrobena z polyetylenu s UV stabilizací. Zaručuje 

dostatečnou trvanlivost do doby zajištění kultury, poté se materiál samovolně rozpa-

dá. Dodáváno ve 100m hadicových rolích pro vlastní krácení na požadovanou délku dle 

výšky rostlin.

Plastové pletivo PE
Plotovina z polyetylenu je vhodná k individuální ochraně rostlin proti okusu zvěří. 

Zahuštěná síťovina poskytuje dokonalou ochranu při zachování optimálních světelných 

podmínek pro růst rostliny. Je dodávaná v 50 m rolích v zelené a černé barvě.

Ochranná spirála Mono 
proti vytloukání
➜  Vhodná pro listnáče, jehličnany a ovocné stromy  

➜ obzvláště silný a stabilní tvar

➜ velká pružnost nezabraňující růstu

➜ lze snadno navléknout

➜ dobré držení, vysoká stabilita

➜ 2,8 cm šírka pruhů

➜ 2,4 cm vzdálenost pruhů

Délka 75 cm         Obj. č. 47303

Délka 100 cm       Obj. č. 47302  

Délka ø cm Obj. č.

100 bm 13 4740130

100 bm 20 4740200

Délka výška ø oka Obj. č.

50 bm 125 cm 17 mm 40112517

50 bm 150 cm 27 mm 40115027

1
2
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Dodáváno ve dvou provedeních: Uzlové pletivo se používá na oplocení staveb-

ních prostor, hospodářských objektů, pastev a 

lesních ploch. Je využitelné při ochraně dálnic.

Jeho neocenitelnou vlastností je pružnost, 

která umožňuje spolehlivě kopírovat terén.

Nezanedbatelná je i jeho nízká cena.

výška 160cm 
19 vodorovných drátů
Typ I. obj. č.  160019152028
Typ II. obj. č.  160019151825

výška 150cm
12 vodorovných drátů
Typ I. obj. č.  150012152028
Typ II. obj. č.  150012151825

výška 200cm 
16 vodorovných drátů
Typ I. obj. č.  200016152028
Typ II. obj. č.  200016151825

výška 160cm 
14 vodorovných drátů
Typ I. obj. č.  160014152028
Typ II. obj. č.  160014151825
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Další typy naleznete na www.interforst.cz (sk)
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Lesnické pletivo proti zvěři
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Hagopur - Pachové ohradníky

Přípravky Hagopur představují světovou špičku mezi repelenty jež mají omezit průnik zvěře na plochy, kde by mohla způso-
bovat škody, nebo by mohlo dojít ke škodám na zvěři. Pachový ohradník Hagopur je vyvinutý produkt, který má maximálně 
snížit škody vzniklé okusem dřevin a zabránit nehodovosti na silnicích.

Kufr obsahuje: 
1x Pachový ohradník - dávkovač
2x Pachový ohradník - pěna 750 ml
2x Pachový ohradník - koncentrát 500 ml
2x Pachový ohradník - čistič 

  Obj. č. 5518200

Pachový ohradník se používá v Německu od roku 1990 a stal se nedílnou sou-
částí mnoha úseků silnic. Tento systém se také používá v Rakousku, Švýcar-
sku a Španělsku. S velkým úspěchem na mnoha silnicích. 
V Německu je již 30.000 km silnic s pachovým ohradníkem a bilance snížení je 
o 76%, v různých prokázaných jednotlivých případech dokonce až o 100%. 
Pachový ohradník je zcela ekologický. 
Pachový ohradník ® je založen na speciální pěně, která se aplikuje podél silnic 
a zabraňuje častým nehodám. Velmi zjednodušeně:. Působením UV záření se 
z pěny uvolňuje vůně - kombinace složek: vlk, rys, medvěd a člověk.
Senzibilizující účinek ohradníku® založena na kombinaci: vůně koktejlů, poulič-
ní hluk a pohyb vozidel.

Popis produktu: 
Pachový plot – pěna obsahuje speciální pachové látky. Pěna 
se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Ztvrd-
lá pěna pachového plotu neovlivňuje životní prostředí. Zpo-
čátku světle žlutá pěna, postupem času tmavne a rozpadá se. 

  Obj. č. 5518210

Použití: 
Pachový plot – pěna je nosný materiál, který je možné ihned použít a který 
obsahuje přirozený pachový koncentrát, který po aplikaci působí cca 10 – 
12 týdnů. Aplikovaný pěnový zásobník vydrží 3 – 5 let. Optimálního dlou-
hodobého účinku dosáhneme pravidelnou opětovnou aplikací koncentrátu 
každých 4 – 6 měsíců. Pěnu, která sama drží na podložce, nanášíme v útva-
rech velkých asi jako tenisové míčky nebo v deseti centimetrových pruzích 
širokých asi 2 – 3 prsty na vidlice větví, kůru stromů, pařezy (1), kolíky (2) 
nebo případně svodidla (3). Pěnu ideálně aplikujeme na stranu odvrácenou 
od silnice. Tím se zvyšuje pozornost zvěře a i nadále migruje. Ochranného 
účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu. 
Láhev obsahuje asi 45 l hotové pachové pěny, tj. asi 200 pěnových koulí 
aplikované ve vzdálenosti 5 m ve dvou řadách = 500 m pachového plotu na 
jedné straně silnice (4).

Popis produktu: 
Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka, která 
se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Žá-
doucího dlouhodobého účinku dosáhneme pouze v součin-
nosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný mate-
riál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje pozornost zvěře, 
která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí 
a i nadále migruje.

  Obj. č. 5518220

Slouží k dokonalému vyčištění dávkovací pistole po použití, 
obsah 500 ml

  Obj. č. 5518230

Speciální dávkovací pistole určená k aplikaci přípravků hagopur.

  Obj. č. 5518242

Speciální dávkovací pistole určená k aplikaci přípravků Hagopur 
v levnějším provedení DUFTZAUN.

  Obj. č. 5518240

HAGOPUR – APLIKAČNÍ KUFR HAGOPUR Duftzaum – PĚNA 

HAGOPUR Duftzaum – KONCENTRÁT

HAGOPUR Duftzaum – ČISTIČ 

HAGOPUR Dosiergerät – DÁVKOVAČ
HAGOPUR Duftzaun – DÁVKOVACÍ PISTOLE

00 ml

Pop
Pac
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Divočák Stopp
Na bázi v přírodě identických pachových látek, které divočákům signalizují 
přirozené nepřátele. Největší účinnost a široký rozsah použití. Pomocí kapilární 
rourky nanášet přímo z dózy, pachová látka se nastříká přímo na filcové polštářky  
hliníkového pruhu, tím je předávkování vyloučeno.
Pach vydrží podle počasí až 5 týdnů. 
Potom je nutné polštářky znovu po-
stříkat. Použití  hliníkových pruhů 
opatřených filcovými polštářky, za-
jišťuje společně s dodatkovými kom-
ponenty (hluk, pohyby a odrazy 
světla) maximálně možný úspěch. 
1 dóza stačí na cca 120 postřiků.

500-ml-dóza

  Obj. č. 47206

Hliníkové pruhy s pachovými polštářky
10 kusů v balení

  Obj. č. 47207 

ky
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Pěstební nářadí

Sazák lesnický

Sazeč s délkou cca 100cm, ručně kovaná pracovní část, kompletní výroba v ČR 

  Obj. č. 5850

  Obj. č. 58501 - Sazák s gumovými madly

Sazák na obalovanou sadbu

Sazeč s délkou cca 100cm, jehlan 22cm dlouhý s kovanou špičkou, kompletní výroba v ČR

  Obj. č. 5851

  Obj. č. 58511 - Sazák s gumovými madly

Násada motykoseker, zalesňovacích krumpáčů

- materiál buk, délka 110 cm

  Obj. č. 74104 - násada Interforst - rozměr násady vyroben přesně pro 74103, 76414 a 72205

  Obj. č. 74102 -  násada univerzální - větší rozměr pro individuální úpravu

Motykosekera kovaná
Na rozdíl od jiných výrobců, nejsou naše motykosekery 
vyráběny předěláním krumpáčů, ale jsou kompletně vyrá-
běny v ČR z nových kvalitních materiálů.
Sekerová i motyková část je ručně kovaná. 

Motykosekera lehká 900 g

Pouze 900g, přesto všechny výhody motykosekery proti 
klasické motyce.

Sekerová i motyková část je ručně kovaná. 

  Obj. č. 76415

Motyka špičatá 630 g

  Obj. č. 7402

Násada do motyk 120 cm
Vhodná pro 76415, 72125 a 7402

  Obj. č. 572501

Krumpáč zalesňovací 1,5 kg
menší oko pro násadu než u běžných krůmpáčů, 
možno použít násadu do motykoseker 

  Obj. č. 72205

Motykosekera IF 1.750 g

  Obj. č. 74103IF    motykosekera

  Obj. č. 74109       jasanová násada 110 cm

Motyka kovaná 600g

  Obj. č. 72125

motykosekera široká   1,8kg     Obj. č. 74103

motykosekera úzká      1,4kg     Obj. č. 76414 
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Pěstební nářadí

Násada s PH-Y madlem 

- vhodná pro 5310 a 5342 

  Obj. č. 5742

Rýč špičatý černý 

  Obj. č. 5310

Rýč štychar krátký

  Obj. č. 5342

Kosisko kovové

  Obj. č. 517701

Kosisko jednoručkové 

  Obj. č. 517001

Kosisko dvouručkové

  Obj. č. 516001

Kroužek na kosu

  Obj. č. 527001

Brousek na kosu

  Obj. č. 543501

Kososrp

  Obj. č. 505401

Srp

  Obj. č. 78606

madlem 

0 a 5342 

Kosa lesnická 40cm

  Obj. č. 5051

Mačeta s koženou rukojetí
Délka čepele 30 cm, pevná rukojeť s háčkem proti vysmeknutí. 

  Obj. č. 78103  

Mačeta s dřevěnou rukojetí
60cm      Obj. č. 5335  

Mačeta s násadou 
krátká násada 40cm   600g      Obj. č. 78604

dlouhá násada 60cm   700g     Obj. č. 78607

 Kovové hrábě na lesní klest   

šíře  60cm

  Obj. č. 72200
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Štěrbinové lapače a feromony
MultiWit BK

Štěrbinový lapač
S novou inovovanou  
mokro/suchou lapací vanou .
Lapací tekutina na bázi antismo-
lové lapací soli slouží k tomu, že 
po odchytu kůrovce se bakterie 
usmrtí. 

  Obj. č. 46997  
 

MultiWit BK 
Lapací vana
Včetně dešťového žlábku, zátky 
se  sítem. 
K úpravě stávajících 
štěrbinových lapačů.

  Obj. č. 46998 

NOVÉ!

Štěrbinový lapač na kůrovce
Biotechnický lapací a obranný systém proti lesním 
broukům. Dobový a úspěšný systém obrany a  kontro-
ly lesních škůdců. Extrémně vysoká bezpečná funk-
ce. Černé zabarvení zvyšuje výsledky odchytu a 
zabraňuje nežádoucí spoluodchyt užitečného hmyzu.
Náhradní přihrádka (zásuvka).

  Obj. č. 47000     

Náhradní přihrádka
  Obj. č. 47003

Stojan na tři lapače
Kompletní se spojovacím a napínacím lankem, ještě lepší 
výsledky odchytu, je nutný pouze jeden feromon.

  Obj. č. 47002     cena bez lapače

Stojan pro jednotlivý lapač
z profilové oceli

  Obj. č. 47005     cena bez lapače

PCIT Ecolure   Obj. č. 4722010 

Kombinovaný feromonový odparník na odchyt lýkožrouta lesk-
lého a lýkožrouta smrkového. Klasický střihací odparník s mož-
ností druhého nastřižení sáčku, který se může, ale nemusí pro-
vést. Nastřižení druhé části  odparníku provedeme v případě, 
kdy potřebujeme uvolnit více učinné látky např. při kalamitě. Při 
nastřižení prvního sváru účinnost 5 týdnů. Možnost nastřižení 
druhého sváru prodloužení účinnosti o 1-3 týdny.

PC Ecolure   Obj. č. 4722020
Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta lesklého. Kla-
sický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáč-
ku, které se může , ale nemusí provést. Nastřižení druhé 
části  odparníku provedeme v případě, kdy potřebujeme 
uvolnit více učinné látky např. při kalamitě. Při nastřižení 
prvního sváru účinnost 5 týdnů. Nastřižením druhého sváru 
získáme prodloužení účinnosti o 1-3 týdny.

IT Ecolure Klasik   Obj. č. 4722030

Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového. 
Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku,které se může ,ale nemusí pro-
vést.Nastřižení druhé části odparníku provedeme v případě, kdy potřebujeme uvolnit více učinné 
látky např. při kalamitě. Odparník se odstřihne v prvním sváru,účinnost 5 týdnů. Možnost další-
ho nastřižení a prodloužení účinnosti o 1-3 týdny.

IT Ecolure Mega   Obj. č. 4722040
Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového s dlouhodobým účinkem, čímž překrývá 
dobu jarního a letního rojení. Není třeba odparníky v lapači vyměňovat, pouze v případě třetího 
rojení, přidat IT ECOLURE klasik. Pouze po jednom klasickém nastřižení folie sáčku na určeném 
místě uvolňuje účinnou látku po dobu min.18 - 20 týdnů.

IT Ecolure Extra   Obj. č. 4722050  
Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového. Klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku,které se může ,ale nemusí provést.Nastřižení druhé části odparníku pro-
vedeme v případě, kdy potřebujeme uvolnit více učinné látky např. při kalamitě. Odparník s delší do-
bou účinnost 8-10týdnů, možnost nastřižení druhé části po 5 týdnech.

IT Ecolure tubus   Obj. č.4722060
Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového. Feromony jsou po vyjmutí hermeticky 
uzavřeného obalu uvolňovány po dobu 18 týdnů. Baleno po 5 ks, odběr pouze celého balení, cena 
uvedena za ks.

Pheroprax - A   Obj. č. 4710
Feromonový odparník k odchytu lýkožrouta smrkového. Feromon pozvolna proniká stěnou 
odparníkuv závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě je uvolněno více učinné látky pro zachycení int-
zivnějšího rojení škůdce při vyšších teplotách.Odparník ampulkového tvaru umožňuje vizuální 
kontrolu množství účinné látky. Doba účinku je 10-14 týdnů. První odparník se umistňuje do 
lapače na jaře, těsně před rojením lykožrouta, obvykle v druhé polovině dubna až počátkem květ-
na. Druhý odparník se vkládá do lapače před letním rojením, to je obvykle koncem června až 
počátkem července.

FeSex Typo    Obj. č .4710399 
Feromonový odparník na lákání lýkožrouta 
smrkového v lesních porostech, vhodný pro 
použití do lapačů. Feromon se uvolňuje 6 - 8 
týdnů. Baleno po 10 ks, odběr pouze celého 
balení, cena uvedena za ks.

lýkožrout lesklý

lýkožrout smrkový

Online-
nákup

www.interforst.cz
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Hubení škůdcůHubení škůdců

Vaztak 10 EC 
Účinná látka: alfa-cypermethrin 100 g/l
Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního 
koncentrátu na bázi světlostabilního syntetického pyre-
throidu k hubení škodlivého hmyzu k ochraně polních kultur 
a v lesním hospodářství. Vaztak 10 SC je vysoce účinný 
světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti někte-
rým druhům žravého a savého 
hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. 
Účinkuje jako dotykový a požerový 
jed. Není systémovým přípravkem 
a je proto třeba dostatečného 
množství vody k zabezpečení dob-
rého krycího účinku ošetření. Pří-
pravek je stabilní vůči světlu a má 
nízkou rozpustnost ve vodě, proto 
má dobrý reziduální účinek na po-
vrchu listů. Povlak Vaztaku 10 SC 
je odolný vůči dešti za předpokla-
du, že aplikační kapalina zaschne 
dříve než začne pršet.

Vaztak 10 SC 1l 

  Obj. č.4702744 

Fury 10 EW
FURY 10 EW je insekticid s obsahem účinné látky 
zeta-cypermethrin patřící do skupiny syntetických 
pyrethroidů. Přípravek hubí žravý a savý hmyz jako 
kontaktní a požerový jed. Vzhledem k lepšímu izo-
mernímu spektru je zeta - cypermethtrin 2,5 - 3 x účin-
nější než cypermethrin. Na rozdíl od jiných preparátů 
je formulován jako olej - voda (EW). Tato formulace 
snižuje celkové povrchové napětí jíchy a tím dochá-
zí ke zlepšení pokryvnosti ošetřované plochy. Vyso-
ká účinnost umožňuje nízké dávkování. Jako všech-
ny přípravky tohoto složení je jedovatý pro ryby, pro 
včely je však relativně neškodný, stejně tak pro zvěř 
a ptáky. Pro tyto vlastnosti je zvláště vhodný pro po-
užití v lesním hospodářství. Při preventivním a ku-
rativním ošetření se vyšší dávka (0,3- 0,5 %) pou-
žívá v jarním období, proti zamezení pozdně letních 
a podzimních žírů stačí dávka nižší (0,2 - 0,3 %). Pro 
zlepšení pokryvnosti a označení lze použít roztok 1 % 
Scolycidu.Spotřeba jíchy na ošetření 1m3 se pohybu-
je v rozmezí 5-8l.

Fury 10 EW    Obj. č. 4702555

Scolycid C 
Barevná přísada do insekticidních přípravků 
pro rozlišení ošetřených ploch od neošetře-
ných ploch neodkorněného dřeva. Scolycid C 
je intenzivně červené barvy.

Scolycid C 5 litrů    Obj. č.4720409 

Zádový postřikovač Solo 475/485
Pohodlná zádová konstrukce a velký plnící otvor ná-
drže pro jednoduché plnění, vyprazdňování a čištění, 
s membránovým čerpadlem.

475 485

Obsah 15 litrů 20 litrů

Hm. prázdné 
nádrže

4,6 kg 5,2 kg

Provozní tlak 4 bar 4 bar

Obj. č.    4000175   4000185

Postřikovač Solo 416 s akumulátorem
Tlak a množství aplikované kapaliny je volitelné ve 
dvou stupních pro tlak 1,4 nebo 2,8 bar. Bezúdržbový 
akumulátor na 12V 5,2Ah vydrží při tlaku 1,4 bar na 
179 litrů kapaliny, při 2,8 bar na 115 litrů. Možno do-
koupit akumulátor 12V 7,5Ah.

416

Obsah 20 litrů

Hm. prázdné nádrže 6,4 kg

Provozní tlak 1,4/2,8 bar

Obj. č.    4000116

Ruční postřikovač Solo 456/457
Ergonomická rukojeť čerpadla a uchopení, velký 
plnící otvor pro jednoduché plnění, vyprazdňová-
ní a čištění.

456 457

Obsah 5 litrů 7,5 litrů

Hm.prázdné 
nádrže

2,5 kg 2,6 kg

Provozní tlak 3 bar 3 bar

Obj. č.   47513   47521

PostřikovačePostřikovače
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Jistota ve vzdušných výškách

Sedací úvazek NAVAHO VARIO 
Kyčelní a sedací pás, vysoký komfort díky vypolstrovaným smyčkám nohou 
a širokému vypolstrovanému kyčelnímu pásu.
Oka pro zavěšení vpředu a na bocích pro zajištění na na pracovním místě.

Obvod pasu
70 – 100 cm

  Obj. č. 42121 vel. M

Obvod pasu 80 – 140 cm

  Obj. č. 42121 vel. L

Opasek EUROLINE
EN 358 s dvojitou přezkou, 2 zachycovací 
poutka. Polyesterový pás široký 85 mm, 
chránič ledvin z pěnového materiálu.

Vel. 1: 75–100 cm    Obj. č. 4211 
Vel. 2: 95–120 cm    Obj. č. 42110
Vel. 3: 115–140 cm   Obj. č. 42112 

Přilba Vertex Vent
CE EN 12492, ANSI Z89.1-2003 Typ I, Třída C
Vypolstrovaná přilba pro práce ve výškách a záchranu, standardní otvory pro 
chrániče sluchu Lektor, skořápka přilby z polykarbonátu, integrovaný úchyt 
pro čelní svítilnu, 5 nastavitelných větracích otvorů na obou stranách,  pozice 
brady lze přesouvat dopředu nebo dozadu, tlustý pěnový  pás kolem hlavy, na-
stavitelný od 53 po 63 cm, 465 g.

  Obj. č. 28032

Speciálně vystužené polstrování pasu a nohaviček.
Sedák je určen k zajištění pracovníka při práci na stromě. Pohyblivý přední 
navazovací bod, díky kterému umožňuje volný pohyb při prořezávání a kácení 
stromu snadná vyměnitelnost spojovačky a centrálního oka v případě poško-
zení.
Velikost: M/L, XL
Hmotnost: 1800g, 
CE 0123, EN 358, EN 813

  Obj. č. W00170B03

Sedací úvaz - TIMBER

Plně nastavitelný úvazek pro zachycení 
pádu s polstrovaným bederním pásem, 
nohavičkami a ramenními popruhy. 
Rovněž se hodí pro polohování, se-
stup, výstup a záchranu

celotělový úvazek

Speciálně anatomicky tvarované pols-
trování pasu a nohaviček. 2 velká 
poutka na materiál + 4 textilní poutka 
pro brašny s nářadím sloty navržené 
pro bezpečné zavěšení drahého vyba-
vení (motorová pila, vrtačka….)
Velikost: S, M/L, XL, 
Hmotnost: (M/L) 1720g (+-15g)
CE 1019, EN 358, EN 813, 
EN 361

  Obj. č. W0041BR

PROFI WORKER standard

Příslušenství k Vertex Vent 

Chránič sluchu H510P3e    Obj. č. 28102

Mřížka z umělé hmoty        Obj. č. 28200

Zdířkové upevnění               Obj. č. 28403
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Stupačky

Holeňové stupačky
Velká anatomická opěrka s výměnným polštařováním chrá-
ní dokonale dolní část holeně před poraněním, délka hole-
ně stavitelná od 40 – 52 cm. Široký suchý zip nahoře, silné 
textilové opásání dole. Hroty z chrom-vanadiové oceli, tvar 
hrotů zhotovený ve dvojitém úhlu, dva břity pro lepší drže-
ní v namrzlém dřevě.

Délka hrotů 40 mm
  Obj. č. 42380

Stupačky pro lezení na stromy „Bashlin“
S nejvyšším a nejbezpečnějším komfortem k nošení, 
výškově přestavitelné, polstrovaná ochrana lýtek, silné 
kožené řemeny, hroty z vybrané jakostní oceli. Hrot  
váhou těla sám vniká do kmene a zajišťuje tak maximálně 
možnou pevnost stání a bezpečnost.

  Obj. č. 25850

Náhradní horní řemen

  Obj. č. 25852

Náhradní dolní řemen
  Obj. č. 25853

Skořepinové stupačky 
Vysoce jakostní polyester, komfort nošení, ochrana dol-
ní části holeně před poraněním, jisté držení na chodidle, 
tvar hrotu pro nejlepší bezpečnost stání.

  Obj. č. 42330

Stupačky „Komet“
Chránič holeně z kůže, výškově nastavitelné, perfektní 
držení, lehké, jednohroté.

  Obj. č. 42001 

Náhradní řemen
  Obj. č. 42402

Stupačky „Koller“
Chrániče holeně výškově nastavitelné a mají pěnové 
polštářovaní, kostra a hrot z oceli, silné kožené řemeny.

  Obj. č. 42007

Náhradní řemen
  Obj. č. 42405

Jistící lano  »Komet«
S automatickým zkracovačem lanka, průběž-
ně nastavitelným. S uvnitř vloženu ocelovou 
strunou jako ochranou proti přeřezání.

Délka 3 m      Obj. č. 42301

Délka 4 m      Obj. č. 42372

Jistící smyčka TKM 140-200
12-mm, extrémně odolné pro-
ti oděru, příjemné na omak 
díky hladkému povrchu, od-
puzuje vodu a nečistoty. Se 
všitým karabinovým hákem 
a protahovací smyčkou z leh-
kého kovu. Délka průběžně 
nastavitelná (140 – 200 cm). 

  Obj. č. 42307

NEJVÍCE 

PRODÁVANÉ
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6  ARS pilka sklopná GR18L
Délka 410 mm, ostří 180mm, hmotnost 165 g 

  Obj. č. 48153

7  ARS pilka ruční CAM PRO
Délka 360 mm, ostří 180mm, hmotnost 150g

CAM 18 PRO      Obj. č. 132553

Délka 425 mm, ostří 240mm, hmotnost 165g

CAM 24 PRO      Obj. č. 132554

8  ARS pilka ruční PS - 32LL
Délka 550 mm, ostří 320mm, hmotnost 230g

pilka   Obj. č. 48155

náhr. list   Obj. č. 481551

pouzdro   Obj. č. 481552

1   Super Turbocut
Vyvětvovací pilky UV pro teleskopické tyče. Pilové 
zuby jsou seřazeny do obloukovitého tvaru, takže 
se   dotýká dřeva na mnoha místech současně, čímž 
se rychle a čistě odřízne. Pilový list je  na rukojeť 
nasazen v ideálně ergonomickém úhlu, aby se umož-
nila dlouhá práce s pilkou bez únavy ruky. Odřezávač 
kůry lze adaptovat ke každému pilovému listu.

2  Teleskopické tyče 3-dílné
Tyč lze pomocí páky a tlačítek vytahovat do požadované 
délky. Izolace proti chladu umožňuje příjemnou práci.

EXP-4.5  180–460 cm, hm. 1.750 g

  Obj. č. 48144

EXP-5.5  220–560 cm, hm. 2.200 g

  Obj. č. 481441

3  Bahco Pila na větve 385-6T 
Zuby precizně broušeny, rozvedeny a možnost 
dobrušování. Potažena vrstvou  umělé hmoty o pro 
lehčí řez a ochranou před rezivěním. Ocelová rukojeť  
s hákem (ke stahování větví) a nůž k odřezávání kůry.

  Obj. č. 48110

4  Bahco Teleskopická tyč  
pro pilku na větve a housenice, ø 25 mm
Hliník, dvojitě stavitelnér (2,0–3,8 m)

  Obj. č. 78408

Hliník, trojitě stavitelné, (2,1–5,8 m)

  Obj. č. 78409

5  Vyvětvovací pilka  
ERGO-Schnitt ERS 490
Tvrzené pilové zuby, déla listu 390 mm s telesko-
pickým ústrojím ze sklených vláken, v čistém suchém 
stavu není vodivá pro elektřinu. Ideální pro práce 
s křovinořezy v blízkosti elektrického vedení. Plynu-
le nastavitelné od 180-490 m. Pila kompletní včetně 
chrániče pilového listu.

  Obj. č. 78430

UV-34 UV-40 UV-47

Délka 
pilového listu

340 mm 400 mm 470 mm

Celková délka 560 mm 630 mm 670 mm

Hmotnost 220 g 360 g 380 g

odřezávač kůry bez s s

Obj. č.   48147   48145   48146

1

2

3

4

Vyvětvování 

5
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Vlhkoměr BLL pro biomasu

Vlhkoměr MOISTEC Vlhkoměr GANN

Přístrojem můžeme díky dlouhému kopí rychle určit obsah vody i v hlubších vrstvách biomasy. 
Vhodné i pro kontrolní měření teploty. Měřící rozsah do 50% obsahu vody, automatická teplotní 
kompenzace. Teplotní ukazatel nastavitelný v °C nebo °F. Stisknutím tlačítka můžete zastavit ak-
tuální hodnotu na displeji, paměť pro 10.000 měření, správa uložených dat. Osvětlený LC - displej. 
Možno doplnit o PC - rozhraní, software pro zpracování dat, datový kabel a tiskárnu.

Přístroj “MOISTEC 2 v 1“ nabízí měřící módy pro dva různé 
typy materiálů. Je lehce ovladatelný a usnadňuje každoden-
ní kontrolní měření. Stiskem tlačítka můžete zvolit měření 
dřeva, dřevěných produktů nebo stavebních materiálů. 
Přístroj obsahuje autokalibrovací funkci. Malý kompaktní 
přístroj pro rychlé měření.

Velikost:  82 x 46 x 16 mm
Hmotnost:  42 g 
Rozlišení:  0,1 %
Měřící rozsah (dřevo):  5 – 50 %
Měřící rozsah 

(stavební materiály):  1.5 – 33 %
Napájení:  DC 12 V
Spotřeba proudu:  cca 1.6 mA
Displej:  digitální LCD

  obj.č. 120896

Elektronický vlhkoměr pro měření různých druhů dřeva, stavebních  
a izolačních materiálů.

Měřící rozsah 6% - 25% obsahu vody.
4 stupňová korekce podle druhu dřeva
Pro sílu dřeva do 30mm
Ukazatel okolní teploty
LCD digitální displej.

  obj.č. 129474

  obj.č. 129547

Vlhkoměry
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MeoStar B1
Nová řada binokulárních dalekohledů Meopta byla vyvinuta na základě dlouholetých zkuše-
ností s vývojem a výrobou puškohledů a pozorovacích dalekohledů. Název Meostar dává 
tušit, že si klade za cíl uspokojit i nejnáročnější požadavky všech, kteří při svých dobrodruž-
ných výpravách do přírody chtějí vidět dále a lépe, chtějí odhalovat stále nová tajemství pří-
rody, chtějí mít zkrátka lepší pohled na svět.

MeoPro
Hlavním záměrem nové řady dalekohledů MeoPro je nabídnout kvalitní výrobek za atraktivnější 
cenu. Modely 8x42 a 10x42 jsou bezesporu optimální pro pravý zážitek z pobytu ve volné příro-
dě. Ať už pozorujete lesní zvěř, ptáky hnízdící na Vaší zahradě nebo jen okolní přírodu.

Přímohledná ergonomická stavba

Duralové těleso zajišťující spolehlivost výkonu

Pogumování tělesa pro příjenmý, bezpečný úchop a ochranu přístroje

Zdokonalené vícenásobné antireflexní vrstvy MB-5501 na všech plochách sklo-vzduch, 

  fázové vrstvy na střechových hranolech pro maximální světelnou propustnost 

  a špičkový optický výkon.

Vodotěsný, odolný proti orosení vnitřních ploch, plněný dusíkem

Široký pohodlný neoprenový popruh

Vynikající optika je opatřena vícenásobnými vrstvami pro skvělý optický výkon.

Velké točítko ostření s hladkým chodem a centrální dioptrická korekce zajišťuje rychlé 

  a plynulé zaostřování dokonce i při použití v rukavicích.

Výsuvné očnice se třemi zajištěnými polohami poskytují možnosti individuálního nastavení 

  pro pohodlné pozorování při přehlédnutí plného zorného pole.

Dalekohledy MeoPro jsou opatřeny odolnou brašnou a pohodlným nosným popruhem

Dalekohledy

 Typ MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1
 Model 7x42 8x42 10x42 7x50 10x50 12x50 8x56
 Zvětšení 7x 8x 10x 7x 10x 12x 8x
 Průměr objektivu (mm) 42 42 42 50 50 50 56
 Zorné pole (o) 7.84 7.84 6.35 7.21 6.3 5.24 6.35
 Zorné pole (m/1000m) 137 137 110 126 110 91 111
 Vzdálenost výstupní pupily (mm) min. 20 min. 17 min. 15 min. 22,5 min. 17 min. 14,8 min. 21,5
 Dioptrická korekce (D) min.+- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3
 Min.pozorovací vzdálenost (m) 3 3 3 4 4 4 5
 Hmotnost (g) 890 897 877 987 1020 1020 1120
 Obj. č. 63703 63704 63705 63706 63707 63708 63709

 Typ MeoPro MeoPro
 Model 8x42 10x42
 Zvětšení 8x 10x
 Průměr objektivu(mm) 42 42
 Zorné pole (o) 7 6.3
 Zorné pole (m/1000m) 112 101
 Vzdálenost výstupní pupily (mm) 18.3 18.3
 Dioptrická korekce (D) . +- 3 . +- 3
 Min. pozorovací vzdálenost (m) 1.5 1.5
 Hmotnost (g) 709 737
 Obj. č. 63802 63803
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Kompasy & Orientace

Laserový dálkoměr NIKON FORESTRY 550

Suunto Kapesní sklonoměr 
PM-5/360 PC
Vhodný pro vertikální měření, k určení výšek a vzdá-
leností, nivelační práce, měření křivek vrchů, jako 
vodováha a sklonoměr. Pouzdro z lehkého kovu, 
hmotnost 110 g, členění stupnice  0° až +/–90° 
a 0° až +/–150°. 

  Obj. č. 62000

PM-5/400 PC 

Členění stupnice  0° až +/–100°

  Obj. č. 62007

Suunto Tandem
Kombinovaný přístroj se sklonoměrem a přesným 
kompasem, optika uložená v tekutině slouží k 
rychlému a přesnému odečtu, s normovaným 
šroubovým napojením k požití stativů, hmotnost 
180 g, přesnost odečtu 0,5°/gon, sklonoměr 0-90° 
a 0-150%

360°   Obj. č. 62216

400 gon   Obj. č. 62217

Suunto PM-5/1520 PCB
Kombinovaný výškoměr na stromy a kapesní sklo-
noměr se zabudovaným dálkoměrem (15, 20, 30 
a 40 m) přídavná % stupnice  (0% až +/– 150%) 
a dále přepočtová tabulka % na stupně, obal z lehké-
ho kovu, kapesní formát, přesnost odečtu +/– 1–2%, 
s pouzdrem.

  Obj. č. 62100 

Wyssen Kompas MI-4006 
Bez sklonoměru, 360°, 400 gon

Klasický přístroj k trasování.

  Obj. č. 60100  

Wyssen Kompas MI-4007
Se sklonoměrem

S prizmovým kompasem  360° nebo 400°. Průměr 
80 x 145 mm, extrémně velký rozsah průzoru. 
Doporučený přístroj pro lesníctví a stavbu lanovek. 
Dovoluje měření horizontálních a vertikálních úhků 
a je vhodný i pro nivelaci.

  Obj. č. 60000

Příslušenství pro MI-4006/MI-4007

Náhradní buzola pro Wyssen Kompas 360°, 400 gon

  Obj. č. 60300

Náhradní buzola

Přístroj 
včetně kožené 

tašky

Walktax
Nitkový měřící přístroj 
„Jednomužná obsluha“  
Nit se upevní u výchozího stanoviště, nit se 
odvíjí přes ozubené kolečko, u cíle možno 
odečíst vzdálenost na decimetry v okénku 
počítadla. 

  Obj. č. 64104

Náhradní cívka  3000 bm

  Obj. č. 64105

Vysoce výkonný laserový dálkoměr pro měření vzdáleností do 500 metrů v les-
nictví. Laserový dálkoměr Forestry 550 je vybaven vestavěným sklonoměrem 
umožňujícím měření vzdáleností včetně přepočtu naměřených hodnot vzhledem 
k úhlu náklonu přístroje. Díky tomuto vybavení lze snadno měřit výšku, vertikální 
odstup (rozdíl výšky dvou stromů), horizontální vzdálenost a aktuální vzdálenost 
(přímočarou). Výsledky jednotlivých měření se zobrazují na interním a externím 
LCD displeji. Na externím LCD displeji se zobrazují všechna měření současně.

Vysoce kvalitní optika dálkoměru Forestry 550 s vícenásobnými antireflexními 
vrstvami produkuje jasný a brilantní obraz, který je ideální pro mnoho pozorová-
ní v lesnictví, od všeobecných pozorování až po analýzu, průzkum a vyměřování.

  Obj. č. 129627

Zvětšení:  6x
Průměr objektivu:  21mm
Předsunutí výstupní pupily:  18.2mm
Šířka zorného pole (m):  105/1000m
Průměr výstupní pupily:  3.5mm
Úhel zorného pole (reálný):  6°
Relativní světelnost:  12.25
Optické sklo:  BaK4
Typ antireflexních vrstev:  FMC
Odolnost proti vlhkosti:  vodotěsný+N2
Barva:  žlutá/černá
Rozměry (mm):  130x69x45
Hmotnost:  210g
Rozsah měření (m):  10-500
Zdroj energie:  1x CR2 (3 V)
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MeoStar B1
Nová řada binokulárních dalekohledů Meopta byla vyvinuta na základě dlouholetých zkuše-
ností s vývojem a výrobou puškohledů a pozorovacích dalekohledů. Název Meostar dává 
tušit, že si klade za cíl uspokojit i nejnáročnější požadavky všech, kteří při svých dobrodruž-
ných výpravách do přírody chtějí vidět dále a lépe, chtějí odhalovat stále nová tajemství pří-
rody, chtějí mít zkrátka lepší pohled na svět.

MeoPro
Hlavním záměrem nové řady dalekohledů MeoPro je nabídnout kvalitní výrobek za atraktivnější 
cenu. Modely 8x42 a 10x42 jsou bezesporu optimální pro pravý zážitek z pobytu ve volné příro-
dě. Ať už pozorujete lesní zvěř, ptáky hnízdící na Vaší zahradě nebo jen okolní přírodu.

Přímohledná ergonomická stavba

Duralové těleso zajišťující spolehlivost výkonu

Pogumování tělesa pro příjenmý, bezpečný úchop a ochranu přístroje

Zdokonalené vícenásobné antireflexní vrstvy MB-5501 na všech plochách sklo-vzduch, 

  fázové vrstvy na střechových hranolech pro maximální světelnou propustnost 

  a špičkový optický výkon.

Vodotěsný, odolný proti orosení vnitřních ploch, plněný dusíkem

Široký pohodlný neoprenový popruh

Vynikající optika je opatřena vícenásobnými vrstvami pro skvělý optický výkon.

Velké točítko ostření s hladkým chodem a centrální dioptrická korekce zajišťuje rychlé 

  a plynulé zaostřování dokonce i při použití v rukavicích.

Výsuvné očnice se třemi zajištěnými polohami poskytují možnosti individuálního nastavení 

  pro pohodlné pozorování při přehlédnutí plného zorného pole.

Dalekohledy MeoPro jsou opatřeny odolnou brašnou a pohodlným nosným popruhem

Dalekohledy

 Typ MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1 MeoStar B1
 Model 7x42 8x42 10x42 7x50 10x50 12x50 8x56
 Zvětšení 7x 8x 10x 7x 10x 12x 8x
 Průměr objektivu (mm) 42 42 42 50 50 50 56
 Zorné pole (o) 7.84 7.84 6.35 7.21 6.3 5.24 6.35
 Zorné pole (m/1000m) 137 137 110 126 110 91 111
 Vzdálenost výstupní pupily (mm) min. 20 min. 17 min. 15 min. 22,5 min. 17 min. 14,8 min. 21,5
 Dioptrická korekce (D) min.+- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3 min. +- 3
 Min.pozorovací vzdálenost (m) 3 3 3 4 4 4 5
 Hmotnost (g) 890 897 877 987 1020 1020 1120
 Obj. č. 63703 63704 63705 63706 63707 63708 63709

 Typ MeoPro MeoPro
 Model 8x42 10x42
 Zvětšení 8x 10x
 Průměr objektivu(mm) 42 42
 Zorné pole (o) 7 6.3
 Zorné pole (m/1000m) 112 101
 Vzdálenost výstupní pupily (mm) 18.3 18.3
 Dioptrická korekce (D) . +- 3 . +- 3
 Min. pozorovací vzdálenost (m) 1.5 1.5
 Hmotnost (g) 709 737
 Obj. č. 63802 63803
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Kompasy & Orientace

Laserový dálkoměr NIKON FORESTRY 550

Suunto Kapesní sklonoměr 
PM-5/360 PC
Vhodný pro vertikální měření, k určení výšek a vzdá-
leností, nivelační práce, měření křivek vrchů, jako 
vodováha a sklonoměr. Pouzdro z lehkého kovu, 
hmotnost 110 g, členění stupnice  0° až +/–90° 
a 0° až +/–150°. 

  Obj. č. 62000

PM-5/400 PC 

Členění stupnice  0° až +/–100°

  Obj. č. 62007

Suunto Tandem
Kombinovaný přístroj se sklonoměrem a přesným 
kompasem, optika uložená v tekutině slouží k 
rychlému a přesnému odečtu, s normovaným 
šroubovým napojením k požití stativů, hmotnost 
180 g, přesnost odečtu 0,5°/gon, sklonoměr 0-90° 
a 0-150%

360°   Obj. č. 62216

400 gon   Obj. č. 62217

Suunto PM-5/1520 PCB
Kombinovaný výškoměr na stromy a kapesní sklo-
noměr se zabudovaným dálkoměrem (15, 20, 30 
a 40 m) přídavná % stupnice  (0% až +/– 150%) 
a dále přepočtová tabulka % na stupně, obal z lehké-
ho kovu, kapesní formát, přesnost odečtu +/– 1–2%, 
s pouzdrem.

  Obj. č. 62100 

Wyssen Kompas MI-4006 
Bez sklonoměru, 360°, 400 gon

Klasický přístroj k trasování.

  Obj. č. 60100  

Wyssen Kompas MI-4007
Se sklonoměrem

S prizmovým kompasem  360° nebo 400°. Průměr 
80 x 145 mm, extrémně velký rozsah průzoru. 
Doporučený přístroj pro lesníctví a stavbu lanovek. 
Dovoluje měření horizontálních a vertikálních úhků 
a je vhodný i pro nivelaci.

  Obj. č. 60000

Příslušenství pro MI-4006/MI-4007

Náhradní buzola pro Wyssen Kompas 360°, 400 gon

  Obj. č. 60300

Náhradní buzola

Přístroj 
včetně kožené 

tašky

Walktax
Nitkový měřící přístroj 
„Jednomužná obsluha“  
Nit se upevní u výchozího stanoviště, nit se 
odvíjí přes ozubené kolečko, u cíle možno 
odečíst vzdálenost na decimetry v okénku 
počítadla. 

  Obj. č. 64104

Náhradní cívka  3000 bm

  Obj. č. 64105

Vysoce výkonný laserový dálkoměr pro měření vzdáleností do 500 metrů v les-
nictví. Laserový dálkoměr Forestry 550 je vybaven vestavěným sklonoměrem 
umožňujícím měření vzdáleností včetně přepočtu naměřených hodnot vzhledem 
k úhlu náklonu přístroje. Díky tomuto vybavení lze snadno měřit výšku, vertikální 
odstup (rozdíl výšky dvou stromů), horizontální vzdálenost a aktuální vzdálenost 
(přímočarou). Výsledky jednotlivých měření se zobrazují na interním a externím 
LCD displeji. Na externím LCD displeji se zobrazují všechna měření současně.

Vysoce kvalitní optika dálkoměru Forestry 550 s vícenásobnými antireflexními 
vrstvami produkuje jasný a brilantní obraz, který je ideální pro mnoho pozorová-
ní v lesnictví, od všeobecných pozorování až po analýzu, průzkum a vyměřování.

  Obj. č. 129627

Zvětšení:  6x
Průměr objektivu:  21mm
Předsunutí výstupní pupily:  18.2mm
Šířka zorného pole (m):  105/1000m
Průměr výstupní pupily:  3.5mm
Úhel zorného pole (reálný):  6°
Relativní světelnost:  12.25
Optické sklo:  BaK4
Typ antireflexních vrstev:  FMC
Odolnost proti vlhkosti:  vodotěsný+N2
Barva:  žlutá/černá
Rozměry (mm):  130x69x45
Hmotnost:  210g
Rozsah měření (m):  10-500
Zdroj energie:  1x CR2 (3 V)
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Klíčenka - baterka INTERFORST

  Obj. č. RP0506     

Propiska INTERFORST  bílá

  Obj. č. RP30101  

Propiska INTERFORST  zelená

  Obj. č. RP30102   

Otvírák s logem INTERFORST

  Obj. č. RP301052   

Zapalovač INTERFORST 

stříbrný      Obj. č. RP30105

zelený        Obj. č. RP301052  Samolepka INTERFORST
velikost 20 x 12,5cm

  Obj. č. RP0509     

Reklamní předměty

Čepice baseballová  INTERFORST
zelená, s logem motorové pily

  Obj. č. 996001    

Tričko INTERFORST bílé - dětské
vel. 3-4, 4-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14

  Obj. č. 99601K 

Hrnek INTERFORST 

  Obj. č. RP0503  

Poznámkový blok A5 INTERFORST

  Obj. č. 10010245 

Č á O S
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Obchodní zástupci pro Váš region:Obchodní zástupci pro Váš region:

Sídlo firmy a prodejna: INTERFORST CZ s. r. o.    
  Kpt. Nálepky 621/2
  79811   Prostějov, Vrahovice    

Obchodní zástupci:

1 Radek Vychodil mobil: +420 603 105 843
  tel.: +420 588 207 242 e-mail: radek.vychodil@interforst.cz

2 Roman Mikulášek mobil: +420 736 626 366
  tel.: +420 588 207 245 e-mail: roman.mikulasek@interforst.cz

3 Martin Vychodil mobil: +420 739 201 700
  tel.: +420 588 207 248 e-mail: martin.vychodil@interforst.cz

 prodejna Prostějov mobil: +420 603 288 731
  tel.: +420 588 207 244 e-mail: prodejna.pv@interforst.cz

INTERFOREST SK spol. s r. o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina

mobil: (+421) 911 390 396
tel.: (+421) 415 625 720
fax: (+420) 415 624 016
e-mail: interforst@interforst.sk

predajňa Žilina
tel.: +421 41 56 25 720
fax:  +421 41 56 24 016
mobil: +421 911 390 396
shop@interforst.sk
www.interforst.sk

Obchodní zástupce:
Rudolf Ďuratný  
mobil: +421 902 390 589
rudolf.duratny@interforst.sk
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Zastoupení společnosti Interforst v Evropě  

www.interforst.sk

www.interforst.cz

INTERFORST CZ s r. o.

Kpt. Nálepky 621/2

779811 Prostějov, Vrahovice

mobil: (+420) 739 094 111

tel.: (+420) 582 361 200

e-mail: interforst@interforst.cz

INTERFOREST SK, spol. s r. o.

Kragujevská 9

010 01 Žilina

mobil: (+421) 911 390 396

tel.: (+421) 415 625 720

fax: (+420) 415 624 016

e-mail: interforst@interforst.sk

Rakousko (A):

INTERFORST Österreich GmbH

Bundesstrasse 64

8740  Zeltweg

info@interforst.at

+43357725700

Německo (D):

INTERFORST GmbH

Weimarische Strasse 16

07751 Jena – Isserstedt

info@interforst-shop.de

+493642520360

Maďarsko (H):

INTERFORST Hungary Kft.

Körmendi ut 12

8900 Zalaegerszeg

interforst@t-online.hu

+36306841606

Rumunsko (RO):

S.C. INTERFORST  S.R.L.

str. Principala 452

557265 Sura Mare – Sibiu

comenzi@interforstromaria.ro

+40269543207

Bosna a Hercegovina (BIH):

INTERFORST d. o. o.

16. Krajiske N. O. U brigade 37

78000 Banja Luka

+38751389450

inforst@teol.net

Chorvatsko (HR):

INTERFORST d. o. o.

Ilica 288

10000 Zagreb

+38513765049

info@interforst.hr

Švýcarsko (CH):

INTERFORST-SCHWEIZ  AG

Postfach 83

9327 Tübach

info@interforst.ch

+41718418388

Polsko (PL):

INTERFORST POLSKA Sp. z. o. o

Ul. Bystrzycka 17b

58-124 Swidnica

e-mail: interforst@interforst.pl

tel.: (+48) 74 851 48 36

tel.: (+48) 74 851 48 34

fax: (+48) 74 857 41 27
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