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„čisto exteriérová záležitosť“

Dolmar Noviny
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
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Spoločnosť DOLMAR Vám už tradične ponúka produkt s názvom DOLMAR
úver. Tento produkt znamená splátky bez úrokov (bez navýšenia) pre
všetkých záujemcov o výrobky DOLMAR. Dnes zaplatíte 10 % z ceny tovaru
a potom 9 × 10 % z celkovej predajnej ceny, tzn. cena výrobku sa vám rozloží
do 10 rovnakých platieb.

Jednoducho úver bez úrokov a bez akýchkoľvek poplatkov.

Bez navýšenia!
AS-1813 LG

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla
Akumulátorové napätie: 18 V / Rezná dĺžka: 115 mm / Rýchlosť reťaze: 5,0 m/s /
Objem olejovej nádrže: 80 ml / Delenie reťaze: 1/4“ / Hmotnosť: 2,6 kg /
Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, 1 x akumulátor, nabíjačka

29,99 €

AKU PÍLY

299,90 €
499,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

0

%

rpmn

NAOZAJ BEZ NAVÝŠENIA??? ÁNO!!!
ŽIADNY TRIK, ŽIADNY PODVOD:

BEZ NAVÝŠENIA!!!

10 SPLÁTOK PO 10 % = 100 %!
ANI O PROMILE NAVYŠE!!!

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

572466742

Reťaz, Dĺžka lišty: 11,5 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm

11,84 €

158479-0

Lišta, Dĺžka lišty: 11,5 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm

18,30 €

194490-8

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

660122211

Nabíjačka 18V, 3,0 Ah

76,68 €
102,88 €

AS-3626 LG

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Objem olejovej nádrže: 85 ml / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,5 kg /
Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, 1 x akumulátor, nabíjačka

AS-3626 CLGE

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla
s carvingovou lištou

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

AS-3625 Z

349,90 €
519,90 €

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Objem olejovej nádrže: 85 ml / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,5 kg /
Dodávané príslušenstvo: reťaz, carvingová lišta, 2 x akumulátor, nabíjačka

47,99 €

34,99 €

479,90 €

Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Objem olejovej nádrže: 85 ml / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,5 kg /
Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátorov a nabíjačky

21,99 €

799,90 €

219,90 €
299,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

Odporúčané príslušenstvo:
512466760

Reťaz, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 1/4“

16,11 €

511492740

Reťaz, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 050“

168395-8

Lišta Carving, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 1/4“

50,13 €

168406-9

Lišta, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 050“

195410-5

Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah

206,15 €

195410-5

Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah

195478-1

Nabíjačka 36 V, 2,2 Ah

78,28 €

195478-1

Nabíjačka 36 V, 2,2 Ah

9,71 €
9,27 €
206,15 €
78,28 €
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COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

AS-3726 Z

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

AS-3731 Z

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátorov a nabíjačky

23,99 €

239,90 €

25,99 €

AS-3835 Z

AS-3835 X5D

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 35 cm / Rýchlosť reťaze: 20 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,7 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátorov a nabíjačky

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 35 cm / Rýchlosť reťaze: 20 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,7 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah) a dvojnabíjačka

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 30 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,1 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátorov a nabíjačky

359,90 €

259,90 €

32,99 €

359,90 €

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

329,90 €

AS-3731 X3

AS-3835 X5

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah) a nabíjačka

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 30 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,1 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1830B (3,0 Ah) a nabíjačka

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 35 cm / Rýchlosť reťaze: 20 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,7 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah) a nabíjačka

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

44,

€

449, €
579,90 €

v cene
197280-8 / 2 ks
195584-2

43,

99

€

439, €
90

569,90 €

AS-3726 X5D

AS-3731 X5

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah) a dvojnabíjačka

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 30 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,1 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah) a nabíjačka

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

49,99 €

499,90 €

47,99 €

v cene
197280-8 / 2 ks
196942-5

479,90 €
629,90 €

AS-3726 XE3

AS-3731 X5D

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor AP-183 (3,0 Ah) a dvojnabíjačka

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 30 cm / Rýchlosť reťaze: 8,3 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,1 mm / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah) a dvojnabíjačka

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

52,99 €

539,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

529,90 €
689,90 €

196740-7

Reťaz, Dĺžka lišty: 30 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 043“

9,24 €

168406-9

Lišta, Dĺžka lišty: 30 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 043“

65,34 €

197599-5

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

65,34 €

75,41 €

197267-0

Akumulátor Li-Ion 18V, 4,0 Ah

75,41 €

Akumulátor Li-Ion 18V, 5,0 Ah

89,10 €

197280-8

Akumulátor Li-Ion 18V, 5,0 Ah

89,10 €

Akumulátor Li-Ion 18V, 6,0 Ah

91,53 €

197422-4

Akumulátor Li-Ion 18V, 6,0 Ah

91,53 €

59,03 €

195584-2

Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V

126,90 €

196942-5

Dvojnabíjačka DC18RD 14,4V-18V

168406-9

Lišta, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 050“

197599-5

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

197267-0

Akumulátor Li-Ion 18V, 4,0 Ah

197280-8
197422-4
195584-2

Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V

196942-5

Dvojnabíjačka DC18RD 14,4V-18V

€

499, €
90

649,90 €

511291752

Reťaz, Dĺžka lišty: 35 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 043“

11,62 €

412035611

Lišta, Dĺžka lišty: 35 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 043“

11,77 €

197599-5

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

65,34 €

197267-0

Akumulátor Li-Ion 18V, 4,0 Ah

75,41 €

197280-8

Akumulátor Li-Ion 18V, 5,0 Ah

89,10 €

197422-4

Akumulátor Li-Ion 18V, 6,0 Ah

91,53 €

195584-2

Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V

196942-5

Dvojnabíjačka DC18RD 14,4V-18V

59,03 €
126,90 €

v cene
197280-8 / 2 ks
195584-2

v cene
197280-8 / 2 ks
196933-6

Odporúčané príslušenstvo:
9,70 €

Reťaz, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 050“

49,

99

729,90 €

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

419,90 €

511492740

v cene
197280-8 / 2 ks
195584-2

559,90 €

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

649,90 €

41,99 €

v cene
197599-5 / 2 ks
195584-2

55,99 €

Odporúčané príslušenstvo:

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

90

v cene
197280-8 / 2 ks
196933-6

449,90 €

AS-3726 X5

99

7

8,87 €
5,40 €

59,03 €
126,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

AS-3835 Z

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Rezná dĺžka: 35 cm / Rýchlosť reťaze: 20 m/s /
Delenie reťaze: 3/8“ / Drážka lišty: 1,3 mm / Hmotnosť: 4,7 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátorov a nabíjačky

59,

99

€

599, €
90

949,90 €

v cene
DDF482RME

DDF482RME

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač
Akumulátorové napätie: 18 V / Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0 - 600 min-1 /
Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0 - 1.900 min-1 / Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký
spoj): 62 / 36 Nm / Max. vŕtací výkon do ocele: 13 mm / Max. vŕtací výkon do
dreva: 38 mm / Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 - 13 mm / Hmotnosť: 1,5 kg /
Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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Nová akumulátorová píla
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„koľko to
vydrží“

Dolmar AS-3835 Z
V sezóne 2010/2011 sme uviedli na trh 36 V akumulátorovú pílu s označením
AS-3626. Táto akumulátorová píla si našla svoje uplatnenie najmä v rekreačných
strediskách, na verejných priestranstvách, v obytných zónach, a to vďaka
minimálnej hlučnosti 86 dB(A), nízkym vibráciám a nulovým emisiám.

Vieme, že si kladiete otázku, „koľko to vydrží“ alebo
„koľko s tým napílim“ a podobne. Technológia sa
skutočne posunula a my sme pre Vás, samozrejme
aj pre nás tieto píly otestovali. Testovali sme počet
rezov na mäkkom dreve, konkrétne hranoli o rozmere
15 x 15 cm. S 5,0 Ah akumulátormi sme napočítali 60
rezov. S 3,0 Ah sme sa dostali na hodnotu 29 rezov.
Skúšali sme rezať aj mokré bukové drevo o priemere
20 cm, s 5,0 Ah akumulátormi sme odrezali 31 polienok.
Môžeme smelo povedať, že táto píla nájde svoje
uplatnenie na chatách, záhradách, ale určite ju využijú aj
krovári a podobne. Túto pílu radíme do triedy farma, veď
kapacitou akumulátorov sa v počte rezov vyrovná jednej
palivovej nádrži v benzínovej píle.

Čas prináša inovácie a tento rok sme uviedli na trh ešte výkonnejšiu
akumulátorovú pílu s označením AS-3835 Z. Jedná sa tiež
o 36 V aku program s tým rozdielom, že túto pílu poháňajú dva
18 V akumulátory, ktoré sú plne kompatibilné so značkou
MAKITA. Jednoducho povedané, pokiaľ máte doma
18 V Li-Ion stroj s dvoma akumulátormi, môžete ich použiť
v akumulátorových strojoch značky Dolmar a naopak.

Technické parametre
akumulátorovej píly AS-3835 Z
Rýchlosť reťaze za sekundu: 0-20 m
Dĺžka lišty: 350 mm

A predsa len ešte jedna perlička. Tento rok uviedla
spoločnosť Makita na trh nový chrbtový akumulátor
s označením BL36120A. Táto novinka disponuje 12 Ah
a hmotnosťou 4,8 kg. Je určená predovšetkým na
36 V program, ale s adaptérom je ju možné použiť aj na
18 + 18 V = 36 V stroje, ako je napríklad píla AS-3835.
S týmto akumulátorom sme sa pri našom testovaní
dostali na neskutočné hodnoty. V mäkkom dreve sme
urobili 162 rezov a v bukovom 83 rezov.
Bude nám ešte treba benzínové píly? Určite áno, ale
veľký otáznik visí nad budúcnosťou, čím nás japonskí
konštruktéri prekvapia a v akej krátkej dobe vyvinú
akumulátorovú pílu, ktorá bude konkurovať profi
benzínovým pílam.

Delenie pílovej reťaze: 3/8“
Rozmery: 773 x 215 x 235 mm (d,š,v,)
Hmotnosť: 4,7 kg (stanovená podľa postupu EPTA)

Ovládanie je mimoriadne jednoduché, stačí vložiť
akumulátory, stlačiť bezpečnostný vypínač, ktorý aktivuje
elektroniku a začať píliť. Výhod je hneď niekoľko:
• n
 etreba vymieňať olej či vypúšťať palivo
pred uskladnením,
• nemusí sa čistiť vzduchový filter
a sviečka zapaľovania,
• nevyžaduje sa výmena palivového filtra

Jednoduché ovládanie
Zariadenie sa dá ľahko ovládať vďaka ergonomickej
hornej rukoväti, ktorá sa nachádza bližšie k pílovej reťazi,
čo umožňuje vyvinúť vyššiu silu na pílovú reťaz. Rukoväť
zároveň prepožičiava píle kompaktnejší dizajn.

montovaný a otestovaný vo všetkých elektrických pílach
značky Dolmar a Makita. Jednoduchým pootočením
skrutky nastavíte napnutie pílovej reťaze podľa potreby.
Pri výmene reťaze, alebo vodiacej lišty stačí pootočiť
páčkou umiestnenou na kryte ozubenia.

Automatické mazanie reťaze

Bezpečnosť
Potlačením ochranného krytu prednej ruky sa okamžite
zastaví pílová reťaz. Pri vypnutí píly zabezpečuje
zastavenie reťaze v priebehu jednej sekundy elektronická
brzda reťaze.

Batérie nabité za okamih

Vodiaca lišta / pílová reťaz

Nabitie 18 V Li-Ion batérii s označením BL1830 (teda
3,0 Ah) je doslova chvíľkovou záležitosťou – vďaka kvalitnej
nabíjačke DC18RC alebo dvojnabíjačke DC18RD od
japonského výrobcu je čas nabíjania 22 minút. Pokiaľ by
ste použili 5,0 Ah akumulátory, čas nabíjania je 45 minút.

Akumulátorová píla Dolmar je vybavená štandardnou
vodiacou lištou, ktorá je úspornejšia z hľadiska
prevádzkových nákladov ako vodiaca lišta určená na
presné rezanie. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou
a maximálne znižuje riziko spätného nárazu.

Batérie sa upínajú na bok zariadenia, čo zabezpečuje
dokonalú vyváženosť (ťažisko stroja) a znižuje namáhanie
ramien a rúk.

Nastavenie pílovej reťaze je možné vykonať bez toho,
aby musela obsluha demontovať kryt ozubenia. Tento
beznástrojový spôsob napínania reťaze je už dlhodobo

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

Nádrž na mazací olej na reťaz obsahuje dostatočné
množstvo oleja potrebné na mazanie reťaze počas
prevádzky akumulátorovej píly na jedno úplné nabitie
batérii. Nastavenie mazania reťaze: Pomocou regulačnej
skrutky, ktorá je umiestnená na spodnej časti píly môžete
nastaviť prietokovú rýchlosť olejového čerpadla.
Píla je dodávaná s vodiacou lištou, reťazou a ochranným
krytom reťaze v základnom balení. Ako sme už
spomenuli, pokiaľ už máte 18 V Li-Ion akumulátory,
môžete tak tento model kúpiť lacnejšie bez akumulátorov
a nabíjačky. Samozrejme je možné ju zakúpiť aj v sade
s 5,0 Ah akumulátormi, či už s rýchlonabíjačkou na jeden
akumulátor, alebo rýchlonabíjačkou na dva akumulátory.
Ceny nájdete práve v tomto vydaní Dolmar novín.
XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

10

Dolmar Noviny

Dolmar Noviny

set Makita

11

elektrické PÍLY

DUC122RFE + DUB182Z

DUC122RFE

Odporúčané príslušenstvo:

akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla

791284-8

Reťaz, Dĺžka lišty: 15 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm

17,09 €

Akumulátorové napätie: 18 V / Rezná dĺžka: 115 mm / Rýchlosť reťaze:
5,0 m/s / Delenie reťaze: 1/4“ / Objem olejovej nádrže: 80 ml / Hmotnosť: 2,6 kg

158476-6

Lišta, Dĺžka lišty: 15 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm

24,94 €

197599-5

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

65,34 €

DUB182Z

197267-0

Akumulátor Li-Ion 18V, 4,0 Ah

75,41 €

197280-8

Akumulátor Li-Ion 18V, 5,0 Ah

89,10 €

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo/vysávač

197422-4

Akumulátor Li-Ion 18V, 6,0 Ah

91,53 €

Akumulátorové napätie: 18 V / Voľnobežne otáčky: 0–18.000 min-1 / Max. objem
vysávaného vzduchu: 2,6 m3/min. / Max. tlak vzduchu: 5,4 kPa / Hmotnosť: 1,7 kg
Dodávané príslušenstvo sady: reťaz, lišta, 2 × akumulátor BL1830, nabíjačka

195584-2

Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V

196942-5

Dvojnabíjačka DC18RD 14,4V-18V

132025-7

Dýza

3,77 €

192236-6

Dýza hrotitá

5,70 €

122814-8

Vrecko na prach

3,78 €

191750-9

Ohybná hadica

15,08 €

54,99 €

549, €
90

696,80 €

59,03 €
126,90 €

ES-34 TLC

elektrická píla s motorom „naprieč“
Príkon: 1800 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 30 cm / Hmotnosť:
4,6 kg / Nádrž na olej na mazanie reťaze: 200 ml / Model reťaze: 291 / Delenie
reťaze: 3/8“

11,49 €

114, €
90

elektrická píla s motorom „naprieč“

Pílové reťaze MultiCut
– dlhšie ostré, aj v náročných
podmienkach

Príkon: 1800 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 35 cm / Hmotnosť:
4,7 kg / Nádrž na olej na mazanie reťaze: 200 ml / Model reťaze: 291 / Delenie
reťaze: 3/8“

12,49 €

124,90 €

Model reťaze

Objednávacie
číslo

Príkon: 2000 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 30 cm / Hmotnosť:
5,4 kg / Nádrž na olej na mazanie reťaze: 140 ml / Model reťaze: 492 / Delenie
reťaze: 3/8“

18,99 €

elektrická píla s motorom „naprieč“

189,90 €
249,90 €

ES-2136 TLC

elektrická píla s motorom „pozdĺž“
Príkon: 2000 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 35 cm / Hmotnosť:
5,5 kg / Nádrž na olej na mazanie reťaze: 140 ml / Model reťaze: 492 / Delenie
reťaze: 3/8“

184,90 €

ES-43 TLC
Šírka drážky

elektrická píla s motorom „pozdĺž“

169,90 €

ES-39 TLC

MultiCut
pílové reťaze

ES-2131 TLC

19,99 €

199,90 €
259,90 €

ES-2141 TLC

Dĺžka lišty

Delenie pílovej reťaze

30 cm

3/8“

1,3 mm

092

579 092 046

21,99 €

35 cm

3/8“

1,3 mm

092

579 092 052

16,50 €

40 cm

3/8“

1,3 mm

092

579 092 056

26,08 €

38 cm

0,325“

1,3 mm

484

579 484 064

21,65 €

38 cm

0,325“

1,5 mm

686

579 686 064

21,41 €

45 cm

0,325“

1,5 mm

686

579 686 072

36,23 €

958291046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

10,33 €

Odporúčané príslušenstvo:

38 cm

3/8“

1,5 mm

099

579 099 056

22,76 €

958291052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

11,78 €

Reťaze

958291056

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

12,17 €

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

10,90 €

43/45 cm

3/8“

1,5 mm

099

579 099 064

26,17 €

511492756

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,36 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,13 €

45 cm

3/8“

1,5 mm

099

579 099 068

30,59 €

958492056

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

13,37 €

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,40 €

50 cm

3/8“

1,5 mm

099

579 099 072

28,76 €

MOC s DPH

Ostrie ostáva dlhšie ostré vďaka robustnému chrómovému povlaku.
Až 3-násobne dlhšia životnosť, aj pri extrémne znečistenom dreve.
Reže materiály, na ktorých sa bežné reťaze rýchlo otupia, napr. železničné podvaly, piesčité pne stromov v koreňovej časti alebo zuhoľnatené drevo.
Na ostrenie reťaze MultiCut nie je potrebné špeciálne vybavenie. Reťaz MultiCut je možné, podobne ako bežné reťaze, ostriť pomocou okrúhleho pilníka
na ostrenie reťazí. Tým ušetríte množstvo času, pretože sa vyhnete časovo náročným návštevám špecializovaných servisov.

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

Príkon: 1800 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 40 cm / Hmotnosť:
4,7 kg / Nádrž na olej na mazanie reťaze: 200 ml / Model reťaze: 492 / Delenie
reťaze: 3/8“

13,49 €

134,90 €
199,90 €

elektrická píla s motorom „pozdĺž“
Príkon: 2000 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 40 cm / Hmotnosť:
5,6 kg / Nádrž na olej na mazanie reťaze: 140 ml / Model reťaze: 492 / Delenie
reťaze: 3/8“

20,99 €

209,90 €
269,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
Reťaze

Lišty
958400001

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

11,21 €

511492762

958400002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

12,27 €

Lišty

442040611

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

13,59 €

958500003

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,55 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,88 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

13,50 €

Lišty so šponovákom
412030211

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm / 0.043"

17,45 €

412045661

412035211

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm / 0.043"

15,18 €

Predlžovacie šnúry

958400007

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm / 0.050"

15,64 €

988311000

Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F

50,86 €

39,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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PS-32 C-35 (3/8“)

benzínová motorová píla triedy „hobby“
s katalyzátorom, pre rezanie priemerov 10 – 20 cm
Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 32 cm3 / Výkon: 1,35 kW (1,8 PS) / Palivová
nádrž - objem: 0,40 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra / Dĺžka
lišty: 35 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 4,1 kg / Model reťaze: 291 /
Delenie reťaze: 3/8“

20,99 €

209,90 €
269,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
Reťaze
511291746

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm, profíl zubu HM

10,26 €

511291752

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm, profíl zubu HM

11,62 €

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

10,90 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

12,13 €

511492756

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

12,36 €

958400001

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

11,21 €

958400002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

12,27 €

958500003

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,56 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

PS-35 C-35 (3/8“)

PS-35 C TLC-35 (3/8“)

Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 35 cm3 / Výkon: 1,7 kW (2,3 PS) / Palivová
nádrž - objem: 0,40 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,29 litra / Dĺžka
lišty: 35 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 4,4 kg / Model reťaze: 492 /
Delenie reťaze: 3/8“

Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 35 cm3 / Výkon: 1,7 kW (2,3 PS) / Palivová
nádrž - objem: 0,40 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,29 litra / Dĺžka
lišty: 35 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 4,5 kg / Model reťaze: 492 /
Delenie reťaze: 3/8“

benzínová motorová píla triedy „hobby“
s katalyzátorom, pre rezanie priemerov 10 – 20 cm

PS-32 C TLC-35 (3/8“)

benzínová motorová píla triedy „hobby“
s katalyzátorom, pre rezanie priemerov 10 – 20 cm
Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 32 cm3 / Výkon: 1,35 kW (1,8 PS) / Palivová
nádrž - objem: 0,40 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra / Dĺžka
lišty: 35 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre
dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 / Hmotnosť: 4,2 kg / Model reťaze: 291 /
Delenie reťaze: 3/8“

Lišty

20,99 €

209,90 €

25,99 €

259,90 €

benzínová motorová píla triedy „hobby“
s katalyzátorom, pre rezanie priemerov 10 – 20 cm

25,99 €

319,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

259,90 €
339,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

Reťaze

Reťaze

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

10,90 €

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

10,90 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

12,13 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

12,13 €

Odporúčané príslušenstvo:

958492056

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

13,37 €

958492056

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

13,37 €

11,88 €

Reťaze

Lišty

12,96 €

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

10,90 €

958500003

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,56 €

958500003

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,56 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

12,13 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,75 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,75 €

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

12,36 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

Lišty so šponovákom

289,90 €

412030211

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

17,45 €

511492756

412035211

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm

15,18 €

Lišty

Lišty

Lišty so šponovákom

958400005

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

14,63 €

958500003

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,56 €

958400005

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

958400006

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,08 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,88 €

958400006

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

14,63 €
15,08 €

958400007

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,64 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

958400007

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,64 €

PS-35 detaily

benzínové PÍLY
Easy Start:
pomocou pružiny prekoná odpor kompresie

Fuel pump:
natlačí palivo do karburátora pre ľahší štart

Touch&Stop:
jednoduché ovládanie stroja

Veľké nalievacie hrdlo paliva a oleja na reťaz

Uzáver v tvare S pre ľahšie odkrúcanie / zakrúcanie

Kovové olejové čerpadlo

Kovové oporné zuby

Šponovák reťaze umiestnený na bočnej strane
– PS-35 C-35 (3/8“)

Beznástrojová výmena reťaze – PS-35 C TLC-35 (3/8“)

Tesnenie medzi výfukom a telom stroja

Gumená ochrana skrutky na vrchnom kryte

Gumená ochrana sviečky

Odporúčané príslušenstvo:
Reťaz
511492740

PS-220 TH-25 (3/8“)

9,71 €

Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm

9,27 €

Lišta
168406-9

najľahšia benzínová píla na svete !

Reťaze pre Carvingové lišty

Obsah: 22,2 cm3 / Výkon: 0,74 kW (1,02 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,2 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,19 litra / Dĺžka lišty: 25 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 2,5 kg / Model reťaze: 092 / Delenie reťaze: 3/8“

31,99 €

Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

319,90 €
379,90 €

512466760

Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

16,11 €

512466768

Dĺžka lišty: 30 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

16,31 €

512466776

Dĺžka lišty: 35 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM

18,17 €

Lišty Carvingové
50,13 €

168395-8

Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

168465-3

Dĺžka lišty: 30 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

93,57 €

168464-5

Dĺžka lišty: 35 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

99,17 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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Dolmar Noviny

PS-350 SC-35 (3/8“)

benzínová motorová píla triedy „farma“ s katalyzátorom,
pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm

benzínová motorová píla triedy „farma“
s katalyzátorom

Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 34,7 cm3 / Výkon: 1,7 kW (2,3 PS) /
Palivová nádrž - objem: 0,48 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra /
Dĺžka lišty: 35 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 4,9 kg / Model reťaze: 492 /
Delenie reťaze: 3/8“

319, €
90

Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 42,4 cm3 / Výkon: 2,2 kW (3,0 PS) /
Palivová nádrž - objem: 0,48 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra /
Dĺžka lišty: 38 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 4,9 kg / Model reťaze: 484 /
Delenie reťaze: 0,325“

36,99 €

389,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

369, €
90

459,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

Reťaze

Reťaze

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

10,90 €

512484756

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

12,05 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

12,13 €

512484764

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

13,86 €

958492056

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

13,37 €

512484772

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

15,23 €

Lišty

v predaji
od januára
2018

PS-550-38 (0,325“)

PS-420 SC-38 (0,325“)

benzínová motorová píla triedy „farma“
s katalyzátorom

31,99 €

Dolmar Noviny

Obsah: 55,7 cm3 / Výkon: 3,0 kW (4,1 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,57 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,32 litra / Dĺžka lišty: 38 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 5,8 kg / Delenie reťaze: 0,325"

49,99 €

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,56 €

414033141

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm

12,31 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,88 €

414038141

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm

15,92 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

414045141

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm

19,18 €

958400005

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

14,63 €

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,08 €

958400007

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,64 €

benzínová motorová píla triedy „profi“ charakteristická
nízkou hmotnosťou. Vhodná na prácu vo výške,
na jednoručné ovládanie.
Obsah: 34 cm3 / Výkon: 1,4 kW (1,9 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,28 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,22 litra / Dĺžka lišty: 30 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 3,5 kg / Model reťaze: 492 / Delenie reťaze: 3/8“

38,99 €

599,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

389,90 €
459,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

Reťaze

Reťaze

958086064

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

14,71 €

958492046

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

10,90 €

958086072

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

16,48 €

958492052

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

12,13 €

958492056

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

13,37 €

Lišty
415038631

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

Lišty

415045631

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

24,48 €

958500003

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,55 €

958500002

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

11,88 €

958500051

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,96 €

Lišty so šponovákom

Lišty so šponovákom
958400006

PS-3410-TH-30 (3/8“)

499,90 €

Lišty

958500003

15

14,63 €

958400005

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

958400006

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,08 €

958400007

Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

15,64 €

Reťaze pre Carvingové lišty
512466768

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

16,31 €

512466776

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

18,17 €

Lišty Carvingové
168465-3

Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

93,57 €

168464-5

Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm

99,17 €

111-PM40 (0,325“)

benzínová motorová píla triedy „farma“

PS-460-38 (0,325“)

PS-500 C-38 (0,325“)

Obsah: 45,6 cm3 / Výkon: 2,2 kW (3,0 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,47 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra / Dĺžka lišty: 38 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 5,5 kg / Model reťaze: 086 / Delenie reťaze: 0,325“

Obsah: 50 cm3 / Výkon: 2,4 kW (3,3 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,47 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra / Dĺžka lišty: 38 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 5,6 kg / Model reťaze: 086 / Delenie reťaze: 0,325“

benzínová motorová píla triedy „farma“ pre rezanie
priemerov od 20 do 40 cm

41,99 €

benzínová motorová píla triedy „farma“ s katalyzátorom,
pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm

419, €
90

45,99 €

489,90 €

459, €

Obsah: 52 cm3 / Výkon: 2,4 kW (3,2 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,56 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra / Dĺžka lišty: 40 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 5,1 kg / Model reťaze: 686 / Delenie reťaze: 0,325“

49,

99

€

499, €
90

589,90 €

90

Odporúčané príslušenstvo:

559,90 €

528086756

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

11,94 €

958086064

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

14,71 €

Reťaze

Odporúčané príslušenstvo:

Odporúčané príslušenstvo:

Lišty

Reťaze

Reťaze

415033631

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

19,89 €

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

528086756

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

11,94 €

958086064

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

14,71 €

415038631

958086064

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

14,71 €

958086072

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

16,48 €

Reťaze pre PM lištu

Lišty

Lišty

528086766

415033631

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

19,89 €

415038631

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

Lišty PM

415038631

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

415045631

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

24,28 €

415040531

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

PS-311-TH-30 (3/8“)

benzínová motorová píla triedy „farma“
charakteristická nízkou hmotnosťou. Vhodná na prácu
vo výške, na jednoručné ovládanie.
Obsah: 30,1 cm3 / Výkon: 1,04 kW (1,41 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,24 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,18 litra / Dĺžka lišty: 30 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 3,2 kg / Model reťaze: 492 / Delenie reťaze: 3/8“

32,99 €

329,90 €
429,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
Reťaz

19,05 €

511492746

Dĺžka lišty: 30 cm / 12“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM

11,28 €

Lišta
Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm

48,77 €

MR00288413 Dĺžka lišty: 30 cm / 12“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm

42,98 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

16

Dolmar Noviny

Dolmar Noviny
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PS-5105 CPM-40 (0,325“) Rescue
Cut (plus 957 415 030)

benzínová motorová píla triedy „profi“ s katalizátorom,
pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm + záchranárska
sada Rescue Cut (957 415 030)
Záchranárska sada Rescue Cut umožňuje pri záchranárskych zásahoch prepíliť
i materiály, pri ktorých sa bežné pílové reťaze ihneď zatupia. Katalyzátor
znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné európske
emisné smernice / Obsah: 50 cm3 / Výkon: 2,8 kW (3,8 PS) / Palivová nádrž objem: 0,47 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra / Dĺžka lišty: 40 cm /
Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné
motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 5,4 kg / Model reťaze: 686 / Delenie reťaze:
0,325“

79,99 €

799, €

115-PM40 (0,325“)

Model reťaze

benzínová motorová píla triedy „profi“
Obsah: 52 cm3 / Výkon: 2,7 kW (3,7 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,56 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra / Dĺžka lišty: 40 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 5,1 kg / Model reťaze: 686 / Delenie reťaze: 0,325“

90

52,

99

€

919,90 €

529, €
90

659,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

Odporúčané príslušenstvo:

Reťaze

Reťaze

514686756

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

11,93 €

528086756

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

11,94 €

514686764

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

14,82 €

958086064

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

14,71 €

514686772

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

16,44 €

Lišty
415033631

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

19,89 €

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

Lišty
415033631

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

19,89 €

415038631

415038631

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

Reťaze pre PM lištu

415045631

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

24,48 €

Obmedzovač hĺbky
957250100

528086766

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM

19,05 €

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm

48,77 €

Lišty PM
147,03 €

Obmedzovač hĺbky pre záchranársku lištu

pílníky

Okrúhly pilník

415040531

Sady RescueCut lišta+reťaz+obmedzovač hĺbky

Delenie reťaze

Objednávacie
číslo

Ø mm

MOC EUR s DPH

062

1/4“

4,0

953 003 090

2,02 €

290

3/8“

4,5

953 003 100

1,87 €

092

3/8“

4,0

953 003 090

2,02 €

084

325“

4,5

953 003 100

1,87 €

086. 484

325“

4,8

953 003 070

1,99 €

093

3/8“

5,5

953 003 040

1,75 €

099

3/8“

5,5

953 003 040

1,75 €

103

404“

5,5

953 003 040

1,75 €

093. 099

3/8“

5,2

953 003 110

2,00 €

Plochý pilník pre obmedzovač hĺbky
Model reťaze

Delenie reťaze

Objednávacie
číslo

Ø mm

MOC EUR s DPH

062

1/4“

–

953 003 060

6,04 €

957415030

Záchranárska sada, lišta + reťaz + obmedzovač hĺbky. Dĺžka lišty: 38
cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

304,80 €

290

3/8“

–

953 003 060

6,04 €

957415040

Záchranárska sada, lišta + reťaz + obmedzovač hĺbky. Dĺžka lišty: 45
cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

294,06 €

092

3/8“

–

953 003 060

6,04 €

084

325“

–

953 003 060

6,04 €

19,05 €

086. 484

325“

–

953 003 060

6,04 €

093

3/8“

–

953 003 060

6,04 €

099

3/8“

–

953 003 060

6,04 €

103

404“

–

953 003 060

6,04 €

093. 099

3/8“

–

953 003 060

6,04 €

Reťaze (PM)
528086766

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm

Lišty Power Match
415040531

48,78 €

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm

PS-5105 CPM-40 (0,325“)

benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie
priemerov od 20 do 40 cm
Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch a spĺňa súčasné
európske emisné smernice / Obsah: 50 cm3 / Výkon: 2,8 kW (3,8 PS) / Palivová
nádrž - objem: 0,47 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra / Dĺžka
lišty: 40 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1:50 / Hmotnosť: 5,4 kg / Model reťaze: 686 /
Delenie reťaze: 0,325“

579,90 €

Obsah: 45,6 cm3 / Výkon: 2,6 kW (3,5 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,47 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra / Dĺžka lišty: 40 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 5,3 kg / Model reťaze: 686 / Delenie reťaze: 0,325“

54,

99

€

549, €
90

629,90 €

Šírka drážky

Počet článkov
na kotúči*

Profil zubu**

Objednávacie
číslo

MOC EUR s DPH

1,1 mm

0,043“

1637

HM

957 291 801

309,90 €

3/8“

1,3 mm

0,050“

1637

HM

957 492 801

279,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

3/8“

1,5 mm

0,058“

1637

HM

957 093 801

329,90 €

Reťaze

3/8“

1,5 mm

0,058“

1637

VM

957 099 801

339,90 €

659,90 €

benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie
priemerov od 20 do 40 cm

Delenie reťaze

3/8“

57,99 €

PS-4605 PM-40 (0,325“)

rolky reťazí

514686756

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

11,93 €

514686764

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

14,82 €

3/8“

1,6 mm

0,063“

1637

VM

957 110 801

369,90 €

514686772

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

16,44 €

0,325“

1,3 mm

0,050“

1848

HM

957 484 801

319,90 €

415033631

Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

19,89 €

0,325“

1,5 mm

0,058“

1848

HM

957 086 801

349,90 €

415038631

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

22,11 €

415045631

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm

24,48 €

0,325“

1,5 mm

0,058“

1848

VM

957 686 801

359,90 €

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm

19,05 €

Lišty

Reťaze (PM)
528086766

Lišty Power Match
415040531

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm

48,78 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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3.
liptovský

ročník
súťaže

drevorubač

Minulý rok sme ako hlavný sponzor podporili podujatie s názvom
Liptovský drevorubač. Bol to druhý ročník, ktorý sa konal dňa 28. mája
2016. Aj tento rok nás oslovil hlavný organizátor  Marek Janiga a my sme
našu účasť potvrdili a pomohli tak ako hlavný sponzor dobrej veci.
III. ročník sa konal 27. mája 2017 v Liptovskej Osade, ale prípravy
a kvalifikácia prebiehali už v piatok 26. mája.
História obce je známa od obdobia Veľkej Moravy. Obec Liptovská Osada sa postupne
vyvinula z benediktínskeho eremitória, ktoré vzniklo na prelome 11. a 12. storočia.
Prvá písomná zmienka obce sa datuje z roku 1288. Od polovice 16. storočia tu dominuje lesníctvo
s využívaním bohatstva drevnej suroviny. Známa je aj úzkokoľajovou železničkou na trase Liptovská
Osada – Ružomberok, čo v minulosti umožnilo obyvateľstvu využiť pracovné príležitosti v blízkom
Ružomberku. Zároveň slúžila aj ako nákladná doprava, keď nahradila prepravu dreva vodnou cestou
po rieke Revúca. Táto železnička bola postavená v roku 1908, v roku 1974 bola zrušená.

Bolo pripravených 6 kvalifikačných
súťažných disciplín, z ktorých
sa vyžrebovali dve.
1. výmena reťaze
2. hod úväzkom
3. nakladanie polien na korbu
4. kombinovaný rez
5. „lietajúce kolieska“
– rez 15 cm koliesok
6. pílenie „bruchačkou“
Z týchto šiestich disciplín sa vyžrebovali dve, na
základe nich sa súťažiaci mohli kvalifikovať na
sobotňajšiu súťaž. Vyžrebované boli disciplíny –
kombinovaný rez a rez bruchačkou.

Poďme ale späť ku samotnému podujatiu.
Liptovský drevorubač s podporou
obce Liptovská Osada a hlavným
sponzorom spoločnosťou Dolmar začal
už niekoľko dní pred spomínaným 27.
májom. Veď zorganizovať takúto akciu,
pripraviť súťažné disciplíny, atrakcie pre
návštevníkov a v neposlednom rade aj
občerstvenie dá poriadne zabrať.
Piatkové prípravy na sobotňajšiu súťaž
prebiehali bez veľkých komplikácií, všetci

pomáhali ako mohli a už v popoludňajších
hodinách sa lúka v areáli zmenila na
športový areál s disciplínami, kde sa
v popoludňajších hodinách konala
kvalifikácia. Do súťaže sa zapísalo spolu
36 pretekárov, z ktorých do hlavnej
súťaže mohlo postúpiť iba 25. Nesmieme
zabudnúť na „divokú kartu“ ktorú udeľujú
organizátori jednému zo súťažiacich,
ktorý sa automaticky nominuje do
spomínanej dvadsaťpäťky.

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

V sobotu o ôsmej hodine ráno, za
krásneho počasia, sa na štarte stretlo 25
súťažiacich. Po prezentácii súťažiacich
sa o 9:00 hod. začala samotná súťaž,
ktorá trvala doslova celý deň, veď
vyhlásenie výsledkov bolo na programe
až o 19:00 hod.

Na otvorení nechýbal
ani starosta obce
Ing. Róbert Kuzma.

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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Ako minulý rok, tak aj tento rok
sa rozhodcovskej funkcii ujali dve
slovenské ikony, medzi profesionálnymi
drevorubačmi: Jaroslav Kukuc a Jaroslav
Perveka. A to nebolo všetko, pridal sa
k nim majster sveta v junioroch Marek
Lubas. Titul majstra sveta získal minulý
rok v Poľskom mestečku Wisla na
tridsiatych druhých majstrovstvách
sveta, ktoré sa konali 8.– 12. septembra
2016.

Odvetvovanie
Ako sa súťažilo?

Prerúbanie kláta na polovice
sekerou

Celá súťaž sa skladala
z piatich disciplín:

Hlavným merítkom bola sila a samozrejme čas.
Každý pretekár musel prerúbať klát na dve polovice.

Posledná disciplína je asi najatraktívnejšia pre divákov.
Kmeň s osadenými vetvami sa musí čo najčistejšie,
najrýchlejšie a čo najbezpečnejšie odvetviť. Neodstránené
vetvy poškodzujú pri vyťahovaní kmeňa z lesa iné stromy.
Príliš hlboké zárezy do kmeňa sú problematické pri jeho
ďalšom spracovaní. Pri tejto disciplíne sa meria čas a aj
samotné zárezy a nedorezy.

Perličku si usporiadatelia nechali na koniec, keď nám
svoje majstrovstvo predviedli Jaroslav Kukuc
s Jaroslavom Pervekom v plnom nasadení. Čas týchto
borcov sa pohybuje na hranici 11 sekúnd,
bez už spomínaných zárezov alebo nedorezov. Účasť
bola vysoká ako minulý rok, bolo sa na čo pozerať,
samozrejmosťou boli aj atrakcie pre tých najmenších.
Veľkej obľube sa tešili nafukovací hrad a trampolína.
Svoje majstrovské dielo ukázali aj rezbári, keď z kmeňov
vyrezali krásne drevené sochy.
K dispozícii bola strelnica, kde si návštevníci mohli
zapoľovať na jeleňa alebo vyskúšať hod sekerou.

Stínanie stromu:
Strom sa zreže na približne 15 metrov vzdialený cieľový
kolík. Úlohou pretekára je, aby strom padol čo najbližšie
ku cieľovému kolíku. Nie je to ale len tak, merajú sa aj uhly
a presnosť rezu na zvyšnom pni.

Po vyčerpávajúcich disciplínach dobre padlo malé
občerstvenie pre súťažiacich, ako aj divákov. Varil sa
skvelý guláš, aby sme boli presní, niekoľko kotlov gulášu,
grilovali sa klobásky a mäsko.
A čo sme robili my?
Samozrejme povzbudzovali a venovali sa Vám, ktorí ste
na toto podujatie prišli. Predvádzali sme naše stroje,
bola možnosť si vyskúšať naše píly, 4-taktné krovinorezy
ale aj kompletný veľmi žiadaný akumulátorový sortiment.
Sláva víťazovi, česť porazeným, asi takto by sa dalo
uzatvoriť toto krásne podujatie. Chceli by sme
touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným,
organizátorom, rozhodcom, návštevníkom a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník.

Rez na podložke:
Výmena reťaze:
Pri tejto disciplíne je potrebné vymeniť reťaz a otočiť lištu
v čo najkratšom čase. Zdá sa to byť jednoduché, ale čas
profesionálov sa pohybuje okolo desiatich sekúnd. Nejde
len o jednoduchú výmenu, lištu a reťaz treba dôsledne na
pílu založiť, poriadne napnúť a dotiahnuť, pretože pretekár
s touto pílou pokračuje na ďalšiu disciplínu.

Každý kmeň sa musí oddeliť čo najpresnejšie tak, aby
nedošlo k poškodeniu – zarezaniu do podkladovej dosky.
Kontakt pílovej reťaze so zemou spôsobí jej okamžité
zatupenie, pri delení kmeňov na zemi je preto nevyhnutné
postupovať opatrne. Pri tejto disciplíne je tiež dôležité
zachovať rovnosť a uhol rezu, ktoré sa následne po dorezaní
kontrolujú. Pretekár má pri tejto disciplíne dva pokusy, ale
pozor obidva sa počítajú do hodnotenia.

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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profi píla s benefitmi

PS-6100 H-45 (3/8")
XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

benzínová motorová píla s vyhrievanou rukoväťou
triedy „profi“ pre rezanie priemerov od 40 cm
Obsah: 61 cm3 / Výkon: 3,4 kW (4,6 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,75 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,48 litra / Dĺžka lišty: 45 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 6,1 kg / Model reťaze: 099 / Delenie reťaze: 3/8"

63,99 €

23

639,90 €
839,80 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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Obj. čáslo

MOC s DPH

PS-6400 PM-40 (3/8“)

benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie
priemerov od 40 cm s dekompresným ventilom

980 008 106

659,90 €
799,90 €

PS-7310 PM-40 (3/8“)

1,40 €

14,00 €

1 liter

980 008 107

5,10 €

5,10 €

1 liter s odmerkou

980 008 112

7,90 €

7,90 €

5 litrov

980 008 118

23,00 €

4,60 €

60 litrov

980 008 270

276,00 €

4,60 €

200 litrov

980 008 151

822,00 €

4,11 €

699,90 €

PS-7910 PM-40 (3/8“)

benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie
priemerov od 40 cm s dekompresným ventilom

1 liter

980 008 103

8,90 €

59,99 €

739,90 €
959,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
Reťaze

Obsah: 61 cm3 / Výkon: 3,4 kW (4,6 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,80 litra /
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,48 litra / Dĺžka lišty: 40 cm / Palivová zmes
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere:
1:50 / Hmotnosť: 6,0 kg / Model reťaze: 099 / Delenie reťaze: 3/8“

599, €
90

749,90 €

528099760

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

16,83 €

958099064

Dĺžka lišty: 43 cm / 17", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

17,91 €

528099768

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

18,36 €

528099772

Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

17,73 €

528099784

Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

21,66 €

528099794

Dĺžka lišty: 70 cm / 28", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

23,01 €

415038655

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

23,80 €

465043655

Dĺžka lišty: 43 cm / 17", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

23,95 €

Reťaze

415045655

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

24,52 €

958099056

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

15,14 €

415050655

Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

26,61 €

958099064

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM

17,91 €

415060555

Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

72,10 €

Lišty pancierové

20 litrov

988 002 255

63,90 €

3,20 €

1 liter

988 002 500

3,90 €

3,90 €

60 litrov

988 002 265

189,90 €

3,17 €

5 litrov

988 002 510

17,50 €

3,50 €

200 litrov

988 002 261

530,00 €

2,65 €

27,13 €

–

Olej na mazanie pílových reťazí (biologický degradovateľný)
1 liter

980 008 210

4,80 €

4,80 €

5 litrov

980 008 211

22,50 €

4,50 €

20 litrov

980 008 213

88,00 €

4,40 €

60 litrov

980 008 265

249,00 €

4,15 €

200 litrov

980 008 218

799,00 €

4,00 €

Vazelína na mazanie
944 360 000
uhlových prevodov (50 g)

5,17 €

980 008 121

6,00 €

6,00 €

67,54 €

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm

16,83 €

Lišty Power Match
415040555

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm

50,04 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

36,25 €

3,10 €

Dĺžka lišty: 70 cm / 28", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

Reťaze (PM)
528099760

2,90 €

980 008 120

415070455

dolmar
oleje

Olej do štvortaktných kosačiek a štvortaktných krovinorezov
40,00 €

Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

47,96 €

Vazelína na mazanie uhlových prevodov

25,00 €

Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

415060455

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm

8,00 €

Hydraulický olej

4,00 €

415050455

415040551

2,00 €

3,38 €

5,50 €

25,66 €

Lišty Power Match

980 008 302

16,90 €

195615-7

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

16,83 €

5,98 €

988 002 258

197 010-7

958500044

Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm

29,90 €

5 litrov

100 ml

46,74 €

528099760

980 008 126

3,60 €

220 ml (SAE HD 10W-30)

Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

46,74 €

5 litrov

3,60 €

53,74 €

415045455

Dĺžka lišty: 45 cm / 18“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm

13,20 €

988 002 256

48,49 €

23,28 €

415045455

6,60 €

1 liter

196 122-3

Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

Reťaze (PM)

980 008 125

Olej na mazanie pílových reťazí

80 ml

958500001

Lišty pancierové

500 ml

Lišty

Odporúčané príslušenstvo:

Lišty

19,33 €

8,90 €

Dekompresný ventil umožňuje ľahšie, rýchlejšie a pohodlnejšie štartovanie. Na
štartovanie je potrebná až o 70% menšia sila. / Obsah: 78,5 cm3 / Výkon: 4,3 kW
(5,9 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,75 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem:
0,42 litra / Dĺžka lišty: 45 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym
olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 / Hmotnosť: 6,6 kg / Model
reťaze: 099 / Delenie reťaze: 3/8“

benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie
priemerov od 40 cm

5,80 €

Prostriedok na čistenie pílových reťazí

250 ml

899,90 €

PS-6100 PM-40 (3/8“)

980 008 301

300 ml

Olej na ochranu proti korózii

Dekompresný ventil umožňuje ľahšie, rýchlejšie a pohodlnejšie štartovanie. Na
štartovanie je potrebná až o 70% menšia sila. / Obsah: 72,6 cm3 / Výkon: 4,1 kW
(5,6 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,75 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem:
0,42 litra / Dĺžka lišty: 40 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym
olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 / Hmotnosť: 6,6 kg / Model
reťaze: 099 / Delenie reťaze: 3/8“

73,99 €

Cena za 1 liter

Olej EXTRA (plne syntetický) pre dvojtaktné motory 1:100

benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie
priemerov od 40 cm s dekompresným ventilom

69,99 €

MOC s DPH

Multifunkčný olej (na čistenie a ošetrovanie)

Dekompresný ventil umožňuje ľahšie, rýchlejšie a pohodlnejšie štartovanie. Na
štartovanie je potrebná až o 70% menšia sila. / Obsah: 64 cm3 / Výkon: 3,5 kW
(4,8 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,75 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - objem:
0,42 litra / Dĺžka lišty: 40 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym
olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 / Hmotnosť: 6,3 kg / Model
reťaze: 099 / Delenie reťaze: 3/8“

65,99 €

Obj. čáslo

Cena za 1 liter

Olej pre dvojtaktné motory 1:50
100 ml

25

600 ml
1 liter (SAE 5 W 30)

* určený pre zimnú prevádzku
traktorov

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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Používa sa v motorových pílach triedy farma a profi.
Slúži pri pílení suchého a práchnivého dreva. Tento
typ filtra sa dá vyčistiť niekoľkými spôsobmi.
Dá sa vyčistiť štetcom, oklepaním, kúpeľom
v benzíne, avšak najúčinnejšie je ho rozobrať
a vyfúkať stlačeným vzduchom. Odporúčame však
mať vždy so sebou náhradný vzduchový filter.

Penové filtre. Používajú sa v motorových kosačkách
s nižším výkonom.

nepravidelný chod motora (kolísanie otáčok), alebo
v tom horšom prípade nenaštartujete stroj vôbec.

Takéto filtre sa dajú čistiť aj kúpeľom v saponáte,
napríklad v jarovej vode. Následne treba filter nechať
vysušiť.

Rovnaké pravidlo samozrejme platí aj o palive
v nádrži stroja. Takisto je dôležité nenechávať
v nádrži palivo dlhodobo, napríklad v kosačkách na
zimu.
„Benzínové“ pravidlo číslo 2: nepoužívať aditívum
pri poslednom kosení. Čo sa môže stať? Aditívum,
čiže stabilizátor paliva, slúži na zachovanie hodnôt
paliva. Pozor! Samotné aditívum nie je prchavá látka.
Naopak, benzín prchavá látka je. Po čase vyprchá
a aditívum zostáva. Následne dôjde k zaneseniu
– zalepeniu karburátora a trysiek v ňom. Preto
doporučujeme pri poslednom jesennom kosení
aditíva nepoužívať. Tiež odporúčame nepoužívať
staré kanistre, v ktorých mohla byť neznáma látka.

Môže sa to stať každému, stroj
nefunguje v tej najnevhodnejšej
chvíli, práve vtedy, keď ho najviac
potrebujeme. A pritom za zlyhaním
stroja veľmi často nie je nič iné ako ako
zanedbaná údržba. Ako sa správne
starať o Vaše stroje aby Vám slúžili čím
najdlhšie a boli ste s nimi spokojní?

Pri dvojtaktných motoroch treba olej riediť v pomere
1:50. Kde prídavný olej slúži na mazanie pohyblivých
častí motora. V tomto prípade odporúčame používať
priesvitný kanister, cez ktorý je vidno farbu paliva.
Náš olej na miešanie obsahuje červené farbivo. Takže
palivo sfarbené do červena v priesvitnej bandaske
pekne vidno.

Začneme starostlivosťou
o vzduchové filtre.
Spaľovací motor na svoj chod potrebuje
bezproblémový prísun paliva a vzduchu.

Príklad použitého paliva z kanistra, v ktorom bola
predtým uskladnená neznáma látka, pravdepodobne
nevhodný olej. Na takéto palivo motor nedokáže
správne pracovať.

Samozrejme, keď je prítok vzduchu obmedzený,
tak chod motora nie je taký ako má byť. Ako sa to
prejavuje? Nepravidelným chodom, nízkymi otáčkami
a taktiež zvýšenou dymivosťou motora.
Platí jednoduchá rovnica: vzduchový filter to sú pľúca
stroja. Je to podobné, ako keby ste sa s napevno
utiahnutou kravatou vybrali peši na Chopok. Takisto
by vám poklesli „otáčky,“ potrebovali by ste viac
zastávok na oddych („nepravidelný chod“) a zvýšila
sa vám činnosť potných žliaz („zvýšená dymivosť“).
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Papierové filtre.
Používajú sa v motorových kosačkách. Sú jemnejšie,
aby mohli zachytiť jemnejšie častice, ktoré by mohli
znečistiť, poprípade poškodiť motor.
Tieto filtre sa dajú čistiť oklepávaním, štetcom
a tlakom vzduchu.
Neodporúčajú sa však čistiť v benzíne.

Veľmi dôležitým faktorom
ovplyvňujúcim správny chod
a životnosť vášho stroja je palivo.
Predovšetkým sa držte pravidla: Nepoužívať palivo
staršie ako jeden mesiac. Treba si uvedomiť že
„oktánové číslo“ nie je večný etalón. Hodnota
oktánov v benzíne pri „kanistrovom“ uskladnení klesá
takmer každým dňom, takže je možné, že napríklad
po mesiaci oktánová hodnota môže klesnúť z 95
trebárs na 85 oktánov, čo takmer s istotou spôsobí

Robkoflokový vzduchový filter znečistený jemnými
drevenými pilinami. Je vyrobený z plastu a filcu .

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

Žacie nože v kosačkách.
Zopár základných pravidiel, ktoré vám pomôžu
predĺžiť životnosť kosačky: Pravidelná kontrola stavu
a tvaru žacieho noža.
Brúsenie žacieho noža. Kedy treba nôž nabrúsiť?
Po kosení na tráve vidno, že listy trávy nie sú

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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odrezané rovno, ale sú zúbkaté. Takisto skontrolujte
tvar zadnej časťi noža. Tá slúži na vírenie vzduchu,
ktorý následné pokosené časti trávy vyhadzuje do
zberného koša.

Správna poloha kosačky pri čistení žacieho priestoru,
prípadne pri výmene noža:

29

Toto je pár rád o závadách s ktorými sa stretávame
v našom servisnom centre.
Na záver ešte jedna rada. Po poslednom jesennom
kosení pošlite motorovú kosačku do servisu na
predsezónnu servisnú prehliadku. Prečo? Zabijete
dve muchy jednou ranou. Po prvé, vyhnete sa
tým prípadnému nemilému jarnému prekvapeniu
v podobe kosačky, ktorá nejde naštartovať a po
druhé, vyhnete sa dlhej čakacej dobe v servise, ktorý
je pravidelne s príchodom jari zavalený množstvom
kosačiek, čakajúcich na predsezónnu údržbu. Verte
nám, vieme o čom hovoríme .

Žací nôž, ktorý rozhodne treba vymeniť za nový.
V tomto prípade je už brúsenie zbytočné.

AKO TO
NEMÁ BYŤ

Odpojená sviečka

Až teraz môžete bezpečne čistiť skelet kosačky či
demontovať žací nôž.
Čistenie začieho priestoru skeletu kosačky. Motorové
kosačky sú takmer výlučne poháňané štvortaktným
motorom. Tieto motory obsahujú nádržku na mazací
olej. A práve ten je pri nesprávnej manipulácii
kameňom úrazu! Neprevracajte kosačku na boky ani
dole motorom! Čo sa môže stať?
Olej natečie do karburátora, výfuku, vzduchového
filtra, alebo samotnej spaľovacej komory. V prípade,
že olej natečie do karburátora, tak motor
nenaštartuje. Olej ktorý sa dostane do výfuku
zapríčiní zvýšenú dymivosť motora. Keď sa olej
dostane do spaľovacej komory tak takisto motor
nenaštartuje, respektíve môžete motor pretočiť.
Čo v tomto prípade robiť? Je potrebné vymontovať
sviečku a očistiť ju od oleja, utrieť handrou alebo
papierovou servítkou, poprípade prepláchnuť
benzínom. Následne kosačku štartovať bez sviečky,
aby sa prebytočný olej dostal von cez otvor,
v ktorom býva namontovaná sviečka. Toto zopakovať
aspoň päť, šesťkrát. Vyčistenú sviečku následne
namontovať naspäť a naštartovať motor. Po tejto
operácii sa nezľaknite dočasnej dymivosti motora,
ktorá je prirodzenou súčasťou „samočistiaceho“
procesu motora. Samozrejme, nezabudnite okamžite
skontrolovať hladinu olejovej náplne motora.

Správna poloha kosačky pri čistení
žacieho priestoru, prípadne pri výmene
noža.
Najskôr zdemontujte zberný kôš z kosačky. Kosačku
oprite o rukoväte preklopte ju na rukoväte.
Nezabudnite odpojiť sviečku = odpojiť takzvanú fajku
od sviečky. Zabránite tým neželanému naštartovaniu
motora. Žací nôž je z kovu. Ak by náhodou niekto
naštartoval motor a nôž by sa dal do pohybu tak
môže prísť k vážnemu zraneniu!

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

Čistenie skeletu doporučujeme po každom kosení.
Nečistite skelet kosačky vodou! V skelete kosačiek
sa nachádzajú pohyblivé časti, napríklad kovové
ložiská, ktoré samozrejme zvyknú pri styku s vodou
hrdzavieť. Následne sa znehybnia a prestanú správne
fungovať.

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
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€

30

Dolmar Noviny

Dolmar Noviny

31

krovinorezy
ES-2131 TLCX

MH-2556

elektrická píla s motorom „pozdĺž“

benzínový plotostrih

Príkon: 2000 W / Elektromotor - napätie: 230 V /
Dĺžka lišty: 30 cm / Hmotnosť: 5,4 kg / Nádrž na
olej na mazanie reťaze: 140 ml / Model reťaze: 492 /
Delenie reťaze: 3/8“ / Dodávané príslušenstvo: 2 x
reťaz a lišta

Obsah: 24,5 cm3 / Výkon: 0,73 kW (1,02 KS) / Celková dĺžka: 240 cm / Nádrž na
benzín: 0,65 litra / Dĺžka nožov: 53,5 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so
špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 6,1 kg

46,99 €

469,90 €

109,90 €

1 099,00 €
1 558,90 €

799,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
49,29 €

224143009A Strihací nôž 53,5 cm

DDF453RFE

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač
Akumulátorové napätie: 18 V / Voľnobežné otáčky
1. stupeň: 0 - 400 min-1 / Voľnobežné otáčky 2. stupeň:
0 - 1.300 min-1 / Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký
spoj): 42 / 27 Nm / Max. vŕtací výkon do ocele:
13 mm / Max. vŕtací výkon do dreva: 36 mm / Rozsah
upínania skľučovadla: 1,5 - 13 mm / Hmotnosť:
1,6 kg / Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor
BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

129,90 €

1 299,00 €
1 648,90 €

DCJ200

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

AR-3733 Z

akumulátorová LITHIUM-ION
bunda s vyhrievaním
Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V / Velkosť:
M / Max. čas vyhrievania: 16 hod. / Hmostnosť:
1,5 kg / Dodávané príslušenstvo: Akumulátorový
adaptér 14,4 V / 18 V (PE00000002), bez akumulátora
a nabíjačky

akumulátorové LITHIUM-ION
nožnice na vinič
Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Max.hrúbka
prestrihu: 33 mm / Hmotnosť: 3,9 kg / Dodávané
príslušenstvo: prepravná taška, adaptér na akumulátori,
ruksak s aku. adaptérom, kábel, púzdro na nožnice, bez
akumulátora a nabíjačky

99,99 €

119,90 €

1 199,00 €
1 768,90 €

999,90 €
1 299,00 €

DCV200

akumulátorová LITHIUM-ION vesta
s vyhrievaním
Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V / Velkosť:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL / Max. čas vyhrievania pri použití
BL1850: 28 hod / Hmostnosť: 0,82 kg

ME-246.4

124,90 €

4-taktná benzínová teleskopická vyvetvovacia píla

4-taktný benzínový plotostrih

59,99 €

Obsah: 25,4 cm3 / Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Celková dĺžka: 181 cm / Nádrž na
benzín: 0,6 litra / Dĺžka nožov: 49 cm / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,6 kg

44,99 €

1 768,90 €

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba / Obsah: 25,4 cm3 / Výkon:
0,77 kW (1,05 KS) / Celková dĺžka teleskopickej píly: 272 - 382 cm / Nádrž na
benzín: 0,6 litra / Nádrž na olej: 0,12 litra / Delenie reťaze: 3/8“ / Max. rýchlosť
reťaze: 21 m/s / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,2 kg

MH-246.4 DF

449, €
90

699,90 €

599, €
90

899,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
196725-3
381165700

Reťaz, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm
Lišta, Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm

19,03 €
na vyžiadanie

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

1 249,00 €

Odporúčané príslušenstvo:
Akumulátor
197599-5

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

65,34 €

197267-0

Akumulátor Li-Ion 18V, 4,0 Ah

75,41 €

197280-8

Akumulátor Li-Ion 18V, 5,0 Ah

89,10 €

197422-4

Akumulátor Li-Ion 18V, 6,0 Ah

91,53 €

Nabíjačka
195584-2

Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V

196942-5

Dvojnabíjačka DC18RD 14,4V-18V

59,03 €
126,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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DCJ200

akumulátorová LITHIUM-ION
bunda s vyhrievaním
Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V / Velkosť:
M / Max. čas vyhrievania: 16 hod. / Hmostnosť:
1,5 kg / Dodávané príslušenstvo: Akumulátorový
adaptér 14,4 V / 18 V (PE00000002), bez akumulátora
a nabíjačky

139,90 €

1 399,00 €
2 068,90 €

AR-3733 XE3

v predaji od
novembra

EB-166

EB-166 V

Príkon: 1.650 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Prietok vzduchu: 660 m3/h /
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu 1. rýchlosť: 42 m/s, 2. rýchlosť: 83 m/s / Hmotnosť:
3,2 kg

Príkon: 1.650 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Prietok vzduchu: 660 m3/h /
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu 1. rýchlosť: 42 m/s, 2. rýchlosť: 83 m/s / Kapacita
vaku na vysávanie: 35 l / Hmotnosť: 3,8 kg / Dodávané príslušenstvo: sada na
vysávanie

elektrické dúchadlo

COMPATIBLE
1,5/2,0/3,0/4,0
5,0/6,0 Ah

elektrické dúchadlo / vysávač

v predaji od
novembra

99,90 €

akumulátorové LITHIUM-ION
nožnice na vinič

119,90 €
179,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
988311000

Akumulátorové napätie: 2 x 18 V / Max.hrúbka
prestrihu: 33 mm / Hmotnosť: 3,9 kg / Dodávané
príslušenstvo: prepravná taška, adaptér na akumulátory,
ruksak s aku. adaptérom, kábel, púzdro na nožnice, 2 x
akumulátor 3,0Ah a dvojnabíjačka

119,90 €

11,99 €

149,90 €

50,86 €

Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F

39,90 €

1 199,00 €
1 599,00 €

DCV200

akumulátorová LITHIUM-ION vesta
s vyhrievaním
Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V / Velkosť:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL / Max. čas vyhrievania pri použití
BL1850: 28 hod / Hmostnosť: 0,82 kg

144,90 €

1 449,00 €
2 098,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
Akumulátor
197599-5

Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah

65,34 €

197267-0

Akumulátor Li-Ion 18V, 4,0 Ah

75,41 €

197280-8

Akumulátor Li-Ion 18V, 5,0 Ah

89,10 €

197422-4

Akumulátor Li-Ion 18V, 6,0 Ah

91,53 €

Nabíjačka
195584-2

Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V

196942-5

Dvojnabíjačka DC18RD 14,4V-18V

59,03 €
126,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

PB-252.4

PB-252.4 A

Obsah: 24,5 cm3 / Výkon: 0,81 kW (1,10 KS) / Prietok vzduchu s okrúhlou dýzou
v režime dúchania: 426 m3 / hod. / Max. prietok vzduchu bez dúchacej rúry:
606 m3 / hod. / Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 64,6 m/s / Palivová nádrž - objem:
0,52 litra / Hmotnosť: 4,5 kg

Obsah: 24,5 cm3 / Výkon: 0,81 kW (1,10 KS) / Prietok vzduchu s okrúhlou dýzou
v režime dúchania: 426 m3 / hod. / Max. prietok vzduchu bez dúchacej rúry:
606 m3 / hod. / Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 64,6 m/s / Palivová nádrž - objem:
0,52 litra / Hmotnosť: 4,5 kg / Dodávané príslušenstvo: sada na vysávanie 195283-6

4-taktné benzínové dúchadlo

24,99 €

4-taktné benzínové dúchadlo / vysávač

249,90 €
329,90 €

v cene
197235-3

29,99 €

299,90 €
429,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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čerpadlá

MG-5300.4

4-taktné benzínové dúchadlo
Obsah: 52,5 cm3 / Výkon: 1,8 kW (2,5 PS) /
Max. prietok vzduchu bez dúchacej rúry:
900 m3/hod / Max. rýchlosť prúdenia
vzduchu: 98 m/s / Palivová nádrž - objem:
1,8 l / Hmotnosť: 8,9 kg

PB-7660.4

4-taktné benzínové dúchadlo
Obsah: 75,6 cm3 / Výkon: 3,0 kW (4,1 KS) / Max. prietok vzduchu bez dúchacej
rúry: 1200 m3 / hod. / Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 92 m/s / Palivová nádrž objem: 1,9 litra / Hmotnosť: 10,9 kg

49,

99

€

499, €
90

v predaji od
novembra

EP-84 D

EP-132

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 300 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
7 m / Max. výkon: 140 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 3,3 kg

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 400 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
5 m / Max. výkon: 140 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 3,3 kg

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 800 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
9 m / Max. výkon: 220 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 4,6 kg

79,90 €

82,90 €

114,90 €

ponorné čerpadlo

399, €
90

39,99 €

EP-84
699,90 €

ponorné čerpadlo

59,90 €

799,90 €

FH-2500

4-taktný benzínový rosič
Obsah: 75,6 cm3 / Výkon: 2,8 kW (3,8 KS) / Prietok vzduchu: 846 m3 / hod. / Max.
rýchlosť prúdenia vzduchu: 85 m / s / Nádrž na chemikálie - objem: 15 l / Palivová
nádrž - objem: 1,8 litra / Hmotnosť: 14,1 kg

59,99 €

599,90 €

elektrický drvič
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 2.500 W / Voľnobežné otáčky noža: 45 min-1 /
Max. priemer vetiev: 45 mm / Objem koša: 67 l / Hmotnosť: 27,6 kg

25,99 €

899,90 €

259,90 €

64,90 €

79,90 €

EP-144 D

EP-720 S

EP-960 DS

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 1.100 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
10 m / Max. výkon: 240 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 5,3 kg

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 400 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 6,5 m /
Max. výkon: 120 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 3,6 kg

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 550 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
7 m / Max. výkon: 180 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 4,6 kg

119,90 €

107,90 €

129,90 €

ponorné čerpadlo

SP-7650.4 R

ponorné čerpadlo

ponorné čerpadlo

89,90 €

ponorné čerpadlo

84,90 €

99,90 €

299,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
988311000

Odporúčané príslušenstvo:

Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F

50,86 €

39,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

988311000

Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F

50,86 €

39,90 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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prilby

Profesionálna prilba so sluchátkami
a ochrannou sieťkou.
Veľkosť ôk sieťky 1,8 × 2,5 mm
SNR 26 dB. Veľkosť 53–61.

988 000 006
66,22 €

Profesionálna prilba.
Veľkosť 53–61.

Profesionálna prilba.
Veľkosť 54–62.

988 000 010
19,81 €

988 000 018
20,02 €

MP-245.4 Z

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba /
Obsah: 24,5 cm3 / Príkon: 0,71 kW (0,97KS) / Max.
prietok vody: 110 l/min / Max. sacia hĺbka: 8 m /
Max. výtlak: 35 m / Objem palivovej nádrže: 0,5 l /
Hmotnosť: 5,8 kg / Dodávané príslušenstvo: sacia
hadica s filtrom a odtoková hadica (8 m) s dýzou

ponorné čerpadlo
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 1.100 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
10 m / Max. výkon: 250 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 5,9 kg

11,49 €

114,90 €

32,99 €

329,90 €
399,90 €

144,90 €

Taška na potraviny

988 048 409
16,39 €

MP-335.4 Z

benzínové čerpadlo so 4-taktným
motorom

EP-1680 S

Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 1.100 W /
Voľnobežné otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak:
9 m / Max. výkon: 250 l/min / Hĺbka ponoru: 5 m /
Hmotnosť: 5,9 kg

11,

€

Držiak na kriedu, meracie
pásmo a iné

988 048 421
5,23 €

Držiak na mobil vertikálny

Držiak na mobil horizontálny

988 048 400
8,51 €

988 048 401
6,54 €

Držiak na klin

Držiak na fľaše, spreje

Držiak na fľašu termo

988 048 406
10,43 €

988 048 407
10,84 €

988 048 410
17,78 €

Držiak na lesnícke náradie Držiak na sekeru, záhradnícke Držiak na lesnícke náradie s
nožnice, skladaciu pílku
lekárničkou
988 048 405

27,19 €

988 048 408
5,51 €

988 048 422
24,13 €

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba /
Obsah: 33,5 cm3 / Príkon: 1,07 kW (1,45KS) / Max.
prietok vody: 130 l/min / Max. sacia hĺbka: 8 m /
Max. výtlak: 45 m / Objem palivovej nádrže: 0,65 l /
Hmotnosť: 7,3 kg / Dodávané príslušenstvo: sacia
hadica s filtrom a odtoková hadica (8 m) s dýzou

ponorné čerpadlo

99

988 000 005
33,71 €

príslušenstvo

benzínové čerpadlo so 4-taktným
motorom

EP-1500 DS

Ochranná prilba so sluchátkami
a ochrannou sieťkou.
Veľkosť ôk sieťky 1 × 1mm SNR 23
dB. Veľkosť 54–62.

39,99 €

119, €
90

399,90 €
499,90 €

149,90 €

Odporúčané príslušenstvo:
B-10671

Hadica 8 m + striekacia dýza

83,98 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

Držiak na lesnícke náradie
s lekárničkou

988 048 404
29,72 €

Kolenačky

Gélové kolenačky

988 048 419
16,16 €

988 048 420
22,33 €

Opasok pre držiaky náradia Kožený opasok „ťažká váha“

988 048 411
9,43 €

988 048 412
15,01 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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Dolmar Noviny

Dolmar Noviny

39

príslušenstvo

Kožený opasok hnedý M
(78–96 cm)

Kožený opasok hnedý L
(94–117 cm)

Kožený opasok čierny M
(78–96 cm)

Kožený opasok čierny L
(94–117 cm)

988 048 413
16,20 €

988 048 414
17,89 €

988 048 416
16,20 €

988 048 417
18,89 €

Taška pre hobby píly

Taška pre farmárske píly

Taška pre profesionálne píly

80-709
33,99 €

80-721
43,57 €

80-732
54,00 €

Servis, ktorý Vás
nikdy nesklame

Chrbtový
akumulátor 12 Ah
Akumulátor je určený pre 36 V
akumulátorové náradie
Možnosť použiť s 18 + 18 V = 36 V akumulátorovým
náradím (nutné dokúpiť adaptér 197718-3)
Hmotnosť: 5,5 kg
Čas nabíjania: cca 4 hodiny
Obj. číslo: BL36120A

899,90 €
1 014,25 €

Naša „servisná“ filozofia sa riadi heslom „maximálne 3 × 24“, to znamená, že
záručná oprava strávi v našom servise maximálne 24 hodín. Ďalších 24 hodín je
vyhradených na cestu k nám a posledných 24 hodín na cestu naspäť k zákazníkovi.
Samozrejme uvedená preprava kuriérom je pri záručných opravách zdarma, plne
hradená spoločnosťou DOLMAR. Stačí Vám iba navštíviť autorizované predajné miesto DOLMAR a o ostatné sa už postaráme.

Originalita náhradných
dielov DOLMAR.
Želaním každého zákazníka je, aby výrobok dosiahol maximálnu životnosť pri minimálnych servisných
a prevádzkových nákladoch. Zásadnou podmienkou
k dosiahnutiu optimálnych prevádzkových parametrov je pravidelná servisná údržba a používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva. Používaním neoriginálnych dielov nielenže znižujete životnosť
daného výrobku, ale ohrozujete i vlastnú bezpečnosť!
Originálne náhradné diely DOLMAR boli vyvinuté odborníkmi DOLMAR z prvotriednych materiálov a prešli
tisíckami hodín testovania v testovacích laboratóriách. Navyše sa pri ich vývoji prihliadalo na súčinnosť
a kompatibilitu s ostatnými dielmi.

Adaptér 18 + 18 V = 36 V pre
chrbtový akumulátor
Obj. číslo: 197718-3

127,55 €

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€
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bez obáv !

...do 3 dní je naspäť
Autorizovaný záručný servis do 3 dní?
Áno. Ako to funguje?
PRVÝ DEŇ:

Odovzdaj výrobok DOLMAR u autorizovaného
predajcu DOLMAR do 12:00 hod.
Zoznam autorizovaných predajcov
DOLMAR – www.dolmar.sk.

DRUHÝ DEŇ:

TRETÍ DEŇ:

ZHRNUTÉ A PODČIARKNUTÉ: SERVIS
DOLMAR FUNGUJE

PODĽA HESLA
„maximálne 3 × 24“
Viac informácií na strane číslo 39.

Dolmar Noviny
akciová ponuka platí od
1. 9. 2017 do 31. 5. 2018
alebo do vypredania
skladových zásob

 to nie je všetko. V prípade, že centrálny servis DOLMAR
A
pre Slovensko z akýchkoľvek dôvodov nedodrží dodaciu
dobu 3 dní na vybavenie ZÁRUČNEJ opravy, tak Vám
spoločnosť DOLMAR dodá nový výrobok!

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách elektrických
a akumulátorových výrobkov.
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.
Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na www.dolmar.sk.
Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048-4161 772, e-mail: makita@makita.sk
• Servis: 048-4161 774, 048-4701 050, 0917 455 833, e-mail: servis@makita.sk
Technické údaje a zobrazenia sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

www.dolmar.sk

XX, =
akciová ponuka platí od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA:   
Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
XX

€

