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„čisto exteriérová záležitosť“

druhé vydanie



..do 3 dní 
je naspäť

beZ obáv !

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 záručných 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 48.

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

rpmn 0%

Bez navýšenia!

naOzaJ Bez 
NAVÝŠENIA???
ÁnO!!!
ŽIADNY TRIK, ŽIADNY PODVOD:

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

Spoločnosť DOLMAR Vám už 
tradične ponúka produkt s názvom 
DOLMAR úvER. Tento produkt 
znamená splátky bez úrokov (bez 
navýšenia) pre všetkych 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.
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> Reťazová píla DOLMAR „model A“ vážila 58 kg 
a prevádzkovali ju dve osoby. Mala 8,0 HP (5,9 kW) 
a zdvihový objem 245 cm3.

> Model DB 35 z roku 1935 je prvá píla, ktorú prevádzkuje jeden človek. Táto 
elektrická píla vážila „len“ 22 kg.

> Model CP z roku 1953 teraz vážil „len“ 13,6 kg. Horná časť vodiacej lišty už 
bola jednotlivo vymeniteľná.

> Model CF z roku 1958 s novým membránovým karburátorom, ktorý umožňuje 
pílenie vo všetkých polohách. To spôsobilo, že otáčanie prevodovky sa stalo 
zbytočným. Tento nový model vážil „len“ 10 kg.

> Legendárnu KMS 4 z roku 1975 vyrábala spoločnosť DOLMAR spolu so 
spoločnosťou Fichtel & Sachs. Bola to prvá reťazová píla s rotačným motorom.

Začiatok 
úžasného úspechu

História spoločnosti je často spojená 
s históriou všeobecne a s vývojom, ktorý 
vytvára históriu. Napríklad spoločnosť 
E. Lerp & Co. bola od samého začiatku 
spoločnosťou z Hamburgu. Emil Lerp ju 
vytvoril v roku 1927 kvôli svojmu vývoju 
prvej reťazovej píly poháňanej benzíno-
vým motorom, reťazovej píle DOLMAR 
model A.
Prečo sa DOLMAR volá DOLMAR? 
Emil Lerp bol moderný progresívny 
podnikateľ, ktorý vedel,
ako motivovať svojich zamestnancov. 
Zorganizoval vnútropodnikovú súťaž 
a požiadal jej účastníkov, aby vymysleli 
názov pre jeho pílu. Mal byť jednoduchý, 
mal dobre znieť a ľahko sa vyslovovať 
v mnohých jazykoch. Nakoniec práve 
manželka Emila Lerpa Martha sa stala 
víťazkou so svojim návrhom, aby sa píla 
volala DOLMAR. Bolo to preto, lebo 
prvá reťazová píla na benzínový pohon 
sa prvýkrát použila v roku 1927 práve na 
vrchole hory Dolmar v Durínsku, ktorá 
má nadmorskú výšku 739 metrov. Emil 
Lerp bol tiež rodákom z Durínska a hora 
Dolmar bola počas prázdnin miestom, 
ktoré jeho rodina často navštevovala. 
Táto píla sa tak osvedčila, že Emil Lerp 
začal čoskoro používať názov DOLMAR 
aj pre svoju spoločnosť. Píla predstavo-
vala technickú revolúciu v lesníctve na 
celom svete. V nasledujúcich rokoch 
nasledovali jedna po druhej ďalšie ino-
vácie a všetky výrazne predbehli svoju 
dobu. Model CL sa spustil v roku 1939. 
Vyrábal sa skoro 30 rokov a používal sa 
na celej zemeguli. V roku 1935 spoloč-
nosť uviedla na trh prvú elektrickú pílu 
prevádzkovanú jedným človekom, model 
DB 35, a nakoniec v roku 1952 prvú 
pílu na benzínový pohon prevádzkova-
nú jedným človekom. Nasledoval nový 
membránový karburátor, ktorý bol prvý 
svojho druhu a umožnil pílenie v každej 
polohe, priamy pohon bez prevodov, 
systém dvojhmotového tlmiča vibrácií, 
motor Wankel a mnoho revolučných 
nových vývojov, ktoré znovu a znovu 
určovali nové trendy. Budúcnosť má pre 
DOLMAR dlhú tradíciu.

> Naša spoločnosť dostala názov podľa hory Dolmar v Durínsku, ktorá 
má nadmorskú výšku 739 m. Tu sa v roku 1927 prvýkrát použila prvá 
reťazová píla na benzínový pohon model A.

> Logo spoločnosti je z roku 1928, stále s africkými 
ľaliami ako symbolom pre reťazové píly.

> Logo spoločnosti z roku 1950 stále zobrazuje pílu, 
ktorú prevádzkujú dvaja ľudia, ako bolo v tom čase 
bežné. Berieme svoju zodpovednosť 

za životné prostredie vážne 
a výrazne investujeme 
do vývoja technológií motorov 
s nízkymi emisiami. 

Aby bol vzduch, ktorý dýchame, čistejší 
a prírodné prostredie chránené pred 
poškodením, výrobcovia musia spĺňať 
nové, náročnejšie normy pre emisie. 
Výrobcovia majú niekoľko možností, 
ako dosiahnuť splnenie týchto nových 
noriem, napr. použitím štvortaktných 
motorov s variabilným časovaním venti-
lov (rozvod s premenlivým časovaním – 
VVT), nasadenie dvojtaktných motorov 
so sofistikovanou technológiou nasáva-
nia vzduchu alebo inštaláciu katalyzáto-
rov na čistenie výfukových plynov.
Použitie technológie sofistikovaného 
nasávania vzduchu zvyšuje celkovú 
hmotnosť stroja, čo je významnou 
nevýhodou pre prenosné náradie 
s menším výkonom motora. V konvenč-
ných dvojtaktných motoroch vytvárajú 
nespálené zložky paliva výfukové plyny 
s vysokou teplotou. Čistenie týchto 
plynov katalyzátormi vyžaduje zložité 
a nákladné technické riešenie.
DOLMAR odhaľuje nový míľnik vo vý-
voji technológií pre dvojtaktné motory. 
V dôsledku strát pri odsávaní obsa-
hujú výfukové plyny z konvenčných 
dvojtaktných motorov veľké množstvo 
nespáleného paliva. Technici zo spoloč-
nosti DOLMAR vyvinuli optimalizovaný 
systém riadenia výmeny plynov (GEM), 
ktorému sa podarilo znížiť straty pri 
odsávaní v dvojtaktných motoroch na 
polovicu.
Vďaka vývoju tohto nového systému 
riadenia výmeny plynov môžu technici 
spoločnosti DOLMAR použiť menší ka-
talyzátor, ktorý má len minimálny vplyv 
na pomer výkonu k hmotnosti, pričom 
sa spotreba paliva zníži zhruba o 10 %.
Nová technológia motorov spoločnosti 
DOLMAR je predurčená na to, aby sa 
v rámci trhu energetických produk-
tov stala nosným prvkom. Technoló-
gia motorov systému GEM vyvinutá 
spoločnosťou DOLMAR je praktické, 
každodenné riešenie určené najmä 
na použitie v prenosných motorových 
produktoch.
Pri vývoji súčasnej aj budúcej generácie 
zážihových motorov bude spoločnosť 
DOLMAR na zníženie emisií výfukových 
plynov využívať všetky tri možnosti: 
bude používať štvortaktné motory s va-
riabilným časovaním ventilov, nasade-
ním dvojtaktných motorov s technológi-
ou sofistikovaného nasávania vzduchu 
a do výfukového systému zakomponuje 
katalyzátory. Už dnes spĺňa spoločnosť 
DOLMAR všetky požiadavky medziná-
rodných noriem pre emisie výfukových 
plynov s pohodlnou rezervou, pričom 
emisie sú v mnohých prípadoch výraz-
ne pod povolenými hranicami.

DOLMAR =
nový štandard 
pre emisie

> Model CL z roku 1939 s inovatívnou konštrukciou predstavoval vo svojom čase posun 
vpred. Táto píla sa vyrábala skoro 30 rokov a mala celosvetový úspech.
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Áno je to tak, aj muži dbajú na váhu, i keď zväčša 
v inom odvetví. Už len prácu vo výškach netreba 
brať na pomyselnú ľahkú váhu a keď k tomu 
pripočítame váhu stroja, ktorý na daný úkon 
potrebujú, jednoducho na to treba aj odvahu. 

Benzínové reťazové píly sú neodmysliteľným pomocníkom pilčíkov 
a domácich majstrov, či záhradkárov. Využívame ich pri ťažbe dreva, 
ale aj pri úprave a orezávaní stromov v sadoch a záhradách. Pri kúpe 
benzínovej píly je dobré zvážiť, kde budeme danú pílu používať (záh-
rada, stavba, v ťažbe).
Zaujímavou skupinou motorových píl sú jednoručné píly. Stroje 
sú obvykle veľmi kompaktné a ľahké. Všetky ovládacie prvky sú 
sústredené tak, aby bolo možné ovládať prístroj jednou rukou. V jed-
noručných pílach je použité uloženie motora na ležato, aby sa ušetril 
priestor. Obvykle majú relatívne nízky výkon okolo jedného kW, no 
na svoj účel viac ani netreba. Treba tiež brať ohľad na už spomínanú 
váhu pre jednu ruku. Tá sa pohybuje okolo 3 kg. Samozrejme táto píla 
nie je vhodná na pílenie palivového dreva.
Potrebujete odpíliť konár na strome, ale nemôžete použiť obidve ruky, 
pretože jednou rukou sa musíte istiť. Aj na tento účel jednoručné píly 
výrobcovia ponúkajú. Cieľovou skupinou zákazníkov sú predovšet-
kým záhradníci, či majitelia sadov, ale výborne sa dajú použiť aj na 
drobné práce okolo domu. 
Nepochybne ich využívajú aj pracovníci v komunálnych službách, 
hasiči, ale aj mestské organizácie. Pri nepatrnej úprave sa takýto typ 
píly dá použiť aj na..., ale to si nechajme až na záver ako povestnú 
čerešničku na torte.

Ako si teda poradiť s orezávaním stromčekov, konárikov a konárov 
napríklad z rebríku? Spolu s Dolmarom máme riešenie aj pre tento 
problém. Zo širokej ponuky benzínových píl predstavujeme najľahšiu 
benzínovú pílu na svete s označením PS-220 TH-25. 
Píla na ošetrovanie stromov používa pílové reťaze s malým spätným 
nárazom. Špeciálne upravený tvar píly s posunutým ťažiskom umož-
ňuje prácu aj v najextrémnejších podmienkach. Vďaka hornej rukoväti 
„TopHandle“ umožňuje dobrú manipuláciu v stiesnených podmien-
kach na ošetrovanie korún stromov napríklad zo zdvíhacích plošín. 
Táto super ľahká benzínová píla sa pýši priam neskutočnou váhou 2,5 
kg pri výkone 0,75 kW (1,02 PS). Do jej nádrže sa vojde 0,2 litra ben-
zínu a 0,19 litra oleja na mazanie reťaze. S 25 cm dlhou lištou si hravo 
poradí s orezávaním stromčekov aj konárov. Jednoduché štartovanie 
je zaručené vďaka automatickej polohe polovičného plynu, karburáto-
ra s preplachovaním a uľahčenému systému štartovania s podporou 
pružiny. Mazanie zabezpečuje automatické olejové čerpadlo.
Keďže Dolmar a Makita idú spolu ruka v ruke už 24 rokov, táto píla sa 
vyrába na linkách značky Makita priamo v japonskom závode.

Áno boli sme pri tom a nebola to iba jedna píla, ale rovno tri. volajú 
ho chlap s tromi guľami, lebo rekordy láme v kategórii žonglovanie. 
„S tromi vrhačským guľami – s celkovou hmotnosťou 25,86 kilogra-
mu – žongloval 40,44 sekundy,“ uvádza sa v najnovšej knihe rekordov. 
Medzitým však dosiahol ďalšiu métu – pre zmenu s 10-kilogramovými 
guľami. „Na Slovensku mi takéto gule nikto nevedel zhotoviť, výrobcu 
som nakoniec našiel až v Poľsku,“  dodáva Roskopf.

Občas sa zúčastňuje na rôznych exhibíciách a šou. Žongluje tam s lop-
tičkami i ťažkými guľami. Guinnessov certifikát umožňuje určiť vyššiu 
cenu, no žonglovanie ho neuživí, na Slovensku určite nie. 

Je ťažké dostať sa do knihy rekordov? „A ešte ako,“ odpovedá 
Roskopf. Je to vraj spojené aj s veľkým papierovaním, napríklad s vy-
pĺňaním rôznych tlačív v angličtine. Žonglér však postupne zistil, že to 
zaňho môžu robiť iní. Stačí sa zúčastniť na pravidelných festivaloch ne-
tradičných rekordov. Jeden sa koná v Nemecku, ďalší bližšie – v českom 
Pelhřimove. 

Načo to robí? Vraj žonglovanie je preňho spôsob života. Úložný pries-
tor v posteli má plný všakovakých gúľ. Tam, v spálni nad manželskou 
posteľou, nám predviedol aj žonglovanie s troma bowlingovými guľami. 
Aby pri páde nepoškodili podlahu. Roskopf je dlháň, koľko vlastne me-
ria? „Dvestoštyri až dvestopäť centimetrov, podľa toho, ako sa vyspím,“ 
žartuje. Ale vážne – len o jeden centimeter menej ako Zdeno Chára, ďalší 
Slovák v Guinnessovej knihe. Chára sa tam dostal ako najvyšší hokejista 
v americkej Národnej hokejovej lige (NHL).

Oficiálnu premiéru žonglovania s tromi naštartovanými pílami sme spo-
lu absolvovali na festivale rekordov a kuriozít v českom Pelhřimove, ktorý 
sa uskutočnil v júni 2009. Držiteľ dvoch oficiálnych certifikátov Guinnes-
sovej knihy rekordov si pri tréningu chráni píly proti poškodeniu obalom, 
pri ostrom pokuse sú však vo funkčnom stave a bez obalu. 

Spolu sme navštívili aj nemecké mesto Dachau na festivale Impossibili-
ty Challenger 2008, kde žongloval s dvoma zapnutými motorovými pílami 
a jedným medicinbalom.

Svetový rekord v žonglovaní s tromi naštartovanými motorovými pílami 
sa pokúsil prekonať aj  v Banskej Bystrici priamo v centrále spoločnosti 
Dolmar Slovensko.

„S pílami som žongloval skoro rok. Denne trénujem niekoľko hodín. 
Mám formu a chcel by som sa pokúsiť prekonať svetový rekord,“ povedal 
Roskopf krátko pred výkonom. Svetový rekord zapísaný v Guinessovej 
knihe rekordov drží Kanaďan, ktorý dokázal tri a pol kilogramové píly 
vyhodiť do vzduchu 86-krát. 

Roskopfov osobný rekord bol doteraz 51 nadhodov. V jednu krásnu 
sobotu sa mu síce nepodarilo prelomiť svetový rekord, ale zlepšil svoj 
osobný. Naštartované píly vyhodil 60-krát. 

„Je to pre mňa výzva a túžba prekonať seba a ostatných,“ reagoval 
rekordér na otázku, aký zmysel má pre neho táto neštandardná záľuba. 
Milan Rospopf počas 12 rokov dokázal napríklad žonglovať pri chôdzi 
na vzdialenosť 30 kilometrov. Okrem žonglovania zdoláva aj výškové 
budovy a mrakodrapy. V minulosti sa pokúsil vyžonglovať po schodoch 
na Empire State Building v USA, ale organizátori známeho behu mu to 
nedovolili. Svetový rekord drží napríklad aj v žonglovaní dolu hlavou prile-
pený sekundovým lepidlom.

To, že píly sú skutočné sa presvedčilo celé Slovensko v roku 2010 
v relácii Talentmánia, kde počas generálky tejto šou vybehol Roskopf 
na pódium s troma motorovými pílami a začal s nimi žonglovať. Dych 
vyrážajúce číslo nabralo dramatický priebeh, aký nikto nečakal. „Jedna 
z píl sa mu pošmykla a zasiahla mu ruku. Následne začal Milan Roskopf 
krvácať,“ hovorí človek, ktorý zranenie videl. Členovia štábu okamžite 
zalarmovali zdravotníkov. Zranenie bolo pomerne vážne, a tak žongléra 
museli previezť do nemocnice, kde mu ranu zašili.

Po odštartovaní šou si ho moderátor Leoš Mareš privolal k sebe, aby 
sa uistil, či svoje číslo bude schopný predviesť aj so zranením. Až do 
začiatku duelu, v ktorom si mal žonglér porovnať sily s konkurenčný-
mi žonglérmi nebolo jasné, či Milan Roskopf svoju šou predvedie. So 
zalepenou ranou však predstúpil pred publikum a svoje žonglérske číslo 
bravúrne zvládol! 
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iba ženy...

Elektrické reťazové píly sa prispôsobujú 
požiadavkám profesionálov aj súkromných 
užívateľov  progresívnou konštrukciou, 
silnými motormi, priaznivou váhou. To ich 
činí komfortné, nenáročné na obsluhu, 
bezpečné, s prvkami zabezpečujúcimi 
minimálne zaťažovanie životného 
prostredia.
Elektrické reťazové píly Dolmar 
rozdeľujeme do dvoch skupín. Prvá 
skupina elektrických reťazových píl je 
s motorom naprieč, kde má Dolmar 
novú radu a patria sem modeli ES-
34 TLC, ES-39 TLC, ES-43 TLC. Táto 
skupina elektrických reťazových píl 
Dolmar v základe označená  písmenami 
ES („Electric Saw“ = elektrická píla), 
dvojciferného číselného označenia je 
určená pre súkromných užívateľov (Tool-
Less Chain (TLC) = napínanie a výmena 
reťaze bez použitia nástrojov).
Jednotným označením elektrických píl 
Dolmar v tejto kategórii myslel výrobca 
hlavne na koncových užívateľom. 
Výsledkom je minimálna záťaž životného 
prostredia, nakoľko Dolmar vytvoril tri 
modeli elektrických reťazových píl na ktoré 
použil rovnaké plastové obaly a motory čo 
garantuje minimálne potrebu pre skladové 
zásoby náhradných dielov s výrazne 
pozitívnym vplyvom na ekológiu. 
Druhá skupina elektrických reťazových 
píl je s motorom pozdĺž kde má Dolmar 

novú radu a patria sem modeli ES-
2131TLC, ES-2136TLC, ES-2141TLC. 
Táto skupina elektrických reťazových píl 
Dolmar, ktorá má v základe značenia 
písmená ES („Electric Saw“) t.j. elektrická 
píla, štvorciferné číselné označenie a TLC, 
je určená pre profesionálnych užívateľov. 
Jednotným označením elektrických píl 
Dolmar v tejto kategórii výrobca myslel 
a aj hovorí profesionálnym užívateľom, že 
dbá na minimálne zaťažovanie životného 
prostredia.

Pri oboch skupinách elektrických 
reťazových píl Dolmar je nová rada 
vybavená:
Kovovým olejovým čerpadlom - 
zabezpečuje stály prísun oleja a umožňuje 
nastavenie dávkovania oleja podľa 
viskozity prípadne teploty
veľkou priesvitnou ryskou - nalievacie 
hrdlo je dostatočne veľké, aby sa 
zamedzilo rozlievaniu
veľké oporné zuby - optimálny dizajn 
zabezpečuje dokonalú kontrolu pri pílení
Obmedzovač rozbehového prúdu - 
zabezpečuje funkčnosť a plynulý chod  
v oblasti sieťového istenia elektrických 
rozvodov s nižším zaťažením

Naša spoločnosť poskytla BRAMAC 
majstrom, krovárom a drevodomárom 
nové modely elektrických reťazových píl 

s motorom naprieč a elektrické reťazové 
píly s motorom pozdĺž.     

Zamestnanci ktorí so strojmi Dolmar 
pracujú denne zhruba osem hodín nám 
potvrdili, že vďaka nízkej hmotnosti 
a ergonomicky tvarovaným rukovätiam  je 
práca jednoduchšia. K pohodlnej obsluhe 
tiež prispieva poistka bezpečného spojenia 
elektrického kábla a nalievacie hrdlo, ktoré 
je dostatočne veľké, aby sa zamedzilo 
rozlievaniu. 

Pozitívne reakcie prišli už pri nalievaní oleja. 
Veľmi pozitívnou charakteristikou novej 
rady Dolmar elektrických píl bola možnosť 
nastavenia dávkovania oleja podľa 
viskozity, prípadne teploty oleja.
Hlavným cieľom tohto projektu bolo 
dlhodobé porovnanie elektrických 
reťazových píl s uložením motora 
naprieč a elektrických motorových píl 
s motorom pozdĺž. Najväčším plusom 
bola pri modeloch s motorom pozdĺž 
bezproblémová manipulácia pri rezaní 
medzi krokvami a latovanim. Dolmar 
elektrické píly s pozdĺžnym motorom sa 
osvedčili aj pri rekonštrukcii krovu na 
staršom rodinnom dome, kde boli slabé 
elektrické rozvody. Tento problém pomohol 
prekonať obmedzovač rozbehového prúdu, 
ktorý je štandardne montovaný do celej 
profesionálnej rady Dolmar elektrických píl. 

Firma Dolmar ponúka nielen pre 
prácu v záhrade, ale aj pre drevo 
stavbárov, krovárov a sochárov 
elektrické reťazové píly, ktorých 
spoločným menovateľom je 
prvotriedna kvalita. Znamená 
to vysoký výkon, spoľahlivosť, 
jednoduchú obsluhu a dlhú 
životnosť. Presvedčili sme sa 
o tom pri návšteve stavbárov 
drevodomov a krovov, ktorí sa 
s dôverou obrátili na značku 
Dolmar. Vďaka všestrannému 
využitiu pri práci sa elektrické 
reťazové píly Dolmar osvedčili 
ako spoľahlivý pomocník, 
ktorý svoju obsluhu nesklame 
v žiadnej situácii. 

Elektrické 
píly

„Drevorubač“
Disciplíny majstrovstiev pilčíkov 
v práci s motorovou pílou odrážajú 
reálnu prácu v lese. Počas 
súťaží sa vykonávajú typické 
lesnícke práce v porovnateľných 
podmienkach.

Jaroslav Perveka, Majster Slovenska 2007, 2009, ....... (typ motorovej pily: Dolmar)

STíNANiE STROMu
Strom sa zreže na 15 metrov 
vzdialený cieľový kolík. Čím 
presnejšie sa podarí zasiahnuť cieľ, 
tým viac bodov súťažiaci získava. 
Presné stínanie stromov patrí k 
najdôležitejším úlohám v lesnom 
hospodárstve.

výMENA REťAzE
Na motorovej píle sa vymení reťaz 
a otočí lišta. Len ostré a dobre 
udržiavané rezacie ústrojenstvo 
motorovej píly umožňuje čistú a 
bezpečnú prácu v lese.

KOMBiNOvANý REz
Pri tejto disciplíne sa z kmeňov 
musia odrezať kotúče prvým 
rezom vedeným zdola a druhým 
rezom vedeným zhora. Oba rezy 
sa musia stretnúť presne v strede. 
Touto disciplínou sa simuluje jedna 
z najťažších techník rezu v praxi: 
Rezanie napnutých stromov.

PRESNý REz
Každý kmeň sa musí oddeliť čo 
najpresnejšie tak, aby nedošlo k 
poškodeniu podkladovej dosky. 
Kontakt pílovej reťaze so zemou 
spôsobí jej okamžité otupenie. Pri 
delení kmeňov na zemi je preto 
nevyhnutné postupovať obzvlášť 
opatrne.

ODvETvOvANiE
Kmeň s osadenými vetvami sa musí 
čo najčistejšie, čo 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.
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46,99 €
DOLMAR - ÚVER

39,99 €
DOLMAR - ÚVER

49,99 €
DOLMAR - ÚVER

12,49 €

DOLMAR - ÚVER

11,49 €

DOLMAR - ÚVER

13,49 €

DOLMAR - ÚVER

18,99 €
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18,99 €
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19,99 €
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17,99 €

DOLMAR - ÚVER

20,99 €

DOLMAR - ÚVER

elektrické 
píly

aku píly

958 090 046 958 400 001

114,90€
169,90 €

eS-34 TlC
elektrická píla s motorom „naprieč“
Príkon: 1.800 W / Elektromotor – napätie: 230 V /  Dĺžka lišty: 30 cm  / 
Hmotnosť: 4,6 kg  /  Delenie reťaze: 3/8“

eS-39 TlC
elektrická píla s motorom „naprieč“
Príkon: 1.800 W / Elektromotor – napätie: 230 V /  Dĺžka lišty: 35 cm  / 
Hmotnosť: 4,7 kg  /  Delenie reťaze: 3/8“

124,90€
184,90 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 291 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 10,24 €

958 291 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,43 €

958 291 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 12,18 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,40 €

Lišty

958 400 001 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,21 €

958 400 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 12,27 €

442 040 611 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,60 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

Lišty so šponovákom

412 030 211 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm / 0.043" 12,72 €

412 035 211 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm / 0.043" 13,98 €

958 400 007 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm / 0.050" 15,64 €

NO
VI

NK
A

134,90€
199,90 €

eS-43 TlC
elektrická píla s motorom „naprieč“
Príkon: 1.800 W / Elektromotor – napätie: 230 V /  Dĺžka lišty: 40 cm  / 
Hmotnosť: 4,7 kg  /  Delenie reťaze: 3/8“

NO
VI

NK
A

NO
VI

NK
A

958 500 003 988 311 000

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,88 €

511 492 762 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 13,02 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

412 045 661 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 13,05 €

Predlžovacie šnúry

988 311 000 25 m, 230 V 49,79 €

eS-2141 TlC
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“

209,90€
269,90 €

NO
VI

NK
A

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“

199,90€
259,90 €

NO
VI

NK
A

189,90€
249,90 €

eS-2131 TlC
elektrická píla s motorom „pozdĺž“
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“

NO
VI

NK
A

179,90€
239,90 €

eS-2130 a
elektrická píla s motorom „pozdĺž“
Príkon: 2000 W / Elektromotor - napätie: 230 V /  Dĺžka lišty: 
30 cm  /  Hmotnosť: 4,4 kg  /  Nádrž na olej na mazanie reťaze: 140 ml  /  
Model reťaze: 492  /  Delenie reťaze: 3/8“  /  Šírka drážky: 1,3 mm / 0,051“

189,90€
249,90 €

eS-2135 a
elektrická píla s motorom „pozdĺž“
Príkon: 2000 W / Elektromotor - napätie: 230 V /  Dĺžka 
lišty: 35 cm  /  Hmotnosť: 4,4 kg  /  Nádrž na olej na maza-
nie reťaze: 140 ml  /  Model reťaze: 492  /  Delenie reťaze: 
3/8“  /  Šírka drážky: 1,3 mm / 0,051“

aS-1812 lGe
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: 
2,5 kg  / Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, 2 x akumulátor, nabíjačka

469,90€
659,90 €512 466 042 660 158 479

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaz

572 466 042 Dĺžka lišty: 11,5 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm 10,91 €

Lišta

660 158 479 Dĺžka lišty: 11,5 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm 23,31 €

Akumulátor

194490-8 Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah 81,53 €

Nabíjačka

660 195 594 Nabíjačka 18V, 3,0 Ah 94,28 €

aS-3626 lG
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, lišta, 1x akumulátor, nabíjačka

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaz

511 492 740 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 050“ 8,62 €

Lišta

412 025 661 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, model reťaze 050“ 10,15 €

Akumulátor

660 195 412 Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah 187,83 €

Nabíjačka

660 362 200 Nabíjačka 36 V,  2,2 Ah 94,28 €

511 492 740

399,90€
519,90 €412 025 661 660 195 412 660 362 200

aS-3626 ClGe
akumulátorová LITHIUM-ION 
reťazová píla s carvingovou lištou
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, 
2x akumulátor 36 V,  2,2 Ah a nabíjačka

499,90€
899,90 €660 362 200660 195 412512 466 760 412 025 471

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaz

512 466 760 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 1/4“ 16,14 €

Lišta Carving

412 025 471 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 1/4“ 78,82 €

Akumulátor

660 195 412 Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah 187,83 €

Nabíjačka

660 362 200 Nabíjačka 36 V,  2,2 Ah 94,28 €

set Makita
DUC122RFE + DUB182Z

195584-2P-19928 158476-6

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaz

P-19928 Dĺžka lišty: 15 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm 11,73 €

Lišta

158476-6 Dĺžka lišty: 15 cm , delenie reťaze: 1/4“, šírka drážky: 1,3 mm 20,35 €

Akumulátor

194204-5 Akumulátor Li-Ion 18V, 3,0 Ah 84,20 €

Nabíjačka

195584-2 Nabíjačka DC18RC 14,4V-18V 61,08 €

Dýzy

132025-7 Dýza 3,43 €

192236-6 Dýza hrotitá 3,76 €

122814-8 Vrecko na prach 2,22 €

191750-9 Ohybná hadica 9,22 €

194204-5

DuC122rFe
akumulátorová LITHIUM-ION 
reťazová píla
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

Dub182Z
akumulátorové LITHIUM-ION 
dúchadlo/vysávač
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

479,90€
696,80 €

47,99 €
DOLMAR - ÚVER

v cene
660.221.528

záberové 
koleso ¼"
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www.dolmar.sk

Dolmar PS-32

...aj hobby 
chce výsledky



cenníková cena: 269,90 € 

Teraz iba: 179,90 €
PS-32 C-35 (3/8")

cenníková cena: 289,90 € 

Teraz iba: 179,90 €
PS-32 C TLC-35 (3/8")

novinka

Benzínová píla DOLMaR

ps-32 C
ps-32 C tCl

Benzínové píly

V dnešnej dobe si už 
ťažko vieme predstaviť 
akúkoľvek prácu bez 
pomocníkov ako naprík-
lad vŕtačka, brúska, či 
elektrická alebo motoro-
vá píla. Pri výbere toho 
správneho pomocníka hrá 
veľkú úlohu nielen cena, 
ale predovšetkým kva-
lita a správna kategória 
výrobku. Inak povedané: 
nemôžeme sa vybrať do 
hory s pílou zaradenou do 
triedy hobby. Píly preto 
delíme na viacero sku-
pín. V prvom rade by sme 
ich mohli rozdeliť na dve 
hlavné skupiny, a to na 
elektrické a benzínové. 

Elektrické píly sú určené na drobné práce 
okolo domu, chaty a podobne. Keďže sú po-
háňané elektrickým prúdom, sú tichšie a sa-
mozrejme ekologickejšie. Pre bežného uží-
vateľa majú mnoho lákavých výhod. Jednou 
z nich je cena. Oproti benzínovej sa výrazne 
líši. Elektrická píla sa dá kúpiť už od cca 50 
Eur, cena kvalitnejšej a značkovej píly sa 
pohybuje od 100 Eur. Jednoznačný rozdiel 
medzi týmito pílami je v hnacích elementoch, 
pri lacných neznačkových pílach sú z plastu, 
častokrát je problém aj nedostupnosť náh-
radných dielov, nehovoriac o príslušenstve, 
ako sú pílová reťaz alebo lišta. Treba si preto 
dobre spočítať, na akú prácu pílu potrebuje-
me a dobre zvážiť jej možnú životnosť a teda 
aj možnosti servisovania píly.

Ďalšou výhodou elektrických píl je nulová 
spotreba oleja a benzínu, ktorá pri stále sa 
zvyšujúcich cenách palív môže byť zaujíma-
vá. Samozrejme treba počítať so spotrebou 
elektrickej energie. Pre ľudí, ktorí používajú 
pílu v uzavretých priestoroch, napríklad 
dielňach, iná varianta ako elektrická píla 
neprichádza do úvahy. Veľkou výhodou je re-
latívna „bezúdržbovosť“, odpadá tak kontrola 
sviečok, filtrov, nastavenia otáčok, skladova-
nie benzínu a podobne. Tieto všetky výhody 
„zatieňuje“ jedna nevýhoda a tou je obme-
dzenosť pohybu kvôli prívodnému káblu. 

Najobľúbenejšou variantou medzi zákazníkmi 
sú benzínové píly. Hlavným argumentom je 
výkon 2-taktného motora, ktorý pracuje pri 
otáčkach 10 000 až 12 000 za min. a voľ-
nosť pohybu pri práci. Zatriedenie benzí-
nových píl je pomerne jasný ukazovateľ pri 
kúpe, preto ich delíme do troch skupín:

HObbY   FARMA   PROFI

hobby píly

Sú určené na použitie v záhradách, sadoch, 
na opilovanie stromov, rezanie tenších dosiek 
a spilovanie stromov do priemeru 35 cm. 
Výkonovo sa pohybujú cca od 1,3 do 2,0 kW. 
Najčastejšie sú dodávané s 35 cm dlhou liš-
tou. Charakteristickým znakom pre túto triedu 
je plastový karter (jednoducho preložené, 
motor uložený v plaste). Tu si treba uvedomiť, 
že nadmerné zaťaženie píly ju môže ľahko 
poškodiť, oprava píly sa často rovná cene no-
vej. Neznamená to ale, že s ňou nie je možné 
spíliť 10 „metrov“ (rozumej 10 kubických 
metrov) dreva s prestávkami. Netreba ale 
zabudnúť na už spomínaný priemer dreva, na 
ktorý je píla určená. Výkonu sa rovná aj čas 
prepílenia polena, je podstatne dlhší, ako pri 
pílach triedy farma a profi. 
Hobby píly sú vybavené pomocnou pumpič-
kou, ktorou po troch – štyroch stlačeniach 
natiahneme benzín do karburátora. Vďa-
ka tomu naštartujeme pílu na druhé-tretie 
potiahnutie. Ovládanie píly je rovnaké ako pri 
ostatných triedach a má tri polohy. Stop – 
v tejto polohe nie je možné pílu naštartovať 
a táto poloha sa používa pri vypínaní. Ďalšou 
polohou je pracovná poloha, pri ktorej je píla 

zapnutá a v prevádzke. Poslednou polohou 
je poloha pre studený štart. Keďže sa jedná 
o dvojtaktný motor, práve táto poloha je dôle-
žitá pre naštartovanie a uvedenie píly do pre-
vádzky. Značkovejšie píly majú na svojom tele 
zásekové zuby, zväčša plastové. Tieto nám 
slúžia na opretie, zaseknutie píly do dreva pri 
samotnom pílení. Zvyšuje sa tak komfort pre 
obsluhu. Každá píla je a musí byť vybavená 
bezpečnostnou brzdou. Je umiestnená na 
prednej časti píly pred rukoväťou, vďaka tomu 
sa pri možnom spätnom ráze oprie o ruku 
a v zlomku sekundy zastaví točiacu sa pílovú 
reťaz. Túto brzdu sa doporučuje používať 
aj pri prenose píly a samotnom uskladnení. 
Keďže píla má dve nádrže, jednu na olej na 
mazanie reťaze, druhú na benzín zmiešaný 
s olejom pre dvojtaktné motory, je dobré pri 
kúpe brať do úvahy aj na veľkosť nalievacích 
otvorov. Pri väčších otvoroch je možné ľahšie 
dopĺňať palivo či olej, zabránime tak vylievaniu 
a chránime tým životné prostredie. 
Píly patriace do triedy hobby sú veľmi popu-
lárne u tesárov, stolárov, chatárov a domácich 
majstrov vďaka nízkej hmotnosti, spotrebe 
a vynikajúcej ovládateľnosti. 

Profesionálni výrobcovia píl majú v ponuke 
takzvané jednoručné píly, tieto píly sa tiež 
radia do hobby triedy, aj keď s nimi najčastej-
šie pracujú profesionáli a slúžia na orezávanie 
stromov a konárov v mestách, napríklad z vy-
sokozdvižných plošín. Na slovenskom trhu je 
možnosť nájsť najľahšiu motorovú jednoručnú 
pílu na svete s hmotnosťou 2,5 kg s označe-
ním PS-220 TH.
Najväčšie hobby píly majú výkon porovna-
teľný s farmárskymi pílami, sú lacnejšie ako 
farmárske, treba si ale uvedomiť, že nie sú 
stavané na mohutné zaťaženie.

Farmárske píly

Tieto píly sa stávajú čoraz viac populárnejšie. 
Hlavným dôvodom je pomer ceny a výkonu. 
Pri svojej práci ich čoraz viac používajú aj 
profesionálni pilčíci, nielen pri odvetvovaní. 
K už spomenutým dôvodom treba dodať ten 
hlavný, priemery stínaných stromov v našich 
lesoch sa často pohybujú okolo 40 cm. Práve 
píly triedy farma sú na takúto prácu ako 
stvorené. Sú tiež určené na rezanie veľkého 
množstva palivového dreva, skvelo odvedú 
svoju prácu aj pri stavbe krovov a podobne. 
Disponujú výkonom od 1,7 do 3,0 kW a sú 
dodávané s 35, no častejšie 40 cm lištou, 
prípadne je možné dokúpiť si aj 45 cm lištu 
a reťaz. Charakteristickým znakom týchto píl 
je uloženie motora v kove, šponovanie reťaze 
zboku píly, kovové dorazové zuby. Poprední 
značkoví výrobcovia používajú pri výrobe 
rovnaké materiály ako pri profesionálnych 
pílach. Výkonnejšie píly v tejto triede sú osa-
dené dekompresným ventilom, ktorý sa stal 
„povinnou“ výbavou pri profi pílach. Treba si 
uvedomiť, že naštartovať pílu s výkonom nap-
ríklad 2,2 kW už nemusí byť také jednoduché. 
Vďaka zatlačeniu ventilu sa zníži odpor pri 
štartovaní o cca 50-70%. Netrpí tak rameno 
obsluhy. Európska únia rok čo rok sprísňuje 

emisné normy, preto sa čoraz viac na trhu 
objavujú píly so zabudovaným katalyzátorom. 
Takto vybavené píly sa najčastejšie označujú 
písmenom C.
Cenovo sa píly v tejto triede pohybujú 
v rozmedzí od 300 do 550 Eur. Všetko závisí 
od peňaženky kupujúceho a samozrejme 
plánovanej práce s pílou, niekedy je však 
lepšie siahnuť hlbšie do vrecka a vybrať si pílu 
práve z tejto triedy. Predajcovia ponúkajú aj 
možnosť kúpy na splátky bez navýšenia. 

profi píly

Poslednou a určite najzaujímavejšou triedou 
čo do výkonu sú profi píly. Sila, výkon, krútiaci 
moment a skvelý zvuk poteší nejedného 
„fajnšmekra“ a profesionálneho pilčíka. Ako 
už napovedá samotný názov skupiny, tieto 
stroje sú určené na ťažbu, prerezávku či 
záchranárske práce. Majú veľký výkon od 2,5 
do 5,0 kW. Sú mimoriadne výkonné a odolné. 
Dodávajú sa v štandardnej výbave s dĺžkou 
lišty od 45 do 60 cm. Hmotnosť profi píl sa 
pohybuje v rozmedzí 5 až 9kg. Pracovať s ta-
kýmito strojmi celý deň si vyžaduje dokonalú 
kondičku.
Dôležitým faktorom pri výbere profesionálnej 
píly je odpruženie píl. Veľmi dobrou variantou 
sú kovové pružiny. Pri nadmernom opotrebo-
vaní sa jednoducho zlomia a obsluha ľahko 
zbadá, že ich treba vymeniť, gumené silen-
bloky sa skôr opotrebujú, vysušia sa a nie je 
vidieť ich nefunkčnosť. Pilčík tak ďalej pracuje 
s veľkými vibráciami, čím trpia jeho ruky. 

Profesionálne píly sa často využívajú aj pri 
zachraňovaní ľudských životov. Nájdeme ich 
pod označením RescueCut. Používajú sa so 
špeciálnou reťazou, ktorá dokáže prerezať 
trámy, dosky s klincami, strešnú lepenku 
s pieskovým posypom, vlnité plechy, send-
vičové panely, plechy, karosérie motorových 
vozidiel, časti železničných vagónov a po-
dobne. Je to super kvalitná reťaz na jedno 
použitie, ktorej hlavnou úlohou je záchrana 
ľudských životov v spojení s motorovou pílou.

Pri výbere píly nemôže byť hlavným fakto-
rom len cena, ale aj vysoký výkon, nízka 
hmotnosť, jednoduchá údržba, dostupnosť 
náhradných dielov a samotná starostlivosť 
o zákazníka.

Píly potrebujú starostlivosť, tak ako každý 
stroj. Pri prevádzke doporučujeme nepoužívať 
benzín starší ako 3 mesiace. Pomaly vyprchá, 
stráca oktány, môže tak dôjsť k zadreniu 
Vašej píly. Na miešanie benzínu s olejom 
používajte iba výrobcom predpísaný olej. Pra-
videlne čistite vzduchový filter, sú to „pľúca“ 
píly, predĺžite tak jej životnosť. Nezabúdajte 
na pravidelné ostrenie reťaze, čím sú piliny 
menšie, tým je Vaša reťaz tupšia. Pri kúpe 
sa nezamerajte len na cenu píly, ale overte 
si tiež skutočnosť, či značka od ktorej si pílu 
kupujete, poskytuje servis na Váš stroj a či je 
dostupné príslušenstvo, najčastejšie pílová 
reťaz a lišta. 

Spoločnosť Dolmar, výrobca prvej benzí-
novej motorovej píly (Typ A) z roku 1927 
a v súčasnosti najľahšej benzínovej mo-
torovej píly na svete (PS-220 TH) uvádza 
na trh novinku z rady hobby s označením 
PS-32 C.

Ak hľadáte ideálnu vstupnú bránu do sveta 
benzínových reťazových píl, našli ste ju 
práve v motorovej píle Dolmar PS-32 C. Je 
vyrobená pre domáce použitie, no napriek 
tomu sa vyznačuje množstvom prvkov 
používaných pri profesionálnych pílach ako 
je napínanie reťazi zboku, kovové zuby, 
systém Touch&Stop, Easy Štart a ďalšie. 
S hmotnosťou iba 4,1 kg a výkonom 1,35 
kW / 1,8 PS s určitosťou uspokojí každého 

domáce majstra či už pri pílení dreva do 
krbu, pece ale aj pri menších krovárskych 
prácach. Pri takomto výkone je dôležité 
maximálne tlmenie vibrácií, to je dosiah-
nuté štyrmi oceľovými pružinami. Prenos 
sily zabezpečuje profesionálna spojka, na 
ktorej je osadené externé reťazové koleso 
pre jednoduchšiu výmenu reťaze bez zby-
točných komplikácií.

Manuálne čerpadlo PRIMER zabezpečuje 
ľahké a pohodlné štartovanie, podporu-
je ho aj systém EasyStart s pomocnou 
pružinou v kombinácii s optimalizovaným 
riadením motora značne znižuje odpor. 
Vďake tejto novinke je dekompresný ventil 
už len minulosťou.

Samozrejmosťou je možnosť nastavenia 
automatického olejového čerpadla na ma-
zanie pílovej reťaze podľa žiadanej potreby. 
Aj dolievanie paliva a oleja je premyslené 
s najväčšou precíznosťou, píla má veľké 
nalievacie otvory, aby sa zabránilo prípad-
nému vyliatiu, uzávery nádržiek sú v tvare 
S vďaka čomu je možné nádržky otvoriť 
rukou alebo skrutkovačom. Dokonalé spa-
ľovanie a obmedzenie emisií na minimum 
zabezpečuje katalyzátor, chráni tak Vaše 
zdravie ako aj životné prostredie.
Pílovú reťaz v prípade spätného rázu 
zastaví v zlomku sekundy brzda reťaze 
SafetyMatic. Zvýšená je tak bezpečnosť 
obsluhy.

Už aj v tejto základe rade konštruktéri 
zakomponovali Touch&Stop, ide o systém 
dokonalého ovládania jednou páčkou 
s jasným označením pozícií. Píla sa dá 
vypnúť jemným pritlačením páčky, odpadá 
tak nútené prepínanie do polohy STOP. 
Píla je dodávaná s 35 cm dlhou lištou a re-
ťazou, je možné použiť aj 40 cm lištu a je 
dodávaná v dvoch verziách s označením 
PS-32 C a PS-32 C TLC. TLC označuje 
beznástrojovú výmenu a šponovanie reťa-
ze. Tento systém je montovaný do elek-
trických píl spoločnosti Dolmar s veľkým 
ohlasom spokojných zákazníkov.

píly sa dodávajú s vodiacou lištou, reťazou, ochranným krytom vodiacej lišty. predáva dolmar s možnosťou úveru bez navýšenia – www.dolmar.sk 

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

PS-32 C TLC-35 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „hobby“ s beznástrojovým napínaním reťaze a 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“

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“

Dolmar noviny12 Dolmar noviny 13

akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%. akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob



29,99 €
DOLMAR - ÚVER

30,99 €
DOLMAR - ÚVER

PS-32 C: Vitajte  
vo svete motorových píl

www.dolmar.sk

Novinka pre rok
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benzínové 
píly

179,90€
269,90 €

17,99 €
DOLMAR - ÚVER

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“

511 291 746 958 400 001

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

511 291 746 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm, profíl zubu HM 9,68 €

511 291 752 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm, profíl zubu HM 10,84 €

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 12,40 €

Lišty

958 400 001 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,21 €

958 400 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 12,27 €

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

Lišty so šponovákom

412 030 211 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 12,72 €

412 035 211 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 13,98 €

958 400 005 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 14,62 €

958 400 006 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,08 €

958 400 007 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,64 €

pS-32 C TlC-35 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „hobby“ 
s beznástrojovým napínaním reťaze 
a 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"

511 291 746 958 400 001

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 12,40 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

179,90€
289,90 €

17,99 €
DOLMAR - ÚVER

25,99 €

DOLMAR - ÚVER

25,99 €

DOLMAR - ÚVER

31,99 €
DOLMAR - ÚVER

319,90€
379,90 €

pS-220 Th-25 (3/8")
najľahšia benzínová píla na svete!!!
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“

511 492 740 412 025 661

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaz

511 492 740 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 8,62 €

Lišta

412 025 661 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm 10,15 €

Reťaze pre Carvingové lišty

512 466 760 Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 16,14 €

512 466 768 Dĺžka lišty: 30 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 17,15 €

512 466 776 Dĺžka lišty: 35 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm, profíl zubu HM 19,09 €

Lišty Carvingové

412 025 471 Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 78,82 €

412 030 471 Dĺžka lišty: 30 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 86,12 €

412 035 471 Dĺžka lišty: 35 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 99,73 €

259,90€
339,90 €

pS-35 C TlC-35 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „hobby“  
s beznástrojovým napínaním reťaze  
a s katalyzátorom pre rezanie priemerov 
10 – 20 cm
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“

958 092 046 958 500 003

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 12,40 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

pS-35 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: 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“

958 092 046 958 500 003

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 12,40 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

Lišty so šponovákom

958 400 005 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 14,62 €

958 400 006 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,08 €

958 400 007 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,64 €

259,90€
319,90 €

štartOvanie 
mOtOrOvej 
píly nebOlO 
niKdy ľahšie!

naozaj, vyskúšajte! 
pílu naštartujete 
dvomi prstami!

aplikované u píl dOlmar 
ps-350 sC a ps-420 sC

Znížené úsilie pri štartovaní zabezpečuje 
pružinou podporovaný štart.

Vhodné pre:

pS-350 SC-35 (3/8")
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 l 
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,28 litra  /  Dĺžka lišty: 35 cm  /  Palivová 
zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné mo-
tory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 4,9 kg  /  Model reťaze: 492  / Delenie 
reťaze: 3/8“

958 492 046 958 500 003

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 12,40 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

Lišty so šponovákom

958 400 005 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 14,62 €

958 400 006 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,08 €

958 400 007 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,64 €

309,90€
389,90 €

299,90€
399,90 €

pS-352 TlC-35 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „farma“
Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch  
a spĺňa súčasné európske emisné smernice
 
Obsah: 35,2 cm3 /  Výkon: 1,7 kW (2,3 PS)  /  Palivová nádrž - objem: 0,31 l
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,26 l  /  Dĺžka lišty: 35 cm  /  Palivová zmes 
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v po-
mere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 4,2 kg  /  Model reťaze: 492  /  Delenie reťaze: 3/8“

512 484 756 414 033 141

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

512 484 756 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 11,69 €

512 484 764 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 13,24 €

512 484 772 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 14,56 €

Lišty

414 033 141 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm 12,23 €

414 038 141 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm 15,88 €

414 045 141 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,3 mm 18,60 €

359,90€
459,90 €

pS-420 SC-38 (0,325")
benzínová motorová píla triedy „farma“  
s katalyzátorom
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 l 
Olejová nádrž (na reťaz) – objem: 0,28 litra  /  Dĺžka lišty: 38 cm  /  Palivová 
zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné mo-
tory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 4,9 kg  /  Model reťaze: 484  / Delenie 
reťaze: 0,325“

35,99 €
DOLMAR - ÚVER

majiteľov záhrad (drevo na kúrenie, 
ovocné stromy, „urob si sám“)...

...drevorubačov (na odvetvovanie), 
farmárov, pokrývačov striech, 
tesárov, záchranárov, ...

...pracovníkov 
v záhradníctve, služby na 
výrub stromov,... ...ženy...

...a seniorov.

958 492 046 958 500 003

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 12,40 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

NO
VI

NK
A

Dolmar noviny14 Dolmar noviny 15

akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%. akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob



35,99 €
DOLMAR - ÚVER

39,99 €
DOLMAR - ÚVER

52,99 €
 

DOLMAR - ÚVER

benzínové píly

45,99 €
DOLMAR - ÚVER

459,90€
629,90 €

pS-500 C KiT-38 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „farma“  
s katalyzátorom, pre rezanie priemerov  
od 20 do 40 cm s príslušenstvom
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  / Pa-
livová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné 
motory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,6 kg  /  Model reťaze: 093  / Delenie 
reťaze: 3/8“  /  Dodávané príslušenstvo: kovový kufor, náhradná reťaz, 100 ml 
olej do benzínu 1:50 a 1 l reťazový olej

45,99 €
DOLMAR - ÚVER

459,90€
559,90 €

pS-500 C-38 (0,325")
benzínová motorová píla triedy „farma“ 
s katalyzátorom, pre rezanie priemerov od 
20 do 40 cm
Obsah: 50 cm3 /  Výkon: 2,4 kW (3,3 PS)  /  Palivová nádrž – objem: 0,47 l 
Olejová nádrž (na reťaz) – objem: 0,27 litra  /  Dĺžka lišty: 38 cm  /  Palivová 
zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné mo-
tory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,6 kg  /  Model reťaze: 093  / Delenie 
reťaze: 0,325“

523 093 756 958 500 001

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

523 093 756 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 13,24 €

523 093 764 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 15,01 €

Lišty

958 500 001 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 23,28 €

958 500 044 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 25,66 €

38,99 €
DOLMAR - ÚVER

958 492 046 958 500 003

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 10,41 €

958 492 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 11,62 €

958 492 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 12,40 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

958 500 002 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,07 €

958 500 051 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,96 €

Lišty so šponovákom

958 400 005 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 14,62 €

958 400 006 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,08 €

958 400 007 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 15,64 €

Reťaze pre Carvingové lišty

512 466 768 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 17,15 €

512 466 776 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 19,09 €

Lišty Carvingové

412 030 471 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 86,12 €

412 035 471 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,3 mm 99,73 €

pS-3410-Th-30 (3/8")
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 l /  
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“

389,90€
459,90 €

pS-310-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 l 
/  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: 3,1 kg  /  Model reťaze: 092  /  Delenie reťaze: 3/8“

359,90€
489,90 €958 092 046 958 500 003

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

958 492 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm, profil zubu HM 10,41 €

Lišty

958 500 003 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,56 €

Lišty so šponovákom

958 400 005 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 14,62 €

44,99 € 
DOLMAR - ÚVER

pS-4605 pm-40 (0,325")
benzínová motorová píla triedy „profi“  
pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm
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: 38 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“

499,90€
629,90 €514 686 756 415 033 631

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

514 686 756 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 12,46 €

514 686 764 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 14,13 €

514 686 772 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 15,81 €

Lišty

415 033 631 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 19,89 €

415 038 631 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 22,10 €

415 045 631 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 24,26 €

Reťaze (PM)

528 086 766 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 18,64 €

Lišty Power Match

415 040 531 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 58,38 €

449,90€
559,90 €

111-38 (0,325")
benzínová motorová píla triedy „farma“
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: 38 cm  /  Palivová 
zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné mo-
tory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,1 kg  /  Model reťaze: 086  / Delenie 
reťaze: 0,325“

958 084 064 415 033 631

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

528 086 756 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 11,94 €

958 086 064 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 14,71 €

Lišty

415 033 631 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 19,89 €

415 038 631 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 22,10 €

49,99 €
 

DOLMAR - ÚVER

54,99 €

DOLMAR - ÚVER

549,90€
659,90 €

pS-5105 Cpm-40 (0,325")
benzínová motorová píla triedy „profi“  
s katalyzátorom 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 pome-
re: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,4 kg  /  Model reťaze: 686  /  Delenie reťaze: 0,325“

514 686 756 415 033 631

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

514 686 756 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 12,46 €

514 686 764 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 14,13 €

514 686 772 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 15,81 €

Lišty

415 033 631 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 19,89 €

415 038 631 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 22,10 €

415 045 631 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 24,26 €

Reťaze (PM)

528 086 766 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 18,64 €

Lišty Power Match

415 040 531 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 58,38 €

115-38 (0,325")
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: 38 cm  /  Palivová 
zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné 
motory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,1 kg  /  Model reťaze: 086  / Delenie 
reťaze: 0,325“

958.084.064 415.033.631

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

528 086 756 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 11,94 €

958 086 064 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 14,71 €

Lišty

415 033 631 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 19,89 €

415 038 631 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 22,10 €

Reťaze (PM)

528 086 766 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 18,64 €

Lišty Power Match

415 040 531 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 58,38 €

529,90€
629,90 €

799,90€
919,90 €

pS-5105 Cpm-40 (0,325") 
rescue Cut
benzínová motorová píla triedy „profi“ 
s katalyzátorom pre rezanie priemerov od 
20 do 40 cm so záchranárskou sadou 
Rescue Cut (957.415.030)
Katalyzátor znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch  
a spĺňa súčasné európske emisné smernice.

Záchranárska sada Rescue Cut umožňuje pri záchranárskych zásahoch 
prepíliť i materiály, pri ktorých sa bežné pílové reťaze ihneď zatupia.

Obsah: 50 cm3 /  Výkon: 2,8 kW (3,8 PS)  /  Palivová nádrž - objem: 0,47 l  / 
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra  /  Dĺžka lišty: 40 cm  /  Palivová zmes 
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v po-
mere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,4 kg  /  Model reťaze: 686  /  Delenie reťaze: 0,325“

957 696 056 415 038 751

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

957 696 056 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 224,60 €

957 696 064 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 254,62 €

Lišty

415 038 751 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 27,43 €

415 045 751 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 29,51 €

Obmedzovač hĺbky

957 250 100 Obmedzovač hĺbky pre záchranársku lištu. 77,31 €

Sady RescueCut lišta + reťaz + obmedzovač hĺbky

957 415 030 Záchranárska sada, lišta + reťaz + obmedzovač hĺbky. Dĺžka lišty: 38 cm / 15", 
delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

390,53 €

957 415 040 Záchranárska sada, lišta + reťaz + obmedzovač hĺbky. Dĺžka lišty: 45 cm / 18", 
delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm

414,12 €

Reťaze (PM)

528 086 766 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 18,64 €

Lišty Power Match

415 040 531 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 0.325“, šírka drážky: 1,5 mm 58,38 €

79,99 €

DOLMAR - ÚVER

399,90€
489,90 €

pS-460-38 (0,325")
benzínová motorová píla triedy „farma“ 
pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6 cm3 /  Výkon: 2,2 kW (3,0 PS)  /  Palivová nádrž - objem: 0,47 l 
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra  /  Dĺžka lišty: 38 cm  /  Palivová 
zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné mo-
tory) v pomere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 5,5 kg  /  Model reťaze: 086  / Delenie 
reťaze: 0,325“

528 086 756 415 033 631

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

528 086 756 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 11,94 €

958 086 064 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu HM 14,71 €

Lišty

415 033 631 Dĺžka lišty: 33 cm / 13", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 19,89 €

415 038 631 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0.325", šírka drážky: 1,5 mm 22,10 €

v cene
415.040.531

Lišta Power 
Match

Dolmar noviny16 Dolmar noviny 17

akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%. akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob
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Dolmar PS-6100

profi píla 
s benefitmi



89,99 €
DOLMAR - ÚVER

pS-6100 pm-40 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie 
priemerov od 40 cm s dekompresným ventilom

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 €

59,99 €
DOLMAR - ÚVER

pS-7310 pm-40 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „profi“  
pre rezanie priemerov od 40 cm  
s dekompresným ventilom
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  / Pa-
livová 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“

67,99 €
DOLMAR - ÚVER

679,90€
899,90 €

528 099 760 415 038 655

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

523 093 756 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 13,24 €

523 093 764 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 15,01 €

Lišty

958 500 001 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 24,62 €

958 500 044 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 25,66 €

Lišty pancierové

415 045 455 Dĺžka lišty: 45 cm / 18“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm 47,17 €

Reťaze (PM)

528 099 760 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 16,20 €

Lišty Power Match

415 040 551 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm 58,38 €

pS-7910-45 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „profi“  
pre rezanie priemerov od 40 cm  
s dekompresným ventilom
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“

69,99 €
DOLMAR - ÚVER

699,90€
959,90 €

pS-6400 pm-40 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „profi“  
pre rezanie priemerov od 40 cm  
s dekompresným ventilom
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 po-
mere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 6,3 kg  /  Model reťaze: 099  /  Delenie reťaze: 3/8“

65,99 €
DOLMAR - ÚVER

659,90€
799,90 €528 099 760 415 038 655

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

528 099 760 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 16,20 €

958 099 064 Dĺžka lišty: 43 cm / 17", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 16,42 €

528 099 768 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 18,25 €

528 099 772 Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 17,73 €

528 099 784 Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 21,54 €

528 099 794 Dĺžka lišty: 70 cm / 28", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 22,33 €

Lišty

415 038 655 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 23,67 €

465 043 655 Dĺžka lišty: 43 cm / 17", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 23,95 €

415 045 655 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 24,26 €

415 050 655 Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 26,37 €

415 060 555 Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 70,98 €

415 070 455 Dĺžka lišty: 70 cm / 28", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 58,58 €

Lišty pancierové

415 045 455 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 47,17 €

415 050 455 Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 49,23 €

415 060 455 Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 53,74 €

415 070 455 Dĺžka lišty: 70 cm / 28", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 58,58 €

Reťaze (PM)

528 099 760 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm 16,20 €

Lišty Power Match

415 040 555 Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,5 mm 58,38 €

pS-9010-60 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „profi“  
pre rezanie priemerov od 50 cm
Obsah: 90 cm3 /  Výkon: 4,9 kW (6,7 PS)  /  Palivová nádrž - objem: 1,0 l  / 
Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,4 litra  /  Dĺžka lišty: 60 cm  /  Palivová zmes 
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v po-
mere: 1 : 50  /  Hmotnosť: 8,2 kg  /  Model reťaze: 099  /  Delenie reťaze: 3/8“

899,90€
1.129,00 €528 099 772 415 050 452

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

528 099 772 Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 17,73 €

528 099 780 Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 18,81 €

528 099 796 Dĺžka lišty: 74 cm / 29", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm, profil zubu VM 23,41 €

Lišty

415 050 452 Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 49,74 €

415 060 452 Dĺžka lišty: 60 cm / 24", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 53,55 €

415 074 452 Dĺžka lišty: 74 cm / 29", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,5 mm 58,99 €

Reťaze MultiCut

579 092 046 Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 092 13,69 €

579 092 052 Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 092 16,50 €

579 092 056 Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 092 17,76 €

579 484 064 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0,325", model reťaze: 484 20,00 €

579 686 064 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 0,325", model reťaze: 686 21,41 €

579 686 072 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 0,325", model reťaze: 686 24,11 €

579 099 056 Dĺžka lišty: 38 cm / 15", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 099 21,15 €

579 099 064 Dĺžka lišty: 43/45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 099 24,17 €

579 099 068 Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 099 25,70 €

579 099 072 Dĺžka lišty: 50 cm / 20", delenie reťaze: 3/8", model reťaze: 099 27,22 €

Dokonalá univerzálna motorová píla.
PS-6100 je spiľovacia a odvetvovacia píla v jednom. najmä pri lokalitách nachádzajúcich sa ďaleko od pôsobiska, kam sa 
dá dostať len peši, preprava jedinej píly značne uľahčuje prácu.

Odpruženie oceľovou pružinou
Tlmenie vibrácií pomocou pružín  
odolných voči oleju a palivu  
pre pohodlie a zdravie užívateľa.

Prvotný stupeň čistenia  
nasávaného vzduchu  

od začiatku výrazne znižuje  
počet znečisťujúcich častíc.

Ďalšie teChniCKé detaily:

Napínanie reťaze zboku
zabezpečuje obsluhe jednoduchý  
prístup a pohodlie.

Profesionálna lišta Power Match
Rada líšt Power Match  
s vysokou kvalitou  
pre dlhú životnosť

S technológiou SAS
sa znížia prevádzkové náklady kvôli úspore paliva  
až do 20 % a nízkej hodnote emisií podľa  
smernice 2002/88/ES na prospech  
životného prostredia aj užívateľa.

Kovové zásekové zuby
na pílenie guľatiny na želanú dĺžku.

Brzda reťaze SafetyMatic
Na okamžité zastavenie motorovej  
píly v prípade spätného rázu.

Pevné skrutky
pre trvácne a pevné  
uchytenie vodiacej lišty.

EasyStart
štartér s pomocnou pružinou 
kombinovaný s optimalizovaným 
riadením motora výrazne znižuje 
odpor.

Touch&Stop 
s jasne určenými polohami 
pre studený štart, prevádzku 
a zastavenie.

Manuálne čerpadlo
pre jednoduché štartovanie 
v studenom stave.

Predĺžený čas prevádzky 
s filtračným systémom Longlife
výmena bez akéhokoľvek  
nástroja a jednoduché čistenie.

Záberové koleso umiestnené 
na vonkajšej strane
pre jednoduchú a nenáročnú 
výmenu pílovej reťaze.

Veľká palivová nádrž – 0,8 l
prevádzka až 30 minút na jedno 
naplnenie nádrže.

Nedelený horný kryt
pre jednoduchú údržbu.

Optimálne vyvedenie pilín
pre zamedzenie upchania.

elektrický cirkulár 

drvič

1.499,00€
1.799,00 €

CS-7070 hm
elektrický cirkulár s kotúčom 
zo spekaných karbidov
Príkon: 7,0 kW  /  Napájacie napätie: 400 V  /  Voľnobežné otáčky: 1.450 min-1 
/  Max. hĺbka rezu: 260 mm  /  Pílový kotúč - priemer: 700 mm  /  Vŕtanie 
pílového kotúča: 30 mm  /  Hmotnosť: 85 kg  /  Dodávané príslušenstvo: 
HM – kotúč zo spekaných karbidov 615.258.010

149,99 €
DOLMAR - ÚVER

1.399,00€
1.699,00 €

CS-7070 Cv
elektrický cirkulár s kotúčom 
z chrómovej ocele
Príkon: 7,0 kW  /  Napájacie napätie: 400 V  /  Voľnobežné otáčky: 1.450 min-1 
/  Max. hĺbka rezu: 260 mm  /  Pílový kotúč - priemer: 700 mm  /  Vŕtanie 
pílového kotúča: 30 mm  /  Hmotnosť: 85 kg  /  Dodávané príslušenstvo: 
CV – kotúč z chrómovej ocele 621.052.572

139,99 €
DOLMAR - ÚVER

21,99 €
DOLMAR - ÚVER

Fh-2500
elektrický drvič
Napájacie napätie: 230 V  /  Príkon: 2.500 W  /  Voľnobežné otáčky noža: 
45 min-1 /  Max. priemer vetiev: 45 mm  /  Objem zberného kontajnera: 67 l

988.311.000

OdpOrúčané príslušenstvO:
988 311 000 25 m, 230 V 49,79 €

219,90€
299,90 €

v cene
415 040 555

Lišta Power 
Match
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akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%. akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob



Kliny zatláčajú drevo do každej strany. Týmto 
sa dosiahne dobré držanie pri nasadzovaní na 
násadu každého druhu. Aby ste dosiahli veľmi 
dobré držanie, stláčajte drevo smerom von.
Balenie: 10 ks

Kliny zatláčajú drevo do každej strany. Týmto 
sa dosiahne dobré držanie pri nasadzovaní na 
násadu každého druhu. Aby ste dosiahli veľmi 
dobré držanie, stláčajte drevo smerom von.
Balenie: 10 ks

Kliny zatláčajú drevo do každej strany. Týmto 
sa dosiahne dobré držanie pri nasadzovaní na 
násadu každého druhu. Aby ste dosiahli veľmi 
dobré držanie, stláčajte drevo smerom von.
Balenie: 10 ks

988.070.090
Klin špic hliníkový

44,93€

988 070 101
Klin hliníkový – duralový 26 cm

34,39€

988 070 110
Kruhový klin 18 x 2,5 mm

5,23€

988 070 120
Kruhový klin 14 x 2,0 mm

3,37€

988 070 130
Kruhový klin 10 x 1,5 mm

2,38€

988 070 819
Klin plastový 20 cm

5,77€

988 070 824
Klin plastový 25 cm

6,44€

958 500 009
Sviečka na píly BPMR7A

3,90€

949 000 010
Kanister na 3 litre paliva

10,56€ 

949 000 035
Kombinovaný kanister so stupnicou  

na 5 litrov paliva a 2,5 litrov oleja, priehľadný

30,56€

988 001 010
resp. 988 001 011, 988 001 013

sada: pracovné nohavice, ochranná prilba a rukavice
obj. č: 988 001 010 – veľkosť M (50/52)   118,13 €
obj. č: 988 001 011 – veľkosť L (54/56)  118,13 €
obj. č: 988 001 013 – veľkosť XL (58/60)  132,84 €

118,13€

988 000 209
pracovné rukavice

obj. č: 988 000 209 – veľkosť 9
obj. č: 988 000 210 – veľkosť 10
obj. č: 988 000 212 – veľkosť 12

10,65€

988 000 407
pracovné rukavice

obj. č: 988 000 407 – veľkosť S
obj. č: 988 000 408 – veľkosť M
obj. č: 988 000 409 – veľkosť L
obj. č: 988 000 410 – veľkosť XL
obj. č: 988 000 411 – veľkosť XXL

12,87€

988 000 507
pracovné rukavice Profesional

   obj. č: 988 000 507 – veľkosť S 
obj. č: 988 000 508 – veľkosť M 
obj. č: 988 000 509 – veľkosť L 
obj. č: 988 000 510 – veľkosť XL 
obj. č: 988 000 511 – veľkosť XXL

16,57€

988 000 309
Termo rukavice

obj. č: 988 000 309 – veľkosť 9
obj. č: 988 000 310 – veľkosť 10
obj. č: 988 000 311 – veľkosť 11

6,52€

988 959 394
Plastový kufor na pílu a príslušenstvo

31,47€

949 000 030
Kombinovaný kanister so stupnicou  

na 5 litrov paliva a 2,5 litrov oleja, červený

23,48€

949 100 036
Nalievacie hrdlo pre kombinované kanistre

14,06€

988 048 025
Ochranné okuliare

2,51€

945 900 001
Klin plastový 14 cm

4,77€

988.070.010
Klin drevený + špic + krúžok

34,75€

988 070 060
Hliníkový špic

27,99€

988 070 070
Klin plastový

35,90€

988 070 081
Klin hliníkový – duralový 21,5 cm

24,84€

949 000 039
Kanister 20 L (plastový)

16,89€

143 001
Lopata Fiskars

33,07€

988 050 216
Lopata Dolmar

27,02€

988 050 516
Merač vlhkosti dreva MM-400. 5% – 40%

15,85€

949 000 050
Nalievacie hrdlo pre kombinované 

kanistre zahnuté

4,49€

988 090 070
Klin z tvrdého dreva pre nasadzovanie násad pre 
sapíny 68 mm. Bezpečnostný klin pre násady na 

sekery.

0,82€

988 070 040
Hliníkový krúžok na klin

6,52€

988 090 080
Klin z tvrdého dreva pre nasadzovanie sekier, 

štiepacích kladív, atď. – 50 mm

0,63€

988 090 090
Klin z tvrdého dreva pre nasadzovanie sekier, 

štiepacích kladív, atď. – 43 mm

0,63€

Poznámka:
Sapína = tyč s kovaním 

používaná pri manipulácii 
s kmeňmi.

988 000 043 
Profesionálna prilba G3000M 

so sluchátkami a ochrannou sieťkou.

77,31€

988 050 810
označovací sprej červený
Obj. číslo: 988 050 820 modrý 
Obj. číslo: 988 050 801 zelený
Obj. číslo: 988 050 805 oranžový  
Obj. číslo: 988 050 802 biely

7,65€

988 050 615
Meracie pásmo 15 m

55,34€
resp.: 988 050 620 – 20 m  60,48€
resp. 988 050 625 – 25 m  66,64€

953 003 060
Plochý pilník pre obmedzovač hĺbky.

Pre všetky typy reťazí.

3,28€

988 000 010
Ochranná prilba.
Veľkosť 53-61

19,70€

953 003 090
Okrúhly pilník. Model reťaze 062, delenie reťaze 1/4“, Ø 4,0 mm
Obj. č.: 953 003 100 Model reťaze 290, delenie reťaze 3/8“, Ø 4,5 mm

Obj. č.: 953 003 070 Model reťaze 086.484, delenie reťaze 325“, Ø 4,8 mm
Obj. č.: 953 003 040 Model reťaze 093, delenie reťaze 3/8“, Ø 5,5 mm

Obj. č.: 953 003 110 Model reťaze 093.099, delenie reťaze 3/8“, Ø 5,2 mm

1,14€

953 030 010
Pilník s vodítkom. 

Model reťaze 062, 092, delenie reťaze 1/4“, 3/8“, Ø 4,0 mm

8,60€

Obj. číslo: 958 500 029
Model reťaze 093, 099, 103, delenie reťaze 3/8“, 404“, Ø 5,5 mm

8,36€

988 052 040
Merač kmeňov 40 cm

77,67€

958 500 074
Prípravok na brúsenie reťazí.

30,15€

941 716 132
Kombinovaný kľúč 13/16.

Obj. číslo: 941 719 131 
kombinovaný kľúč 19/13

2,20€

988 050 513
Laserový merač 0,3-1,5m

Pre modely:  PS-5000/5105, PS-4600 S/4605, PS-500, PS-460

192,02€

príslušenstvo 
pre les a záhraDuHow to Go Green?

prípojné hadice prívodu vzduchu

výstupný port s odsadením 
pre vložku tlmiča

dvojstenný spätný ventil

špeciálna konštrukcia 
prestupného portu

škrtiaca klapka vzduchu

štandardný karburátor

riadiaca páčka pre 
otváranie škrtiacej klapky 

vzduchu 
s oneskorením

valec priskrutkovaný zo 
spodnej strany

DOLMAR SAS 
S OBJEMOM 61 cm³SAS

vyplachovanie laminárnym 
prúdením vzduchu

VypLachOVanie 
LaMináRnyM 
pRúDeníM VzDuchu

80 %

konvertované na 
mechanickú a tepelnú 

energiu

80 %

konvertované na 
mechanickú a tepelnú 

energiu

20 %
vyplachovanie
straty
(uhľovodíkové
emisie)

15 %

15 % 
vzduch
5 % 
straty pri 
vyplachovaní

5 %

štaNDaRDNý MOtOR
100 %
VZDuCH-PALIVO 

ZMeS

OPLaChOvaNie LaMiNáRNyM 
PRúDeNíM vzDuChu
85 % + 15 %

VZDuCH-PALIVO + VZDuCH
ZMeS

kataLyzátOR
Schéma energetického toku

Typy katalyzátorov

Koncepcia pre motorové píly

Koncepcia pre rozbrusovačky

CAT
katalyzátor

100 %
zmes vzduchu a paliva

~ 16 kW

18 % hnacia sila 
(Pmech)  ~ 2,9 kW

43 % horúci 
vzduch ~ 6,9 kW

4 % prenos konvekčného 
ohrevu  ~ 0,6 kW

26 % výfukové plyny 
~ 4,2 kW

9 % zvyškový uhľovodík 
~ 1,4 kW

600°C V
ý

F
u

K

19 % výfukové plyny 
zo spaľovania ~ 3 kW

80 % spaľovanie 
12,8 kW

> 800°C

SChéMa eNeRgetiCkéhO tOku

kataLyzátOR - zákLaDNé iNfORMáCie
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Časť katalytickej bunky Detail povrchu Katalytický proces

reaktívny náter

nosič

katalytický materiál 
(platina, rhodium)

eLiMinOVanie stRát 
z LaMináRnehO 
VypLachOVania

Rýchlosť pozdĺžneho vlnenia ≈ 550 m/s

L ≈ 60 cm a nominálna rýchlosť je 9000 1/min  

RezONaNčNý tLMič výfuku

ROzbRuSOvačka S PROtOtyPOM SLR 

SLR tLMič

Symetrické časovanie portov

Princíp rezonančného tlmiča výfuku

Princíp SLR tlmiča

Prototyp pre rozbrusovačku so zdvihovým objemom 
motora 73 cm³

Parametre motora

SLR
eliminovanie strát 

z vyplachovania laminárnym 
prúdením vzduchu

zrýchľovací kanál

SLR komora

SLR vývod

LithiuM-iOn
Vyšší výkon

Nižšia hmotnosť

Lepšia výdrž

Kompaktná konštrukcia

∙ žiadne emisie výfukových plynov

∙ veľmi tichý

∙ menej vibrácií

∙ jednoduché použitie

∙ nízke prevádzkové náklady 

∙ žiadna spotreba oleja a paliva

∙ nízke náklady na údržbu
∙ žiadna výmena oleja
∙ žiadne náklady na uskladnenie paliva
∙ žiadna výmena sviečky, vzduchového filtra atďNi-Cd >> >>Ni-Mh Li-Ion

Nový vzhľad

Práca vo všetkých pozíciách

Šetrný k životnému prostrediu

Ekonomicky výhodný

Systém štartovania EasyStarting

Patentovaný olejový okruh

Predĺžené intervaly údržby

Jednoducho sa opravuje

MM4

SKUTOČNÝ 
šTvOrTaKTNÝ 

MOtOR
štvortaktný motor (MS-245.4 U) dvojtaktný motor (MS-252 U)

Spotreba paliva
0,45 (l/h) x 300 (h) 

= 135 (l)
0,69 (l/h) x 300 (h) 

= 207 (l)

Spotreba oleja
0,08 (l) x 7 + 0,3 (l) 

= 0,86 (l) 4,14 (l)

Celkovo  198 €  313 € 

 pri prevádzkovej dobe 300 hodín, (ref.) cena benzínu: 1,40 € / liter

988 000 005
Ochranná prilba so sluchátkami 

a ochrannou sieťkou.
Veľkosť ôk sieťky 1 x 1 mm, Veľkosť 54-62, 

SNR 23 dB

33,76€
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pre píly

Toto všetko
spravíme pre Vás / za Vás
Vieme, čo je potrebné urobiť, aby stroje podporili Váš „koncept“.  
Môžete ich doniesť do servisu alebo sami postupovať podľa návodu nižšie.

Lištu doporučujeme z času na čas otočiť o 180 stupňov, aby sa drážka na reťaz opotrebovala rovnomerne. 
Dôležité je aj napnutie reťaze, reťaz nesmie byť voľná  ani príliš napnutá.

6.
Kontrola lišty 

a reťaze

K vymontovaniu spojky je potrebný špeciálny kľúč, ktorý je súčasťou vybavenia každého servisu.  
Pri silentblokoch je dôležité, aby neboli prasknuté, inak neplnia svoju funkciu.

7.
Kontrola spojky 
a silentblokov 

Dokonalé vyčistenie aj najmenších škárok ocení najmä hnacia jednotka – motor, 
nedochádza tak ku nežiadúcemu treniu a prehrievaniu.

8.
Čistenie stroja

Čistý karburátor a jeho membrána zaručuje správny chod stroja a miešania zmesi. 

9.
Kontrola 

karburátora

Píla má vysoký výkon, otáčky a teda aj vibrácie, dotiahnutie všetkých skrutiek nie je nikdy na škodu.

11.
Dotiahnutie 

skrutiek

Olejové čerpadlo je možné nastaviť mechanicky, dôležitý je dostatočný prísun oleja na reťaz a lištu, 
nie však nadmerný.

10.
Kontrola mazania 

Reťaz musí byť vždy ostrá, je ju možné naostriť pomocou prípravku na brúsenie a pilníka alebo brúskou 
na reťaze.  Ostríme dva typy zubov, najskôr hobľovacie a potom obmedzovacie. 

12.
Brúsenie reťaze

Očistenie valca od nánosov zabezpečí lepšie prúdenie vzduchu pomedzi rebrá valca a teda aj lepšie chladenie. 

13.
Čistenie valca

Dôležité je nastavenie trysiek L a H, aby Vaša píla mala správny výkon a zvuk.

14.
Nastavenie otáčok

Profesionálna kontrola Vašej píly a odskúšanie hlavných funkcií  (napr. brzda reťaze, zachytávač reťaze) 
predĺži jej životnosť a môže zachrániť Vaše zdravie.

1.
Diagnostika

Ak sú kontakty zanesené mierne, postačí dôkladné vyčistenie, v ostatných prípadoch doporučujeme 
sviečku vymeniť za novú.

2.
výmena sviečky

 Skontrolovanie čistoty a kompletnosti vzduchového filtra je nemenej dôležité ako ostrá reťaz.

3.
Kontrola filtra

Vzduchový filter odporúčame čistiť po každom pílení.

4.
Čistenie filtra

Ak je filter veľmi zanesený, prípadne poškodený, doporučujeme okamžitú výmenu.

5.
výmena filtra
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11,49 €

DOLMAR - ÚVER

aku
89,99 €

DOLMAR - ÚVER

aK-3622
akumulátorový LITHIUM-ION kultivátor
Akumulátorové napätie: 36 V  /  Šírka záberu: 35 cm  /  Pohon: 1-stupňový
Hmotnosť: 23,3 kg  /  Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky

899,90€
1.299,00 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
Akumulátor

660 195 412 Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah 187,83 €

Nabíjačka

660 362 200 Nabíjačka 36 V,  2,2 Ah 94,28 €

52,99 €
DOLMAR - ÚVER

aG-3628 SeT
akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo
Akumulátorové napätie: 36 V  /  Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň):  
17.000 / 8.700 min-1 /  Max. prietok vzduchu (1. stupeň / 2. stupeň): 4.400 / 
2.300 l/min-1 /  Hmotnosť: 3,1 kg  /  Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor 
AP-3622 a nabíjačka

529,90€
749,70 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
Akumulátor

660 195 412 Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah 187,83 €

Nabíjačka

660 362 200 Nabíjačka 36 V,  2,2 Ah 94,28 €

aG-3628
akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo
Akumulátorové napätie: 36 V  /  Voľnobežné otáčky: 1. stupeň / 2. stupeň  
17.000 / 8.700 min-1 /  Max. prietok vzduchu: 1. stupeň / 2. stupeň 4.400 / 
2.300 l/min-1 /  Hmotnosť: 3,1 kg  /  Dodávané príslušenstvo: bez akumulá-
tora, nabíjačky

114,90€
159,90 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
Akumulátor

660 195 412 Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah 187,83 €

Nabíjačka

660 362 200 Nabíjačka 36 V,  2,2 Ah 94,28 €

1.299,00€
1.779,60 €

* cena za kus

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

660 362 200 2 ks nabíjačka 36 V, 2,2 Ah Li-Ion batérií 94,28 €

660 195 412 3 ks akumulátor Li-Ion 36 V  2,2 Ah  187,83 €

381 224 263 Žacia hlava 29,64 €

362 224 140 4 - zubý žací nôž 8,38 €

511 492 740 Reťaz, dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 8,62 €

412 025 661 Lišta, dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 10,15 €

660 194 672 Strihací nôž  560 mm 76,25 €

129,90 €
DOLMAR - ÚVER

záberové koleso ¼``
3ks batéria
2ks nabíjačka

v cene
660 196 372 
660 018 020 
660 221 528

aT-3624 lGe
(1 ks)

+ ah-3656 lG
(1 ks) 

+ aS-3626
(1 ks)

+ aG-3628
(1 ks)sEt X 

aS-3626
akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla
Akumulátorové napätie: 36 V  /   Rezná dĺžka: 25 cm
Rýchlosť reťaze: 7,5 m/s  /   Objem olejovej nádrže: 120 ml
Delenie reťaze: 3/8“  /   Hmotnosť: 4,5 kg

ah-3656 lG
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
Akumulátorové napätie: 36 V  /  Max. počet zdvihov: 1800 min-1

Dĺžka lišty: 55 cm  /   Doba nabíjania akumulátora: 60 min
Rozostup nožov: 27,5 mm  /   Hmotnosť: 5,1 kg

aT-3624 lGe
akumulátorový LITHIUM-ION krovinorez
Akumulátorové napätie: 36 V  /  Voľnobežné otáčky: 2 stupeň 
0–7300 min-1  /   Doba nabíjania akumulátora: 60 min
Hmotnosť vrátane akumulátora  a rezného nástroja: 7,1 kg

aG-3628
akumulátorový LITHIUM-ION fukár
Akumulátorové napätie: 36 V
Prietok vzduchu: 264,4 m3/h 
Hmotnosť: 3,1 kg

Akumulátorové dúchadlo sa vynikajúco 
uplatní v rekreačných strediskách, na 
verejných priestranstvách a v obytných 
zónach, a to vďaka minimálnej hlučnosti, 
nízkym vibráciám a nulovým emisiám. 

Batérie nabité za okamih
Nabitie 36 V Li-Ion batérii s označením 
BL3626 je doslova chvíľkovou záležitosťou – 
vďaka kvalitnej nabíjačke DC36RA od japon-
ského výrobcu je čas nabíjania 22 minút. 
Plne nabitá batéria vydrží nepretržitú pre-
vádzku naprázdno:

1 stupeň: približne 30 minút
2 stupeň: približne 14 minút

Batéria sa upína na zadný koniec zaria-
denia, čo zabezpečuje dokonalú vyváže-
nosť (ťažisko stroja) a znižuje namáhanie 
ramena a ruky. 

Regulácia rýchlosti
Dúchadlo je vybavené dvomi rýchlosťa-
mi vzduchu s označením „Hi“ a „Low“. 
Pri nižšom „Low“ stupni dokáže vyvinúť 
prietok vzduchu 2 300 l/min. Na dru-
hom, vyššom stupni „Hi“ je to neuveriteľ-
ných 4 400 l/min.

Jednoduché ovládanie 
Zariadenie sa dá ľahko ovládať vďaka 
pogumovanému mäkkému držadlu s er-
gonomickým dizajnom. K ľahkému ma-
névrovaniu dopomáha aj nízka hmotnosť 
iba 3,1 kg. (stanovená podľa postupu 
EPTA 01/2003.)

Akumulátorové 
dúchadlo

Mimoriadne jednoduché používanie
Stačí iba vložiť 36 V Li-Ion batériu a stlačiť spínač. 

Používatelia ocenia tieto jeho výnimočné vlastnosti:
 ~  netreba vymieňať olej či vypúšťať palivo pred uskladnením, 
 ~  nemusí sa čistiť vzduchový filter a sviečka zapaľovania,
 ~  nevyžaduje sa výmena palivového filtra, 

Ďalšia skvelá novinka z japonskej dielne.
V minulých číslach ste mali možnosť spoznať akumulátorový krovinorez, plotostrih či pílu 
od jedného z najväčších výrobcov elektrického ručného náradia Makita. Túto skvelú sériu 
36 V Li-Ion záhradného náradia uzatvára práve akumulátorové dúchadlo/fukár. Tak 
ako pri krovinoreze či plotostrihu, aj pri dúchadle využili japonskí konštruktéri 
všetky svoje bohaté skúsenosti z ručného elektrického náradia, ktoré je známe 
svojou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. 100% kvalitu spozorujete hneď 
pri prvom zoznámení sa s dúchadlom.

Pôvodná cena: 159,90 €, Teraz iba: 114,90 €

Pôvodná cena: 519,90 €, Teraz iba: 399,90 €

dúchadlo sa dodáva bez rýchlonabíjačky a batérie. predáva dolmar s možnosťou úveru bez navýšenia – www.dolmar.sk

Akumulátorová píla – najlepšia voľba
Akumulátorová píla nájde svoje uplatnenie 
najmä v rekreačných strediskách, na verej-
ných priestranstvách, v obytných zónach, 
a to vďaka minimálnej hlučnosti 86 dB(A), 
nízkym vibráciám a nulovým emisiám. 

Mimoriadne jednoduché používanie
Stačí iba vložiť 36 V Li-Ion batériu a stla-
čiť spínač. 

Používatelia ocenia tieto jeho vlastnosti:
~  netreba vymieňať olej či vypúšťať 

palivo pred uskladnením, 
~  nemusí sa čistiť vzduchový filter 

a sviečka zapaľovania,
~  nevyžaduje sa výmena palivového 

filtra. 

Batérie nabité za okamih
Nabitie 36 V Li-Ion batérii s označením 
BL3626 je doslova chvíľkovou záležitos-
ťou – vďaka kvalitnej nabíjačke DC36RA 
od japonského výrobcu je čas nabíjania 
22 minút. 

Batéria sa upína na zadný koniec zaria-
denia, čo zabezpečuje dokonalú vyváže-
nosť (ťažisko stroja) a znižuje namáhanie 
ramien a rúk. 

Jednoduché ovládanie 
Zariadenie sa dá ľahko ovládať vďaka 
ergonomickej pogumovanej hornej ruko-
väti, ktorá sa nachádza bližšie k pílovej 
reťazi, čo umožňuje vyvinúť vyššiu silu 
na pílovú reťaz. Rukoväť zároveň prepo-
žičiava píle kompaktnejší dizajn. Pogu-
mované je aj hlavné držadlo píly, aby sa 
zabránilo kĺzaniu pri manipulácii. 
Ochrana proti spätnému nárazu nie je 
nutná na špičke vodiacej lišty, čo zlep-
šuje ovládateľnosť pílovej reťaze a rozši-
ruje oblasť použitia reťazovej píly. 

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

vodiaca lišta / pílová reťaz
Akku píla Makita je vybavená štandard-
nou vodiacou lištou, ktorá je úspornejšia 
z hľadiska prevádzkových nákladov ako 
vodiaca lišta určená na presné rezanie. 
Zodpovedajúcou pílovou reťazou je 
reťaz s označením 91VG. Vyznačuje sa 
vysokou odolnosťou a maximálne znižuje 
riziko spätného nárazu. 
Nastavenie pílovej reťaze je možné 
vykonať bez toho, aby musela obslu-
ha demontovať kryt ozubenia. Tento 
beznástrojový spôsob napínania reťaze je 
už dlhodobo montovaný a otestovaný vo 
všetkých elektrických pílach značky Ma-
kita a Dolmar. Jednoduchým pootočením 
dvojkrídlovej skrutky nastavíte napnutie 
pílovej reťaze podľa potreby. Pri výmene 
reťaze, alebo vodiacej lišty stačí pootočiť 
páčkou umiestnenou na kryte ozubenia. 

Automatické mazanie reťaze
Nádrž na mazací olej na reťaz obsahuje 
dostatočné množstvo oleja potrebné na 
mazanie reťaze počas prevádzky akumu-
látorovej píly na jedno úplné nabitie baté-
rii. Nastavenie mazania reťaze: Pomocou 
regulačnej skrutky, ktorá je umiestnená 
na spodnej časti píly môžete nastaviť 
prietokovú rýchlosť olejového čerpadla. 

K píle si je možné dokúpiť napríklad 
napájací adaptér s označením BAP36N, 
ktorý umožňuje oddeliť batériu od zaria-
denia a tým znížiť jeho hmotnosť. Batériu 
tak má obsluha zavesenú na opasku, 
vďaka tomu je práca menej namáhavá 
pre ruky a ramená.

technické parametre akumulátorovej píly as-3626 lG / rýchlosť reťaze za minútu: 500 m / dĺžka lišty: 
250 mm / delenie pílovej reťaze: 3/8" / rozmery: 576 × 200 × 239 mm (d × š × v) / hmotnosť: 4,5 kg 
(stanovená podľa postupu epta 01/2003)

píla sa dodáva s vodiacou lištou, reťazou, rýchlonabíjačkou, batériou, ochranným krytom vodiacej lišty, 
náhradným olejom a pilníkom. predáva dolmar s možnosťou úveru bez navýšenia – www.dolmar.sk 

36 V revolúcia pokračuje s akumulátorovou pílou od japonskej spoločnosti Makita. 
Aj pri tomto stroji je 100 % kvalita podporená skúsenosťami z akumulátorového 
náradia samozrejmosťou. Potvrdíte si to hneď pri prvom zoznámení sa 
s akumulátorovou pílou. Spoľahlivosť a dlhá životnosť to je Makita. 

Akumulátorová 
píla Objavili sme ďalšieho skvelého 

akumulátorového pomocníka do záhrady!

akumulátorové dúchadlo aG-3628.

aG-3826
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mOC 
s dph Cena za 1 liter balenie Obj. čáslo

Olej pre dvojtaktné motory 1:50

100 ml 1,40 € 14,00 € 50 980.008.106

1 liter 5,10 € 5,10 € 12 980.008.107

1 liter s odmerkou 7,90 € 7,90 € 12 980.008.112

5 litrov 23,00 € 4,60 € 4 980.008.118

60 litrov 276,00 € 4,60 € 1 980 008 270

200 litrov 822,00 € 4,11 € 1 980.008.151

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

100 ml 1,90 € 19,00 € 50 980.008.104

1 liter 8,90 € 8,90 € 12 980.008.103

5 litrov 42,00 € 8,40 € 4 980.008.102

Olej pre štvortaktné motory (do kosačiek, krovinorezov a traktorov)

80 ml 2,20 € 27,50 € 10 196 122-3    

100 ml 3,60 € 36,00 € 10 195 503-8   

600 ml 3,10 € 5,17 € 12 980.008.120

1 liter (SAe 5 W 30) 
na zimnú prevádzku

6,00 € 6,00 € 12 980.008.121

Olej na mazanie pílových reťazí

1 liter 3,60 € 3,60 € 12 988.002.256

5 litrov 15,90 € 3,18 € 4 988.002.258

10 litrov 34,58 € 3,46 € 2 988.002.259

20 litrov 57,90 € 2,90 € 1 988.002.255

60 litrov 173,00 € 2,88 € 1 988 002 265

200 litrov 530,00 € 2,65 € 1 988.002.261

Olej na mazanie pílových reťazí BIOTOP (biologicky degradovateľný)

1 liter 4,80 € 4,80 € 12 980.008.210

5 litrov 22,50 € 4,50 € 4 980.008.211

20 litrov 88,00 € 4,40 € 1 980.008.213

60 litrov 249,00 € 4,15 € 1 980 008 265

200 litrov 726,00 € 3,63 € 1 980.008.218

Multifunkčný olej (olej na čistenie a ošetrovanie)

300 ml 5,80 € 19,33 € 12 980.008.301

Prostriedok na čistenie pílových reťazí

500 ml 6,60 € 13,20 € 12 980.008.125

5 litrov 29,90 € 5,98 € 4 980.008.126

Olej na ochranu proti korózii

250 ml 1,80 € 7,20 € 24 980.008.302

Hydraulický olej

1 liter 3,90 € 3,90 € 12 988.002.500

5 litrov 17,50 € 3,50 € 4 988.002.510

Olej do vzduchového filtra a čistiaci prostriedok pre motorové rozbrusovačky
Sada: olej + čistiaci 
prostriedok

25,00 € – 1 980.008.129

oleje
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11,99 €
DOLMAR - ÚVER

24,99 €DOLMAR - ÚVER

59,99 €

DOLMAR - ÚVER

49,99 €

DOLMAR - ÚVER

pb-252.4
4-taktné benzínové dúchadlo
Obsah: 24,5 cm3 /  Výkon: 0,81 kW (1,10 KS)  /  Prietok vzduchu s okrú-
hlou 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

249,90€
329,90 €  

pb-252.4 a
4-taktné benzínové dúchadlo / vysávač
V cene sada na vysávanie 195283-6
Obsah: 24,5 cm3 /  Výkon: 0,81 kW (1,10 KS)  /  Prietok vzduchu s okrú-
hlou 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

29,99 €
DOLMAR - ÚVER

299,90€
429,90 €  

pb-7600.4
4-taktné benzínové dúchadlo
Obsah: 75,6 cm3 /  Výkon: 2,8 kW (3,8 KS)  /  Prietok vzduchu s okrúhlou dý-
zou v režime dúchania: 894 m3 / hod.  /  Max. prietok vzduchu bez dúchacej 
rúry: 1296 m3 / hod.  /  Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 87 m/s  /  Palivová 
nádrž - objem: 1,9 l  /  Olejová nádrž - objem: 0,22 litra  /  Hmotnosť: 10,2 kg

499,90€
759,90 €  

pb-7650.4
4-taktné benzínové dúchadlo
Obsah: 75,6 cm3 /  Výkon: 2,7 kW (3,7 KS)  /  Prietok vzduchu s okrúhlou 
dýzou v režime dúchania: 894 m3 / hod.  /  Max. prietok vzduchu bez dúchacej 
rúry: 1296 m3 / hod.  /  Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 90 m/s  /  Palivová 
nádrž - objem: 1,9 l  /  Hmotnosť: 10,8 kg

599,90€
899,90 €  

Dúchadlo

eb-165
elektrické dúchadlo
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

94,90€
139,90 €988.311.000

OdpOrúčané príslušenstvO:
988 311 000 25 m, 230 V 49,79 €

eb-165 v
elektrické dúchadlo / vysávač
Príkon: 1.650 W  / Elektromotor - napätie: 230 V /  Prietok vzduchu: 
660 m3/h  /  Max. rýchlosť prúdenia vzduchu 1. rýchlosť: 42 m/s / 2. rých-
losť: 83 m/s  /  Kapacita vaku na vysávanie: 35 l  /  Hmotnosť: 3,8 kg

119,90€
179,90 €988.311.000

OdpOrúčané príslušenstvO:

988 311 000 25 m, 230 V 49,79 €

660 105 809 Odsávací vak 19,32 €

v cene
195283-6

Fukáre na lístie ale nie sú tak jednoúče-
lovým strojom, ako by sa mohlo na prvý 
pohľad zdať. Dajú sa využiť napríklad 
v zime namiesto lopaty na odfukovanie 
čerstvo napadaného snehu alebo na-
opak v lete napríklad v malých kempoch 
na nafukovanie raftov, člnov a podobne. 
Stolári si veľmi pochvaľujú akumuláto-
rové fukáre, ktoré využívajú na čistenie 
strojov od pilín, pri stavbách drevodo-
mov, kde s nimi vyfukujú piliny z takz-
vaných perodrážok, aby drevo do seba 
pekne zapadlo. Dokonca   na dvoroch 
rodinných domov nahrádzajú povestný 
fén pri rozdúchavaní ohňa, respektíve 
uhlíkov vo vonkajších krboch, griloch 
a podobne. 

Rozdeliť ich preto môžeme do troch 
skupín:
•  Benzínové – silné
•  Elektrické – slabšie s obmedzeným 

voľným pohybom, ale zato cenovo 
najprijateľnejšie

•  Akumulátorové – tiché, nerušia suse-
dov, žiadna údržba

V portfóliu značky Dolmar nájdeme všet-
ky tri varianty, je už len na užívateľoch, 
ktorú variantu si zvolia a teda ktorá im 
najlepšie vyhovuje.

Elektrické fukáre / vysávače
Hlavnou výhodou oproti benzínovým je 
nižšia cena a minimálna údržba. Vďaka 
nízkej cene si tieto stroje nájdu uplatne-
nie aj v súkromnej sfére. 

Elektrický fukár je poháňaný elektromo-
torom s napätím 230 V a s príkonom 1 
650 W. Tento motor dokáže vyproduko-
vať maximálnu rýchlosť prúdenia vzdu-
chu na prvej rýchlosti 42 m/s a na druhej 
rýchlosti 83 m/s. Pri takomto výkone je 
samotná hmotnosť stroja 3,2 kg úplne 
zanedbateľná. 
Stroj je možné používať ako fukár, dosta-
točné sústredenie vzduchu zabezpečuje 
dobre tvarovaná fúkacia rúra.  Na spod-
nej časti stroja je robustný ventilátor, ku 
ktorému sa jednoduchým nacvaknutím 
pripojí odsávacia sada spolu s vakom, 
pokiaľ chceme samotné lístie rovno 
povysávať. Stroj je možné kúpiť bez od-
sávacej sady alebo spolu s odsávacou 
sadou. 
Výrobca upriamil svoju pozornosť na 
rukoväte. Keďže pri tomto type stroja 
je manipulácia veľmi dôležitá, osadili ho 
dobre tvarovanými ergonomickými ruko-
väťami, ktorých rozmiestnenie (prednej 
a zadnej rukoväte) je skutočne dokona-
lé.  Veríme, že tento  stroj bude veľkým 
prínosom a nájde si uplatnenie v každej 
záhrade.

Akumulátorový fukár
Akumulátorový fukár sa radí do rodiny 
strojov, kde je možné používať jednu ba-
tériu ako napríklad    na akumulátorový 
krovinorez, plotostrih či pílu. 
Je možné sa rozhodnúť medzi modelom 
s 18 V alebo 36 V akumulátorom. Tak 
ako pri krovinoreze či plotostrihu, aj pri 
dúchadle využili japonskí konštruktéri 

všetky svoje bohaté skúsenosti z ruč-
ného elektrického náradia Makita, ktoré 
je známe svojou spoľahlivosťou a dlhou 
životnosťou. 
Kvalitné prevedenie sa dá  spozorovať  
hneď pri prvom zoznámení sa s dúchad-
lom. 
Akumulátorové dúchadlo sa vynikajúco 
uplatní v rekreačných strediskách, na 
verejných priestranstvách a v obytných 
zónach, a to vďaka minimálnej hlučnosti, 
nízkym vibráciám a nulovým emisiám. Na 
rozdiel od benzínových strojov, odpadá 
údržba, skladovanie pohonných hmôt.

Používatelia ocenia tieto jeho výnimočné 
vlastnosti:
•  netreba vymieňať olej či vypúšťať pali-

vo pred uskladnením
•  nemusí sa čistiť vzduchový filter 

a sviečka zapaľovania
•  nevyžaduje sa výmena palivového filtra 

Ušetrené peniažky tak môžeme využiť 
niekde inde, napríklad na poriadnu 
grilovačku v už poupratovanej záhrade. 
Používanie je jednoduché, stačí vložiť 
nabitú batériu a stlačiť spínač.  

batérie nabité za okamih
Nabitie 36 V Li-Ion batérii s označením 
BL3626 je doslova chvíľkovou záležitos-
ťou –  vďaka kvalitnej nabíjačke DC36RA 
od japonského výrobcu je čas nabíjania 
22 minút. Taký istý čas je potrebný pri 
nabíjaní 18 V batérií s 3,0 Ah.
Batéria sa upína na zadný koniec zaria-

denia, čo zabezpečuje dokonalú vyváže-
nosť (ťažisko stroja) a znižuje namáhanie 
ramena a ruky. 

Regulácia rýchlosti
36 V fukár je vybavený dvomi rýchlosťa-
mi vzduchu s označením „Hi“  a „Low“. 
Pri nižšom „Low“ stupni dokáže vyvinúť 
prietok vzduchu 2 300 l/min. Na dru-
hom, vyššom stupni „Hi“ je to neuveriteľ-
ných 4 400 l/min.

Jednoduché ovládanie 
Zariadenie sa dá ľahko ovládať vďaka 
pogumovanému mäkkému držadlu 
s ergonomickým dizajnom.  K ľahké-
mu manévrovaniu dopomáha aj nízka 
hmotnosť iba 3,1 kg (stanovená podľa 
postupu EPTA 01/2003).

benzínové fukáre 
Voľnosť pohybu, vysoký výkon a ce-
lodennú prevádzku určite zabezpečia 
práve benzínové fukáre.
Sú osadené štvortaktnými motormi, stačí 
naliať čistý benzín Natural 95 a ide sa. 
Daň za toto pohodlie nenechá na seba 
dlho čakať, je potrebná kontrola hladiny 
oleja a aj samotná výmena pred sezónou. 
Mohli by sme to porovnať s prehliadkou 
auta v servise.  Nie je to však až tak 
náročné, vymeniť olej, či filter v takomto 
stroji dokáže aj menej zručný užívateľ.  
Vďaka benzínovej pohonnej jednotke sa 
ale môžeme spoľahnúť na vysoký výkon 
a teda aj veľký prietok vzduchu cez fúka-
ciu dýzu. Práca sa tak stáva zábavou.

Jeseň je tu a vďaka tomu sa môžeme kochať nádherne sfarbenými horami. 
Tento pohľad už tak neteší hlavne v obytných zónach, záhradách rodinných 
domov a podobne. Popadané lístie, hlavne v obytných zónach, je však 
potrebné upratať. Nie je to vždy jednoduché, ale existujú pomocníci, ktorých 
nazývame Fukáre.

dúchadlá
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29,99 €

DOLMAR - ÚVER

32,99 €
DOLMAR - ÚVER

mS-245.4 Ce
4-taktný benzínový krovinorez vybavený 
priamym hriadeľom, držadlom v tvare „C“ 
a funkciou EasyStart
ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba 
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS)  /  Obsah: 24,5 cm3 /  Nádrž na benzín: 0,5 l  / 
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,4 kg  /  Štandardne dodávaný žací nástroj: 
2-lanková žacia hlava

980 008 120 381 224 263

329,90€
399,90 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
980 008 120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 eur/ 3,10 €

381 224 263 Žacia hlava 29,64 €

v cene
362.224.140

53,99 €
DOLMAR - ÚVER

539,90€
604,89 €

mS-245.4 Ce  
360.300.010

+  nadstavec na pílenie  
konárov s integrovanou  
nádržkou na olej

v cene
362 224 140

55,99 €
DOLMAR - ÚVER

559,90€
614,25 €

mS-245.4 Ce
360 300 020 

+  nadstavec na strihanie 
živých plotov

v cene
362 224 140

499,90€
622,12 €

49,99 €
DOLMAR - ÚVER

mS-245.4 Ce
360 300 030 
+  kultivátor

96,99 €
DOLMAR - ÚVER

969,90€
1041,44 €

mS-245.4 Ce
360 300 010 + 360 300 020 + 360 300 030

+  nadstavec na pílenie  
konárov s integrovanou  
nádržkou na olej 

+  nadstavec na strihanie  
živých plotov 

+ kultivátor

v cene
362 224 140

v cene
362 224 140

pe-254.4
4-taktný benzínový orezávač 
okrajov trávnikov
ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS)  /  Obsah: 25,4 cm3 /  Nádrž na benzín: 0,6 l  / 
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,6 kg  /  Štandardne dodávaný rezný 
nástroj: orezávací nôž

299,90€
459,90 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
980 008 120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 eur/ 3,10 €

374 196 784 Nôž 4,89 €

NO
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A

59,99 €

DOLMAR - ÚVER

NO
VI
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A

43,90 €
DOLMAR - ÚVER

stroj je dodávaný bez vrtáku.

27,99 €
DOLMAR - ÚVER
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46,99 €

DOLMAR - ÚVER

mh-2556
nožnice na živé ploty
Obsah: 24,5 cm3 /  Výkon: 0,73 kW (1,02 KS)  /  Palivová nádrž – objem: 
0,65 l  /  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  /  Štandardne dodávaný žací nástroj: 
nadstavec na strihanie živých plotov

374.143.009

OdpOrúčané príslušenstvO:
Nôž

374 143 009 Strihací nôž 53,5 cm 95,36 €

469,90€
799,90 €

me-246.4
4-taktná benzínová vyvetvovacia píla
ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Obsah: 25,4 cm3 /  Výkon: 0,77 kW (1,05 KS)  /  Dĺžka lišty: 25 cm  /  Dĺžka 
stroja: 272 cm  /  Nádrž na benzín: 0,6 litra  /  Nádrž na olej: 0,12 litra  / De-
lenie reťaze: 3/8“  /  Max. rýchlosť reťaze: 21 m/s  /  Hmotnosť (bez rezného 
nástroja): 7,2 kg

599,90€
899,90 €

OdpOrúčané príslušenstvO:
Reťaze

381 196 725 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm 16,01 €

Lišty

381 165 700 Dĺžka lišty: 25 cm / 10“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,3 mm 23,54 €

439,90€
596,90 €

pD-520 r
benzínový zemný vrták
Obsah: 51,7 cm3 /  Výkon: 1,98 kW (2,7 KS)  /  Nádrž na benzín: 0,9 litra  / 
Hmotnosť: 10,5 kg

750.360720.020 980.008.107

OdpOrúčané príslušenstvO:
720 020 Vrták Ø 80 mm x 800 mm 72,25 €

720 040 Vrták Ø 100 mm x 800 mm 72,62 €

720 070 Vrták Ø 120 mm x 800 mm 77,20 €

720 170 Vrták Ø 150 mm x 800 mm 78,84 €

720 210 Vrták Ø 180 mm x 800 mm 84,39 €

720 350 Vrták Ø 200 mm x 800 mm 86,83 €

727 430 Vrták Ø 250 mm x 800 mm 140,40 €

750 360 Predlžovací nadstavec 400 mm 39,98 €

279,90€
389,90 €

WK-80
stroj na čistenie podlahy  
s dvojvalcovým systémom
Pracovná šírka. 80 cm  /  Plocha (pracovný výkon): 2.800 m2/hod.  /  Objem 
zbernej nádoby: 40 l  /  Rozmery: 800 x 660 x 330 mm  /  Hmotnosť: 14,0 kg
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988 311 000

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

49,79€

ODPORúčANé PRíSLuŠeNSTVO:

49,90 €
79,90 €

ep-84
ponorné čerpadlo
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

59,90 €
82,90 €

ep-84 D
ponorné čerpadlo
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

84,90 €
119,90 €

ep-144 D
ponorné čerpadlo
Napájacie napätie: 230 V  / Príkon: 1100 W /  Voľnobežné 
otáčky: 2800 min-1 /  Max. výtlak: 10 m  /  Max. výkon: 240 l/min 
Hĺbka ponoru: 5 m  /  Hmotnosť: 5,3 kg

79,90 €
114,90 €

ep-132
ponorné čerpadlo
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

69,90 €
107,90 €

ep-720 S
ponorné čerpadlo
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

86,90 €
114,90 €

ep-1680 S
ponorné čerpadlo
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

109,90 €
144,90 €

ep-1500 DS
ponorné čerpadlo
Napájacie napätie: 230 V  / Príkon: 1100 W /  Voľnobežné 
otáčky: 2800 min-1 /  Max. výtlak: 10 m  /  Max. výkon: 250 l/min 
Hĺbka ponoru: 5 m  /  Hmotnosť: 5,9 kg

980 008 120

Štvortaktný olej (600 ml)  
(Cena za 1 L 5,17 €)

3,10 €

ODPORúčANé PRíSLuŠeNSTVO:

87,90 €
129,90 €

ep-960 DS
ponorné čerpadlo
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

39,99 €
DOLMAR - ÚVER

399,90 €
499,90 €

mp-335.4 Z
benzínové čerpadlo  
so 4-taktným motorom
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

339,90 €
399,90 €

mp-245.4 Z
benzínové čerpadlo  
so 4-taktným motorom
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  / Do-
dávané príslušenstvo: sacia hadica s filtrom a odtoková hadica (8 m) s dýzou

33,99 €
DOLMAR - ÚVER

10,99 €
DOLMAR - ÚVER

988 048 409
Taška na proviant

Izolovaná, vnútorné rozmery d x š x v:  
35 x 20 x 25 cm

19,05€

988 048 410
Termoska v termo púzdre na opasok
S pútkom na opasok, udrží nápoje viacero 

hodín teplé alebo studené, s malým pohárom na 
naskrutkovanie. 

20,65€

988 048 422
Držiak na náradie L

Malý, s priehradkou na materiál prvej pomoci, 
kapsy na kliny, držiak na pásmo, okrúhly 
pilník, kombinovaný kľúč a kriedu.

25,40€

988 048 404
Držiak na náradie  XL

Pre práce v lese, s kapsou na materiál prvej pomoci 
so zapínaním na patentný gombík, držiak na pásmo, 
kapsy na držiak kriedy, klin, okrúhly pilník a kombino-
vaný kľúč. Vyklápacia podložka na sedenie slúži  

na ochranu pred vlhkosťou a špinou.

34,54€

988 048 419
Chrániče kolien

Jednotná veľkosť, upevnenie pomocou suchého 
zipsu, priedušné vďaka sieťovanej tkanine. 

 18,77€

988 048 420
Chrániče kolien

Gél, jednotná veľkosť, upevnenie pomocou suchého zipsu, 
priedušné vďaka sieťovanej tkanine, odľahčenie kolien vďa-
ka gélovej vložke, vysoká ochrana vďaka plastovej doske.

25,94€

988 048 402
elastické traky
S klipsami.

14,10€

988 048 403 
elastické traky

S pútkami na gombíky.

14,10€

988 048 411 
Opasok s rýchlouzáverom 

10,95€

995 850 007 
Hračkárska píla  

21,62€

988 048 412
Kožený opasok 

Stabilné vyhotovenie na väčšie bremená 
a držiaky náradia. (Dĺžka 136 cm). 

17,15€

988 048 413  a  988 048 414
Kožený opasok

Hnedý M (78 – 96 cm) 988 048 413
Hnedý L (94 – 117 cm) 988 048 414  

18,81€

988 048 416  a  988 048 417
Kožený opasok

čierny M (78 – 96 cm) 988 048 416
čierny L (94 – 117 cm) 988 048 417

18,81€

988 048 401
Puzdro na mobilný telefón a pero

1   Zvislé upevnenie: karabínka/pútko na 
opasok so suchým zipsom. 988 048 400

2   Vodorovné upevnenie: pútko na opasok. 
988 048 401

988 048 405
Taška na opasok 

Na stavbu plotov. Veľká taška s koženou 
vložkou na skoby alebo klince, držiakmi  
na kladivo, štípacie kliešte a skrutkovač. 

31,60€

988 048 408
Držiak na meradlo kmeňov

S pútkom na opasok, v ergonomicky výhod-
nej šikmej polohe, čím uľahčuje vyberanie 

a vkladanie meradla.  

6,39€

988 048 421
Držiak na meracie pásmo

S pútkom na opasok, meracím pás-
mom, kriedou a držiakom ceruzky.

6,07€

988 048 406
Puzdro na balíkovacie kliešte

S pútkom na opasok a kapsou na klin. 

12,12€

988 048 407
Držiak na spreje

S pútkom na opasok, na 2 sprejové 
nádobky 

12,59€
1

9,68€

príslušenstvo Do lesa a na voľný čas 

saDy príslušenstva

2

7,60€

988 050 210
Sada príslušenstva k motorovej píle (19 ks)

31,15€

988 050 213
Skrutkovač račňa so sadou bitov (17 ks)

30,35€

988 050 214
Sada príslušenstva (83 ks)

80,81€

988 050 215
Sada príslušenstva (103 ks)

84,93€

80-709
Taška na pílu hobby, farma

34,–€

80-721
Taška na pílu profi

43,57€

988 050 212
Skrutkovač račňa

10,56€

80-729
Púzdro na opasok na lekárničku pre pilčíkov

10,99€

NO
VI

NK
A

NO
VI

NK
A

NO
VI

NK
A

Dolmar noviny34 Dolmar noviny 35

akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%. akciová ponuka platí od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 alebo do vypredania skladových zásob



vysokotlakové 
čističe

hp-350
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.600 W / Elektromotor - 
napätie: 230 V / Max. pracovný tlak: 
120 bar / Max. prietok vody: 370 l/
hod. / Max. teplota privádzanej 
vody: 50°C / Hmotnosť: 16,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
5,5 m vysokotlaková hadica, 
nadstavec s tryskou, nadstavec 
s turbo tryskou, striekacia rukoväť, 
kefa

22,99 €
DOLMAR - ÚVER

229,90 €
299,90 €

hp-7000
vysokotlakový čistič
Príkon: 2.500 W / Elektromotor - 
napätie: 230 V / Max. pracovný  
tlak: 150 bar / Max. prietok 
vody: 500 l/hod. / Max. teplota 
privádzanej vody: 50°C / Hmotnosť: 
26,9 kg

Dodávané príslušenstvo:  
vodný filter, 10 m vysokotlaková 
hadica, nadstavec s tryskou, 
nadstavec s turbo tryskou,  
striekacia rukoväť

74,99 €
DOLMAR - ÚVER

74,99 €
DOLMAR - ÚVER

749,90 €
899,90 €

hp-300
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.700 W / Elektromotor 
- napätie: 230 V / Max. 
pracovný tlak: 110 bar / Max. 
prietok vody: 370 l/hod. / Max. 
teplota privádzanej vody: 
50°C / Hmotnosť: 7,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
5,5 m vysokotlaková hadica, 
nadstavec s tryskou, nadstavec 
s turbo tryskou, striekacia 
rukoväť, kefa

169,90 €
219,90 €

16,99 €
DOLMAR - ÚVER

hp-450
vysokotlakový čistič
Príkon: 2.100 W / Elektromotor 
- napätie: 230 V / Max. 
pracovný tlak: 140 bar / Max. 
prietok vody: 420 l/hod. / Max. 
teplota privádzanej vody: 
50°C / Hmotnosť: 18,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
8 m vysokotlaková hadica, 
nadstavec s tryskou, nadstavec  
s turbo tryskou, striekacia rukoväť, 
kefa

289,90 €
399,90 €

28,99 €
DOLMAR - ÚVER

vysokotlakové čističe
príslušenstvo

HP-20 HP-300 
HP-350

HP-400 HP-7000 
hp-20
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.300 W / Elektromotor - 
napätie: 230 V / Max. pracovný tlak: 
100 bar / Max. prietok vody: 
360 l/hod. / Max. teplota privádzanej 
vody: 50°C / Hmotnosť: 5,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
5 m vysokotlaková hadica, nadstavec 
s tryskou, nadstavec s turbo tryskou, 
striekacia rukoväť

84,90 €
129,90 €

hp-10
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.300 W / Elektromotor - 
napätie: 230 V / Max. pracovný tlak: 
100 bar / Max. prietok vody: 
360 l/hod. / Max. teplota privádzanej 
vody: 50°C / Hmotnosť: 7,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
5 m vysokotlaková hadica, nadstavec 
s tryskou, nadstavec s turbo tryskou, 
striekacia rukoväť

79,90 €
119,90 €

 
HP-20 HP-300 HP-350 HP-450 HP-7000 Objednávacie číslo MOC euR s DPH

Aretovateľná dýza  609 640 640 4,13 €

Aretovateľná dýza   609 640 650 4,60 €

Aretovateľná dýza  609 641 150 9,66 €

Aretovateľná dýza  609 040 551 32,68 €

Turbo tryska    609 041 193 9,35 €

Turbo tryska  609 041 195 14,06 €

Turbo tryska  609 041 217 56,55 €

Vysokotlaková hadica 5m  609 041 197 28,23 €

Vysokotlaková hadica 8m    609 041 199 61,26 €

Vysokotlaková hadica 8m  609 041 201 69,53 €

Hadica na čistenie 
potrubia 10 m      609 041 203 65,99 €

Hadica na čistenie 
potrubia 16 m      609 041 205 103,72 €

Sacia súprava      609 041 207 47,09 €

Kefa      609 041 209 16,16 €

Rotačná kefa      609 041 211 32,94 €

Kefa na podlahy     609 041 213 47,09 €

Filter na vodu      609 041 215 14,06 €

Filter na vodu      609 082 130 5,66 €

Kefa na podlahy  609 040 876 57,15 €

Kefa na podlahy s nádržkou 
na čistiaci prostriedok  609 040 877 94,28 €
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120020

Klin štiepací veľký
Kovaná oceľ C40, tvrdosť 
36-42 HRC

28 16 €

139910

vytrhávač buriny
917 g, 100 cm

40 25 €

124800

Píla rámová 62 cm
Dĺžka listu 54 cm 
Dĺžka reznej časti listu 46 cm

12 32 €

123880

Pílka záhradná 
Xtract, veľká
Dĺžka čepele 26 cm, 
do ∅ 12 cm

33 54 €

125860

Nôž 
univerzálny

8 42 €

7,33 €
Hrable švédske veľké

135014

5 46 €
Hrable švédske

135024

124810

Píla rámová 695 mm

13 88 €

123870

Pílka ručná 

22 62 €

124807

Náhradný pílový list  
k píle 124800

1 87 €

Lopata malá
do auta, 479 g, 70 cm

131520
21 68 €

fiskars

133400

vidly záhradné 
rycie

29 40 €29 40 €
131400

Rýľ záhradný 
rovný

29 40 €
131410

Rýľ záhradný 
špic 

29 40 €
132400

Lopata

131310
35 10 €

Teleskopický rýľ 
rovný lopata
105 cm až 125 cm

35 10 €
131300

Teleskopický rýľ 
špicatý 
105 cm až 125 cm

135001

Násada 1600 mm 
pre hrable: 135010, 
135014, 135020, 
135024, 135050

8 97 €

 

121121                      

31 28 € 42 90 €   122440

42 90 €  121440  121420

35 81 €

univerzálna sekera 
X15
1 520 g, 60 cm

53 35 €  121460   122480 

veľká štiepacia sekera 
X 25
2 460 g, 72 cm

70 51 €  122460 

Štiepacia sekera 
X 17
1 570 g, 60 cm

53 51 €   122500 

veľká štiepacia sekera 
X 27
2 600 g, 92 cm

76 28 €

Malá sekera 
X5
480 g, 23 cm

Kempingová sekera 
X7
640 g, 36 cm

univerzálna sekera 
X10
980 g, 44 cm

Štiepacia sekera 
X11
1 075 g, 44 cm

115360

Teleskopické nožnice
max 3,5 m

65 76 €
115560

Teleskopické nožnice
max. dĺžka 6,5 m

103 43 €

115390 

Teleskopické nožnice
max 4 m

74 72 €

136001

Násada s úchytom 

13 66 €

114770

Nožnice na konáre
váha 730g, dĺžka 56,5 cm

48 76 €

112580

Nožnice na konáre
dĺžka 70 cm

55 62 €

112190

Nožnice na konáre
dĺžka 46 cm

33 54 €

112590

Nožnice na kríky
dĺžka 80 cm, do Ø 55 mm

55 62 €

114790

Nožnice na živý plot

41 18 €

Nožnice na kríky
dĺžka 21 cm

31 13 €
111540

110970

Košík na plody

15 84 €

126004

Mačeta X3 
dĺžka 50 cm

37 44 €

113680

Nožnice na trávu  
„servo systém“

24 02 €

111960

Nožnice záhradné profi

27 92 €

111250

Nožnice záhradné

10 69 €

111260

Nožnice na konáre

10 69 €

111030

Nožnice univerzálne

15 60 €

111510

Nožnice na kríky
jednočepeľové 192 g, 19 cm

27 23 €

111520

Nožnice na kríky
dvojčepeľové 192 g, 20 cm

27 23 €

111610

Nožnice záhradné

17 94 €

120740

Brúsič nožov Fiskars

13 34 €
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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.skDolmar noviny
akciová ponuka platí 

oD 1. 9. 2015 Do 31. 5. 2016 
alebo Do vypreDania 

sklaDových zásob

Naša „servisná“ filozofia sa riadi heslom „maximálne 3 x 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 zákazníko-
vi. Samozrejme uvedená preprava kuriérom je pri záručných opravách zdarma, 
plne hradená spoločnosťou DOLMAR. Stačí Vám iba navštíviť autorizované predaj-
né miesto DOLMAR a o ostatné sa už postaráme.

Originalita náhradných 
dielov DOLMAR.
Želaním každého zákazníka je, aby výrobok do-
siahol maximálnu životnosť pri minimálnych ser-
visných a prevádzkových nákladoch. Zásadnou 
podmienkou k dosiahnutiu optimálnych prevádz-
kových parametrov je pravidelná servisná údržba 
a používanie originálnych náhradných dielov a prís-
lušenstva. Používaním neoriginálnych dielov nielen-
že znižujete životnosť daného výrobku, ale ohro-
zujete 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 kompatibili-
tu s ostatnými dielmi.

Servis, ktorý Vás nikdy 
nesklame. 

Dolmar noviny


