plotostŘihy
Starost o váš živý plot či okrasné dřeviny se může stát zdrojem radosti a uspokojení, pokud k tvarování či zastřihování používáte správné nástroje. Na jemné
modelování se výborně hodí kombinované nůžky s plotostřihem ze systému ONE
Plus OGS 1821 (viz str. 6), na větší porci práce potom OHT 1851 nebo OHT 1850X
(viz str. 6) nebo některý z elektrických modelů a pokud vás čeká opravdu hodně
zeleně, zvolte benzínový plotostřih. Pokud Vás výška nebo tvar vašich okrasných
dřevin nutí často pracovat nad hlavou či v mnoha různých úhlech, přemýšlejte
o typech s otočnou rukojetí. Ta Vám dovolí pracovat v mnohem přirozenější poloze a vydržíte tak pracovat mnohem déle bez nepříjemného pnutí ve svalech.
Zvažte rovněž šířku vašeho živého plotu a podle toho vybírejte délku lišty. Pokud
máte keře s velkými listy nebo nestříháte plot často, je velmi vhodná pomůcka
Hedge SweepTM na odhrnování ostříhaných částí rostlin.
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• výkonný ale lehký motor 400 W
• dlouhá lišta a široká šíře střihu
• otočná lišta v rozsahu 135o pro práci v různých polohách
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj
připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM
• protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu
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1 490,RHT 400
Elektrický plotostřih
Technická specifikace:
Motor (V):
Výkon (W):
Délka lišty (cm):
Šíře střihu (mm):
Rychlost (min-1):
Hmotnost (kg):

Výhody:

• lehký, ale výkonný motor 400 W
• velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
• délka lišty 45 cm
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM
• protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
• přední průhledný bezpečnostní kryt rukojeti
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu

2 290,RHT 600RL
Elektrický plotostřih

230, elektrický
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28 mm

Technická specifikace:
Motor (V):
Výkon (W):
Délka lišty (cm):
Šíře střihu (mm):
Rychlost (min-1):
„T“ ochrana stužné lišty:
Hmotnost (kg):

4 490,RHT 2660DA
Benzínový plotostřih

230, elektrický
600
60
27
3 000
ano
3,8

Výhody:

• výkonný motor 600 W
• HedgeSweepTM pro průběžné odstraňování ořezaného
odpadu z povrchu keřů
• „T“ ochrana vnějšího konce lišty bránící jejímu poškození
• velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
• dlouhá lišta a velká střižná kapacita
• otočná rukojeť o 180o pro práci v různých polohách
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM
• protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
• ostří broušené diamantem
• přední bezpečnostní kryt rukojeti
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Technická specifikace:
Motor (cm3):
Výkon (kW/hp):
Nádrž (l):
Délka lišty (cm):
Šíře střihu (mm):
Rychlost (min-1):
Hmotnost (kg):

26, 2-takt
0,67/0,9
0,3
60
28
2 600
5,3

Výhody:
• silný motor 0,9 PS se systémem Start EasyTM
• chromová úprava válce motoru pro delší životnost
• 60 cm dlouhá lišta se šíří střihu 28 mm
• zesílená spojka pro delší životnost
• nastavení držadla do 5 pozic v rozsahu 180o
• protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
• přední bezpečnostní kryt rukojeti

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu, olej pro 2-taktní motory,
montážní klíč

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu, odnímatelný HedgeSweepTM
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