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Vážená paní, vážený pane,
držíte v rukou nový katalog zahradní techniky, největšího specializovaného dodavatele zahradní techniky v České republice, ve kterém se zrcadlí naše dlouhodobá práce ve výběru 

a vývoji nabídky zahradní techniky, pro rok 2015.  Uplynulý rok byl pro nás velmi úspěšný, neboť se nám celosvětově podařilo navýšit prodeje o neuvěřitelných více jak 70% a stát se 
nejen největším specializovaným dodavatelem zahradní techniky v ČR, ale také silným hráčem na trhu zahradní techniky v  EU.  Tato čísla jen po-
tvrzují kvalitu a vyspělost našich strojů.. Nejnověji obdržela vyvětvovací pila Hecht 975W v prosinci 2014 v testu nezávislé německé společnosti 
Heimwerker-test 5 hvězdiček z 5 možných. Potvrdila tak vynikající kvalitu výrobků Hecht a to přímo na nejnáročnějším trhu EU, tedy v Německu.

To, že si prohlížíte tento katalog potvrzuje, že patříte do skupiny chytrých zákazníku, kteří vždy porovnávají skutečnou nabídku a nepatříte do 
skupiny zákazníků, kteří se nechají napálit falešnými cenovými triky, některých konkurenčních nabídek, kdy již na nově uváděné výrobky do prodeje 
je přeškrtnuta nesmyslně vysoká cenovka, za kterou se to pochopitelně nikdy neprodávalo, nebo se jen různé akce přejmenovávají z předsezonní 
slevy, na posezonní, ev. na slevu k nějakému výročí. Také se umíte vyhnout na ne Fair-play jednání obchodníků, kdy obchodník dává výrobku tech-
nické parametry, které ve skutečnosti výrobek nemá. Příkladem může být např. čerpadlo na čistou vodu prodávané jako kalové, či variabilní pojezd 
motorem u sekačky bez variátoru či převodovky a je to jen pouhé klamání zákazníka, protože to by měly variabilní pojezd všechny sekačky s pojezdem, neboť jsou konstrukčně stejné nebo 
velmi podobné :-) Věříme, že se s naším Fair-play jednáním, které tyto praktiky odsuzuje a které se snažíme na trhu zahradní techniky již více 20 let prosazovat, ztotožníte.

V roce 2013 jsme dosáhli velkého úspěchu se sekačkou Hecht 548SW 5in1 v nezávislém testování sekaček se záběrem 46 cm v časopisu D-test číslo 3/2013, na jejichž www 
stránkách jsou výsledky tohoto testu stále k dispozici. Abychom tuto sekačku, ještě vylepšili, doplnili jsme ji o elektrický startér, což byl prakticky jediný nedostatek v testu. Toto 
provedení je unikátní neboť baterie je umístěna skrytě v horním panelu (chráněna před vlhkem a přímím slunečním zářením) a esteticky nevadí vzhledu sekačky. Toto provedení 
jsme si nechali patentově chránit. Nyní je tedy plně srovnatelná s násobně dražšími sekačkami. Abychom nezůstali jen u startéru, vyslyšeli jsme Vaše početná přání, navrhli a nechali 
patentově ochránit nový dezén kol, který je navržen tak aby max. zamezil prokluzu v trávě a zároveň pokud se do vzorku dostane tráva nebo jiné nečistoty, aby se co nejrychleji této 
nečistoty sám zbavil. Nejnověji tento typ sekačky nabízíme se záběrem 56cm a to i s elektrickým startérem což je ojedinělé. Díky velkému záběru je sekačka téměr srovnatelné v 
rychlosti posečení plochy s moderními ridery. Samozřejmě to není jediná novinka nebo inovace na rok 2014, další naleznete v tomto rozsáhlém katalogu anebo, a to ještě obsáhleji 
a s detailními fotografiemi, na stránkách www.werco.cz nebo přímo www.hecht.cz.

Na Vaše četná přání se snažíme rozšiřovat síť prodejen Hecht-specialista na zahradu tak, aby byla co nejvíce dostupná Vám, zákazníkům v České republice. Na jaře 2015 se 
chystáme otevřít  12. a 13 prodejnu ve Slaném a Českém Krumlově.. Předností těchto prodejen je prakticky 100% nabídka všech výrobků z našeho katalogu a to skladem ihned k 
odběru. Standardem v těchto prodejnách je pro Vás otevírací doba od 8-20h, a to každý den včetně sobot a nedělí. 

Naším cílem pro rok 2015 i do budoucnosti je nabídnout kvalitní sortiment s individuálním přístupem k zákazníkovi, odborným poradenstvím a 100% prodejním a poprodejním 
servisem, odpovídajícím nárokům 21.století. Věříme a za celou společnost Werco - specialista na zahradu si přejeme, abyste si z naší bohaté nabídky výrobků Hecht vybrali ten svůj, 
který vám zpříjemní práci a pobyt na zahradě, nebo v lese. Vaše společnost Werco – specialista na zahradu

HECHT 504
Vřetenová sekačka

1 399 Kč

kovové šasi 
záběr [cm] 40
hmotnost [kg] 8,8
koš [l] 15
výška zdvihu [mm] 17–43
tloušťka nože [mm] 2
počet nožů 5

VŘETENOVÉ sEkačkY

PRODLUŽOVaCÍ kaBELY
120153
kabel 20 m 
3 x 1,5 mm2

499 Kč

130153
kabel 30 m 
3 x 1,5 mm2

699 Kč

125153
kabel 
na cívce 25 m 
3 x 1,5 mm2

879 Kč

150153
kabel 
na cívce 50 m 
3 x 1,5 mm2

1 459 Kč

450153
kabel 
na cívce 50 m 
4 zas. 3 x 1,5 mm2

1 449 Kč

425153
kabel 
na cívce 25 m 
4 zas. 3 x 1,5 mm2

849 Kč

HECHT 5030
Vřetenová sekačka

1 199 Kč

kovové šasi 
záběr [cm] 30
hmotnost [kg] 7,8
koš [l] 15
výška zdvihu [mm] 10–36
tloušťka nože [mm] 2
počet nožů 6

PROMO
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VŘETENOVÉ a ELEkTRICkÉ sEkačkY
HECHT 514 PROFI

Vřetenová sekačka

2 790 Kč 1 379 Kč

kovové šasi 
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 17,2
koš [l] 50
výška zdvihu [mm] 24–75
tloušťka nože [mm] 3
počet nožů 5

bezkontaktní nožový válec

plastové šasi  
příkon [W] 1000
záběr [cm] 32
hmotnost [kg] 8,8
koš [l] 35
doporučená plocha [m2] 400
výška zdvihu [mm]  25–55

výkonný motor s vysokým 
kroutícím momentem  

„Turbo motor“

plastové šasi  
příkon [W] 1200
záběr [cm] 32
hmotnost [kg] 10,2
koš [l] 35
doporučená plocha [m2] 400
výška zdvihu [mm]  25–55

výkonný motor s vysokým 
kroutícím momentem  

„Turbo motor“

1 599 Kč

HECHT 1010
Elektrická sekačka

HECHT 1212
Elektrická sekačka

PROMO

VYSVĚTLIVKY: kuličková ložiska ve všech čtyřech kolečkách

plastové šasi 
příkon [W] 1400
záběr [cm] 34
hmotnost [kg] 10,5
koš [l] 35
doporučená plocha [m2] 600
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení výšky,  
výkonný motor s vysokým 

kroutícím momentem  
„Turbo motor“

2 190 Kč

HECHT 1434
Elektrická sekačka

plastové šasi 
příkon [W] 1600
záběr [cm] 38
hmotnost [kg] 13
koš [l] 45
doporučená plocha [m2] 700
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení výšky,  
výkonný motor s vysokým  

kroutícím momentem 
„Turbo motor“

2 790 Kč

HECHT 1638 R
Elektrická sekačka

plastové šasi 
příkon [W] 1800
záběr [cm] 42
hmotnost [kg] 19
koš [l] 50
doporučená plocha [m2] 900
výška zdvihu [mm] 25–85

centrální nastavení výšky,  
výkonný motor s vysokým  

kroutícím momentem 
„Turbo motor“

3 390 Kč

HECHT 1842
Elektrická sekačka
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ELEkTRICkÉ sEkačkY a aCCU sEkačkY

plastové šasi 
baterie Li-ion DC 36 V, 3 Ah
záběr [cm] 37
hmotnost [kg] 16,5
koš [l] 43
doporučená plocha [m2] 300
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky

plastové šasi 
baterie Li-ion DC 36 V, 4 Ah
záběr [cm] 37
hmotnost [kg] 16,5
koš [l] 43
doporučená plocha [m2] 400
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky

kovové šasi 
2x baterie Li-ion DC 36 V, 4 Ah
záběr [cm] 46
koš [l] 60
výška zdvihu [mm] 25–75

2 baterie, nabíječka, pojezd, 
doba nabíjení 1,5 hod., boční 

výhoz, centrální nastavení výšky

7 990 Kč

8 490 Kč

4 190 Kč

4 390 Kč

HECHT 3638
Accu sekačka

HECHT 3639
Accu sekačka

Náhradní baterie  
003638A

Náhradní baterie  
003639A

kovové šasi 
příkon [W] 1600
záběr [cm] 41
hmotnost [kg] 21,3
koš [l] 50
doporučená plocha [m2] 800
výška zdvihu [mm] 30–75

centrální nastavení výšky,  
mulčovací záslepka v ceně, 
výkonný motor s vysokým  

kroutícím momentem 
„Turbo motor“

kovové šasi 
příkon [W] 1800
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 23,8
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1000
výška zdvihu [mm] 30–75

centrální nastavení výšky,  
mulčovací záslepka v ceně, 
výkonný motor s vysokým  

kroutícím momentem 
„Turbo motor“

4 390 Kč 4 990 Kč

HECHT 1641
Elektrická sekačka

HECHT 1845
Elektrická sekačka

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

Patentovaný 
design koleček

kovové šasi  s pojezdem****
příkon [W] 1800
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 26,4
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 30–75

centrální nastavení výšky, 
pojezd, mulčovací záslepka  

a kryt bočního výhozu v ceně, 
výkonný motor s vysokým  

kroutícím momentem 
„Turbo motor“

6 490 Kč

14 990 Kč

HECHT 1803 s 5 in 1
Elektrická sekačka s pojezdem

HECHT 5040
Accu sekačka s pojezdem

s POJEZDEM!

s POJEZDEM!

2x BaTERIE

boční výhoz

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,5 km/h

Patentovaný 
design koleček

Patentovaný 
design koleček4 ah

od 5/15 od 4/15
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MOTOROVÉ sEkačkY BEZ POJEZDU a s POJEZDEM

kovové šasi 
motor B&S Series 450 E
obsah [cm3] 125
výkon [HP]* 3,5
záběr [cm] 40,6
hmotnost [kg] 22
koš [l] 40
doporučená plocha [m2] 700
výška zdvihu [mm] 30-65

centrální nastavení výšky

5 590 Kč

HECHT 540 Bs
Originální motor Briggs & Stratton

PROMO

kOVOVÉ šasI

kOVOVÉ šasI

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 4,5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 30
koš [l] 55
doporučená plocha [m2] 1000
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení  
výšky

5 490 Kč

HECHT 547
Benzínová sekačka

PROMO

PROMO PROMO

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 99
výkon [HP]* 3,5
záběr [cm] 40,6
hmotnost [kg] 27
koš [l] 40
doporučená plocha [m2] 800
výška zdvihu [mm] 25-75

centrální nastavení výšky

HECHT 541 sW
Benzínová sekačka s pojezdem

RYCHLOsT  
POJEZDU  

 cca 3 km/h

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 99
výkon [HP]* 3,5
záběr [cm] 40,6
hmotnost [kg] 25
koš [l] 40
doporučená plocha [m2] 700
výška zdvihu [mm] 30-65

HECHT 40
Benzínová sekačka

kOVOVÉ šasI

PROMO

PROMO

od 5/15

kovové šasi 
motor B&S Series 450 E
obsah [cm3] 125
výkon [HP]* 3,5
záběr [cm] 40,6
hmotnost [kg] 25
koš [l] 40
doporučená plocha [m2] 800
výška zdvihu [mm] 25-75

centrální nastavení  
výšky sečení

6 390 Kč5 490 Kč

HECHT 5410 Bs
Originální motor Briggs & Stratton

HECHT 542 sx
Benzínová sekačka s pojezdem

RYCHLOsT  
POJEZDU  

 cca 3 km/h

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 98
výkon [HP]* 3,5
záběr [cm] 42,5
koš [l] 45
doporučená plocha [m2] 800
výška zdvihu [mm] 25-65

centrální nastavení výšky 

od 4/15 od 5/15

3 690 Kč

4 790 Kč
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kovové šasi 
motor B&S Series 500 E
obsah [cm3] 140
výkon [HP]* 4
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 32
koš [l] 55
doporučená plocha [m2] 1000
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení výšky, 
mulčovací  

záslepka a kryt  
bočního  

výhozu v ceně

8 590 Kč

HECHT 546 sBW 5 in 1
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz

RYCHLOsT  
POJEZDU  

 cca 3 km/h

MOTOROVÉ sEkačkY s POJEZDEM

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 4,5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 32
koš [l] 55
doporučená plocha [m2] 1000
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení výšky, 
mulčovací  

záslepka a kryt  
bočního  

výhozu v ceně

HECHT 546 sxW 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

boční výhoz

RYCHLOsT  
POJEZDU  

 cca 3 km/h

kovové šasi 
motor B&S Series 500 E
obsah [cm3] 140
výkon [HP]* 4
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 30
koš [l] 55
doporučená plocha [m2] 1000
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení  
výšky sečení,

7 690 Kč

HECHT 546 sB
Originální motor Briggs & Stratton

RYCHLOsT  
POJEZDU  

 cca 3 km/h

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 4,5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 32
koš [l] 55
doporučená plocha [m2] 1000
výška zdvihu [mm] 25–65

centrální nastavení  
výšky

HECHT 546 sx
Benzínová sekačka s pojezdem

RYCHLOsT  
POJEZDU  

 cca 3 km/h

Nové patentované uložení baterie
číslo patentu: 27154

MULCHING saDY
Pro modely GX 54 SB a GX 54 SH

**** 5 in 1 označuje sekačku, která má tyto funkce: 
1) sečení 2) sběr 3) pojezd 4) mulčování 5) boční výhoz

*** EP 253500

(mulčovací nůž + zaslepení
zadního výhozu)

** CP 054028

(zaslepení zadního výhozu)

499 Kč

799 Kč

CasTROL 
GaRDEN 4T

Doporučený 
olej pro  
4-taktní
sekačky  
s motorem 
HECHT,  Briggs 
& Stratton

Pro model GT 52 SB

Nová patentovaná kolečka HECHT
číslo patentu: 26804 Zcela nový dezén koleček HECHT zlepšuje 

záběr na vlhké trávě a zvyšuje samočistící 
schopnost kol.

Baterie bezpečně umístěná v horním panelu 
madla v uzavíratelné schránce. Startování 
pouhým otočením klíčku na horním panelu.

5 990 Kč

6 590 Kč

PROMO PROMO



7*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

MOTOROVÉ sEkačkY s POJEZDEM

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 35,6
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky,   
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení 

výšky rukojeti

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 39
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 25–75
baterie DC 12 V, 4,5 Ah

centrální nastavení výšky,   
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu v ceně,  
nastavení výšky  

rukojeti, elektrický  
startér

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 39,6
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 25–75
baterie DC 12 V, 4,5 Ah

centrální nastavení výšky, 
  sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu v ceně,  
nastavení výšky  

rukojeti, elektrický  
startér

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 135
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 36,7
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky,   
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení 

výšky rukojeti

HECHT 548 sW 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

HECHT 548 sWE 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

HECHT 5484 sxE 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

HECHT 5484 sx 5 in 1
 Benzínová sekačka s pojezdem

boční výhoz

boční výhoz boční výhoz

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

9 490 Kč 10 290 Kč

8 790 Kč

Patentovaný 
design koleček

Patentovaný 
design koleček Patentovaný 

design koleček

Patentovaný 
design koleček

Patentovaný 
design koleček

kovové šasi 5 v 1****
motor B&S Series 500 E
obsah [cm3] 140
výkon [HP]* 4
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 32,4
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky,  
sada na mulčování a kryt 

bočního výhozu 
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

10 590 Kč

HECHT 5494 sB 5 in 1
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

TEsTOVáNO V  
D-TEsTU 3/2013

kovové šasi 5 v 1****
motor B&S Series 500 E
obsah [cm3] 140
výkon [HP]* 4
záběr [cm] 46
hmotnost [kg] 31,2
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1200
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt 

bočního výhozu 
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

9 790 Kč

HECHT 549 sB 5 in 1
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

7 990 Kč
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kovové šasi 3 v 1
motor B&S Series 675
obsah [cm3]  190
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 53
hmotnost [kg] 35
koš [l] 70
doporučená plocha [m2] 1800
výška zdvihu [mm] 20–65

mulčovací sada, centrální 
nastavení výšky, 

 systém čistění  
pracovního prostoru, 

hi-lift nůž

HECHT Gx 54 sB Bs 675 3in1 HW
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz13 990 Kč

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,2 km/h

kovové šasi 3 v 1
motor HONDA OHC 5500
obsah [cm3]  160
výkon [HP]* 5,5
záběr [cm] 53
hmotnost [kg] 36
koš [l] 70
doporučená plocha [m2] 1800
výška zdvihu [mm] 20–65

mulčovací sadu lze dokoupit**  
centrální nastavení výšky,  

systém čistění 
pracovního 

prostoru,  
hi-lift nůž

HECHT Gx 54 sH GCV 160 3in1 HW
Originální motor 

boční výhoz15 490 Kč

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,2 km/h

MOTOROVÉ sEkačkY s POJEZDEM

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

kovové šasi 5 v 1****
motor B&S Series 625 E
obsah [cm3] 190
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 51
hmotnost [kg] 35,5
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1600
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt 

bočního výhozu 
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

11 690 Kč

HECHT 551 sB 5 in 1
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 173
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 51
hmotnost [kg] 38,7
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1600
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení 

výšky rukojeti

HECHT 5534 sx 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

9 390 Kč

Patentovaný 
design koleček

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 173
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 51
hmotnost [kg] 42,3
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1600
výška zdvihu [mm] 25–75
baterie DC 12 V, 4,5 Ah

centrální nastavení výšky,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu v ceně,  
nastavení výšky  

rukojeti, elektrický  
startér

HECHT 5534 sWE 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

10 790 Kč

Patentovaný 
design koleček

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 173
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 51
hmotnost [kg] 38,1
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1600
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky,  
 sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení 

výšky rukojeti

HECHT 553 sW 5 in 1
Benzínová sekačka s pojezdem

boční výhoz

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

8 490 Kč

Patentovaný 
design koleček

„Made  in  Italy“ „Made  in  Italy“
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šasi – hliníková slitina  5 v 1****
motor B&S Series 625
obsah [cm3] 190
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 51
hmotnost [kg] 38,3
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1600
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu 
v ceně, nastavení 

výšky rukojeti

HECHT 554 aL 5 in1
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz15 990 Kč

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

šasi – hliníková slitina  5 v 1****
motor B&S Series 675
obsah [cm3] 190
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 51
hmotnost [kg] 39,1
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 1600
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu 
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

HECHT 553 aLU 5 in1
Originální motor Briggs & Stratton

boční výhoz16 590 Kč

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

Patentovaný 
design koleček

Patentovaný 
design koleček

Patentovaný 
design koleček

kovové šasi 5 v 1****
motor B&S Series 675
obsah [cm3] 190
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 56
hmotnost [kg] 38,5
koš [l] 70
doporučená plocha [m2] 1800
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 173
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 56
hmotnost [kg] 42,8
koš [l] 70
doporučená plocha [m2] 1800
výška zdvihu [mm] 25–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

kovové šasi 5 v 1****
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 173
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 56
hmotnost [kg] 46,3
koš [l] 70
doporučená plocha [m2] 1800
výška zdvihu [mm] 25–75
baterie DC 12 V, 4,5 Ah

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu v ceně,  
nastavení výšky  

rukojeti,  
elektrický  

startér

HECHT 556 sB 5 in1
Originální motor Briggs & Stratton

14 990 Kč

10 790 Kč 11 990 Kč

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

RYCHLOsT  
POJEZDU  
3,6 km/h

Patentovaný 
design koleček

EDGE CUTTING
možnost sečení 
u plotu nebo 
zídky

boční výhozboční výhoz

boční výhoz boční výhoz

kovové šasi 5 v 1****
motor B&S Series 675
obsah [cm3] 190
výkon [HP]* 6
záběr [cm] 56
hmotnost [kg] 39,8
koš [l] 70
doporučená plocha [m2] 1800
výška zdvihu [mm] 30–75

centrální nastavení výšky sečení,  
sada na mulčování a kryt  

bočního výhozu  
v ceně, nastavení  

výšky rukojeti

HECHT 5564 sB 5 in1
Originální motor Briggs & Stratton

HECHT 5564 sx 5 in1
Benzínová sekačka s pojezdem

HECHT 5564 sxE 5 in1
Benzínová sekačka s pojezdem

15 990 Kč

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

MOTOROVÉ sEkačkY s POJEZDEM

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h

VaRIaTOR
4 RYCHLOsTI

3-4,5 km/h
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LIšTOVá a PROFI sEkačka s POJEZDEM, ZEMNÍ VáLEC

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

motor HECHT OHV 
obsah [cm3]  173
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 87
hmotnost [kg] 54
výška zdvihu [mm] 15–90

HECHT 587

16 990 Kč

kovové šasi,
motor HONDA OHC GC 135
obsah [cm3]  135
výkon [HP]* 4,5
záběr [cm] 50
hmotnost [kg] 65
koš [l] 60
doporučená plocha [m2] 2500
plynulé nastav. výšky zdvihu [mm] 7–30

sekací vřeteno má 6 nožů z anglické oceli, 
s pojezdem a ocelovým válcem 
pro konečnou úpravu trávníku

Sekací nůž vyrobený 
z kvalitní anglické oceli 
zajišťuje přesný střih

Spirálová vřetenová sekačka
Tráva posekaná spirálovým systémem 
zachovává déle pěkný upravený 
vzhled než při tradičním způsobu 
sečení rotujícím nožem.

spirálové sekání

rotační sekání

Zadní ocelový válec umožňuje dobrou 
manévrovatelnost a vytvoří konečnou 
úpravu střihaného trávníku, šasi vyrobené 
z oceli, zaručuje rovný střih a dlouhou životnost

Dvojitá rukojeť - Twin drive 
zahrnuje dvě funkce. Horní 
páka aktivuje nůž a spodní 
páka pojezd

Sekací válec má 
6 nožů za sebou

39 990 Kč

LaWNMasTER 500

Radlice + řetězy

set příslušenství k HECHT 587
obj. č. 000587

3 490 Kč

pracovní záběr [cm] 50
průměr válce [cm]  32
čistá hmotnost [kg] 9
hmotnost se zátěží [kg] 50±20 %

1 299 Kč

HECHT 501 

Obsah 1,5 litru, 1 m hadice (HECHT 5),

Obsah 4 litry, 2 m hadice, trychtýř (HECHT 54) 

HECHT 5  HECHT 54

399 Kč239 Kč

Servisní sada pro odčerpání motorového 
oleje a benzinu. Vhodné pro všechny 
typy 4-taktních motorových sekaček 

a zahradních traktorů.



11*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

motor HECHT OHV
výkon [HP]* 13,5
záběr [cm] 98
hmotnost [kg] 165
rychlosti 5+1 R
nastavení výšky [mm] 30–90
doporučená plocha [m2] 3000–4000

HECHT 5114

42 990 Kč

Zahradní traktor není určen k profesionálnímu použití 
ani k sekání fotbalových hřišť! Omezení je dáno 
použitím jednoválcového motoru. Tento výrobek 
nakoupíte pouze v kamenné prodejně se servisem.

RidERy, ZAHRAdNÍ TRAKTORy

RyCHlOsT 
vpřEd  
max. 8,3 km/h

RyCHlOsT 
vZAd  
2,5 km/h

motor HECHT OHV
výkon [HP]* 6,5
záběr [cm] 61
hmotnost [kg] 115
koš [l] 150
rychlosti (variator) 4+1 R
nastavení výšky [mm] 35–75
doporučená plocha [m2] 1500–2000
elektrický startér 

HECHT 5161

Zahradní traktor není určen 
k profesionálnímu použití ani 
k sekání fotbalových hřišť!

RyCHlOsT 
vpřEd  
1,5 - 4,6 km/h

RyCHlOsT 
vZAd  
2,3 km/h

motor B&S Series 850
výkon [HP]* 6,5
záběr [cm] 62
hmotnost [kg] 125
koš [l] 130
rychlosti (variator) 4+1 R
nastavení výšky [mm] 30–90
doporučená plocha [m2] 2000–2500
elektrický startér 

HECHT 5162
Originální motor Briggs & Stratton

36 990 Kč

29 900 Kč

Zahradní traktor není určen 
k profesionálnímu použití ani 
k sekání fotbalových hřišť!

PROMO

PROMO MINI

PROMO

RyCHlOsT 
vpřEd  
1,5 - 4,5 km/h

RyCHlOsT 
vZAd  
1,5 km/h

od 4/15
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*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

ZAHRAdNÍ TRAKTORy

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

HECHT 5639

PROMO MINI

motor Kohler, 2 válce
výkon [HP]* 18
záběr [cm] 102
hmotnost [kg] 250
koš [l] 300
rychlosti  hydrostat
výška zdvihu [mm] 20–100
ovládání zásobníku mechanické
elektrický startér 

89 990 Kč

RyCHlOsT 
vpřEd mAx.  
9 km/h

RyCHlOsT 
vZAd mAx. 
4,5 km/h

vyRObENO
v ČEsKÉ

REpubliCE

Vhodný pro údržbu fotbalových hřišť.

motor B&S Intek AVS OHV
výkon [HP]* 17,5
záběr [cm] 102
hmotnost [kg] 226
koš [l] 270
rychlosti  hydrostat
nastavení výšky [mm] 30–90
doporučená plocha [m2] 3000–4000

motor HECHT OHV
výkon [HP]* 16
záběr [cm] 102
hmotnost [kg] 210
koš [l] 270
rychlosti  hydrostat
nastavení výšky [mm] 30–90
doporučená plocha [m2] 3000–4000

HECHT 5176
Originální motor Briggs & Stratton

HECHT 5116

69 990 Kč

56 990 Kč

PROMO

RyCHlOsT 
vpřEd  
max. 8,8 km/h

RyCHlOsT 
vpřEd  
max. 8,8 km/h

RyCHlOsT 
vZAd  
3,8 km/h

RyCHlOsT 
vZAd  
4,5 km/h

od 4/15

PROMO MINI
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ZAHRAdNÍ TRAKTORy, vOZÍKy

PROMO MINI

119 990 Kč

RyCHlOsT 
vpřEd mAx. 
9,5 km/h

RyCHlOsT 
vZAd mAx. 
4,5 km/h

motor Kohler, 2 válce
výkon [HP]* 20
záběr [cm] 122
hmotnost [kg] 325
koš [l] 410
rychlosti  hydrostat
výška zdvihu [mm] 30–100
ovládání zásobníku elektrické
elektrický startér 
Vhodný pro údržbu fotbalových 
hřišť a pro profesionální použití.

HECHT 5922
vyRObENO

v ČEsKÉ
REpubliCE

HECHT 53080

HECHT 52145

3 990 Kč

1 899 Kč

vyKlápěCÍ

kovové šasi, kovová korba
rozměry [cm]  150 x 83,5 x 75,5
max. zatížení [kg] 200
hmotnost [kg] 46,3
kola 14“x4“

kovové šasi, plastová korba
rozměry [cm]  110 x 51 x 97
objem korby 75 l
max. zatížení [kg] 250
hmotnost [kg] 14,6
kola 10“x350-4

Vhodné k:
HECHT 5114, HECHT 5116,  
HECHT 5176, HECHT 5639,  
HECHT 5922 
a většině zahradních  
traktorů

Vhodné k:
HECHT 5114, HECHT 5116,  
HECHT 5176, HECHT 5639,  
HECHT 5922 
a většině zahradních  
traktorů

možné použít 
za zahradní 
traktor

od 4/15

od 4/15

váha sypače [kg] 12,6
objem  60 l / 56 kg
max. šířka posypu [m]* 4
Hecht 260 je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva  
a v zimě i soli. 

Určen k vlečení  
za zahradním 

traktorem se závěsem  
(např. HECHT 5176).

HECHT 260

3 790 Kč

regulace 
posypu

Vhodné k:
HECHT 5114, HECHT 5116,  
HECHT 5176, HECHT 5639,  
HECHT 5922 
a většině zahradních  
traktorů
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2 190 Kč

2 990 Kč

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

pROvZduŠŇOvAČE TRávNÍKŮ

kovové šasi 
motor HECHT OHV
obsah [cm3]  87
výkon [HP]* 3,5
záběr [cm] 38
hmotnost [kg] 26,5
sběrný koš [l] 40
doporučená plocha [m2] 1400
nastavení hloubky [mm] 0–12

18 ocelových nožů

HECHT 5654

plastové šasi 
příkon [W] 1500
záběr [cm]* 38
hmotnost [kg] 15
sběrný koš [l] 50
doporučená plocha [m2] 1100

plynulé nastavení hloubky,  
20 ocelových nožů, 

válec s ocelovými drátky

HECHT 1538 2 in 1

•  provzdušňovač 
nožový

•  provzdušňovač 
drátkový

plastové šasi 
příkon [W] 1400
záběr [cm]* 32
hmotnost [kg] 9
sběrný koš [l] 35
doporučená plocha [m2] 800

4-stupňové nastavení hloubky,  
20 ocelových nožů, 

válec s ocelovými drátky

•  provzdušňovač 
nožový

•  provzdušňovač 
drátkový

HECHT 1421 2 in 1
plastové šasi 
příkon [W] 1300
záběr [cm]* 32
hmotnost [kg] 10
sběrný koš [l] 40
doporučená plocha [m2] 1000

plynulé nastavení hloubky,  
16 ocelových nožů, 

válec s ocelovými drátky

2 390 Kč

HECHT 1321 2 in 1

•  provzdušňovač 
nožový

•  provzdušňovač 
drátkový

plastové šasi 
příkon [W] 1800
záběr [cm]* 36
hmotnost [kg] 13
sběrný koš [l] 50
doporučená plocha [m2] 1200

5-stupňové nastavení hloubky,  
18 ocelových nožů, 

válec s ocelovými drátky

3 590 Kč

7 590 Kč

HECHT 1821 2 in 1

•  provzdušňovač 
nožový

•  provzdušňovač 
drátkový

kovové šasi 
příkon [W] 1700
záběr [cm] 37
hmotnost [kg] 22
sběrný koš [l] 50
doporučená plocha [m2] 1200

6-stupňové nastavení hloubky,  
26 ocelových nožů

3 990 Kč

HECHT 5170

KOvOvÉ ŠAsi

PROMO

PROMO

PROMO
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kovové šasi
motor HONDA OHC GC 135
obsah [cm3]  135
výkon [HP]* 4
záběr [cm] 38
hmotnost [kg] 30
sběrný koš [l] 45
doporučená plocha [m2] 1600
nastavení hloubky [mm] 0–10

16 ocelových nožů,

14 990 Kč

9 990 Kč

2 290 Kč 3 290 Kč

12 990 Kč

HECHT s 390 H
Originální motor 

kovové šasi
motor HONDA OHC GC 160
obsah [cm3]  160
výkon [HP]* 5
záběr [cm] 45
hmotnost [kg] 50
sběrný koš [l] 78
nastavení hloubky [mm] 0–15

24 + 6 ocelových  
nožů, slitinová 

kola

26 990 Kč

HECHT s 460 H
Profesionální stroj s originálním motorem 

elektrický motor
příkon [W] 700
hmotnost [kg] 8,5
záběr [cm] 36
kultivační nože  4 ks, Ø 18 cm

HECHT 737
elektrický motor
příkon [W] 1300
hmotnost [kg] 16,8
záběr [cm] 40
kultivační nože  6 ks, Ø 24 cm

HECHT 740

pROvZduŠŇOvAČE TRávNÍKŮ, KulTiváTORy
HECHT 5675

Originální motor Briggs & Stratton
HECHT 5642

kovové šasi
motor HECHT OHV
obsah [cm3]  163
výkon [HP]* 6,5
záběr [cm] 42
hmotnost [kg] 44
sběrný koš [l] 45
doporučená plocha [m2] 1600
nastavení hloubky [mm] 0–12

kovové šasi
motor B&S 750
obsah [cm3]  163
výkon [HP]* 6,5
záběr [cm] 42
hmotnost [kg] 38
sběrný koš [l] 45
doporučená plocha [m2] 1600
nastavení hloubky [mm] 0–12

PROMO

„Made  in  Italy“

„Made  in  Italy“
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*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

KulTiváTORy

motor HECHT   OHV
obsah [cm3]  139
výkon [HP]* 5
hmotnost [kg] 36
záběr [cm] 36
kultivační nože  4 ks, Ø 26 cm

HECHT 761 R
motor HECHT OHV
obsah [cm3]  139
výkon [HP]* 5
hmotnost [kg] 36
záběr [cm] 36/59
kultivační nože  4/6 ks, Ø 26 cm

HECHT 746

motor HECHT OHV
obsah [cm3]  196
výkon [HP]* 6,5
hmotnost [kg] 55
záběr [cm] 78
kultivační nože  6 ks, Ø 26 cm

HECHT 778

9 990 Kč

motor B&S Series 500 E
obsah [cm3]  140
výkon [HP]* 4
záběr [cm] 36/59
kultivační nože  4/6 ks, Ø 26 cm

HECHT 746 bs

8 990 Kč

od 5/15

6 490 Kč 6 990 Kč
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KulTiváTORy, přÍsluŠENsTvÍ

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

HECHT  
8001015
Hrobkovač

motor HECHT OHV
obsah [cm3]  195
výkon [HP]* 6,5
hmotnost [kg] 52,5
záběr [cm] 30/50/85
kultivační nože  2/4/6 ks, Ø 38 cm

10 990 Kč

HECHT 785

399 Kč

539 Kč

539 Kč

1 499 Kč

549 Kč

1 299 Kč

přÍsluŠENsTvÍ pRO HECHT 785přÍsluŠENsTvÍ 
pRO HECHT 755

motor  B&S 650 Series
obsah [cm3]  190
výkon [HP]* 5,5
hmotnost [kg] 42,5
záběr [cm] 50
kultivační nože  4 ks, Ø 25 cm

11 490 Kč

HECHT 755

HECHT 000758

HECHT 000756

HECHT 000757

1 499 Kč

799 Kč

1 699 Kč

Sada kol 3,5x6“ - 2 kusy

Hrobkovač

Sada železných kol - 2 kusy

HECHT  
8001001
Zadní držák  
pro montáž  
příslušenství

HECHT  
8001016
Jednostranný  
pluh na orání

HECHT 8001017
Pomocná kola 8“  
- dva kusy

HECHT  
8001020
Vyorávač brambor

HECHT  
8001004
Železná lopatková  
kola - dva kusy
-  pro použití s hrobkovačem, 

vyorávačem apod.
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KulTiváTORy, přÍsluŠENsTvÍ

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

motor HECHT OHV
obsah [cm3]  208
výkon [HP]* 7
záběr [cm] 81/104

rozměry [cm]  134 x 92 x 34
nosnost nákladu [kg] 300
nosnost vč. obsluhy [kg] 500
hmotnost [kg] 46,3
kola 500x12“
max. rychlost [km/h] 10

17 990 Kč

HECHT 7100

HECHT 57100
Přívěsný vozík pro HECHT 7100

HECHT 57101
Přívěsná oj

HECHT 7100 sET
HECHT 7100 + 57100 + 57101  
+ 007112 + 007101

10 990 Kč

549 Kč

34 990 Kč

od 4/15

od 4/15

od 4/15

přÍsluŠENsTvÍ  
pRO HECHT 7100

679 Kč

HECHT  
007116
Pluh

599 Kč

HECHT  
007115
Hrobkovač 

749 Kč

Hecht  
007120
Vyorávač  
brambor

3 490 Kč

Hecht  
007112
Pomocná kola 12“  
- dva kusy
-  pouze pro  

použití  
s vozíkem 
(nehodí se  
k orání apod.)

3 490 Kč

Hecht  
007101
Přídavná závaží  
na kola 2x 12 kg

1 799 Kč

HECHT  
007104 
Železná lopatková  
kola - dva kusy
-  pro použití  

s hrobkovačem, 
vyorávačem apod.

Rychlost km/h Zařazené rychlosti
3 vpřed 2 vpřed 1 vpřed -1 vzad

Př
ev

od
ov

ka
 R

Rychlost na nápravě
(ot./min) 144 124 53 53

4.0-8 Orná kola
(km/h) 11,15 9,6 4,10 4,10

5.0-12 Pneumatiky 
(km/h) 15,12 13,02 5,56 5,56

Př
ev

od
ov

ka
 

St
an

da
rd

Rychlost na nápravě 
(ot./min) 130 98,9 33,5 33,5

4.0-8 Orná kola
(km/h) 10,06 7,65 2,59 2,59

5.0-12 Pneumatiky 
(km/h) 13,65 10,38 3,52 3,52

Použití:
Převodovka „R“ – přívěsný vozík, kultivátor  
Převodovka Standard - přívěsný vozík,  
 kultivátor, pasivní nářadí
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elektrický motor
příkon [W] 500
celková délka lišty [cm] 51
pracovní délka lišty [cm] 46
max. Ø střihu [mm] 16
hmotnost [kg] 2,2

899 Kč

pouze
2,2 kg!

HECHT 604
ElEKTRiCKÉ A mOTOROvÉ plOTOsTřiHy

elektrický motor
příkon [W] 600
celková délka lišty [cm] 62
pracovní délka lišty [cm] 55
max. Ø střihu [mm] 20
hmotnost [kg] 2,7

1 199 Kč

HECHT 655

elektrický motor
příkon [W] 600
celková délka lišty [cm] 68
pracovní délka lišty [cm] 61
max. Ø střihu [mm] 24
hmotnost [kg] 3,1

1 399 Kč

HECHT 610
elektrický motor
příkon [W] 750
celková délka lišty [cm] 68
pracovní délka lišty [cm] 61
max. Ø střihu [mm] 24
hmotnost [kg] 3,6

1 599 Kč

HECHT 611

sběrná lišta

otočná 
rukojeť

otočná 
rukojeť

2-taktní motor
objem [cm3] 26
výkon [kW/HP] 0,75/1
celková délka lišty [cm] 55
pracovní délka lišty [cm] 49
max. Ø střihu [mm] 22
hmotnost [kg] 5,5

3 490 Kč

HECHT 9225

otočná rukojeť

2-taktní motor
objem [cm3] 24,5
výkon [kW/HP] 0,85/1,1
celková délka lišty [cm] 64
pracovní délka lišty [cm] 55
max. Ø střihu [mm] 28
hmotnost [kg] 5,4

3 990 Kč

HECHT 924

otočná 
rukojeť

otočná rukojeť otočná rukojeť

otočná 
rukojeť

otočná 
rukojeť
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-30° 90°

na
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,1
6 

- 2
,8

7 
m

na
st
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ná

 d
él

ka
 1

,5
 - 

2,
8 

m

elektrický motor
příkon [W] 550
délka lišty [cm] 24
hmotnost [kg]* 3,8

elektrický motor
příkon [W] 710
celková délka lišty [cm] 56
pracovní délka lišty [cm] 51
max. Ø střihu [mm] 27
hmotnost [kg]* 4,5

elektrický motor
příkon [W] 750
délka lišty [cm] 24
hmotnost [kg]* 3,1
lišta + řetěz Oregon

elektrický motor
příkon [W] 750
délka lišty [cm] 24
hmotnost [kg]* 3,1
lišta + řetěz Oregon

2 190 Kč 2 390 Kč 2 490 Kč

HECHT 955 W

HECHT 671

HECHT 975 W HECHT 976 W

JEN 
3,1 kg!

JEN 
3,1 kg!

na
st

av
it

eľ
ná

 d
él

ka
 1

,8
3 

- 2
,6

9 
m

elektrický motor
příkon [W] 450
celková délka lišty [cm] 49
pracovní délka lišty [cm] 40,5
max. Ø střihu [mm] 16
hmotnost [kg] 4,2

HECHT 640

na
st

av
it

eľ
ná

 d
él

ka
 1

,9
 - 

2,
85

 m

na
st

av
it

eľ
ná

 d
él

ka
 1

,9
 - 

2,
7 

m

ElEKTRiCKÉ A mOTOROvÉ plOTOsTřiHy, vyvěTvOvACÍ pily

*Váha pil se udává bez řezného příslušenství.

s
K

l
á

d
A

C
Í

2-taktní motor
objem [cm3] 22,2
výkon [kW/HP] 0,7/1
celková délka lišty [cm] 75
pracovní délka lišty [cm] 69
max. Ø střihu [mm] 28
hmotnost [kg] 5,4

4 290 Kč

HECHT 9275 pROFi

liŠTA 75 Cm!

otočná 
rukojeť

1 999 Kč 2 490 Kč

otočná 
rukojeť



21*Váha pil se udává bez řezného příslušenství.

ELEKTRICKÉ PILY

elektrický motor
příkon [W] 2200
délka lišty [cm] 40
hmotnost [kg]* 4,3

elektrický motor
příkon [W] 2400
délka lišty [cm] 40
hmotnost [kg]* 5

1 999 Kč

HECHT 2216

elektrický motor
příkon [W] 1800
délka lišty [cm] 35
hmotnost [kg]* 4,3

1 799 Kč

HECHT 1835

detail zubové 
opěrky

detail zubové 
opěrky

detail zubové 
opěrky

detail zubové 
opěrky

PROMO

PROFIL

PROFIL

PROFIL

PROFIL

PROFIL

elektrický motor
příkon [W] 2200
délka lišty [cm] 40
hmotnost [kg]* 4,7

elektrický motor
příkon [W] 2400
délka lišty [cm] 40
hmotnost [kg]* 4,7

2 290 Kč

2 790 Kč

HECHT 2240 QT

HECHT 2439

HECHT 2416 QT

rychlonapínání 
řetězu

rychlonapínání 
řetězu

rychlonapínání 
řetězu

soft start 
(plynulý rozběh  
– nevyráží jističe)

soft start 
(plynulý rozběh  
– nevyráží jističe)

soft start 
(plynulý rozběh  
– nevyráží jističe)

soft start 
(plynulý rozběh  
– nevyráží jističe)

regulace mazání 
řetězu

detail zubové 
opěrky

2-taktní motor
objem [cm3] 26
výkon [kW/HP] 0,7/1
délka lišty [cm] 34
hmotnost [kg]* 8,5

7 490 Kč

HECHT 9260

na
st

av
it

eľ
ná

 d
él

ka
 2

,9
6 

- 4
,2

7 
m

dělitelná 
hřídel

2 590 Kč
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*Váha pil se udává bez řezného příslušenství.

HECHT 44
objem [cm3] 45
výkon [kW/HP] 2,1/2,7
hmotnost [kg]* 5,4
délka lišty [cm] 40
primer 

objem [cm3] 37,2
výkon [kW/HP] 1,25/1,7
hmotnost [kg]* 4,5
délka lišty Oregon [cm] 35
primer 

3 290 Kč2 690 Kč

objem [cm3] 25,4
výkon [kW/HP] 0,9/1,2
hmotnost [kg]* 3,7
délka lišty [cm] 30
primer 

1 999 Kč

HECHT 928 R

PROMO

háček na zavěšení 
k opasku

ACCu PILA, MOTOROVÉ PILY

4 190 Kč

HECHT 946 T
objem [cm3] 45
výkon [kW/HP] 2,1/2,7
hmotnost [kg]* 5,3
délka lišty Oregon [cm] 39
karburátor Walbro 
primer 

ZDARMA

obal na pilu v hodnotě

obj. č.: 000945T

399 Kč

3 990 Kč

HECHT 945
objem [cm3] 45
výkon [kW/HP] 2,1/2,7
hmotnost [kg]* 5,3
délka lišty Oregon [cm] 39
karburátor Walbro 
primer 

box 939 S/945/946/950

990 Kč

HECHT 939

LEHKá  
A ObRATná

LIšTA A řETěz 
OREgOn

Accu (Li-ion) Samsung 2600 mAh
prov. napětí baterie [V DC] 36
hmotnost [kg]* 5,1
délka lišty [cm] 30,5
doba nabíjení [min] 100
řezání [min] +/- 30
rychlost bez zatížení 
[ot/min] 3400 (+/- 50)
Pořeže 100 x měkké dřevo  
o průměru 10 cm 

6 990 Kč

HECHT 936

ACCu

Baterie 000936B

3 990 Kč

rychlonapínání řetězu
BATerie

VELMI TICHá



23*Váha pil se udává bez řezného příslušenství.

MOTOROVÉ PILY, řETězY, PILníKY nA řETězY

HECHT 44 + bOX
objem [cm3] 45
výkon [kW/HP] 2,1/2,7
hmotnost [kg]* 5,4
délka lišty [cm] 40
primer 

3 490 Kč

HECHT 950 + bOX

4 790 Kč

obsah [cm3] 50,1
výkon [kW/HP] 2,2/3
hmotnost [kg]* 5,5
délka lišty Oregon [cm] 39
karburátor Walbro 
primer 

dekompresní 
ventil

4 990 Kč

6 790 Kč

HECHT 956

HECHT 962

objem [cm3] 56
výkon [kW/HP] 2,4/3,2
hmotnost [kg]* 5,1
délka lišty Oregon [cm] 39
karburátor Walbro 
primer 

objem [cm3] 62
výkon [kW/HP] 3/4
hmotnost [kg]* 6,3
délka lišty Oregon [cm] 50
karburátor Walbro 

dekompresní 
ventil

dekompresní 
ventil

33E100R ROLE
3/8 micro – 1,3 mm, 
1640 článků, 30,5 m

25Q100R ROLE
0,325 – 1,5 mm 
1840 článků, 30,5 m

Originální řetězy 
HECHT k motorovým 
pilám
Orientační ceny 
originálních řetězů HECHT

PILA RETĚZ CENA
HeCHT 946 T 25Q66e 270 Kč

HeCHT 927 33e40e 140 Kč

HeCHT 939 S 33e53e 185 Kč

HeCHT 936 33e45e 170 Kč

HeCHT 941 33e57e 200 Kč

HeCHT 945 25Q66e 270 Kč

HeCHT 950 / 956 25Q66e 270 Kč

HeCHT 1840 33e57e 200 Kč

HeCHT 2040 / 2040 QT 33e57e 200 Kč

HeCHT 2048 / 2440 33e57e 200 Kč

HeCHT 2216 33e56e 200 Kč

HeCHT 2240 QT 33e57e 200 Kč

HeCHT 2439 33e57e 200 Kč

HeCHT 2416 QT 33e57e 200 Kč

HeCHT 956 25Q72e 299 Kč

HeCHT 962 48Y72e 299 Kč

HeCHT 927 r / 928 r 33e44e 155 Kč

rAPTOr 645 / 245 25Q66e 270 Kč

HeCHT 44 / 45 25Q66e 270 Kč

HeCHT 975W / 955 W 33e33e 115 Kč

HeCHT 976 W 33e33e 115 Kč

HeCHT 1835 / 1836 / 3518 33e53e 190 Kč

4 590 Kč

4 990 Kč

4 490 Kč

HECHT 950
objem [cm3] 50,1
výkon [kW/HP] 2,2/3
hmotnost [kg]* 5,5
délka lišty Oregon [cm] 39
karburátor Walbro 
primer 

dekompresní 
ventil
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799 Kč

HECHT 9
Elektrická bruska na řetězy

napětí 230 V / 50 Hz
příkon [W] 250
průměr kotouče [mm] 100
otáčky [min-1] 7500

Náhradní brusné kotouče

H928 (3,2 x 100 x 10) 179 Kč

H928A (4,5x100x10) 179 Kč

2 290 Kč

HECHT 9230
Elektrická bruska 
na řetězy

napětí 230 V / 50 Hz
příkon [W] 230
průměr kotouče [mm] 145
otáčky [min-1] 2980

Náhradní brusné kotouče

9230A0007 (145 x 3,2 x 22,3) 199 Kč

9230B0007 (145 x 4,7 x 22,3) 199 Kč

9230C0007 (145 x 6 x 22,3) 199 Kč

PřísLušEnsTVí, KOzY nA dřEVO, bRusKY nA řETězY

Přístroj na ostření  
pilových řetězů

399 Kč

HECHT 900009

HECHT 000048
Pilník na řetězy Ø 4,8 mm

HECHT 900050
Pilník na řetězy Ø 5,5 mm

HECHT 004048
sada na broušení řetězů

HECHT 903400
sada na broušení řetězů

HECHT 903480
sada na broušení řetězů

Pilníky  
Ø 4 mm  
Ø 4,8 mm  
Ø 5,5 mm

Pilníky  
Ø 4 mm 

Pilníky  
Ø 4,8 mm 

3 ks v balení

3 ks v balení

12 ks v balení

78 Kč

219 Kč

219 Kč

219 Kč

78 Kč

312 Kč

HECHT 000040
Pilník na řetězy Ø 4 mm

549 Kč

HECHT 900
Koza na řezání dřeva

hmotnost [kg] 8
rozměr [cm] 80 x 72 x 85
tloušťka plechu [mm] 2

1 299 Kč

HECHT 901
Stojan na řezání dřeva

PET 304
Otáčkoměr

PET 1000R
Otáčkoměr

PET 4000
Tester zapalování
pro benzínové
motory

hmotnost [kg] 12
průměr dřeva [mm] 25 - 230

foto s kládou

Otáčkoměr pro benzínové motory 
2-taktní - 1 válec,
4-taktní - 2 válce
Max. 20 000 ot/min

Otáčkoměr pro  
benzínové motory 
2-taktní - 1 válec,
4-taktní - 2 válce

1 999 Kč

3 590 Kč

1 599 Kč
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Rukavice pro práci  
s motorovou pilou - zimní

Pracovní ochranná obuv

ve velikostech
41, 42, 43, 44, 45

479 Kč

999 Kč

HECHT 900108

HECHT 900507

OCHRAnnÉ POMŮCKY

Ochrana očí – přední 
štít se sluchátky,  
rychloupínání, CE

479 Kč

Ochrana očí – přední štít, 
rychloupínání, CE

229 Kč

Ochranná helma se 
sluchátky a štítem, 
rychloupínání, CE

649 Kč

HECHT  
900101

HECHT  
900105

HECHT  
900100

HECHT 900120
Profesionální neprořezné 
kalhoty pro práci s motorovou 
pilou, chrání před pořezáním

1 999 Kč

eN 381-5
CLASS 1
20 m/s

HECHT 900121
Profesionální neprořezné 
kalhoty pro práci s motorovou 
pilou, chrání před pořezáním

HECHT 900122
Profesionální neprořezné 
kalhoty pro práci s motorovou 
pilou, chrání před pořezáním

1 999 Kč 3 590 Kč

eN 381-5
CLASS 1
20 m/s

eN 381-5
CLASS 1
20 m/s

ve
 v
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ik
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ch
M

, L
, X

L,
 X

XL

ve
 v

el
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M

, L
, X

L,
 X

XL

ve
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ik

os
te

ch
M

, L
, X

L,
 X

XL

HECHT 900130
Pracovní bunda pro práci s 
motorovou pilou

1 199 Kč

ve velikostech M, L, XL, XXL

1 399 Kč 1 499 Kč

ve velikostech M, L, XL, XXL ve velikostech M, L, XL, XXL

HECHT 900131
Pracovní bunda pro práci s 
motorovou pilou

HECHT 900132
Pracovní bunda pro práci s 
motorovou pilou

499 Kč

eN 381-7
CLASS 1
20 m/s

eN 381-7
CLASS 1
20 m/s

ve velikostech  
M, L, XL, XXL

ve velikostech  
M, L, XL, XXL

HECHT 900107
Rukavice pro práci  
s motorovou pilou - letní

OCELOVá 
šPIčKA

OCELOVá 
VLOžKA

Ochrana uší - sluchátka CE

299 Kč

HECHT 900102
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LEsní nářAdí, sEKERY, PřísLušEnsTVí K PILáM

Lesnická lopatka s obracákem
Délka 80 cm

Držák na 
ostření 
pilových 
řetězů

Hák na klády

Sekera univerzální
Délka 30 cm
Hmotnost 600 g

Sekera  
univerzální
Délka 40 cm
Hmotnost 1000 g

Sekera univerzální
Délka 55 cm
Hmotnost 1500 g

Sekera štípací 
- kalač
Délka 85 cm
Hmotnost
2700 g

Délka 91 cm

Sekera štípací
Délka 40 cm
Hmotnost 1000 g

Sekera štípací
Délka 55 cm
Hmotnost 1200 g

Sekera štípací
Délka 63 cm
Hmotnost 2000 g

Lesnická lopatka s obracákem
Délka 120 cm

1 199 Kč899 Kč

129 Kč

179 Kč

159 Kč

219 Kč

329 Kč

439 Kč 399 Kč

199 Kč

249 Kč

349 Kč

HECHT 900080

HECHT 900404

HECHT 900403

HECHT 900600

HECHT 901000

HECHT 901500

HECHT 908500 HECHT 909100

HECHT 901001

HECHT 901201

HECHT 902000

HECHT 900613

159 Kč

HECHT 000045
Maznice  
na řetězy

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

Rukojeť vyrobena ze 
speciálního kompozitní-
ho materiálu vyztužené-
ho skelnými vlákny.
- FIbERgLAss

79 Kč

149 Kč

179 Kč

HECHT 900401

HECHT 900402

HECHT 900405

Plastový klín roztahovací

Plastový klín roztahovací

Plastový klín roztahovací

Ochrana očí – brýle, CE

89 Kč

HECHT 900106Y

Ochrana očí – brýle s nastavi- 
telnou délkou nožiček, CE

59 Kč

HECHT 900106
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2-taktní motor
objem [cm3] 25,4
výkon [kW/HP] 0,75/1,0
rychlost vzduchu [km/h] 180
hmotnost [kg] 5,4
sběrný vak  [l] 50

FuKARY/VYsAVAčE nA LIsTí

příkon [W] 2800
sběrný vak  [l] 45
rychlost vzduchu [km/h] 275
hmotnost [kg] 3

999 Kč

HECHT 2800 / 2850
tel

es
ko

pic
ké

popruh

1 699 Kč

HECHT 3001

tel
es

ko
pic

ké

popruhpříkon [W] 3000
sběrný vak  [l] 50
rychlost vzduchu [km/h] 200-300
hmotnost [kg] 4,8

kovový nůž pro účinnější
drcení materiálů

HECHT 926

3 790 Kč

kovový nůž pro 
účinnější
drcení materiálů

VYSAVAČ

FUKAR

2-taktní motor
objem [cm3] 33
výkon [kW/HP] 0,9/1,2
rychlost vzduchu [km/h] 216
hmotnost bez příslušenství [kg] 5,9

2-taktní motor
objem [cm3] 71,9
výkon[kW/HP] 3,4/4,6
rychlost vzduchu [m3/s] 0,4
hmotnost bez příslušenství [kg] 11
Přístroj je určen pro profesionální 
použití

HECHT 933

HECHT 972 PROFI

3 990 Kč

7 290 Kč

speciální velký filtr  
do prašného prostředí

2 in 1

4-taktní motor
výkon [HP] 6,5
rychlost vzduchu [km/h] 194
hmotnost [kg] 79
sběrný vak [l] 280

HECHT 8573 PROFI

kovový nůž pro účinnější 
drcení materiálů

21 990 Kčs POjEzdEM
od 4/15
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OKRužní PILY, HORIzOnTáLní šTíPAčKY

motor 230V/50 Hz
příkon [W] 2200
max. průměr dřeva [mm] 135
průměr kotouče [mm] 405

5 790 Kč

HECHT 822

pilový kotouč 
pro HECHT 822
(405 x 30 x 40 T)
obj. č.: H823-20

599 Kč

motor 400 V/50 Hz
příkon [W] 3000
max. průměr dřeva [mm] 170
průměr kotouče [mm] 505
hmotnost [kg] 76

9 990 Kč

HECHT 830

pilový kotouč 
pro HECHT 830
(505 x 30 x 40 Z)
obj. č.: 826000007

999 Kč

22 990 Kč

HECHT 890
obsah [cm3] 389
výkon [HP]* 13
max. průměr dřeva [mm] 230
průměr kotouče [mm] 700
hmotnost [kg] 120

benzínový  
motor 13 HP

motor 400 V/50 Hz
příkon [W] 4500
max. průměr dřeva [mm] 230
průměr kotouče [mm] 700
hmotnost [kg] 110

16 990 Kč

HECHT 845

pilový kotouč 
pro HECHT 845
(700 x 30 x 42 T)
obj. č.: H840-38

pilový kotouč 
pro HECHT 890
(700 x 30 x 42 T)
obj. č.: H840-38

2 790 Kč 2 790 Kč

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

4 590 Kč

HECHT 6370
motor 230V/50 Hz
příkon [W] 1500
max. tlak [tun] 4
max. délka polena [mm] 370
hmotnost [kg] 38

PROMO

HECHT 650

5 990 Kč

motor 230V/50 Hz
příkon [W] 1500
max. tlak [tun] 5
max. délka polena [mm] 520
hmotnost [kg] 48

obj. č.: 000656

štípací křížový klín
k HeCHT 637, 650, 656

399 Kč
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HORIzOnTáLní A VERTIKáLní šTíPAčKY 

6 990 Kč

HECHT 656
motor 230V/50 Hz
příkon [W] 1500
max. tlak [tun] 6
max. délka polena [mm] 520
hmotnost [kg] 48

obj. č.: 000656

štípací křížový klín
k HeCHT 637, 650, 656

399 Kč

9 990 Kč

HECHT 6060
motor 230V / 50 Hz
příkon [W] 2200
max. tlak [tun] 6
max. délka polena [mm] 1040
hmotnost [kg] 102
maximální průměr dřeva [mm] 320

obj. č.: 006060

štípací křížový klín
k HeCHT 6060

599 Kč

13 590 Kč

HECHT 681
motor 230V/50 Hz
příkon [W] 3000
max. tlak [tun] 8
délka polena [mm] 580/770/1060
hmotnost [kg] 122
maximální průměr dřeva [mm] 400

15 990 Kč

HECHT 6100
motor 400 V / 50Hz
příkon [W] 3700
max. tlak [tun] 10
délka polena [mm] 580/770/1070
hmotnost [kg] 128
maximální průměr dřeva [mm] 400

obj. č.: 006100 A

štípací křížový klín
k HeCHT 6100

399 Kč

obj. č.: 006100 A

štípací křížový klín
k HeCHT 681

399 Kč

obj. č.: 006100 B

štípací klín
k HeCHT 6100

399 Kč

obj. č.: 006100 B

štípací klín
k HeCHT 681

399 Kč

21 990 Kč 22 990 Kč

HECHT 6414 HECHT 6010 R
motor 400 V / 50Hz
příkon [W] 4300
max. tlak [tun] 14
délka polena [mm] 590/880/1350
hmotnost [kg] 191
maximální průměr dřeva [mm] 400

obsah [cm3] 196
výkon [HP]* 6,5
max. tlak [tun] 10
délka polena [mm] 620/800/1060/1350
hmotnost [kg] 142
maximální průměr dřeva [mm] 400

obj. č.:  006414 A 
006414 B 
006414 C

štípací klín
k HeCHT 6414

499 Kč

A B C

499 Kč 849 Kč

obj. č.:  006414 A 
006414 B 
006414 C

štípací klín
k HeCHT 6010 r

499 Kč

A B C

499 Kč 849 Kč

benzínový 
motor

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.
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ACCu A ELEKTRICKÉ VYžínAčE

te
le

sk
op

ick
á 

ru
ko

je
ť

ACCU  Li-ion baterie Samsung
aku článek [V] 3,6
kapacita baterie [Ah] 1,3
záběr [cm] 8/11
hmotnost [kg]* 1

možnost používat s násadou nebo bez, jako 
ACCU nůžky či plotostřih

plotostřih

nůžky

ACCu

HECHT 5036 sET

te
le

sk
op

ick
á 

ru
ko

je
ť

ACCU  Li-ion baterie
aku článek [V] 18
záběr [cm] 22
hmotnost [kg]* 1,9

HECHT 518

2 190 Kč 499 Kč

999 Kč

Baterie 
000518A

nastavení 
úhlu 
sekací 
hlavy

otočná 
rukojeť

999 Kč

elektrický motor 
příkon [W] 300
záběr [cm] 25
hmotnost [kg]* 1,4

HECHT 301

Poloautomatické 
odvíjení struny

elektrický motor 
příkon [W] 600
záběr [cm] 30
hmotnost [kg]* 2,7

HECHT 600 E

náhradní cívka 
se strunou 
obj. č.: H000301

náhradní cívka 
se strunou 
obj. č.: 000518

te
les

ko
pi

ck
á 

ru
ko

jeť

otočná 
rukojeťnastavení 

úhlu 
sekací 
hlavy

Automatické 
odvíjení struny

59 Kč/ks
159 Kč/2 ks

*Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení.

te
le

sk
op

ick
á 

ru
ko

je
ť

elektrický motor 
příkon [W] 400
záběr [cm] 28
hmotnost [kg]* 1,8

HECHT 428

999 Kč 1 199 Kč

nastavení 
úhlu 
sekací 
hlavy

otočná 
rukojeť

náhradní cívka 
se strunou 
obj. č.: 000428
159 Kč/2 ks

PROMO
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objem [cm3] 30
výkon [kW/HP] 0,9/1,2 HP
hmotnost [kg]* 6

HECHT 130 R

popruh Autochoke

dělitelná 
hřídel

příslušenství:

objem [cm3] 26
výkon [kW/HP] 0,7/1,1
hmotnost [kg]* 5,3

HECHT 127 BTS

příslušenství:

popruh

pevná
dělitelná hřídel

ElEkTRiCké A MOTOROVé VYŽÍNAČE A kŘOViNOŘEZY

*Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení.

elektrický motor 
příkon [W] 1200
záběr [cm] 38
hmotnost [kg]* 4,4
popruh přes rameno

HECHT 1299

1 799 Kč
149 Kč/1 ks

náhradní cívka 
se strunou 
obj. č.: 13800025

dělitelná hřídel

popruh

Poloautomatické 
odvíjení struny

elektrický motor 
příkon [W] 1200
záběr [cm] 38
hmotnost [kg]* 4,4
kovový kotouč a strunová 
hlava v základní výbavě

HECHT 1238

1 999 Kč

dělitelná hřídel
kotouč 13800205

cívka 13800030

popruh

199 Kč/1 ks

179 Kč/1 ks

elektrický motor
příkon [W] 1400
záběr [cm] 42
hmotnost [kg]* 5
kovový kotouč a strunová 
hlava v základní výbavě

HECHT 1445

2 390 Kč

2 690 Kč

2 290 Kč

2 490 Kč

dělitelná hřídel

kotouč 600250

cívka 13602060 

popruh

199 Kč/1 ks

179 Kč/1 ks

objem [cm3] 24,8
výkon [kW/HP] 0,8/1,1
hmotnost [kg]* 4,6

HECHT 124 R

dělitelná 
hřídel

popruh

Autochoke

příslušenství:

PROMO

PROMO
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objem [cm3] 52
výkon [kW/HP] 1,9/2,6
hmotnost [kg]* 8,7
karburátor Walbro

objem [cm3] 51
výkon [kW/HP] 1,8/2,4

HECHT 154HECHT 151

5 990 Kč4 990 Kč

příslušenství:

EASY START
+ Autochoke

profi antivibrační 
rukojeť

popruh - 
kvalitní masivní 
polstrování - 
nejlepší  
ve své třídě

popruh - 
kvalitní masivní 
polstrování - 
nejlepší  
ve své třídě

VElMi 
lEHký

VElMi 
lEHký

ElEkTRiCké A MOTOROVé VYŽÍNAČE A kŘOViNOŘEZY

*Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení.

objem [cm3] 33
výkon [kW/HP] 1,1/1,5
hmotnost [kg]* 6,1

HECHT 135 BTS

2 790 Kč 3 290 Kč

popruh

pevná
dělitelná hřídel

pevná
dělitelná hřídel

objem [cm3] 43
výkon [kW/HP] 1,45/2
hmotnost [kg]* 6,8

HECHT 142 BTS

3 390 Kč

objem [cm3] 43
výkon [kW/HP] 1,45/2
hmotnost [kg]* 7

HECHT 146 BTS

popruh

pevná
dělitelná hřídel

příslušenství:

objem [cm3] 43
výkon [kW/HP] 1,5/2
hmotnost [kg]* 7,9

HECHT 145

4 290 Kč

popruh - kvalitní masivní 
polstrování - nejlepší  
ve své třídě

příslušenství:

od 3/15

od 4/15

od 3/15

popruh

PROMO



33*Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení.

MOTOROVé kŘOViNOŘEZY

objem [cm3] 33,5
výkon [kW/HP] 0,8/1,1
hmotnost [kg]* 7,5

objem [cm3] 33
výkon [kW/HP] 1,1/1,5
hmotnost hnací 
jednotky [kg] 4,8

HECHT 133 R
4-taktní křovinořez

HECHT 1330
2-taktní multifunkční křovinořez / plotostřih / vyvětvovací pila

5 990 Kč

4-taktní 
motor

příslušenství:

popruh - kvalitní masivní 
polstrování - nejlepší  
ve své třídě

6 990 Kč1 790 Kč

příslušenství:
Zařezávač trávníku 001330

objem [cm3] 56,5
výkon [kW/HP] 2,2/2,8
hmotnost [kg]* 7,7
profesionální křovinořez 
pro každodenní použití

BlUE BiRD M 59

12 990 Kč

popruh

příslušenství:

4-taktní motor HONDA
objem [cm3] 36
výkon [kW/HP] 1,2/1,6
hmotnost [kg]* 8,2
profesionální křovinořez 
pro každodenní použití

BlUE BiRD HO 35
4-taktní křovinořez

11 990 Kč

4-taktní  
motor 
HONDA

popruh

příslušenství:

Mazání úhlových převodů 
křovinořezů všech značek

Speciální biologicky 
odbouratelný
olej pro mazání lišt 
řetězových pil.

CASTROl
BiORAPS

Shell Helix 
Ultra 5W-40

Castrol lMX 
300 g

CASTROl 2T
Vysoce výkonný 
motorový olej pro 
2-taktní motory

Vysoce kvalitní olej vhodný 
pro všechny dvoudobé motory 
v zahradní technice, jako jsou 
řetězové pily, křovinořezy a jiné.

CASTROl
GARDEN 2T

OlEjE PRO 2-TAkTNÍ MOTORY, MAZiVO

Doporučený olej 
pro 4-taktní 
motory 

od 4/15

„Made  in  Italy“ „Made  in  Italy“
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ORiGiNálNÍ PŘÍSlUŠENSTVÍ HECHT

545110	 	∅ 4	mm,	35	ks
	 26	cm

	 ∅	1,3	x	15	m	 	(544500)

	 ∅	1,65	x	15	m	 (542700)

	 ∅	2,0	x	15	m	 (542710)

	 ∅	2,4	x	15	m		 (10001524)

	 ∅	2,4	x	15	m		 (10101524)

	 ∅	2,4	x	15	m		 (10201524)

	 ∅	3,0	x	15	m		 (10101530)

	 ∅ 3,0	x	15	m		 (10201530)

39 Kč

45 Kč

55 Kč

65 Kč

69 Kč

69 Kč

89 Kč

79 Kč

	 ∅ 1,6	x5	180	m		(10018016)

	 ∅ 2,0	x	130	m		 (10013020)

	 ∅ 2,4	x	90	m	 (10009024)

	 ∅ 3,0	x	60	m	 (10006030)

	 ∅ 2,4	x	60	m	 (10106024)

	 ∅ 3,0	x	40	m	 (10104030)

	 ∅ 2,4	x	90	m	 (10209024)

	 ∅ 3,0	x	60	m	 (10206030)

199 Kč

239 Kč

269 Kč

299 Kč

229 Kč

239 Kč

229 Kč

239 Kč

544740	 ∅ 3	mm	x	37	m

544760	 ∅ 4	mm	x	21	m

349 Kč

349 Kč

510470	 ∅ otvoru	10	mm

511040	 ∅ otvoru	8	mm

79 Kč

79 Kč

751860	 	ochranná	
kovová	
síťka	CE

189 Kč

380300202350	
	 popruh	HECHT	
	 dvouramenný	
	 pro	křovinořezy

339 Kč

14600000B	 zádový	popruh	
	 	 dvouramenný	
	 	 pro	křovinořezy

399 Kč

751620	 popruh	
	 jednoramenný	
	 pro	křovinořezy

199 Kč

545090	 	∅ 3	mm,	35	ks
	 26	cm199 Kč

199 Kč

	 ∅ 1,65	x	750	m		(10075016)

	 ∅ 2,0	x	520	m	 (10052020)

	 ∅ 2,4	x	360	m	 (10036024)

	 ∅ 3,0	x	240	m	 (10024030)

	 ∅ 3,3	x	210	m	 (10021033)

	 ∅ 4	x	150	m	 (10015040)

	 	∅ 2,4	x	345	m		 (10134524)

	 	∅ 3,0	x	232	m		 (10123230)

	 	∅ 3,3	x	232	m		 (10123233)

	 	∅ 2,4	x	408	m		 (10240824)

	 	∅ 3,0	x	285	m		 (10228530)

	 	∅ 3,3	x	232	m		 (10223233)

	 ∅ 1,65	x	15	m	 (10301516)

	 ∅ 1,65	x	180	m	(10318016)

	 ∅ 1,65	x	750	m	(10375016)

	 ∅ 2	x	15	m	 (10301520)

	 ∅ 2	x	130	m	 (10313020)

	 ∅ 2	x	520	m	 (10352020)

	 ∅ 2,4	x	15	m	 (10301524)

	 ∅ 2,4	x	90	m	 (10309024)

	 ∅ 2,4	x	360	m	 (10336024)

	 	∅ 3	x	60	m		 (10306030)

	 	∅ 3	x	240	m		 (10324030)

	 	∅ 3,3	x	210	m		 (10321033)

	 	∅ 2,4	x	15	m		 (10401524)

	 	∅ 2,4	x	60	m		 (10406024)

	 	∅ 2,4	x	345	m		 (10434524)

	 	∅ 3	x	15	m		 (10401530)

	 	∅ 3	x	40	m		 (10404030)

	 	∅ 3	x	232	m		 (10423230)

	 	∅ 3,3	x	232	m		 (10423233)

799 Kč

799 Kč

379 Kč

79 Kč

799 Kč

1 399 Kč

109 Kč

799 Kč

439 Kč

1 399 Kč

799 Kč

1 399 Kč

479 Kč

799 Kč

89 Kč

459 Kč

799 Kč

799 Kč

799 Kč

799 Kč

799 Kč

799 Kč

1 399 Kč

1 399 Kč

129 Kč

449 Kč

449 Kč

1 499 Kč

1 499 Kč

1 499 Kč

149 Kč

Adaptéry	pro	křovinořezy	HECHT,	BLUEBIRD	a	RAPTOR

obj. číslo
rozměr ce

na

Bl
ue

 B
ird

 řa
da

 H

Bl
ue

 B
ird

 řa
da

 M

He
ch

t 1
24

He
ch

t 1
24

R,
 1

30
R

He
ch

t  1
27

He
ch

t 1
27

 B
TS

, 1
46

 B
TS

He
ch

t 1
30

He
ch

t 1
33

R

He
ch

t 1
45

 B
TS

, R
ap

to
r 1

43
BT

S

He
ch

t 1
43

, 1
43

BT
S,

 1
44

BT
S

He
ch

t 1
45

,1
46

He
ch

t 1
52

/1
54

600050 
ø 255x1,4mm 179 Kč X X X X X X X X

332200304320 
ø 230x1,4mm 179 Kč X X X X X X X

600040 
ø 255x1,4mm 199 Kč X X X X X X X X

600250 
ø 255x1,4mm 199 Kč X X X X X X X X

600600 
ø 250x3,0mm 229 Kč X X X X X

600610 
ø 300x3,0mm 249 Kč X X X X

600590 
ø 255x1,4mm 259 Kč X X X

600640 
ø 255x1,8mm 499 Kč X X X

723430 
M 10x1,00(F) 299 Kč X X

722540 
M 10X1,00(F) 339 Kč X X

722540M 
M 10x1,25 (F) 359 Kč X

13800130 359 Kč X X

H 124-11 299 Kč X

HN13031-42 359 Kč X*

HN13025-33 199 Kč X**

14610000E 359 Kč X X

124R00004 249 Kč X

R14300010 299 Kč X X

152000073 359 Kč X

752960 
uni. nad 40cm 1 099 Kč X X

* do r.v. 2009, ** od r.v. 2010

Vysvětlivky:

Vysvětlivky:

Struny s jádrem - DUAl POWER

Struny pro vyžínače a křovinořezy

použít pro model
kruhový průřez struny čtvercový průřez struny hvězdicový průřez struny

X

od 5/15

od 5/15

od 5/15
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objem nádrže [l] 0,9
mech. rozprašovač 

HECHT 401

39 Kč

RUČNÍ A ZáDOVé POSTŘikOVAČE

objem nádrže [l] 5
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 1,3
pístový

objem nádrže [l] 5
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 1,4
pístový

objem nádrže [l] 8
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 1,4
pístový

HECHT 405

HECHT 4500HECHT 408

299 Kč

359 Kč349 Kč

přetlakový ventil

přetlakový  
ventil

přetlakový 
ventil

nastavitelná tryska

nastavitelná tryskanastavitelná tryska

Manometer

HECHT 4120
objem nádrže [l] 12
max. tlak [bar] 4
hmotnost [kg] 3,3
pístový,  
nastavitelná  
tryska rozstřiku

799 Kč

HECHT 425
objem nádrže [l] 15
max. tlak [bar] 4
hmotnost [kg] 3,8
pístový, nastavitelná tryska 
rozstřiku, manometer

1 099 Kč

HECHT 415V
objem nádrže [l] 2
pracovný obsah [l] 1,5
hmotnost [kg] 0,50

99 Kč

přetlakový ventil

nastavitelná tryska
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HECHT 459HECHT 451
motor 2-taktní 
objem [cm3] 59,2
výkon [kW/HP] 2,65/3,6
objem nádrže [l] 14
max. dosah postřiku [m] ≥16
hmotnost [kg] 10,5

motor 2-taktní 
objem [cm3] 51,7
výkon [kW/HP] 1,5 kW/2 HP
objem nádrže [l] 14
max. dosah postřiku [m] ≥12
hmotnost [kg] 11

6 790 Kč5 390 Kč

VČETNĚ 
APlikáTORU 
GRANUlÍ

VČETNĚ 
APlikáTORU 
GRANUlÍ

BEZ POMOCNéHO ČERPADlA S POMOCNýM ČERPADlEM

MOŽNO POUŽÍT 
TAké jAkO fUkAR

MOŽNO POUŽÍT 
TAké jAkO fUkAR

MOTOROVé ROSiČE, ZAHRADNÍ HADiCE, PRACOVNÍ STůl

PŘÍSlUŠENSTVÍ k POSTŘikOVAČůM
1. 003016

teleskopická trubka 30-75 cm s ohebnou 
koncovkou k HECHT 405, 408, 4500

179 Kč

2. 000408
prodlužovací trubka 38 cm  
k HECHT 405, 408, 4500 
lze spojovat více kusů za sebou

79 Kč

3. 004500
teleskopická trubka max. 150 cm  
k HECHT 405, 408, 4500

199 Kč

4. 000416
prodlužovací trubka 150 cm  
k HECHT 425, 4120

199 Kč

5. 000400
meziřádkový aplikátor  
k HECHT 405, 408, 4500

179 Kč

6. 000401 meziřádkový aplikátor k HECHT 425 129 Kč

7. 004120A
meziřádkový aplikátor  
k HECHT 4120

99 Kč

8. 004120B
pistole s nástavcem  
k HECHT 4120

139 Kč

9 4900430A
meziřádkový aplikátor  
k HECHT 412, 425

99 Kč

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

kANYSTRY NA BENZÍN

Všechny	kanystry	jsou	schválené	pro	přepravu	a	skladování	pohonných	hmot.

kANYSTR 5 l

99 Kč

kANYSTR 10 l

159 Kč 379 Kč

kANYSTR 20 l

239 Kč

obj. č. 
K00050

obj. č. 
K00100

obj. č. 
K00200

obj. č. 
K00085

kOMBi kANYSTR
6 l + 2,5 l

S nálevkouS nálevkou S nálevkouS nálevkou
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1 199 Kč599 Kč

799 Kč649 Kč

499 Kč349 Kč

799 Kč

samočinné otevírání oken 
ventilace (není vhodné  
k HECHT GREENHOUSE I.)

299 Kč

okapový set
vhodný pro
HECHT GREENHOUSE I.
HECHT RANCHER

vhodná pro
HECHT GREENHOUSE I.

hliníková polička
rozměr [cm] 122 x 33,5

699 Kč

Obj. č.: 000608 Obj. č.: 000610

Obj. č.: 000134

PŘÍSlUŠENSTVÍ kE SklENÍkůM

PAŘENiŠTĚ A SklENÍkY, PŘÍSlUŠENSTVÍ

TilTBAlCONY

BAlCONY B

MiNi

ARCHWAY

ElONGATED

TOMATO BASiC

TOMATO STANDARD

rozměr [cm] 143 x 73 x 195
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 68 x 49 x 125
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 90 x 49 x 150
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 100 x 60 x 60
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 200 x 78 x 170
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 100 x 50 x 150
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 180 x 90 x 92
plastový rám, plášť PE

rozměr [cm] 300 x 200 x 200
kovový rám, plášť PE

999 Kč 2 290 Kč

HECHT WORkBENCH

HECHT 000126

rozměr [cm] 112 x 61 x 109

z galvanizované oceli

rozměr [cm] 126 x 50 x 75

1 599 Kč

999 Kč
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HECHT GREENGROCER

19 990 Kč

plocha [m2] 8,9
rozměr [cm] 365 x 244 x 250 

 1,5 mm
hliníkový profil

hliníkový rám 1,5 mm, výplň 4 mm 
polykarbonát s UV filtrem, včetně 
základny z galvanizované oceli

•E
X

TE
NDED WARRAN

TY
••E

X
TE

NDED WARRAN
TY
•

YEAR�YEAR� ZáklADNA ZDARMA

HECHT GROWER

16 490 Kč

plocha [m2] 7,44
rozměr [cm] 305 x 244 x 250  

 1,5 mm
hliníkový profil

hliníkový rám 1,5 mm, výplň 4 mm 
polykarbonát s UV filtrem, včetně 
základny z galvanizované oceli

•E
X

TE
NDED WARRAN

TY
••E

X
TE

NDED WARRAN
TY
•

YEAR�YEAR�
ZáklADNA ZDARMA

HECHT GARDENER i.

11 990 Kč

plocha [m2] 7,75
rozměr [cm] 310 x 250 x 190  

hliníkový rám 1,2 mm, výplň 4 mm 
polykarbonát s UV filtrem, včetně 
základny z galvanizované oceli

ZáklADNA ZDARMA

 1,2 mm
hliníkový profil -  
o 20 % silnější  
než běžná 
konkurence

HECHT RANCHER ii.

 959 Kč

plocha [m2] 1
rozměr [cm] 124 x 80 x 41
hmotnost [kg] 4,7
hliníkový rám 1 mm, výplň  
4 mm polykarbonát s UV filtrem

plocha [m2] 1
rozměr [cm] 124 x 80 x 41
hmotnost [kg] 4,7

hliníkový rám 1 mm, výplň  
4 mm polykarbonát s UV filtrem

999 Kč 7 990 Kč

 1 mm
hliníkový profil

PAŘENiŠTĚ A SklENÍkY

9 990 Kč

plocha [m2] 5,98
rozměr [cm] 315 x 190 x 195 

hliníkový rám 1,2 mm, výplň 4 mm 
polykarbonát s UV filtrem, včetně 
základny z galvanizované oceli

 1,2 mm
hliníkový 
profil - o 20 %  
silnější 
než běžná 
konkurence

ZáklADNA ZDARMA

HECHT GREENHOUSE i.
plocha [m2] 4,93
rozměr [cm] 195 x 253 x 195 

hliníkový rám 1 mm, výplň 4 mm 
polykarbonát s UV filtrem, včetně 
základny z galvanizované oceli

 1 mm
hliníkový profil

ZáklADNA ZDARMA PROMO

HECHT PlANTER i. / HECHT SEEDBED
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P1532
TEPLOMĚR

P1508A
TEPLOMĚR

P1508B
TEPLOMĚR

49	Kč 79	Kč 79	Kč

P1506
TEPLOMĚR
s	plovákem

59	Kč

P1511
TEPLOMĚR
plovoucí	kruhový	se	sondou

349	Kč

P1003
TROjúHELníKOVý		
VysAVAč	30cm

199	Kč

P1002
TROjúHELníKOVý		
VysAVAč	DE	LUX

379	Kč

P1006
VysAVAč	DE	LUX	
s	bočními	kartáčky

279	Kč

P1715

TELEsKOPICKá	Tyč
třídílná	1,2	-	3,6m

299	Kč

P1301

síŤKA
pro	povrchový		sběr	nečistot

79	Kč

P1201

síŤKA
pro	hlubinný		sběr	nečistot

129	Kč

P1102

VysAVAč	EKO	
pro	připojení	na	zahradní	hadici

239	Kč

P1305
HLADInOVá	síŤKA	nA	ALU	TyčI
délka	1,3	m,	teleskopická

199	Kč

P1220

síŤKA
pro	hlubinný		sběr	nečistot		
(zesílený	rámeček)

199	Kč

P1601
HADICE	K	VysAVAčI		
6m

599	Kč

P1926
	OPRAVný	sET	
lepidlo	včetně	záplat

P1920
TEsTER	PH/CL	
základní	sada	pro	měření	
hodnot	pH/CL	v	bazénové	vodě

P1533
PLOVáKOVý	DáVKOVAč		
TABLET	s	TEPLOMĚREM

179	Kč

P1902
PLOVáKOVý	DáVKOVAč		
TABLET	(střední)	
20g	/	200g	

79	Kč

P1405
KARTáč	
na	odstraňování	nečistot		
ze	dna	a	z	okrajů		
Rozměr:	25	cm

79	Kč

P1401
KARTáč	
na	odstraňování	nečistot		
ze	dna	a	z	okrajů	
Rozměr:	45	cm

99	Kč

P1901
PLOVáKOVý	DáVKOVAč		
TABLET		
200g

139	Kč

P1667
nAVIjáK	nA	BAZÉnOVOU	
HADICI

P1805
AUTOMATICKý	BAZÉnOVý	
VysAVAč	BLUELInE
Vhodný	pro		
nadzemní		
i	podzemní	bazény

2	590	Kč

SOLÁRNÍ PLACHTY K BAZÉNŮM

Obj. č.
Roz-
měr

Použití Cena

SOLAR-01 ø 3,6m pro bazény  
ø 3,6m 799 Kč

SOLAR-02 ø 4,6m pro bazény  
ø 4,6m 1 149 Kč

SOLAR-03 ø 2,5m pro nafukovací 
bazény ø 3,05m 459 Kč

SOLAR-04 ø 3,0m pro nafukovací 
bazény ø 3,66m 659 Kč

teleskopická 

rukojeť

BAZéNOVé PŘÍSlUŠENSTVÍ

99	Kč749	Kč 59	Kč
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CHEMiE PRO ÚDRŽBU BAZéNů

CHLOROVÉ TABLETY 20g - RYCHLOROZPUSTNÉ
účinky stejné jako u chlorového granulátu. vhodné do menších bazénů  

k postupné desinfekci rozpuštěním v plováku nebo skimmeru.
1KG - 504601           3KG - 504603259	Kč 749	Kč

AkTiVNí kYSLík 
Protipěnový aktivátor - komponent 2        1 L - 590601 269	Kč

ALgiCiD SPECiÁL 
Varianta Algicidu Standard s vyšší účiností. Zcela nepěnivý.   1 L - 610601 229	Kč

ČiSTiČ OkRAJŮ BAZÉNŮ 
Odstraňuje mastné nečistoty z okrajů. Neovlivňuje kvalitu vody. Ideální odmašťovač i do domácnosti.

1 L - 1331601 149	Kč

CHLOROVÉ TABLETY 200g - POMALUROZPUSTNÉ
Tablety s vysokým obsahem chlóru (80 - 85%) určené k postupné plynulé desin-

fekci vody rozpuštěním v plováku nebo skimmeru.
1KG - 505601           3KG - 505603259	Kč 749	Kč

MULTiFUNkČNí TABLETY 200g - ČTYŘSLOŽkOVÉ
Určené k desinfekci vody, prevenci tvorby řas, vyvločkování nečistot, stabili-
zaci pH. Obsahují > 80% aktivního chlóru. Vhodné pro dlouhodobé a pre-
ventivní ošetřování bazénové vody. Vynikající účinek. Rozpustné v plováku 

nebo skimmeru
1KG - 507601           3KG - 507603299	Kč 849	Kč

MULTiFUNkČNí TABLETY 20g - ČTYŘSLOŽkOVÉ
Určené k desinfekci vody, prevenci tvorby řas, vyvločkování nečistot, stabili-
zaci pH. Obsahují > 80% aktivního chlóru. Vhodné pro dlouhodobé a pre-
ventivní ošetřování bazénové vody. Vynikající účinek. Rozpustné v plováku 

nebo skimmeru.
1KG - 508601           3KG - 508603299	Kč 849	Kč

CHLOROVý	GRAnULáT	-	RyCHLOROZPUsTný
určený k rychlé desinfekci vody, 
označován také jako chloršok.

1KG - 501601                 3KG - 501603
259	Kč 689	Kč

OXi CHLOR SHOCk gRANULÁT
Kombinace aktivního kyslíku a chloru vhodná 

k extrémě rychlému 
zachlorování. 
1 KG - 513001 269	Kč

PH MiNUS
Slouží ke snížení hodnoty pH bazénové vody a tím k lepšímu 

účinku ostatních přípravků. Ideální pH bazénové vodě 7,0 - 7,4

1 L - 810601                        3 L - 810603

119	Kč 319	Kč

PH PLUS
Prostředek ke zvýšení 

hodnoty pH bazénové vody.

1 KG - 802601                   3 KG - 802603

129	Kč 309	Kč

FLOCk - VLOČkOVACí kARTUŠE
Vynikající účinek při odstraňování drobných nečistot. Pomocí přípravku se nečistoty 

vysrážejí do vloček. Vhodné pouze pro pískové filtrace. Výsledkem křišťálově čistá voda. 
8 ks/krt - 908601 389	Kč

FLOCk FiX 

Stejné účinky jako kartuše, pouze účinná látka je tekutá.   1 L - 901601 119	Kč

ZAZiMOVACí PROSTŘEDEk
Přidává se do bazénů pokud zůstávají napuštěné v zimě. Stabilizuje vodu. 

NECHRÁNÍ VODU PROTI ZAMRZNUTÍ.
1 L - 702601 199	Kč

CALZESTAB EiSENEX 
Připravek k odstranění kovů a kovových usazenin z bazénové vody.  

Snižuje tvrdost vody a odstraňuje vápenné usazeniny. 
1 L - 1105001

309	Kč

ZÁkLADNí ČiSTiČ
Rozpouští vápenné a solné usazeniny.

1 L - 1333601

149	Kč

ALgiCiD STANDARD 
Zabraňuje tvorbě řas (zelená voda). Při pravidelném dávkování působí příznivě na pokožku.

1 L - 604601          3 L - 604603 389	Kč149	Kč

AkTiVNí kYSLík MiNi TABS 20 g kYSLíkOVÉ TABLETY
pro bezchlorovou údržbu bazénové vody - komponent 1

1 KG - 595601         3 KG - 595603 1469	Kč499	Kč

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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Ponorná A vibrAční čErPADLA

1 299 Kč

HECHT 3750
znečištěná voda

příkon [W] 750
max. výtlak [m] 8
max. průtok [l/hod.] 13000
10 m přívodní pogumovaný 
kabel

999 Kč

HECHT 3410
znečištěná voda

příkon [W] 400
max. výtlak [m] 5
max. průtok [l/hod.] 7500
10 m přívodní pogumovaný 
kabel

HECHT 3111
znečištěná voda

HECHT 3075
znečištěná voda

příkon [W] 1100
max. výtlak [m] 8
max. průtok [l/hod.] 18500
10 m přívodní pogumovaný 
kabel

příkon [W] 750
max. výtlak [m] 8
max. průtok [l/hod.] 12500
10 m přívodní pogumovaný 
kabel

1 799 Kč1 499 Kč

1 199 Kč

HECHT 3602
příkon [W] 600
max. výtlak [m] 70
max. průtok [l/hod.] 1700
Vibrační čerpadlo – 
umožňuje použití i ve 
vrtaných studnách už od 
průměru 110 mm tzv. 
„MALYŠ“.
Délka přívodního kabelu 
je 10 m. 

600 W

999 Kč

HECHT 3301
příkon [W] 300
max. výtlak [m] 50
max. průtok [l/hod.] 1200
Vibrační čerpadlo – 
umožňuje použití i ve 
vrtaných studnách už od 
průměru 110 mm tzv. 
„MALYŠ“.
Délka přívodního kabelu 
je 10 m. 
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2 790 Kč

HECHT 3800
příkon [W] 800
max. výtlak [m] 38
max. průtok [l/hod.] 3200
max. nasávací výška [m] 8
nádrž [l] 20

SAviCE
Obj. č.: 000031
7m / 1“ 
jednoduchá možnost zkrácení

459 Kč

SuDové čErPADLo, zAHrADní voDárny

1 199 Kč

HECHT 3350
příkon [W] 350
max. výtlak [m] 12
max. průtok [l/hod.] 2400
10 m přívodní pogumovaný 
kabel

1 599 Kč

3 290 Kč

HECHT 3080

HECHT 3101 inoX

příkon [W] 800
max. výtlak [m] 38
max. průtok [l/hod.] 3200
tlak [bar] 3,8

příkon [W] 1000
max. výtlak [m] 44
max. průtok [l/hod.] 3500
tlak [bar] 1,5-3

2 390 Kč 3 790 Kč

HECHT 3090 HECHT 3013
příkon [W] 900
max. výtlak [m] 40
max. průtok [l/hod.] 3600
max. tlak [bar] 4

příkon [W] 1300
max. výtlak [m] 48
max. průtok [l/hod.] 4200
max. tlak [bar] 4,8

Automatický 

tlakový spínač

od 3/15

od 3/15
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HECHT 3680
znečistená voda

motor 4-taktní OHV [HP]* 6,5
max. výtlak [m] 25
max. průtok [m³/hod.] 45
max. nasávací výška [m] 7
palivová nádrž [l] 3,6
průměr sacího 
i výstupního hrdla: 3“
Vysoce výkonné čerpadlo 
na rychlé odčerpání velkého 
množství znečištěné vody

motor 2-taktní [cm3] 43
max. výtlak [m] 35
max. průtok [m³/hod.] 15
max. nasávací výška [m] 8
průměr sacího 
i výstupního hrdla [mm] 40

7 990 Kč

3 790 Kč

SACÍ KOŠ
V CENĚ

voDárny, moTorové čErPADLo, fonTány

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

699 Kč

HECHT 3018

HECHT 343

příkon 230V ~ 50 Hz [W] 18
max. průtok [l/hod.] 900
max. výtlak [m] 1,4 m
průměr trubky 1/4“
včetně dvou nástavců, 
10 m kabelu

999 Kč

HECHT 3051
příkon 230V ~ 50 Hz [W] 50
max. průtok [l/hod.] 1750
max. výtlak [m] 2,3 m
průměr trubky 1/2“
včetně čtyř nástavců, 
10 m kabelu

4 490 Kč

HECHT 3130
příkon [W] 1300
max. výtlak [m] 48
max. průtok [l/hod.] 4500
max. nasávací výška [m] 8
nádrž [l] 20

od 4/15



44

In
te

rn
e

to
v

ý
 o

b
ch

o
d

: 
w

w
w

.z
a

h
ra

d
a

h
ro

u
.c

z
ELEKTriCKé A moTorové TLAKové myčKy

příkon [W] 1600
tlak max. [bar] 105
výkon [l/hod.] 360
3 metrová tlaková hadice 
s pistolí

Výbava:  
variotryska, nádržka na 
čistící prostředek s pěnovou 
tryskou, 3 metrový přívodní 
kabel

1 799 Kč

HECHT 317

4 290 Kč

HECHT 318
příkon [W] 2200
tlak max. [bar] 180
provozní tlak max. [bar] 120
výkon [l/hod.] 420
5 metrová tlaková hadice 
s pistolí

Výbava:  
variotryska, nádržka na čistící 
prostředek s pěnovou tryskou,  
5 metrový přívodní kabel 

příkon [W] 2200
tlak max. [bar] 165
provozní tlak max. [bar] 110
výkon [l/hod.] 330
tlaková hadice s pistolí

Výbava:  
variotryska, nádržka na čistící 
prostředek s pěnovou tryskou,  
přívodní kabel, integrovaný 
držák příslušenství

příkon [W] 2600
tlak max. [bar] 200
provozní tlak max. [bar] 135
výkon [l/hod.] 420
8 metrová tlaková hadice 
s pistolí

Výbava:  
variotryska, integrovaná 
nádoba na čistící prostředek 
a navíjecí cívka na tlakovou 
hadici, 5 metrový přívodní 
kabel 

3 790 Kč

5 490 Kč

HECHT 323

HECHT 326

příkon [W] 2000
tlak max. [bar] 165
výkon [l/hod.] 390
5 metrová tlaková hadice 
s pistolí

Výbava:  
variotryska, nádržka na 
čistící prostředek s pěnovou 
tryskou, 5 metrový přívodní 
kabel, integrovaný držák 
příslušenství

3 290 Kč

HECHT 320

PříSLušEnSTví K HECHT 320 A 323

tlak max. [bar] 180
teplota vody max. [° C] 60

tlak max. [bar] 180
teplota vody max. [° C] 60

tlak max. [bar] 180
teplota vody max. [° C] 60

KArTáč - 000320b

Turbo TrySKA - 000320C

KArTáč nA TErASy - 000320A

349 Kč

199 Kč

129 Kč

od 3/15
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08015C

99 Kč

08013C 3/4“

129 Kč

08010C 1/2“

89 Kč

08029C 3/4“

109 Kč

08028C 1“

49 Kč

08024C 1/2“ & 3/4“

59 Kč

08011C 1/2“

99 Kč

Rotační kartáč 
obj. č. 000326 

na terasy  
a zámkové dlažby, 
k HECHT 316, 317  

(od r.v. 2014),  
pro HECHT 318, 326, 

3220 nutno použít  
redukci H318326

Turbo tryska 
k HECHT 316, 317 (od r.v. 2014): 
obj. č. 000300

199 Kč

K HECHT 318, 326, 3220  
nutno použít redukci H318326

279 Kč

Rotační kartáč 
k HECHT 316, 317  
(od r.v. 2014): 
obj. č. 000318

65 KčRedukce 
H318326

499 Kč

PříSLušEnSTví K myčKám

K HECHT 318, 326, 
3220 nutno použít 
redukci H318326

HECHT 000305 HECHT 000317
Vysokotlaká hadice na čistění potrubí, svodů, kanalizace a toalet.  
(Vhodné pro HECHT 316, 317 (od r.v. 2014).  
K HECHT 318, 326, 3220 nutné použít redukci H318326.

5 m 15 m 549 Kč349 Kč

HECHT P0075
Elastická zahradní hadice

délka [m] 7,5 - 22,8
Postřikovací pistole, 
rychlospojka.
Po připojení na tlakovou 
vodu se ze 7,5 m roztáhne  
až na 22,8 m.

599 Kč

ELASTiCKá 
7,5 - 22,8 m
DLouHá  
HADiCE 

znáTE z Tv

HADiCové SPoJKy, náSTAvCE A PiSToLE

zavlažovací tryska

39 Kč

HLiníK

08015E
třícestná spojka třícestná spojka

opravná spojka spojka kohoutkový nástavec

spojka

02095

zavlažovací pistole

299 Kč

08030C 3/4“

129 Kč

02096

329 Kč

od 4/15
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KomPoSTéry A rozmETAčE

váha sypače [kg] 0,5
objem [l] cca 3
max. šířka posypu [m]* 2
Hecht 33 je určen k aplikaci 
hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 33

regulace posypu

199 Kč

váha sypače [kg] 2
objem [l] cca 8
max. šířka posypu [m]* 3
Hecht 210 je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 210

regulace posypu

899 Kč

váha rozmetače [kg] 0,9
objem [l] 2,7
baterie 4x AA
rychlost [ot./min] 700-1500
max. šířka posypu [m]* 2,5
Hecht 206 V je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 206 v

regulace posypu

499 Kč

bateriový 6 v

* Šířka posypu je závislá hlavně na rychlosti pohybu/jízdy a druhu posypového materiálu. 

váha sypače [kg] 2
objem [l] 12
max. šířka posypu [cm] 45
Hecht 212 je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 212

449 Kč

regulace posypu

HECHT 36
objem [l] 360
rozměry [cm] 78 x 78 x 84

Kompostér na zahradní biologický 
odpad, trávu, listí. Ideální na 

přípravu kvalitního kompostu.

HECHT 4600
objem [l] 600
rozměry [cm] 80 x 80 x 108

Kompostér na zahradní biologický 
odpad, trávu, listí. Ideální na 

přípravu kvalitního kompostu.

1 799 Kč

HECHT 435
objem [l] 435
rozměry [cm] 81 x 81 x 83

Kompostér na zahradní biologický 
odpad, trávu, listí. Ideální na 

přípravu kvalitního kompostu.

1 699 Kč999 Kč
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HECHT 622
příkon [W] 2200
drtí větve až do průměru [cm] 4
vak na drcený materiál cca  60 l
vak na drcený materiál v ceně, 
nožový (nožová hlavice)

HECHT 622
drcené větve

rozmETAčE oSivA, HnoJiv A SoLi

váha sypače [kg] 12,6
objem  60 l / 56 kg
max. šířka posypu [m]* 4
Hecht 260 je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva  
a v zimě i soli. 

Určen k vlečení  
za zahradním 

traktorem se závěsem  
(např. HECHT 5176).

HECHT 260

3 790 Kč

regulace 
posypu

váha sypače [kg] 11
objem  29 l / 36 kg
max. šířka posypu [m]* 3
Hecht 229 je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 229

2 490 Kč

regulace posypu

váha sypače [kg] 4,4
objem [l] 27
max. šířka posypu [m]* 3

Hecht 270 je určen k aplikaci 
hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 270

1 299 Kč

regulace posypu

váha sypače [kg] 2,9
objem [l] 20
max. šířka posypu [cm] 48
Hecht 220 je určen k aplikaci 

hnojiv, osiva a v zimě i soli. 

HECHT 220

599 Kč

váha sypače [kg] 17,4
objem  60 l / 56 kg
max. šířka posypu [m]* 3,5

Hecht 256 je určen k aplikaci 
hnojiv, osiva a v zimě i soli.

HECHT 256

3 690 Kč

2 890 Kč

regulace posypu

regulace posypu

od 4/15

* Šířka posypu je závislá hlavně na rychlosti pohybu/jízdy a druhu posypového materiálu. 

Vhodný pro zahradní traktor  
HECHT 5114, 5116, 5176
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23 990 Kč

HECHT 6420
motor HECHT OHV
objem motoru [cm3] 389
výkon [kW/HP]* 9,8/13
hmotnost [kg] 110
drtí větve až do 
průměru [mm] 100 x 50
velikost hrdla bočního 
vstupu [mm] 130 x 88
rozměry horního
hrdla [mm] 240 x 230
jeden „hoblovací“ nůž na 
bočním talíři pro silnejší 
větve a šestnáct výkyvných 
nožů (čtyři nože na každé 
ze čtyř hřídelí) v násypce 
pro bioodpad, speciální 
zubatý nůž na zelené větve

HECHT 624 boX
příkon [W] 2500
drtí větve až do průměru [cm] 4
box na drcený materiál cca  50 l
nožový (nožová hlavice)

3 790 KčHECHT 624 BOX
drcené větve

DrTičE vĚTví
HECHT 626 SiLEnT
příkon [W] 2600
drtí větve
až do průměru [cm] 4
hmotnost [kg] 23,5
zpětný chod 
drcení pomocí ozubeného 
válce (velmi tiché), 
automatické natahování 
větví, motorová brzda, 
ochrana proti přetížení, 
velký vak na drcený 
materiál cca 50 l v ceně

HECHT 626 Silent 
drcené větve

HECHT 6280 XL
příkon [W] 2800
drtí větve
až do průměru [cm] 4,5
zpětný chod 
drcení pomocí ozubeného 
válce (velmi tiché), 
automatické natahování 
větví, motorová brzda, 
ochrana proti přetížení, 
velký koš na drcený 
materiál cca 60 l

HECHT 6280 XL / 628 BOX 
drcené větve

2800 W

HECHT 6284 XL
příkon [W] 2800
drtí větve
až do průměru [cm] 4,5
hmotnost [kg] 25
nožový (nožová hlavice) 
velký koš na drcený 
materiál cca 60 l

2800 W

12 990 Kč

HECHT 6159
motor HECHT OHV
objem motoru [cm3] 159
výkon [HP]* 5,0
hmotnost [kg] 40
drtí větve
až do průměru [cm] 5 cm
nožová hlavice

HECHT 6159 
drcené větve

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

HECHT 6284 XL
drcené větve

4 390 Kč

5 590 Kč4 490 Kč
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zAHrADní vozíKy, zAHrADní nářADí, ruKAviCE

objem 20 l
užitečné zatížení 15 kg

Dětský zahradní vozík. Ideální 
pro odvoz plevele, trávy, listí, 

zeminy, hnojiv, zahradního 
odpadu ale i sněhu.

HECHT CHiLDrEn CArT 
Obj. č.: HCG411

299 Kč 649 Kč

objem 60 l
užitečné zatížení 30 kg

Univerzální zahradní vozík. 
Ideální pro odvoz plevele, trávy, 

listí, zeminy, hnojiv,  
zahradního odpadu  

ale i sněhu.

HECHT GArDEn CArT
Obj. č.: HCG401

HECHT Profi GArDEn CArT 
Obj. č.: HCP402

objem 110 l
max. zatížení 150 kg

Univerzální zahradní vozík. 
Ideální pro odvoz plevele, 
trávy, listí, zeminy, hnojiv, 

zahradního odpadu 
ale i sněhu.

HECHT 900104 HECHT 900029

HECHT 900103 HECHT 900030
Dámské rukavice na zahradu 
(jemná vepřovice + textilie)

69 Kč

Univerzální rukavice na zahradu 
(jemná vepřovice + textilie)

59 Kč

Hecht 900030-7 (vel. 7)
Hecht 900030-8 (vel. 8)
Hecht 900030-10 (vel. 10)

Rukavice na zahradu 
(polyester + nitril)

29 Kč

Hecht 900029-8 (vel. 8) 
Hecht 900029-10 (vel. 10)

Rukavice na zahradu 
(polyester + latex)

37 Kč
vel. 8

vel. 8

vel. 7

vel. 10

vel. 10

od 5/15 od 5/15

600801 600805 600807 600808 600821

599 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 599 Kč
Pracovní část  
z uhlíkové oceli 
 
tloušťka  2 mm
délka ostří 295 mm
délka krku 300 mm
délka násady 1050 mm

Násada vyrobena  
ze speciálního  
kompozitního materiálu 
vyztuženého skelnými 
vlákny.
- fibErGLASS

Pracovní část  
z uhlíkové oceli 
 
tloušťka  2 mm
délka ostří 295 mm
délka krku 300 mm
délka násady 1050 mm

Násada vyrobena  
ze speciálního  
kompozitního materiálu 
vyztuženého skelnými 
vlákny.
- fibErGLASS

Pracovní část  
z uhlíkové oceli 
 
tloušťka  2 mm
délka ostří 295 mm
délka krku 300 mm
délka násady 850 mm

Násada vyrobena  
ze speciálního  
kompozitního materiálu 
vyztuženého skelnými 
vlákny.
- fibErGLASS

Pracovní část  
z uhlíkové oceli 
 
tloušťka  2 mm
délka ostří 295 mm
délka krku 300 mm
délka násady 850 mm

Násada vyrobena  
ze speciálního  
kompozitního materiálu 
vyztuženého skelnými 
vlákny.
- fibErGLASS

Pracovní část  
z uhlíkové oceli 
 
tloušťka  2 mm
délka ostří 295 mm
délka krku 300 mm
délka násady 1200 mm

Násada vyrobena  
z odolného jasanového 
dřeva.

1 399 Kč
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zAHrADní nářADí

2003 89 Kč 2004 89 Kč

420 CC 79 Kč 421 129 Kč 498 D2 139 Kč

435 Hb 2L 493 A 494 ADn199 Kč 189 Kč 299 Kč

m4b1
nůžky na stříhání
větví a vysokých stromů

299 Kč

527A 189 Kč 023 - 2W 229 Kč 041 C 259 Kč

159 Kč

r4

1 099 KčJzn200 - univerzální zahradní nůžky 200 cm

1 699 KčJzn356 - univerzální zahradní nůžky 200-356 cm

018 Kb 299 Kč 020 AKb

m9GLC držák nářadí

299 Kč036 WLG 399 Kč

teleskopické

G02fHn 299 Kč 0182036L 599 Kč

teleskopické

m
4

 T
2

A
 -

 a
lu

m
in

iu
m

 -
 t

e
le

s
k

o
p

ic
k

á

13
0–

24
3 

cm

f2AD 199 Kč018 LGG 399 Kč

teleskopické

020 ALGG 399 Kč

teleskopické

050GAH9L 659 Kč 599 Kč

teleskopické

050TAH9L 659 Kč

teleskopické

060AH9L

teleskopické

176 GT

179 Kč

2002 89 Kč

119 Kč / 5 ks

239 Kč

skládací
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Elektrický separátor popela
příkon [W] 800
objem nádrže [l] 18
hmotnost [kg] 4,5
textilní návlek - předfiltr

HECHT 21 E

1 099 Kč

detail filtru

Náhradní 
papírový filtr 

Ø 13 cm, 
obj. č. EDF 1010 

Cena 179 Kč

Elektrický separátor popela
příkon [W] 800
objem nádrže [l] 18
hmotnost [kg] 4,5
textilní návlek - předfiltr

HECHT 20 E

999 Kč

detail filtru

Náhradní 
papírový filtr 

Ø 13 cm, 
obj. č. EDF 1010 

Cena 179 Kč

Elektrický vysavač na 
mokro-suché vysávání
příkon [W] 1250
objem nádrže [l] 20
hmotnost [kg] 5,1

HECHT 8212

PŘÍSLUŠENSTVÍ
součást balení 8212

1 999 Kč

HECHT 8314

HECHT 008314

Elektrický vysavač na 
mokro-suché vysávání
příkon [W] 1400
objem nádrže [l] 30
hmotnost [kg] 7,5

5 m hadice k vysavači HECHT 8212, 
8314, 8314 Z

2 290 Kč

HECHT 8314 Z

Elektrický vysavač na 
mokro-suché vysávání
příkon [W] 1400
objem nádrže [l] 30
hmotnost [kg] 7,5

Se zásuvkou
230 V / 50 Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
součást balení 8314 a 8314Z

Náhradní papírový filtr 
k HECHT 8212, 8314,  

8314 Z - 3 ks, 
obj. č. EKF 1001

Zásuvka sepne vysavač cca 3 s 
po zapnutí přístroje v zásuvce 

(např. vrtačky).

Náhradní pěnový filtr 
k HECHT 8212,  

obj. č. EKF 1005

Náhradní HEPA filtr 
k HECHT 8314, 8314 Z, 

obj. č. EKF 1009

SEPARÁTORY A VYSAVAČE WET&DRY

79 Kč

199 Kč

299 Kč

199 Kč

1 399 Kč
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*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

motor 4-taktní [HP]* 2,4
trvalý výkon [W] 900
max. výkon [W] 1100
napětí [V] ~230 V/=12 V
hladina hluku [dB] 93

hmotnost [kg] 28
nádrž [l] 6
proud 230V/12V [A] 3,91/5,3
1 zásuvka + 12 V, pojistka, 
voltmetr, AVR regulace napětí

5 390 Kč

UNITEDPOWER GG 1300

motor 4-taktní [HP]* 7
trvalý výkon [W] 2600
max. výkon [W] 3000
napětí [V] ~230 V/=12 V
hladina hluku [dB] 96

hmotnost [kg] 46,5
nádrž [l] 15
proud 230V/12V [A] 11,3/8,3
2 zásuvky + 12 V, pojistka, 
voltmetr, AVR regulace napětí

 7 990 Kč

HECHT GG 3300

motor 4-taktní [HP]* 14
trvalý výkon [W] 5800 / 400 V
 1930 / 230 V
max. výkon [W] 6300 / 400 V
 2100 / 230 V
napětí [V] ~230/400 V/=12 V

hladina hluku [dB] 97
hmotnost [kg] 82
nádrž [l] 25
proud 400V/230V/12V [A] 8,5/8,5/8,3
2 zásuvky + 12 V, pojistka, voltmetr,
AVR regulace napětí, elektrostartér

21 990 Kč

UNITEDPOWER GG 7300

motor 4-taktní [HP]* 13
trvalý výkon [W] 5000
max. výkon [W] 5500
napětí [V] ~230 V/=12 V
hladina hluku [dB] 97

hmotnost [kg] 88
nádrž [l] 25
proud 230V/12V [A] 16/8,3
3 zásuvky + 12 V, pojistka, voltmetr, 
AVR regulace napětí, elektrostartér

18 990 Kč

UNITEDPOWER GG 6380

GENERÁTORY

motor 2-taktní [HP]* 2
trvalý výkon [W] 650
max. výkon [W] 720
napětí [V] ~230 V/=12 V
nadproudová ochrana ano

hladina hluku [dB] 91
hmotnost [kg] 16,5
nádrž [l] 4,2
proud 230V/12V [A] 2,82/5,3
1 zásuvka + 12 V, pojistka

2 990 Kč

HECHT GG 950 DC

motor 4-taktní OHV [HP]* 1,7
trvalý výkon [W] 900
max. výkon [W] 1000
napětí [V] ~230 V/=12 V
hladina hluku [dB] 95

hmotnost [kg] 14
nádrž  [l] 2,7
proud 230V/12V [A] 3,9/7,5
1 zásuvka + 12 V, pojistka, 
digitální regulace napětí

9 990 Kč

HECHT GG 1000i
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motor 4-taktní [HP]* 3
trvalý výkon [W] 1600
max. výkon [W] 2000
napětí [V] ~230 V/=12 V
hladina hluku [dB] 92

hmotnost [kg] 22
nádrž [l] 3,5
proud 230V/12V [A] 6,96/7,5
2 zásuvky, + 12 V, digitální 
regulace napětí

12 990 Kč

HECHT GG 2000i

13 790 Kč

BLUE BIRD NEA 52
motor 2-taktní BLUE BIRD
objem [cm3] 51,7
výkon [kW/HP] 2,0/2,6
hmotnost [kg] 10,5
Prokluzová odstředivá spojka

Vrták není součástí výbavy

34 990 Kč

BLUE BIRD PROFI T – 135 HO
motor 4-taktní
HONDA GCV 135
objem [cm3] 135
výkon [kW/HP]* 3,7/4,5
výkon [Nm/ot-1] 9,7/2500
hmotnost [kg] 29

Prokluzová odstředivá 
spojka, zpětný chod
Vrták není součástí 

výbavy

4 990 Kč

HECHT 43
motor 2-taktní HECHT
objem [cm3] 43
výkon [kW] 1,45
hmotnost [kg] 11
hloubka vrtáku [mm] 730 

VRTÁK 150 mm 
V CENĚ!

Vrtáky dvoubřité pro PROFI T – 135 HO [nejsou součástí výbavy]
rozměr [mm] obj. kód cena

200 x 700 722020 6 990 Kč

300 x 700 722040 8 990 Kč

350 x 700 722050 9 590 Kč

400 x 700 722060 9 990 Kč

200 x 1000 722160 7 990 Kč

300 x 1000 722180 8 990 Kč
Nástavec vrtáku obj. kód cena

500 mm 751380 2 990 Kč

1000 mm 751390 3 990 Kč

Vrtáky pro NEA 52 [nejsou součástí výbavy]
rozměr [mm] obj. kód cena

80 x 800 720020 2 290 Kč

100 x 800 720040 2 390 Kč

120 x 800 720070 2 590 Kč

150 x 800 720170 2 790 Kč

180 x 800 720210 2 890 Kč

200 x 800 720350 2 990 Kč
Nástavec vrtáku obj. kód cena

400 mm 750360 1 490 Kč

VRTÁKY PRO: HECHT 43 [nejsou součástí výbavy]
rozměr [mm] obj. kód cena

100 0043100 799 Kč

150 0043150 899 Kč

200 0043200 999 Kč

Nástavec vrtáku obj. kód cena

346 mm 0043346 399 Kč

GENERÁTOR, ZEMNÍ VRTÁKY

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

2016

2016
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příkon [W] 800
objem bubnu [l] 180
hmotnost [kg] 71

HECHT 2180

detail převodu

6 990 Kč

příkon [W] 900
objem bubnu [l] 220
hmotnost [kg] 85

HECHT 2222

detail převodu

8 990 Kč

příkon [W] 550
objem bubnu [l] 140
hmotnost [kg] 59

HECHT 2140

detail převodu

5 790 Kč

příkon [W] 550
objem bubnu [l] 120
hmotnost [kg] 50

HECHT 2120

detail převodu

MÍCHAČKY, KOMPRESORY

HECHT 2025
motor 230V/50 Hz
příkon [kW/HP] 1,5/2
max. tlak [bar] 8
nádrž [l] 24
hmotnost [kg] 24
olejový

2 690 Kč

pistol + hadice
obj. č.: 002024 349 Kč

HECHT 2050
motor 230V/50 Hz
příkon [kW/HP] 1,5/2
max. tlak [bar] 8
nádrž [l] 50
hmotnost [kg] 36
olejový, 2 výstupy

3 590 Kč

VELKÁ ZÁSOBA 
STLAČENÉHO 
VZDUCHU

HECHT 2351
motor 230V/50 Hz
příkon [kW/HP] 2,2/3
max. tlak [bar] 8
nádrž [l] 50
hmotnost [kg] 39
olejový, 2 výstupy

5 990 Kč

DVOUVÁLCOVý

PROMO

od 5/15

od 3/154 490 Kč
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ELEKTRICKé RUČNÍ NÁŘADÍ

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 850
otáčky bez zatížení [ot./min] 0-3000
příklep [úd./min] 0-45000
max. Ø vrtání železo / beton / dřevo [mm] 10 / 13 / 25
hmotnost [kg] 2,3

799 Kč

HECHT 1085
elektrická vrtačka s příklepem

volitelná rychlost,  
rychloupínací hlava,  
přídavná rukojeť,  
měrka hloubky vrtání

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1050
otáčky bez zatížení [ot./min] 0-1000 / 0-3000
příklep [úd./min] 0-48000
max. Ø vrtání železo / beton / dřevo [mm] 13 / 20 / 30
hmotnost [kg] 3,53

1 599 Kč

HECHT 1110
elektrická vrtačka s příklepem

2 rychlosti,  
přídavná rukojeť,  
měrka hloubky 
vrtání

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 800
otáčky bez zatížení [ot./min] 0-900
příklep [úd./min] 0-4770
max. Ø vrtání železo / beton / dřevo [mm] 13 / 26 / 30
hmotnost [kg] 3,85

2 190 Kč

HECHT 1080
elektrická vrtačka / kladivo

uchycení SDS Plus, 
přídavná rukojeť, měrka  
hloubky vrtání, plastový kufr  
na přenášení, 2 ks sekacích bitů 
(14x250 mm), 3 ks vrtacích bitů 
(12x150/14x160/16x250 mm)

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1050
otáčky bez zatížení [ot./min] 0-3000
příklep [úd./min] 0-45000
max. Ø vrtání železo / beton / dřevo [mm] 13 / 16 / 25
hmotnost [kg] 2,6

949 Kč

HECHT 1105
elektrická vrtačka s příklepem

volitelná rychlost,  
rychloupínací hlava,  
přídavná rukojeť,  
měrka hloubky vrtání

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1500
otáčky bez zatížení [ot./min] 820
příklep [úd./min] 4400
síla úderu [J] 6
max. Ø vrtání beton  32
hmotnost [kg] 5,7

2 790 Kč

HECHT 1029
elektrická vrtačka / kladivo

uchycení SDS Plus, 
přídavná rukojeť, měrka  
hloubky vrtání, 2 ks sekacích  
bitů (14x250 mm), 2 ks vrtacích  
bitů (8x150x12x150 mm), 
plastový kufr na přenášení

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 950
otáčky bez zatížení [ot./min] 0-1100
příklep [úd./min] 0-5000
síla úderu [J] 3
max. Ø vrtání železo / beton / dřevo [mm] 13 /26 / 30
hmotnost [kg] 4,03

2 490 Kč

HECHT 1095
elektrická vrtačka / kladivo

uchycení SDS, 
přídavná rukojeť,  
měrka hloubky vrtání,  
1 ks 12x150 mm sekací bit, 
plastový kufr na přenášení
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Dvě  
pracovní  
polohy

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1200
příklep [úd./min] 3 500
síla úderu [J] 12
hmotnost [kg] 6,75

3 990 Kč

přídavná rukojeť, 1 ks sekací 
bit (18x270 mm), plastový kufr 
na přenášení

HECHT 1120
bourací kladivo

HECHT 1150
aku šroubovák

napětí [V] 3,6 
baterie Li-ion, 1,5 Ah
otáčky bez zatížení [ot./min] 180
max. krouticí moment [N.m]  až 4
upínání  1/4“ imbus

nabíječka (3-5 h), LED světlo, 
LED indikátor nabití, otočná 
hlavice 60°, sada bitů, 
plastový kufr  
na přenášení

599 Kč

Pravý / levý chod
Nabíječka 3-5 h
Ukazatel stavu nabití

Otočná  
hlavice 60°

ELEKTRICKé RUČNÍ NÁŘADÍ

HECHT 1277
aku šroubovák / vrtačka

Rychlonabíječka 1 h

napětí [V] 20 
baterie Li-ion, 1,5 Ah
otáčky bez zatížení 
[ot./min] 0-350 / 0-1250
max. kroutící moment [N.m] 25
Ø upínání [mm] 0,8-10

2 rychlosti, 2 baterie,  
rychlonabíječka (1 h),  
6 ks šroubovacích bitů,  
6 ks vrtáků, magnetický  
držák bitů, plastový kufr  
na přenášení

2 490 Kč

LED 
SvětLO

LED 
SvětLO

Rychlonabíječka 1 h 
Příklep

napětí [V] 18 
baterie Ni-Cd, 1,3 Ah
otáčky bez zatížení 
[ot./min] 0-400 / 0-1350
max. kroutící moment [N.m] 30
Ø upínání [mm] 1,5-13
max. Ø vrtání
železo / dřevo [mm] 13 / 25
hmotnost [kg] 2,4

2 490 Kč

HECHT 1263
aku šroubovák / příklepová vrtačka

2 rychlosti, 2 baterie, 
rychlonabíječka (1 h), 
přídavná rukojeť, měrka 
hloubky vrtání, plastový 
kufr na přenášení

LED 
SvětLO

2 baterie  

HECHT 1215
aku šroubovák / vrtačka

HECHT 1223
aku šroubovák / vrtačka

Rychlonabíječka 1 h
Rychlonabíječka 1 h
2 Baterie
Ukazatel stavu nabití

napětí [V] 12 
baterie Li-ion, 1,5 Ah
otáčky bez zatížení 
[ot./min] 0-350 / 0-1350
max. kroutící moment [N.m] 20
Ø upínání [mm] 0,8-10

napětí [V] 20 
baterie Li-ion, 1,3 Ah
otáčky bez zatížení 
[ot./min] 0-350 / 0-1250
max. kroutící moment [N.m] 25
Ø upínání [mm] 0,8-10

2 rychlosti, rychlonabíječka 
(1 h), 6 ks šroubovacích bitů, 
6 ks vrtáků, magnetický 
držák bitů, plastový kufr na 
přenášení

2 rychlosti, 2 baterie,  
rychlonabíječka (1 h), 6 
ks šroubovacích bitů, 6 ks 
vrtáků, magnetický držák 
bitů, plastový kufr na 
přenášení

1 399 Kč 2 190 Kč

LED 
SvEtLO

LED 
SvEtLO

od 3/15 od 3/15

2 baterie  
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elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 400
otáčky bez zatížení [ot./min] 3000
řezná hloubka
dřevo / železo [mm] 55 / 6
hmotnost [kg] 1,75

649 Kč

HECHT 1540
elektrická přímočará pila

pilový plátek, imbusový klíč

ELEKTRICKé RUČNÍ NÁŘADÍ

001277B
baterie 1,5 Ah pro 
HECHT 1277 a 1278

799 Kč

001263B
baterie 1,3 Ah  
pro HECHT 1263 a 1218

529 Kč

HECHT 1278
aku šroubovák / příklepová vrtačka

Rychlonabíječka 1 h
Příklep

napětí [V] 20 
baterie Li-ion, 1,5 Ah
otáčky bez zatížení 
[ot./min] 0-350 / 0-1250
příklep [úd./min] 0-525 / 0-18 750
max. kroutící moment [N.m] 35
Ø upínání [mm] 2-13

2 rychlosti, 2 baterie, příklep,  
rychlonabíječka (1 h), 6 
ks šroubovacích bitů, 6 ks 
vrtáků, magnetický držák 
bitů, plastový kufr na 
přenášení

2 790 Kč

LED 
SvEtLO

001278B
baterie 3 Ah  
pro HECHT 1277 a 1278

001215B 
baterie 1,5 Ah  
pro HECHT 1215

001223B 
baterie 1,3 Ah  
pro HECHT 1223

1 199 Kč

549 Kč

599 Kč

vrtáky - průměr:  
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;  
5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9;  
9,5; 10 mm, kovový box

8 ks vodicích hlavic na šrouby: 
14 ks bitů 25 mm, 5 ks bitů 50 mm 
držák bitů

129 Kč

399 Kč

HECHT 000998
sada vrtáků - 19 ks

HECHT 000997
sada bitů - 28 ks

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 800
otáčky bez zatížení [ot./min] 0-2900
řezná hloubka
dřevo / železo / hliník / plast [mm] 80 / 8 / 12 / 8
hmotnost [kg] 2,5

1 199 Kč

HECHT 1580
elektrická přímočará pila

pilový plátek,  
2 ks imbusový klíč, 
plastový kryt základny 

Včetně 
vodícího 
pravítka

AC LASER

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 570
otáčky bez zatížení [ot./min] 800-3000
řezná hloubka
dřevo / železo [mm] 65 / 8
hmotnost [kg] 2

849 Kč

HECHT 1557
elektrická přímočará pila

pilový plátek, imbusový klíč

LED 
SvětLO

Ilustrační obrázek (001277B)

2 baterie  
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elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1300
otáčky bez zatížení [ot./min] 5000
průměr kotouče [mm] 185 
řezná hloubka [mm] 65
hmotnost [kg] 4

1 399 Kč

HECHT 1618
elektrická kotoučová pila

pilový kotouč,  
vodící pravítko

řezný kotouč 
HECHT 001618
průměr kotouče 

185 mm

129 Kč

ELEKTRICKé RUČNÍ NÁŘADÍ

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 600
otáčky bez zatížení [ot./min] 5500
průměr kotouče [mm] 89
řezná hloubka dřevo [mm] 28,5
řezná hloubka se základnou [mm] 23
řezná hloubka hliník [mm] 3
řezná hloubka dlážky [mm] 8

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 600
otáčky bez zatížení [ot./min] 5500
průměr kotouče [mm] 89
řezná hloubka dřevo [mm] 28,5
řezná hloubka se základnou [mm] 23
řezná hloubka hliník [mm] 3
řezná hloubka dlážky [mm] 8

1 899 Kč 2 490 Kč

HECHT 1060
elektrická ponorná pila

HECHT 1060 SET
elektrická ponorná pila

pilový kotouč na dřevo,  
pilový kotouč na plast a hliník, 

diamantový kotouč, vodicí pravítko, 
pokosová základna, klíč, imbusový 

klíč, prachový adaptér, plastový kufr

pilový kotouč na dřevo,  
pilový kotouč na plast a hliník, 

diamantový kotouč, vodicí 
pravítko, klíč, imbusový klíč, 

prachový adaptér

Včetně 
pokosové 
základny

+ Box + Box

LASERLASER

001060A 2 ks 
kotouč na dřevo

001060B 2 ks  
kotouč na hliník

001060C 2 ks 
diamantový kotouč

189 Kč 189 Kč 189 Kč

1 899 Kč

HECHT 814
Pokosová pila s laserem
motor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1400
průměr kotouče [mm] 210
rozsah naklápění 0° / 0° / 45°
pokosové řezy 90 ° až 45 ° doleva

motor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1900
průměr kotouče [mm] 255
rozsah naklápění 0° / 0° / 45°
pokosové řezy 90 ° až 45 ° doleva

3 590 Kč

7 390 Kč

HECHT 818
Pokosová pila s laserem

HECHT 8199 PROFI
Pokosová pila s laserem

motor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1800
průměr kotouče [mm] 210
rozsah naklápění 0° / 0° / 45°
pokosové řezy 90 ° až 45 ° doleva

při 90° x 90° 55 x 120 mm
při 45° x 45° 32 x 80 mm
při 45° x 90° 40 x 120 mm
při 90° x 45° 55 x 80 mm

při 90° x 90° 85 x 300 mm
při 45° x 45° 45 x 150/45 x 210 mm
při 45° x 90° 45 x 300 mm
při 90° x 45° 85 x 210 mm

při 0° x 0° 62 x 310 mm
při 0° x 45° 36 x 310 mm
při 45° x 0° 62 x 215 mm
při 45° x 45° 36 x 215 mm

AC LASER
LASER

pilový kotouč 
pro HECHT 814
(210 x 25,4 x 24 Z)
obj. č.: 814000018

pilový kotouč 
pro HECHT 818
(210 x 25,4 x 24 Z)
obj. č.: 814000018

239 Kč 239 Kč

Rozměry dřeva pro řezání

Rozměry dřeva pro řezání

Rozměry dřeva pro řezání

od 4/15
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ELEKTRICKé RUČNÍ NÁŘADÍ

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1600
otáčky bez zatížení [ot./min] 5000
průměr kotouče [mm] 190 
řezná hloubka [mm] 63
hmotnost [kg] 4,6

2 090 Kč

HECHT 1619
elektrická kotoučová pila

pilový kotouč,  
vodící pravítko

AC 
LASER

řezný kotouč 
HECHT 001619
průměr kotouče 

190 mm

159 Kč

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 710
otáčky bez zatížení [ot./min] 10500
průměr kotouče [mm] 115
velikost uchycení kotouče M14
hmotnost [kg] 2,18

899 Kč

HECHT 1371
elektrická úhlová bruska

přídavná rukojeť, klíč

brusný kotouč není 
součástí balení

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1500
otáčky bez zatížení [ot./min] 4700
průměr kotouče [mm] 185 
řezná hloubka [mm] 64
hmotnost [kg] 4,3

1 899 Kč

HECHT 1617
elektrická kotoučová pila

pilový kotouč,  
vodící lišta,  
imbusový klíč

řezný kotouč 
HECHT 001617
průměr kotouče 

185 mm

159 Kč

AC 
LASER

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1300
otáčky bez zatížení [ot./min] 7800
průměr kotouče [mm] 150
velikost uchycení kotouče M14
hmotnost [kg] 3,66

1 299 Kč

HECHT 1313
elektrická úhlová bruska

přídavná rukojeť, klíč, 
imbusový klíč

brusný kotouč není 
součástí balení

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 2200
otáčky bez zatížení [ot./min] 6000
průměr kotouče [mm] 230
velikost uchycení kotouče M14
hmotnost [kg] 5,98

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 300
otáčky bez 
zatížení [ot./min] 15000-22000
rychloupínání nástrojů, plastový 
kufřík na přenášení

1 999 Kč 1 399 Kč

HECHT 1322
elektrická úhlová bruska

přídavná rukojeť, klíč, 
imbusový klíč, soft start

brusný kotouč není 
součástí balení

SOFT 
START

HECHT 1630
elektrická oscilační bruska

0001630A  
2 ks pilových listů

0001630B  
10 ks brusných papírů 
zrnitost 60, 100, 120, 240

0001630C  
1 brusný kotouč  
1 brusná rašple

od 5/15

Standardní výbava
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0001781060 brusný papír pro HECHT 1781
 rozměr 533 x 76 mm, hrubost 60

0001713060 brusný papír pro HECHT 1713
 hrubost 60

0001730060 brusný papír pro HECHT 1730
 rozměr 115 x 230 mm, hrubost 60

0001781080 brusný papír pro HECHT 1781
 rozměr 533 x 76 mm, hrubost 80

0001713080 brusný papír pro HECHT 1713
 hrubost 80

0001730080 brusný papír pro HECHT 1730
 rozměr 115 x 230 mm, hrubost 80

0001781120 brusný papír pro HECHT 1781
 rozměr 533 x 76 mm, hrubost 120

0001713120 brusný papír pro HECHT 1713
 hrubost 120

0001730120 brusný papír pro HECHT 1730
 rozměr 115 x 230 mm, hrubost 120

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 130
otáčky bez zatížení [ot./min] 13 000
brusná deska [mm] 140 x 90
hmotnost [kg] 1,1

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 300
otáčky bez zatížení [ot./min] 6 000 - 11 000
brusná deska [mm] 115 x 230
hmotnost [kg] 2,26

599 Kč 899 Kč

159 Kč/3 ks

79 Kč/3 ks

79 Kč/3 ks

159 Kč/3 ks

79 Kč/3 ks

79 Kč/3 ks

159 Kč/3 ks

79 Kč/3 ks

79 Kč/3 ks

HECHT 1713
elektrická vibrační bruska

HECHT 1730
elektrická vibrační bruska

brusný papír, plastová 
nádoba na prach

brusný papír, plastová 
nádoba na prach

ELEKTRICKé RUČNÍ NÁŘADÍ

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 900
otáčky bez zatížení [ot./min] 16000
max. brusná šířka [mm] 82 
max. brusná hloubka [mm] 3
max. hloubka drážkování [mm] 15
hmotnost [kg] 2,8

1 299 Kč

HECHT 1790
elektrický hoblík

box s příslušenstvím 
(montážní klíče),  
vodící pravítko

279 Kč

HECHT 001790
pracovní stojan pro hoblík HECHT 1790

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 810
otáčky bez zatížení [ot./min] 380
brusná plocha [mm] 140 x 76
brusný pás [mm] 533 x 76
hmotnost [kg] 3,2

1 399 Kč

HECHT 1781
elektrická pásová bruska

brusný pás, sáček na prach
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elektrické ruční nářadí

rozměry [cm] 60 x 55,5 x 76-105
max. zatížení [kg] 100
hmotnost [kg] 9,8

rozměry [cm] 60 x 58 x 77-107
max. zatížení [kg] 100
hmotnost [kg] 12,5

1 199 Kč

1 599 Kč

1 199 Kč

1 079 Kč

999 Kč

pracovní plocha - bambus pracovní plocha - hliník a ocel

1 799 Kč

skládací

nastavení 
výšky

skládací

nastavení 
výšky

HecHt 0001
univerzální pracovní stůl

HecHt 1808
transformátorová svářečka

HecHt 0002
univerzální pracovní stůl

elektromotor� 230�V/50�Hz
příkon�[W]� 1200
otáčky�bez�zatížení�
[ot./min]� 9000-30000
nastavení�hloubky�[mm]� 0-60
velikost�upínání�[mm]� 6�/�8�
hmotnost�[kg]� 4,73

1 799 Kč

HecHt 1412
horní fréza

2 upínací pouzdra,  
vodící pravítko, vodící 
lišta, klíč, imbusový 
klíč, prachový adaptér

nastav. výšky [cm] 57-80
hmotnost [kg] 16,4

1 999 Kč

HecHt 000999
pracovní židle

HecHt 900201
Ochranný svářecí štít

HecHt 900204
Ochranný svářecí štít

HecHt 900241
Ochranný svářecí štít

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1350
otáčky bez zatížení 
[ot./min] 0-570 / 0-760
průměr nástroje [mm] 120
výška nástroje [mm] 590
velikost uchycení nástroje M14
hmotnost [kg] 3,5

1 999 Kč 2 290 Kč

HecHt 1135
elektrická míchačka

HecHt 1136
elektrická míchačka

včetně míchacího 
nástroje 120x590 mm

včetně míchacího  
nástroje  

120x590 mm,  
plastový kufr  
na přenášení

pro HECHT 1136

vstupní kapacita [KVA] 4,2
svařovací proud [A] 40 - 80
svářecí napětí [mm] 21,2 V
průměr elektrod [mm] 1,6 - 2,5
příkon  4 kVA / 80 A
hmotnost [kg] 12

rozměr skla [mm] 100x50
stmívací čas [s] ≤ 1/25000 s
hmotnost [kg] 0,49 kg
solární článek + výměnné Lithiové baterie, plně 
automatické spínání, indikace slabé baterie

od 4/15

od 4/15

od 4/15
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opalovací pistole, transportéry

HecHt 2630

HecHt 2950

motor HECHT OHV
výkon [HP] 6,5
hmotnost [kg] 178
max. hmotnost nákladu [kg] 300

motor HECHT OHV
výkon [HP] 9
hmotnost [kg] 270
max. hmotnost nákladu [kg] 500

39 990 Kč

64 990 Kč

Pojezd - 3 rychlosti vpřed, 1 vzad
Roztažitelná korba:
907 x 600 x 210 mm /  
1004 x 860 x 210 mm

Pojezd - 3 rychlosti vpřed, 1 vzad
Hydraulické zvedání korby
Rozměr korby:    1000 x 700 x 450 mm

3 990 Kč

002950
Přídavný pluh

329 Kč 899 Kč

HecHt 2020
opalovací pistole

HecHt 2200 BoX
opalovací pistole

elektromotor 230V/50 Hz
příkon [W] 2000
nastavení teploty [°C] 350 / 600
objem vzduchu [l/min] 480
hmotnost [kg] 0,6

elektromotor 230V/50 Hz
příkon [W] 2000
nastavení teploty [°C] 80-600
objem vzduchu [l/min] 480
hmotnost [kg] 0,7

Příslušenství součástí balení

Příslušenství obj. č. 002020

Displej

xx Kč

od 5/15
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infračervené zářiče, topidla

napětí 400V/50 Hz
příkon [W] 5000 W
nastavení [W] 30 / 2500 / 5000
prostor vytápění [m3] 60
průtok vzduchu [m3/h] 388
hmotnost [kg] 7,1

napětí 230V/50 Hz
příkon [W] 3000
nastavení [W] 25 / 1500 / 3000
prostor vytápění [m3] 40
průtok vzduchu [m3/h] 360
hmotnost [kg] 6,6

1 999 Kč

1 499 Kč

HecHt 3330
přímotop s ventilátorem a termostatem

HecHt 3530
přímotop s ventilátorem a termostatem

tepelná pojistka, 
ventilátor, termostat, 
stupeň ochrany IPX4, 
nerezové výhřevné těleso 
s povrchovou úpravou

tepelná pojistka, 
ventilátor, termostat, 
stupeň ochrany IPX4, 
nerezové výhřevné těleso 
s povrchovou úpravou

1 799 Kč

1 199 Kč

napětí 230V/50 Hz
příkon [W] 3000
nastavení [W] 30 / 1500 / 3000
prostor vytápění [m3] 50
průtok vzduchu [m3/h] 420
hmotnost [kg] 4,7

napětí 230V/50 Hz
příkon [W] 3000
nastavení [W] 1000 / 2000 / 3000
prostor vytápění [m3] 30
průtok vzduchu [m3/h] 500
hmotnost [kg] 3,3

HecHt 3420
přímotop s ventilátorem

HecHt 3500
přímotop s ventilátorem a termostatem

možno použít 
jako větrák

tepelná pojistka, 
ventilátor, stupeň ochrany 
IPX4, nerezové výhřevné 
těleso s povrchovou 
úpravou

tepelná pojistka, 
ventilátor, termostat, 
stupeň ochrany IPX4, 
nerezové výhřevné těleso 
s povrchovou úpravou

napětí 230V/50 Hz
příkon [W] 2400
prostor vytápění - krytá plocha [m2] 30
rozměry [cm] 150 x 19 x 6,7
hmotnost [kg] 9,7

napětí 230V/50 Hz
příkon [W] 1800
prostor vytápění - krytá plocha [m2] 20
rozměry [cm] 100 x 19 x 6,7
hmotnost [kg] 6,5

4 590 Kč 6 390 Kč

HecHt 3240
Infračervený zářič

HecHt 3180
Infračervený zářič

999 Kč

003180
termostat s dálkovým ovládáním 
pro HECHT 3180, 3240
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skákací Hrady

HecHt 59112

HecHt 59236

9 390 Kč

součástí balení každého hradu 
je ventilátor pro nafukování 
 
330 W pro 
59314, 
59072; 

450 W pro 
59236, 
59112, 
59160, 
59271; 

680 W pro 
59060, 
59109.

*Hračka splňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček a všechny zákonné normy dle české legislativy.

D x Š x V [cm] 350 x 210 x 200
Hmotnost [kg] 17,6
Počet dětí / max. zatížení [kg] 2 / 90
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.*

D x Š x V [cm] 325 x 300 x 220
Hmotnost [kg] 20,2
Počet dětí / max. zatížení [kg] 3 / 135
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.*

59314

6 390 Kč

D x Š x V [cm] 280 x 210 x 210
Hmotnost  13,7 kg
Počet dětí / max. zatížení 2 / 90 kg
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.*

10 990 Kč

Nová nejmilejší atrakce vašich dětí, díky 
které se mohou dosytosti věnovat svým 
oblíbeným činnostem - skákání, klouzání, 
prolézání a užít si spoustu hodin skvělé 
zábavy a zároveň zdravého pohybu. 
Skákací hrady jsou vhodné pro děti od 3 
let a na bocích jsou vybaveny síťovinou 
a měkkými bezpečnostními mantinely, 
díky kterým nemusíte mít starosti o 
bezpečnost dětí při hře. Samozřejmostí 
jsou zemnící kolíky pro bezpečné 
ukotvení hradu a velkou výhodou 
minimální nároky na skladování - stačí 
je jednoduše vypustit a složit. Hrad je 
nafouknutý do 1 minuty.
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skákací Hrady

HecHt 59072

9 390 Kč

D x Š x V [cm] 800 x 335 x 180
Hmotnost [kg] 22,5
Počet dětí 10
Nafukovací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části  
z polyesteru. Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy  
a ventilátor.*

síť na  
volejBal  
zdarma

HecHt 59271

12 290 Kč

D x Š x V [cm] 350 x 280 x 190
Hmotnost [kg] 22
Počet dětí / max. zatížení [kg] 3 / 135
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.  
Sada na připojení hadice s vodou, spodní bazének s výpustí.*

Bazének 
s vodou

HecHt 59160

11 790 Kč

D x Š x V [cm] 400 x 275 x 200
Hmotnost [kg] 21,1
Počet dětí / max. zatížení [kg] 4 / 180
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.*
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skákací Hrady, dětské nářadí

89 Kč

dětský 
rýč
PT406-1

89 Kč

dětská 
lopata
PT406-2

89 Kč

dětské 
HráBě
PT406-4

89 Kč

dětské 
HráBě
PT406-5

89 Kč 89 Kč

dětská 
motyka
PT406-6

dětská 
lopata
PT406-7

199 Kč

HecHt 59109HecHt 59060

15 990 Kč12 990 Kč

D x Š x V [cm] 350 x 340 x 245
Hmotnost [kg] 30,3
Počet dětí / max. zatížení [kg] 4 / 180
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.*

D x Š x V [cm] 360 x 300 x 240
Hmotnost [kg] 28
Počet dětí / max. zatížení [kg] 4 / 180
Skákací část z vysoce odolného laminovaného PVC, ostatní části z polyesteru. 
Součástí balení jsou zemnící kolíky, záplaty pro opravy a ventilátor.*

dárkové 
Balení

HecHt 55202
Sada nářadí pro děti  
i dospělé
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45 cm
93 cm

45 cm
148 cm

45 cm

45 cm
154 cm

170 cm

dětská šlapadla, accu autíčka
HecHt 51412

vyklápěč s vlekem
HecHt 51312
vyklápěč

HecHt 51415HecHt 51413

1 699 Kč 1 999 Kč

D x Š x V [cm] 154 x 45 x 61
max. zatížení [kg] 30
hmotnost [kg] 10,2
Populární dětský nakladač s ovládací pákou a 
řetězovým převodem pro děti ve věku 3-6 let. 
EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC

D x Š x V [cm] 170 x 45 x 53
max. zatížení [kg] 30
hmotnost [kg] 9,2

Populární dětský nakladač s ovládací pákou a 
řetězovým převodem pro děti ve věku 3-6 let. 

EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC

D x Š x V [cm] 93 x 45 x 53
max. zatížení [kg] 30
hmotnost [kg] 7,6

D x Š x V [cm] 148 x 45 x 53
max. zatížení [kg] 30
hmotnost [kg] 9,2

2 190 Kč

HecHt 55118

3 390 Kč

2 090 Kč

D x Š x V [cm] 110 x 75 x 78
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 2x 25 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 17
rychlost [km/h] 3,5-7 

2 motory, zvukové 
efekty, zpátečka

Oblíbený vyklápěč s řetězovým převodem  
pro děti ve věku 3-6 let. EN 71-1, EN 71-2, EN 

71-3, 2009/48/EC

Oblíbený vyklápěč s řetězovým převodem  
pro děti ve věku 3-6 let. EN 71-1, EN 71-2, EN 
71-3, 2009/48/EC

HecHt 52132

2 290 Kč

D x Š x V [cm] 96 x 51 x 59
max. zatížení [kg] 20
baterie / motor 6 V, 4,5 Ah / 18 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 8,2
rychlost [km/h] 3 

zvukové efekty, 
zpátečka

51 cm96 cm
75 cm110 cm
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accu autíčka

HecHt 59922 

4 990 Kč

D x Š x V [cm] 115 x 73 x 61
max. zatížení [kg] 35
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 2x 35 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 17,2
rychlost [km/h] 5-7 

funkční světla, 
zpátečka, hudba, 
2 motory, dálkové 
ovládání

115 cm 73 cm

HecHt 56185

4 490 Kč

D x Š x V [cm] 110 x 73 x 78
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 2x 6 V, 10 Ah / 2x 25 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 17,5
rychlost [km/h] 3,2-6,8 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
velká kola,  
2 motory, dálkové 
ovládání, audio vstup 
(jack 3,5)

10 aH

110 cm 73 cm

3 990 Kč

D x Š x V [cm] 110 x 73 x 78
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 2x 6 V, 7 Ah / 2x 25 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 17,5
rychlost [km/h] 3,2-6,8 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
velká kola,  
2 motory

HecHt 56181

110 cm 73 cm

HecHt 55388

3 790 Kč

D x Š x V [cm] 116 x 73 x 50
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 25 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 15
rychlost [km/h] 3 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, MP3

116 cm 73 cm

HecHt 55128

4 590 Kč

D x Š x V [cm] 112 x 70 x 74
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 12 V, 7Ah / 2x 25 W
pro děti ve věku 3-8 let
rychlost [km/h] 3-6 

2 motory, zvukové 
efekty, zpátečka

112 cm 70 cm

HecHt 51119

3 290 Kč

D x Š x V [cm] 101 x 53 x 43,5
max. zatížení [kg] 25
baterie / motor 2x 6 V, 4 Ah / 2x 15 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 9,9
rychlost [km/h] 3-5 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
2 motory, dálkové 
ovládání

53 cm101 cmod 4/15

od 4/15

od 4/15



69

accu autíčka

6 290 Kč

D x Š x V [cm] 127 x 87 x 64
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 12 V, 10 Ah / 2x 35 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 22
rychlost [km/h] 5 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
2 motory, dálkové 
ovládání, MP3, 
bezpečnostní pásy, 
LED světla

HecHt 56058

7 390 Kč

D x Š x V [cm] 130 x 90 x 65
max. zatížení [kg] 40
baterie / motor 12 V, 10 Ah / 2x 35 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 25
rychlost [km/h] 3-6 

zvukové efekty, 
zpátečka, 2 motory, 
bezpečnostní pásy

HecHt 55206 lakovaný povrch

7 990 Kč

D x Š x V [cm] 140 x 97 x 72
max. zatížení [kg] 40
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 2x 35 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 29
rychlost [km/h] 3-6 

HecHt 51004 lakovaný povrch

opravdu 
velké auto 

pro dvě děti

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka,  
2 motory, MP3

led světla

funkční  
pérování

lakovaný  
povrcH

90 cm

HecHt 55058

5 490 Kč

D x Š x V [cm] 140 x 75 x 55
max. zatížení [kg] 40 
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 2x 30 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 21,5
rychlost [km/h] 3,5-7 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
2 motory, bezpečnostní 
pásy

140 cm

130 cm

75 cm

127 cm
87 cm

140 cm

97 cm

lakovaný  
povrcH

D x Š x V [cm] 127 x 87 x 64
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 2x 35 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 22
rychlost [km/h] 5 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
2 motory, dálkové 
ovládání, MP3, 
bezpečnostní pásy, 
LED světla

5 590 Kč

HecHt 51003

led světla

funkční  
pérování

pro 2 děti

127 cm
87 cm

D x Š x V [cm] 127 x 87 x 64
max. zatížení [kg] 30
baterie / motor 12 V, 7 Ah / 2x 35 W
pro děti ve věku 3-8 let
hmotnost [kg] 22
rychlost [km/h] 5 

světelné a zvukové 
efekty, zpátečka, 
2 motory, dálkové 
ovládání, MP3, 
bezpečnostní pásy, 
LED světla

5 590 Kč

HecHt 51002

led světla

funkční  
pérování

127 cm
87 cm

pro 2 děti

od 4/15

od 4/15

od 4/15
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zaHradní grily

king grill malaga

Kvalitní robustní plechový gril s teploměrem, nastavením 
výšky topeniště, regulací vzduchu a popelníkem.
Rozměr: 56 x 69 x 94 cm 1 999 Kč

king grill merida

Gril s odkládací plochou, kolečky a odnímatelným 
popelníkem. Rozměry: 57 x 57 x 92 cm 1 999 Kč

king grill Bodega

Nerezový gril s vrchním zavíracím 
krytem. Rozměr: 48 x 48 x 86 cm 1 499 Kč

HecHt Ball HecHt kugelgrill

king grill smoker

Třídílný gril s teploměrem a chromovými rošty. 
Zajímavý design. Rozměry: 47,5 x 40,5 x 80 cm 1 299 Kč

499 Kč

Takzvaný „Vodní gril“
Pokrm může být 

připravován nad vodní 
lázní. Umožňuje udit, 

grilovat i opékat.

Tloušťka plechu -  
tělo 0,7 mm,  

nožičky 0,8 mm. 
Stabilní oproti slabším 
konkurenčním grilům.

Slitinový rošt
obj. č.  HECHT 50011

Gril s odkládací plochou, kolečky a odnímatelným 
popelníkem. Rozměry: 116 x 60 x 98 cm

Nerezový gril s odkládací plochou, kolečky a odnímatelným 
popelníkem. Rozměry: 65 x 59 x 100cm 5 990 Kč2 190 Kč
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Gril z ocelového plechu je ošetřen proti 
nežádoucím vlivům černou žáruvzdornou 
barvou. Dvě topeniště, tři způsoby použití, 
teploměr, velká odkládací police.  
Nastavení výšky topeniště.
Rozměr: 115 x 65 x 133 cm

• malé grilování
• velké grilování
•  douzování neboli 

nepřímé grilování

HECHT SENTINEL

3 990 Kč

Gril z ocelového plechu je ošetřen proti nežádoucím vlivům černou 
žáruvzdornou barvou. Dvě topeniště, tři způsoby použití, teploměr, velká 
odkládací police. Rozměr: 175 x 76 x 154 cm

Gril z ocelového plechu je ošetřen proti nežádoucím vlivům černou 
žáruvzdornou barvou. Dvě topeniště, tři způsoby použití, teploměr, velká 
odkládací police. Rozměr: 132 x 87 x 142 cm

• malé grilování
• velké grilování
•  douzování neboli 

nepřímé grilování

HECHT SENTINEL MAXHECHT SENTINEL LUX

HECHT SMokEHoUSEHECHT STEAMroLLEr

11 590 Kč

zAHrAdNí grILy, zAHrAdNí NÁByTEk

Gril z ocelového plechu je ošetřen proti 
nežádoucím vlivům černou žáruvzdornou 
barvou. Dvě topeniště, tři způsoby použití, 
teploměr, velká odkládací police.
Rozměr: 112 x 63 x 116,5 cm

• malé grilování
• velké grilování
•  douzování neboli 

nepřímé grilování

HECHT SENTINEL MINor

2 990 Kč

Gril z ocelového plechu je ošetřen proti nežádoucím vlivům 
černou žáruvzdornou barvou. Rozměry: 84 x 90 x 153 cm

Gril s kolečky a odnímatelným popelníkem.  
Rozměry: 70 x 63 x 108 cm

5 390 Kč

7 990 Kč

599 Kč

349 Kč

599 Kč

599 Kč

4 990 Kč

Plech  
1,5 mm

Plech  
1,5 mm

Plech  
1,2 mm

Plech  
1,5 mm

Plech  
1 mm

Plech  
1 mm

Slitinový rošt
obj. č. 000666

Slitinový rošt
obj. č. 000666

Slitinový rošt
obj. č. 000666

Zakrývací  
plachta na gril  
obj. č. 0001058

od 3/15

od 3/15

od 3/15
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kINg grILL SMArT

Plechový plynový gril s odkládacími poličkami a kolečky. 
Jednoduchá skládací konstrukce umožňuje složit do 
transportní polohy. Rozměry: 104 x 45 x 93 cm 2 390 Kč

Smart gril složený 
do přepravní polohy.

PLyNový grIL, zAHrAdNí NÁByTEk

Kombinovaná sestava čtyř židlí (stohovatelné)  
a jednoho stolu z ocelovo-hliníkových profilů  
s komaxitovou povrchovou úpravou. Stůl s tvrzeným  
sklem. Vhodné pro zahradní kryté plochy. Nevhodné  
pro použití ve vlhkém prostředí. 
Stůl: Š 141 x H 91 x V 73 cm / Křeslo: Š 55 x H 76 x V 96 cm

EkoNoMy SET 4

4 590 Kč

HFC010

749 Kč

Kombinovaná sestava šesti židlí (stohovatelné) a jednoho stolu z ocelovo-
hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Stůl s tvrzeným 
sklem. Vhodné pro zahradní kryté plochy. Nevhodné pro použití ve vlhkém 
prostředí. 
Stůl: Š 141 x H 91 x V 73 cm / Křeslo: Š 55 x H 76 x V 96 cm

EkoNoMy SET 6

Kombinovaný set čtyř židlí (stohovatelné) a jednoho  
stolu z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou  
úpravou. Stůl s tvrzeným sklem. Vhodné pro exteriéry  
i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Stůl: Š 150 x H 90 x V 73 cm / Křeslo: Š 55 x H 75 x V 95 cm

Kombinovaný set šesti židlí (stohovatelné) a jednoho stolu z hliníkových 
profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Stůl s tvrzeným sklem. Vhodné 
pro exteriéry i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Stůl: Š 150 x H 90 x V 73 cm / Křeslo: Š 55 x H 75 x V 95 cm

SoFIA SET 4

SoFIA SET 6

5 690 Kč

Hliníkové

Hliníkové

HFC019

899 Kč

7 490 Kč
Kombinovaný set čtyř židlí (stohovatelné) a jednoho stolu z hliníkových 
profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Stůl s tvrzeným černým sklem. 
Vhodné pro exteriéry i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Stůl: Š 150 x H 90 x V 72 cm / Křeslo: Š 58 x H 74 x V 97 cm

HoNEy SET 4

6 490 Kč

Hliníkové

5 990 Kč

Š ŠH H

V V

RozměRy NábytKu
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zAHrAdNí NÁByTEk

Kombinovaný set šesti židlí (stohovatelné) a jednoho stolu z hliníkových 
profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Stůl s tvrzeným černým sklem. 
Vhodné pro exteriéry i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Stůl: Š 150 x H 90 x V 72 cm / Křeslo: Š 58 x H 74 x V 97 cm

Kombinovaný set šesti židlí (stohovatelné) a jednoho stolu z hliníkových 
profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Stůl s tvrzeným černým sklem. 
Vhodné pro exteriéry i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Stůl: Š 168 x H 97 x V 72 cm / Křeslo: Š 57 x H 86 x V 111 cm

HoNEy SET 6 HoNEy SET MAXI

7 990 Kč 8 990 Kč

Hliníkové

Hliníkové

Hliníkové
od 3/15

Kombinovaný set šesti polohovatelných rozkládacích 
židlí a jednoho stolu z hliníkových profilů a komaxitovou 
povrchovou úpravou. Stůl s povrchovou úpravou mramor. 
Vhodné pro zahradní plochy i interiéry. možno používat 
v exteriéru. 
Stůl: Š 150 x H 90 x V 72 cm / Křeslo: Š 59 x H 65 x V 107 cm

HECHT SToNE SET

12 990 Kč

detail  
povrchu stolu

Kompaktní provedení dvou laviček a stolu z tvrdého tropického dřeva 
meranti. Vhodné pro zahradní kryté plochy i balkony. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 120 x H 150 x V 75 cm

HECHT BIEr SET

3 490 Kč

Rozměrově úsporná sestava dvou rozkládacích židliček a stolku z tvrdého 
dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy i balkony. Při vhodném 
ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné 
odchylky jsou přirozenou vlastností dřeva. 
Stůl: Š 60 x H 60 x V 72 cm / Židle: Š 40 x H 53 x V 80 cm

HECHT BALCoNy SET A

1 999 Kč

Kompaktní provedení dvou laviček a stolu z tropického dřeva Cedr. Vhodné 
pro zahradní kryté plochy i balkony. Při vhodném ošetření možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 120 x H 150 x V 75 cm

HECHT PICNIC SET

2 790 Kč

Š ŠH H

V V

RozměRy NábytKu

150 cm 150 cm
120 cm

120 cm
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Luxusní kombinovaný set šesti rozkládacích křesel a jednoho stolu z tvrdého 
dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném 
ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné 
odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 200/150 x H 100 x V 74 cm / Křeslo: Š 61 x H 77 x V 106 cm

Luxusní kombinovaný set šesti křesel a jednoho stolu z tvrdého dřeva 
Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 165 x H 100 x V 75 cm

HECHT LEAdEr SET

HECHT roUNdEd SET

12 790 Kč

9 990 Kč

PoLoHovATELNÁ 

kŘESLA

Luxusní kombinovaný set šesti polohovatelných rozkládacích křesel a jednoho 
rozkládacího stolu z tvrdého tropického dřeva meranti. Vhodné pro zahradní 
kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 154/200 x H 91 x V 74 cm / Křeslo: Š 62 x H 64 x V 105 cm

HECHT MILANo SET

13 990 Kč

Luxusní kombinovaný set šesti křesel a jednoho stolu 
z tvrdého tropického dřeva meranti. Vhodné pro 
zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
teakovým olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je 
přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva. 
Stůl: Š 179 x H 90 x V 74 cm / 
Křeslo: Š 60 x H 70 x V 96 cm

HECHT CHICAgo SET

9 990 Kč

Židle k Chicago setu
2 ks

SPC-225

2 590 Kč

88288

1 299 Kč

Kombinovaný set dvou křesel, dvou lavic a jednoho 
stolu z tvrdého tropického dřeva meranti. Vhodné pro 
zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
teakovým olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je 
přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 150 x H 90 x V 74 cm / Křeslo: Š 60 x H 61 x V 93 cm /  
Lavice: Š 120 x H 60 x V 93 cm

HECHT WEEkENd SET

7 990 Kč

zAHrAdNí NÁByTEk

2 ks

C003AgF

2 190 Kč

Luxusní kombinovaný set čtyř/šesti křesel a jednoho 
stolu z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté 
plochy a interiéry. Při vhodném ošetření možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky 
od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 120 x H 75 x V 72 cm / Křeslo: Š 53 x H 57 x V 86 cm

HECHT BASIC SET 4
HECHT BASIC SET 6

5 990 Kč Š ŠH H

V V

RozměRy NábytKu

7 790 Kč
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zAHrAdNí NÁByTEk, SEdÁky

Luxusní kombinovaný set šesti rozkládacích křesel a jednoho stolu z tvrdého 
dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném 
ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné 
odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 200/150 x H 100 x V 74 cm / Křeslo: Š 58 x H 68 x V 110 cm

HECHT CAMBErET SET

13 990 Kč

PoLoHovATELNÁ 

kŘESLA

Luxusní kombinovaný set šesti polohovatelných rozkládacích křesel 
a jednoho rozkládacího stolu z tvrdého tropického dřeva meranti. Vhodné 
pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 173/219 x H 105 x V 75 cm / Křeslo: Š 61 x H 65 x V 105 cm

HECHT PrAgUE SET

15 990 Kč

Luxusní kombinovaný set šesti polohovatelných rozkládacích křesel 
a jednoho rozkládacího obdelníkového stolu ze dřeva KSK (Kembang 
Semangkok), vzhled tEAK. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. 
Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. 
barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 150/200 x H 100 x V 74cm / Křeslo: Š 60 x H 70 x V 110cm 

HECHT rECTANgLE SET

16 990 Kč Luxusní kombinovaný set osmi polohovatelných rozkládacích křesel 
a jednoho stolu z nejkvalitnějšího tvrdého tropického dřeva teak, vhodného 
pro výrobu zahradního nábytku. Vhodné pro zahradní kryté plochy 
a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno používat v 
exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 200 x H 89 x V 78 cm / Křeslo: Š 61 x H 63 x V 108 cm

HECHT rEvo SET

29 990 Kč

TEAk

Luxusní kombinovaný set osmi polohovatelných rozkládacích křesel 
a jednoho rozkládacího stolu z nejkvalitnějšího tvrdého tropického dřeva 
teak, vhodného pro výrobu zahradního nábytku. Vhodné pro zahradní kryté 
plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Stůl: Š 200/240/280 x H 120 x V 78 cm / Křeslo: Š 60 x H 61 x V 112 cm

HECHT grANdEUr SET

39 990 Kč

TEAk

Š ŠH H

V V

RozměRy NábytKu

549 Kč

88278
Sedák,  
Rozměr:  
47 x 4 x 109 cm

Vhodné k:
Dynasty Set, Prague Set
Grandeur Set, Revo Set
boston Set, Rectangle Set

88276

88919

88826

999 Kč

1 099 Kč

matrace k lehátku Resort
Rozměr: 55 x 4 x 178 cm

matrace na lehátka
Rozměr:  
61 x 4 x 195 cm

88275

199 Kč

399 Kč

Sedák, Rozměr: 
46 x 4 x 109 cm

Vhodné k:
Resort I

Vhodné k:
Resort A

Era
Comfort

Wendy

Vhodné k:
Sepang
Deluxe bench
Weekend set (lavice)

Vhodné k:
occassional bench
manton Set 
Chicago Set
Gallery Set
balcony
Dynasty Set

Podsedák,  
Rozměr:  
46 x 4 x 46 cm

PoLoHovATELNÁ 

kŘESLA
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Luxusní polohovací křeslo z ocelových trubek. Vhodné pro zahradní kryté 
plochy a interiéry. Nevhodné pro použití ve vlhkém prostředí. 
Rozměr: D 162 x Š 64 x V 113 cm

HECHT rELAX CHAIr

1 299 Kč

zAHrAdNí NÁByTEk, zAHrAdNí LEHÁTkA

Luxusní polohovatelné lehátko z hliníkových profilů. Vhodné pro exteriéry 
i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Rozměr: D 190 x Š 65 x V 45 cm

2 390 Kč
Luxusní polohovatelné lehátko z tropického dřeva meranti, s poličkou pro 
časopisy.Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: D 193.5 x Š 71 x V 30 cm

HECHT rESorT I

2 390 Kč

HECHT HoNEy LoUNgEr

Luxusní polohovatelné lehátko z hliníkových profilů. Vhodné pro exteriéry 
i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Rozměr: D 190 x Š 65 x V 45 cm

Luxusní polohovatelné plastové lehátko. Vhodné pro exteriéry 
i interiéry. Vhodné i pro použití ve vlhkém prostředí.
Rozměr: D 140 x Š 77 x V 106 cm

HECHT SoFIA LoUNgErHECHT 000119

2 190 Kč2 490 Kč

barová židle z tvrdého tropického dřeva teak. Při vhodném ošetření možno 
používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky  
od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 46 x H 38 x V 105 cm

HECHT 
ALPEN BAr

1 599 Kč

TEAk

od 3/15

od 3/15

Š Š
D H

V V

RozměRy NábytKu
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zAHrAdNí LEHÁTkA

Luxusní polohovatelné lehátko z tropického dřeva meranti, s poličkou pro 
časopisy.Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: D 195 x Š 72 x V 30 cm

HECHT ErA

3 490 Kč
Luxusní polohovatelné lehátko z tvrdého dřeva Akátu, s poličkou pro 
časopisy.Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: D 200 x Š 60 x V 30 cm

HECHT rESorT A

2 790 Kč

Luxusní polohovatelné lehátko z tvrdého dřeva Akátu, s poličkou pro 
časopisy.Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: D 193 x Š 70.5 x V 30 cm

HECHT CoMForT

3 590 Kč
Luxusní polohovatelné lehátko z tropického dřeva meranti, s poličkou pro 
časopisy.Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: D 180 x Š 67 x V 35 cm

HECHT MILANo LoUNgEr

3 290 Kč

Luxusní lehátko s opěrkami rukou z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro 
zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: D 150 x Š 63 x V 77 cm

HECHT rIBBoN

1 999 Kč

Luxusní lehátko s opěrkami rukou z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro 
zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.

HECHT CAMBErET LoUNgEr

2 290 Kč

Š Š
D H

V V

RozměRy NábytKu
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zAHrAdNí NÁByTEk

Lavička z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. 
Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. 
barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 158 x H 61 x V 86 cm

HECHT CLASSIC

2 790 Kč
Lavička z tvrdého dřeva meranti. Vhodné pro zahradní kryté plochy 
a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva. Rozměr: Š 117 x H 63 x V 96 cm

HECHT WISCoNSIN

2 390 Kč

Houpací křeslo z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a 
interiéry. Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní 
materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva. 
Rozměr: Š 60 x H 91 x V 107 cm

HECHT roCkEr A

1 899 Kč Praktická kombinace dvou křesel a stolku z tvrdého tropického dřeva 
meranti. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 160 x H 63 x V 89 cm

HECHT TEEBENCH

2 590 Kč

HECHT SErvINg

Servírovací stolek z tvrdého dřeva meranti. Vhodné pro zahradní kryté plochy 
a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno používat 
v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 58 x H 84 x V 84 cm

1 799 Kč

HECHT S TroLLEy

Servírovací stolek z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a 
interiéry. Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní 
materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 53 x H 77,5 x V 83 cm

1 499 Kč

Š Š
D H

V V

RozměRy NábytKu
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zAHrAdNí NÁByTEk, LEd SvěTLA

Lavička s nastavovací střední částí (jako stolek) z tvrdého tropického dřeva 
meranti. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při ošetření teakovým 
olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné 
odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 150 x H 61 x V 83 cm

HECHT oCCASSIoNAL BENCH

3 290 Kč

Luxusní lavička s úložným prostorem z tvrdého tropického dřeva meranti. 
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým 
olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. barevné 
odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 120 x H 66 x V 91 cm

HECHT dELUXE BENCH

3 790 Kč

Lavice s úložným prostorem a polstrováním. Vhodné pro zahradní kryté 
plochy a interiéry. Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je 
přírodní materiál. barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností 
dřeva. Rozměr: Š 113 x H 53 x V 60 cm

HECHT ToyBoX

3 490 Kč

Lavička z tvrdého dřeva Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. 
Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. 
barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Rozměr: Š 160 x H 62,5 x V 97 cm

HECHT CoUNTry

3 990 Kč

Š Š
D H

V V

RozměRy NábytKu

napětí 230 V/50 Hz
příkon 1,5 W

napětí 230 V/50 Hz
příkon 2,5 W

napětí 230 V/50 Hz
příkon 2 W

napětí 230 V/50 Hz
příkon 2 W

HECHT UTAH
L 111T

HECHT 
ArIzoNA
L 712T

HECHT NEvAdA
L 711T

HECHT 
MAryLANd
L 014T

249 Kč

349 Kč

269 Kč

299 Kč

napětí 1,2 V
solární

* 65 Kč/ks

cc
a 

25
 c

m

*balené po 24 ks

Cena za balení Cena za balení
1 489 Kč

HECHT 
dAkoTA
L 2139A

* 139 Kč/ks

cc
a 

30
 c

m

*balené po 12 ks

1 549 Kč

HECHT 
MIAMI
L 2193

napětí 1,2 V
solární

cc
a 

38
 c

m

HECHT 
L5001
Solární 
odpuzovač krtků

napětí 1,2 V
dosah signálu  cca 30 m
interval 30 s
solární

149 Kč
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SLUNEČNík SUNNy

Hliníkový slunečník s křížovou 
základnou. Jednoduché 
otvírání a zavírání klikou. 
Polyester s ventilací.

2 390 Kč

8 žeber

ø slunečníku: 3 m
ø tyče: 48 mm
počet příčníků: 8 ks 12 x 18 mm
potah: polyester 180 g/m2

7 390 Kč

SLNEČNík SoL

8 žeber

rozměr slunečníku: 350 x 350 cm
průřez tyče: 90 x 50 mm
počet příčníků: 8 ks
potah: polyester 210 g/m2

základna 100 x 100 cm

otočná základnaJednoduché ovládání

Hliníkový slunečník s křížovou 
základnou. Jednoduché otvírání 
a zavírání klikou. Polyester 
s ventilací.

Hliníkový slunečník s křížovou 
základnou. Jednoduché otvírání 
a zavírání klikou. Polyester 
s ventilací.

1 999 Kč

SLUNEČNík SANdy I.

6 žeber

ø slunečníku: 2,5 m
ø tyče: 48 mm
počet příčníků: 6 ks 12 x 18 mm
potah: polyester 180 g/m2

SLUNEČNíky, HoUPACí kŘESLA

HECHT drEAM S HECHT drEAM PINkHECHT drEAM g

Designové zahradní 
houpací křeslo se stříškou, 
vyrobené z ocelových trubek.
Nevhodné pro použití ve 
vlhkém prostředí.
Nosnost: 120 kg.  
Rozměr: 200 x 130 x 210 cm

Designové zahradní 
houpací křeslo se stříškou, 
vyrobené z ocelových trubek.
Nevhodné pro použití ve 
vlhkém prostředí.
Nosnost: 120 kg.  
Rozměr: 200 x 130 x 210 cm

Designové zahradní 
houpací křeslo se stříškou, 
vyrobené z ocelových trubek.
Nevhodné pro použití ve 
vlhkém prostředí.
Nosnost: 120 kg.  
Rozměr: 200 x 130 x 210 cm

4 990 Kč 4 990 Kč4 990 Kč
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houpačky

hEChT SWING

Luxusní zahradní houpací lavice se stříškou, vyrobená z tvrdého dřeva 
Akátu. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření 
možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od 
vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Nosnost 200 kg Celkový Rozměr: 176 x 114 x 188 cm

5 490 Kč

hEChT MoNTE CaRLo

Luxusní zahradní houpací lavice se stříškou, vyrobená z tvrdého tropického 
dřeva Meranti. Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném 
ošetření Teakovým olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní 
materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Nosnost 200 kg Celkový Rozměr: 168 x 165 x 123 cm

4 790 Kč

BERLIN BERLIN G BERLIN GD BERLIN D

Robustní zahradní třímístná houpací lavice se stříškou, vyrobená z ocelových trubek a s komaxitovou povrchovou úpravou. Lavice 
zavěšena na vinutých pružinách. Vhodné pro zahradní kryté plochy. Nevhodné pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost: 240 kg. Rozměr lavice: 50 x 145 x 65 cm

4 390 Kč 4 490 Kč4 390 Kč 4 490 KčBerlin Berlin DBerlin G Berlin GD

od 4/15od 4/15

hEChT BahaRu

Luxusní zahradní houpací lavice se stříškou, vyrobená z tvrdého tropického 
dřeva Meranti. Možné používat s opěradlem ve vodorovné nebo svislé poloze. 
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření Teakovým 
olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. Barevné 
odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.
Nosnost 300 kg / Celkový Rozměr: 178 x 235 x 120 cm

9 590 Kč

MaTRaCE 
v CENě
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zahRaDNí DoMky Na NářaDí

hEChT 53X33
dřevník - světle šedá

2 490 Kč

rozměr [cm] 163 x 102 x 199
tloušťka plechu [mm] 0,3
tloušťka rámu [mm] 0,6

hEChT 4X6
zahradní domek - světle šedá

4 990 Kč

rozměr [cm] 121 x 194 x 181
tloušťka plechu [mm] 0,3
tloušťka rámu [mm] 0,6
výška dveří [cm] 158

koTvíCí SaDa 
000808
pro HECHT 53x33, 
4x6, 6x8, 8x8, 10x8,  
10x10

299 Kč

koTvíCí SaDa 
000808
pro HECHT 53x33, 
4x6, 6x8, 8x8, 10x8,  
10x10

299 Kč

hEChT 6X8
zahradní domek - světle šedá

hEChT 8X8 hEChT 8X8 pLuS
zahradní domek - světle šedá zahradní domek - tmavě šedá

hEChT 10X8
zahradní domek - světle šedá

hEChT 10X10 pLuS
zahradní domek - tmavě šedá

7 990 Kč 9 590 Kč 9 990 Kč

10 590 Kč 12 990 Kč

rozměr [cm] 257 x 205 x 212
tloušťka plechu [mm] 0,3
tloušťka rámu [mm] 0,6
výška dveří [cm] 173

rozměr [cm] 259 x 257 x 212
tloušťka plechu [mm] 0,3
tloušťka rámu [mm] 0,6
výška dveří [cm] 173

rozměr [cm] 257 x 312 x 212
tloušťka plechu [mm] 0,3
tloušťka rámu [mm] 0,6
výška dveří [cm] 173

rozměr [cm] 315 x 315 x 217,5
tloušťka plechu [mm] 0,3
tloušťka rámu [mm] 0,6
výška dveří [cm] 173

o 20 % silnější 
materiál než běžná 
konkurence

o 20 % silnější 
materiál než běžná 
konkurence

o 20 % silnější 
materiál než běžná 
konkurence

o 20 % silnější 
materiál než běžná 
konkurence

o 20 % silnější 
materiál než běžná 
konkurence

o 20 % silnější 
materiál než běžná 
konkurence

koTvíCí SaDa 
000808
pro HECHT 53x33, 
4x6, 6x8, 8x8, 10x8,  
10x10

299 Kč

koTvíCí SaDa 
000808
pro HECHT 53x33, 
4x6, 6x8, 8x8, 10x8,  
10x10

299 Kč

koTvíCí SaDa 
000808
pro HECHT 53x33, 
4x6, 6x8, 8x8, 10x8,  
10x10

299 Kč

koTvíCí SaDa 
000808
pro HECHT 53x33, 
4x6, 6x8, 8x8, 10x8,  
10x10

299 Kč

od 3/15

od 3/15

Kotvící sada není součástí balení. Rozměry jsou celkové - měřené včetně přesahů střechy (cca 10 cm).
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ŠkRaBaDLa pRo kočky
BaRREL I.

rozměr [cm]: 35 x 35 x 70
materiál: plyš a sisalové lano

1 099 Kč

SQuaRE
oBELISk

rozměr [cm]: 55 x 55 x 86
materiál:   plyš a sisalové lano

1 299 Kč

rozměr [cm]: 65 x 65 x 190, materiál:  plyš a přírodní sisal

rozměr [cm]: 55 x 55 x 120
materiál:  plyš a přírodní sisal

barevné varianty: béžová  
a tmavě šedá 
rozměr [cm]: 31 x 31 x 57
materiál:  plyš a sisalové lano

barevné varianty: béžová  
a světle šedá
rozměr [cm]: 30 x 30 x 57
materiál:  plyš a sisalové lano

barevné varianty: celobéžová, celošedá
rozměr [cm]: 50 x 50 x 115
materiál:  plyš a sisalové lano

Vhodné 
pro 
koťata

Vhodné 
pro 
koťata

barevné varianty: béžovo-hnědá, šedo-černá
rozměr [cm]: 76 x 44 x 136
materiál:  plyš a přírodní sisal

4 790 Kč

1 599 Kč

479 Kč

499 Kč

459 Kč

1 599 Kč

2 590 Kč

GaRFIELD B (béžová), GaRFIELD S (šedá)

aLEX

CuBE B (béžová)
CuBE S (šedá)

GINGER B (béžová)  
GINGER S (šedá)

GaNDaLF B (béžová)  
GaNDaLF S (šedá)

BaRCELoNa B (béžová) 
BaRCELoNa S (šedá)

65 cm

55 cm

31 cm 30 cm

50 cm

76 cm

65 cm

55 cm

31 cm
30 cm

50 cm

44 cm

19
0 

cm

12
0 

cm

57
 c

m

57
 c

m
11

5 
cm

13
6 

cm

rozměr [cm]: 60 x 60 x 170
materiál: plyš a přírodní sisal

3 190 Kč

JaSMINE
Obj. č.: ALCT-122

60 cm 60 cm

17
0 

cm

BaRREL II.

rozměr [cm]: 45 x 45 x 100
materiál: plyš a sisalové lano

1 499 Kč

45 cm 45 cm

10
0 

cm

35 cm 55 cm35 cm 55 cm

70
 c

m 86
 c

m

BRoWNIE
Obj. č.: ALCT-150

rozměr [cm]: 60 x 60 x 180
materiál:   plyš a přírodní sisal

60 cm
60 cm

18
0 

cm

1 999 Kč

60 cm
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Izolace pro psí boudu typu MIKE L 
a MIKE S. Vyrobeno z polyesteru. 
Snadné použití pro izolování boudy 
od vnějších vlivů počasí a zaručení 
většího pohodlí Vašeho mazlíčka. 
Jednoduchá montáž.

IzoLaCE MIkE
Obj. č.: ISO-MIKES
Obj. č.: ISO-MIKEL

Izolace MIkE S
(Obj. č: ISO-MIKES) 549 Kč

Izolace MIkE L
(Obj. č: ISO-1201L)

899 Kč

Dvířka MIkE
Obj. č.: PLD-MIKES
Obj. č.: PLD-MIKEL

Dvířka MIkE S 
(Obj. č: PLD-MIKES) 119 Kč

Dvířka MIkE L 
(Obj. č: PLD-MIKEL)

139 Kč

voLITELNÉ příSLuŠENSTví k BouDě MIkE

pELíŠky, BouDy pRo pSy, příSLuŠENSTví k BouDáM

Plastové dvěře pro psí boudu 
typu MIKE LD a MIKE SD.
Jednoduchá montáž pomocí 
čtyř šroubů.

Oblíbená psí bouda s cirkulací pro provzdušnění prostoru, vyrobená  
z odolného jedlového dřeva. Boudu je možno dovybavit příslušenstvím.  
K dispozici jsou plastová Dvířka MIkE a IzoLaCE MIkE

MIkE Obj. č.: MIKE SD, Obj. č.: DH-1201LD

MIkE SD (Obj. č: MIKE SD)  D x Š x V [cm]   88 x 78 x 81 2 390 Kč

MIkE LD (Obj. č: DH-1201LD) D x Š x V [cm]   112 x 96 x 105 3 790 Kč

CIRKULACE - Při nepříznívém  
počasí lze cirkulace jednoduše  
pomocí záklopky zcela uzavřít.

Náhled boudy s plastovými 
dvířky (plastová dvířka jsou 
součástí dodávky - MIKE LD).

MIkE LD MIkE SD

rozměr [cm]: 155 x 85 x 80
materiál: odolné jedlové dřevo

rozměr [cm]: 111,5 x 45 x 92
materiál: odolné jedlové dřevo

rozměr [cm]: 146,5 x 52 x 85,5
materiál: odolné jedlové dřevo

rozměr [cm]: 98 x 50 x 41
materiál:  odolné jedlové dřevo

rozměr [cm]: 201 x 68 x 102
materiál: odolné jedlové dřevo

rozměr [cm]: 195 x 73 x 98
materiál: odolné jedlové dřevo

Bouda pro psy
Asfaltová stříška s možností 
otevírání, rozdělení částečnou 
stěnou na předsíň a ložnici. Pro 
psy středně velkých plemen.

Králíkárna
Součástí králíkárny je plastový výsuvný šuplík pro 
snadnou údržbu, asfaltová stříška, 2 samostatná 
dvířka v 1. patře, 2 dvířka v pletivu v přízemí, 
možnost uzavření průchodu mezi patry.

Králíkárna
Součástí králíkárny je plastový výsuvný šuplík pro 
snadnou údržbu, asfaltová stříška, 1 samostatná 
dvířka v 1. patře, 2 dvířka v pletivu v přízemí, 
možnost uzavření průchodu mezi patry.

Venkovní výběh
Vhodné pro hlodavce, králíčky 
a želvy jako letní výběh bez 
obavy zaběhnutní.

Kurník
Asfaltová střecha, snášecí box  
s možností otevírání, zavírání na noc.

Kurník
Asfaltová střecha, snášecí box  
s možností otevírání, zavírání na noc.

4 990 Kč

2 490 Kč

2 990 Kč

999 Kč

4 490 Kč 4 190 Kč

DINo XL BuNNy

MoLLy

hoLIDay

TWEETy oREo

Dvířka DINo XL
(Obj. č: PLD-DINOXL) 159 Kč

Izolace DINo XL
(Obj. č: ISO-DINOXL )

999 Kč

od 3/15 od 3/15



85

pELíŠky pRo pSy, hRaBLa Na SNíh

hEChT 
661 GT

599 Kč

záběr 66 cm
hrablo sněhu
s kolečky, kovovou
lištou a volně 
přichyceným 
madlem

14
00

660

299 Kč

záběr 54 cm
plastová násada 
vyztužená 
ocelovou 
trubkou,  
polypropylénová 
rukojeť

hEChT 
5400 GT

14
10

540

229 Kč

záběr 46 cm
plastová násada 
vyztužená 
ocelovou 
trubkou, 
polypropylénová 
rukojeť

hEChT 
460 GT

13
10

460

999 Kč

hEChT 
750 GT

499 Kč

záběr 75 cm
kovová tyč
kolečka

12
70

750

kolečka

hEChT 
205 GT

199 Kč

záběr 20,5 cm
skládací lopatka
hliníková trubka

28
0 

/ 4
40

 / 
60

0

205

te
le

sk
op

ic
ké

vhoDNá 
Do auTa

skládací

hEChT 
367 GT

299 Kč

záběr 37 cm
plastová lopata 
na sníh 
s dřevěnou 
násadou

12
50

370

hEChT 
631 SET
záběr 63 cm
lopata na sníh na shrňování 
sněhu ze střech s teleskopic-
kou násadou a doplňkovými 
adaptéry (pilka, hrablo, 
škrabka s kartáčem, stěrka 
na okna, česáček na ovoce)

m
ax

 5
04

0

630

te
le

sk
op

ic
ké

 (1
93

 - 
50

4 
cm

)

JESSIE
Obj. č.: DB-28S, Obj. č: DB-28L
Luxusní pelíšek s moderním 
vzorem, vyrobený z 
polyesteru a bavlny, PVC a 
PP, uspokojí i nejnáročnější 
chovatele.

D x Š x V [cm]

JESSIE S 
(Obj. č: DB-28S)

70 x 45 x 20 599 Kč

JESSIE L 
(Obj. č: DB-28L)

120 x 85 x 20 999 Kč

BAREVNOST

hnědá 

JaCk
Obj. č.: DB-01S, Obj. č: DB-01L

Měkký pelíšek, vyrobený 
z nylonu + PVC + PP.
Materiál je omyvatelný a 
ze strany opatřený zipem 
pro snadné použití.
S logem tlapky v pravém 
dolním rohu.

D x Š x V [cm]

JaCk S 
(Obj. č: DB-01S-černá) 
JaCk S 
(Obj. č: DB-01S-hnědá)

70 x 45 x 20 549 Kč

JaCk L 
(Obj. č: DB-01L-černá)
JaCk L 
(Obj. č: DB-01L-hnědá)

120 x 85 x 20 899 Kč

BAREVNOST

hnědá 

černá 

JaMES
Obj. č.: DB-06L
Luxusní pelíšek pro náročné 
chovatele, vyrobený ze 
super jemného krátkého 
sametu, sherpy, PVC a PP.
S logem tlapky v pravém 
dolním rohu.

D x Š x V [cm]

JaMES L 
(Obj. č: DB-06L)

120 x 85 x 20 999 Kč

BAREVNOST

hnědá 



86

In
te

rn
e

to
v

ý
 o

b
ch

o
d

: 
w

w
w

.z
a

h
ra

d
a

h
ro

u
.c

z

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

motor OHV, 4-takt
výkon [HP]* 15
šířka záběru [cm] 87
výška záběru [cm] 51
max. odhazovací 
vzdálenost [m] 15
hmotnost [kg] 146
gumové pásy

32 990 Kč

hEChT 9534 SQ
dvoustupňová benzínová fréza s pojezdem

pojezd:  6 rychlostí vpřed 
2 rychlosti vzad

nastavení komínu 180°

ELEkTRICkÉ a MoToRovÉ SNěŽNÉ FRÉzy

EL. STaRTováNí Do SíTě 230 v, 50 hz 
+ SvěTLo

vyhřívané 
rukojeti

LED SVĚTLO

nastavení 
komínu 190°

12 990 Kč

hEChT 9565 SE
dvoustupňová benzínová fréza s pojezdem

motor OHV, 4-takt
výkon [HP]* 6,5
šířka záběru [cm] 56
výška záběru [cm] 42
max. odhazovací 
vzdálenost [m] 12
hmotnost [kg] 65
kolečka 13x4,1-6“

pojezd:  6 rychlostí vpřed 
2 rychlosti vzad

EL. STaRTováNí  
Do SíTě  

230 v, 50 hz
+ SvěTLo

SVĚTLO

nastavení 
komínu 190°

9 690 Kč

hEChT 9554 / 9054
dvoustupňová benzínová fréza s pojezdem

motor OHV, 4-takt
výkon [HP]* 5,5
šířka záběru [cm] 54
výška záběru [cm] 51
max. odhazovací 
vzdálenost [m] 11
hmotnost [kg] 57
kolečka 13x4,1-6“

pojezd:  4 rychlostí vpřed 
1 rychlost vzad

13“ řetězy 
k HECHT
9554 
obj.č 009551

599 Kč

4 990 Kč

motor OHV, 4-takt
výkon [HP]* 3,5
šířka záběru [cm] 36
výška záběru [cm] 25
hmotnost [kg] 23

nastavení 
komínu 190°

hEChT 9036 / 9035
jednostupňová benzínová fréza

4-TakTNí 
MoToR

elektromotor
příkon [W] 2000
záběr vnitřní/vnější [cm] 51/55
hmotnost [kg] 17
max. pracovní výkon 250 m³/hod
Sériový komutátorový motor s vysokým 
záběrovým momentem, který zajišťuje, 

že stroj pracuje i pod vysokým  
zatížením bez zastavení  

motoru. Jiný elektrický  
motor je pro elektrickou  

frézu nevhodný, protože se  
neustále při odstraňovaní  

sněhu zastavuje  
a nedosahuje  

požadovaný výkon  
a komfort obsluhy.

3 990 Kč

hEChT 9201 E
jednostupňová elektrická fréza 

SVĚTLO

elektromotor 230 V/50 Hz
příkon [W] 1300
záběr vnitřní/vnější [cm] 36/43
hmotnost [kg] 9,3
max. pracovní výkon [m³/hod] 180
Sériový komutátorový motor s vysokým 
záběrovým momentem, který zajišťuje, 

že stroj pracuje i pod vysokým 
zatížením bez zastavení motoru.  

Jiný elektrický motor je pro  
elektrickou frézu nevhodný,  

protože se neustále při  
odstraňovaní sněhu  

zastavuje a nedosahuje  
požadovaný výkon 
a komfort obsluhy.

2 590 Kč

hEChT 9015 / 9013
jednostupňová elektrická fréza

PROMO
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hEChT 8616
Motorový rotační kartáč

motor OHV, 4-taktní
výkon [HP]* 6,5
šířka záběru [cm] 55 / 61 / 62
hmotnost [kg] 70 / 72

pojezd: 4 rychlosti vpřed 
2 rychlosti vzad

62 cm
15 990 Kč

13“ řetězy 
k HECHT
8616, 8616 E 
obj.č 009551

599 Kč

3 in 1

MoToRovÉ RoTačNí kaRTáčE

hEChT 8101 hEChT 8101 S
Motorový rotační kartáč

hEChT 8101 BS
Originální motor Briggs & Stratton

volitelné příslušenství  
pro hEChT 8101, 8101 S  
a 8101 BS

motor OHV, 4-taktní 
objem [cm3]  173
výkon [HP]* 6,5
šířka záběru [cm] 100
rychlost kartáče [ot./min] 180 - 350
hmotnost [kg] 79/82

motor B&S 750 EX, 4-taktní 
objem [cm3]  161
výkon [HP]* 6,5
šířka záběru [cm] 100
rychlost kartáče [ot./min] 180 - 350
hmotnost [kg] 76

pojezd: 4 rychlosti vpřed 
2 rychlosti vzad

pojezd: 4 rychlosti vpřed 
2 rychlosti vzad

zachytávač smeteného
materiálu (obj. č.: 008101 B)

1 999 Kč

3 490 Kč

23 490 Kč

27 990 Kč

25 990 Kč

radlice (obj. č.: 008101 A)

*údaje o výkonech motorů jsou měřené při 3600 ot/min-1. Tohoto výkonu stroj při běžném používání nedosáhne. Pro přesné porovnání výkonu motoru použijte údaj o obsahu a typu motoru.

100 cm

100 cm

NaSTavITELNá  
RyChLoST  
kaRTáčE

NaSTavITELNá  
RyChLoST  
kaRTáčE

volitelné příslušenství  
pro hEChT 8616, 8616 E a 8616 SE

zachytávač smeteného
materiálu (obj. č.: 000861 B)

sněžná fréza (obj. č.: 000861 C)

1 599 Kč 2 790 Kč

4 390 Kč55 cm

61 cm

radlice (obj. č.: 000861 A)

Doporučený 
olej pro sně-

hové frézy
CASTROL 

MAGNATEC 
5W-40

hEChT 8616 SE
Motorový rotační kartáč

motor OHV, 4-taktní
výkon [HP]* 6,5
šířka záběru [cm] 55 / 61 / 62
hmotnost [kg] 70 / 72

pojezd: 4 rychlosti vpřed 
2 rychlosti vzad

elektrický startér do sítě 
230V/50Hz

+světlo

62 cm
17 990 Kč

13“ řetězy 
k HECHT
8616, 8616 E 
obj.č 009551

599 Kč

3 in 1

SVĚTLO

hEChT 8101S 
EL. STaRTováNí  
z BaTERIE

od 5/15
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Benešov, Čechova 2167, Werco s.r.o., 327 723 100, EM • Brno, Selská 505/11, Bukáčková 
Ludmila, 545 213 120, EM • Bruntál, U Stadionu 23, Hoško Jan, 777 742 037, EM • Cvikov, 
Komenského 499, Beruška, 487 751 916, EM • Částkov 13, Bílovice, Říkovský Ladislav, 739 316 

006, EM • Čechtice, Na lázni 280, Krucký Slavomír, 606 275 730, EM • Český Krumlov, Tovární ul. 192, Werco s.r.o., 380 430 996 (předpokládané otevření 3/2015) • Česká Lípa, Borská 3290, Werco 
.s.r.o., 488 723 003, EM • Česká Třebová, Lhotka 216, Werco s.r.o., 467 723 100, EM • České Budějovice, Průběžná 50, Agrozet Č.B.-AZ-Centrum, 389 012 293, EM • Dobřany, Lipová 888, Křížek 
Václav, 603 476 091, EM • Dolní Libchava 95, Česká Lípa, FARMAPOL-Kosťun, 487 871 466, EM • Domažlice, Újezd 136, PINKA, s. r. o., 723 825 038, M • Chotěboř, U nádržky 1136, Drahoš Vlastimil, 569 
623 188, M • Chrudim, Škroupova 556, Schinagl Pavel-nářadí a stroje, 605 137 547, EM • Jablonec nad Nisou, Na Domovině 236, Dvořáková Vladimíra, 483 318 096, EM • Jablonec nad Nisou, Vysoká 96, 
AMAT-Pavel Mrskoš, 483 314 159, EM • Janovice nad Úhlavou, U hřiště 315, Slavoj Baxa, 376 396 686, M • Jaroměřice nad Rok., Nám. Míru 24, Svobodová Alena, 568 441 232, EM • Jihlava, Henčov 49, 
Voženílek, spol s. r.o., 567 310 087, EM • Jiříkov, Oldřichova 935/21, Hlodan Zdeněk, 412 338 009, M • Kolín, Havlíčkova 923, Werco - Kolín, 327 723 100, EM • Lanškroun, Komenského 1024, Pusztai 
Radek, 776 704 110, EM • Lety, Karlická 456, Hecht Lety, 240 201 151, EM • Liberec, OC Severka, Sousedská607, Werco s.r.o., 488 723 001, EM • Litoměřice, Žernosecká 2226, SVOBA s.r.o., 777 788 763, 
EM • Lomnice n. Pop., 5.května 726, Ing. Josef Kraus, 481 672 017, EM • Mělník, Mladoboleslavská2305, Šuda Josef -Piloun Mělník, 315 626 060, EM • Mukařov Tehovec, U Mototechny 131, Werco s.r.o., 
323 661 347, EM • Nákří 27, Dívčice, Kulanda Miroslav, 725 614 819, EM • Neratovice - Libiš, Pražská 626, ACISS, 605 187 305, EM • Neveklov, Tomáš Hoke, Jana Heřmana 57, 727 927 442 EM • Nová 
Role, Chodovská 83, Kučaba Luděk, 602 449 762, EM • Nové Veselí, Budeč 47, Odehnal Libor, 723 663 088, EM • Nový Bydžov, B. Smetany 1645, Haták Karel, 495 493 495, EM • Olomouc, Dolní Novosadská 
43/30, Dolanský Bronislav, 731 718 718, EM • Opava, Areál Z.D. Slavkov, AT servis, Aleš Otáhal, 602 725 416, EM • Opava, Olomoucká 2953/119, Werco Opava s.r.o., 597 723 400, EM • Pardubice, 
Palackého třída 2724, AKIS stavební stroje s.r.o., 736 752 244, EM • Pelhřimov, Slovanského bratrství 1974, Jírů Zdeněk-Se Za Tech, 607 516 528, EM • Písek, Pražská 484, Páral Zahradní technika PÁRAL s.r.o., 
382 271 693, EM • Planá, Nádražní 545, Růžička Václav, 374 798 298, EM • Plzeň, Koterovská 8, Princl Milan, 776 213 288, EM • Plzeň, Lochotínská 29/1315, M-sekačky, 731 650 635, EM • Praha 6, Matějská 
76, PECHÁČEK Josef, 602 694 928, M • Prostějov, Sebastiniho372/6, Werco .s.r.o., 581 083 100, EM • Prostřední Lánov 26, Hájek Luboš, 603 378 845, M • Prušánky 288, Polách Rudolf, 737 936 915, 
EM • Příbram, Hatě 545, areál STS, Martinek Vladimír, 607 879 461, EM • Příbram1, Obecnická 277, Švagr Miloslav, 721 322 918, EM • Radnice, Kašpara Šternberka 403, Plachý Rostislav, 604 865 426, EM 
• Rožnov pod Radhoštěm, MM elektro Horák, 731 580 590, EM • Rudná u Prahy, Havlíčkovo náměstí 15/31, M-sekačky, 731 650 635, EM • Sebranice 341, SKH Sebranice, s.r.o., 461 745 287, EM • Slaný, 
Pražská 1847, Werco s.r.o., 321 022 998 (předpokládané otevření 3/2015) • Staré Město, Východní 2132, Werco. s.r.o., 570 593 100, EM • Svitavy, Banín 55, Lev Zdeněk, 606 827 546, EM • Tábor, 
Soběslavská 3070, Werco s.r.o., 388 723 200, EM • Tečovice 31, Rado Agro, Radomír Doležal, 577 106 863, EM • Telč, Nám. Hrdinů 227, Přibyl Miroslav, 567 223 803, M • Toužim, Za Rybníkem 332, Hach 
Václav, 353 312 358, M • Třešť, Revoluční 1298/4, Hronek Miroslav, 567 214 921, M • Týniště nad Orlicí, Voklik 976, AGRICO, s.r.o., 494 371 301, EM • Uhlířské Janovice, Na pile 887, VOBOSYSTÉM s.r.o., 602 
640 275, EM • Úpice, Dr. Teuchmanna 241, MELICHAR CZ s.r.o., 499 881 201, EM • Ústí nad L., Majakovského123, David Jan, 475 531 639, EM • Valašské Klobouky, Broumovská 704, Šimšálek František, 577 
310 260, EM • Zdice, Svatá 35, BAUER Aleš- AL - BA, 734 388 151, EM • Zruč nad Sázavou, Horka II č. 29, Křičenský Václav, 327 534 365, EM • Žatec, Poděbradova 164, Slanina Vladimír, 603 574 408, EM  

Společnost WERCO spol.s r.o. na základě zákona o obalech uzavřela smlouvu o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00020062. 
Společnost WERCO spol.s r.o. uzavřela smlouvu o kolektivním plnění z hlediska likvidace HEZ se společností Elektrowin pod registračním číslem 05176/07-ECZ. 
Společnost WERCO spol.s r.o. je zapojena do individuálního systému z hlediska likvidace NEZ pod evidenčním číslem 01589/07-ECZ.

HECHT Specialista na zahradu, Čechova 2167, Benešov, 327 723 200 • Ladislav 
Říkovský, Částkov 13, Bílovice u Uherského Hradiště, 739 316 006 • Šenkýř Miroslav, 
Poříčí 5, Blansko, 608 448 026 • Kutilské potřeby s.r.o., Královická 1578, Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, 777 328 662 • Ludmila Bukáčková, Selská 505/11, Brno, 545 

213 120 • UNI HOBBY Market Brno, Bystrcká 38, Brno, 546 422 311 • Servis Černý s.r.o., Kasárenská 124, Broumov, 491 521 779 • Jan Hoško, U Stadionu 1934/23, Bruntál 1, 554 716 406 • IVK s.r.o., 
Národních hrdinů 22, Břeclav 2, 602 603 867 • Technik nářadí, P. Štěpáník, ul. 6.května 74, Bystřice pod Hostýnem 1, 774 727 233 • Luboš Uhlíř, Tyršovo náměstí 58, Byšice, 604 213 768 • Beruška, 
Komenského 499, Cvikov, 487 751 916 • Ing. Vlastislav Dvořák, Gen. Františka Moravce 4, Čáslav, 327 314 655 • HECHT Specialista na zahradu, Tovární ul. 192, Český Krumlov, 380 430 995 
(předpokládané otevření 3/2015) • HECHT Specialista na zahradu, Borská 3290, Česká Lípa 2, 488 723 004 • Prodej hosp. potřeb FARMAPOL, Dolní Libchava 95, Česká Lípa 1, 487 871 466 • 
HECHT Specialista na zahradu, Lhotka 216, Česká Třebová, 467 723 100 • HECHT České Budějovice, Průběžná 50, České Budějovice, 389 012 420 • AGROZET České Budějovice a.s., U Sirkárny 
30, České Budějovice, 602 454 661 • CB OBCHODY s.r.o., M. Horákové 1431/72, České Budějovice 5, 385 349 890 • TOLI – František Liška, Novohradská 742/27, České Budějovice, 387 241 409 • 
AGROZET České Budějovice a.s., tř. Míru 81, Český Krumlov, 606 652 247 • Servis zahradní techniky Dobřany, Lipová 888, Dobřany, 377 917 261 • Železářství Říha, Pražská 31, Dobříš, 318 521 
636 • Pavel Vrcula, Ruská 287, Dubí, 602 431 510 • CS Technika s.r.o., Krkonošská 29/12, Dvůr Králové nad Labem, 491 114 383 • Zdeněk Valtera, Chelčického 2802, Dvůr Králové nad Labem, 604 
854 536 • Pol-Agro Trading ZT, s.r.o., Palkovická 2393, Frýdek - Místek, 558 655 002 • Ing. Vlastislav Dvořák, Havlíčkovo nám.133, Golčův Jeníkov, 569 442 203 • Růžička– zahradní technika, Kyjovská 
3620, Havlíčkův Brod, 569 443 520 • AGROMETALL s.r.o., Nový dvůr 938, Heřmanův Městec, 469 696 164 • Železářství Stanislav Bradáč, Sportovní 735, Hodkovice nad Mohelkou, 485 145 494 • 
ELEKTROCENTRUM KARHAN, Palackého 519, Holešov, 573 396 365 • HOBBY Horaždovice, Pačejov-nádraží 134, Horažďovice, 732 147 440 • SVOBODA HORKA s.r.o., Horka u Staré Paky 1, Horka u 
Staré Paky, 481 595 300 • Zahradní technika, elektronářadí – M. Volejník, Karlova 498, Hořice v Podkrkonoší, 731 463 284 • Zahradní a lesní technika – E. Horáková, Smetanova 250, Hořovice, 603 111 
222 • ADR Logistik s.r.o., Potštátská 657, Hranice 1, 581 601 987 • DAKR spol. s r.o., Komenského 264, Hranice, 581 603 024 • Ing. Petr Soukup, Jiráskova 66, Hronov 1, 491 483 510 • Božena Sedláková, 
náměstí Míru 28, Hrušovany nad Jevišovkou, 774 742 433 • HOME-CENTRUM, Pavel Ryba, Dolní 228, Choceň, 606 338 677 • Reif – elektronářadí, s.r.o., Lipská 5333, Chomutov, 474 628 945 • Ing. 
Vlastislav Dvořák, Náměstí TGM 56, Chotěboř, 569 622 053 • Nářadí-zahrada.cz – Pavel Schinagl, Škroupova 556, Chrudim 1, 605 137 547 • AMAT – P. Mrskoš, Vysoká 96, Jablonec nad Nisou, 483 
314 159 • EFKA – zahradní technika, Palackého 164, Jaroměř, 491 815 111 • AGROTEST a.s., Dělnická 1125, Jičín, 493 523 864 • UNI HOBBY Market Jihlava, Vrchlického 591/63, Jihlava, 567 112 529 • 
Voženílek, spol. s r.o., Henčov 49, Jihlava, 567 310 087 • Vítězslav Hornig – Železářství,nářadí, V Jilmu 507, Jilemnice, 481 543 054 • AGROZET České Budějovice a.s., Jiráskovo předměstí 868/III, Jindřichův 
Hradec, 606 604 521 • Zdeněk Hlodan, Oldřichova 935/21, Jiříkov, 412 338 009 • KOVOMAT Martin Válal, Nám.ČSA 56, Kamenice nad Lipou, 565 434 • Jimi-Brusivo, Rudé Armády 651, Karviná, 558 
841 106 • ŽIVA ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ a. s. Klášterec nad Orlicí 120, Klášterec nad Orlicí, 465 637 381 • Ferrum Plzeň spol. s r.o., Dragounská 130/4, Klatovy 1, 377 200 306 • WERCO Kolín s. r. o., 
Havlíčkova 923, Kolín, 327 723 100 • Michal Dlouhý, Husova 347, Konice, 722 744 267 • Jana Krupová, Polní 366/1, Kozmice u Hlučína, 722 903 763 • Radek Tichý, Stará Ježnická 21, Krnov, 554 616 
421 • Ladislav KARAFIÁT – mini AGRO, Velehradská 579, Kroměříž 1, 573 330 019 • Radek Pusztai, Komenského 1024, Lanšroun, 776 704 110 • M.A.T. - Ledeč nad Sázavou, Na Roudné 324/176, Ledeč 
nad Sázavou, 569 721 429 • HECHT Lety s.r.o., Karlická 456, Lety u Dobřichovic, 240 201 151 • HECHT Specialista na zahradu, Nákupní park Severka, Sousedská 607, Liberec - Růžodol, 488 
723 001 • Pletiva Bradáč, Londýnská 8/102, Liberec 11, 485 103 739 • ACISS s.r.o. Pražská 626, Libiš, 315 625 849 • M & M Technika s.r.o., Libuň 223, Libuň, 493 620 976 • SVOBA s.r.o., Žernosecká 
2226, Litoměřice 1, 416 733 051 • PEDDY GROUP s.r.o., Podkrušnohorská 240, Litvínov - Chudeřín, 476 111 101 • Ing. Josef KRAUS, 5.května 726, Lomnice nad Popelkou, 481 672 017 • Kovomat 
u Krabců, Čs. Armády 683, Lužná v Čechách, 313 537 714 • ZZN Polabí a.s., Mírová 608 (pod nadjezdem), Lysá nad Labem, 325 561 051 • Supermarket Eva.cz, Chloumecká 3376, Mělník 1, 315 646 
111 • AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o., U Letiště –REGNEROVA 1420, Mladá Boleslav 1, 326 734 431 • Jiří Holub – Technikaprozahradu.cz, Husovo nám. 675, Mladá Vožice, 603 442 758 • 
RALEDO s.r.o., J.K.Tyla 10a, Moravská Třebová, 461 312 546 • STAVEBNINY STUPKA s. r. o., Pivovarská 4, Moravská Třebová, 725 260 618 • HECHT Specialista na zahradu, U Mototechny 131, 
Mukařov, 323 661 347 • Tomáš Hoke, Jana Heřmana 57, Neveklov, 727927442 • Olga Kučabová, Chodovská 83/34, Nová Role, 353 951 397 • OK ZAHRADY s.r.o., Jos.Jungmanna 1735, Nový Bydžov, 
495 490 047 • Karel Haták, Třída B. Smetany 1645, Nový Bydžov, 495 493 495 • HECHT Specialista na zahradu, Olomoucká 2953/119, Opava – předměstí, 597 723 200 • Kołakowski Zbigniew 
– ORLOVANKA, Nádražní 1176, Orlová Město, 733 603 315 • NAKO Pardubice, s.r.o., Jana Palacha 1207, Pardubice 2, 466 330 207 • AGROZET České Budějovice a.s., Rynárecká 239, Pelhřimov, 724 271 
574 • Se Za Tech – Z. Jírů, Slovanského bratrství 1974, Pelhřimov, 725 849 235 • ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Pražská 484, Písek, 382 271 693 • Václav Růžička, Nádražní 545, Planá u 
Mariánských Lázní, 604 916 575 • M-SEKAČKY, Lochotínská 29/1315, Plzeň, 777 091 720 • M.A.T. - Železářství Lochotínská, Lochotínská 24, Plzeň, 377 510 533 • BÁČA Polička s.r.o., P.Jilemnického 
587, Polička, 461 724 102 • V.J.ROUSEK spol. s r.o., náměstí Bratří Synků 473/9, Praha 4, 241 433 308 • NAMIR CZ, ‚Žalanského 52/22, Praha 6, 233 311 660 • ELESPO – Miloš Dvořák, Na žertvách 881/40, 
Praha 8, 777 777 337 • Janoušek Petr - SEFA, Starokolínská 1685, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 281 970 730 • HECHT Specialista na zahradu, Sebastiniho 372/6, Prostějov, 581 083 100 • AGROZET 
České Budějovice a.s., Sladkovského 14, Prostějov, 602 488 261 • Železářství, Petr Mikeš, Pernštýnské nám. 183/4, Prostějov, 582 340 381 • Miloslav Švagr, Obecnická 277, Příbram, 721 322 918 • 
Rostislav Plachý, nám. K.Šternberka 403, Radnice u Rokycan, 604 865 426 • Eurohity s.r.o, Rokytnice 462, Rokytnice - Vsetín, 731 158 667 • MM elektro s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhošťem, 
571 655 353 • M-SEKAČKY, Havlíčkovo náměstí 15/31, Rudná u Prahy, 777 858 509 • RATIO Rumburk s.r.o., 2. Polské armády 1365/5, Rumburk, 412 334 521 • Milan Roušavý, Lipovka 118, Rychnov 
nad Kněžnou, 494 534 182 • SKH Sebranice, s.r.o., Sebranice 341, Sebranice u Litomyšle, 461 745 287 • Jaroslav Houda, nám. T.G. Masaryka č.42, Sedlčany, 318 821 686 • Centrum čtyřkolek, Mladkov 
14, Skalice nad Svitavou, 603 264 974 • HECHT Specialista na zahradu, Pražská 1847, Slaný, 321 022 997 (předpokládané otevření 3/2015)  • NÁŘADÍ VÍTEK s.r.o., Osvobození 24, Slavičín, 608 
878 917 • Vítězslav Šoustal, Smržice – Koupelky 1/406, Smržice, 582 381 112 • HECHT Specialista na zahradu, Východní 2132, Staré Město, 570 593 100 • UNI HOBBY Market Staré Město, Východní 
ulice, Staré Město, 572 435 710 • MOTO LENC s.r.o., Spojařů 1253, Strakonice, 383 321 887 • ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Mlýnská 1085, Strakonice 1, 383 322 119 • Miloslav Děkan – MIDETA, 
Tedražice 26, Sušice, 604 523 698 • Ing. Vlastislav Dvořák, Náměstí Trčků 986, Světlá nad Sázavou, 569 456 771 • Zdeněk Lev, Banín 55, Svitavy 2, 461 521 523 • ŽELEZÁŘSTVÍ Andrlík s.r.o., Máchova 
alej 2177/7, Svitavy, 461 541 372 • Stanislav Navrátil, Na Sedlácích 377, Šenov u Ostravy, 737 119 578 • Jaroslav Ošťádal, U Horní brány 1, Šternberk, 585 013 259 • KEDUL ŠUMPERK s.r.o., Žerotínova 
2884/57b, Šumperk, 583 217 372 • HECHT Specialista na zahradu, Soběslavská 3070, Tábor, 388 723 200 • Miroslav Přibyl, náměstí Hrdinů 227, Telč, 567 223 803 • Jaroslav Wloch, Horní Těrlicko 
350, Těrlicko, 603 984 562 • ELEKTRO HOBBY ZAHRADA, Jungmannova 85, Tišnov 1, 549 410 931 • Václav Hach, Za Rybníkem 332, Toužim, 353 312 358 • HAUS SPEZI, Ing. Josef Prajsner, ul. 
Spojovací, Třebíč 1, 568 821 857 • Radim Jiroušek – AQUAMONT s.r.o., Táboritská 1152, Třeboň, 384 722 570 • Ing. Vlastislav Dvořák, Náměstí Míru 353, Třemošnice, 469 661 386 • Prodejna a servis 
motor.pil, M.Hronek, Revoluční 1298/4 –2.podlaží, Třešť, 567 214 921 • NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., Ohrazenice 310, Turnov 1, 481 312 912 • AGRICO, s.r.o., Voklik 976, Týniště nad Orlicí, 494 371 301 
• Dostál Jiří, Hrubého 705, Uničov, 585 052 666 • MELICHAR CZ s r.o., Dr. Teuchmanna 241, Úpice, 499 881 098 • David Jan s.r.o., Majakovského 123/26, Ústí nad Labem 1, 475 531 639 • 
Eurohity,s.r.o., Cyrilometodějská 1003, Valašské Klobouky, 776 012 400 • UNI HOBBY Market Valašské Meziříčí, Masarykova 878, Valašské Meziříčí, 571 757 223 • Robert Bílka, Modrá 81, Velehrad, 
739 293 022 • Anna Licehamrová, Pohraniční stráže 371/50, Velká Hleďsebe, 354 694 438 • ES – TRADING, s.r.o., Karlov 2098, Velké Meziříčí, 566 523 935 • Špácal Miloš, Lidická 1719, Vlašim, 317 842 
308 • Železářství Jan Procházka, Husova 156, Votice, 317 813 141 • Servis a opravy zahradní techniky - Petr Kopinec, Dělnická 157, Vrbno pod Pradědem, 607 259 289 • DAKR spol. s r.o., Horská 1877 
- Ohrada, Vsetín, 571 415 566 • VITALTECH - ZD Všestary, Rozběřice 18, Všestary, 495 458 152 • AGRO-UNI Ing. Ladislav Kypr, Na Hraničkách 588/32, Vyškov 1, 517 348 227 • NAVOS a.s., Leštinská 
972/32, Zábřeh, 583 495 242 • RADO AGRO s.r.o., Tečovice 31, Zlín 4, 602 593 506 • UNI HOBBY Market Zlín, tř. Tomáše Bati 399, Zlín 1, 577 114 110 • LGD Technika, s.r.o., Pastviny 151, Žamberk, 465 
325 585 • Slanina Vladimír, Poděbradova 164, Žatec 1, 603 574 408 • KINSKÝ Žďár, a.s., Bezručova 39/4, Žďár nad Sázavou, 737 215 276.

aDRESy záRučNíCh SERvISŮ • E: elektro • M: motorové

aDRESy pRoDEJEN
* značkové prodejny HECHT - Specialista na zahradu  
– otevírací doba Po - Ne 8 - 20h

Nejaktuálnější a nejpodrobnější informace najdete na www.werco.cz

* autorizovaný prodejce HECHT PARTNER
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8525

8526
165 Kč

151 Kč

8585

229 Kč

8618 1/2“

8619 1/2“

8620 5/8“ - 3/4“

8621 5/8“ - 3/4“

44 Kč

58 Kč

69 Kč

79 Kč

8612
36 Kč

8613
50 Kč

8636 3/4“

8637 3/4“

29 Kč

37 Kč

HADICOVÉ SPOJKY, náStAVCe QUICK-ClICK® SYStÉm 

8616
8617

70 Kč

95 Kč

8534
8535

88 Kč

102 Kč
8536
8537

102 Kč

110 Kč

8622 1/2“

8623 1/2“ 42 Kč

29 Kč 8626 3/4“

8627 3/4“

8628 1“

8629 1“ 43 Kč

32 Kč
43 Kč
29 Kč

8606 1/2“

8607 1/2“

8568 5/8“

8569 5/8“

8608 3/4“

8609 3/4“

44 Kč

64 Kč

69 Kč

79 Kč

67 Kč

95 Kč

8602 1/2“

8603 1/2“

8566 5/8“

8567 5/8“

8604 3/4“

8605 3/4“

69 Kč

99 Kč

98 Kč

106 Kč

80 Kč

119 Kč

8813
8591 + 8606

109 Kč

8591 1/2“-3/4“

8804 1/2“-3/4“

8595 1“-3/4“

8803 1“-3/4“

46 Kč

67 Kč

53 Kč

78 Kč

kohoutkový nástavec

kohoutková redukce

dvojcestná spojka

sada těsnění

nástavec na hladký kohoutek

8587

229 Kč

nástavce na kohoutek s vnitřním a vnějším šroubením

8597

195 Kč

spojka

zavlažovací tryska

8800
8602 + 8616

189 Kč 8802 1/2“
8616 + 8606 + 8602 + 8591

8827 3/4“
8616 + 8608 + 8604 + 8591

249 Kč

335 Kč

zavlažovací tryska + spojka (SET)

spojka aqua-stop spojka + nástavec (SET)

opravná spojka

8583

229 Kč

nástavec na plochou 
baterii

nástavec se závitem 
na plochou baterii

třícestná spojka 2-kohoutkový nástavecuzavíratelná spojka 

uzavíratelná spojka 

nástavec - 2 vývody se závitem nástavec na kohoutek 4 vývody

8509
3/4“ - 1“

34 Kč

8614
63 Kč

8615
74 Kč

8811
46 Kč

8590
349 Kč

8589
369 Kč

8580
539 Kč

8581
569 Kč

8598
185 Kč

8599
199 Kč

8611
229 Kč

8601
249 Kč

Compact è lo strumento ideale
per giardini di piccole dimensioni
aiuole, si consiglia l’acquisto a chi Compact è lo 
strumento idealeper giardini di piccole dimensio-
niaiuole, si consiglia l’acquisto a chiQUICK-CLICK 

RACCORDI
SUPER VELOCI

Il massimo della praticità, il massimo della durata: la ricerca Claber 
dà il meglio di sé anche nei raccordi Quick-Click®  con o senza 
sistema aquastop.
Assolutamente inossidabili in quanto privi di parti metalliche, resi-
stono agli urti, agli agenti atmosferici, ai raggi UVA e alle pressioni 
più elevate: fi no a 40 bar, ben oltre il normale utilizzo domestico. La 
loro molla interna, un brevetto esclusivo Claber, può compiere fi no 
a 1,5 milioni di ”click” senza la minima rottura.
In più sono compatibili con altri sistemi, perché adottano il passo 
standard usato in tutto il mondo.

Masters of Water

 

 

kohoutkový nástavec spojka spojka aqua-stop opravná spojka

HADICOVÉ SPOJKY A náStAVCe eRGOGRIP® SYStÉm 

8560
1/2“

8561
1/2“

8564
1/2“ - 5/8“- 3/4“

8565
1/2“ - 5/8“- 3/4“

65 Kč

55 Kč

80 Kč

70 Kč

8542
1/2“ - 5/8“

8543
1/2“ - 5/8“

8546
1/2“ - 5/8“- 3/4“

8547
1/2“ - 5/8“- 3/4“

83 Kč

95 Kč

125 Kč

135 Kč

105 Kč

115 Kč

130 Kč

140 Kč

8544
1/2“ - 5/8“

8545
1/2“ - 5/8“

8548
1/2“ - 5/8“- 3/4“

8549
1/2“ - 5/8“- 3/4“

8557
1/2“ - 3/4“

8559
3/4“ -  1“

65 Kč

55 Kč
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9372
9373 249 Kč

229 Kč

9561
359 Kč

8917 199 Kč 8540
8541

229 Kč

249 Kč

8538
8539

159 Kč

179 Kč

9563
499 Kč

8922 419 Kč

569 Kč

779 Kč

9565
429 Kč

9567
779 Kč

8970
8757

189 Kč

219 Kč

8966
8756

119 Kč

159 Kč

9081 9082 9083

9084

229 Kč 299 Kč 369 Kč

369 Kč

9390
9391

259 Kč

279 Kč

8821 KiT 1/2“
8970 + 8606 + 

+ 8602 + 8591

399 Kč

zavlažovací pistole

zavlažovací pistole

multifunkční zavlažovací pistole

komfortní zavlažovací pistole

zavlažovací sprchové pistole

zavlažovací sprchové pistole

zavlažovací pistole (SET)

Vysvětlivky:

bez obalu

baleno v blisteru (obal)

automatický uzávěr vody

uzavírací kohout

bez nářadí

ovládání pomocí 
radiového signálu

rychlé spojení

odkapávač

9085

9086

 zAVlAžOVACí PIStOle QUICK-ClICK® SYStÉm 

AQUAmASteR® SYStem – PROGRAm PRO 3/4" A 1" ROzVODY

9412 3/4“

9414 1“

399 Kč

399 Kč9350 159 Kč9351 159 Kč9355 1“ 59 Kč9354 59 Kč 9353 169 Kč8505 1“-3/4“ 16 Kč

redukce s vnitřním 
závitem 1"

kohoutková 
redukce 1"-3/4"

redukce s vnějším 
závitem 1"

3-cestná spojka spojka 3/4" spojka 1" zavlažovací tryska
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ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 83	 10,1x8,2	 8,5	 11,8
	 2	 202	 16,4x12,3	 8,3	 18
	 3	 269	 19,2x14	 4,8	 21,5
	 4	 290	 19,9x14,6	 5,2	 25

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 87	 10,5	 3,4	 4,9
	 2	 113	 12	 3,8	 7,1
	 3	 104	 11,5	 4,8	 8,4
	 4	 87	 10,5	 6,6	 9,5

209	Kč8685	113m2 12
m

289	Kč

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 75	 9,8	 5,6	 7
	 2	 113	 12	 5,2	 9,9
	 3	 104	 11,5	 6,9	 11,9
	 4	 95	 11	 8,4	 13,3

8694	113m2 12
m

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 123	 12,5	 7	 14
	 2	 177	 15	 6	 17,8
	 3	 143	 13,5	 9	 20,5
	 4	 123	 12,5	 11	 23

8675	177m2 499	Kč15
m

179	Kč

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 58	 9	 18	 18
	 2	 63	 9	 22	 24
	 3	 57	 8	 29	 27
	 4	 47	 8	 38	 30

8658	63m2 9
m

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 28,3	 6,0	 16,5	 7,8
	 2	 28,3	 6,0	 22,7	 10,7
	 3	 38,5	 7,0	 20,1	 12,9
	 4	 38,5	 7,0	 23,1	 14,8

149	Kč8660	40m2 7,1
m

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 39	 7,0	 26,0	 16,9
	 2	 64	 9,0	 22,8	 24,3
	 3	 64	 9,0	 27,3	 29,1
	 4	 64	 9,0	 31,7	 33,8

8654	104m2 14,4	
m 299	Kč

649	Kč8753	320m2

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 100	 10,5x9,5	 6,3	 10,5
	 2	 215	 16,0x13,4	 4,3	 15,5
	 3	 305	 18,8x16,2	 3,7	 19,0
	 4	 320	 19,2x16,7	 3,9	 21,0

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 214	 16,5	 2,6	 9,3
	 2	 330	 20,5	 2,2	 11,9
	 3	 380	 22	 2,3	 14,8
	 4	 397	 22,5	 2,5	 16,9

8705	397m2 22,5
m 329	Kč

199	Kč8656	20m2 5
m

	BAR	 m2	 ∅m	 l/m2	 l/min
	 1	 13	 4,0	 84,0	 18,0
	 2	 16	 4,5	 92,0	 25,0
	 3	 20	 5,0	 91,0	 30,0
	 4	 20	 5,0	 105,0	 35,0

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 78	 11x7	 6	 8
	 2	 133	 14x10	 5	 11
	 3	 165	 16x11	 5	 13
	 4	 181	 16x11	 5	 15

multifunkční	postřikovač

postřikovač	IDROSPRAY	2000

zápichový	postřikovač	IMPACT

postřikovač	COMPACT	160

8744	320m2 979	Kč

postřikovač	COMPACT	16	Super	Metal

stavitelný	postřikovač	IMPACT	TRIPOD

postřikovač	AQUALUX	2000 postřikovač	IDROJET	2000 nástavec	IMPACT

postřikovač	-	ROLLINA postřikovač	-	TURBOSPRUZZO postřikovač	-	TURBOSPIKE

25
m8709	491m2

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 227	 17	 2,5	 9,3
	 2	 346	 21	 2,1	 11,9
	 3	 437	 23,6	 2,0	 14,8
	 4	 491	 25	 2,1	 16,9

postřikovač	COMPACT	16	Super	Metal

postřikovač	COMPACT	12

8748	192m2 419	Kč

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 98	 11,5x8,5	 5,6	 9,1
	 2	 169	 14,7x11,5	 4,4	 12,4
	 3	 192	 17,5x11,0	 4,4	 14,1
	 4	 165	 16,5x10,0	 5,7	 15,7

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 57	 10	 9	 9
	 2	 98	 11	 7	 12
	 3	 114	 12	 7	 14
	 4	 119	 12	 8	 15

429	Kč8695	119m2 12
m

789	Kč8743	290m2

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 102	 11,3x9,0	 7,5	 12,8
	 2	 209	 16,2x12,9	 5,2	 18,2
	 3	 250	 17,6x14,2	 5,3	 22,0
	 4	 280	 18,4x15,2	 5,9	 27,5
	 5	 320	 19,0x16,9	 6,0	 32,0

postřikovač	COMPACT	20	Aqua	Control

299	Kč8740	181m2

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 296	 19,4	 1,9	 9,3
	 2	 401	 22,6	 1,8	 11,9
	 3	 531	 26,0	 1,7	 14,8
	 4	 572	 27,0	 1,7	 16,9

	BAR	 m2	 m	 l/m2	 l/min
	 1	 214	 16,5	 2,6	 9,3
	 2	 330	 20,5	 2,2	 11,9
	 3	 380	 22,0	 2,3	 14,8
	 4	 397	 22,5	 2,5	 16,9

499	Kč22,5
m8707	397m2

649	Kč

8954

zahradní	
sprcha	
RIVIERA

869	Kč

1	199	Kč

8956

9087

zahradní	sprcha	
MALIBU

zahradní	
sprcha	
2IN1

postřikovač	SPACE	JETpostřikovač	IMPACT	TRIPOD

749	Kč 8715	572m2 27
m 1	599	Kč
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PROGRAM MYTÍ A ČiSTěNÍ

8759
67	Kč 8841 1	059	Kč

8774 239	Kč

8778	KIT
8774	+	8606	+	8602	+	8591	
																+	8966	+	8759

639	Kč

VOZÍKY NA HADiCE

kartáč	WIPPY	CAR

kartáč	WIPPY	AUTO

náhradní	šampóny rotační	kartáč	WIPPY	TURBO

rotační	kartáč	WIPPY	CAR	(SET)

8974
999	Kč

navijáky	na	hadici	AQUAPASS

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 15	m

8921
599	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 40	m
	 5/8“	 35	m

naviják	na	hadici	KIROS

8890
1	699	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 85	m
	 5/8“	 60	m
	 3/4“	 40	m

naviják	na	hadici	METAL	40

8866
99	Kč

závěs	na	hadici	ECO	0

8887
499	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 20	m

naviják	na	hadici	AQUAPONY

9031
739	Kč

naviják	a	příslušenství	MINI-SET	BALCONY

hadice	10	m

9032
639	Kč

naviják	a	příslušenství	MINI-SET	GARDEN

hadice	10	m

8980

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 60	m
	 5/8“	 50	m

vozík	na	hadici	ECOSEI

649	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 130	m
	 5/8“	 100	m
	 3/4“	 60	m

8894
vozík	na	hadici	METAL	GEMINI

2	699	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 165	m
	 5/8“	 130	m
	 3/4“	 75	m

8895
vozík	na	hadici	METAL	PROFY

3	199	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 165	m
	 5/8“	 130	m
	 3/4“	 75	m

8900
vozík	na	hadici	JUMBO

3	849	Kč

8977

vozík	na	hadici	SILVER	-	AL

719	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 60	m
	 5/8“	 50	m

8979

vozík	na	hadici	AIRON	-	INOX

1	299	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 60	m
	 5/8“	 50	m

8862

vozík	na	hadici	GENIUS

1	099	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 60	m
	 5/8“	 50	m

8872
1	499	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 100	m
	 5/8“	 90	m

8914

vozík	na	hadici	METAL	COMPACT

1	499	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 65	m
	 5/8“	 60	m
	 3/4“	 30	m

8891
vozík	na	hadici	METAL	60

2	279	Kč

	∅ hadice	 kapacita	návinu
	 1/2“	 85	m
	 5/8“	 60	m
	 3/4“	 40	m

8934
zahradní	koš

náhradní	pytle	10	ks

1	279	Kč

8904
270	Kč

8843 769	Kč
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ZAHRADNÍ HADiCE

9052	1/2“	-	15	m

9051	1/2“	-	25	m

9002	5/8“	-	25	m

9007	3/4“	-	25	m

429	Kč

259	Kč

519	Kč

799	Kč

9055	1/2“	-	15	m

9056	1/2“	-	25	m

9058	5/8“	-	25	m

9059	3/4“	-	25	m

669	Kč

419	Kč

759	Kč

1	159	Kč

9066	1/2“	-	15	m

9067	1/2“	-	30	m

9070	5/8“	-	30	m

9072	3/4“	-	30	m

969	Kč

499	Kč

1	159	Kč

1	799	Kč

9010	1/2“	-	25	m

9012	5/8“	-	25	m

9014	3/4“	-	25	m

1	399	Kč

1	799	Kč

2	499	Kč

AuTOMATiCKé ZAVLAŽOVAČE POKOjOVýCH A bALKONOVýCH ROSTLiN iDRiS
odkapávač	s	nádobou	
IDRIS	KIT

iDRiS
Systém pro automatické 
zavlažování Vašich rostlin 
bez nutnosti napojení na 
zdroj vody a elektické 
energie. Zajišťuje kvalitní 
a pravidelnou závlahu 
s možností nastavení 
dávkování pomocí výměnných 
čtyř typů odkapávačů.

obsah	nádrže 2	l

odkapávače 10/15/20/30	cl

8057

399	Kč

odkapávač	IDRIS

8055

279	Kč

odkapávač	IDRIS	SPIKE

8052

189	Kč

9034	+	příslušenství

849	Kč

spirálová	hadice	10	m

9035	+	příslušenství

1	299	Kč

AuTOMATiCKé A RuČNÍ HADiCOVé NAVijáKY SPiRáLOVé HADiCE

8990	20	m	hadice 3	899	Kč

1x

1x

AuTOMATiCKý
8983	

20	m	hadice

RuČNÍ automatické	navíjení

automatické	řádkování

2	099	Kč
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Pro	vypracování	realizačního	návrhu	zdarma	nás	kontaktujte	na	e-mail:	zavlahy@werco.cz

90041	360°	výsuvný	postřikovač	2“

90042	360°	výsuvný	postřikovač	3“

90043	360°	výsuvný	postřikovač	4“

90040	360°	náhradní	hlavice	6	l/min.	(zelená)

90044	360°	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

90048	360°	náhradní	hlavice	14	l/min.	(černá)

133	Kč

145	Kč

155	Kč

79	Kč

79	Kč

79	Kč

90053	180°	výsuvný	postřikovač	2“

90054	180°	výsuvný	postřikovač	3“

90055	180°	výsuvný	postřikovač	4“

90056	180°	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

135	Kč

145	Kč

155	Kč

79	Kč

90095	90°	výsuvný	postřikovač	2“

90096	90°	výsuvný	postřikovač	3“

90097	90°	výsuvný	postřikovač	4“

90098	90°	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

135	Kč

145	Kč

155	Kč

79	Kč

90133	čtvercový	výsuvný	postřikovač	4“

90134	čtvercová	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

155	Kč

79	Kč

90109	obdélníkový	výsuvný	postřikovač	4“

90110	obdélníková	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

155	Kč

79	Kč

90121	obdélníkový	výsuvný	postřikovač	4“

90122	obdélníková	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

155	Kč

79	Kč

RAiNjET® – VýSuVNé ROZSTřiKOVAČE

AuTOMATiCKé 
PODZEMNÍ 
ZáVLAHOVé SYSTéMY

Pro zájemce o realizaci závlahového systému 
na klíč nabízíme kvalitní služby instalace 
a komplexní realizace. Pro výkopové práce 
používáme speciální frézu, která zanechá 
v trávníku pouze 8 cm širokou rýhu a tím 
nedochází k většímu poškození trávníku. 
Tento způsob pokládky zabraňuje postupnému 
usedání zeminy a tím odbourává potřebu 
neustálých zásahů do Vaší okrasné zahrady.

90004	0	-	350°	regulovatelný	postřikovač	2“

90005	0	-	350°	regulovatelný	postřikovač	3“

90006	0	-	350°	regulovatelný	postřikovač	4“

90019	0	-	350°	regulovatelný	postřikovač	4“

90003	0	-	350°	náhradní	hlavice	6	l/min.	(zelená)

90007	0	-	350°	náhradní	hlavice	10	l/min.	(oranžová)

90011	0	-	350°	náhradní	hlavice	14	l/min.	(černá)

139	Kč

149	Kč

159	Kč

85	Kč

85	Kč

85	Kč

165	Kč

90124	sada	2	ks	kroužků	(matic)	a	4	ks	těsnění 95	Kč

Bar  l/min l/min l/min l/min

1,5 2,8 5,3 7,7 9,2 r4,0m 5,7m

2,0 3,3 5,8 9,0 10,8 r4,5m 6,4m

3,0 4,0 6,9 10,8 13,0 r5,0m 7,1m

Bar  l/min l/min l/min l/min

1,5 6,0 7,1 3,75 5,30 r4,0m 5,7m

2,0 6,8 12,6 4,00 5,65 r4,5m 6,4m

3,0 8,2 28,3 4,20 5,95 r5,0m 7,1m

90°

90°

180°

180°

270°

270°

350°

350°

90006

90019

Bar  l/min l/min l/min l/min

1,5 2,8 5,3 7,7 9,2 r4,0m 5,7m

2,0 3,3 5,8 9,0 10,8 r4,5m 6,4m

3,0 4,0 6,9 10,8 13,0 r5,0m 7,1m

Bar  l/min l/min l/min l/min

1,5 2,0 3,3 4,5 6,0  r3,7m 5,3m

2,0 2,2       3,6 5,2 6,8  r4,0m 5,7m

3,0 2,5       4,4 6,4 8,2    r4,2m 6,0m

90°

90°

180°

180°

270°

270°

350°

350°

90006

90019

90019
pouze	pro

90004	
90005	
90006

pro

Bar  l/min m2

1,5 8,2 43,0 r3,7m 5,3m

2,0 9,5 50,3  r4,0m 5,7m

3,0 11,5 56,7  r4,3m 6,0m

90043

Bar  l/min m2

1,5 5,1 25,1 r4,0m 5,7m

2,0 6,0 29,0  r4,3m 6,0m

3,0 7,1 31,8  r4,5m 6,4m

90055

Bar  l/min m2

1,5 2,8 8,6 r3,3m 4,6m

2,0 3,2 9,6  r3,5m 4,9m

3,0 3,9 12,6  r4,0m 5,7m

90097

Bar  l/min m2

1,5 8,9 36,0 6x6m 5,5m

2,0 10,3 49,0  7x7m 6,3m

3,0 12,6 64,0  8x8m 7,3m

90133

Bar  l/min m2

1,5 6,8 13,2 12,0x1,1m

2,0 8,3 17,2  13,2x1,3m

3,0 10,2 20,3  13,5x1,5m

90109

Bar  l/min m2

1,5 3,8 8,0 8,0x1,0m

2,0 4,4 9,1  8,3x1,1m

3,0 5,4 11,2  9,3x1,2m

90121
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RAiNjET® – MiNi-ROTOROVé ROZSTřiKOVAČE
90460		90	-	210°	regulovatelný	postřikovač	4“	

rozstřik	4,9	-	6,4m

479	Kč

90462		360°	výsuvný	postřikovač	4“	
rozstřik	4,9	-	6,4m

479	Kč

90464		90	-	210°	regulovatelný	postřikovač	4“	
rozstřik	7,6-	9,1m

479	Kč

90466		360°	výsuvný	postřikovač	4“	
rozstřik	7,6-	9,1m

479	Kč

90474		turbínový	výsuvný	postřikovač	4“ 549	Kč

90478	turbínový	výsuvný	postřikovač	4“ 949	Kč

90139	turbínový	výsuvný	postřikovač	5“ 999	Kč

RAiNjET® – VýSuVNé      TuRbiNOVé ROZSTřiKOVAČE

ZÁVLAHA sVépomocí 3 KRoKY K VLAsTNímU ZÁVLAHoVémU sYsTémU

1. Zjistěte základní informace o Vašem zdroji vody
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CHECK THE AVAILABILITY OF WATER

MEASURE THE WATER PRESSURE

PLANNING

MARK THE LAYOUT OF TUBES

DIVIDE THE AREA INTO CIRCUITS

MEASURE THE AVAILABLE WATER FLOW

Close all household taps. Fit a pressure gauge to 
an outdoor tap, then open it completely (STATIC 
pressure). Ask your plumber to lend you a pressure 
gauge, or hire one. Take the measurement at different times during the day and night.

Use a compass to mark the circumference or circle sectors reached 
by each sprinkler, until the entire surface is covered. For best 
results, position the 90° sprinklers in the corners of patches to be 
watered, 180° sprinklers along garden strips, and 360° sprinklers 
in open spaces. The exam- ples given in this booklet show the 
arrangement necessary to cover long and narrow areas evenly. The 
circumferences, as seen in the examples, meet to guarantee total 
coverage of ground and the even distribution of water in all points.
When arranging the sprinklers, refer to the recommended spacing 
indicated in the tables on page 43.

Starting from the point where the solenoid valves controlling each 
single circuit will be installed, mark in the tube connecting each 
valve to the sprinklers (previously grouped into areas), thereby 
drawing independent valve circuits. Since trenches will have to 
be dug to lay the pipes, mark in straight lines, avoiding as far as 
possible driveways, terraces and other obstacles.

The diagrams on the following pages give examples of the positioning of sprinklers. Bear in mind that: 

- 90° sprinklers should be positioned in garden corners;
- 180° sprinklers should be positioned along garden strips;
- adjustable sprinklers are best used for 270° or irregular angles;
- 360° sprinklers should be positioned in central open spaces.

Don't forget pipe FLOW RESISTANCE: refer to the pressure 
loss table indicating the values to be subtracted from the 
original static pressure available.The DYNAMIC pressure obtained should be sufficient to 
guarantee correct sprinkler operation.

Referring to the sprinkler output table, write in the water 
consumption (in l/min.) next to each sprinkler. Group the sprinklers 
into distinct areas (use different colours), summing progressively 
the water consumption.Make sure that the water consumption in each area does not 
exceed the available flow. You should aim at creating a well-
balanced system, i.e. each circuit should have the same water 
consumption.

Simply time how long it takes to fill a recipient with 
known volume.

Flow resistance in 3/4" and 1" diameter tubes (in bar) for every 10 m lengthFlow rate l/min
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62

Sec. 16 mm
0.19
0.34
0.55
0.79
1.08

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sec. 25 mm
-
-

0.08
0.12
0.16
0.21
0.27
0.33
0.4
-
-
-
-
-

Sec. 20 mm
-

0.1
0.16
0.23
0.32
0.42
0.53

-
-
-
-
-
-
-

Sec. 32 mm
-
-

0.02
0.03
0.04
0.06
0.07
0.09
0.1

0.12
0.14
0.16
0.19
0.21

 90° SPRINKLER

90° SPRINKLER 180° SPRINKLER

180°
SPRINKLER

ADJUSTABLE SPRINKLER

180° SPRINKLER

180° SPRINKLER

360° SPRINKLER

Q= Container capacity (e.g. 10 litres)Time taken (e.g. 20 seconds)
x 60 = 10

20
x 60 = 30 l/min
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2. Plánování a rozvrhnutí rozstřikovačů
Nastavitelný rozstřikovač

180°  
rozstřikovač

180° rozstřikovač90° rozstřikovač

3. Praktická instalace závlahového systému

46 474746

Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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Go into the garden and turn your project into an e�ciently 
operating reality. A set of solenoids controls the opening and 
closing of irrigation circuits.

The water supply line to the valves is subject 
to the entire amount of static pressure (when 
the circuit is closed); for this reason it should 
be made from a watertight metal pipe.

At each stake, place a sprinkler and the threaded bracket extension coupling 
(before applying the extension, drill a hole in the tube with a 10 mm bit) on the 
ground.

At the end of installation, the circuit should be emptied of all residues 
and soil. 
To do so, simply unscrew the head from each sprinkler and open the 
valves; the water pressure will fl ush the circuit clean. 
Screw the heads back on the sprinklers, then fi ll in the trenches and 
level to the surrounding area (and the upper edge of the sprinklers). 
Your irrigation system is now complete and ready for operation, 
controlled by an automatic watering timer.

Straighten the tube properly before cutting it to 
length (better too long than too short). 
Use a hacksaw to cut the tube; clean cut ends with 
a scraper before fi tting compression connectors to 
ensure a completely watertight connection. 

Once the desired coverage is obtained and 
the circuits have been arranged, lay the tube 
in the trenches. Make sure that the sprinklers 
are positioned fl ush to the terrain surface; the 
threaded extension supporting the sprinkler can be 
segmented to adjust sprinkler height. 

Now connect up all tube lengths between the 
sprinklers and the valves. 
Fix the sprinklers in a vertical position (tie them 
to the stakes with a string), then open the valve 
(in sequence) to test circuit operation. Shift the 
sprinklers as required to achieve perfect coverage of 
the watered ground.

As a rule, the diameter 
of the tube connecting 
the valves to the service 
line should not be less 
than the diameter of the 
valves.

Once the solenoid valves 
have been connected to 
the main water supply 
pipe, take your plan 
and mark the path of 
tubes of each sprinkler 
circuit. Plant a stake at 

each point where a sprinkler is to be installed. 
Now join the stakes with string (or with chalk 
powder on the ground) to trace the line of 
each circuit tube, from the solenoid valve to 
the sprinklers.

It is also a good idea 
to fi t a gate valve 
upstream to shut o� 
the entire system when 
necessary, for example 
when maintenance 
work is required.

Use a spade to dig a 
trench at least 20-25 cm 
deep. This won’t take 
much of an e�ort, and 
should be enough to 
protect the pipes against 
winter frost.

To avoid damaging 
the lawn, heap the 
dug earth on plastic 
sheeting, then remove 
when fi nished.

Unroll the polyethylene coil, from the valves to the stakes, along the marked 
path. Put the “T” or connector couplings and the drainage valves in the 
position for installation. 

Do-it-yourself!
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90365	 	1/2“	hlavní	hadice	
pro	nadzemní	rozvod	
25	m

90366	 	1/2“	hlavní	hadice	
pro	nadzemní	rozvod	
50	m

90371	  1/4“	hlavní	hadice	
pro	nadzemní	rozvod	
5	m	

90370	  1/4“	hlavní	hadice	
pro	nadzemní	rozvod	
20	m

90756	∅	3/4“	-	1/2“	závitový	nástavec	(5	ks)

90757	∅	1/2“	-	1/2“	závitový	nástavec	(5	ks)

90765	∅	3/4“	-	3/4“	závitový	nástavec	(5	ks)

90380	∅	3/4“PE	trubka	25	m	-	6	bar

90385	∅	3/4“PE	trubka	50	m	-	6	bar

90390	∅	1“PE	trubka	25	m	-	6	bar

90395	∅	1“PE	trubka	50	m	-	6	bar

75	Kč

809	Kč

69	Kč

1	549	Kč

79	Kč

1	179	Kč

2	299	Kč
90806	1“	spojka	hlavního	rozvaděče 89	Kč

90808		1“	spojka	hlavního	rozvaděče	
s	1“	převlečnou	maticí

109	Kč

90807		1“	kolínko	hlavního	rozvaděče	
s	1“	převlečnou	maticí

89	Kč

90930	vodovodní	zásuvka 539	Kč

90910	drenážní	ventil 239	Kč

90510		obdélníková	
šachta	pro	
solenoidní	
ventily

1	559	Kč

A

B

90515		obdélníková	šachta	
pro	solenoidní	ventily

999	Kč

B

90500		kruhová	šachta	pro	
solenoidní	ventil

449	Kč

90805		1“	nipl	pro	připojení	90892 49	Kč

90804		1“	-	3/4“	redukce	-	2	ks	
pro	připojení	90894

49	Kč

90917		1“	x	1“	ruční	
ventil

90918		3/4“	x	3/4“	
ruční	ventil

219	Kč

219	Kč

90276	∅  1“	navrtávací	
pas	-	2	ks

90450	∅  3/4“	
dvoudílná	svorka

99	Kč

99	Kč

90919		1“	x	1“	
průtokový	filtr

449	Kč

90270	∅  1“	kolínko

90417	∅  3/4“	kolínko

119	Kč

99	Kč

90273		∅ 1“	kolínko	
s	3/4“	šroubením

90423		∅ 3/4“	kolínko	
s	3/4“	šroubením

99	Kč

79	Kč

90271	∅ 1“	spojka	s	1“	šroubením

90420	∅ 3/4“	spojka	s	1“	šroubením

90421	∅ 3/4“	spojka	s	3/4“	šroubením

69	Kč

59	Kč

59	Kč

90374	∅ 1“	spojka	s	1“	šroubením

90524	∅ 3/4“	spojka	s	1“	šroubením

99	Kč

79	Kč

90274		∅ 1“	spojka	s	3/4“	šroubením

90424		∅ 3/4“	spojka	s	3/4“	šroubením

69	Kč

59	Kč

90277	∅ 1“	koncová	zátka

90425	∅ 3/4“	koncová	zátka

69	Kč

59	Kč

RAiNjET® – iNSTALAČNÍ MATERiáL
90426		∅ 1“	kolínko	

s	3/4“	šroubením

90427		∅ 3/4“	kolínko	
s	1/2“	šroubením

169	Kč

139	Kč

90272	∅ 1“	T	kus

90422	∅ 3/4“	T	kus

179	Kč

139	Kč

90416		∅ 1“	
T	kus	s	3/4“	šroubením

90418		∅ 3/4“	
T	kus	s	3/4“	šroubením

139	Kč

109	Kč

90746	flexibilní	nástavec	3/4“	-	1/2“

90747	flexibilní	nástavec	3/4“	-	3/4“

165	Kč

165	Kč

90275		∅ 1“	opravná	
spojka

90419		∅ 3/4“	opravná	
spojka

119	Kč

89	Kč

PROSAKOVACÍ, PROKAPáVACÍ A ZAVLAŽOVACÍ HADiCE

8968	 	tříkomorová	
zavlažovací	
hadice	7,5	m

8969	 	tříkomorová	
zavlažovací	
hadice	15	m

619	Kč

869	Kč

90351	  1/2“	prosakovací	
hadice	25	m

90349	  1/4“	prosakovací	
hadice	15	m

90350	  1/2“	prosakovací	
hadice	15	m579	Kč

429	Kč

959	Kč

90353	 	1/4“	prokapávací	
hadice	15	m

90355	 	1/2“	prokapávací	
hadice	25	m

90357	 	1/2“	prokapávací	
hadice	50	m

90356	 	1/2“	prokapávací	
hadice	25	m	(hnědá)

629	Kč

239	Kč

1	119	Kč

669	Kč

109	Kč

249	Kč 790	Kč

439	Kč
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RAiNjET® – SOLENOiDNÍ VENTiLY A RF RáDiOVé OVLáDAČE

solenoidní ventil 
s 1“ vnitřním 
šroubením

90824 699	Kč

solenoidní ventil 
s 1“ vnějším 
šroubením

90825 669	Kč

solenoidní ventil 
9 V s 1“ vnitřním 
šroubením

90822 1	049	Kč

RAiNjET® – řÍDÍCÍ jEDNOTKY
8014
COMETA	4	zónová	řídící	jednotka

8016
COMETA	6	zónová	řídící	jednotka

3	490	Kč

3	990	Kč

8060			MULTIPLA	DC	9	V	LCD	
6	zónová	řídící	jednotka

3	190	Kč

schéma	zapojení

8017			METEOCOMETA	
6	zónová	řídící	jednotka

4	190	Kč

8105	
METEOPRAGMA	8	zónová	řídící	jednotka

8106
METEOPRAGMA	10	zónová	řídící	jednotka

8107
METEOPRAGMA	12	zónová	řídící	jednotka

5	990	Kč

6	390	Kč

6	790	Kč

8058		MULTIPLA	AC	230/24	V	LCD	
6	zónová	řídící	jednotka

3	390	Kč

solenoidní ventil 9V 
pro 1/2“ hadici

90881 469	Kč

solenoidní ventil 
s 1“ vnitřním 
šroubením, 
programovatelný

90826 3	199	Kč

HYDRO 4 
řídící jednotka se čtyřmi 
solenoidními ventily  
s časovačem a 3/4“ 
šroubením

90829 4	990	Kč

AQUA RADIO RF KIT 
řídící jednotka 
a vysílač pro 
ovládání až 4 ks 
solenoidních 
ventilů

90836 5	999	Kč

řídící jednotka 9V 
pro 2 solenoidní 
ventily

90821 2	599	Kč

AQUA RADIO DÁLKOVÝ 
OVLADAČ 
ovladač pro ovládání 
RF systému CLABER 
pracuje s 1 nebo 2 
jednotkami

90830 2	499	Kč

AQUA RADIO RF UNIT 
rozšíření pro 
RF KIT vysílač 
ovládá až 
4 ks solenodiní 
ventily

90833 3	799	Kč

AQUA RADIO 1“ RF 
SOLENOIDNÍ VENTIL 
ovládání pomocí RF 
dálkového ovladače 
90830 - plně 
programovatelný

90835 3	199	Kč

AQUA RADIO 
DVOUCESTNÝ ČASOVAČ 
ovládání pomocí RF 
dálkového ovladače 
90830 - plně 
programovatelný

90832 3	399	Kč



98

In
te

rn
e

to
v

ý
 o

b
ch

o
d

: 
w

w
w

.z
a

h
ra

d
a

h
ro

u
.c

z

PROGRAMOVATELNé jEDNOTKY
8489	TEMPO	PRATIC 1	699	Kč

90210	360°	výsuvný	postřikovač	2“

319	Kč

90220	180°	výsuvný	postřikovač	2“

319	Kč

90230	90°	výsuvný	postřikovač	2“

319	Kč

COLibRi® – VýSuVNé ROZSTřiKOVAČE
Automatický závlahový systém, který si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje 

žádné výkopové práce, pouze využívá zápich rýčem do hloubky cca 20 cm. Rozstřikovače jsou navrženy tak, 
aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2“ hadicí.

COLIBRI COLIBRI
90200	Colibri	startovací	sada 2	390	Kč specifikace

	90210	x	1
	90220	x	4
	90494	x	1
	91347	x	1
	91081	x	4
	91087	x	2
	91082	x	2
	91072	x	3
	91096	x	24
	90920	x	1
	90365	x	1

Instruktážní 
video na www.werco.cz

Jednoduchý programátor, opakuje 
závlahu každých 24 hod. dle 
zadání

8483	TEMPO	LOGIC 1	799	Kč

Jednoduché programování pomocí 
jednoho digitálního tlačítka. 
19 přednastavených programů. Možnost 
napojení na dešťový senzor nebo RF 
dešťový senzor pomocí interface (8480).

8486	TEMPO	SELECT 1	999	Kč

Jednoduché programování pomocí dvou 
digitálních tlačítek. 98 přednastavených 
programů. Možnost napojení na dešťový 
senzor nebo RF dešťový senzor pomocí 
interface (8480).

8485	DUAL	LOGIC 2	999	Kč

Dvouventilový programátor. Ovládání 
pomocí jednoho digitálního tlačítka. 
19 přednastavených programů. Možnost 
napojení na dešťový senzor nebo RF 
dešťový senzor pomocí interface (8480).

8480		RF	INTERFACE	
pro	dešťový	senzor

659	Kč

Zajišťuje spojení mezi 
RF dešťovým senzorem 
a jednotkami TEMPO a DUAL. 
Dosah až 30 m.

8488	DUAL	SELECT 3	199	Kč

Dvouventilový programátor. Ovládání 
pomocí dvou digitálních tlačítek. 
98 přednastavených programů. Možnost 
napojení na dešťový senzor nebo RF 
dešťový senzor pomocí interface (8480).

90262		360°	výsuvný	postřikovač	3“	
rozstřik	11m

429	Kč

90260		45	-	210°		regulovatelný	postřikovač	3“	
rozstřik	12m

429	Kč

90436		transformátor	
220/24	V

589	Kč 90439		ovládací	relé	
elektrického	
čerpadla

929	Kč90915	dešťový	senzor 959	Kč90831		RF	dešťový	
senzor	-	přenos	
RF	signálem,	dosah	až	30m

1	499	Kč

90035		vodotěsný	
konektor	2	ks

99	Kč

RAiNjET® – SENSORY A ELEKTRONiCKé PRVKY
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COLibRi® – KAPKOVá ZáVLAHA – MiKROZáVLAHA

91345		konektor	pro	připojení	
1/2“	a	1/4“	hadice59	Kč

91013		konektor	pro	připojení	
1/2“	hadice79	Kč

91494		automatická	spojka	
s	3/4“	šroubením69	Kč

90920		drenážní	ventil	
pro	1/2“	hadici139	Kč

90250		ochranná	miska	
COLIBRI69	Kč91096	stahovací	svorka	-	10	ks

139	Kč

99096	stahovací	svorka	-	30	ks

329	Kč

91040	reduktor	tlaku

265	Kč

91076	1/2“	spojka	hadice	-	4	ks

69	Kč

99076	1/2“	spojka	hadice	-	20	ks

249	Kč

91071	1/2“	T	kus	-	2	ks

35	Kč

99071	1/2“	T	kus	-	20	ks

279	Kč

91086		koncová	zátka	
pro	1/2“	hadici	-	4	ks69	Kč

91066		konektor	pro	
připojení	1/2“	hadice45	Kč

91072		1/2“	T	kus	
s	1/2“	šroubením	
-	2	ks

39	Kč
91073		1/2“-1/4“	

T	kus	-	2	ks45	Kč

91009		automatická	spojka	
pevné	připojení	1/2"79	Kč

91017		1/2“	T	kus	
s	1/2“	
šroubením

89	Kč

91021		1/2“	rohové	koleno	
s	1/2“	šroubením110	Kč

91029	1/2“	T	kus

119	Kč

91033	1/2“	ruční	ventil

149	Kč

91035	1/2“	záslepka

55	Kč

91011		průchozí	filtr	
pro	1/2“	hadici235	Kč

91023	1/2“	spojka	hadice

65	Kč

91155		dvoucestná	spojka	
1/4“	-	10	ks65	Kč

91143	kolínko	1/4“	-	10	ks

89	Kč

91141	T	kus	1/4“	-	10	ks

109	Kč
91145		čtyřcestná	spojka	1/4“	

-	10	ks125	Kč

91170	zátka	1/4“	-	10	ks

49	Kč

91185	děrovač

55	Kč

91190		podpůrný	kolík	1/4“	
-	15	ks109	Kč

91260		prodlužovací	trubice	
1/4“	-	10	ks179	Kč

91270		uzavírací	ventil	1/4“	
-	5	ks169	Kč

91027		konektor	z	1/2“	
na	1/4“	se	čtyř-
mi	vývody	-	1	ks

109	Kč

spojovací	materiál

odkapávače

mikrozavlažovače

91265  opěrný	kolík	
s	prodlužovací	trubicí	
1/4“	-	2	ks

179	Kč

91256						mikrozavlažovač	
360°	-	10	ks

139	Kč 	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 22,0	 34,0	 46,0	 52,0	 72,0
	∅ m	 3,0	 3,5	 4,5	 4,0	 4,0

139	Kč 	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 13,0	 19,0	 23,0	 26,0	 29,0
	∅ m	 1,0	 1,5	 1,7	 2,0	 2,0

91258				mikrorozprašovač	
360°	-	10	ks

91255						mikrozavlažovač	
180°	-	10	ks

139	Kč 	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 17,0	 33,0	 45,0	 59,0	 61,0
	Rm	 1,2	 2,0	 2,2	 2,2	 2,5

139	Kč

91254				mikrozavlažovač	
90°	-	10	ks
	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 17,0	 33,0	 45,0	 58,0	 61,0
	Rm	 1,5	 2,2	 2,7	 3,0	 3,2

139	Kč 	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 17,0	 33,0	 45,0	 58,0	 61,0
	 m	 3,2	 5,5	 7,2	 8,5	 9,0

91257				mikrozavlažovač	
			pásový	-	10	ks

295	Kč 	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 48,0	 90,0	 120,0	142,0	165,0
	∅m	 3,0	 5,0	 6,5	 7,5	 8,5

91250		regulovatelný	
mikrozavlažovač	360°	-	5	ks 91248		regulovatelný	

mikrozavlažovač	180°	-	5	ks

229	Kč 	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 17,0	 33,0	 45,0	 59,0	 61,0
	Rm	 1,2	 2,0	 2,2	 2,2	 2,5

91249		regulovatelný	
mikrozavlažovač	360°	-	5	ks

	Bar	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5
	l/h	 22,0	 34,0	 46,0	 52,0	 72,0
	∅ m	 3,0	 3,5	 4,5	 4,0	 4,0

229	Kč

90764
sada	
kapkové	
závlahy

999	Kč

90370  m 20  91217 x  20
91040 x 1  91270 x  3
91141 x 5  91345 x  1
91170 x 10  91494 x  1
91190 x 20

Specifikace

91217		odkapávač	0	-	6	l/hod.	
průběžný	-	10	ks139	Kč

91222		samoregulační	
odkapávač		-	10	ks139	Kč

91232		regulovatelný	odkapávač	
	0	-	40	l/hod.	-	10	ks145	Kč

91225		regulovatelný	odkapávač	
	0	-	40	l/hod.	-	10	ks139	Kč

91209		odkapávač	0	-	6	l/hod.	

koncový	-	10	ks

91211		odkapávač	0	-	6	l/hod.	

koncový	-	20	ks

91213		odkapávač	0	-	6	l/hod.	
koncový	-	40	ks

129	Kč

229	Kč

429	Kč

91214		odkapávač	koncový	
0-10	l/hod.	-	10	ks149	Kč

91218		odkapávač	průběžný	
0-10	l/hod.	-	10	ks159	Kč 91229	

odkapávač	
na	kolíku	
360°	-	10	ks

279	Kč

91228	
dávkovač	keřový	
na	kolíku	
	0	-	40	l/hod.	
-	10	ks

259	Kč

91037		drenážní	ventil	
pro	1/2“	hadici169	Kč

91031		průchozí	filtr	
pro	1/2“	hadici229	Kč

91280	1/2“	ruční	ventil

109	Kč

99090		jistící	kolík	1/2“	hadice	-	20	ks

249	Kč

91090		jistící	kolík	1/2“	hadice	-	10	ks

139	Kč

91347		konektor	pro	
připojení	1/2“	hadice59	Kč

91081	1/2“	kolínko	-	2	ks

35	Kč

99081	1/2“	kolínko	-	20	ks

279	Kč

91082		1/2“	kolínko	
s	1/2“	šroubením	-	2	ks45	Kč

91025	1/2“	kolínko

95	Kč

91019		1/2“	kolínko	
s	1/2“	
šroubením

85	Kč

91227	
odkapávač	
na	kolíku	
0	-	40	l/hod.	
-	10	ks

279	Kč
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bRAND  iN EuROPE

 

 
 

Ceny ve žlutém rámečku jsou platné od 10. 2. 2015 do max. 28. 2. 2016 nebo do odvolání. DPH u cen ve výši 21 %. Změna cen vyhrazena.
WERCO spol. s r. o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov - Tehovec, tel.: 323 661 347, fax: 323 661 348, WWW.WERCO.CZ

WERCO SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: werco@werco.sk, tel.: 046/542 0320, WWW.WERCO.SK
WERCO Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@wercopolska.pl, tel.: 48/957 117 140 WWW.WERCOPOLSKA.PL

Popis, vyobrazení a technické parametry se mohou v době expedice lišit. Hmotnost pil uvedena bez řezného příslušenství. Vydání únor 2015.

E-MAIL: WERCO@WERCO.CZ                            WWW.WERCO.CZ                            WWW.HECHT.CZ                            FAx: 800 100 247

Váš	odborný	prodejce
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