
PB-2620
NEJSILNĚJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ, S HORNÍ  
I SPODNÍ RUKOJETÍ PRO LEPŠÍ MANIPULACI



KONTROLA 
ROTACE

DVOJITÝ  
KRYT SÁNÍ

PÁČKA PLYNU  
S MOŽNOSTÍ ARETACE

RUČNĚ ODNÍMATELNÝ 
KRYT FILTRU

KOVOVÝ  
OCHRANNÝ KROUŽEK

EZ-LOCK SYSTÉM  
Zabezpečuje pevné 

spojení jednotky 
a trubice za všech  

podmínek.

PATENTOVANÝ SYSTÉM  
SPOJENÍ POSI-LOC  

Umožňuje bezpečné  
spojení a zároveň snadné 

rozpojení trubic.

PROFESIONÁLNÍ DVOUTAKTNÍ  
MOTOR O OBJEDMU 25,4 cm3

POGUMOVANÁ 
RUKOJEŤ

OBJEM PROUDĚNÍ  
VZDUCHU 774 m3/h, 
RYCHLOST VZDUCHU 76,7 m/s

SPODNÍ RUKOJEŤ

VELKOOBJEMOVÝ 
VZDUCHOVÝ FILTR

VÝHODY A PŘEDNOSTI

Specifikace, popis a ilustrační materiály jsou aktuální v době publikování, 
ale mohou být bez upozornění změněny.

<VYSOKÝ FOUKACÍ VÝKON PŘI NÍZKÉ HMOTNOSTI>
// Profesionální dvoutaktní motor zabezpečuje vysoký foukací výkon,   
 aby vaše práce byla rychlejší.
// Vysoký objem vzduchu a vyšší foukací rychlost uvolňují úlomky,  
 jako jsou klacíky a štěpky, které jsou zaklesnuty v trávě.
// Nízká hmotnost snižuje únavu obsluhy.
// Kovový kroužek chrání trubici před poškozením.

<SNADNÉ POUŽITÍ>                  
// Přístup ke vzduchovému filtru bez použití nářadí.
// Konstrukce s dvojitým krytí sání snižuje ucpávání sání  
 a zajišťuje konzistentnější výkon jednotky.
// Spodní rukojeť zlepšuje ovladatelnost a pohodlí.

<ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ>

// Kontrola směru proudění vzduchu snižuje gyroskopický efekt  
 na zápěstí uživatele a zvyšuje tak komfort obsluhy.
// Páčka plynu s možností regulace umožňuje obsluze fixně  
 nastavit rychlost foukání v několika úrovních.
// Ramenní postroj umožňuje rozložení hmotnosti foukače  
 a snižuje tak únavu uživatele.
// Pogumovaná rukojeť a závaží v rukojeti zvyšuje komfort  
 uživatele a snižuje vibrace stroje.
// Velkoobjemový skládaný papírový filtr plus pěnový  
 předfiltr pro vysoký výkon v prašném prostředí.

Obsah motoru   
(cm3)

Hmotnost*1 

(kg)
Výkon  

(kW/HP)
Objem palivové 

nádrže  (ml)
Typ 

trysky
Objem vzduchu*2

(m3/h)
Maximální rychlost 

vzduchu*2 (m/s)

25,4 4,4 0,91/1,24 600 kulatá rovná
plochá rovná

kulatá: 774
plochá: 726

kulatá: 76,7
plochá: 80,5

*1: Jednotka se sacím potrubím, s prázdnou nádrží.
*2: Měřeno v souladu s ANSI/OPEI B175.2.


