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Japonská společnost YAMABIKO je třetí největší výrobce moto-
rového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou 
v  oblasti inovací a  světovým lídrem ve vývoji motorů s  reduko-
vanými emisemi splňujících nejpřísnější normy. YAMABIKO Cor-
poration byla založena v  roce 2008 za účelem fúze společností 
Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation 
s cílem zvýšení efektivnosti a celosvětové konkurenceschopnosti 
obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod znač-
kami ECHO a SHINDAIWA a jsou synonymem špičkové kvality. His-
torie těchto značek sahá až do první poloviny 20. století. Produkty 
ECHO a SHINDAIWA nabízejí zákazníkům inovativní řešení chrá-
něné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spo-
lehlivost v mnoha ohledech. Společnost YAMABIKO je známa též 
svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž 
podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integra-
ci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu 
výrobních procesů od syrového materiálu až po dokončení samot-
ného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivi-
ta výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, 
tak i  tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší 
dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost YAMABIKO 
Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost YAMABIKO 
přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největ-
ší světové výrobce. V  současné době má YAMABIKO tři výrobní 
závody v  Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně 
(Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných 
v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve 
všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first 
standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důka-
zem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.

Značka SHINDAIWA se zaměřuje na velké dříče vyžadující maxi-
mální možný výkon a maximální možnou kvalitu. Jedná se o výrob-
ky, které jsou prostředkem k výdělku profesionálních firem vyžadu-
jících maximální efektivitu s ohledem na náklady a výsledek. To je 
to, co společnost YAMABIKO může nabídnout. Značku SHINDAIWA 
lze charakterizovat těmito slovy: 

 › MASIVNOST
 › JEDINEČNOST
 › ODOLNOST
 › DRAVOST
 › SPOLEHLIVOST

VÝHRADNÍ DOVOZCE

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26

České Budějovice
PSČ 370 04

www.mjgreen.cz

KONTAKT
Obchodní oddělení: 

Tel: 389 016 513
Fax: 389 016 512

Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí
Obchodní oddělení:

Tel: 566 501 902
Fax: 566 501 900

Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

Hiroshima
výrobní závod Shindaiwa 
 › křovinořezy, motory C4

Morioka
 › montáže, odlitky z plastu

Yokosuka
 › slévárna, elektrodíly

 › výroba dílů pro motory

Tokyo
 › centrála

 › logistické centrum - sklad ND

Chicago (USA)
 › foukače, vysavače, prořezávače
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www.echojapan.cz

Legenda k symbolům

G-FORCE odsávání nečistot 

Unikátní 4-taktní motor 

Ochrana břitu

Boční regulace 
napínání řetězu

CE certifikace

CDI zapalování

Opěrné zuby

EZ-Lock zajištění spojů

SOFT START 
- extra lehký start

Otočné madlo

Integrované ovládání 
sytiče a půlplynu

Antivibrační systém 

Regulace  
přesnosti střihu 

Velkoplošný 
vzduchový filtr
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C4 MOTORY
Compression - Charged - Clean - Combustion

C4 kombinuje výhody jak 2T tak 4T technologií

Výhody 2T technologie:

 › nízká hmotnost
 › vysoký výkon
 › skvělá akcelerace
 › neomezená prostorová manipulace

Výhody 4T technologie:

 › nízká hlučnost
 › nízká spotřeba paliva
 › vysoký kroutící moment v nízkých otáčkách
 › minimální emise

Shindaiwa vyvinula jako první na světě čtyřtaktní motor poháněný mixem pa-
liva s olejem v poměru 1:50. Unikátní C4 motory kombinují výhody dvoutaktní-
ho a čtyřtaktního systému. Nízkou hmotnost, vysoký výkon, skvělou akceleraci 
a možnost neomezené prostorové manipulace z 2T technologie a naproti tomu 
nízkou hlučnost, nízkou spotřebu, vysoký kroutící moment v nízkých otáčkách 
a nízké emise z technologie 4T. Nikdy nemusíte kontrolovat stav oleje!

o 33 % nižší 
spotřeba paliva



Motorová pila pro hobby řezání. Vybavena odlehčeným startem, in-
tegrovaným ovládáním sytiče a půlplynu, bočním napínáním řetězu 
a systémem G-FORCE pro minimální nároky na údržbu při zachování 
minimální hmotnosti. Tyto parametry z ní činí ideální nástroj například 
pro zahrádkáře a chalupáře.

SHINDAIWA 305S
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SHINDAIWA 352S

SHINDAIWA 452S

SHINDAIWA 490

SHINDAIWA 600

SHINDAIWA 269TS

Motorová pila pro hobby řezání v profesionální kvalitě. Ideální poměr 
váhy a výkonu umožňuje při práci lehkou manipulaci, což ocení i méně 
zkušení uživatelé. Vybavena odlehčeným startem, digitálním zapalová-
ním a integrovaným ovládáním sytiče a půlplynu. Ergonomicky uzpů-
sobena pro všestranné využití.

Výborný poměr cena/výkon.  Motorová pila využitelná pro veškeré prá-
ce jak v lese, tak na zahradě. Vyniká optimální výkonovou křivkou, kdy 
maximální výkon je při pracovních a ne maximálních otáčkách. Vybave-
na odlehčeným startem, systémem G-FORCE, digitálním zapalováním 
a integrovaným ovládáním sytiče a půlplynu. Ideálně vyvážená a lehce 
ovladatelná. Jedná se o nejoblíbenější model z produkce SHINDAIWA.

Profesionální motorová pila. Pro svou váhu a ideální výkon často vyhle-
dávaná pro častější práci v lese. Konstrukčně uzpůsobená každodenní-
mu využití s lehce dostupnými prvky obsluhy. Typický symbol japonské 
kvality a spolehlivosti.

Profesionální motorová pila pro nejnáročnější uživatele. Vybavena pro-
fesionálními technologiemi. Se systémem G-FORCE se snižují nároky 
na údržbu vzduchového filtru a je tak zaručen optimální chod motoru. 
Silná a dobře vyvážená. Konstruována pro co nejdelší životnost. Top 
model nabídky.

Jednoruční pila, jedna z nejlehčích na světě, speciálně navržena pro 
práci ve výškách. Velmi lehká a lehce ovladatelná, vybavena prémiový-
mi technologiemi včetně odlehčeného startování, G-FORCE a digitální-
ho zapalování. Využitelná ve všech odvětvích práce s pilou.

 › Obsah motoru: 30.5 cm3

 › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
 › Lišta: 35 cm
 › Hmotnost: 4.00 kg 6.495,- Kč

SHINDAIWA 305S
SHINDAIWA 320TS

Jednoruční pila vhodná zejména pro práci v korunách stromů. Maxi-
málně ergonomicky zpracována, ideálně vyvážena s vysokým výkonem, 
úzké tělo a celková subtilní konstrukce zajišťují výbornou prostupnost 
v hustém porostu. Stejně jako u modelu 269 TS se i zde jedná o profe-
sionální stroj vybavený mimo jiné technologií SOFT START a integrova-
ným ovládáním sytiče a půlplynu. Nejlepší volba pro arboristy.
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Nejprodávanější model



 › Obsah motoru: 35.2 cm3

 › Výkon (kW/HP): 1.42 / 1.93
 › Lišta: 35.2 cm
 › Hmotnost: 4.20 kg 7.995,- Kč

SHINDAIWA 352S
 › Obsah motoru: 45.1 cm3

 › Výkon (kW/HP): 2.26 / 3.07
 › Lišta: 40 cm
 › Hmotnost: 4.60 kg 9.495,- Kč

SHINDAIWA 452S

 › Obsah motoru: 47.9 cm3

 › Výkon (kW/HP): 2.28 / 3.10
 › Lišta: 38 cm
 › Hmotnost: 4.80 kg 9.995,- Kč

SHINDAIWA 490
 › Obsah motoru: 59.8 cm3

 › Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.10
 › Lišta: 50 cm
 › Hmotnost: 6.00 kg 13.995,- Kč

SHINDAIWA 600

 › Obsah motoru: 26.9 cm3

 › Výkon (kW/HP): 0.86 / 1.17
 › Lišta: 25 cm
 › Hmotnost: 2.90 kg 6.995,- Kč

SHINDAIWA 269TS
 › Obsah motoru: 32.3 cm3

 › Výkon (kW/HP): 1.36 / 1.85
 › Lišta: 30 cm
 › Hmotnost: 3.50 kg 7.995,- Kč

SHINDAIWA 320TS

www.echojapan.cz
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Křovinořez se C4 motorem (kombinace dvoutaktní a čtyřtaktní tech-
nologie) pro univerzální využití. S výborným poměrem hmotnosti, 
výkonu a ceny. Spojením technologií 2T a 4T získáte následující vý-
hody: o 33 % delší chod, nízkou hmotnost, nízké vibrace, perfektní 
akceleraci a nízké emise.

Výhody 2T technologie:

 › nízká hmotnost
 › vysoký výkon
 › skvělá akcelerace
 › neomezená prostorová manipulace

Výhody 4T technologie:

 › nízká hlučnost
 › nízká spotřeba paliva
 › vysoký kroutící moment v nízkých otáčkách
 › minimální emise

SHINDAIWA C3410

 › Obsah motoru: 34.0 cm3

 › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
 › Hmotnost: 6.40 kg 10.995,- Kč
SHINDAIWA C3410
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Ruční motorový foukač nabízející unikátní technologie vyvinuté spo-
lečností YAMABIKO. Vybaven tichým unikátním C4 motorem (kombina-
ce dvoutaktní a čtyřtaktní technologie) a m.j. antivibračním systémem, 
který byl oceněn nezávislými laboratořemi jako č. 1 na světě. Zvětšený 
vzduchový filtr zajišťuje optimální chod a prodlužuje servisní interval. 
Spojením technologií 2T a 4T získáte následující výhody:  o 33 % 
delší chod, nízkou hmotnost, nízké vibrace, perfektní akceleraci a nízké 
emise. Gumové madlo, pravostranné sání vzduchu a aretace plynu zvy-
šují komfort obsluhy.

SHINDAIWA EB2510 / EB3410
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 › Obsah motoru: 24.5 cm3

 › Výkon (kW/HP): 0.86 / 1.17
 › Max. objem vzduchu: 426 m3/h
 › Rychlost foukání: 79 m/sec
 › Hmotnost: 5.25 kg 6.495,- Kč

SHINDAIWA EB2510

 › Obsah motoru: 34.0 cm3

 › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
 › Max. objem vzduchu: 486 m3/h
 › Rychlost foukání: 87 m/sec
 › Hmotnost: 5.60 kg 5.995,- Kč

SHINDAIWA EB3410



Motorový plotostřih. Určen pro běžné uživatele, kteří nevyhledávají 
kompromisy. Regulace přesnosti střihu zaručuje dlouhodobě ostrý 
řez. Díky nízké hmotnosti a kratší liště je vhodný pro členité úpravy. 
Je vhodný pro všechny uživatele hledající kvalitu bez kompromisů 

za rozumnou cenu.

SHINDAIWA DH220
Plotostřihy

M
otorovéSHINDAIWA DH2510T

SHINDAIWA AH2510

Motorový plotostřih pro nejnáročnější uživatele. Vybaven unikát-
ním C4 motorem (kombinace dvoutaktní a čtyřtaktní technologie) 
a otočnou zadní rukojetí pro větší komfort. Samozřejmostí je doko-
nalý antivibrační systém, velkoplošný filtr, regulace přesnosti střihu, 
ochrana ostří, atd. Spojením technologií 2T a 4T získáte následující 
výhody: o 33 % delší chod, nízkou hmotnost, perfektní akceleraci 

a nízké emise.

Motorový plotostřih s prodlouženou hřídelí umožňuje všestranněj-
ší využití. Velkoplošný filtr zajišťuje optimální výkon a prodlužuje 
servisní intervaly. Vybaven unikátním C4 motorem (kombinace 
dvoutaktní a čtyřtaktní technologie). Sklopný střižný nůž umožňuje 
střih ve výškách přímo ze země. Spojením technologií 2T a 4T zís-
káte následující výhody: o 33 % delší chod, nízkou hmotnost, nižší 
vibrace, perfektní akceleraci a nízké emise. Regulace přesnosti střihu 

umožňuje vždy 100% čistotu řezu.

 › Obsah motoru: 21.1 cm3

 › Výkon (kW/HP): 0.60 / 0.82
 › Délka řezu: 428 mm
 › Hmotnost: 4.00 kg 7.995,- Kč

SHINDAIWA DH220

 › Obsah motoru: 24.4 cm3

 › Výkon (kW/HP): 0.76 / 1.03
 › Délka řezu: 519 mm / 658 mm
 › Hmotnost: 6.29 kg 10.995,- Kč

SHINDAIWA DH2510T

 › Obsah motoru: 24.5 cm3

 › Výkon (kW/HP): 0.80 / 1.09
 › Délka řezu: 520 mm
 › Celková délka: 2 365 mm
 › Hmotnost: 6.20 kg 11.995,- Kč

SHINDAIWA AH2510

www.echojapan.cz
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Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

www.echojapan.cz

MOTOR JIKOV GREEN a.s. 
Kněžskodvorská 2277/26 
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Oficiální distributor pro ČR a SR:


