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 � Silnik spalinowy  
Loncin H200, 196 cm3

 � Waga: 75 kg

cm

szerokość 
robocza

PKM 60

PKM 80E

PKM 100

PKM 100 z pojemnikiemPKM 100 z lemieszem

100 cm 100 cm

OSPRZĘT DO ZAMIATAREK

60 lub 80 cm 60 lub 80 cm

LEMIESZ POJEMNIK NA NIECZYSTOŚCI

196 cm3

80 cm

230 V

do 300 rpm

 � Silnik spalinowy Briggs&Stratton 750 EX, 161 cm3

 � Waga: 76 kg

161 cm3 100 cm do 350 rpm

 � Silnik spalinowy  
Loncin H200, 196 cm3

 � Waga: 72 kg

196 cm3

80 cm do 300 rpm

 � Silnik spalinowy  
Loncin H200, 196 cm3

 � Waga: 65 kg

196 cm3

60 cm do 300 rpm

PKM 80

rozrusznik 
ręczny

V

rozrusznik 
elektryczny

rpm

obroty 
szczotki

W

silnik 
spalinowy
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PT 48L

WE 40L

PT 48BS

 � Prędkość obrotowa noża do przodu: 215 obr./min
 � Waga: 72 kg
 � Obroty części roboczej: współbieżne z kołami

*  Zdjęcie przedstawia model PT48L z silnikiem Loncin G200F,  
model PT 48BS różni się tylko silnikiem (Briggs&Stratton CR950).

 � Loncin H200, 196 cm3

 � Średnica części roboczej:  
5 – 15 mm

 � Pojemność kosza: 45 l
 � Część robocza: 2 wałki 

wymienne: 18 ostrzy stalowych 
i 24 ostrza sprężynowe

196 cm3

cm

szerokość 
robocza

48 cm 48 cm

cm

35 cm 35 cm

średnica części 
roboczej

196 cm3

Loncin

208 cm3

Briggs&Stratton

SRH 40L65

 � Noże wahliwe
 � Moc użyteczna: 4,0 kW

6,0 KM182 cm3 OHV

Loncin

38,4 kg40 cm 40 cm

W

moc

W

silnik 
spalinowy

kg

waga

3



 � Długość prowadnicy: 40 cm
 � Beznarzędziowe napinanie łańcucha

ECS2040

 � Maksymalna  
wydajność: 7500 l/h

 � Maksymalna wysokość 
podnoszenia: 5 m

 � Maksymalna średnica 
zanieczyszczeń: 25 mm

 � Maksymalna 
wydajność:  
13 000 l/h

 � Maksymalna 
wysokość 
podnoszenia: 5 m

BC 43E

 � Silnik spalinowy 
dwusuwowy 42,7 cm3

 � Półautomatyczna 
głowica tnąca

 � Stalowa tarcza tnąca
 � Podwójne  

szelki nożne
 � Miarka do paliwa

42,7 cm3 7,8 kg

BC 52E

 � Silnik spalinowy 
dwusuwowy 51,7 cm3

 � Półautomatyczna 
głowica tnąca

 � Stalowa tarcza tnąca
 � Podwójne  

szelki nożne
 � Miarka do paliwa

51,7 cm3 8,0 kg

2000 W

SP 4001 SP 7501

400 W350 W 750 W

W

silnik 
elektryczny

cm3

silnik 
spalinowy

cm

szerokość 
cięcia

l

kosz

kg

waga

VS51H170 VS53H200VS48H170

E 1200 E 1600

 � Silnik spalinowy Honda 
GCV170, 167 cm3

 � Wysokość cięcia: 
25-75 mm, 6 pozycji

 � Koła: 20 i 28 cm
 � Napęd na koła
 � Zbieranie do kosza
 � Mielenie
 � Boczny wyrzut

 � Silnik spalinowy  
Honda GCV200, 202 cm3

 � Wysokość cięcia: 
25-75 mm, 6 pozycji

 � Koła: 20 i 28 cm
 � Napęd na koła
 � Zbieranie do kosza
 � Mielenie
 � Boczny wyrzut

 � silnik Honda GCV 170 
167 cm3

 �  napęd
 �  szerokość cięcia 48 cm
 �  kosz 65 l
 �  3 funkcje: zbieranie do 

kosza, boczny wyrzut, 
mulching

167 cm3 51 cm 65 l 202 cm3 53 cm 65 l167 cm3 48 cm 65 l

1200 W 32 cm

30 l

1600 W 38 cm

50 l

 � Maksymalna wydajność 5000 l/h
 �  Maksymalna wysokość podnoszenie 6 m
 �  Maksymalna wielkość  

zanieczyszczeń 3 mm
 �  Możliwe wypompowanie do poziomu 3 

mm, start przy minimum 35 mm

SP 3501C
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IERM 1434 IERM 1638

 � Półautomatyczna 
dwużyłkowa głowica tnąca

 � Regulacja długości
 � Uchwyt obracany o 180° 

dla cięcia pionowego
 � Obracany uchwyt
 � Regulowany uchwyt 

pomocniczy
 � Maks. ∅ żyłki: 1,4 mm
 � Długość żyłki: 2x4 m

 � Maks. ∅ żyłki: 1,4 mm
 � Długość żyłki: 2x4 m
 � Głowica tnąca:  

półautomatyczna 2-żyłkowa
 � Uchwyt tnący obracany o 180°
 � dla cięcia pionowego
 � Uchwyt pomocniczy

 � Centralna regulacja 
głębokości roboczej:  
4 pozycje

 � 2 wałki robocze: 
16 ostrzy stalowych 
i 20 ostrzy 
sprężynowych

IGT 350IGT 300

IEVL 1532 IEVL 1838

IGT 600DA

 � Półautomatyczna 
dwużyłkowa głowica tnąca

 � Regulacja długości
 � Zmiana kąta głowicy tnącej
 � Obracany uchwyt
 � Regulowany uchwyt 

pomocniczy
 � Kółko prowadzące
 � Maks. ∅ żyłki: 1,4 mm
 � Długość żyłki: 2x4 m

 � Centralna regulacja 
głębokości roboczej: 
5 pozycji

 � 2 wałki robocze: 
16 stalowych 
ostrzy i 24 ostrza 
sprężynowe

 � 5 wysokości cięcia: 
25-65 mm

 � Centralna regulacja 
wysokości cięcia

 � 5 wysokości cięcia: 
25-65 mm

 � Centralna regulacja 
wysokości cięcia

350 W300 W

1400 W 1600 W

25 cm

25 cm

1,9 kg

1,5 kg

600 W 32 cm 2,5 kg

34 cm 38 cm35 l 45 l

1500 W 1800 W

4-12 mm 6-12 mm30 l 45 l

32 cm 38 cm

W

silnik 
elektryczny

W

moc

W

silnik 
spalinowy

cm

szerokość 
cięcia

l

kosz
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V

silnik 
elektryczny

IPHT 2660IHS 650

IGBS 1054LI

IHT 550

ITHS 600

 � Odstęp między zębami: 16 mm
 � Waga: 3,1 kg

 � Odstęp między zębami: 20 mm
 � Ostrza wycinane laserem i szlifowane
 � Tylny uchwyt obrotowy: 180°
 � Hartowane ostrza z aluminiową szyną
 � Waga: 3,2 kg

 � Akumulator litowo-jonowy 7,2 V / 2,2 Ah
 � Czas pracy: maks. 130 min
 � Maksymalna grubość ciętych gałęzi: 7,8 mm

 � Odstęp między zębami: 20 mm
 � Regulowana długość urządzenia
 � Wys. robocza do 4 m

DO ŻYWOPŁOTU

AKUMULATOROWE DO TRAWY I GAŁĘZI

DO ŻYWOPŁOTU 
NA WYSIĘGNIKU

kg

waga

0,65 kg

cm

szerokość 
robocza

 � Silnik dwusuwowy 25,4 cm3

 � Odstęp między zębami: 27 mm
 � Tylny uchwyt obrotowy: 180°

900 W 6,4 kg62 cm

FHS 1555  
Ultralight

 � Odstęp między zębami: 24 mm
 � Tylny uchwyt obrotowy: 180°
 � Waga: 2,6 kg SUPERLEKKIE
 � Ostrza wycinane laserem, szlifowane zęby

64 cm550 W

62 cm650 W

230 V54 cm

16 cm

550 W 45 cm

7,5 cm 4,1 kg600 W 1,95-2,40 m

cm

długość 
ostrza

m

długość

cm

długość 
prowadnicy

m

wysokość 
robocza

FHS 1545  
Ultralight

 � Odstęp między zębami: 18 mm
 � Waga: 1,9 kg SUPERLEKKIE
 � Ostrza wycinane laserem, szlifowane zęby

500 W 54 cm
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 � Długość cięcia: 43,5 cm
 � Odstęp między zębami: 18 mm
 � 7 pozycji ostrzy tnących od 90° do -25°
 � Długość: 2,30-3,0 m

W komplecie z akumulatorem, ładowarką 
i paskiem nośnym.

IAHS 20-1

ICPH 2040 ICM 2/2037
ICPS 2020

 � Ostrze nylonowe, 20 zapasowych 
w uchwycie pomocniczym

 � Teleskopowa regulacja długości
 � Regulowany uchwyt pomocniczy
 � Regulacja kąta cięcia, rolka prowadząca

W komplecie z akumulatorem i ładowarką.

 � Szerokość cięcia: 37 cm
 � Centralna regulacja wysokości cięcia:  

25-75 mm, 6 pozycji
 � Kosz na trawę: 40 l

W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną 
szybką ładowarką.

 � Długość prowadnicy: 20 cm
 � Zmiana kąta prowadnicy
 � Długość: 2,10-2,80 m

W komplecie z akumulatorem, ładowarką 
i paskiem nośnym.

 � Długość cięcia: 54 cm
 � Odstęp między zębami: 18 mm
 � Waga: 2,5 kg

W komplecie z akumulatorem i ładowarką.

ONE

FOR

20 VOLT
LI - ION

POWER
PACK

ALL!

PRZYCINARKA 
TRAWNIKOWA

NOŻYCE DO 
ŻYWOPŁOTU

NOŻYCE  
DO ŻYWOPŁOTU  
NA WYSIĘGNIKU

ICB 20

 � Prędkość wydmuchu: 150 km/h
 � Wydajność wydmuchu: 7 m3/min
 � Regulacja prędkości

W komplecie z akumulatorem i ładowarką.

DMUCHAWA 
OSIOWA

KOSIARKA 
TRAWNIKOWAPODKRZESYWARKA

 � Prowadnica: 35 cm
W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną 
szybką ładowarką.

PILARKA 
ŁAŃCUCHOWA

ICC 2/2035

 � Prędkość wydmuchu: 210 km/h
 � Strumień powietrza zasysanego: 8 m3/h
 � Zmniejszanie objętości liści do 10 razy

W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną 
szybką ładowarką.

ODKURZACZ DO 
LIŚCI I DMUCHAWA

ICGT 2025

ICBV 2/20

kg

waga

2,3 kg

4,2 kg

3,3 kg
3,1 kg

2,0 Ah  20 V maks. 30 min

3-5 h

2,0 Ah

2,0 Ah  20 V maks. 50 min 3-5 h

2,0 Ah

2,0 Ah  20 V

maks. 30 min 3-5 h

2,0 Ah

4,7 kgmaks. do 25 min 1 h

2,0 Ah

2,0 Ah  2 x 20 V maks. 60 min

1 h

2,0 Ah

13,2 kg

2,0 Ah  2 x 20 V

2,0 Ah  2 x 20 V

maks. 30 min 1 h

2,0 Ah

2,0 Ah  20 V

maks. 24 min 3-5 h

2,0 Ah

1,8 kg2,0 Ah  20 V maks. 30 min 3-5 h

2,0 Ah

h

czas 
pracy

Ah

pojemność 
akumulatora

czas 
ładowania

h

25 cm

cm

szerokość 
cięcia

URZĄDZENIA 
AKUMULATOROWE
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IEAS 750

IEM 800S FEM 1500

ILS 3000E

 � Automatyczne smarowanie łańcucha
 � Uchwyt z miękkiego tworzywa z dużym włącznikiem
 � Szelki nośne

 � Maks. prędkość powietrza: 300 km/h
 � Przepływ powietrza: 13,5 m3/min
 � Zmniejszanie objętości liści do 15 razy
 � Elektroniczna regulacja prędkości 

obrotowej

 � Obroty części roboczej: 
ok. 430 obr./min

 � Składany uchwyt 
i kółko do wygodnego 
transportu

 � Obroty części roboczej: 
ok. 360 obr./min

 � Składany uchwyt i kółko 
do wygodnego transportu

230 V

8,0 kg

3,1/4,2 kg

3,5 kg

20 cm

28 cm

4 m 20 cm 110 ml

800 W

13,8 kg

23 cm

45/30/17 cm

1500 W

3000 W 45 l

750 W 1,85-2,68 m

V

silnik 
elektryczny

W

moc

cm3

silnik

kg

waga

IECH 1000

 � Ostrze do żywopłotu:  
47 cm, 18 mm

 � Zbiornik oleju: 100 ml
 � Waga: 5,0 / 6,0 kg

Regulowana długość urządzenia, 
regulowany  
uchwyt pomocniczy, obracany uchwyt 
główny, regulowany kąt końcówki 
roboczej. Zawierają pasek nośny.

4 m

20 cm

1000 W

NA WYSIĘGNIKU TELESKOPOWYM
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IMH 2500 ILH 2800

Wysokiej jakości narzędzia 
wykonane z fińskiej stali borowej. 
Bardzo wytrzymałe i odporne 
na odkształcenia, z metalowymi 
trzonkami i uchwytami 
z tworzywa HDPE.

 � Maksymalna średnica 
ciętych gałęzi: 4 cm

 � Pojemność worka 
na odpady: 50 l

2500 W 10 kg

 � Maksymalna średnica 
ciętych gałęzi: 4,4 cm

 � Pojemność pojemnika 
na odpady: 50 l

System tnący składający się 
z poziomego frezu napędzanego 
przekładnią planetarną.

2800 W 21,8 kg

OM01 OM05OM03

OM07

OM02

OM12

OM06 OM11

SZPADEL 
OSTRY

SAPERKA 
OSTRA

ŁOPATA 
PIASKOWA

GRABIE 
14-ZĘBNE

SZPADEL 
PROSTY

WIDŁY DO 
ZIEMNIAKÓW 
10-ZĘBNE

WIDŁY 
OGRODOWE

WIDŁY 
GOSPODARCZE 
4-ZĘBNE

OM10, OM15, OM20

ŚWIDRY DO GLEBY

W

moc

kg

waga
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Haaga Qualitat

MADE IN GERMANY

OM08

OM14OM13
OM09

WALEC  
DO TRAWY

PAZURKI 
TRÓJZĘBNE 
DO AERACJI 
GLEBY

HACZKA 
TRAPEZOWA 
(MOTYKA)

KOLCE  
DO WALCA  
DO TRAWY

Haaga 477
Haaga 497

Haaga 355 Haaga 375 Plus

SERIA 300, 400 
Modele serii 300 i 400 są wyposażone w dodatkowy walec 
szczotkujący, który zapewnia bardzo dokładne czyszczenie 
powierzchni.
 � Zamiatają zarówno drobny piasek, jak i większe 

śmieci, np. puszki po napojach

 � Osłona przekładni
 � Gwarancja na szczotki: 4 lata
 � Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż 

ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, 
gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy 
zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

 � Gwarancja na szczotki: 4 lata
 � Wyposażenie dodatkowe: specjalna rolka 

ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian 
i krawężników

 � Osłona przekładni
 � Gwarancja na szczotki: 4 lata
 � Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż 

ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, 
gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy 
zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

 � Osłona przekładni
 � Gwarancja na szczotki: 4 lata

 � Nadają się do zastosowania zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków

 � Wyposażone są w dodatkową osłonę przekładni 
(nie dotyczy modelu 355), która chroni układ oraz 
ogranicza częstotliwość zabiegów konserwacyjnych

11 kg 50 l

2900 m2/h75 cm

7,2 kg 20 l

1600 m2/h55 cm

15 kg 50 l

3000 m2/h77 cm

16 kg 50 l

3600 m2/h97 cm

10



Haaga 697Haaga 677

SERIA 600 – ZAMIATARKI AKUMULATOROWE
System szczotkujący działa tak samo jak w zamiatarkach 
z serii 300 i 400. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy 
przy wykorzystaniu dwóch silników indukcyjnych napędzanych 
akumulatorem (czas pracy wynosi około 90 min, czas 
ładowania około 7 godzin). Komfortowa i cicha 
praca zamiatarki pozwala na zwiększenie 

 � Osłona przekładni 
 � Gwarancja na szczotki: 4 lata 
 � Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż 

ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, 
gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy 
zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

 � Osłona przekładni 
 � Gwarancja na szczotki: 4 lata 
 � Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż 

ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, 
gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy 
zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

l

pojemność 
zbiornika

m2/h

wydajność

kg

waga

cm

szerokość 
zamiatania

21 kg 50 l

4100 m2/h97 cm

20 kg 50 l

3500 m2/h77 cm

wydajności, pracę na większych 
powierzchniach, zapewniając jeszcze 
lepszą skuteczność w miejscach, gdzie 
manewrowanie jest utrudnione. Co istotne, 
zamiatarka jest zdolna do pracy nawet 
w sytuacji, gdy akumulator jest rozładowany.
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Producent, dążąc do stałego rozwijania 
swoich produktów, zastrzega sobie 
prawo do zmian konstrukcyjnych i wy-
posażenia bez uprzedzenia. Zamiesz-
czone ceny, dane i ilustracje są jedynie 
zaproszeniem do składania zapytań 
w rozumieniu art. 71 k.c. i nie stanowią 
oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prezen-
towany katalog produktów nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu kodeksu 
cywilnego, a ma jedynie charakter 
informacyjny. Ceny mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia, 
w ograniczonym przedziale czasowym 
lub do wyczerpania zapasów.

Adres partnera handlowego

Victus-Emak Sp. z o.o.
61-619 Poznań, ul. Karpia 37
tel.: 61 823 83 69
e-mail: biuro@victus.pl
www.victus.pl

TALENTS IN HANDS

MAXFEEL MAXTEEN dziecięce, 8-12 lat
 � perfekcyjnie przylegają do ręki, niemal jak „druga skóra”

NERINE
 � rękawice idealne do drobnych prac 

w ogrodzie i na balkonie

FUSHIA ROSA
 � rękawice idealne do przycinania 

i pielęgnowania krzewów róż

COLDPRO
 � rękawice zimowe z wodoodpornego 

i ciepłego materiału

CANADA
 � idealne do prac w ogrodzie w sezonie 

jesienno-zimowo-wiosennym 

ONE-FOR-ALL ROOTS
 � uniwersalne, idealne do pracy 

z narzędziami w domu i w ogrodzie

GRIPRO
 � rękawice akrylowe do prac 

wymagających pewnego, silnego 
chwytu

SKINPRO
 � rękawice do prac budowlanych 

i ogrodowych

ROSTAING to francuska marka ciesząca się wysokim 
uznaniem wśród ponad 15 milionów klientów. Jako producent 
bardzo wytrzymałych technicznych rękawic ochronnych, jest 
pionierem i liderem na rynku francuskim już od 1789 roku. 
Projektuje i produkuje rękawice do wszystkich zastosowań, od 
najniebezpieczniejszych do najbardziej technicznych i wymagających 
precyzji. Rękawice Rostaing są pomyślane i zaprojektowane tak, aby 
zapewnić komfortową i bezpieczną pracę w każdych warunkach.

SZEROKOŚĆ DŁONI W CM

= TWÓJ ROZMIAR  
RĘKAWIC

6  
cm

Rozmiar

6
XS

7  
cm

Rozmiar

7
S

8  
cm

Rozmiar

8
M

9  
cm

Rozmiar

9
L

10  
cm

Rozmiar

10
XL

11  
cm

Rozmiar

11
XXL

Wybierz rozmiar rękawic odpowiedni dla Twoich dłoni.


