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Markus Schauer GmbH jest wiodącym hurtownikiem drzewek 
świątecznych i producentem akcesoriów.
W ostatnich latach wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej 
obsłudze dużych koncernów w kraju i za granicą.

Nasze usługi w zakresie drzewek świątecznych, gałęzi do stroików i wieńców adwentowych:
• doradztwo w dziedzinie asortymentu i cen sprzedaży
• indywidualne etykietowanie
• kontrola jakości na plantacji
• pakowanie i wysyłka według Państwa wytycznych
• dostawa do magazynów centralnych i bezpośrednia dostawa do fi lii
• możliwość wystawienia faktury elektronicznej

Nasze usługi w zakresie akcesoriów:
• produkcja tub do siatkowania, czyszczarko-frezarek oraz 
  stojaków wystawowych
• sprzedaż hurtowa i detaliczna siatek  do pakowania choinek
• 24-godzinna dostawa
• części zamienne i usługi konserwacyjne

Zapraszamy do kontaktu z nami a przekonacie się Państwo sami.
W naszej siedzibie głównej w Oberhaching koło Monachium, Kirchbergu, 
Wiepkenhagen i Låsby (Dania) czekają na Państwa nasi kompetentni pracownicy.

Certyfi kacja

Stawiamy najwyższe 
wymagania wszystkim 
naszym produktom, ich 
producentom i sobie 
samym. W konsekwencji 
my również poddaliśmy 
się certyfi kacji.

Niniejszy katalog chroniony jest prawem autorskim. Powielanie, 
również fragmentów, jest wzbronione. Wagi i miary nie są wiążące, 
zastrzega się prawo do zmian i pomyłek.

Właściwość terytorialna sądu München, wszelkie dane bez gwarancji. 
Stan styczeń 2018. 

Aranżacja i szata grafi czna Dorothea Glinos

Markus Schauer Michael Bader
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Marka własna DIWA

Nasza własna marka

Wymagania marki DIWA koncentrują się na tym, co istotne i są sformułowane bardzo 
prosto:

Wysoka profesjonalna jakość w przystępnych 
cenach.

Produkty DIWA dostępne są wyłącznie dla zielonej branży.

Inne wysokiej jakości marki w naszym programie
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W roku 1838 fi ński zoolog i botanik Alexander von Nordmann (1803 - 1866), nauczający wów-
czas w Odessie, odkrył na Kaukazie jodłę, która później nazwana została kaukaską lub jodłą 
Nordmanna od jego nazwiska. Już kilka lat później sprowadzono do Europy pierwsze jodły 
kaukaskie. 

Kaukaz to wysokie góry o długości 1100 km, rozciągające się od północnego zachodu po 
wschodnią część Morza Czarnego i na terenie Rosji, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu i Turcji. Naj-
bardziej znana jest jodła kaukaska pochodząca z Gruzji z regionów o nazwach Ambrolauri-Tlugi 
i Borjomi-Nedzwi. 

Obecnie w dużej części regionu Borjomi nie można zbierać szyszek, ponieważ został 
on ogłoszony Parkiem Narodowym. Z południowo-rosyjskiej części pochodzą np. gatun-
ki Apsheronsk i Arkhyz, z Turcji natomiast gatunek Artvin-Savsat. Już w samym obrębie 
dość przewidywalnej powierzchni Kaukazu poszczególne regiony pochodzenia znacznie 
się między sobą różnią. W ten sposób np. wysoko położone miejsca pochodzenia mają 
wpływ na to, jak wcześnie lub jak późno drzewka wypuszczają pędy na naszych północ-
noeuropejskich plantacjach oraz na to, jak duże będzie ryzyko uszkadzania młodych pę-
dów przez późne przymrozki wczesną wiosną. Im wyższe położenie miejsca, z którego ze-
brane zostały nasiona, tym później wypuszczają pędy uzyskane z nich rośliny. Podczas 
testów w regionie Münsterland jodły kaukaskie pochodzące z Turcji wypuszczały pędy około 
1 maja, natomiast pochodzące z południowej Gruzji i Borjomiokoło 10 maja, a pochodzące z 
Ambrolauri 20 maja. Jodły pochodzące z południowej Rosji jak Apsheronsk lub Tschemschugi 
budziły się z zimowego snu dopiero 30 maja. W innych regionach może być oczywiście inaczej, 
tendencja wcześniejszego lub późniejszego kiełkowania pozostaje jednak podobna. Dlatego 
nie powinno się do terenów uprawnych zagrożonych przymrozkami, także późnymi, wybierać 
roślin z nasion pochodzących z wysoko położonych terenów ponad 1200 metrów.

Z pochodzeniem i genetyką roślinności związane są jednak także również inne właściwości. 
Drzewka pochodzenia Ambrolauri-Tlugi np. są zazwyczaj szerokie i mają nieco dłuższe igły. Po-
chodzące z Arkhyz rosną nieco węższe i mają również krótsze igły i są mniej pełne. Pochodzą-
ce z regionu Apsheronsk mają pokrój od wąskiego do średniej szerokości z dłuższymi igłami, 
ale są mniej pełne. Te indywidualne właściwości mogą mieć bardzo różny wpływ wynikający ze 
składu gleby na plantacjach, opadów lub reakcji na nawóz. 

Pochodzenie nasion również ma bardzo duże znaczenie. Aby zapewnić identyfi kację pocho-
dzenia i sprawdzić jakość nasion, szkółki leśne mogą wysyłać nasiona np. do Instytutu Isogen 
do Getyngi. Tam na podstawie izoenzymowych markerów genetycznych geny porównywane są 
z próbkami referencyjnymi zebranymi przed laty we wszystkich regionach zbiorów i dzięki temu 
można ustalić pochodzenie oraz zdolność nasion do kiełkowania.

Pochodzenie drzewek świątecznych

Najpopularniejszym i najbardziej znaczącym gatunkiem drzewek 
świątecznych jest jodła kaukaska. Skąd pochodzi i dlaczego ma 

to tak duże znaczenie?
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Nazwa Pokrój /  Igły Kiełkowanie Odporność Pochodzenie
Wzrost    na mróz

Ambrolauri szeroki i równomierny,  bardzo długie  umiarkowanie późno zagrożony Gruzja, 
 nadaje się na gałązki i ciemnozielone    Wielki Kaukaz

Apsheronsk wąski po średnio szeroki krótkie umiarkowanie późno bardzo bezpieczny Rosja, 
Guamka      Północny Kaukaz

Apsheronsk wąski po średnio szeroki krótkie umiarkowanie późno bardzo bezpieczny Rosja, 
Mezmai      Północny Kaukaz

Apsheronsk wąski po piramidalny krótkie, ale bujne  bardzo późne bardzo bezpieczny Rosja, 
Waldfee nadaje się na gałązki      Północny Kaukaz

Arkhyz wąski i gęsty krótkie bardzo wcześnie -------  Rosja

Artvin Yayla wąski i gęsty średnie umiarkowanie późne bezpieczny Turcja, Mały Kaukaz

Jodła balsamiczna -  wąski i szybki płaskie i średniej późne bezpieczny północno-wschodnia
Abies balsamea  długości, srebrny     Ameryka Północna
  pasek na dolnej stronie 

Świerk kłujący -   bujny długie, ostre i wcześnie bezpieczny zachodnia 
Picea pungens  kłujące igły od    Ameryka Północna 
glauca  zielonego po niebieski

Bornmülleriana średnio szeroki krótkie bardzo wcześnie  może być korzystny  północno-zachodnia
    przy  późnych  Turcja
    przymrozkach w maju

Borshomi wąski po średnio szeroki długie i bujne umiarkowanie późno, ale  zagrożony Gruzja
   przed Ambrolauri  

Jodła kalifornijska -  wąski po średnio szeroki bardzo długie i  wcześnie -------  zachodnia 
Abies concolor  kosowate    Ameryka Północna

Jodła górska   wąski krótkie i niebieskawe bardzo wcześnie może być korzystna  Arizona po Nowy
arizońska -     przy późnych przy-
Abies Lasiocarpa    mrozkach w maju  Meksyk
    absolutnie odporna na mróz

Jodła Frasera -  wąski krótkie wcześnie bezpieczny i  Ameryka Północna 
Abies fraseri    absolutna odporność 
    na mróz 

Jodła koreańska -   wąski krótkie i szczotkowe bardzo późne odporność na mróz Korea
Abies koreana

Krasnaja Poljana wąski krótkie średnio późne -------  Rosja, Socchi

Tschmetschugi wąski ostro zakończone bardzo późne odporność na mróz Rosja, 
      Kaukaz

Tversted średnio szeroki długie i bujne średnio późne wrażliwość  Jutlandia Północna-  
    na głębokie Borshomi- 
    zimowe mrozy 

Victor wąski po średnio szeroki długie i bujne późno odporność na mróz Osetia Południowa

Pochodzenie i wzrost

Ambrolauri szeroki i równomierny,  bardzo długie  umiarkowanie późno zagrożony Gruzja, 

Apsheronsk wąski po średnio szeroki krótkie umiarkowanie późno bardzo bezpieczny Rosja, 

Apsheronsk wąski po średnio szeroki krótkie umiarkowanie późno bardzo bezpieczny Rosja, 

Apsheronsk wąski po piramidalny krótkie, ale bujne  bardzo późne bardzo bezpieczny Rosja, 

Arkhyz wąski i gęsty krótkie bardzo wcześnie -------  Rosja

Artvin Yayla wąski i gęsty średnie umiarkowanie późne bezpieczny Turcja, Mały Kaukaz

Abies balsamea  długości, srebrny     Ameryka Północna

Abies concolor  kosowate    Ameryka Północna

Abies Lasiocarpa    mrozkach w maju  Meksyk

Abies fraseri    absolutna odporność 

Abies koreana

9
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Młode rośliny

Młode rośliny z gołym korzeniem

Jodła Kaukaska w rozsadniku

Młode rośliny w szkółce
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Młode rośliny

Młode rośliny z gołym korzeniem

Jodła Kaukaska  w drugim roku wzrostu 4-letnia Jodła Kaukaska 

Dla szybkiego zakorzenienia 
polecamy:YaraVita KombiPhospatrz rozdział„nawozy i opryskiwacze“

YaraVita KombiPhos 10 litrów 

Gatunek Pochodzenie Wiek  Wysokości  Ilość 
     w cm   w kartonie
Abies nordmanniana Ambrolauri Tlugi, 
 Viktor, Borjomi, 
 Apsheronks, 
 Tschemtschugi 2/1s  12-20  50 
Abies nordmanniana Ambrolauri Tlugi, 
 Apsheronsk 2/2  15-30   25 
Abies bornmülleriana Bolu Kökes 2/1s  12-20  50 
Abies bornmülleriana Bolu Kökes 2/2  15-30  25 
Abies laziocarpa Arizona-Apache 2/1s  12-20  50 
Picea pungens glauca Arizona-Kaibab 2/1s  15-30  50 
Picea abies   2/1s  25-50  50 
Picea omorica   2/1s  20-40  50 
Abies concolor    2/1s  15-30  50 
Abies grandis   2/1s  15-30  50 
Abies balsamea   2/1s  12-20  50 
Abies fraseri   2/1s  12-18  50 
Abies fraseri   2/2  15-30  50 
Abies nobilis   2/1s  15-30  50 

3-letnie rośliny wiązane są  po 50 sztuk w opakowaniu 
Wysyłka w kartonie do 500 sztuk (30 kg)

Wysyłka powyżej  2500 sztuk na palecie-euro spedycją. 
Towar wysyłamy od poniedziałku do środy aby mógł dojechać do końca danego tygodnia 
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System doniczek Jiffy

Młode rośliny

Rośliny Jiffy

Jiffy jest systemem uprawowym, który pochodzi z Kanady i został wynaleziony do uprawy 
młodych roślin. Paczka składa się z torfu, którego wartość pH jest ustawiona odpowiednio do 
potrzeb jodeł kaukaskich. Przepuszczalna dla korzeni siatka utrzymuje torf. 

Nasiona wkładane są w małe wgłębienie donicy Jiffy, która w stanie suchym przypomina pła-
ski krążek. Dopiero przy kontakcie torfu z wodą pęcznieje ona i tworzy gotową donicę Jiffy, 
a nasiono kiełkuje. Po ok. 14 dniach korzenie zaczynają wyrastać poza siatkę. Czubki, które 
wyrastają z siatki, wprawdzie wysychają, ale w ten sposób pobudzają wzrost korzeni wewnątrz 
Jiffy. Pojawiają się nowe drobne korzenie. Proces ten powtarza się i nazywany jest Air-pruning. 
Te w ten sposób bardzo symetrycznie rosnące korzenie są kluczem sukcesu uprawy. Po ok. 3 
tygodniach rozpoczyna się ostrożne nawożenie. 

Rośliny stoją aż do czasu rozsadzenia w specjalnych skrzyniach powietrznych, które trzymają 
donice Jiffy w odpowiedniej odległości od siebie. Tak dochodzi właściwie dopiero do procesu 
Air-pruning korzeni. Ponadto rośliny utrzymują w ten sposób właściwą odległość od siebie, aby 
móc się optymalnie rozwijać. Około roku rośliny pozostają w szklarni, zanim można przenieść 
je w maju/czerwcu na pozostały czas uprawy na zewnątrz, aby tam mogły nabrać odporności. 
Następnie od sierpnia (w zależności od warunków atmosferycznych) są one sadzone w miejscu 
docelowym u producenta drzewek choinkowych. Sadzenie w sierpniu ma tę zaletę, że poprzez 
wysoką aktywność korzeni w tym czasie rośliny rosną bez problemów. Ale również przy okre-
sowym sadzeniu wczesną wiosną rośliny są mniej zagrożone suchością poprzez szybki wzrost.

Sadzenie może odbywać się maszynowo lub za pomocą specjalnie zaprojektowanej rury do 
sadzenia roślin.

Zalety roślin Jiffy dla plantatorów drzewek świątecznych:

• rośliny są bardzo odporne dzięki bryle korzeniowej i nie są uszkadzane podczas transportu
• ponadto rośliny mogą być w razie konieczności przechowywane tygodniami u klienta w zacienionym 
  miejscu i nawadniane od czasu do czasu
• odpada czasochłonne przykrywanie roślin ziemią
• można je sadzić maszynowo lub przy użyciu rury do sadzenia roślin
• sadzenie można rozpocząć już od sierpnia
• zmniejsza się liczba odpadów
• roślina Jiffy może osiągnąć w pierwszym sezonie wzrost o 10 cm i więcej

12
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Młode rośliny

Przegląd systemu doniczek Jiffy
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Opakowanie i transport
Opakowanie i wysyłka do ok. 800 roślin w kartonach na rośliny z ok. 200 sztukami / karton

Opakowanie i wysyłka od ok. 800 roślin na paletę w czarnych skrzynkach szkółki leśnej
170 sztuk/skrzynka wersja 42 i 200 sztuk/skrzynka wersja 36 maks. 28 skrzynek na paletę
(Skrzynki można oddać za zwrot ceny kupna.)

Opakowanie w skrzyniach na europalety, 1 skrzynia = ok. 3000 szt. / wersja 36 lub 2500 
szt. / wersja 42
(Europalety można wymienić przy dostawie lub zakupić za 14,88 €.)

Ceny na 
zapytanie

Rura do sadzenia roślin DIWA do młodych roślin Jiffy
Rura do sadzenia roślin Jiffy znana jest ze swojej prostej, ergonomicznej 
obsługi i wytrzymałej konstrukcji. 

Dzięki temu plantator może dziennie posadzić między 2000 a 3000 roślin.

Rurę do sadzenia roślin można uzyskać u nas w dwóch różnych średnicach 
rury wewnętrznej: 53/55 mm i 61/63 mm.

Rura do sadzenia roślin DIWA  Ø 53/55 mm    
Nr art. 99000044 
Rura do sadzenia roślin DIWA  Ø 61/63 mm  
Nr art. 99000045   

Wanny do przenoszenia roślin z paskiem na ramiona
Wanny do przenoszenia są lekkie i dopasowują się ergonomicznie do ciała. 
Można je wygodnie nosić na regulowanym i wyściełanym pasku na ramiona. 
W zależności od wielkości rośliny w każdej wannie mieści od 70 do 100 
roślin.
Wanny do przenoszenia roślin z paskiem na ramiona  
Nr art. 99000046  

Młode rośliny

Przegląd systemu doniczek Jiffy

zapytanie

Jako nawożenie początkowe 
polecamy: 

Nawóz o przedłużonym działaniu DIWA 
6 miesięcy

nawóz o przedłużonym działaniu NPK o 

niskiej zawartości chlorków

1 tabletka bezpośrednio w otwór rośliny

patrz rozdział „nawozy do 
plantacji drzewek świątecznych”

Spis młodych roślin
Abies concolor glauca 2-letnia, 15-30 cm „Apache“ Ø 42 mm    Nr art. 62120010
Abies fraseri 2-letnia, 12-20 cm “Roan Mountain” Ø 36 mm    Nr art. 62120011
Abies nordmanniana 2-letnia, 10-18 cm “Ambrolauri Tlugi Abt.38” Ø 42 mm   Nr art. 62120006
Abies nordmanniana 2-letnia, 10-18 cm “Ambrolauri Tlugi Abt. 13 - Fair Seed, Tschemtschugi 1” Ø 36 mm Nr art. 62120004
Abies nordmanniana 2-letnia, 10-18 cm “Ambrolauri Tlugi, Apsheronsk Mezmai” Ø 36 mm  Nr art. 62120004
Abies nordmanniana 2-letnia, 10-18 cm “Ambrolauri Tlugi, Apsheronsk Mezmai” Ø 42 mm  Nr art. 62120006
Abies nordmanniana 3A, 18-30 cm „Borjomi tadzrici“ Ø 36 mm    Nr art. 62120005
Abies nordmanniana 3B, 14-23 cm „Borjomi tadzrici, Ambrolauri Tlugi “ Ø 36 mm   Nr art. 62120007 
Abies nordmanniana 3B, 14-23 cm „Borjomi tadzrici, Ambrolauri Tlugi “ Ø 42 mm   Nr art. 62120008
Abies nordman. 3B, „Krasnaja Poljana“ tylko w wersji 42 mm i „Apsheronsk Waldfee“ tylko w wersji 36 mm, Ø 36 mm Nr art. 62120007
Abies nordman. 3B, „Krasnaja Poljana“ tylko w wersji 42 mm i „Apsheronsk Waldfee“ tylko w wersji 36 mm, Ø 42 mm Nr art. 62120008 
Abies bornmülleriana 2-letnia, 11-18cm „Kongsore“ Ø 36 mm    Nr art. 62120009
Picea omorika 2-letnia, 15-30 cm „Rye Nørskov F477“ Ø 36 mm    Nr art. 62120012
Picea pungens glauca 2-letnia, 15-30 cm „Kaibab“ Ø 36 cm    Nr art. 62120013
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Szpadel do sadzenia Neheim został zaprojektowany w czasie wielkiego 
spustoszenia na dużych powierzchniach spowodowanego orkanem Kyrill 
przez A. Ernsta i M. Nolte w niemieckim instytucie naukowo-badawczym 
ds. prac leśnych i techniki leśnej w Arnsberg (Forstliches Bildungszentrum 
für Waldarbeit und Forsttechnik) i zaprezentowany podczas konferencji 
leśników (KWF) w Schmallenbergu. Ta metoda nadaje się do sadzenia 
drzew liściastych i iglastych o długości korzeni do 30 cm, miejsce sadzenia 
nie musi być oczyszczane. Spoiste gleby, które się nie kruszą, ograniczają 
zastosowanie tej techniki sadzenia. Szpadel do sadzenia Neheim przeko-
nuje tym, że tworzy otwór do sadzenia nie wskutek siły lub wbijania, lecz 
ciężarem ciała. Ponadto można pracować w 80% w wyprostowanej pozycji 
ciała. 

Długość ostrza 400 mm / Długość uchwytu 1000 mm / Ciężar 3150 g

Szpadel do sadzenia Neheim z instrukcją obsługi  
Nr art. 99900051 

Szpadel do sadzenia Neheim z instrukcją obsługi

Narzędzia pomocnicze do sadzenia

Instrukcja obsługi

Szpadel żłobiony w stylu Oldenburger Form. Do oszczędnego sadzenia 
większych drzew liściastych i iglastych z bryłą korzeniową w gruncie bez 
kamieni i korzeni. Zaleca się wcześniejsze oczyszczenie powierzchni.

Szerokość ostrza / Szerokość otworu 120 mm / Długość ostrza 260 mm / 
Długość całkowita 1000 mm / Ciężar 1500 g

Szpadel żłobiony Oldenburger Form  
Nr art. 99900052 

Szpadel żłobiony Oldenburger Form

14
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Narzędzia pomocnicze do sadzenia

Specjalny długi i duży szpadel żłobiony do drzew i krzewów o długich 
korzeniach. Prosty w obsłudze nadaje się szczególnie do gleb od lekkich po 
średnio ciężkie na terenach od równych po umiarkowane zbocza. 

Szerokość ostrza / Szerokość otworu 165 mm / Długość ostrza 390 mm /
Długość całkowita 1170 mm / Ciężar 2400 g

Szpadel żłobiony Junack - ekstra długi  
Nr art. 99900054 

Szpadel żłobiony Junack - ekstra długi

Do sadzenia roślin Jiffy polecamy:Rura do sadzenia roślin DIWApatrz rozdział „Młode rośliny”

Rura do sadzenia roślin Jiffy

15
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Jodły kaukaskie w donicy - 
Żywe drzewka świąteczne od Gut Gl. Kirstineberg

Firma Gut Gl. Kirstineberg jest największym w Europie 
producentem Abies Nordmanniana w donicach. Szkółka 
leśna wytwarza wyłącznie i docelowo wysokiej jakości 
produkt, który prezentuje się wizualnie nadzwyczaj har-
monijnie i pięknie. Jodła kaukaska w donicy jest wyjątko-
wo przyjaznym dla środowiska produktem, który tworzo-
ny jest według najnowszych metod produkcji i z bardzo 
niewielką ilością środków pomocniczych.

Aby wyjść naprzeciw rosnącej świado-
mości ekologicznej konsumenta, fi rma Gut 
Gl. Kirstineberg posiada certyfi kat GlobalG.A.P. (kon-
trolowane prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego) i jest 
członkiem holenderskiego systemu MPS. System MPS 
stanowi rodzaj „Zielonego Bilansu“ lub składania spra-
wozdania z zakresu ekologii.

Choinka rosnąca w donicy to żywa jodła kaukaska, któ-
ra od swojego dzieciństwa pielęgnowana jest w doniczce, 
aby zapewnić zdrowy i witalny rozwój systemu korzenio-
wego.

    
Zaletami tej jodły kaukaskiej są:
• piękno dzięki harmonii
• brak utraty igieł
• prawdziwy towar ze szkółki leśnej

Użytkownik kupuje wyjątkowe drzewko, które najpierw 
użyte jest jako drzewko świąteczne, a następnie może 
być posadzone. Nadaje się zarówno do posadzenia 
wczesną wiosną, jak i jesienią.

PRODUKCJA
Jodła kaukaska rosnąca w donicy gwarantuje wysokie 

wymagania jakości oparte na następujących wytycznych:
Podczas wzrostu drzewko jest przesadzane przynaj-

mniej dwa razy.  Drzewko produkowane jest z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców.  
Substancje wspierające i regulujące rozwój dodawane są w kontrolowanych warunkach i 
zgodnie z potrzebami drzewka.  Podczas produkcji stale sprawdzana jest jakość, a forma 
odpowiednio przycinana.

GWARANCJA WZROSTU
Bardzo wyspecjalizowana i staranna produkcja od 4 do 6 lat zapewnia dobry, nietknięty sys-

tem korzeni pozostających w donicy. Dlatego bez wahania możemy udzielić gwarancji wzro-
stu dla naszych jodeł kaukaskich w donicach, jeśli przestrzegane będą wskazówki dotyczące 
pielęgnacji i wysadzania. Jodła kaukaska rosnąca w donicy jest produktem naturalnym i przez 
całe swoje życie zużywa i przetwarza CO2. Samo drzewko jest CO2 neutralne.

16
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Jodły kaukaskie w donicy
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Jodła kaukaska w donicy,     60/80 cm jakość standardowa 150 szt. na palecie CT   Nr art. 18060080
Jodła kaukaska w donicy,     80/100 cm jakość standardowa 130 szt. na palecie CT   Nr art. 18080100
Jodła kaukaska w donicy,     100/120 cm jakość standardowa 130 szt. na palecie CT   Nr art. 18100120

Jodły kaukaskie w donicy

Wysokość mierzona jest od najwyższej krawędzi donicy po koniec pędu odnawiającego. Drzewka dostarczane są opako-
wane w siatkę w 10-litrowej donicy. Dołączona jest instrukcja pielęgnacji. 

Instrukcja pielęgnacji
Po zakupie drzewka podczas transportu należy je położyć na boku. Jeśli ma być postawione w domu, należy dać mu 
możliwość przyzwyczajenia się do temperatury pokojowej. Jeśli to możliwe, należy postawić je jak najdalej od bezpo-
średnich źródeł ciepła. Codziennie należy podlewać drzewko 300-400 ml wody. Po świętach należy drzewko tak samo 
ostrożnie przyzwyczaić do temperatury zewnętrznej. 

Wysadzanie
Przed wysadzeniem należy przestrzegać następujących aspektów: 
• przy szukaniu miejsca do wysadzenia należy wziąć pod uwagę, że drzewko naturalnie
   nabierze większej wysokości i objętości.
• otwór do wysadzenia powinien być 3 razy większy niż objętość bryły korzeniowej. 
• wykopaną ziemię należy wymieszać z produktem ulepszającym glebę, ponieważ 
   zapewnia to wspierającą wzrost wentylację drzewka. 
• zdjąć donicę i lekko rozłożyć korzenie w różnych kierunkach.
• postawić drzewko na środku otworu do wysadzenia i pokryć korzenie 
   wykopaną ziemią. Tam samo można przesadzić drzewko do większej donicy, aby ozdobić je na tarasie 
   lub balkonie. 

Ceny na 
zapytanie
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Budowa ogrodzenia

Płoty do ochrony przed dzikimi 
zwierzętami
Słupki profi lowane Z
Akcesoria do budowy ogrodzenia
Złączki do drutu
Szyny do mocowania rur
Wózek transportowy
Rozwijacz ogrodzenia

19

Ogrodzenie przed dziką zwierzyną musi być zbudowane tak stabilnie i gęsto, aby dzi-
kie zwierzęta nie mogły się przedostać przez nie przed okres wielu lat. Każdy gatunek 
dzikiej zwierzyny ma przy tym własny wymiar ogrodzenia.

Zające i króliki 
• w obrębie podłoża gęste oczka (wziąć pod uwagę zagęszczenie zajęcy), nie zapominać o 
 śledziach lub kotwach lub wkopać ogrodzenie na minimum 30 cm, wysokość ogrodzenia od 
 160 cm

Dziki 
• ogrodzenie należy wkopać na minimum 50 cm, wysokość ogrodzenia od 160 cm Całkowita 
 wysokość ogrodzenia wynosi wówczas 210 cm

Sarny 
• Wysokość ogrodzenia od 160 cm

Jelenie 
• Wysokość ogrodzenia od 180 cm

Ogrodzenia dopasowane do Państwa potrzeb
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Budowa ogrodzenia
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Płot do ochrony przed dzikimi zwierzętami AS
Splot węzełkowy z bardzo odpornego, grubo ocynkowanego drutu stalowego. 

    AS 160/23/15 L AS 180/24/15 L  AS 200/22/15 L

Wysokość    160 cm  180 cm   200 cm
Wytrzymałość na rozrywanie ok. 1200 N/mm² ok. 1 200 N/mm²  ok. 1200 N/mm²
Ochrona przed zającami do 80 cm  do 80 cm   do 50 cm
Ilość poziomych drutów 23   24    22 
poprzecznych
Odległość pionowych drutów  15 cm  15 cm   15 cm
Grubość drutów górnych i dolnych  2,0 mm  2,0 mm   2,0 mm
Grubość drutów wypełniających 1,6 mm  1,6 mm   1,6 mm
Długość rolki   50 m  50 m   50 m
Ciężar rolki    ok. 33 kg  ok. 35 kg   ok. 34 kg 
Nr art.   99500004  99500005   99500006

Płot do ochrony przed dzikimi zwierzętami 
DIWA
Splot węzełkowy z bardzo odpornego, grubo ocynkowanego 
drutu stalowego. 

   DIWA 160/20/15 L
Wysokość   160 cm
Wytrzymałość na rozrywanie ok. 1200 N/mm²
Ochrona przed zającami do 50 cm
Ilość poziomych drutów 
poprzecznych  20  
Odległość pionowych drutów 15 cm
Grubość drutów górnych i dolnych 2,0 mm
Grubość drutów wypełniających 1,6 mm
Długość rolki  50 m
Ciężar rolki   ok. 30 kg
Nr art.   99500003
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Budowa ogrodzenia

Ochrona antyuderzeniowa

Rama do słupka ogrodzeniowego
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Kotwa wbijana

Nakładka

Obejma

Słupki profi lowane Z

Słupki profi lowane Z

Zestaw wsporników podłużnych do profi lu Z

Słupki profi lowane Z
Słupki profi lowane Z zapewniają optymalną stabilność o wysokiej nośności 
statycznej. 
Wskazówka: Odległość między słupkami powinna wynosić 3 - 5 m.

Ocynkowana stal profi lowana o grubości ścianki 1,2 - 1,5 mm, ciągła
odległość haków 10 cm.

Słupki profi lowane Z 210 cm, ocynkowane, 1 opakowanie 50 sztuk  
Nr art. 99500012 
Słupki profi lowane Z 230 cm, ocynkowane, 1 opakowanie 50 sztuk   
Nr art. 99500013  
Słupki profi lowane Z 250 cm, ocynkowane, 1 opakowanie 50 sztuk  
Nr art. 99500014 

Rama słupka ogrodzeniowego do słupków profi lowanych Z, ciężar ok. 8 kg  
Nr art. 99500039 
Ochrona antyuderzeniowa do słupków profi lowanych Z z twardego tworzywa 
sztucznego 
Nr art. 99500040
Kotwa wbijana - czysta do słupka Z  
Nr art. 99500043
Nakładka - ocynkowana do słupka Z
Nr art. 99500044 
Obejma - ocynkowana ze śrubami do słupka Z, na obejmę po 3 szt. śrub 
sześciokątnych M 6 x 20 i 3 nakrętki M 6
Nr art. 99500045
Zestaw wsporników wzdłużnych do profi lu Z: 1 kotwa wbijana, 1 nakładka, 
1 obejma
Nr art. 99500046
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Budowa ogrodzenia

Napinacz drutu

Kleszcze do złączek do drutu

Skobel

Kotwa
(śledź)

Złączki do drutu

Szyna do mocowa-
nia rur

22

Skoble i kotwy
Skoble 31 mm, grubość 3,1 mm, galwanizowane
Nr art. 99500038 opakowanie 5 kg (= ok. 1800 szt.) 
Kotwy (śledzie), długość ok. 50 cm 
Nr art. 99500042 1 opakowanie / 50 sztuk

skrócona prezentacja

Złączki do drutu / napinacze drutu 
i szyny do mocowania rur
Złączki do drutów Ø 1,6 do 2,8 mm 
Nr art. 99500031 
Kleszcze do złączek drucianych, napinają i łączą drut
Nr art. 99500030 
napinacz drutu rozm. II / 100 mm, ocynkowany 
Nr art. 99500034 
Klucz napinający do napinacza drutu, ocynkowany
Nr art. 99500035 
Szyna do mocowania rur, dwuczęściowa, 160 cm 
Nr art. 99500036 
Szyna do mocowania rur, dwuczęściowa, 200 cm
Nr art. 99500037 
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Budowa ogrodzenia

Wózek transportowy TK 1 
z chwytakiem dolnym i pa-
skiem szybkomocującym

Wózek transportowy TK 1 z 
widelcem transportowym

Wózek transportowy TK 1 
z rozwijaczem ogrodzenia
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Wózek transportowy TK 1 do ciężkich ładunków 
np. przy budowie ogrodzenia
Umożliwia oszczędne dla pleców podnoszenie, transportowanie i opuszczanie 
ciężkich przedmiotów tylko przez jedną osobę. W połączeniu z uchwytem z 
regulacją wysokości i pedałem nożnym uzyskiwane jest znakomite działanie 
podnoszące. Wózek transportowy składa się z ocynkowanej stali, jest nadzwyczaj 
wytrzymały i stabilny. Maksymalne obciążenie osi to 500 kg. Łożyskowane kulowo, 
wypełnione powietrzem szerokie koła ze stalowymi felgami ułatwiają jazdę nawet 
na trudnym terenie. Praktyczny pas szybkomocujący zabezpiecza wszystkie 
przedmioty i ładunki. Ze względu na liczne narzędzia uprawowe wózek transporto-
wy może być używany w wielu dziedzinach zastosowania.

Wózek transportowy TK 1 z chwytakiem dolnym i paskiem do szybko 
mocującym, waga 25 kg 
Nr art. 99500060 
Rozwijacz ogrodzenia do wózka transportowego TK 1 
Nr art. 99500061 
Widelec transportowy do wózka transportowego TK 1 
Nr art. 99500062 
Nakładka kratowa do wózka transportowego TK 1, ocynkowana
Nr art. 99500063
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Ochrona przed dzikimi zwierzętami i ptakami

Strach na ptaki DIWA
Strachy na ptaki DIWA chronią niezdrewniałe jeszcze 
pędy wierzchołka np. przed ptakami.
• wykonane z jednego kawałka
• gotowe do użycia bez uprzedniego montażu
• gotowe do zamocowania na drzewie
• obustronne użycie, dla osób prawo- i leworęcznych
• z wysokiej jakości, odpornego na działanie UV tworzywa  
 sztucznego
• do długoletniego i wielokrotnego użytku
• dobrze widoczne w jaskrawym kolorze DIWA

Wymiary: długość 49,5 cm / wielkość klamer 5 x 5 cm

dopasowane 
uchwyty do 
dopasowanej 
pozycji na pniu 
pod koroną 
gałęzi antypoślizgowe 

wgłębienie uchwytu
możliwość użycia 
obustronnego

Strachy na ptaki DIWA z klamrami 
1 opakowanie 500 sztuk
Nr art. 97312551

Zastrzeżony wzór użytkowy 
nr 20 2012 005 326.4 
przez Niemiecki Urząd Patentowy

W połączeniu z kleszczami Max nadaje się 
również do naprawy odłamanych wierzchoł-
ków jako kijek do podpory wierzchołka. 
Więcej informacji przy artykule kleszcze 
mocujące Max w rozdziale „Formowanie i 
korekta przyrostu“.

24

Strach na ptaki na drzewie

Inna możliwość zastosowania:
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Ochrona przed dzikimi zwierzętami i ptakami

Osłony przed zgryzaniem przez dziką zwierzynę żółte - 
pomarańczowe - niebieskie

Osłony przed zgryzaniem zakładane są bezpośrednio poniżej pąka 
wierzchołkowego na zdrewniałym pędzie. Z reguły w okresie od września 
do początku marca. Jesienią zakłada się je o poziom wyżej, dopóki młode 
drzewko znajduje się w strefi e zagrożenia. Dzięki zamknięciu o regulowanej 
szerokości można optymalnie odpowiednio dopasować średnicę pędu i 
łatwo zamontować oraz ponownie zdjąć. 
 
Używane są one wszechstronnie również na drzewach liściastych. 

Osłony posiadają ochronę przed promieniami UV. 
 
Długość całkowita: 10 cm, długość drążka (5 sztuk) w górę i w dół każdora-
zowo od osłony 4,5 cm

Osłona przed zgryzaniem przez dziką zwierzynę żółta
Nr art. 97312560 1 opakowanie 100 sztuk 
Osłona przed zgryzaniem przez dziką zwierzynę pomarańczowa
Nr art. 97312561 1 opakowanie 100 sztuk

Kolor niebieski postrzegany jest przez dziką zwierzynę jako jaskrawy kolor 
ostrzegawczy i w ten sposób ma działanie odstraszające. Dzięki temu nie-
bieska osłona stanowi również ochronę przed zwierzętami, które zrzucają 
poroże.

W tym celu na wysokości kolan montuje się 2 do 3 osłon, które przy pędzie 
zwierzęcia współdrgają i w ten sposób niepokoją kozła.

Osłona przed zgryzaniem przez dziką zwierzynę niebieska 
Nr art. 97312562 1 opakowanie 100 sztuk 
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Osłona przed zgryzaniem przez dzikie zwierzęta i ptakami niebieska
Niebieskie osłony przed zgryzaniem z trzema długimi i dwoma krótszymi 
drążkami u góry. Szczególnie zalecane jako ochrona przed zgryzaniem w 
rewirach zwierzyny płowej, ponieważ dzięki długim pręcikom zapobiega 
się „przegryzaniu”. Ponadto przedłużone pręciki zapewniają całoroczną 
ochronę przed zgryzaniem, ponieważ pędy letnie pozostają pod ochroną.

Niebieski kolor osłony działa szczególnie odstraszająco na dziką 
zwierzynę. Dzięki temu można ją stosować również jako ochronę przed 
zwierzętami zrzucającymi poroże. W tym celu na wysokości kolan montuje 
się dwie do trzech osłon, które przy pędzie zwierzęcia współdrgają i w ten 
sposób niepokoją kozła.

Można ją również stosować jako ochronę przed ptakami na plantacjach 
drzewek świątecznych. Wczesnym latem chroni ona młode pędy. Ptaki nie 
mogą siadać na jeszcze niezdrewniałych wierzchołkach ani ich złamać.
 
Osłony posiadają ochronę przed promieniami UV. 
 
Długość całkowita: 26,5 cm, 3 pręciki po 20 cm oraz 2 pręciki po 4 cm u 
góry 3 pręciki 4,5 cm u dołu od osłony

Osłona przed zgryzaniem przez dzikie zwierzęta i ptakami niebieska 
Nr art. 97312563 1 opakowanie / 100 sztuk 

Folia ostrzegawcza przed dziką zwierzyną
Bardzo odporna na rozdarcia, sprężysta. Strona przednia srebrna, strona 
tylna złota. 

Szerokość 59 mm / Ciężar 1600 g

Folia ostrzegawcza przed dziką zwierzyną, 1 rolka 250 m 
Nr art. 99900057 



www.drzewka-swiateczne.pl

Ochrona przed dzikimi zwierzętami i ptakami Ochrona przed dzikimi zwierzętami i ptakami

27

Odstraszacz ptaków na plantacji drzewek świątecznych

Odstraszacz ptaków z drążkiem teleskopowym 7 m lub 10 m  
Ten odstraszacz ptaków bardzo skutecznie działa przeciw większym gatunkom 
ptaków. Stawia się go w 3 minuty. Długość sznura można skrócić wedle potrzeby. 
Odstraszacz ptaków powinien „latać“ ok. 2 m nad drzewami.
W kombinacji ze strachami na ptaki DIWA plantacja jest bardzo dobrze chroniona 
przed szkodami powodowanymi przez ptaki podczas wzrostu roślin.

Zestaw składa się z: 
• 1 drążek teleskopowy 7 m lub 10 m 
• 6,5 m sznurek
• 1 odstraszacz z motywem jastrzębia zwyczajnego o rozpiętości 1,2 m
• 1 pręt do wbicia w ziemię o długości 1 m i średnicy 25 mm

Odstraszacz ptaków na drążku teleskopowym 7 m
Nr art. 99900049
Odstraszacz ptaków na drążku teleskopowym 10 m
Nr art. 99900050

Trójnóg do odstraszacza ptaków
Nr art. 99900065

Trójnóg do odstraszacza ptaków
Drążek utrzymujący do odstraszacza ptaków wkładany jest w trójnóg i obraca 
się na wietrze. W celu stabilności zalecamy zamontowanie trójnogu na 
palecie. 
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DIWA Treecutter z silnikiem 4-taktowym 5 PS Honda
• całkowicie hydrauliczna piła do ścinania drzew z wykonanym laserowo, 
 wytrzymałym podwoziem
• oszczędny silnik 4-taktowy 5 PS Honda ułożyskowany na tłumikach drgań 
• regulacja wysokości kierownicy umożliwia pracę w wyprostowanej pozycji 
 ciała
• proste uruchamianie napędu jezdnego lub narzędzia zaciskowego każdo-
 razowo prawą lub lewą dźwignią podwójnie działającego, hydraulicznego
  urządzenia sterującego bez puszczania kierownicy 
• do łatwiejszego transportu lub oszczędzającego miejsce przechowywania 
 maszyny można przekręcić kierownicę w górę
• narzędzia tnące, ostrze i ostrze nieruchome są wykonane z utwardzanej 
  stali narzędziowej i skonstruowane w taki sposób, aby ścinane drzewo 
  z powodu klinowo ściętego ostrza zawsze spadało na prawą stronę 
• naostrzenie ostrza możliwe jest za pomocą dostępnych szlifi erek
 ręcznych (fl eks) lub tarczy listkowej szlifi erskiej 
• z powodu ok. 30 mm nachodzenia ostrza nieruchomego 
   czas postoju ostrza jest bardzo długi
• DIWA Treecutter ścina drzewa do maks. 15 cm Ø grubości pnia 
• wszystkie elementy obrotowe oraz gładka powierzchnia na ostrzu
   nieruchomym wyposażone są w miejsca do smarowania, aby optymalnie  
 zapobiegać zużyciu
Przy konstrukcji położono nacisk szczególnie na balans piły. Balans jest 
wyrównany w pozycji poziomej, dzięki czemu dla użytkownika obciążenie 
pleców i ciała jest optymalnie zminimalizowane.

Dane techniczne
• Wymiary: 140 x 56 x 85 cm (długość z rozłożonym uchwytem 100 cm)
• Ciężar: 80 kg (zatankowana do pełna)

DIWA Treecutter
Nr art. 97210000

Maszyny do zbiorów
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   nieruchomym wyposażone są w miejsca do smarowania, aby optymalnie  

Treecutter w stanie złożonym

Teraz również zjednostką opryskującą!

Patrz artykuł jednostka spryskująca 
Mantis do DIWA Treecutter w rozdziale 
„Nawożenie i opryskiwanie“.
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CompacTree piła do ścinania drzew z silnikiem 4-takto-
wym 5,5 PS Honda
Niebieska piła do ścinania drzew Jørgena Jensena sprawdza się w praktyce 
od 1998 roku. Obecnie produkcję maszyny przejęła fi rma CompacTree. 
Każdego roku ścina się nią ok. 12 milionów drzew. Model wyposażony jest 
w zagięte nożyce tnące. Uchwyt można złożyć w celu prostego transportu. 
Dzięki małej wadze jest bardzo poręczna, również na 
gęstych uprawach. Można wybrać między dwoma rodzajami opon, grubymi 
lub cienkimi. 
Wszystkie części są dostępne również jako części zamienne.

Dane techniczne
• grubość pnia do Ø 15 cm
• silnik Honda 5,5 PS
• nożyce z kątownikiem do prostego cięcia
• ścina do 400 drzewek na godzinę
• napęd hydrauliczny dla nożyc i kół
• Ciężar 50 kg

Piła do ścinania drzewek CompacTree
Nr art. 97210100

Maszyny do zbiorów
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Budowa ziarna nawozu

Pobierz bezpłatną aplikację Tankmix dla swo-
jego płynnego nawozu fi rmy Yara!

Aplikacja Tankmix™ jest dostępna dla systemów IOS i Android. 
Wystarczy wpisać „yara“ w sklepie z aplikacjami i pobrać aplikację.

Yara Tankmix jest bazą danych, w której dostępne są wyniki prób 
wielu testowych mieszanek płynnych produktów YaraVita z liczny-
mi środkami ochrony roślin. 

Użytkowanie jest bezpłatne, możliwe dla każdego i pozwala na 
lepsze planowanie programów spryskiwania i środków nawożenia 
dolistnego przy stosowaniu większości produktów YaraVita.

 
Każdy osobny test Tankmix został przeprowadzony w kontro-

lowanych warunkach z przestrzeganiem wytycznych BS EN ISO 
9001:2000 laboratoriów wytwarzania produktów.

Aplikacja Tankmix do 
nawozów płynnych

Nawozy i opryskiwacze 
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Nawozy i opryskiwacze 

Nawóz NPK
Nawóz do drzewek świątecznych
Nawóz dolistny
Środki do wzmacniania roślin
Nawóz organiczno-mineralny
Urządzenia do spryskiwania i spryski-
wacze do nawozów
Siewka ręczna i rozsiewacz do nawozu

Nawożenie drzewek świątecznych

Uprawa drzewek świątecznych przeżywa prawdziwy rozkwit. Podczas gdy wcześniej 
drzewka świąteczne uchodziły raczej za rozległą uprawę poboczną, dzisiaj istnieje co-
raz więcej fi rm, które wyspecjalizowały się w produkcji choinek. Aby móc skutecznie 
prowadzić ten interes na pełen etat, nieodzowne jest uzyskanie najlepszej możliwej 
jakości w jak najkrótszym czasie. Można to osiągnąć tylko wtedy, jeśli wszystkie tech-
niczne możliwości uprawowe zostaną wykorzystane. W czasach, w których nie ma 
już tyle swobody działania w zakresie ochrony roślin, nie jest to wcale takie proste. O 
wiele ważniejsze jest zwrócenie szczególnej uwagi na nawożenie.

Nawożenie ma na celu możliwie jak najlepsze zaopatrzenie roślin w substancje od-
żywcze i wzmacnianie ich odporności na choroby i inne wpływy. Przy tym ważną rolę 
spełnia czas nawożenia. Rośliny potrzebują substancji odżywczych głównie w czasie 
kiełkowania i wzrostu pędów. Dlatego powinno się rozprowadzić około dwie trzecie 
ilości nawozu krótko przed czasem wypuszczenia pędów. Substancje odżywcze apli-
kowane są przy tym zazwyczaj przez glebę, a następnie pobierane przez rośliny przez 
korzenie.

Ale można również dodatkowo pryskać nawozy dolistne, aby na przykład uzyskać 
lepszą barwę igieł. Okres stosowania nawozów dolistnych może rozciągać się aż do 
późnego lata. Użycie nawozów dolistnych pomaga zasobom również w lepszym zno-
szeniu sytuacji stresowych: Można w ten sposób uniknąć lub pokonać w ten sposób 
czasowo występujące braki substancji odżywczych.

Drzewa iglaste reagują wrażliwie na chlorki. Aby uniknąć uszkodzenia roślin, należy 
używać nawozu o niskiej zawartości chlorków. Ponieważ gleby w momencie głównego 
zapotrzebowania są często jeszcze dość zimne, ale do dobrego rozwoju potrzebują 
szczególnie substancji odżywczej fosforu, w tej fazie preferowany jest nawóz o szyb-
kim działaniu fosforu. Azotem należy nawozić w większości w formie azotanu, ponie-
waż w ten sposób jest on bezpośrednio pobierany przez rośliny.
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YaraMila® Complex - NPK 12+11+18 (+2+8), w paczkach po 25 kg
Nr art. 99800001
YaraMila® Complex - NPK 12+11+18 (+2+8), w paczkach BigBag po 600 kg      
Nr art. 99800002

Nawozy do plantacji drzewek świątecznych

YaraMila® Complex
nawóz NPK dla drzewek świątecznych o niskiej zawartości 
chlorków
YaraMila® Complex - NPK 12+11+18 (+2MgO+8S) + elementy śladowe
Substancje odżywcze dla roślin jako nawozy muszą być stosowane z większą wydajnością dla 
upraw i możliwie jak największą ochroną środowiska. Specjalny sypany nawóz NPK YaraMila® 
o niskiej zawartości chlorków spełnia te wymagania. Uprawy zyskują optymalne zapewnienie 
substancji odżywczych. Każde poszczególne ziarno nawozu zawiera substancje odżywcze, 
które są konieczne dla optymalnego wzrostu roślin. 

YaraMila® Complex nadaje się szczególnie do podstawowego nawożenia wczesną wiosną. W 
uprawach drzewek świątecznych YaraMila® Complex zapewnia bujny rozwój młodych drzewek 
i lepsze kiełkowanie. Korzystny jest bardzo wysoki, rozpuszczalny w wodzie udział P2O5 w 
zakresie 70% całkowitej zawartości fosforanu. Zawarty w nim udział polifosforanów prowadzi 
do lepszej dostępności pierwiastka P, również w niekorzystnych warunkach wegetacyjnych. To 
stanowi pierwszy krok do lepszej jakości. Dodatkowo zawarte mikroelementy żelazo, mangan, 
bor i cynk przyczyniają się również w wysokim stopniu do rozwoju zasobów.

Przykłady zastosowania dla NPK 12+11+18 (+2MgO+8S)
150-200 kg / ha w 1 do 4 roku nasadzenia
300-400 kg / ha od 5 roku nasadzenia

1 paczka = 25 kg 
1 paleta = 48 paczek po 25 kg 

1 samochód ciężarowy = 
20 palet po 48 paczek 

1 samochód ciężarowy = 30 
paczek BigBag po 600 kg

Budowa ziarna nawozu

nawóz NPK dla drzewek świątecznych o niskiej zawartości 

  sypane

BigBag 600 kg Opakowanie 25 kg
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Skład
15,5% N azot całkowity, (14,4% grupa azotanowa, 1,1% azot amoniakalny)
19,0% rozpuszczalny w wodzie wapń, wielkość ziaren: 2 - 4 mm
Przykład zastosowania do nabierania koloru:
50-100 kg YaraLiva® TROPICOTE®/ha w zależności od zapotrzebowania od 
końca sierpnia do połowy października

YaraLiva® TROPICOTE®, w paczkach po 25 kg
Nr art. 99800016
YaraLiva® TROPICOTE®, paczki BigBag po 600 kg 
Nr art. 99800017

YaraUnika® Calcium, w paczkach po 25 kg 
Nr art. 99800012

Nawozy do plantacji drzewek świątecznych
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YaraUnika® CALCIUM 14+O+24 
YaraUnika® Calcium oferuje kombinację natychmiast dostępnej grupy azotanowej 
i potasu oraz w pełni rozpuszczalnego w wodzie wapnia, do płynnego wzrostu i 
równomiernego zabarwienia. Zawartość potasu zapewnia mocną tkankę i odporne 
rośliny. Dzięki natychmiastowej dostępności substancji odżywczych azot, wapń i 
potas mogą być stosowane jako nawóz docelowo w momencie zapotrzebowania.

Skład
14% N azot całkowity 13,5% grupa azotanowa, 0,5% azot amoniakalny, 
24% K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu, 12% CaO rozpuszczalny w wodzie 
wapń.
Przykłady zastosowania
50-100 kg YaraUnika® Ca/ha w zależności od zapotrzebowania od końca sierpnia do 
połowy października.

Opakowanie 25 kg

w granulkach

YaraLiva® TROPICOTE®  Azotan wapnia 15 - 25 kg
YaraLiva® TROPICOTE® oferuje w pełni rozpuszczalny w wodzie wapń i natychmiast 
dostępną grupę azotanową do płynnego wzrost i równomiernego zabarwienia drze-
wek i dzięki temu szczególnie dobrze nadaje się dla drzewek świątecznych jesienią. 
Natychmiastowa dostępność substancji odżywczych umożliwia docelowe rozprowa-
dzenie azotu i wapnia w momencie zapotrzebowania.
YaraLiva® TROPICOTE® wyróżnia jego znakomita jakość: Nawóz posiada specjalne 
wykończenie powierzchni, które zapewnia, że towar pozostanie wolny od pyłu oraz 
przez długi czas nadawał się będzie do przechowywania i rozsypania. 
Produkt nadaje się bardzo dobrze jako sypany nawóz podstawowy lub podgłówny. 
Ponadto nawóz można idealnie łączyć z nawozami NPK YaraMila®  o niskiej zawar-
tości chlorków, jak na przykład YaraMila®  Complex. W ten sposób rośliny otrzymują 
wszystkie substancje odżywcze, których potrzebują do dobrego rozwoju.

Zalety nawozu:
• kontrolowane i szybkie działanie, ponieważ azot występuje w formie natychmiast 
 dostępnej dla roślin.
• w odróżnieniu do azotanu amonowo-wapniowego wystarcza już nocna rosa, 
   aby rozpuścić ziarna. Jest to ważne akurat jesienią, kiedy zachodzi nabieranie 
 koloru lub wiosną, kiedy występuje brak opadów.
• bez poparzeń, jeśli ziarna pozostaną na igłach.
• zawarty wapń może poprawić trwałość drzewek po ścięciu.
• bez zakwaszania gleby przez amoniak.
• można nawozić docelowo młode uprawy. Nie istnieje ryzyko zbyt wysokiego 
 obciążenia przez sól. Dzięki temu korzenie roślin mogą się dobrze rozwijać.

Opakowanie 25 kg

1 paczka = 25 kg 
1 paleta = 48 paczek po 25 kg 

1 samochód ciężarowy = 
20 palet po 48 paczek 

1 samochód ciężarowy = 
30 paczek BigBag po 600 kg

w granulkach
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YaraVita® Hydromag, 10 litrów
Nr art. 99800005

YaraVita® KombiPhos, 10 litrów
Nr art. 99800004

YaraVita® Safe-K, 10 litrów
Nr art. 99800003

YaraVita® 
Nawozy specjalne i dolistne do drzewek świątecznych

YaraVita® Safe-K 
• Polepszenie zaopatrzenia w potas i zwiększenie odporności na mróz

Obok dopasowanego do potrzeb głównego zaopatrzenia w substancje odżywcze w przypadku drzewek ze szkółek 
leśnych w określonych stadiach wegetacji lub przy konkretnym braku substancji odżywczych sensowne jest krótkotrwałe 
udostępnienie wymaganych substancji za pomocą nawozów dolistnych. Yara oferuje w serii produktów YaraVita® ob-
szerny program nawozów dolistnych, aby uprawiać odporne drzewka w szkółkach leśnych. Nawozy dolistne YaraVita® to 
sformułowane produkty, to znaczy szczególnie tolerowane przez rośliny, odporne na deszcz i bardzo dobrze mieszające 
się. Dawki nawozu dolistnego Yara Vita w 400-600 l wody/ha.

Skład
33% rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu (K2O) - 500 g/l K2O, 
dodatkowa zawartość 45 g/l N, gęstość 1,457 kg/l. 
Przykłady zastosowania
początek września 2 dawki z ok. 3 l/ha. 
W przypadku zagrożenia późnymi przymrozkami ok. 3 l/ha przed wystąpieniem 
mrozu.

Nawozy specjalne i dolistne do drzewek świątecznych
  płynny

YaraVita® KombiPhos
• szybkie ukorzenienie po szkółkowaniu
• rewitalizacja wczesną wiosną

YaraVita® Hydromag
• lepsze zaopatrzenie rośliny w magnez 
• lepsze nabieranie koloru
Skład
33% MgO, bez azotu
Przykłady zastosowania
Wielokrotnie od połowy maja do początku września 3 - 5 l/ha. 
Możliwość kombinacji z insektycydem i fungicydem.

Skład
fosforan (P2O5 ) 440g/l, potas (K2O) 75 g/l, magnez (MgO) 60 g/l, 
wapń (Ca) 10 g/l, mangan (Mn) 10 g/l, cynk (Zn) 5 g/l, gęstość 1,475 kg/l. 
Przykłady zastosowania
zanurzanie przed sadzeniem w roztworze 0,5%. Przy tym 
roślina jest całkowicie zanurzana.
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YaraVita® Actisil, 1 litr
Nr art. 99800006

YaraVita® Actisil
• Środki do wzmacniania roślin na bazie Si
• do odpornego, kompaktowego wzrostu pędów. 

Skład
0,6% organiczny wiązany elementarny krzem 
Przykład zastosowania
Koniec maja do początku lipca 0,5% - 1% (maks. 2 l/ha), powtórzyć po 10 - 14 
dniach, w sumie 2 - 3 zastosowania w zależności od długości fazy kiełkowania.

YaraVita® Tracer, 10 litrów
Nr art. 99800007

YaraVita® Tracer
• Nawóz dolistny i specjalny do lepszego zaopatrzenia w mikroelementy. 
• wysoka tolerancja
• bardzo dobra zdolność mieszania ze środkami ochrony roślin
Skład
płynny nawóz z elementami śladowymi 0,21% B,0,28% Cu-EDTA, 0,57% 
Fe-EDTA, 0,60% Mn-EDTA, 0,005% Mo, 0,35% Zn-EDTA. Gęstość: 1,08 kl/l. 
Wartość pH: 3.

Bezpłatna aplikacja Tankmix
do nawozów płynnych Yara
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Nawóz organiczno-mineralny DIWA to wysokiej jakości nawóz NPK na bazie 
kurzych odchodów, wzbogacony o azot, fosfor, potas i tlenek magnezu. Nasza 
receptura jest dopasowana specjalnie do potrzeb upraw drzewek świątecz-
nych.
Pelety o wielkości 4 - 5 mm są wolne od nasion i chwastów i proste w użyciu. 
Nadają się do stosowania przy pomocy każdego dostępnego w sprzedaży 
rozsiewacza nawozu lub ręcznie.
Składniki odżywcze uwalniane są powoli, co pozwala uzyskać długotrwałe 
działanie. Tworzenie się warstwy humusowej znacznie wspomaga rozrost 
korzeni i żyzność gleby. Ponadto elementy śladowe zapobiegają chorobom 
spowodowanym przez niedobór minerałów.

Zalety nawozu organiczno-mineralnego:
• bez wyjaławiania gleby, przyjazny dla środowiska
• stopniowe uwalnianie substancji odżywczych, długotrwałe działanie
• brak występowania szkód powodowanych przez sól 
• równomierny i wolny od stresu wzrost roślin 
• cząsteczki organiczne zamieniane są w humus. Jako takie polepszają 
   i zachowują jakość gleby
• stymulują życie gleby
• bez dodatków, bez szkodliwego oddziaływania na ludzi, zwierzęta i 
   środowisko
• prosty w użyciu 
• homogeniczny i niezmienny produkt

Skład
28% substancje organiczne
88% masa sucha
8,0% azot całkowity (N), w tym 1,5% organiczny (N)
4,6% fosfor (P2O5), w tym 3,4% rozpuszczalny w wodzie
6,0% rozpuszczalny w wodzie potas (K2O)
8,3% tlenek magnezu (MgO), w tym 3,0% rozpuszczalny w wodzie
5,3% wapń (CaO)
8,4% siarka (SO3)
Wskaźnik C/N >1
Elementy śladowe Fe, Mn, B, Mo, Zn, Cu, Se wartość pH: 7 - 8

Nawóz organiczno
-mineralny
NPK 8 - 4,6 - 6 + 8,3 MgO 
+ elementy śladowe
NPK 8 - 4,6 - 6 + 8,3 MgO 

Worek z 25 kg

Nawozy do plantacji drzewek świątecznych

Nowość!
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Nawóz o przedłużonym działaniu DIWA 6 miesięcy, 
100 tabletek w opakowaniu 
Nr art. 99800011

DIWA - nawóz organiczno-mineralny, worek po 25 kg 
Nr art. 99800014
DIWA - nawóz organiczno-mineralny, paczka BigBag po 600 kg 
Nr art. 99800015

Nawóz o przedłużonym działaniu DIWA 6 miesięcy
Nawóz o przedłużonym działaniu 100 tabletek na opakowanie

Skład
Nawóz NPK o niskiej zawartości chlorków, powlekany, z magnezem, 
15+9+12(+2), bor, miedź.

Te tabletki do nawożenia składają się z nawozu o przedłużonym działa-
niu, który wydziela swoje substancje odżywcze przez okres 6 miesięcy do 
środowiska. W warunkach gruntów uprawnych okres przedłuża się do 7 - 8 
miesięcy, ponieważ nawóz został przeznaczony do produkcji w donicach. W 
przypadku tego nawozu chodzi o kompletny nawóz, tzn. zaopatrujący rośliny 
w najważniejsze składniki odżywcze jak azot (N), fosfor (P) i potas (K), ale 
zawiera również magnez oraz niektóre elementy śladowe, które konieczne 
są do życia rośliny.  Tabletki nawozu o przedłużo-

nym działaniu DIWA

Nawozy do plantacji drzewek świątecznych
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Zalecenie dotyczące nawożenia przy 6000 drzew na ha i standardowych wartościach gleby.
Nawożenie powinno odbywać się od połowy do końca kwietnia.

Rok nasadzenia 1 2 3  4 5 6 7 8

kg/ha  25 50 75 250 400 600 900 900

Pelety organiczno-mineralnego 
nawozu DIWA
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ZESTAW: Greentec Micro Plus Combi 5 litrów, składa się z: 
Micro Plus Combi 5 litrów (lanca do spryskiwania z jednostką zbiornika), 
głowica spryskiwacza Circular 360 stopni, 2 sztuki baterie Mono 1,5 V
Nr art. 99900071

Nawozy i opryskiwacze 
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ZESTAW: Spryskiwacz GreenTec 
Micro Plus Combi 5 litrów lanca do spryskiwania i zbiornik z gło-
wicą spryskiwacza GreenTec Circular 360 stopni z osłonką
 herbicydową
Odporny spryskiwacz CDA z napędem elektrycznym fi rmy GreenTec z wydajnym silnikiem 
do  ok. 100 godzin czasu użytkowania z 2 bateriami mono 1,5 V i  zasięgiem do ok. 3000 m2 
powierzchni.

Głowica spryskująca naokoło GreenTec Circular 360 stopni ze specjalnym rozpylaczem 
okrężnym nadaje się szczególnie do dokładnego oprysku dolistnego  drzewek świątecz-
nych. Szerokość oprysku wynosi ok. 35 cm, jeśli głowica spryskująca trzymana jest 10 cm 
nad  ziemią. W zależności od mieszaniny wydzielane są ok. 3-5 litrów/ha.

Zasada działania
• mały, zasilany bateriami wydajny silnik wprawia specjalny element rotacyjny
 w szybki ruch obrotowy.
• rozpylana ciecz (czysty herbicyd lub mieszanina herbicydu i wody) 
   dozowana jest na ten element rotacyjny
• siła wirowania (siła odśrodkowa) katapultuje ciecz na zewnątrz na 
   chwasty
• dzięki prędkości i właściwościom elementu rotacyjnego oraz 
   przez osłonkę herbicydową można dokładnie sterować wielkością 
   kropli i kierunkiem wyrzutu

Zalety
• spryskiwanie BEZ wody: Czysty, nierozcieńczony herbicyd może 
   być pryskany BEZ wody 
  (na życzenie można domieszać wodę, aby uzyskać bardziej widoczny oprysk)
• bez skomplikowanego tworzenia mieszaniny do spryskiwania, bez niepotrzebnego 
   noszenia wody (ciężaru!)
• urządzenia na dostępne w sprzedaży baterie umożliwiają bardzo  szybką i niemęczącą 
   pracę (nie jest wymagane pochłaniające siły  pompowanie)
• ładunek baterii (2 szt. Mono/R20) wystarcza na ok. 100 godzin czasu zastosowania
• ekstremalnie duży zasięg powierzchni do 3000 m2 lub ok. 5500 metrów bieżących 
  (przy 55 cm szerokości spryskiwania lub około 1 1/2 godziny nieprzerwanego czasu 
   zastosowania)
• optymalna wielkość kropli dzięki dyszy CDA = ochrona przed znoszeniem
• specjalna osłonka herbicydowa CIRCULAR umożliwia bardzo dokładny oprysk
   (także w obrębie dolnego pnia)
• oszczędne i dozowane użycie herbicydów
• herbicyd działa szczególnie szybko i bezpiecznie
• wygodna, oszczędzająca siły praca: bardzo lekkie urządzenie (ok. 1,5 kg ze zbiornikiem)
 , bardzo łatwe w obsłudze
• dopracowana, sprawdzona w praktyce technologia
• w porównaniu z dostępnymi w handlu pompami do spryskiwania ogromna 
   oszczędność czasu i kosztów
• prosta wymiana głowicy spryskiwacza
• nie jest konieczna wymiana dyszy, wystarczy jedna dysza

nad  ziemią. W zależności od mieszaniny wydzielane są ok. 3-5 litrów/ha.

mały, zasilany bateriami wydajny silnik wprawia specjalny element rotacyjny

rozpylana ciecz (czysty herbicyd lub mieszanina herbicydu i wody) 

siła wirowania (siła odśrodkowa) katapultuje ciecz na zewnątrz na 

   przez osłonkę herbicydową można dokładnie sterować wielkością 

spryskiwanie BEZ wody: Czysty, nierozcieńczony herbicyd może 
Głowica spryskiwacza 
CIRCULAR - 360 stopni

Zbiornik 5 litrów

Przełącznik 
z czerwonym 
wskaźnikiem 
kontrolnym LEDkontrolnym LEDkontrolnym LED
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Opryskiwacz plecakowy Serena EL 16 litrów „Super“
Nr art. 99900007

Drążek przedłużający

Nawozy i opryskiwacze 
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Opryskiwacz plecakowy Serena Mixer 
Nr art. 99900023

Dane techniczne
• Zawartość zbiornika: 16 l
• Moc pompy: maks. 2,5 bara
• Napięcie: 230 V - 50 Hz
• Czas pracy: 5 do 8 godzin
• Wymiary: 370 x 180 x 480 mm
• Ciężar: 5,3 kg
Zakres dostawy:
Spryskiwacz silnikowy z pompką zębatą
akumulator 12 V
ładowarka akumulatorowa

Akumulator

Opryskiwacz plecakowy Serena

Osłonka herbicydowa

Drążek przedłużający

Dane techniczne
• Zawartość zbiornika: 16 l
• Moc pompy: zmienne ciśnienie spryskiwania 1,5 bar-26,6 l/h; 
   2,5 bar-32,7 l/h
• Napięcie: 230 V - 50 Hz
• Czas pracy: 5 do 8 godzin
• Wymiary: 370 x 180 x 480 mm
• Ciężar: 5,3 kg 
Zakres dostawy:
Spryskiwacz silnikowy z pompką zębatą
akumulator 12 V
ładowarka akumulatorowa

Opryskiwacz plecakowy Serena EL 16 litrów „Mixer“

SERENA EL-16 i Serena Mixer 16 są to elektryczne opryskiwacze pleca-
kowe, które zostały zaprojektowane do docelowego rozpylania ciekłych 
środków do spryskiwania. Ich precyzja zapewnia dokładne rozpylanie na 
odpowiednich powierzchniach. 

Nadają się one do rozpylania herbicydów, fungicydów, insektycydów, 
akarycydów i nawozów dolistnych w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Odpo-
wiedni zbiornik o objętości 16 litrów jest wykonany z materiału, który jest 
odporny na uderzenia, promienie UV i chemiczne substancje. Opryskiwa-
cze plecakowe Serena wyposażone są w pompę zębatą; dlatego mogą 
być używane wyłącznie do płynnych produktów chemicznych. Pompa zo-
stała wykonana z użyciem najnowocześniejszych technologii i materiałów, 
co umożliwia długą trwałość i stałą wydajność. 

Czas pracy akumulatora (bateria ołowiowa do ponownego ładowania) 
wynosi ok. 5 do 8 godzin. Ładowarka akumulatorowa umożliwia całkowite 
naładowania akumulatora w ciągu ok. 12 godzin.

Opryskiwacz plecakowy Serena

Opcjonalne akcesoria dodatkowe do opryskiwacza plecakowego Serena
Osłonka herbicydowa 
Nr art. 99900008
Akumulator wymienny 
Nr art. 99900009
Drążek przedłużający, 50 cm
Nr art. 99900010

Opryskiwacz plecakowy Serena EL 16 litrów „Super“
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Osłonka herbicydowa

Wyściełane 
paski do prze-
noszenia

Panel kontrolny LED

 Serwis części wymiennych 
i usługi warsztatowew naszej fi rmie!

Opryskiwacz plecakowy 
MAROLEX RX 12

MAROLEX 
Dysza płaskostrumieniowa

MAROLEX 
Belka do spryskiwania 
3 dysze

MAROLEX MAROLEX 
Belka do spryskiwania Belka do spryskiwania 
3 dysze

Belka do spryskiwania MAROLEX 5 dysz

Nawozy i opryskiwacze 
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MAROLEX RX 12 AKUMULATOR opryskiwacz 12 litrów w 
zestawie
z dyszą płaskostrumieniową i osłonką herbicydową
MAROLEX RX jest sterowanym przez procesor opryskiwaczem plecakowym ze 
zbiornikiem 12 litrów. Został zaprojektowany do dokładnego rozpylania płynnych 
środków do spryskiwania i nawozów. Manualne pompowanie jest zbędne. Jest on 
wyposażony w system trzykrotnego fi ltrowania (1. w uchwycie lancy, 2. w otworze 
do napełniania i 3. na końcu rury ssącej w zbiorniku), bezstopniowo ustawianą 
lancę teleskopową i osłonkę herbicydową.

Dane techniczne
• półprzezroczysty zbiornik 12 litrów
• wyściełane, ergonomiczne pasy do noszenia
• 170 cm długi 3-warstwowy wzmacniany tkaniną wąż z uchwytem i 
   zintegrowanym wentylem dozującym
• element uchwytu do dozowania z funkcją start, stop i stałego spryskiwania
• teleskopowa lanca do spryskiwania 80 - 135 cm (1,5 mm, kąt spryskiwania 45°)
• sterowany mikroprocesorem akumulator żelowy 12 V, 7,2 Ah (wyłączanie przy 
  wyczerpanym akumulatorze i przeciążeniu, ochrona wyłączania przy głębokim 
  rozładowaniu)
• Ładowarka akumulatorowa AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz/DC 18 V, 15 A, 2 godz. 
   Czas ładowania 
• Panel kontrolny LED z optycznym wskaźnikiem statusu i alarmem akustycznym
• Ciśnienie robocze 3,8 bara 
• Dysza z regulacją (1,0 mm, kąt spryskiwania 45°)
• Dysza płaskostrumieniowa do rozpylania herbicydów (3 mm, kąt
   rozpylania 110°)
• Pompa membranowa, wydajność pompowania 0,4 - 2,2 l/min
• Zestaw uszczelek z NBR (kauczuk nitrylowy)
• Ciężar netto 8,2 kg 

Spryskiwacz MAROLEX zestaw startowy, składający się z: 
Opryskiwacz plecakowy Marolex RX 12, dysza płaskostrumieniowa MF 
i osłonka herbicydowa
Nr art. 99900043
Opryskiwacz plecakowy Marolex RX 12
Nr art. 99900040
Osłona spryskiwacza Marolex
Nr art. 99900041
Dysza płaskostrumieniowa MF
Nr. art. 99900042
Belka do spryskiwania Marolex, 3 dysze, szerokość oprysku 90 cm
Nr art. 99900045
Belka do spryskiwania Marolex, 5 dysz, szerokość oprysku 150 cm
Nr art. 99900046
Zestaw 3 dysz Marolex, kąt spryskiwania 110 stopni
Nr art. 99900047 
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ZESTAW: Opryskiwacz na kółkach MAROLEX VX 20 akumulatorowy, 
20 litrów z dyszą płaskostrumieniową MF i osłonką herbicydową
Nr art. 99900068

Nawozy i opryskiwacze 

Opryskiwacz na kółkach MAROLEX VX 20 akumulatorowy
z dyszą płaskostrumieniową i osłonką herbicydową
Opryskiwacz na kółkach MAROLEX VX 20 akumulatorowy nadaje się do rozpy-
lania herbicydów, fungicydów, insektycydów, akarycydów i nawozów dolistnych w 
zakresie rolnictwa i leśnictwa. 

Opryskiwacz na kółkach MAROLEX VX 20 akumulatorowy jest innowacyjnym 
urządzeniem elektrycznym o pojemności 20 litrów, aby dokładnie rozpylać płynne 
środki do spryskiwania i nawozy. Manualne pompowanie nie jest konieczne. 
Niezawodność i odpowiednie parametry robocze urządzenia zapewnia pompa 
membranowa 12 V, akumulator żelowy o dużej pojemności 7200 mAh i moduł 
elektroniczny z mikroprocesorem. Procesor spryskiwacza zapewnia bezpiecz-
ne i wydajne ładowanie baterii. Nowoczesny panel z ochroną przed pryskającą 
wodą przekazuje informacje za pomocą wyświetlacza i sygnałów akustycznych. 
Urządzenie jest wyposażone w ergonomiczne, komfortowe ramy z wysokiej jakości 
odpornych na wilgoć materiałów.
Czas pracy należącego do urządzenia akumulatora wynosi ok. 5 godzin (ok. 10-12 
napełnień zbiornika).
Ładowarka akumulatorowa jest również zawarta w komplecie. Czas ładowania 
przy rozładowanym akumulatorze ok. 2 godzin.

Dane techniczne
• półprzezroczysty zbiornik 20 litrów
• 250 cm długi 3-warstwowy wzmacniany tkaniną wąż z uchwytem i 
   zintegrowanym wentylem dozującym
• element uchwytu do dozowania z funkcją start, stop i stałego spryskiwania
• teleskopowa lanca do spryskiwania 80 - 135 cm (1,5 mm, kąt spryskiwania 45°)
• sterowany mikroprocesorem akumulator żelowy 12 V, 7,2 Ah (wyłączanie przy 
   wyczerpanym akumulatorze i przeciążeniu, ochrona wyłączania przy głębokim 
 rozładowaniu)
• Ładowarka akumulatorowa AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz/DC 18 V, 15 A, 2 godz. 
 Czas ładowania 
• Panel kontrolny LED z optycznym wskaźnikiem statusu i alarmem akustycznym
• Ciśnienie robocze 3,8 bara 
• Dysza z regulacją (1,0 mm, kąt spryskiwania 45°)
• Dysza płaskostrumieniowa do rozpylania herbicydów (3 mm, kąt
  rozpylania 110°)
• Pompa membranowa, wydajność pompowania 0,4 - 2,2 l/min
• Zestaw uszczelek z NBR (kauczuk nitrylowy)
• Ciężar netto 11,5 kg 

Zakres dostawy:
Opryskiwacz / Pompa / Akumulator żelowy 7,2 Ah / Wzmacniany tkaniną wąż 
250 cm długości / Aluminiowa lanca teleskopowa 80-135 cm z uchwytem ręcznym /
Dysza do spryskiwania 
(1,5 mm, kąt spryskiwania 45°) i wentyl dozujący / Dysza z regulacją MR1.0 (1,0 
mm i kąt spryskiwania 45°) / Dysza płaskostrumieniowa (do rozpylania herbicydów) 
MF3.110 (3 mm, kąt rozpylania 110°) / Ładowarka akumulatora

urządzeniem elektrycznym o pojemności 20 litrów, aby dokładnie rozpylać płynne 

Urządzenie jest wyposażone w ergonomiczne, komfortowe ramy z wysokiej jakości 

Czas pracy należącego do urządzenia akumulatora wynosi ok. 5 godzin (ok. 10-12 

teleskopowa lanca do spryskiwania 80 - 135 cm (1,5 mm, kąt spryskiwania 45°)

 Inne akcesoria 
patrz na stronie 40!
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Opryskiwacz na kółkach 
MAROLEX VX 20

Nawozy i opryskiwacze 

lania herbicydów, fungicydów, insektycydów, akarycydów i nawozów dolistnych w 

 Serwis części wymiennych 
i usługi warsztatowew naszej fi rmie!
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Opryskiwacz plecakowy MAROLEX P 16 Titan w kom-
plecie 
z dyszą płaskostrumieniową, osłonką herbicydową i 
pompą ręczną
MAROLEX P 16 Titan jest nowoczesnym i komfortowym opryskiwaczem 
silikonowym o pojemności 16 litrów do spryskiwania środkami ochrony roślin 
i płynnymi nawozami w szklarniach, sadach i na plantacjach. Opryskiwacz 
plecakowy Titan jest prosty w obsłudze i wygodny do noszenia. Długość 
lancy teleskopowej można łatwo regulować. Lanca posiada „ochronę przed 
brudem“, która chroni teleskop przed zabrudzeniem i tym samym przed 
zapchaniem. Wszystkie części opryskiwacza plecakowego są wykonane w 
wysokiej jakości, trwałych i chemicznie odpornych materiałów. Tornister jest 
hojnie wyposażony, a do dyspozycji jest szeroka paleta innego wyposaże-
nia, które sprawia, że praca jest jeszcze prostsza i wydajniejsza.

Dane techniczne
• Pojemność całkowita zbiornika 18,3 litrów
• Pojemność robocza zbiornika 16,0 litrów
• Ciśnienie 0,3 MPa
• Pompa z kulkami szklanymi wewnątrz kolby, bardzo wydajna
• Możliwość zamontowania dźwigni pompy po obu stronach (nadaje się 
   dla osób leworęcznych)
• Ciężar netto 4,15 kg
• Pojemnik z polietylenu
• Wymiary: wysokość 610 mm x szerokość 410 mm x głębokość 180 mm

Zakres dostawy kompletu:
Rura teleskopowa 75-135 cm / wąż wzmocniony PCV 130 cm długi /
2 dysze z regulacją kąta strumienia MR 1.5 (1,5 mm) / MR1.0 (1,0 mm) / 
wentyl Push In (sterowanie kciukiem do natychmiastowego przełączania 
On/Off) / Smar silikonowy / Zestaw uszczelek / Akcesoria osłonka 
herbicydowa / Dysza płaskostrumieniowa

Marolex P 16 Titan opryskiwacz plecakowy kompletny zestaw, składa się z: 
Marolex P 16 opryskiwacz plecakowy, dysza płaskostrumieniowa MF i osłon-
ka herbicydowa Marolex
Nr art. 99900059
Opryskiwacz plecakowy Marolex P 16 Titan, 16 litrów
Nr art. 99900058

 Inne akcesoria 
patrz na stronie 40!

MAROLEX P 16 opryskiwacz 
plecakowy z pompą ręczną, z 
możliwością przełączania dla 
osób prawo- i leworęcznych 

 Serwis części wymiennych 
i usługi warsztatowew naszej fi rmie!
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Jednostka spryskująca Mantis do DIWA Treecutter
Z jednostką spryskującą można znakomicie używać lekkiej w użyciu, poręcz-
nej piły DIWA Treecutter do pielęgnacji upraw. 

Jednostka spryskująca fi rmy Mantis: 
• można ją łatwo zamontować na DIWA Treecutter (zestaw do montażu; 
   wymiana  na jednostkę tnącą)
• regulowana osłonka herbicydowa – szerokość oprysku od 60 do 110 cm
• dozowanie 2-dyszowej pompy spryskiwacza jest zależne od
 prędkości
• spryskiwacz posiada automatyczną kontrolę przepływu
• zawartość zbiornika wynosi 6 litrów – można nim spryskać do 6 ha
• czas pracy wynosi 8 godzin
• ciężar jednostki spryskującej wynosi ok. 28 kg

Jednostka spryskująca Mantis do DIWA Treecutter
Nr art. 97210001

Stabilna wanna do rozsiewania z zielonego tworzywa sztucznego. Idealna 
do rozdzielania nawozu lub nasion. Pasek do noszenia zawieszany jest 
łatwo na wannie na dwóch hakach. Można ją regulować w zakresie 
80 - 150 cm.

Pojemność: ok. 20 litrów 
Wymiary: 61 x 33 x 18,5 cm
Ciężar: 850 g
Wanna do rozsiewania, bez paska 
Nr art. 99900017
Pasek do noszenia wanny do rozsiewania, regulowany 80-150 cm 
Nr art. 99900018

Nawozy i opryskiwacze 
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DIWA Treecutter z 
jednostką spryskującą Mantis

Patrz artykuł DIWA Treecutter w rozdziale „Maszyny do zbiorów“.

Wanna do rozsiewania nawozu lub nasion
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Klapa dozująca

Rozsiewacz do nawozu Fertil 20 litrów z klapą dozującą
Nadaje się do użycia w rolnictwie i leśnictwie. Rozsiewacz nawozu plecako-
wy stosowany jest do rozdzielania nawozów w granulacie i w proszku.
Lekka konstrukcja i dokładne możliwości dozowania czynią z niego nierów-
nanego pomocnika przy nawożeniu. Bezstopniowa regulacja od 2 do 25 
gramów. Ergonomiczna konstrukcja pojemnika umożliwia użytkownikowi 
wysoki komfort noszenia i pracę bez zmęczenia.

Dane techniczne
• Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywką
• bezstopniowa regulacja od 2 do 25 g na wyrzut
• Zawartość pojemnika 15 l
• Ciężar własny 3,1 kg
• Dozownik lub szufl adka dozująca
• Pojemność: ok. 20 litrów 
• Wymiary: 37 x 18 x 48 cm
• Ciężar: 4,7 kg

Rozsiewacz nawozu Fertil 20 litrów - z klapą dozującą
Nr art. 99900019
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Rozsiewacz nawozu Fertil 20 litrów z płytą do 
rozsiewania
Ten rozsiewacz nawozu odpowiada opisanemu obok modelowi, ale 
wyposażony jest w płytę do rozsiewania pod dozownikiem, dzięki 
której możliwie jest szerokie rozsiewanie suchego nawozu. Ilość 
rozsiewanego nawozu można bezstopniowo regulować w zakresie 
od 2 do 25 gramów. Ergonomiczna konstrukcja pojemnika umożliwia 
użytkownikowi wysoki komfort noszenia i pracę bez zmęczenia.

Dane techniczne
• Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywką
• bezstopniowa regulacja od 2 do 25 g na wyrzut
• Zawartość pojemnika 15 l
• Ciężar własny 3,1 kg
• Dozownik i płyta do rozsiewania
• Pojemność: ok. 20 litrów 
• Wymiary: 37 x 18 x 48 cm
• Ciężar: 4,7 kg

Rozsiewacz nawozu Fertil 20 litrów - z płytą do rozsiewania
Nr art. 99900078
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Dozownik ze śrubą regulującą 
i zabezpieczającą

Płyta do rozsiewania

Rozsiewacz nawozu Fertil 20 litrów z płytą do 

Ten rozsiewacz nawozu odpowiada opisanemu obok modelowi, ale 
wyposażony jest w płytę do rozsiewania pod dozownikiem, dzięki 
której możliwie jest szerokie rozsiewanie suchego nawozu. Ilość 
rozsiewanego nawozu można bezstopniowo regulować w zakresie 
od 2 do 25 gramów. Ergonomiczna konstrukcja pojemnika umożliwia 
użytkownikowi wysoki komfort noszenia i pracę bez zmęczenia.

Nawozy i opryskiwacze 
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Kleszcze Top-Stop 
Tyczki
Pasek do wiązania drzewek / wąż do 
podwiązywania
Kleszcze mocujące MAX i akcesoria
Regulator gałęzi
Torby transportowe
Nóż do formowania / maczeta 
i akcesoria

Żadna inna metoda jak formowanie i korekta przyrostu nie po-
zwala na osiągnięcie lepszej wartości dodanej z małym nakładem, 
a to szczególnie po szkodach na drzewach spowodowanych np. 
przez przymrozek wczesną wiosną, grad lub przygryzanie przez 
dziką zwierzynę. Dzięki temu wiele upraw, które producent po 
gradobiciu najchętniej by zmulczował, zostało uratowanych dzięki 
właściwym środkom, a dwa lata później znów przynosiło piękne 
drzewka. Ważne jest przy tym, aby na czas przeprowadzić właści-
we kroki. Chętnie Państwu doradzimy!

Lepsza jakość dzięki 
Formowanie i korekta przyrostu
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Specjalne kleszcze do mechanicznej regulacji wierzchołka jodły kaukaskiej 
i Nobilis. Od nabrzmiałego pąka do długości 5 cm nowego pędu wykonuje 
się dwa cięcia kleszczami Top-Stop przy wierzchołku pędu zeszłorocz-
nego, rani się korę 5 nożami i hamuje przez to strumień soku do pąka 
końcowego. Pierwsze „cięcie“ powinno być wykonane przy podstawie pędu 
zeszłorocznego (patrz rys. 1 po prawej stronie) i drugie w połowie pędu 
zeszłorocznego (patrz rys. 2 po prawej stronie). Przy tym należy uważać na 
to, aby tylko lekko zranić korę i nie złamać nowych pędów. Przy fachowym 
wykonaniu metoda ta redukuje przyrost do 30% w porównaniu z nierusza-
nymi drzewkami.

Kleszcze Top-Stop
Nr art. 99001000
Noże zapasowe do kleszczy Top-Stop, opakowanie z 5 ostrzami 
Nr art. 99001001
Sprężyna wymienna do kleszczy Top-Stop
Nr art. 99001002
Głowica przezbrajająca do kleszczy Top-Stop
Nr art. 99001003

Kleszcze Top-Stop do regulacji pędów wierzchołka 
- praktyczna i efektywna metoda

Noże zapasowe można montować 
również w starszych modelach 
z 4 nożami. Sprzedaż wyłącznie 
posiadaczom oryginalnych kleszczy 
Top-Stop.

Noże zapasowe

Dzięki tej głowicy można przezbroić stare 
modele z 2 lub 4 ostrzami z lat produkcji 1999-
2006 na 5 ostrzy. Sprzedaż wyłącznie posiada-
czom oryginalnych kleszczy Top-Stop.

Głowica przezbrajająca

Kleszcze Top-Stop

Produkt chroniony numerem patentowym EP 1100306 
Nr ochrony znaku towarowego VR 2000 03779

Sprężyna wymienna
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Zalety przy zastosowaniu
• kleszczy Top-Stop można używać niezależnie od pogody. 
 Deszcz czy promienie słoneczne nie wpływają na 
 działanie.
• stosować można w odstępie do 6 tygodni 
 (od wypuszczenia pąków do ok. początku lipca).
• nie stosuje się żadnych środków chemicznych. 
   Nie występuje więc ryzyko uszkodzeń opryskowych.
• skuteczność wynosi ok. 200 drzew na godzinę.

Rys. 1: Pierwsze cięcie pół szerokości głowicy 
kleszczy ponad podstawą pędu zeszłorocznego

Rys. 2: Drugie cięcie ponad połowę 
szerokości głowicy kleszczy ponad 
pierwszym cięciem

Rys. 3: Trzecie cięcie ponad połowę sze-
rokości głowicy kleszczy ponad drugim 
cięciem

Rys. 4: Szczegółowy widok wyniku cięcia

Film dotyczący zastosowa-
nia kleszczy Top-Stop
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Tyczki - rura bambusowa 
60 cm, Ø 6-8 mm

Tyczki - rura bambusowa 
90 cm, Ø 8-10 mm

1 opakowanie / 100 sztuk 1 opakowanie / 100 sztuk 

Nr art. 99900003 Nr art. 99900004

Tyczki - rura bambusowa 
180 cm, Ø 15-17 mm

Tyczki - rura bambusowa 
210 cm, Ø 18-20 mm

1 opakowanie / 100 sztuk 1 opakowanie / 100 sztuk 

Nr art. 99900022 Nr art. 99900005

Tyczki - rura bambusowa 
120 cm, Ø 10-12 mm

Tyczki - rura bambusowa 
150 cm, Ø 12-14 mm

1 opakowanie / 100 sztuk 1 opakowanie / 100 sztuk

Nr art. 99900020 Nr art. 99900021

Formowanie i korekta przyrostu  
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Tyczki

Mocowanie rury bambusowej za 
pomocą kleszczy mocujących Max.

Stożkowata i nieobrobiona rurka bambusowa o grubych ściankach w wy-
szukanej jakości z Południowych Chin. Tyczki nadają się do najróżniejszych 
zastosowań w uprawach leśnych i na plantacjach drzewek świątecznych.
• do ochrony lub stabilizacji wierzchołka
• do podwiązania pędów bocznych 
• do korekty wzrostu
• do oznaczenia drzewka 
  (np. do prostego znajdowania w celach pielęgnacyjnych)
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Pasek do wiązania drzewek

Narzędzie do mocowania tyczek

Kołczan na tyczki
Do transportu tyczek na powierzchni do sadzenia. Wykonano z odpornego 
płótna żaglowego, dno z odpornej na wilgoć plandeki PVC. Kołczan można 
zamocować na pasku dostępnej w sprzedaży podwójnej torby do transportu 
roślin. Pojemność w zależności od grubości tyczek, średnio 25 – 30 tyczek.

Wymiary: Wysokość całkowita 90 cm i szerokość otworu 25 cm
Ciężar: 2860 g

Kołczan na tyczki
Nr art. 99900056

Paski do wiązania drzewek nadają się optymalnie do profesjonalnego moco-
wania drzewek, bylin i krzewów. Dzięki szerokiej przykładanej powierzchni 
kora nie jest nacinana. Paski do wiązania drzewek mają małą wagę własną i 
są bardzo odporne na rozerwanie. Dzięki stabilizacji UV można je stosować 
przez wiele lat.

Dane techniczne
Materiał: HDPE (High Density Polyethylen)
Szerokość: 3 cm
Długość: 50 m
Kolor: ciemnozielony

Pasek do wiązania drzewek
Nr art. 89399050 1 rolka w opakowaniu / 50 m

Dwuczęściowe narzędzie do uproszczonego, oszczędzającego siły wbijania 
tyczek przy świeżo zasadzonych drzewkach. Zaprojektowano według kon-
cepcji Centrum Edukacji Leśnej Arsnberg. 
Narzędzie do mocowania składa się z kolca i stabilnego trzonka jesionowego 
szpadla do sadzenia Neheim.

Narzędzie do mocowania tyczek 
Nr art. 99900055 
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Noże wymienne MAX® do kleszczy mocujących HR-F
Noże wymienne MAX® 28 x 13 mm 
Nr art. 99004024 1 opakowanie / 10 sztuk

Kleszcze mocujące MAX® HR-F
Dla producentów drzewek świątecznych i szkółek leśnych oraz upraw wino-
rośli, owoców i ogrodowych do łączenia gałęzi i pni. 
Spinanie zamiast wiązania – podwójnie szybsze trwałe łączenie pędów 
winorośli (od 2 roku), młodych drzewek lub roślin wysokopiennych jak róże, 
drzewka oliwne i bukszpan za pomocą węża do podwiązywania o bardzo 
grubych ściankach 8 (4 mm średnicy).
Wąż pozostaje elastyczny i rośnie wraz z rośliną nie przycinając jej.

winorośli (od 2 roku), młodych drzewek lub roślin wysokopiennych jak róże, 
drzewka oliwne i bukszpan za pomocą węża do podwiązywania o bardzo 

Wąż pozostaje elastyczny i rośnie wraz z rośliną nie przycinając jej.

Długość: 19,4 cm / Szerokość: 10,6 cm / Ciężar: 300 g
Kleszcze mocujące MAX® HR-F
Nr art. 99004022

Klamry MAX®do kleszczy mocujących HR-F
Klamry Max® G 1305M 
Nr art. 99004023 1 opakowanie / 1000 sztuk

Patrz specjalny wąż do podwiązywania, o dodatkowo grubych ściankach, 
na stronie 52.

Elastyczny wąż do podwiązywania, o bardzo grubych ściankach, przyjazny 
dla roślin.
Dane techniczne
Średnica: 4 mm
Kolor: czarny
Długość rolki: 100 m
Grubość ścianki: 0,40 mm
Specjalny wąż do podwiązywania (sznur drążony z tworzywa sztucznego)
Nr art. 99900053 1 rolka / 100 m

Specjalny wąż do podwiązywania (sznur drążony z 
tworzywa sztucznego)
Elastyczny wąż do podwiązywania, o bardzo grubych ściankach, przyjazny 
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Fartuch z kieszenią na kleszcze mocujące MAX® 
Praktyczny fartuch z kieszenią z nylonu, z szerokim, regulowanym paskiem 
i zamknięciem na klips, dwoma dużymi komorami, bardzo lekkie i stabilne 
wykonanie, przyjemny komfort noszenia. Nadaje się do wszystkich kleszczy 
MAX®. 
Kolor: czarno-szary 
Fartuch z kieszenią na kleszcze mocujące MAX® Tapener 
Nr art. 99004014

Skrzynka na klamry Max®604E-L
Skrzynka na klamry Max® 604E-L
Nr art. 99004019

Długość: 35,3 cm / Szerokość: 14,8 cm / Ciężar: 420 g
Kleszcze mocujące MAX® Tapener HT-R1 
Nr art. 99004100

Kleszcze mocujące MAX® Tapener HT-R1
Nowa generacja kleszczy mocujących MAX jest bardzo wygodna w obsłu-
dze dzięki 
zmniejszonej wadze. Wymiana klamer i taśmy do mocowania jest szybsza i 
prostsza. Na plantacjach nadaje się szczególnie do stabilizacji wierzchołka 
np. przy strachu na ptaki DIWA.
prostsza. Na plantacjach nadaje się szczególnie do stabilizacji wierzchołka 

Klamry MAX®do kleszczy mocujących HT-B i HT-R1
Klamry Max® 604-WE-L
Nr art. 99004001 1 opakowanie / 4800 sztuk

Noże wymienne MAX® do kleszczy mocujących HT-R
Noże wymienne MAX® 2 sztuki/zestaw do kleszczy mocujących HT-R1
Nr art. 99004102

Noże wymienne MAX®do (zielonych) kleszczy mocują-
cych HT-B 
ostrza ząbkowane
MAX® noże wymienne do kleszczy mocujących HT-B i HT-B(N)
Nr art. 99004002 opakowanie 3 sztuki/zestaw

Kleszcze mocujące Max nadają się do szybkie-
go wiązania pędów bocznych w połączeniu z 
zastosowaniem strachów na ptaki lub tyczek, jeśli 
wierzchołek się odłamie.
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Taśma MAX® PVC o grubości 0,10 mm
taśma do wiązania i oznaczania
opakowanie 10 rolek
Przyjazna dla środowiska taśma do wiązania i oznaczania z PVC, spełnia 
wymogi zgodności z REACH*, długa trwałość, bardzo elastyczna, odporna 
na rozerwanie, odporna na zimno do - 30°C, w kolorach białym,  niebieskim, 
czerwonym, pomarańczowym, zielonym, żółtym, różowym i fi oletowym. 
1 opakowanie / 10 rolek
1 rolka ma 40 m o szerokości 11 mm.

Taśma MAX® 10 - biała  Nr art. 99004003
Taśma MAX® 10 - niebieska  Nr art. 99004004 
Taśma MAX® 10 - czerwona  Nr art. 99004005 
Taśma MAX® 10 - pomarańczowa Nr art. 99004006
Taśma MAX® 10 - zielona  Nr art. 99004007 
Taśma MAX® 10 - żółta   Nr art. 99004008 
Taśma MAX® 10 - różowa   Nr art. 99004009 
Taśma MAX® 10 - fi oletowa   Nr art. 99004010

1 opakowanie / 10 rolek
1 rolka ma 16 m o szerokości 11 mm.
Taśma MAX® 25 - czerwona   Nr art. 99004012
Taśma MAX® 25 - zielona  Nr art. 99004013

Formowanie i korekta przyrostu  
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*REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Taśma MAX® PVC o grubości 0,25 mm
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Taśma MAX® PVC o grubości 0,15 mm - odblaskowa 
srebrny metalik odbija słońce i denerwuje ptaki i dziką 
zwierzynę
opakowanie 10 rolek
Odblaskowa taśma do wiązania i oznaczania, odporna na rozerwanie, 
odporna na zimno do -30°C, nie zawiera PVC ani zmiękczaczy, długotrwała. 
Nadaje się do użycia z kleszczami mocującymi MAX® HT-B, HT-B (NL) i 
HT-R. Taśma jest bardzo dobrze widoczna dzięki kolorowi srebrny metalik. 
Denerwuje i odstrasza ptaki.
1 rolka ma 26 m o szerokości 11 mm.
Super taśma MAX® - odblaskowa srebrny metalik 1 opakowanie / 10 rolek
Nr art. 99004016

Taśma MAX® „BIO“ grubość 0,11 mm ze skrobi 
kukurydzianej 
opakowanie z 10 rolkami
Ulega biodegradacji zgodnie z DIN EN13432, bez szkodliwych dla środo-
wiska materiałów. Nadaje się do szczypiec mocujących MAX® HT-B, HT-B 
(NL) i HT-R. 
1 rolka ma 35 m o szerokości taśmy 11 mm.
Kolor beżowy, trwałość ok. 1 sezon
Taśma MAX® BIO 1 opakowanie / 10 rolek
Nr art. 99004018 

Przyjazna dla środowiska taśma do wiązania z PE (polietylen), bardzo 
odporna na rozerwanie, szybko się rozkłada, dobrze się odcina podczas 
upału, nie jest stabilna UV.
1 opakowanie / 10 rolek
1 rolka ma 26 m o szerokości 11 mm.
Taśma MAX® przezroczysta Nr art. 99004017

Taśma MAX® PHT o grubości 0,15 mm - przezroczysta
opakowanie 10 rolek
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Regulator gałęzi DIWA z możliwością łączenia

W razie potrzeby można dołączyć również trzeci lub czwarty regulator gałęzi.

prosta długość 33 cm

Zastrzeżony wzór użytkowy 
nr 20 2015 003 748.8
przez Niemiecki Urząd Patentowy

długość łączona 51 cm

Złączone regulatory gałęzi można 
w mgnieniu oka ponownie rozłą-
czyć.

Zamocowane poprzecznie mogą 
być używane również do korekty 
gałęzi rosnących wysoko.

Nowy regulator gałęzi DIWA można łączyć wedle potrzeby, również wielokrot-
nie. Dzięki temu ma się pod ręką zawsze dopasowany długi regulator gałęzi 
do korekty wzrostu równomiernych rzędów gałęzi.
• z odpornego na warunki pogodowe tworzywa POM (polioksymetylenu)

Wymiary: prosta długość 33 cm 
regulator gałęzi DIWA z możliwością łączenia - czerwony
1 opakowanie / 100 sztuk
Nr art. 97312502
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Do korekty wzrostu równomiernych rzędów gałęzi
• z odpornego na warunki pogodowe tworzywa POM (polioksymetylenu)

Wymiary: 25 cm x 4 cm
regulator gałęzi DIWA „Grzebień“
1 opakowanie / 100 sztuk 
Nr art. 97312501

Naszym regulatorem gałęzi „Hakiem“ można korygować niepożądane 
wysoko rosnące pędy boczne najwyższej korony gałęzi.
• zarejestrowany jako wzór użytkowy i zgłoszony do opatentowania
• z odpornego na warunki pogodowe tworzywa POM (polioksymetylenu)

Wymiary: 25 cm x 2,5 cm
regulator gałęzi DIWA „Hak“
1 opakowanie / 100 sztuk 
1 karton / 9 paczek = 900 sztuk
Nr art. 97312700

Formowanie i korekta przyrostu 
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Regulator gałęzi „Hak“

przedtem potem

Regulator gałęzi „Hak“ w praktyce

Regulator gałęzi „Grzebień“
Do korekty wzrostu równomiernych rzędów gałęzi

z odpornego na warunki pogodowe tworzywa POM (polioksymetylenu)

regulator gałęzi DIWA „Grzebień“
1 opakowanie / 100 sztuk 

Naszym regulatorem gałęzi „Hakiem“ można korygować niepożądane 
wysoko rosnące pędy boczne najwyższej korony gałęzi.

Regulator gałęzi „Hak“

Długość 25 cm

Długość 25 cm
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Bardzo stabilna podwójna torba do transportu na rośliny, strachy na ptaki 
lub regulatory gałęzi. Z regulowanymi i wyściełanymi paskami na ramiona. 
Możliwość ustawienia długości do 120 cm.
Wymiary kieszeni: ok. 28 cm x 25 cm i 40 cm głębokości
Ciężar: 1150 g

Podwójna torba do transportu Premium z paskami na ramiona 
Nr art. 99900006

Do transportu strachów na ptaki lub regulatorów gałęzi na uprawach.

Torba nylonowa w kolorze szarym, wyściełany pasek (ok. 130 cm długości) 
z zamknięciem na klips i dwiema stabilnymi kieszeniami, jedna z kieszenią 
wewnętrzną. Obie kieszenie są wyposażone w separator na rzep do prak-
tycznego mocowania zawartości.
Wymiary kieszeni: ok. 28 cm x 11 cm i 40 cm głębokości

Podwójna torba do transportu DIWA szara
Nr art. 99900031
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Podwójna torba do transportu DIWA szara z 
separatorem na rzep Separator na rzep

Podwójna torba do transportu Premium z paskami na 
ramiona
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Nóż do formowania z uchwytem z palisandru
Specjalny nóż do formowania choinek. Nadaje się do wszystkich 
gatunków drzew iglastych do wysokości 3 m. Zastosowanie tylko 
do młodych, nowych pędów.

Dane techniczne
Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Długość ostrza: 40 cm / Długość całkowita: 81 cm / Szerokość ostrza: 28 mm / 
Grubość ostrza: 18,5 mm /Ciężar 360 g
Nóż do formowania z uchwytem z palisandru
Nr art. 99900011
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Nóż do formowania z uchwytem z drewna bukowego
Specjalny nóż do formowania choinek. Nadaje się do wszystkich gatunków 
drzew iglastych do wysokości 2,5 m. Zastosowanie tylko do młodych, nowych 
pędów.

Dane techniczne
Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Długość ostrza: 40 cm / Długość całkowita: 56 cm / Szerokość ostrza: 28 mm / 
Grubość ostrza: 18,5 mm /Ciężar 220 g
Nóż do formowania z uchwytem z drewna bukowego
Nr art. 99900012

Nóż do formowania z uchwytem z tworzywa sztucznego
Specjalny nóż do formowania choinek. Nadaje się do wszystkich gatunków 
drzew iglastych do wysokości 2,5 m. Zastosowanie tylko do młodych, nowych 
pędów.

Dane techniczne
Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Długość ostrza: 40 cm / Długość całkowita: 56 cm / Szerokość ostrza: 28 mm / 
Grubość ostrza: 18,5 mm /Ciężar 200 g
Nóż do formowania z uchwytem z tworzywa sztucznego
Nr art. 99900013

Maczeta z uchwytem z tworzywa sztucznego do pędów 
zeszłorocznych 
Specjalny nóż do formowania choinek do wysokości 2,5 m. Dzięki znacznej 
stabilności ostrza maczeta ta nadaje się szczególnie do formowania pędów 
zeszłorocznych.

Dane techniczne
Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Długość ostrza: 37 cm / Długość całkowita: 52 cm / Szerokość ostrza: 37 mm / 
Grubość ostrza: 3 mm /Ciężar 250 g
Maczeta z uchwytem z tworzywa sztucznego do pędów zeszłorocznych
Nr art. 99900060 
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Torba na nogę na wszystkie noże do formowania o długości ostrza do 40 cm
Nr art. 99900064 

Formowanie i korekta przyrostu  
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Torba skórzana na nóż do formowania
Torba skórzana na nóż do formowania z ostrzem do 40 cm.

Dane techniczne
Długość całkowita: 60 cm / Ciężar 370 g
Torba skórzana na nóż do formowania
Nr art. 99900014

Ochraniacz na nogi  
Lekki, 5-warstowy ochraniacz w kolorze czarnym. Z regulacją wysokości, 
z 3 sprzączkami do mocowania.

Długość: 81 cm
Ochraniacz na nogi 81 cm
Nr art. 99900016

Torba na nogę na wszystkie noże do formowania o długości ostrza do 40 cm

A do tego dopasowana 

odzież z ochroną przed prze-

cięciem!

Patrz w rozdziale 

„Odzież“

Torba na nogę na wszystkie noże do formowania 
o długości ostrza do 40 cm
Komfortowa, ułatwiająca pracę torba na nóż z tkaniny nylonowej na nóż 
do formowania o długości ostrza do 40 cm, odporna na przecięcie wkładka 
materiałowa przy otworze do wprowadzania, szlufka na pasek i 2 nylonowe 
zamknięcia zapadkowe do szybkiego i bezpiecznego mocowania na nodze.
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Ostrzałka do noży do formowania
Ostrzałka do wszystkich noży do formowania
Ostrzałka noży do formowania
Nr art. 99900015

Nóż do formowania przykład praktyczny 1

przedtem potem

Nóż do formowania przykład praktyczny 2

przedtem potem



www.drzewka-swiateczne.pl

Nożyce i piły do drzew

62



www.drzewka-swiateczne.pl

Nożyce i piły do drzew

63

Nożyce i piły do drzew Löwe
Nożyce i piły do drzew Felco
Nożyce i piły do drzew Primus
Sekator teleskopowy Bypass
Środki do czyszczenia i pielęgnacji
Brzeszczot do piły motorowej
Sekator elektryczny
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Sekator Amboss Löwe 1.104
Standardowy model z rękojeścią pokrytą tworzywem sztucznym do wszech-
stronnego użytku w różnych dziedzinach upraw, szczególnie wytrzymały i 
dzięki temu możliwy do użycia przy wszystkich roślinach drzewiastych.
• Ostrze 3,4 mm 
• 0,65% stal węglowa 
• Twardość 55+2HRC

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 21 cm
Ciężar: 290 g
Sekator Amboss LÖWE 1.104 Standard
Nr art. 99402000

Nożyce i piły do drzew
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Standardowy model z rękojeścią pokrytą tworzywem sztucznym do wszech-
stronnego użytku w różnych dziedzinach upraw, szczególnie wytrzymały i 
dzięki temu możliwy do użycia przy wszystkich roślinach drzewiastych.

Co to jest sekator Amboss?
Inaczej niż przy sekatorach Bypass, gdzie ostrze i przeciwostrze 
nachodzą na siebie, w przypadku sekatorów Amboss ostrze trafi a na 
stałą podkładkę, czyli kowadełko. Ta zasada ma m. in. następujące 
zalety:
• idealne przenoszenie siły 
• bardzo dobrze nadaje się do zastosowania również w przypadku 
   twardych roślin drzewiastych 
• brak uderzenia podczas cięcia 
• mniejszy nakład siły podczas cięcia
• chroni rękę i przegub dłoni 
• mniejszy nakład na pielęgnację
• nadaje się do osób prawo- i leworęcznych

Model LÖWE 1 sprawił, że marka LÖWE stała się znana, a 
dzięki zasadzie kowadełka (Amboss) 

- ciągnące cięcie z dociskiem do nieruchomej podkładki -  
sławna na całym świecie 

Specjalnie do cięcia 

gałęzi. Bez osadzania 

się żywicy na ostrzach.

Sekator Amboss do gałęzi Löwe 22.080
Sekator Amboss do gałęzi o zakrzywionym ostrzu łączy w sobie zalety 
sekatora do gałęzi Amboss i Bypass.
• Powłoka antyprzyczepna (służy do ochrony prze korozją i 
   przyleganiem resztek i umożliwia bardzo dobre ślizganie się ostrza)
• lekkie cięcie, także bez przekładania dźwigni
• kąt otwierania rurki uchwytu maksymalnie 90° 
• dobry dostęp do ciętych gałęzi bez nadmiernego wyciągania rąk
• możliwe bliskie cięcie przy pniu

Dane techniczne
Grubość cięcia: 45 mm
Długość: 80 cm
Ciężar: 1180 g
Sekator Amboss do gałęzi Löwe 22.080, 80 cm
Nr art. 99402001
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Sekator Bypass LÖWE 11.109 z rękojeścią obrotową
Następujące właściwości czynią ten sekator Bypass nieodzownym narzę-
dziem dla profesjonalisty:
• bardzo niewielki ciężar
• specjalna obróbka powierzchni ostrza do najwyższego komfortu cięcia
• precyzyjna głowica tnąca o optymalnej geometrii 
• najlepsze właściwości tłumiące
• przedłużający trwałość szlif fazowy
• uchwyt obrotowy zapewnia mniejsze obciążenie dłoni i nadgarstka

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 21 cm
Ciężar: 275 g
Sekator Bypass LÖWE 11.109
Nr art. 99402003

Sekator Amboss do gałęzi Löwe 5.127 ze spiczastym 
ostrzem i ergonomicznym kształtem uchwytu 
- do małych dłoni
Mały sekator LÖWE 5 ma wąskie ostrze. Tnie łatwo i bez trudu konary i 
gałęzie do 16 mm.
Dzięki swojej niskiej wadze i kompaktowej wielkości można go optymalnie 
wykorzystać do cięcia uzupełniającego. Wygodnie leży w dłoni i jest poleca-
ny szczególnie do małych dłoni.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 16 mm
Długość: 18 cm
Ciężar: 180 g
Sekator Amboss LÖWE 5.127
Nr art. 99402002
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Najmniejszy 

profesjonalny sekator Amboss

na świecie.

Co to jest sekator Bypass?
Sekator Bypass wykonuje czyste i oszczędne cięcie dzięki zachodzącym 
na siebie ostrzom. Jego konstrukcja umożliwia obcinanie pędów krótko 
przy miejscu wypuszczania pędu. Nadaje się w szczególności do drob-
niejszych prac i wrażliwych lub włóknistych roślin drzewiastych, do których 
cięcia wymagana jest mniejsza siła.

uchwyt obrotowy zapewnia mniejsze obciążenie dłoni i nadgarstka

Sekator Bypass Löwe 14.104
Kompaktowy sekator Bypass.
• kompaktowa konstrukcja, wąski, spiczasty, niska waga
• dobry balans (bez przeciążania jednej strony)
• bardzo niewielkie uderzenie cięcia dzięki podwójnemu buforowi
• Ostrze z odcinaczem drutu

Dane techniczne
Grubość cięcia: 22 mm
Długość: 19 cm
Ciężar: 180 g
Sekator Bypass LÖWE 14.104
Nr art. 99402004
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Sekator ogrodowy Felco 160S - dla małych dłoni
Opis patrz sekator ogrodowy Felco 160L.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 20 mm
Długość: 20 cm 
Ciężar: 175 g
Felco 160S  
Nr art. 99400161

Sekator ogrodowy Felco 160L - dla dużych dłoni.
Niezawodność: komfortowe, wyjątkowo lekkie i ekstremalnie wytrzymałe 
uchwyty ze złożonego materiału. Ostrze i przeciwostrze z wysokiej jakości 
hartowanej stali. Czyste, precyzyjne cięcie. Części zużywające się można 
wymieniać.
Cechy: nadzwyczaj proste, trwałe ustawienie cięcia. Ergonomia: Oszczędza-
nie dłoni i przegubu dłoni dzięki idealnej formie uchwytów.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 22 cm 
Ciężar: 190 g
Felco 160L 
Nr art. 99400160

Sekator do drzewek Felco 2 - do dużych dłoni
Klasyczny model wysoce wydajnych sekatorów do drzew, winorośli i ogro-
dów.
Niezawodność: komfortowe, lekkie i wytrzymałe uchwyty, z kutego alumi-
nium z gwarancją na całe życie. Ostrze i nitowane przeciwostrze z wysokiej 
jakości hartowanej stali. Czyste, precyzyjne cięcie. Wszystkie części można 
wymieniać.
Cechy: proste, trwałe ustawienie cięcia. Przecinak drutu. Rowek na sok.
Ergonomia: Oszczędzanie i ochrona dłoni dzięki tłumikom antyuderzenio-
wym. Powłoka antypoślizgowa.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 21,5 cm 
Ciężar: 240 g
Felco 2  
Nr art. 99400020

FELCO jest uznanym na świecie specjalistą 
w zakresie projektowania i produkcji 

sekatorów. 
Strategia fi rmy od roku 1945 brzmi:

Ergonomia - Wymienność - Trwałość

Nożyce i piły do drzew
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Sekator do drzewek Felco 6 - do dłoni normalnego 
rozmiaru
Niezawodność: komfortowe, lekkie i wytrzymałe uchwyty, z kutego aluminium 
z gwarancją na całe życie. Śrubowane ostrze i przeciwostrze z wysokiej 
jakości hartowanej stali. Czyste, precyzyjne cięcie. Wszystkie części można 
wymieniać. 
Cechy: proste, trwałe ustawienie cięcia. Przecinak drutu. Rowek na sok. 
Ergonomia: Oszczędzanie dłoni i nadgarstka dzięki idealnej formie uchwytów i 
tłumikom antyuderzeniowym. Powłoka antypoślizgowa.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 20 mm
Długość: 19,5 cm 
Ciężar: 210 g
Felco 6
Nr art. 99400060

Sekator do drzewek Felco 8 - do dużych dłoni
Niezawodność: komfortowe, lekkie i wytrzymałe uchwyty, z kutego aluminium 
z gwarancją na całe życie. Śrubowane ostrze i przeciwostrze z wysokiej 
jakości hartowanej stali. Czyste, precyzyjne cięcie. Wszystkie części można 
wymieniać. 
Cechy: proste, trwałe ustawienie cięcia. Przecinak drutu. Rowek na sok. 
Ergonomia: Oszczędzanie dłoni i nadgarstka, zoptymalizowany nakład siły 
dzięki idealnej formie uchwytów, zakrzywionej głowicy i tłumikom antyuderze-
niowym. Powłoka antypoślizgowa. 

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 21 cm 
Ciężar: 245 g
Felco 8
Nr art. 99400080

Sekator do drzewek Felco 7 z uchwytem rolkowym
Niezawodność: komfortowe, lekkie i wytrzymałe uchwyty, z kutego aluminium 
z gwarancją na całe życie. Śrubowane ostrze i przeciwostrze z wysokiej 
jakości hartowanej stali. Czyste, precyzyjne cięcie. Wszystkie części można 
wymieniać.
Cechy: proste, trwałe ustawienie cięcia. Przecinak drutu. Rowek na sok.
Ergonomia: Oszczędzanie dłoni i nadgarstka, zoptymalizowane użycie siły 
dzięki rękojeści obrotowej, zakrzywionej głowicy i tłumikom antyuderzeniowym. 
Powłoka antypoślizgowa.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 21 cm 
Ciężar: 290 g
Felco 7 z obrotową rękojeścią 
Nr art. 99400070

Nożyce i piły do drzew
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Sekator do drzewek Felco 9 - dla osób leworęcznych
Niezawodność: komfortowe, lekkie i wytrzymałe uchwyty, z kutego aluminium 
z gwarancją na całe życie. Śrubowane ostrze i przeciwostrze z wysokiej 
jakości hartowanej stali. Czyste, precyzyjne cięcie. Wszystkie części można 
wymieniać. 
Cechy: proste, trwałe ustawienie cięcia. Przecinak drutu. Rowek na sok. 
Ergonomia: Oszczędzanie dłoni i nadgarstka, zoptymalizowane użycie siły 
dzięki idealnej formie uchwytów, zakrzywionej głowicy i tłumikom antyuderze-
niowym. Powłoka antypoślizgowa. Dla osób leworęcznych.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 25 mm
Długość: 21 cm
Ciężar:  245 g

Felco 9 dla osób leworęcznych
Nr art. 99400090
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Etui do noszenia sekatorów Felco
Etui z prawdziwej skóry ze szlufką i klamrą do noszenia na pasku.

Dane techniczne
Długość: 23,5 cm 
Ciężar: 110 g

Felco etui do noszenia
Nr art. 99400910 

Części zamienne, sprężyny i ostrza

Sprężyny do Felco 6/12/160S, zestaw 2-częściowy         Nr art. 99400069    
Sprężyny do Felco 2/4/7/8, zestaw 2-częściowy               Nr art. 99400089
Sprężyny do Felco 9/10/11, zestaw 2-częściowy             Nr art. 99400089   
Sprężyny do Felco 160L, zestaw 2-częściowy                 Nr art. 99400089

Ostrze wymienne do Felco 2                Nr art. 99400021
Ostrze wymienne do Felco 6                Nr art. 99400063
Ostrze wymienne do Felco 8                Nr art. 99400083
Ostrze wymienne do Felco 9                Nr art. 99400093
Ostrze wymienne do Felco 160L          Nr art. 99400163
Ostrze wymienne do Felco 160S          Nr art. 99400164
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Piła Felco 600 - składana - dla osób prawo- i leworęcz-
nych
Składana ręczna piła ogrodowa tnie czysto i precyzyjnie. Pracuje poprzez 
pociąganie. Cięcie pociągane zmniejsza konieczny wysiłek fi zyczny przy 
piłowaniu i zapobiega obróceniu się brzeszczotu. 
Niezawodność: Brzeszczot z odpornej na korozję stali chromowanej. Impul-
sowa obróbka cieplna końców zębów. Części można wymieniać.
Cechy: stożkowy kształt brzeszczotu do cięcia bez zacinania, forma i 
ustawienie zębów zapobiegają tworzeniu się skorupy na brzeszczocie, nie 
wymaga konserwacji.
Ergonomia: komfortowy, antypoślizgowy uchwyt.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 50 mm
Długość: 35 cm / Brzeszczot: 16 cm
Ciężar:  160 g
Piła Felco 600 dla osób prawo- i leworęcznych
Nr art. 99400600

ustawienie zębów zapobiegają tworzeniu się skorupy na brzeszczocie, nie 

Piła Felco 621 - dla osób prawo- i leworęcznych
Niezawodność: Brzeszczot z odpornej na korozję stali chromowanej. 
Impulsowa obróbka cieplna końców zębów. Części można wymieniać.
Cechy: stożkowy kształt brzeszczotu do cięcia bez zacinania, forma i 
ustawienie zębów zapobiegają tworzeniu się skorupy na brzeszczocie, 
nie wymaga konserwacji.
Ergonomia: komfortowy, antypoślizgowy uchwyt. Etui dla osób prawo- 
lub leworęcznych ze zdejmowaną szlufką paska.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 80 mm
Długość: 42 cm / Brzeszczot: 24 cm
Ciężar:  305 g

Piła Felco 621
Nr art. 99400621

Piła Felco 611 - dla osób prawo- i leworęcznych
Niezawodność: Brzeszczot z odpornej na korozję stali chromowanej. 
Impulsowa obróbka cieplna końców zębów. Części można wymieniać.
Cechy: stożkowy kształt brzeszczotu do cięcia bez zacinania, forma i 
ustawienie zębów zapobiegają tworzeniu się skorupy na brzeszczocie, 
nie wymaga konserwacji.
Ergonomia: komfortowy, antypoślizgowy uchwyt. Etui dla osób prawo- 
lub leworęcznych ze zdejmowaną szlufką paska.

Dane techniczne
Grubość cięcia: 100 mm
Długość: 50 cm / Brzeszczot: 33 cm
Ciężar:  370 g

Piła Felco 611
Nr art. 99400611
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Damski sekator ogrodowy PRIMUS
W 80% prac ogrodowych związanych z przycinaniem chodzi najczęściej o 
cienkie i relatywnie miękkie gałązki. Właśnie dlatego bardzo mały, lekki i er-
gonomiczny SEKATOR DAMSKI PRIMUS będzie najważniejszym sekatorem 
w ogrodzie.
• ulubiony sekator w profesjonalnym zakresie (fl oryści, pracownicy winnic, 
  architekci ogrodów)
• szczególnie poręczny, bardzo lekki i skuteczny
• idealnie nadaje się dla małych (damskich) dłoni, ale również jest optymalny 
  dla ludzi z problemami rąk (artretyzm, reumatyzm itp.)
• szczególnie nadaje się do ciętych kwiatów, róż, krzewów i cienkich gałązek 
   („sekator na lato“)
• Ostrze ze specjalnie utwardzanej stali, powierzchnia tnąca pokryta powłoką 
   antyprzyczepną, z możliwością ponownego naostrzenia i wymiany
• praktyczne zamknięcie, które nie spada już podczas cięcia
• gumowane, antypoślizgowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
• możliwa wymiana wszystkich śrub, sprężyn, ostrzy itp.
• tnie krzewy, gałęzie i róże do 10 mm Ø

Dane techniczne
Grubość cięcia: 10 mm
Długość: 18 cm 
Ciężar: 169 g
nierdzewny, 5 lat gwarancji
Damski sekator ogrodowy PRIMUS
Nr art. 99405002 
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Sekator ślizgowy PRIMUS
Wytrzymały kompaktowy sekator, który dzięki zintegrowanemu systemowi 
rolkowemu wspiera naturalny ruch ręki.
• optymalna oszczędność siły do ok. 30% dzięki przełożeniu rolkowego 
   cięcia ślizgowego
• nadaje się również dla małych dłoni
• tnie świeże, soczyste, ale również suche gałęzie
• bardzo lekki i o ergonomicznym kształcie
• dla osób prawo- i leworęcznych
• Ostrze ze specjalnie utwardzanej stali, powierzchnia tnąca pokryta 
   powłoką antyprzyczepną, z możliwością ponownego naostrzenia i wymiany
• możliwa wymiana wszystkich śrub, sprężyn, ostrzy itp.
• tnie krzewy, gałęzie i róże do 20 mm Ø

Dane techniczne
Grubość cięcia: 20 mm
Długość: 20,3 cm 
Ciężar: 202 g
nierdzewny, 5 lat gwarancji
Sekator ślizgowy PRIMUS
Nr art. 99405001

„Dobre narzędzie to połowa pracy“
Ta stara mądrość stanowi motywację dla fi rmy PRIMUS, by zawsze przeka-
zywać do rąk właściwe narzędzie. Postawiła sobie za zadanie projektowanie 
innowacyjnych, ergonomicznych i trwałych sekatorów ogrodowych dla profe-

sjonalnych i hobbystycznych ogrodników. Przekonaj się sam. 
Zachwycisz się.

   powłoką antyprzyczepną, z możliwością ponownego naostrzenia i wymiany

Ostrze ze specjalnie utwardzanej stali, powierzchnia tnąca pokryta powłoką 
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Męski sekator PRIMUS
MĘSKI SEKATOR PRIMUS jest klasycznym wszechstronnym sekatorem 
Bypass. Mimo niskiej wagi jest nadzwyczaj wytrzymały i wyróżnia się szcze-
gólnie znakomitym obrazem cięcia.
• bardzo lekki, ale wytrzymały i stabilny sekator ogrodowy, którego nie 
   powinno zabraknąć w żadnym ogrodzie
• dzięki uchwytom będącym pod kątem w stosunku do ostrza otrzymano 
   optymalne działanie dźwigni Ponieważ ręka podczas cięcia już nie ślizga 
   się do przodu, unika się uciążliwego „ponownego chwytania“. Skutkuje to 
   znaczną oszczędnością siły przy cięciu.
• szczególnie nadaje się do cięcia drzew owocowych i krzewów, do średnich
   i twardych gałęzi, jak i krzewów ozdobnych, kwiatów i róż
• ergonomiczny wzór, oszczędny dla mięśni palców i ręki
• Ostrze ze specjalnie utwardzanej stali, powierzchnia tnąca pokryta powłoką 
   antyprzyczepną, z możliwością ponownego naostrzenia i wymiany
• praktyczne zamknięcie z prostą obsługą
• antypoślizgowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
• możliwa wymiana wszystkich śrub, sprężyn, ostrzy itp.
• Grubość cięcia do 10 mm Ø

Dane techniczne
Grubość cięcia: 10 mm
Długość: 20,5 cm 
Ciężar: 234 g
nierdzewny, 5 lat gwarancji
Męski sekator PRIMUS    
Nr art. 99405003 
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   optymalne działanie dźwigni Ponieważ ręka podczas cięcia już nie ślizga 
   się do przodu, unika się uciążliwego „ponownego chwytania“. Skutkuje to 

szczególnie nadaje się do cięcia drzew owocowych i krzewów, do średnich

Ostrze ze specjalnie utwardzanej stali, powierzchnia tnąca pokryta powłoką 

Sekator wielofunkcyjny do żywopłotu 3 w 1 PRIMUS
SEKATOR WIELOFUNKCYJNY DO ŻYWOPŁOTU PRIMUS jest uniwersal-
nym sekatorem do grubych i cienkich gałęzi. Jest wszechstronnym talentem 
w ogrodzie. SEKATOR DO ŻYWOPŁOTU PRIMUS stanowi połączenie 
sekatora do żywopłotu, sekatora Bypass i Amboss do gałęzi.
• super mocny sekator do żywopłotu, który bez problemu tnie nawet 
   najgrubsze konary  
• z wielostopniową regulacją teleskopu od 665 do 870 mm
• Ostrze ze specjalnie utwardzanej stali, powierzchnia tnąca pokryta 
   powłoką antyprzyczepną, z możliwością ponownego naostrzenia, 
   długość ostrza 320 mm
• regulowana „siła ostrza“ do świeżych soczystych pędów po suche 
   i włókniste gałęzie
• ergonomiczne uchwyty Soft Grip
• ramiona teleskopowe z aluminium
• bez wyginania się ramion dzięki specjalnym prostokątnym teleskopom 

Dane techniczne
Grubość cięcia: 20 mm 
Długość: 66,1 cm 
Ciężar: 1,26 kg
nierdzewny, 5 lat gwarancji
Sekator wielofunkcyjny do żywopłotu 3 w 1 PRIMUS  
Nr art. 99405004 
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Sekator teleskopowy Bypass
Sekatorem teleskopowym można bez problemu dosię-
gnąć do gałęzi na dużej wysokości. Sekator obsługuje się 
tak samo jak zwykłe sekatory z uchwytem. Dźwignia do 
głowicy sekatora jest bezpiecznie wbudowana w przedłu-
żenie teleskopowe. W ten sposób nic nie przeszkadza 
w procesie cięcia i zapobiega w chwianiu się Sekator 
teleskopowy nadaje się idealnie do korekty pędów wierz-
chołka lub korekty pędów korony.

Sekator teleskopowy Bypass z regulacją 130-220 cm
• Cięcie obejściowe (Bypass)
• z aluminium

Dane techniczne
Grubość cięcia: 10 mm
Długość: 130 - 220 cm 
Ciężar: 1042 g

Sekator teleskopowy Bypass 130 - 230 cm
Nr art. 99404100

Sekator teleskopowy Bypass
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Sekator teleskopowy Bypass z regulacją 180-300 cm
• Cięcie obejściowe (Bypass)
• z aluminium

Dane techniczne
Grubość cięcia: 10 mm
Długość: 180 - 300 cm 
Ciężar: 1180 g

Sekator teleskopowy Bypass 180 - 300 cm
Nr art. 99404101

Sekator teleskopowy Bypass na plantacji drzewek świątecznych



www.drzewka-swiateczne.pl

Rozpuszczalnik do żywicy Ballistol, 
spray z pompką 100 ml
Rozpuszczalnik do żywicy do czyszczenia narzędzi i maszyn do obróbki drew-
na. Ballistol jest bardzo wydajny i prosty w zastosowaniu. Wystarczy krótko 
spryskać, a żywicę można usunąć bez pozostałości. 
• efektywny środek czyszczący do zaschniętych pozostałości żywicy 
• do brzeszczotów, hebli, dłut i innych pokrytych żywicą narzędzi
• bardzo wydajny i prosty w zastosowaniu. 
• pieni się - bez kropli 
• ulega biodegradacji 
• przyjazny dla środowiska w praktycznym spryskiwaczu ręcznym nadającym 
  się do ponownego użytku

Rozpuszczalnik do żywicy Ballistol, spray z pompką 100 ml
Nr art. 99000054
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Spray do czyszczenia Felco
Czyści, naoliwia i chroni przed rdzą, usuwa pozostałości soku roślinnego i 
pyłu. 
Nie zawiera VOC (VOC = lotne związki organiczne)

Zawartość: 56 ml
Spray do czyszczenia Felco
Nr art. 99400980

Wyposażenie do pił motorowych

Brzeszczot Widia do piły motorowej
Wysokiej jakości brzeszczot tarczowy do pił motorowych  

Dane techniczne
Średnica ostrza: 255 mm
Otwór: 25,4 mm
Grubość ostrza: 1,6 mm
Ilość zębów (Widia): 40 zębów
Maks. Obroty: 10000 obr./min

Brzeszczot Widia do piły motorowej 255 mm, 40 zębów, otwór 25,4 mm  
Nr art. 99401010

OPN Super spray wielofunkcyjny OP 50 S 400 ml
Wysoce wydajny olej do konserwacji i pielęgnacji o następujących właściwo-
ściach: 
• specjalna formuła działania, dlatego nadaje się do uniwersalnego użytku
• czyści, chroni, pielęgnuje 
• spray kontaktowy, olej pełzający, szybki rozpuszczalnik rdzy, środek do 
   ochrony przed korozją 
• Odporność na temperaturę ok. - 30°C do ok. + 200°C 
• Profesjonalna jakość
OPN Super spray wielofunkcyjny OP 50 S 400 ml
Nr art. 99900077 
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Sekator elektryczny Felcotronic 820
Sekator elektroniczny to wszechstronne narzędzie do cięcia. Felco 820 oferuje 
w przypadku elektrycznych sekatorów do drzew, winorośli i ogrodu dotychczas 
nieznany komfort i wyjątkową wydajność. Narzędzie to ułatwia pracę w uprawie 
drzewek świątecznych podczas pielęgnacji plantacji i szkółek leśnych. 

Zapewnia następujące 5 zalet:
1. Moc – średnica cięcia do 45 mm
2. Szybkość – możliwość trzymania do połowy otwartej głowicy tnącej
3. Ergonomia – idealna średnica formy narzędzia
4. Wydajność – dzięki systemowi odnawiania energii czas pracy akumulatora jest 
    dłuższy o 10% 
5. Niezawodność – sprawdzona jakość od Felco

Model nadaje się do zastosowania w następujących obszarach: sadownictwo, 
ogrody i parki, gminy, leśnictwo i uprawa winorośli. Dzięki optymalnej jakości cięcia 
FELCO 820 poprawia leczenie zranionych roślin drzewiastych; wynikiem jest lep-
sze zdrowie i dłuższa trwałość roślin. Bezpieczeństwo jest znacznie lepsze dzięki 
przylegającemu blisko ciała systemowi do noszenia oraz wydajności narzędzia, 
które często sprawia, że piła jest niepotrzebna. 
Do zakresu dostawy należą oprócz sekatora Powerpack Felco 880 wraz z paska-
mi, akumulator, sknynka sterownicza i terminal ręczny. 
Paski są lekkie i cienkie. Felco 820 pracuje z super lekkimi i płaskimi akumulato-
rami litowo-polimerowymi, które dzięki własnej elektronice mogą być całkowicie 
wymienione. Skrzynka sterownicza służy do sterowania i obsługi sekatora. Termi-
nal ręczny umożliwia prosty dostęp do następujących poleceń: start/stop, wybór 
trybów roboczych, dezaktywacja trybu progresywnego.

Dane techniczne
maks. grubość cięcia: 45 mm
Pojemność akumulatora litowo-polimerowego: 2,5 A/h
Przeciętny czas pracy bez ponownego ładowania: 0,5-1 dzień
Napięcie użytkowe ładowarki: 90 - 250 V
Średni czas ładowania: 2 godziny
Ciężar sekatora: 0,98 kg
Ciężar akumulatora: 0,79 kg
Ciężar skrzynki sterowniczej: 0,55 kg
Ciężar stelaża do noszenia: 0,92 kg

Sekator elektryczny Felcotronic 820
Nr art. 99400981

Felcotronic 820
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Wiązanie gałęzi

Waga do ważenia gałęzi DIWA
Aparat do skręcania
Druty z pętlą
Wagi wskazówkowe szybkiego 
działania
Sznurki z tworzywa sztucznego
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Waga do ważenia gałęzi DIWA Basic
Do jednoczesnego wiązania i ważenia 
• prosta i wytrzymała konstrukcja 
• Zakres wagi do 10 kg (do wyboru do 25 kg)
• wysoka stabilność
• ciężar własny 15 kg
• Oznaczenie CE

Waga do ważenia gałęzi DIWA Basic
Nr art. 97312610

Waga do ważenia gałęzi DIWA Premium z taczką
Do jednoczesnego wiązania i ważenia. Lekki transport dzięki 
taczce. 
• pomoc w wiązaniu dzięki pedałowi po obu stronach
• na bazie programu równoległego
• wydajność ponad 100 wiązek dziennie 
• zakres wagi do 10 kg (do wyboru do 25 kg)
• dobra stabilność
• Ciężar własny 31 kg
• Oznaczenie CE

Waga do ważenia gałęzi DIWA Premium
Nr art. 97312630

Waga do ważenia gałęzi DIWA Basic+ z pedałem 
Do jednoczesnego wiązania i ważenia. Wyraźnie ułatwiona obsługa
przez pedał. Wytrzymała konstrukcja, niski ciężar własny.
• do zastosowania bezpośrednio na uprawach 
• dobrze czytelny wskaźnik wagi 
• Zakres wagi do 10 kg (do wyboru do 25 kg)
• Ciężar własny 18 kg
• Oznaczenie CE

Waga do ważenia gałęzi DIWA Basic+
Nr art. 97312620
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Waga do ważenia gałęzi DIWA Standard z taczką
Do jednoczesnego wiązania i ważenia. Lekki transport dzięki 
taczce. 
• Zakres wagi do 10 kg (do wyboru do 25 kg)
• Ciężar własny 23 kg
• Oznaczenie CE

Waga do ważenia gałęzi DIWA Standard
Nr art. 97312625
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Wagi wskazówkowe szybkiego działania 
Duży wyświetlacz metryczny pomaga przy szybkim ustaleniu wagi.
Wybór między dwiema wersjami, zakres do 10 kg lub 25 kg.
Waga wskazówkowa szybkiego działania do 10 kg
Nr art. 99000047 
Waga wskazówkowa szybkiego działania do 25 kg
Nr art. 99000043

Aparat do skręcania DIWA z uchwytem gumowym
Aparat do skręcania ze sprężyną i antypoślizgowym uchwytem gumowym.
Długość 32 cm, 2 1/2 obrót/ciąg
Aparat do skręcania DIWA 
Nr art. 99000200
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Waga wskazówkowa 
szybkiego działania  
do 10 kg

Waga wskazówkowa 
szybkiego działania  
do 25 kg

Druty z pętlą w otulinie z tworzywa sztucznego
1000 sztuk
Druty z pętlą w otulinie z tworzywa sztucznego, 1,8 x 200 mm  
Nr art. 99200202
Druty z pętlą w otulinie z tworzywa sztucznego, 1,8 x 300 mm 
Nr art. 99000201

Sznurki z tworzywa sztucznego 
Do kolorowego oznaczania np. różnych rodzajów ciętych gałęzi.
Rolka po 2 kg

Sznurek z tworzywa sztucznego - żółty
Nr art. 99610000
Sznurek z tworzywa sztucznego - niebieski
Nr art. 99610001
Sznurek z tworzywa sztucznego - czerwony
Nr art. 99610002
Sznurek z tworzywa sztucznego - zielony
Nr art. 99610003
Sznurek z tworzywa sztucznego - fi oletowy
Nr art. 99610004
Sznurek z tworzywa sztucznego - biały
Nr art. 99610005
Sznurek z tworzywa sztucznego - pomarańczowy (rolka po 5 kg - 3000 mb.)
Nr art. 99610006
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Etykiety DIWA Tyvek®

Etykiety DIWA Premium
Zwykłe etykiety paskowe
Projektowane etykiety
Etykiety PVC
Etykiety pętelkowe
Etykiety termotransferowe
Akcesoria/Kamizelki do etykiet

Etykiety

Etykieta świadczy ...
... o wartości drzewka. Po pierwszej ocenie drzewka przez klienta wzrok zawsze pada na 

etykietę. Jeśli etykieta wygląda negatywnie lub tanio, całość robi złe wrażenie. Natomiast 
wysokiej jakości etykieta robi pozytywne wrażenie i sprawia, że drzewko wygląda na “bar-
dziej wartościowe”. Odpowiednio do tego nawet neutralna etykieta spełnia pewne minimalne 
wymagania jak natężenie koloru oraz dobra jakość powierzchni.

81
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Etykiety DIWA
z gwarancją indywidualizacji
• 10-letnia gwarancja indywidualizacji na każde sortowanie etykiet 
• mikronadruk w polu z numerem zapewnia indywidualizację
• każda etykieta DIWA otrzymuje na wersję jednorazowy numer

Etykiety DIWA Tyvek® bez kodu EAN
wykonane z termicznie zgrzewanego fl izelinowego materiału o 
właściwościach włókna o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE). Ten bardzo 
lekki materiał o „strukturalnej” powierzchni jest bardzo wytrzymały na 
zerwanie i odporny na warunki pogodowe.

Wymiary
270 x 25 mm / ilość w opakowaniu 1.000 sztuk (zwój 5 x 200 sztuk)

Opakowanie 1.000 sztuk na kolor 
zwój po 200 sztuk i opakowane w 
folie

Opakowanie 1.000 sztuk na kolor 
zwój po 200 sztuk i opakowane w 
folie

Tyvek® - biały  Nr art. 98500000
Tyvek® - żółty  Nr art. 98500030
Tyvek® - żółto/biały  Nr art. 98500031
Tyvek® - pomarańczowy  Nr art. 98500080
Tyvek® - pomarańczowo/biały  Nr art. 98500081
Tyvek® - czerwony  Nr art. 98500140
Tyvek® - czerwono/biały  Nr art. 98500141
Tyvek® - ciemnoczerwony  Nr art. 98500170
Tyvek® - różowy  Nr art. 98500210
Tyvek® - różowo/biały  Nr art. 98500211
Tyvek® - fi oletowy  Nr art. 98500330
Tyvek® - fi oletowo/biały  Nr art. 98500331
Tyvek® - niebieski  Nr art. 98500430
Tyvek® - niebiesko/biały  Nr art. 98500431
Tyvek® - jasnoniebieski  Nr art. 98500500
Tyvek® - jasnoniebiesko/biały  Nr art. 98500501
Tyvek® - zielony  Nr art. 98500640
Tyvek® - zielono/biały  Nr art. 98500641
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Jednostka opakowania 1000 sztuk danego koloru 
w plikach po 200 sztuk i zgrzewanych folią

Tyvek® jest lekką odporną na rozerwanie włókniną z polietylenu
składającą się z połączonych drobnych włókien

Etykiety DIWA Tyvek® z kodem EAN
są wykonane z podobnej do włókniny papierowej tkaniny funkcyjnej i termicz-
nie zgrzewanych włókien z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Ten lekki 
materiał ze „strukturalną“ powierzchnią jest bardzo odporny na rozerwanie i 
warunki atmosferyczne. 

Wymiary: 270 x 25 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
zwój 5 x 200 sztuk
Tyvek® - biały z EAN  Nr art. 98520000
Tyvek® - żółty z EAN  Nr art. 98520030
Tyvek® - żółto/biały z EAN   Nr art. 98520031
Tyvek® - pomarańczowy z EAN  Nr art. 98520080
Tyvek® - pomarańczowo/biały z EAN  Nr art. 98520081
Tyvek® - czerwony z EAN  Nr art. 98520140
Tyvek® - czerwono/biały z EAN  Nr art. 98520141
Tyvek® - ciemnoczerwony z EAN  Nr art. 98520170
Tyvek® - różowy z EAN  Nr art. 98520210
Tyvek® - różowo/biały z EAN  Nr art. 98520211
Tyvek® - fi oletowy z EAN  Nr art. 98520330
Tyvek® - fi oletowo/biały z EAN  Nr art. 98520331
Tyvek® - niebieski z EAN  Nr art. 98520430
Tyvek® - niebiesko/biały z EAN  Nr art. 98520431
Tyvek® - jasnoniebieski z EAN  Nr art. 98520500
Tyvek® - jasnoniebiesko/biały z EAN  Nr art. 98520501
Tyvek® - zielony z EAN  Nr art. 98520640
Tyvek® - zielono/biały z EAN  Nr art. 98520641
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wykonane z termicznie zgrzewanego fl izelinowego materiału o 
właściwościach włókna o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE). 
Ten bardzo lekki materiał o „strukturalnej” powierzchni jest bardzo 
wytrzymały na zerwanie i odporny na warunki pogodowe.

Wymiary
270 x 35 mm / ilość w opakowaniu 1.000 sztuk (10 x 100 sztuk zwinięte w 
bloki i perforowane do oderwania)

Etykiety DIWA Tyvek® w bloku z kodem EAN

Tyvek® w bloku - biały  Nr art. 98510000
Tyvek® w bloku - żółty  Nr art. 98510030
Tyvek® w bloku - żółto/biały  Nr art. 98510031
Tyvek® w bloku - pomarańczowy  Nr art. 98510080
Tyvek® w bloku - pomarańczowo/biały  Nr art. 98510081
Tyvek® w bloku - czerwony  Nr art. 98510140
Tyvek® w bloku - czerwono/biały  Nr art. 98510141
Tyvek® w bloku - różowy  Nr art. 98510210
Tyvek® w bloku - różowo/biały  Nr art. 98510211
Tyvek® w bloku - fi oletowy  Nr art. 98510330
Tyvek® w bloku - fi oletowo/biały  Nr art. 98510331
Tyvek® w bloku - niebieski  Nr art. 98510430
Tyvek® w bloku - niebiesko/biały  Nr art. 98510431
Tyvek® w bloku - jasnoniebieski  Nr art. 98510500
Tyvek® w bloku - zielony  Nr art. 98510640
Tyvek® w bloku - zielono/biały  Nr art. 98510641

Opakowanie 1.000 sztuk na kolor 
blok po 100 sztuk do oderwania i 
opakowane w folie
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Etykiety DIWA Tyvek® w bloku z motywem śnieżynki
z kodem EAN 
Są wykonane z podobnej do włókniny papierowej tkaniny funkcyjnej i 
termicznie zgrzewanych włókien z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). 
Ten lekki materiał ze „strukturalną“ powierzchnią jest bardzo odporny na 
rozerwanie i warunki atmosferyczne.

Wymiary: 270 x 35 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
10 x 100 sztuk w blokach i perforowanych do odrywania

Etykiety DIWA Tyvek® w bloku z motywem drzew
z kodem EAN 
Są wykonane z podobnej do włókniny papierowej tkaniny funkcyjnej i 
termicznie zgrzewanych włókien z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). 
Ten lekki materiał ze „strukturalną“ powierzchnią jest bardzo odporny na 
rozerwanie i warunki atmosferyczne.

Wymiary: 270 x 35 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
10 x 100 sztuk w blokach i perforowanych do odrywania

Etykiety w bloku DIWA Tyvek® Śnieżynka, pomarańczowe

Etykiety w bloku DIWA Tyvek® drzewa, niebieskie

Tyvek® w bloku - żółty Śnieżynka        Nr art. 98511030
Tyvek® w bloku - pomarańczowy Śnieżynka  Nr art. 98511080
Tyvek® w bloku - czerwony Śnieżynka        Nr art. 98511140
Tyvek® w bloku - różowy Śnieżynka        Nr art. 98511210
Tyvek® w bloku - fi oletowy Śnieżynka        Nr art. 98511330
Tyvek® w bloku - niebieski Śnieżynka        Nr art. 98511430
Tyvek® w bloku - jasnoniebieski Śnieżynka  Nr art. 98511500
Tyvek® w bloku - zielony Śnieżynka        Nr art. 98511570

Tyvek® w bloku - biały  Drzewa        Nr art. 98512000
Tyvek® w bloku - żółty Drzewa        Nr art. 98512031
Tyvek® w bloku - pomarańczowy Drzewa   Nr art. 98512080
Tyvek® w bloku - czerwony Drzewa        Nr art. 98512140
Tyvek® w bloku - różowy Drzewa        Nr art. 98512210
Tyvek® w bloku - fi oletowy  Drzewa        Nr art. 98512330
Tyvek® w bloku - niebieski Drzewa        Nr art. 98512430
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wykonane z wytrzymałego na rozerwanie i wodę materiału, produkowanego 
na bazie polipropylenu. Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni nadają 
się do wyraźnego, wysokiej jakości druku kolorowego.

Wymiary
ok. 270 x 35 mm / ilość w opakowaniu 1.000 sztuk (zwój 5 x 200 sztuk)

Etykiety DIWA Premium bez kodu EAN

Premium - biały  Nr art. 98501000
Premium - żółty  Nr art. 98501030
Premium - żółto/biały  Nr art. 98501031
Premium - pomarańczowy  Nr art. 98501080
Premium - pomarańczowo/biały  Nr art. 98501081
Premium - czerwony  Nr art. 98501140
Premium - czerwono/biały  Nr art. 98501141
Premium - ciemnoczerwony  Nr art. 98501170
Premium - różowy  Nr art. 98501210
Premium - różowo/biały  Nr art. 98501211
Premium - fi oletowy  Nr art. 98501330
Premium - fi oletowo/żółty  Nr art. 98501331
Premium - fi oletowo/biały  Nr art. 98501332
Premium - niebieski  Nr art. 98501430
Premium - niebiesko/biały  Nr art. 98501431
Premium - jasnoniebieski  Nr art. 98501500
Premium - jasnoniebiesko/biały  Nr art. 98501501
Premium - zielony  Nr art. 98501640
Premium - zielono/biały  Nr art. 98501642

Jednostka opakowania 1000 sztuk danego koloru 
w plikach po 200 sztuk i zgrzewanych folią
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Etykiety Premium DIWA z kodem EAN 
Są wykonane z bardzo odpornego na rozerwanie i wodoodpornego materiału, 
produkowane na bazie polipropylenu. Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni 
materiał nadaje się szczególnie do znakomitego, wysokiej jakości i wielokoloro-
wego druku.

Wymiary: 270 x 35 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
zwój 5 x 200 sztuk

Jednostka opakowania 1000 sztuk danego koloru 
w plikach po 200 sztuk i zgrzewanych folią

Premium - biały z EAN  Nr art. 98552000
Premium - żółty z EAN  Nr art. 98552030
Premium - żółto/biały z EAN  Nr art. 98552031
Premium - pomarańczowy z EAN  Nr art. 98552080
Premium - pomarańczowo/biały z EAN  Nr art. 98552081
Premium - czerwony z EAN  Nr art. 98552140
Premium - czerwono/biały z EAN  Nr art. 98552141
Premium - ciemnoczerwony z EAN  Nr art. 98552170
Premium - różowy z EAN  Nr art. 98552210
Premium - różowo/biały z EAN  Nr art. 98552211
Premium - fi oletowy z EAN  Nr art. 98552330
Premium - fi oletowo/żółty z EAN  Nr art. 98552331
Premium - fi oletowo/biały z EAN  Nr art. 98552332
Premium - niebieski z EAN  Nr art. 98552430
Premium - niebiesko/biały z EAN  Nr art. 98552431
Premium - jasnoniebieski z EAN  Nr art. 98552500
Premium - jasnoniebiesko/biały z EAN  Nr art. 98552501
Premium - zielony z EAN  Nr art. 98552640
Premium - zielono/biały z EAN  Nr art. 98552642
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Etykieta paskowa - Premium - biała   Nr art. 98505000
Etykieta paskowa - Premium - żółta  Nr art. 98505030
Etykieta paskowa - Premium - żółto/biała  Nr art. 98505031
Etykieta paskowa - Premium - żółto/fi oletowa Nr art. 98505032
Etykieta paskowa - Premium - pomarańczowa Nr art. 98505080
Etykieta paskowa - Premium - pomarańczowo/biała Nr art. 98505081
Etykieta paskowa - Premium - czerwona Nr art. 98505140
Etykieta paskowa - Premium - czerwono/biała Nr art. 98505141
Etykieta paskowa - Premium - ciemnoczerwona Nr art. 98505170
Etykieta paskowa - Premium - różowa  Nr art. 98505210
Etykieta paskowa - Premium - różowo/biała Nr art. 98505211
Etykieta paskowa - Premium - fi oletowa Nr art. 98505330
Etykieta paskowa - Premium - fi oletowo/biała Nr art. 98505331
Etykieta paskowa - Premium - niebieska Nr art. 98505430
Etykieta paskowa - Premium - niebiesko/biała Nr art. 98505431
Etykieta paskowa - Premium - jasnoniebieska Nr art. 98505500
Etykieta paskowa - Premium - jasnoniebiesko/biała Nr art. 98505501
Etykieta paskowa - Premium - zielona  Nr art. 98505640
Etykieta paskowa - Premium - żółto/biała Nr art. 98505642
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Zwykłe etykiety paskowe - Premium
Przy produkcji naszych wysokiej jakości etykiet zwykłe etykiety paskowe w 
dosłownym znaczeniu tego słowa stanowią produkt poboczny. Pod wzglę-
dem jakości mają całkowicie taką samą wartość jak ich „starsze siostry“. Z 
powodu umieszczenia na formularzu druku nie jest możliwa numeracja.

• Kolory w zależności od dostępności 

Wymiary: 230 x 20 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
zwój 5 x 200 sztuk

Dla małych ilości etykiet polecamy nasz pakiet etykiet w 5 różnych
kolorach.

Wymiary: 230 x 20 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk po 200 sztuk
zwój w jednolitym kolorze: czerwony / żółty / niebieski / 
pomarańczowy / fi oletowy
lub w paski: czerwono-biały / żółto-biały / niebiesko-biały / 
pomarańczowo-biały / fi oletowo-biały

Etykieta paskowa - Premium - 5 jednolitych kolorów Nr art. 98505002
Etykieta paskowa - Premium - 5 kolorów w paski Nr art. 98505003

Etykieta paskowa - Premium 
5 kolorów jednolitych lub w paski
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Zwykłe etykiety paskowe - Tyvek®

Są wykonane z podobnej do włókniny papierowej tkaniny funkcyjnej i termicznie 
zgrzewanych włókien 
z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Ten lekki materiał ze „strukturalną“ po-
wierzchnią jest bardzo odporny na rozerwanie i warunki atmosferyczne. 

• Kolory w zależności od dostępności

Wymiary: 220 x 20 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
zwój 5 x 200 sztuk

Etykieta paskowa - Tyvek - biała  Nr art. 98515000
Etykieta paskowa - Tyvek - żółta  Nr art. 98515030
Etykieta paskowa - Tyvek - żółto/biała   Nr art. 98515031
Etykieta paskowa - Tyvek - pomarańczowa Nr art. 98515080
Etykieta paskowa - Tyvek - pomarańczowo/biała Nr art. 98515081
Etykieta paskowa - Tyvek - czerwona  Nr art. 98515140
Etykieta paskowa - Tyvek - czerwono/biała Nr art. 98515141
Etykieta paskowa - Tyvek - ciemnoczerwona Nr art. 98515170
Etykieta paskowa - Tyvek - różowa  Nr art. 98515210
Etykieta paskowa - Tyvek - różowo/biała Nr art. 98515211
Etykieta paskowa - Tyvek - fi oletowa  Nr art. 98515330
Etykieta paskowa - Tyvek - fi oletowo/biała Nr art. 98515331
Etykieta paskowa - Tyvek - niebieska  Nr art. 98515430
Etykieta paskowa - Tyvek - niebiesko/biała Nr art. 98515431
Etykieta paskowa - Tyvek - jasnoniebieska Nr art. 98515500
Etykieta paskowa - Tyvek - jasnoniebiesko/biała Nr art. 98515501
Etykieta paskowa - Tyvek - zielona  Nr art. 98515640
Etykieta paskowa - Tyvek - zielono/biała Nr art. 98515642
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Przykłady kolorów bez nadruku

Etykiety pętelkowe, odporne na warunki atmosferyczne 
bez ciśnienia
Etykiety pętelkowe z PVC do oznaczania. Możliwy indywidualny projekt 
za dopłatą (np. z kolejną numeracją, perforowane, z własnym logo itp.). 
W przypadku etykiet pętelkowych z PVC nie jest potrzebny zszywacz, aby 
zamocować etykietę na drzewie. Chętnie sporządzimy ofertę. 

Wymiary: 200 x 20 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
Etykieta pętelkowa PVC - biała   Nr art. 98508100
Etykieta pętelkowa PVC - czerwona   Nr art. 98508110
Etykieta pętelkowa PVC - żółta  Nr art. 98508120
Etykieta pętelkowa PVC - jasnoniebieska  Nr art. 98508130
Etykieta pętelkowa PVC - pomarańczowa  Nr art. 98508140
Etykieta pętelkowa PVC - fi oletowa  Nr art. 98508150
Etykieta pętelkowa PVC - różowa   Nr art. 98508160
Etykieta pętelkowa PVC - jasnozielona  Nr art. 98508170

Wymiary:  220 x 25 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
Etykieta pętelkowa PVC - biała   Nr art. 98508102
Etykieta pętelkowa PVC - czerwona   Nr art. 98508112
Etykieta pętelkowa PVC - żółta   Nr art. 98508122
Etykieta pętelkowa PVC - jasnoniebieska   Nr art. 98508132
Etykieta pętelkowa PVC - pomarańczowa  Nr art. 98508142
Etykieta pętelkowa PVC - fi oletowa  Nr art. 98508152
Etykieta pętelkowa PVC - różowa   Nr art. 98508162
Etykieta pętelkowa PVC - jasnozielona   Nr art. 98508172
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Etykiety PVC, odporne na warunki atmosferyczne bez 
ciśnienia
Etykiety paskowe z PVC do oznaczania. Możliwy indywidualny projekt za 
dopłatą (np. z kolejną numeracją, perforowane, z własnym logo itp.). 
Chętnie sporządzimy ofertę. 

Wymiary: 200 x 20 mm

Przykłady

Przykłady

Etykiety pętelkowe transferowe, z indywidualnym 
nadrukiem
odporne na działanie warunków atmosferycznych
• odporne na działanie warunków atmosferycznych
• także dla małych nakładów od 100 sztuk
• Projekt wg Państwa wytycznych
• na życzenie z kodem EAN i kolejno numerowane za dopłatą

Na życzenie możemy przyporządkować Państwu własny, indywidualny zakres 
w obrębie naszego własnego przedziału numerów EAN. Dzięki temu dysponują 
Państwo wszystkimi korzyściami oznaczenia ceny EAN.

Wymiary: 250 x 25 mm / 1 opakowanie 1000 sztuk
Etykieta pętelkowa termotransferowa - biała  Nr art. 98200010
Etykieta pętelkowa termotransferowa - czerwona  Nr art. 98200011
Etykieta pętelkowa termotransferowa - różowa   Nr art. 98200012
Etykieta pętelkowa termotransferowa - pomarańczowa   Nr art. 98200013
Etykieta pętelkowa termotransferowa - żółta  Nr art. 98200014
Etykieta pętelkowa termotransferowa - niebieska  Nr art. 98200015
Etykieta pętelkowa termotransferowa - fi oletowa Nr art. 98200016
Etykieta pętelkowa termotransferowa - zielona   Nr art. 98200020

Etykieta PVC 200 x 20 mm - biała   Nr art. 97191000
Etykieta PVC 200 x 20 mm - żółta   Nr art. 97191030
Etykieta PVC 200 x 20 mm - pomarańczowa  Nr art. 97191080
Etykieta PVC 200 x 20 mm - czerwona   Nr art. 97191140
Etykieta PVC 200 x 20 mm - różowa   Nr art. 97191210
Etykieta PVC 200 x 20 mm - fi oletowa   Nr art. 97191330
Etykieta PVC 200 x 20 mm - niebieska   Nr art. 97191500 
Etykieta PVC 200 x 20 mm - zielona   Nr art. 97191640

Wymiary: 220 x 25 mm
Etykieta PVC 220 x 25 mm - biała   Nr art. 97192000
Etykieta PVC 220 x 25 mm - żółta   Nr art. 97192030
Etykieta PVC 220 x 25 mm - pomarańczowa  Nr art. 97192080
Etykieta PVC 220 x 25 mm - czerwona  Nr art. 97192140
Etykieta PVC 220 x 25 mm - różowa  Nr art. 97192210
Etykieta PVC 220 x 25 mm - fi oletowa  Nr art. 97192330 
Etykieta PVC 220 x 25 mm - niebieska  Nr art. 97192500 
Etykieta PVC 220 x 25 mm - zielona  Nr art. 97192640



www.drzewka-swiateczne.pl

Etykiety

92

Zszywacz RAPID S51 - mały
Mały zszywacz Rapid, S51, ergonomiczny wzór, poręczny zszywacz z meta-
lu, znany mechanizm ładowania z tyłu, włącznie z taśmą zabezpieczającą.
Zszywacz RAPID S51 - mały
Nr art. 99001056

Zszywki RAPID 21/4 do zszywaczy S51, ocynkowane
Zszywki RAPID 21/4 do zszywaczy S51.
Materiał zszywek: Drut stalowy, miękki.
1 paczka / 1000 sztuk
Zszywki RAPID 21/4 do zszywaczy S51
Nr art. 99002075

Etykiety paskowe termotransferowe, z indywidualnym 
nadrukiem odporne na działanie warunków atmosfe-
rycznych
• Wymiary 270 x 35 mm lub 250 x 25 mm
• odporne na działanie warunków atmosferycznych
• dla małych nakładów od 100 sztuk
• Projekt wg Państwa wytycznych 
• na życzenie z kodem EAN i kolejno numerowane za dopłatą
• 
Na życzenie możemy przyporządkować Państwu własny, indywidualny 
zakres w obrębie naszego własnego przedziału numerów EAN. Dzięki temu 
dysponują Państwo wszystkimi korzyściami oznaczenia ceny EAN.

Przykłady

Etykieta termotransferowa, indywidualna - biała  Nr art. 97193001
Etykieta termotransferowa, indywidualna - czerwona  Nr art. 97193002
Etykieta termotransferowa, indywidualna - niebieska  Nr art. 97193003
Etykieta termotrans., indywidualna - pomarańczowa  Nr art. 97193004
Etykieta termotransferowa, indywidualna - fi oletowa  Nr art. 97193005
Etykieta termotransferowa, indywidualna - różowa  Nr art. 97193006
Etykieta termotransferowa, indywidualna - żółta  Nr art. 97193007
Etykieta termotransferowa, indywidualna - zielona  Nr art. 97193008

Etykieta termotransferowa, indywidualna - biała  Nr art. 97193001
Etykieta termotransferowa, indywidualna - czerwona  Nr art. 97193002
Etykieta termotransferowa, indywidualna - niebieska  Nr art. 97193003
Etykieta termotrans., indywidualna - pomarańczowa  Nr art. 97193004
Etykieta termotransferowa, indywidualna - fi oletowa  Nr art. 97193005
Etykieta termotransferowa, indywidualna - różowa  Nr art. 97193006
Etykieta termotransferowa, indywidualna - żółta  Nr art. 97193007Etykieta termotransferowa, indywidualna - żółta  Nr art. 97193007
Etykieta termotransferowa, indywidualna - zielona  Nr art. 97193008

Wymiary: 270 x 35 mm (3 etykiety na rząd)

Wymiary: 250 x 25 mm (4 etykiety na rząd)

Etykieta termotransferowa, indywidualna - biała  Nr art. 97193100
Etykieta termotransferowa, indywidualna - czerwona  Nr art. 97193105
Etykieta termotransferowa, indywidualna - niebieska  Nr art. 97193102
Etykieta termotrans., indywidualna - pomarańczowa  Nr art. 97193106
Etykieta termotransferowa, indywidualna - fi oletowa  Nr art. 97193108
Etykieta termotransferowa, indywidualna - różowa  Nr art. 97193104
Etykieta termotransferowa, indywidualna - żółta  Nr art. 97193103
Etykieta termotransferowa, indywidualna - zielona  Nr art. 97193107
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Klamry 24/6, ocynkowane 
Zszywki RAPID 24/6 pasują do zszywacza Regur® 68 i Classic K1.
1 paczka / 1000 sztuk

Zszywki RAPID 24/6  
Nr art. 99002071

Zszywacz uniwersalny Regur® 68 
Stabilny zszywacz do otwartego i zamkniętego zszywania. Do etykietowania, 
mocowania i pakowania włącznie z taśmą zabezpieczającą.
Na 155 zszywek 24/6 + 8 mm
Na 210 zszywek 80/6 + 8 mm

Zszywacz uniwersalny Regur® 68 
Nr art. 99001054
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Stabilny zszywacz do otwartego i zamkniętego zszywania. Do etykietowania, 

Suwak zszywek do zszywacza uniwersalnego 
Regur® 68 
Część wymienna do zszywacza.

Suwak zszywek do zszywacza uniwersalnego Regur® 68 
Nr art. 99001055

Zszywacz RAPID Classic K1
Zszywacz RAPID Classic K1 do mocowania etykiet.
Mechanika ładowania z tyłu z metalu, chromowana powierzchnia, włącznie z 
taśmą zabezpieczającą.
Do zszywek 24/6 mm i 24/8 mm.
Głębokość wkładania: 56 mm

Zszywacz RAPID Classic K1  Nr art. 99001051
RAPID napinacz do zszywacza K1  Nr art. 99002021
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Wysokiej jakości kamizelka do etykiet DIWA 
Kamizelka robocza w modnym kolorze czerwonym lub świeżej zieleni ze srebr-
no-szarymi kieszeniami. Funkcjonalny krój z odpornego na zużycie materiału. 
Bardzo praktyczna do transportu etykiet oraz innych akcesoriów do pielęgnacji 
drzewek. 
Za małą dopłatą na kamizelce można umieścić nadruk z logo na kieszeni na 
piersi lub z tyłu. Chętnie sporządzimy dla Państwa ofertę.
Każda kamizelka jest wyposażona w 19 kieszeni.
• 2 kieszenie na piersi na telefon komórkowy, klucze, zszywki itp.
• 8 kieszeni rozkładanych na etykiety 
• 4 duże kieszenie na zszywacz, rękawice, nożyce do drzewek itp.  
• 2 swobodnie wiszące kieszenie z przodu na narzędzia itp. 
• 3 kieszenie na wysokości paska na odwrotnej stronie kamizelki

Kamizelka ma zamek błyskawiczny z przodu.

Materiał
100% bawełna, ciężar: 350 g

Kolor: czerwono-srebrnoszary
Wymiary: M, L, XL, XXL 
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar M   
Nr art. 97321001
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar L  
Nr art. 97321002
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar XL 
Nr art. 97321003
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar XXL 
Nr art. 97321004

Kolor: zielono-srebrnoszary
Wymiary: M, L, XL, XXL, XXXL 
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar M   
Nr art. 97321006
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar L   
Nr art. 97321007
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar XL 
Nr art. 97321008
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar XXL 
Nr art. 97321009
Kamizelka na etykiety DIWA z 19 kieszeniami, rozmiar XXXL 
Nr art. 97321010

Kamizelki do etykiet
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Plantacja z gotowymi etykietami

Fartuch na etykiety - do transportu etykiet i narzędzi do 
etykietowania na plantacji
Wytrzymały, wodoodporny fartuch z siedmioma kieszeniami na etykiety i na-
rzędzie do etykietowania i jedną kieszenią na piersi. Regulowane paski, które 
są skrzyżowane na plecach, poprawiają komfort noszenia.

Materiał
100% poliester, zielony, wodoodporny

Fartuch na etykiety z 7 kieszeniami wtykowymi i 1 kieszenią na piersi 
Nr art. 99003000
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Deski boczne cięte poprzecznie. W przypadku palet do 
drzewek świątecznych bardzo ważna jest jakość desek 
bocznych.
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Palety do drzewek świątecznych
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Palety do drzewek świątecznych

Palety do drzewek świątecznych
Deski boczne
Tabliczki na palety
Taker
Marker lakierowy
Spray do oznaczania
Licznik
Termometr ciepła zatrzymanego
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Paleta do drzewek świątecznych z deskami bocznymi i śrubami
Nr art. 99000308 min. Odbiór 18 sztuk,

4-częściowy licznik ręczny
Nr art. 99000052
Uchwyt paskowy na licznik 3-częściowy i 4-częściowy, czarny
Nr art. 99000058

Taker RAPID R23 ergonomic
Nr art. 99001053
Zszywki RAPID 13/8 do takera R23, 8 mm, ocynkowane, 2500 sztuk 
Nr art. 99002073

Wysokiej jakości palety do drzewek świątecznych
Wysokiej jakości palety do maszyny do paletowania CT. Drewno z wyszu-
kanych plantacji. Obrabiane w niemieckim tartaku.

Zakres dostawy na paletę

  1  x  paleta (dł. x szer. x wys., 190x116x10 cm)
  6  x  deska boczna z otworami na liny  
          i wstępnie nawierconymi otworami na śruby
18  x  śruba

Taker do mocowania tabliczek na palety
Stabilny uniwersalny taker ze stali o wysokiej sile uderzenia. Bez luźnych 
części. 
Pracuje absolutnie bez odrzutu.
Dane techniczne
Ciężar: 540 g, rozmiar zszywek: 13/8

Licznik

Palety do drzewek świątecznych
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Licznik mechaniczny, 4-częściowy licznik ręczny
• odporna na działanie warunków atmosferycznych obudowa z tworzywa 
   sztucznego
• liczący w zakresie 1-999

Wszystkie linki ze wstępnie wykonanymi szlufkami

Licznik z metalową obudową, 4-cyfrowy
Nr art. 99000041

Akcesoria i poszczególne części

Deska boczna, 1 sztuka
Nr art. 99000302
Śruba (fi rmy Würth), 1 sztuka
Nr art. 99000304
Linki
Nr art. 99000303
Tabliczka na paletę
Nr art. 99000020

Licznik mechaniczny z uchwytem 
paskowym
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Termometr ciepła zatrzymanego
Nr art. 99000160

Permanentny marker lakierowy UMARK 
Nr art. 99300006

Spray do oznaczania MIPA, 500 ml - niebieski/matowy
Nr art. 99300003
Spray do oznaczania MIPA, 500 ml - czerwony/matowy
Nr art. 99300004

Termometr ciepła zatrzymanego
Do wykrywania temperatury w paletach w porównaniu do temperatury ze-
wnętrznej i w ten sposób do wczesnego wykrycia ciepła zatrzymanego.
• Zakres temperatury -20°C do +60°C / dokładność +/- 1,5°C
• Średnica obudowy 8 cm
• Długość miecza 60 cm
• Z ochroną przed wodą IP 65
• Wykonanie ze stali szlachetnej ze stabilnym drewnianym uchwytem

Permanentny marker lakierowy UMARK 100 P czarny
Permanentny marker lakierowy na bazie oleju, również do mokrego 
podłoża, z zaworem pompkowym, szerokość kreski 2 mm, do opisywania 
tabliczek na palety i etykiet. 

Spray do oznaczania MIPA niebieski lub czerwony
Spray do oznaczania ze specjalnym lakierem w aerozolu dla leśnictwa. Bar-
dzo dobra przyczepność na chłonnych i wilgotnych powierzchniach. Dzięki 
wysokiej zawartości ciał stałych i wysokiej stabilności koloru produkt idealnie 
nadaje się do prac związanych z markowaniem, oznaczaniem i opisywaniem 
na każdego rodzaju powierzchniach. Cechy szczególne: Z wentylem 360° 
łatwe zastosowanie w każdym położeniu.

Palety do drzewek świątecznych
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Do kontroli temperatury pa-
let do drzewek świątecznych 
i ciętych gałęzi

Piszą również na mokrych powierzchniach!
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Opakowanie drzewek
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Opakowanie drzewek

Opakowanie drzewek do 
produkcji
Opakowanie drzewek na 
sprzedaż
Siatki do drzewek świątecznych
Opakowanie foliowe Longopac
Obcinacz siatki
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Automat do pakowania Wüllner do napędu traktora
W pełni automatyczna maszyna do pakowania drzewek świątecznych z 
hydraulicznym naciągiem siatki. Zasilanie odbywa się za pomocą hydrau-
liki traktora. Odpowiednie węże biegu przedniego i powrotnego należą do 
pakietu dostawy. 
Dane techniczne
• Napęd mechaniczny za pomocą hydrauliki traktora
• 2 uchylne rury do siatki 25 cm i 34 cm
• ok. 10 nawinięć siatki na minutę - długość przeciągania 260 cm
• Ciężar: 600 kg

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: 
• rura do siatki Ø 45 cm und 55 cm
• zdejmowane oświetlenie 
• podwójny sekator do odcinania i zamykania siatki
• zintegrowana frezarka
Automat do pakowania do napędu traktora fi rmy Wüllner
Nr art. 97150002

Automat do pakowania Wüllner z samodzielnym 
napędem
Maszyna do pakowania drzewek świątecznych z własnym napędem z silni-
kiem 4-taktowym, z 2 uchylnymi rurami do siatki. Wydajna pompa hydrau-
liczna i sprawdzone urządzenie sterujące ze zbiornikiem na olej hydrauliczny 
25 l zapewniają optymalne warunki pracy. Hak holowniczy do samochodu 
osobowego z osią, oponami i tylną podporą urządzenia.

Dane techniczne
• Napęd mechaniczny za pomocą hydrauliki traktora
• Silnik 4-taktowy OHV mti 11 PS
• 2 uchylne rury do siatki 25 cm i 34 cm
• ok. 10 nawinięć siatki na minutę - długość przeciągania 260 cm
• Ciężar: 700 kg

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe 
silnik elektryczny 400 V (9 kW)  
• rura do siatki Ø 45 cm und 55 cm
• zdejmowane oświetlenie
• podwójny sekator do odcinania i zamykania siatki
• zintegrowana frezarka
Automat do pakowania z samodzielnym napędem fi rmy Wüllner
Nr art. 97150001

Automat do pakowania do napędu traktora fi rmy WüllnerAutomat do pakowania do napędu traktora fi rmy Wüllner
Nr art. 97150002

Automat do pakowania Wüllner z samodzielnym 

Opakowanie drzewek do produkcji
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FrezarkaFrezarka

ok. 10 nawinięć siatki na minutę - długość przeciągania 260 cm

Automat do pakowania z samodzielnym napędem fi rmy Wüllner

Hydrauliczne maszyny do pakowania
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Opakowanie drzewek na sprzedaż
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Pakowarki

Własna produkcja pakowarek DIWA i WACKER
Produkcja pakowarek DIWA i WACKER odbywa się w naszym własnym zakładzie produkcyj-

nym. Dzięki systemowi “wszystko pod jednym dachem” i całorocznej produkcji gwarantowana 
jest możliwość dostaw i zapewnienie jakości. Ponadto dysponujemy tak wysoką elastyczno-
ścią, aby indywidualnie reagować na krótkotrwałe wymagania również krótko przed sezonem.

Urządzenie do naciągania siatki 
z wciągarką linową

Wyłącznik awaryjny

Silnik elektryczny ze 
zdalną obsługą kablową 

180 cm 

Urządzenia do naciągania siatki DIWA
Urządzenie do naciągania siatki z tubą w stabilnej wersji z elektryczną wcią-
garką linową sprawdzoną przez GS do komfortowego pakowania drzewek 
świątecznych w siatkę. Dostępne różne warianty tub. Silnik elektryczny stero-
wany jest za pośrednictwem zdalnej obsługi kablowej, wyposażony jest w wy-
łącznik awaryjny i ma siłę ciągu wynoszącą 200 kg. Na życzenie pakowarka 
może być produkowana również z tubą w rozmiarze Ø 34 cm lub Ø 65 cm.
• Natężenie prądu: 450 W / 2 A
• Ciężar: Zestaw z tubą ze wzmocnionego tworzywa sztucznego 62 kg 
• Ciężar: Zestaw z tubą metalową 64 kg
• Długość linki: 5 metrów (z możliwością dowolnego przedłużenia)
DIWA - zestaw pakowarki - z tubą z tworzywa wzmocnionego (GFK) 
Ø 45 cm, elektryczna Nr art. 91450120
DIWA - zestaw pakowarki - z metalową tubą Ø 45 cm, elektryczny
Nr art. 91450110
DIWA - zestaw pakowarki - z tubą z tworzywa wzmocnionego (GFK) 
Ø 55 cm, elektryczny Nr art. 91550120
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Pakowarka DIWA Kompakt Ø 45 cm   
Nr art. 91450031
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Pakowarka WACKER z metalową tubą
Sprawdzone urządzenie z tubą z ocynkowanej blachy stalowej wraz z 
podstawą, pierścieniem metalowym i pierścieniem gumowym. 

Pakowarka DIWA Kompakt Ø 45 cm
Korzystny model dla początkujących z Ø 45 cm do prostego samodziel-
nego montażu w wersji całkowicie ocynkowanej, idealny do pakowania w 
siatkę do ok. 200 choinek na sezon. Kompaktowe urządzenie składa się 
z postawą, pierścieniem gumowym i zintegrowanym pierścieniem metalo-
wym. Jest opakowane w nieskomplikowany sposób w 2 kartony i wysyłane 
w korzystnej cenie za pośrednictwem fi rmy kurierskiej. Ciężar ok. 20 kg.

Dostawa w pojedynczych 
częściach

Prosty montaż

Pakowarka Ø 25 cm wersja „Metal“
Nr art. 91250011
Pakowarka Ø 34 cm wersja „Metal“
Nr art. 91340011
Pakowarka Ø 45 cm wersja „Metal“
Nr art. 91450011
Pakowarka Ø 55 cm wersja „Metal“
Nr art. 91550011

Opakowanie drzewek na sprzedaż

Przedłużenie ramy do pakowarek
Pakowarki można używać również do pakowania w siatkę krzewów i 
towarów ze szkółek leśnych. Dzięki mocnemu kątowi tuby możliwe jest 
łatwe owijanie siatką roślin w donicach lub sadzonek z bryłą korzeniową.

do pakowania w siatkę krzewów i 
. Dzięki mocnemu kątowi tuby możliwe jest 

łatwe owijanie siatką roślin w donicach lub sadzonek z bryłą korzeniową.

Zestaw montażowy do 
pakowarek

Przedłużenie ramy do pakowarek
Nr art. 91000500

Zestaw montażowy
łatwo się nakłada

Pakowarka nie jest zawarta w komplecie



www.drzewka-swiateczne.pl 105

Jaka pakowarka jest dla 
mnie odpowiednia? 

Tabela przeglądowa na 
końcu rozdziału pomoże 

Państwu dokonać wyboru!

Opakowanie drzewek na sprzedaż

Pakowarka z tubą GFK z tworzywa wzmocnionego 
(tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym)
Bardzo wytrzymałe urządzenie. Płynne przechodzenie z tuby do rury umożliwia 
owijanie drzewek w siatkę ze znacznie mniejszym nakładem siły.

Wzmocniona wersja urządzeń o średnicy 55, 65 i 90 z masywnym uchwy-
tem. W wersji 55 i 65 spawany pierścień oporowy jest kilkakrotnie skręcony 
z tubą.

Wzmocnienie w urządze-
niu z tworzywa wzmoc-
nionego Ø 55 i Ø 65 cm

Urządzenie GFK z tworzywa wzmocnionego Ø 90 cm 
z 4 gwoźdźmi do mocowania np. do podłoża

Pakowarka Ø 25 cm GFK 
z tworzywa wzmocnionego

Pakowarka Ø 45 cm GFK
z tworzywa wzmocnionego

Pakowarka Ø 55 cm GFK z tworzywa wzmocnionego, z pierścieniem metalo-
wym, pierścieniem gumowym w zestawie
Nr art. 91550021
Pakowarka Ø 65 cm GFK z tworzywa wzmocnionego, z pierścieniem metalo-
wym, pierścieniem gumowym w zestawie
Nr art. 91650021
Pakowarka Ø 90 cm GFK z tworzywa wzmocnionego, z pierścieniem metalo-
wym, gumą hamującą, 4 gwoździe ziemne, 4 pasy mocujące.
Nr art. 91900021

Pakowarka Ø 25 cm GFK z tworzywa wzmocnionego
Nr art. 91250021
Pakowarka Ø 34 cm GFK z tworzywa wzmocnionego
Nr art. 91340021
Pakowarka Ø 45 cm GFK z tworzywa wzmocnionego
Nr art. 91450021
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DIWA - obcinacz siatki „Secur“ z ostrzem wymiennym
Nowy zaprojektowany obcinacz siatki DIWA „Secur“ (Fix`nSafe), który 
pasuje uniwersalnie do każdej pakowarki. Szybka wymiana ostrza bez 
użycia narzędzi z uchwytem ostrza z tworzywa sztucznego w czerwonym 
ostrzegawczym kolorze. Bezpieczny, ponieważ ostrza są wpuszczone z obu 
stron. Wewnątrz znajduje się dostępne ostrze wymienne. 
Dane techniczne
• Uchwyt podstawowy z ocynkowanego metalu
• 2-częściowy obcinak taśmy z tworzywa POM (polioksymetylen)
• 2 profesjonalne ostrza przemysłowe
• Śruby mocujące do wszystkich powszechnie używanych pakowarek 
   (2 śruby M5 z nakrętką, 1 śruba M10 z 2 podkładkami i nakrętką) 

DIWA - obcinacz siatki „Secur“ z ostrzem wymiennym
Nr art. 93869114
Ostrza wymienne do pakowarek w pudełku plastikowym - 10 sztuk
Nr art. 91000305
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Opakowanie drzewek na sprzedaż

Do wymiany wpuszczanego wewnątrz 
ostrza wyciąga się czerwoną część 
z tworzywa sztucznego z metalowe-
go trzonka i otwiera się przez lekkie 
odkręcenie.

Ostrze wymienne
w zasięgu ręki

Ręczny obcinacz siatki 
Bezpieczny obcinacz z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego 
ABS. Brak kontaktu z ostrzem, ponieważ jest ono wpuszczone w głowicę 
tnącą w sposób zabezpieczający przed obrażeniami, z dodatkową ochroną 
ostrza przy pasku bezpieczeństwa. Ostrze ze stali nierdzewnej.
Możliwości zastosowania: Otwieranie siatek na drzewku, odcinanie siatki 
po opakowaniu, otwierania folii i kartonów.

Ręczny obcinacz siatki
Nr art. 91000310
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Ostrza wymienne do pakowarek w pudełku plastikowym - 10 sztuk
Nr art. 91000305
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Części zamienne do pakowarek

Pierścień gumowy

Pierścień metalowy

Ostrza wymienne do wszystkich pakowarek Wacker

Opakowanie drzewek na sprzedaż

Pierścień gumowy do pakowarki z tworzywa wzmocnio-
nego albo metalowej
Pierścień gumowy Ø 25 cm do wszystkich urządzeń o średnicy 25 
Nr art. 91250100
Pierścień gumowy Ø 34 cm do wszystkich urządzeń o średnicy 34 
Nr art. 91340100
Pierścień gumowy Ø 45 cm do wszystkich urządzeń o średnicy 45 
Nr art. 91450100
Pierścień gumowy Ø 55 cm do wszystkich urządzeń o średnicy 55 
Nr art. 91550100
Pierścień gumowy Ø 65 cm do wszystkich urządzeń o średnicy 65 
Nr art. 91650100
Pierścień gumowy Ø 90 cm do wszystkich urządzeń o średnicy 65 
Nr art. 91900100

Pierścień metalowy do tuby metalowej WACKER
Pierścień metalowy Ø 25 cm - „Metal“
Nr art. 91250211
Pierścień metalowy Ø 34 cm - „Metal“
Nr art. 91340211
Pierścień metalowy Ø 45 cm - „Metal“
Nr art. 91450211
Pierścień metalowy Ø 55 cm - „Metal“
Nr art. 91550211

Pierścień metalowy do tuby z tworzywa wzmocnionego 
GFK / WACKER
Pierścień metalowy Ø 25 cm - „Tworzywo wzmocnione“
Nr art. 91250221
Pierścień metalowy Ø 34 cm - „Tworzywo wzmocnione“
Nr art. 91340221
Pierścień metalowy Ø 45 cm - „Tworzywo wzmocnione“
Nr art. 91450221
Pierścień metalowy Ø 55 cm - „Tworzywo wzmocnione“
Nr art. 91550221
Pierścień metalowy Ø 65 cm - „Tworzywo wzmocnione“
Nr art. 91650221
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DIWA Kompakt WACKER z tubą metalową

Numer artykułu 9145 0031 9125 0011 9134 0011 9145 0011 91550011

Średnica (średnica 
wewn. rury do siatki)

Ø 45 cm Ø 25 cm Ø 34 cm Ø 45 cm Ø 55 cm

Sposób montażu / 
materiał tuba i rura 
do siatki

dwuczęściowa z 
ocynkowanej blachy 
stalowej

z ocynkowanej blachy stalowej,  
tuby i rury do siatki są na stałe zespawane w jedną część

Sposób montażu / 
materiał tuba pod-
stawa

dwuczęściowa z 
ocynkowanej rury 
stalowej

jednoczęściowy, masywny z ocynkowanej rury stalowej

Zalety / Cechy kompakta konstruk-
cja, rozkładana 
na cztery części, 
przechowywanie 
z oszczędnością 
miejsca

wytrzymałe, bardzo sprawdzone urządzenie, niski nakład siły 
przy pakowaniu w siatkę dzięki wąskiej tubie, dobra stabilność 

dzięki szerokiej podstawie 

Naciągnąć opakowa-
nie z siatki

Otworzyć zamknięcie 
bagnetowe, założyć 
nowy kołnierz

Zdjąć pierścień metalowy i pierścień gumowy z rury, siatkę 
naciąga się od przodu

Do rozmiarów drze-
wek (przy normalnej 
grubości drzewka)

do 230 cm do 140 cm do 180 cm do 250 cm do 300 cm

Zastosowanie na place handlowe z 
małymi ilościami

dla placów handlowych z 
mniejszymi drzewkami lub 

jako drugie urządzenie, aby 
ciaśniej pakować mniejsze 

drzewka

„Klasyk“ dla 
zwykłych 
stoisk handlo-
wych

jako drugie 
urządzenie 
dla większych 
drzew na 
placu handlo-
wym

Zalecenie dotyczące 
ilości na sezon

do 200 drzewek / 
sezon

do 1500 drzewek / sezon 300 drzewek / 
sezon

Ciężar własny (z 
podstawą)

20 kg 20 kg 21 kg 24 kg 27 kg

Sposób wysyłki korzystna cenowo 
dostawa w dwóch 
kartonach

Dostawa na palecie

 

Porównanie pakowarek metalowych
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DIWA Kompakt WACKER metal

Opakowanie drzewek na sprzedaż
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WACKER z tubą z tworzywa wzmocnionego

Numer artykułu 91250021 9134 0021 9145 0021 9155 0021 9165 0021 91900021

Średnica (średnica 
wewn. rury do 
siatki)

Ø 25 Ø 34 cm Ø 45 cm Ø 55 cm Ø 65 cm Ø 90 cm

Sposób montażu / 
materiał tuba i rura 
do siatki

Tuba i rura są jedną częścią, przez co zapew-
niona jest prosta obsługa, idealna również dla 

kobiet   

taka jak tuba z tworzywa 
wzmocnionego 45, ale 

dodatkowo z masywnym, 
kilkakrotnie przykręcanym 
pierścieniem podporowym

wielowarstwowe 
wzmocnione 
tworzywo 
sztuczne, dodat-
kowy pierścień 
podporowy 
z uchwytami 
mocującymi

Sposób montażu 
/ materiał tuba 
podstawa

jednoczęściowy, masywny z 
ocynkowanej rury stalowej

jednoczęściowy, masywny 
z ocynkowanej rury sta-

lowej, większy uchwyt do 
większych tub z tworzywa 

wzmocnionego

masywna sta-
lowa rura kwa-
dratowa 50 x 50 
mm, całkowicie 
ocynkowana

Zalety / Cechy wyjątkowo wytrzymałe wzmocnienie z włókna szklanego, dzięki płynnemu przejściu od tuby do 
rury do siatki możliwe jest proste zakładanie siatki z niewielkim nakładem siły,

 dobra stabilność dzięki szerokiej podstawie

Naciągnąć opako-
wanie z siatki

Zdjąć pierścień metalowy i pierścień gumowy z rury i założyć siatkę od przodu

Do rozmiarów 
drzewek (przy nor-
malnej grubości 
drzewka)

do 170 cm do 230 cm do 270 cm do 450 cm do 700 cm do 1500 cm 

Zastosowanie dla producen-
tów, którzy pa-
kują mniejsze 
ilości

aby ciaśniej 
owijać w siat-
kę większe 
drzewka 
(wyższy 
nakład siły)

na place 
handlowe 
z dużymi 
ilościami

jako urządzenie uzupeł-
niające na zwykłych lub 
dużych placach handlo-
wych, na plantacjach 
do pakowania drzewek 
dekoracyjnych

do dużych i 
ciężkich drze-
wek dekoracyj-
nych od 400 cm

Zalecenie dotyczą-
ce ilości na sezon

do 5000 drze-
wek / sezon

ponad 1000 drzewek / sezon w zależności od obszaru zastosowania

Ciężar własny (z 
podstawą)

20 kg 21 kg 24 kg 27 kg 29 kg 75 kg

Sposób wysyłki Dostawa na palecie

Porównanie pakowarek z tworzywa wzmocnionego GFK 
(tworzywosztucznewzmacnianewłóknem szklanym)
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WACKER z tworzywa 
wzmocnionego

WACKER z tworzywa 
wzmocnionego Ø 90 cm

Opakowanie drzewek na sprzedaż
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Opakowanie drzewek
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Siatka splot ST

Siatka o szerokich oczkach ze sprawdzonych płaskich 
splecionych włókien. Jest używana w większości do 
pakowania w sprzedaży końcowej. Drzewko jest lepiej 
wentylowane do czasu ostatecznego rozpakowania.

Siatka splot LZ

Bardzo wytrzymała siatka o wąskich oczkach, wykona-
na ze splecionych płaskich włókien, która nadaje się do 
prostego pakowania drzewek i bardzo dobrze chroniąca 
drzewko. Nadaje się szczególnie do frezarek hydraulicz-
nych i mechanicznych.

Siatka Mono LZ

Bardzo wytrzymała siatka o wąskich oczkach, wykona-
na z okrągłych włókien monofi lamentowych. Nadaje się 
zarówno do mechanicznych, jak i hydraulicznych ma-
szyn do pakowania. Wykorzystywana jest w większo-
ści do pakowania drzewek na uprawach i do transportu 
drzewek na plac handlowy, ponieważ drzewko dzięki 
wąskiej siatce chronione jest przed uszkodzeniami ze-
wnętrznymi.

Siatka splot ST

Siatka splot LZ

Siatka Mono LZ

Przegląd rodzajów siatek

Paczka próżniowa DIWA LZ 25 Mono
z rękawem z siatką

Paczka próżniowa DIWA LZ 34 Mono
z rękawem z siatką
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Artykuł LZ 20 
splot

LZ 25 
splot

Rozmiar Ø 20 cm Ø 25 cm 

Numer artykułu 83280440 83256396

Rodzaj paczki Paczki próżniowe z ochroną UV

mb. na paczkę 
(rękawy)

4200 m 
(14 x 300 m)

3000 m 
(2 x 5 x 300 m)

Rękawy na 
paczkę

14 10

Rodzaj włókna Włókno splotu (włókno płaskie)

Typ oczek wąskie oczka (oczko LZ)

Kolor bezbarwna (siatka wydaje się biała)

Zalecane 
zastosowanie

do pakowarek hydraulicznych oraz 
pakowarek ręcznych na plantacjach 
i placach handlowych

Przy normalnym 
stosunku
 wysokości do 
szerokości

na drzewka do 
120 cm

na drzewka do 
220 cm

Siatki do pakowania drzewek 
świątecznych

Siatka GIRO (bezbarwna):- sprawdzona przez lata i niezawodna- najwyższa jakość dzięki kompetencji   od GIRO

Paczka próżniowa 
z ochroną UV
Paczka próżniowa 

Rękaw z siatką
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Artykuł Splot LZ 31 Splot LZ 34 Splot LZ 45 Splot LZ 55 Splot LZ 65 

Rozmiar Ø 31 cm Ø 34 cm Ø 45 cm Ø 55 cm Ø 65 cm 

Numer artykułu 83316402 83346397 83454083 83574585 83655411

Rodzaj paczki Paczki próżniowe z ochroną UV Paczki prasowane z ochroną UV

mb. na paczkę 
(rękawy)

3000 m 
(2 x 5 x 300 m)

3000 m 
(2 x 5 x 300 m)

3000 m 
(12 x 250 m)

1500 m 
(6 x 250 m)

1500 m 
(6 x 250 m)

Rękawy na 
paczkę

10 10 12 6 6

Rodzaj włókna Włókno splotu (włókno płaskie)

Typ oczek wąskie oczka (oczko LZ)

Kolor bezbarwna (siatka wydaje się biała)

Zalecane 
zastosowanie

do pakowarek hydraulicznych oraz pakowarek ręcznych na plantacjach i placach handlowych

Przy normalnym 
stosunku
 wysokości do 
szerokości

na drzewka do 
240 cm

na drzewka do 
270 cm

na drzewka do 
320 cm

na drzewka do 
400 cm

na drzewka do 
600 cm

Siatka GIRO (bezbarwna):- sprawdzona przez lata i niezawodna- najwyższa jakość dzięki kompetencji   od GIRO

Paczki prasowane z ochroną UV

Siatki do pakowania drzewek 
świątecznych
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DIWA FreshNet (zielono-szara):Zbierany jest granulat w wielu kolorach i ponownie przekazywany do procesu pro-dukcji. Oszczędna dla zasobów produkcja

Paczki prasowana FreshNet 
z ochroną UVPaczki próżniowe DIWA 

LZ 45 Mono 

Siatki do pakowania drzewek 
świątecznych

Artykuł ST 45 
FreshNet

LZ 45 
FreshNet

LZ 25 
Mono

LZ 34 
Mono

LZ 45 
Mono

LZ 55 
Mono

Rozmiar Ø 45 cm Ø 45 cm Ø 25 cm Ø 34 cm Ø 45 cm Ø 55 cm 

Numer arty-
kułu

86486109 85480321 85163000 85153000 85143000 85171500

Rodzaj paczki Paczki prasowane z ochroną UV Paczki próżniowe

mb. na 
paczkę 
(rękawy)

3600 m 
(12 x 300 m)

3000 m
(12 x 250 m)

3000 m 
(10 x 300 m)

3000 m 
(10 x 300 m)

3000 m 
(10 x 300 m)

1500 m 
(5 x 300 m)

Rękawy na 
paczkę

12 12 10 10 10 5

Rodzaj 
włókna

Włókno splotu (włókno płaskie) Włókno monofi lamentowe (bardzo odporne na rozerwanie 
okrągłe włókna)

Typ oczek szerokie oczka 
(oczko ST)

wąskie oczka (oczko LZ)

Kolor antracyt (drzewo wydaje się 
ciemniejsze)

bezbarwna (siatka wydaje się biała)

Zalecane za-
stosowanie

Ręczne pakowarki na placach 
handlowych

do pakowarek hydraulicznych na plantacjach
i pakowarki ręczne

Przy normal-
nym 
stosunku 
wysokości do 
szerokości

na drzewka do 
250 cm

na drzewka 
do 220 cm

na drzewka 
do 270 cm

na drzewka 
do 320 cm

na drzewka 
do 400 cm

Komentarz Korzystna cenowo siatka z mate-
riału z odzysku (pozostały, wyso-
kiej jakości oryginalny materiał)

Bardzo dobre właściwości przepływu z rury. Bardzo wysoka 
wytrzymałość na rozerwanie.

Rękaw z siatkąRękaw z siatką
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Tuba do montażu Longopac, Ø 45 
Nr art. 91450601
Rękaw foliowy Longopac czerwony, 120 m
Nr art. 87000000
Rękaw foliowy Longopac zielony, 120 m
Nr art. 87000001
Rękaw foliowy Longopac czerwony, 120 m, z tekstem „Frohe Weihnachten / 
Merry Christmas / Glædelig Jul / Joyeux Noël“
Nr art. 87000002
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Opakowanie drzewek

Proste zakładanie na pakowarce: 
Nałożyć i przykręcić.

WAŻNA WSKAZÓWKA!
Rękaw Longopac jest przeznaczony wyłącznie do transportu drzewek 
świątecznych. Drzewko należy rozpakować od razu po transporcie.

Tuba do montażu Longopac i rękaw foliowy 
Opakowanie foliowe do drzewek świątecznych. Najpierw owinąć drzewko w 
siatkę, a następnie w celu czystego transportu w folię. Możliwość stosowa-
nia na każdej dostępnej w sprzedaży pakowarce drzewek świątecznych. 
Tuby pasują do wszystkich dostępnych w handlu pakowarek Ø 45 cm. 
Rękaw foliowy można lekko naciągnąć na tubę. Dostępny jest rękaw foliowy 
w kolorze zielonym, czerwonym i czerwonym z tekstem „Wesołych świąt“ w 
czterech językach (patrz poniżej).

Dany pakiet rękaw foliowy zawiera:
• 1 pudełko z 120 m folią PE w kolorze czerwonym i zielonym 
   (oddychająca, w 100% nadaje się do recyklingu), grubość folii 22 my.
• 100 sztuk złączek kablowych

Rękaw foliowy Longopac czerwony z tekstem „Wesołych świąt“
w 4 językach D / GB / DK / FR

Rękaw foliowy można lekko naciągnąć na tubę. Dostępny jest rękaw foliowy 

Tuba do montażu Longopac

LZ 90 RAPHIA PB - 1000 m
Paczki po 5 kołnierzy x 200 m
LZ 90 RAPHIA PB - paczki po 5 x 200 m
Nr art. 83907290

Proste zakładanie na pakowarce: 

Rolka MONO ST 90/18 (1x350 m)
1 rolka / wielkość oczek 9 x 9 cm
Rolka MONO ST 90/18 (1 x 350 m)
Nr art. 87150090



www.drzewka-swiateczne.pl116

Czyszczarko-frezarki

Wynik frezowania np. 60 mm

Głowice do frezowania z dwoma nożami
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Czyszczarko-frezarki

WACKER
BHI
DIWA
Noże zapasowe
Głowice do frezowania
Akcesoria

Dzięki naszej produkcji własnej, zaopatrzeniu na zapas i zaopatrzeniu w części wy-
mienne oferujemy Państwu wszystkie trzy rodzaje maszyn, najlepszy stosunek ceny 
do jakości i znakomity serwis.

117
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Czyszczarko-frezarka Wacker, 230 V, z przekładnią redukcyjną, 
średnica pnia 150 mm, długość frezu 130 mm  
Nr art. 93111109

Czyszczarko-frezarki

Czyszczarko-frezarki Wacker mają stałą głowicę z podwójnymi nożami z 
pełnego materiału z nożami precyzyjnymi, które umożliwiają oczyszcze-
nie i frezowanie w jednym procesie roboczym z wynikiem frezowania 60 
mm. Wzmocnione łożyska kulkowe wału i klapka ochronna z automatycz-
nym zamknięciem zapewniają prostą obsługę. Włącznik nożny można 
indywidualnie dopasować. Precyzyjne noże wymienia się szybko i pasują 
od razu optymalnie bez długiego ustawiania. Noże pochodzą z przemysłu 
przetwórczego drewna.

Czyszczarko-frezarka Wacker 230 V 
z przekładnią redukcyjną do 150 mm 
Średnica pnia
Dane techniczne
Głowica z dwoma nożami precyzyjnymi do 150 mm średnicy uchwytu pnia / 
wynik frezowania 60 mm / długość frezu 130 mm / 
230 V / 2,2 kW / klasa ochrony IP55 / 550 obr./min z przekładnią redukcyjną 
do optymalizacji liczby obrotów i siły, tzn. zredukowanego nakładu siły /
zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym / automatyczny hamulec 
silnikowy

Silnik 400 V i 2,2 kW
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Głowica z dwoma nożami precyzyjnymi do 150 mm średnicy uchwytu pnia / 

230 V / 2,2 kW / klasa ochrony IP55 / 550 obr./min z przekładnią redukcyjną 
do optymalizacji liczby obrotów i siły, tzn. zredukowanego nakładu siły /
zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym / automatyczny hamulec 

Przekładnia redukcyjna

Przykład prostej obsługi maszyny do frezowania WACKER

Szczegółowo dopracowane

• Dostępna również z głowicą z podwójnymi ostrzami 40, 50, 70 lub 80 mm. 
   Patrz na stronie 120.
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Czyszczarko-frezarka Wacker 230 V, z przekładnią redukcyjną, 
układ szybkiej wymiany, głowice do frezowania 60 mm i 80 mm, 
długość frezu 130 mm
Nr art. 93111111

Czyszczarko-frezarki
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Czyszczarko-frezarka Wacker 230 V z 
przekładnią redukcyjną i układem szybkiej wymiany
włącznie z głowicami do frezowania 60 mm i 80 mm
Sprawdzona i niezawodna czyszczarko-frezarka Wacker teraz z systemem 
szybkiej wymiany. Można wymienić pasującą głowicę do frezowania za 
pomocą układu szybkiej wymiany w bardzo krótkim czasie. 
  
Dane techniczne
Dwie głowice z podwójnymi nożami w rozmiarach 60 mm do 150 mm śred-
nicy uchwytu pnia i 80 mm do 180 mm średnicy uchwytu pnia
 / długość frezu po 130 mm / 230 V / 2,2 kW klasa ochrony 
IP55 / 550 obr./min z przekładnią redukcyjną do optymalizacji liczby 
obrotów i siły, tzn. zredukowanego nakładu siły /zabezpieczenie przed 
przeciążeniem termicznym i hamulec silnikowy / wyłącznik bezpieczeństwa 
na obudowie / układ szybkiej wymiany 
Zawartość zestawu: 1 klucz oczkowo-widłowy 8 mm

Czyszczarko-frezarka Wacker 230 V, z przekładnią redukcyjną, 

przekładnią redukcyjną i układem szybkiej wymiany
włącznie z głowicami do frezowania 60 mm i 80 mm
Sprawdzona i niezawodna czyszczarko-frezarka Wacker teraz z systemem 
szybkiej wymiany. Można wymienić pasującą głowicę do frezowania za 

Dwie głowice z podwójnymi nożami w rozmiarach 60 mm do 150 mm śred-
nicy uchwytu pnia i 80 mm do 180 mm średnicy uchwytu pnia

IP55 / 550 obr./min z przekładnią redukcyjną do optymalizacji liczby 
obrotów i siły, tzn. zredukowanego nakładu siły /zabezpieczenie przed 
przeciążeniem termicznym i hamulec silnikowy / wyłącznik bezpieczeństwa 

Prosta wymiana głowicy do 
frezowania dzięki układowi 
szybkiej wymiany

• Dostępna również z głowicą z podwójnymi nożami 40, 50 lub 70 mm. Patrz 
   na stronie 120.

Dane techniczne
Głowica do frezowania z podwójnymi nożami z dwoma nożami precyzyjnymi 
do średnicy uchwytu pnia 150 mm / wynik frezowania 60 mm / długość frezu 
130 mm / 400 V / 2,2 kW klasa ochrony / IP55 / 1400 obr./min bez przekładni
 redukcyjnej / zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym / automatycz-
ny hamulec silnikowy / odporny na zużycie silnik trójfazowy o stałej mocy

Czyszczarko-frezarka Wacker 400 V 
do średnicy pnia 150 mm

Czyszczarko-frezarka Wacker, 400 V, z przekładnią redukcyjną,
średnica pnia 150 mm, długość frezu 130 mm  
Nr art. 93111110 

• Dostępna również z głowicą do frezowania 40, 50 lub 80 mm. Patrz na 
   stronie 120.
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Głowice do frezowania do czyszczarko-frezarek WACKER

pełne aluminium, noże precyzyjne, średnica pnia 125, 150 lub 180 mm z wynikiem 60 mm, długość frezu 130 mm. Prosta 
wymiana noży dzięki stałej pozycji noża, nie jest potrzebne ustawianie. Pasuje do wszystkich czyszczarko-frezarek Wac-
ker od roku produkcji 2002. Rozmiary głowic do frezowania 170 i 180 mm pasują tylko od roku produkcji 2014.
• Na życzenie dostępne również Ø 40 mm i Ø 50 mm. Średnica wału 24 mm.

Głowica do frezowania z 
uchwytem pnia do 125 mm

Do frezarek WACKER i BHI 
używamy wyłącznie noży pre-
cyzyjnych, jakie używane są w 
przemyśle obróbki drewna.

Głowica do frezowania z 
uchwytem pnia do 150 mm

• Te i inne kable znaleźć można również w rozdziale Światło i elektronika.

Głowice do frezowania z aluminium

Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 40 mm, uchwyt pnia 125 mm         Nr art. 93111051
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 50 mm, uchwyt pnia 125 mm       Nr art. 93111052
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 60 mm, uchwyt pnia 125 mm       Nr art. 93660102
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 60 mm, uchwyt pnia 150 mm       Nr art. 93121111
Głowica do frez. z dwoma noż. Ø 70 mm, od roku produkcji 2014, uchwyt pnia 170 mm      Nr art. 93121114
Głowica do frez. z dwoma noż. Ø 80 mm, od roku produkcji 2014, uchwyt pnia 180 mm      Nr art. 93121113

Kabel do czyszczarko-frezarek WACKER
Przedłużacz 230 V do zastosowania na zewnątrz, 1,5 mm², 5 m         Nr art. 99100005
Przedłużacz 230 V do zastosowania na zewnątrz, 1,5 mm², 20 m         Nr art. 99100020
Przedłużacz CEE 400 V do zastosowania na zewnątrz, H07RN-F 5 G2.50 mm², 10 m       Nr art. 99104010

Głowica do frezowania z 
układem szybkiej wymiany

Aluminiowe głowice do frezowania z układem szybkiej wymiany
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 40 mm, uchwyt pnia 125 mm, (SW)      Nr art. 93111053
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 50 mm, uchwyt pnia 125 mm, (SW)      Nr art. 93111054
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 60 mm, uchwyt pnia 150 mm, (SW)      Nr art. 93111055
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 70 mm, uchwyt pnia 170 mm, (SW)      Nr art. 93111056
Głowica do frezowania z dwoma nożami Ø 80 mm, uchwyt pnia 180 mm, (SW)      Nr art. 93111057

Części wymienne do czyszczarko-frezarek WACKER
2-częściowy zestaw noży wymiennych Wacker, pasujący do głowic do frezowania Ø 60/70/80 mm 
Nr art. 93152255
i dla nr art. 93660102, 93111051, 93111052
2-częściowy zestaw noży wymiennych Wacker, pasujący do głowic do frezowania Ø 40/50 mm
Nr art. 93121112
i do art. 93121111, 93111109, 93111110, 93121113
Śruby mocujące, zestaw 4-częściowy do mocowania noży wymiennych        Nr art. 93909093
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BHI V-2.2 czyszczarko-frezarka 400 V, zakres regulacji 70 - 90 mm, 
średnica pnia 125 mm
Nr art. 93793001

Czyszczarko-frezarka BHI V-1.2 230 V, zakres regulacji 40 - 70 mm, 
średnica pnia 115 mm
Nr art. 93472001
BHI V-1.2 czyszczarko-frezarka 400 V, zakres regulacji 40 - 70 mm, 
średnica pnia 115 mm
Nr art. 93473001

Czyszczarko-frezarki
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BHI V-1.2 czyszczarko-frezarka 230 V lub 400 V
Wysokiej jakości czyszczarko-frezarka BHI z silnikiem elektrycznym, 
regulowana głowica do frezowania. uchwyt pnia 115 mm, możliwość 
regulacji wyniku frezowania od 40 do 70 mm. Prosta wymiana noży dzięki 
stałej pozycji noża, nie jest potrzebne ustawianie. Wbudowana przekładnia 
redukcyjna optymalizuje liczbę obrotów i siłę. Nakład siły i ruchy wsteczne 
są przez to znacznie zredukowane podczas procesu frezowania.
Dane techniczne
230 lub 400 V / 1,5 kW / głowica do frezowania regulowana 40 do 70 mm 
/ 550 obr./min
ciężar ok. 52 kg

BHI V-2.2 czyszczarko-frezarka 400 V
Wysokiej jakości czyszczarko-frezarka BHI z silnikiem elektrycznym 400 
V, regulowana głowica do frezowania. uchwyt pnia 125 mm, możliwość 
regulacji wyniku frezowania od 70 do 90 mm. Prosta wymiana noży dzięki 
stałej pozycji noża, nie jest potrzebne ustawianie. Odporny na zużycie silnik 
trójfazowy o stałej mocy.
Dane techniczne
400 V / 2,2 kW / głowica do frezowania regulowana 70 do 90 mm / 550 obr./
min ciężar ok. 54 kg

Dźwignią ustawia się wybraną 
średnicę pnia.

Części zamienne do czyszczarko-frezarek BHI

Klapa ochronna zamyka się au-
tomatycznie po każdym procesie 
frezowania przy wyciąganiu fre-
zowanego pnia.

Wyjątkowa z regulowaną głowicą do 
frezowania

Do frezarek WACKER i BHI używamy 
wyłącznie noży precyzyjnych, jakie uży-
wane są w przemyśle obróbki drewna.

Precyzyjny nóż BHI
Nr art. 93000121
Śruby wymienne BHI, 3 sztuki do mocowania noży wymiennych
Nr art. 93001121
BHI - szczęki do noży do regulowanej głowicy do frezowania pasujące do 
40-70/70-90 mm
Nr art. 93470131
BHI - szczęki trzymające do regulowanej głowicy do frezowania pasujące do 
40-70/70-90 mm
Nr art. 93470141
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BHI 3-głowicowa czyszczarko-frezarka, V3.K benzyna 9 PS
Nr art. 93080002

Czyszczarko-frezarki
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BHI 3-głowicowa czyszczarko-frezarka z 
13 PS silnik benzynowy
Czyszczarko-frezarka benzynowa BHI V3.K 13 PS do drzewek świą-
tecznych ma 3 na stałe zamontowane głowice do frezowania o wyniku 
frezowania 40, 60 i 80 mm. Jako wysokiej jakości czyszczarko-frezarka 
nadaje się do obrabiania dużej ilości drzew, niezależnie od zasilania. Z 3 
rozmiarami głowic do frezowania maszyna jest bardzo elastyczna. Można 
obrabiać pnie drzew od średnicy 180 mm do 125 mm. 

Dane techniczne
13 PS Wiltec 390 ccm / przekładnia redukcyjna z wałem 25 mm / nastawny 
napęd pasowy przekładnia 2 : 1 / awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa / 
obudowa powlekana proszkowo / podwozie Work and 
Go / klapy bezpieczeństwa przed głowicami do frezowania / układ szybkiej 
wymiany noży Wacker bez prac nastawczych

BHI 3-głowicowa czyszczarko-frezarka z
Silnik elektryczny 400 V
Czyszczarko-frezarka V3.K 400 V do drzewek świątecznych ma 3 na stałe 
zamontowane głowice do frezowania o wyniku frezowania 40, 60 i 80 mm. 
Jako wysokiej jakości czyszczarko-frezarka nadaje się do obrabiania dużej 
ilości drzew. Z 3 rozmiarami głowic do frezowania maszyna jest bardzo 
elastyczna. Można obrabiać pnie drzew od średnicy 180 mm do 125 mm.  

Dane techniczne
Silnik elektryczny 400 V 3 kW / nożny wyłącznik bezpieczeństwa / wyłącznik 
bezpieczeństwa na obudowie / nastawczy napęd paskowy przekładnia 2 : 
1 / obudowa powlekana proszkowo / podwozie Work and Go / klapy bez-
pieczeństwa przed głowicami do frezowania / układ szybkiej wymiany noży 
Wacker bez prac nastawczych

BHI 3-głowicowa czyszczarko-frezarka, V3.K 400 V
Nr art. 93080001

BHI 3-głowicowe czyszczarko-frezarki
z 3 głowicami do frezowania w rozmiarach 40 mm, 60 mm i 80 mm.
• Profesjonalne urządzenie od profesjonalistów dla profesjonalistów
• wydajny
• opcjonalnie silnik benzynowy lub silnik elektryczny 400 V
• mobilna z dwoma gumowymi kołami

Oś koła jest ustawiana 
nogą w taki sposób, że 
czyszczarko-frezarka 
staje na kołach 

Z dwoma uchwytami 
transportowymi można 
przesunąć czyszczarko-
-frezarkę 

Trzy głowice do frezowania BHI 
3-głowicowej
Czyszczarko-frezarki
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DIWA - Frezarka W-EE, 230 V, standardowa głowica do frezarki 60 mm
Nr art. 93862003
Opcjonalnie: 40 / 50 / 70 / 80 mm głowica do frezowania z odlewu aluminium
DIWA czyszczarko-frezarka W-EE, 230 V, standardowa głowica do 
frezowania 60 mm
Nr art. 93862004
Opcjonalnie: 50 / 70 / 80 mm głowica do frezowania z pełnego aluminium

Czyszczarko-frezarki
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Program frezarek DIWA

W-EE 230 Volt W-EE 400 Volt Podwójna głowica 400 V Vario 400 V Benzyna BS

Frezarki DIWA są standardowo 
wyposażone w głowicę do frezowania 
60 mm. Maszyny można na życzenie 
dostarczyć również z innymi rozmia-
rami głowic do frezowania!

Opcjonalnie: 40 / 50 / 70 / 80 mm głowica do frezowania z odlewu aluminium

DIWA W-EE 230 V / 60 mm 
Maszyna do frezowania drzewek świątecznych z przekładnią redukcyjną, 
nożnym wyłącznikiem bezpieczeństwa i elektronicznym hamulcem włącza-
nym natychmiast, całkowicie ocynkowaną obudową 
z samouchylną klapą zamykającą. Całkowicie ocynkowana, stabilna 
podstawa. Głowica do frezowania każdorazowo z dwoma nożami do 
frezowania.

Dane techniczne
Uchwyt pnia do 200 mm / długość frezu 140-150 mm / 230 V silnik elek-
tryczny / moc 2,2 kW / redukcja z 3000 obr./min na 550 obr./min
Opcjonalnie: 50 / 60 / 70 / 80 mm głowica do frezowania z pełnego alum-
inium 
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DIWA - Frezarka 400 V, standardowa głowica do frezowania 60 mm 
Nr art. 93863003
Opcjonalnie: 30 / 40 / 50 / 70 / 80 / 100 mm głowice do frezowania z 
odlewu aluminium
DIWA czyszczarko-frezarka 400 V, standardowa głowica do frezowania 
60 mm 
Nr art. 93863004
Opcjonalnie: 50 / 70 / 80 mm głowice do frezowania z pełnego aluminium

Wyłącznik awaryjny, zamykany
Nr art. 93869113
DIWA - Elektronika z lampami probierczymi do faz (do maszyn do frezowania 
rok produkcji przed 2016)
Nr art. 93869007

Czyszczarko-frezarki
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DIWA W-EE 400 V / 60 mm 
• trwała obudowa dzięki całkowicie ocynkowanej obudowie
• duży wybór różnych głowic do frezowania
• do wyboru jako frezarka lub czyszczarko-frezarka
• wymiana noży w ciągu sekundy

Maszyna DIWA W-EE 400 V przekonuje wytrzymałą konstrukcją, która 
została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania i odpowiada 
najwyższym wymogom bezpieczeństwa PZ.LSV. Dlatego maszyny DIWA 
są na nowo sprawdzane co pięć lat i dopasowywane do najnowszych 
przepisów ustawowych.

Dane techniczne
Całkowicie ocynkowana obudowa / sprawdzona przez GS / w zależności 
od rozmiaru głowicy do frezowania: Uchwyt pnia 120 do 200 mm i długość 
frezu 140-150 mm / głowica do frezowania z dwoma nożami / silnik elek-
tryczny 400 V 3 kW / 1400 obr./min. / nożny wyłącznik bezpieczeństwa 
Numer certyfi katu kontroli GS LSV-GS-2016/126

Akcesoria do wszystkich frezarek DIWA 400 V zamykany wyłącznik awaryjny

elektronika z 3 lampami 
probierczymi do faz

Głowice do frezowania DIWA typu „S“ z odlewu aluminium opcjonalne lub 
jako dodatkowe wyposażenie
DIWA - Głowica 80 „S“ do frezarek z wałem 28 mm  
Nr art. 93868020
Średnica 74 mm / długość frezu 150 mm / uchwyt pnia 192 mm
DIWA - Głowica 100 „S“ do frezarek z wałem 28 mm
Nr art. 93860020
Średnica 92 mm / długość frezu 150 mm / uchwyt pnia 192 mm

Głowice do frezowania DIWA pasują do naszych 
stojaków nożycowych

• specjalna wersja dla stojaków nożycowych DIWA, patrz strona 152 i 153 
• Drzewka stoją teraz prosto w stojakach nożycowych
Dzięki obu głowicom do frezowania 80 „S“ i 100 „S“ pień drzewka frezowa-
ny jest na ok. 74 und 92 mm, tak że stoi prosto między tulejami.  

Stojak nożycowy DIWA
do prezentacji drzewek 

znajdą Państwo na
stronach 152 i 153!
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Czyszczarko-frezarki
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DIWA maszyna do frezowania z podwójną głowicą 400 V, z 2 głowicami z 
odlewu aluminium, do wyboru od 40 mm do 100 mm
Nr art. 93864003
DIWA maszyna do frezowania z podwójną głowicą 400 Vf,  z 2 głowicami do 
frezowania z pełnego aluminium, do wyboru od 50 mm do 80 mm
Nr art. 93864004

DIWA frezarka Vario 400 V, głowice do frezowania z odlewu aluminium 
Nr art. 93866003
DIWA czyszczarko-frezarka Vario 400 V, głowice do frezowania z pełnego 
aluminium
Nr art. 93866004

DIWA podwójna głowica 400 V
Maszyna do frezowania „podwójna głowica“ z silnikiem elektrycznym 400 V, 3 kW, 
po lewej i prawej stronie po jednej głowicy do frezowania do uchwytu pnia 200 
mm, różne rozmiary głowic do wyboru, długość frezu 140 - 150 mm.
Dane techniczne
400 V / 3 kW / 1400 obr./min.

DIWA Vario 400 Volt
z wymiennymi głowicami do frezowania 40 - 100 mm
Maszyna do frezowania drzewek świątecznych z nożnym wyłącznikiem bezpie-
czeństwa i elektrycznym natychmiast wyłączanym hamulcem, całkowicie ocyn-
kowaną obudową z samouchylną klapą zamykającą. Głowice do frezowania z 
dwoma nożami do uchwytu pnia 200 mm, do wyboru głowica 40, 50, 60, 70, 80 
lub 100 mm, długość frezu 140 - 150 mm, bezproblemowa, szybka wymiana 
głowic do frezowania.
Dane techniczne
400 V / 3 kW / 1400 obr./min.

Krótki opis do wymiany głowic do frezowania
Patrz na stronie następnej!

dwoma nożami do uchwytu pnia 200 mm, do wyboru głowica 40, 50, 60, 70, 80 
bezproblemowa, szybka wymiana 

DIWA maszyna do frezowania z podwójną głowicą 400 Vf,  z 2 głowicami do 

Oba rozmiary głowic do frezowania można
określić samodzielnie
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DIWA - Frezarka benzynowa BS, standardowa głowica do frezowania 60 mm
Nr art. 93865004
Opcjonalnie: 40 / 50 / 70 mm głowice do frezowania z odlewu aluminium

Czyszczarko-frezarki
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DIWA frezarka na benzynę BS 
Maszyna do frezowania z 4-taktowym silnikiem benzynowym fi rmy Briggs 
& Stratton i wyłącznikiem bezpieczeństwa. Całkowicie ocynkowana obu-
dowa z samouchylną klapą zamykającą. Całkowicie ocynkowana, stabilna 
podstawa. Głowica do frezowania z odlewu aluminium, każdorazowo z 
dwoma nożami do frezowania. Idealne do zastosowania w uprawach lub 
na placach handlowych o niewystarczającym zasilaniu.
Dane techniczne
Uchwyt pnia do 150 mm / długość frezu 140-150 mm / 4-taktowy silnik 
Briggs & Stratton / moc 4 kW (6,5 PS) / przekładnia redukcyjna 1:2

DIWA - Frezarka benzynowa BS, standardowa głowica do frezowania 60 mm

2. Zwolnić podporę
    zabezpieczającą

1. Odkręcić śrubę 3. Zdjąć głowicę 
    do przodu

4. Założyć głowicę 
    wymienną od przodu 
    i przykręcić

Krótki opis wymiany głowic do frezowania w frezarce DIWA Vario 400 V
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DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 50 mm  Nr art. 93865022
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 60 mm  Nr art. 93866022
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 70 mm  Nr art. 93867022
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 80 mm  Nr art. 93868024

Głowice do frezowania do frezarek DIWA
Głowice do frezowania z odlewu aluminium z wysokiej jakości odpornego na 
złamanie pełnego aluminium z dwoma nożami, głowica do frezowania pnia 
do 200 mm, do wyboru 40, 50, 60, 70, 80 lub 100 mm, długość frezu 150 
mm. Średnica wału 28 mm.

Noże wymienne do frezarek DIWA
Wysokiej jakości noże w korzystnej cenie z niemieckiej produkcji do 
frezarek DIWA, w zestawie 2-częściowym:

Wszystkie noże 
„Made in Germany“ 

Odlew aluminium z pierścieniem wzmacniającym (nadaje się tylko do frezowa-
nia) z wysokiej jakości nożem:

Pełne aluminium (nadaje się do czyszczenia i frezowania) z wysokiej 
jakości nożami:

Głowice do frezowania DIWA typu „S“ z odlewu aluminium opcjonalne lub jako 
dodatkowe wyposażenie
DIWA - Głowica 80 „S“ do frezarek z wałem 28 mm  
Nr art. 93868020
Średnica 74 mm / długość frezu 150 mm / uchwyt pnia 192 mm
DIWA - Głowica 100 „S“ do frezarek z wałem 28 mm
Nr art. 93860020
Średnica 92 mm / długość frezu 150 mm / uchwyt pnia 192 mm

Głowice do frezowania DIWA W-EE 400 V pasujące do 
naszych stojaków nożycowych
• specjalna wersja dla stojaków nożycowych DIWA, patrz strona 152 i 153
• Drzewka stoją teraz prosto w stojakach nożycowych
Dzięki obu głowicom do frezowania 80 „S“ i 100 „S“ pień drzewka frezowa-
ny jest na ok. 74 und 92 mm, tak że stoi prosto między tulejami.

Czyszczarko-frezarki

DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 30 mm  Nr art. 93863021
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 40 mm  Nr art. 93864021
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 50 mm  Nr art. 93865021
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 60 mm  Nr art. 93866021
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 70 mm  Nr art. 93867021
DIWA głowica do frezowania z dwoma nożami - 80 mm  Nr art. 93868021
DIWA głowica do frez. z dwoma nożami - 100 mm  Nr art. 93860021

Z głowicą do frezowania typu „S“ fre-
zowane drzewko stoi prosto w stojaku!

DIWA wysokiej jakości nóż do głowicy do frezowania 30 mm  Nr art. 93860031
DIWA wysokiej jakości nóż do głowicy do frezowania 40 mm  Nr art. 93860041
DIWA wysokiej jakości nóż do głowicy do frezowania 50 mm  Nr art. 93860051
DIWA wysokiej jakości nóż do głowicy do frezowania 60 mm  Nr art. 93860061
DIWA wysokiej jakości nóż do głowicy do frezowania 70 mm  Nr art. 93860071
DIWA wysokiej jakości nóż do głowicy do frezowania 80 mm  Nr art. 93860081
DIWA wysokiej jak. nóż do głowicy do frezowania 100 mm      Nr art. 93860101



www.drzewka-swiateczne.pl

Czyszczarko-frezarki

128

Przedłużacz CEE, 10 m   
Nr art. 93862008

Przedłużacz złącze CEE na wtyczkę ze stykiem ochronnym, 5 m
Nr art. 93862007

Przewód adapterowy ze złączem kątowym 230 V, 1,5 m 
Nr art. 93862006

Przewód adapterowy ze złączem kątowym 230 V / 16 A / 
3-biegunowy / 1,5 m
Przewód adapterowy H07RN-F 3G2,5 złącze kątowe. Zintegrowane 
gniazdko ze stykiem ochronnym z klapką i wtyczką ze stykiem ochronnym.
Dane techniczne
Zasilanie: 230 V / 16 A / maks. 3500 W
Klasa ochrony: IP44 - do zastosowania na zewnątrz
Przekrój poprzeczny: 3 x 2,5 mm²

Przedłużacz złącze CEE 
na wtyczkę ze stykiem ochronnym 5 m
Wersja ze złączem CEE na wtyczkę ze stykiem ochronnym, długość 5,0 
m.
Dane techniczne
Zasilanie: 230 V / 16 A / maks. 3500 W
Klasa ochrony: IP44 - do zastosowania na zewnątrz
Przekrój poprzeczny: 3 x 2,5 mm²

Przedłużacz CEE 230 V / 16 A /
3-biegunowy / 10 m
Przedłużacz, długość 10 m, sprawdzony wg DIN VDE 0620-1, IEC 60309, 
CE. Sprawdzony przez RN-F zgodnie z DIN VDE 0282-4, IEC 309, CE.
Dane techniczne
Ciężki przewód gumowy H07RN-F 3G2,5
Klasa ochrony: IP44 - do zastosowania na zewnątrz
Przekrój poprzeczny: 3 x 2,5 mm²

Te i inne kable znaleźć można w rozdziale Światło i elektronika.

Kabel do dwóch frezarek DIWA
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OPN Super spray wielofunkcyjny OP 50 S 400 ml
Wysoce wydajny olej do konserwacji i pielęgnacji o następujących właściwo-
ściach: 
• specjalna formuła działania, dlatego nadaje się do uniwersalnego użytku
• czyści, chroni, pielęgnuje 
• spray kontaktowy, olej pełzający, szybki rozpuszczalnik rdzy, środek do 
   ochrony przez korozją 
• Odporność na temperaturę ok. - 30°C do ok. + 200°C 
• Profesjonalna jakość    

OPN Super spray wielofunkcyjny OP 50 S 400 ml  
Nr art. 99900077

Czyszczarko-frezarki
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Olej do konserwacji i pielęgnacji
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Odzież
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Odzież

Odzież przeciwdeszczowa
Odzież z ochroną przed przecięciem 
Kurtki softshell
Kurtki sprzedawcy
Ochraniacze na rękawy
Rękawice robocze
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Zestaw naprawczy do odzieży roboczej DIWA
Zestaw naprawczy do odzieży roboczej DIWA Nr art. 97322001

Odzież

Odzież przeciwdeszczowa idealna dla 
sprzedawców
Kurtka przeciwdeszczowa DIWA 
Kurtka przeciwdeszczowa, oddychająca, wodo- i wiatroszczelna, rozciąga-
na wzdłuż i wszerz. 
• Szwy zgrzewane podwójnie
• osłonięty przedni zamek błyskawiczny z dodatkowymi zamknięciami na 
   guziki wciskane
• bardzo lekki i miękki materiał
• kaptur ze ściągaczem zintegrowany w kołnierzu
• elastyczne mankiety z dodatkowym zamknięciem na rzep
• ściągacz sznurkowy w brzegu
• dwie naszyte kieszenie z patką, tzn. otwór jest każdorazowo przykryty 
   klapą
• Wentylacja pleców
• Norma EN 343, klasa 1
• Materiał PU na nośnej tkaninie poliestrowej 
• Kolor: zielony

Spodnie przeciwdeszczowe DIWA 
Przeciwdeszczowe spodnie robocze, oddychające, wiatro- i wodoszczelne, 
rozciągliwy materiał, materiał wierzchni PU na poliestrowej tkaninie nośnej, 
ok. 190 g/m²
• Materiał wierzchni wg EN 343
• Szwy zgrzewane i podwójnie lakowane
• Regulowane paski
• wykończenia nogawek o regulowanej szerokości za pomocą guzika 
   wciskanego
• rozciągane wzdłuż i wszerz
• Kolor: oliwkowy
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Spodnie przeciwdeszczowe DIWA - rozmiar S  Nr art. 97322013
Spodnie przeciwdeszczowe DIWA - rozmiar M  Nr art. 97322014
Spodnie przeciwdeszczowe DIWA - rozmiar L  Nr art. 97322015
Spodnie przeciwdeszczowe DIWA - rozmiar XL  Nr art. 97322016 
Spodnie przeciwdeszczowe DIWA - rozmiar XXL  Nr art. 97322017
Spodnie przeciwdeszczowe DIWA - rozmiar XXXL  Nr art. 97322018

Kurtka przeciwdeszczowa DIWA - rozmiar S  Nr art. 97322007
Kurtka przeciwdeszczowa DIWA - rozmiar M  Nr art. 97322008
Kurtka przeciwdeszczowa DIWA - rozmiar L  Nr art. 97322009
Kurtka przeciwdeszczowa DIWA - rozmiar XL  Nr art. 97322010 
Kurtka przeciwdeszczowa DIWA - rozmiar XXL  Nr art. 97322011
Kurtka przeciwdeszczowa DIWA - rozmiar XXXL  Nr art. 97322012
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Odzież

Odzież przeciwdeszczowa idealna dla 
leśników

Kurtka przeciwdeszczowa ELKA 300 
Mocna jakość materiału do rybołówstwa dalekomorskiego 400 g/m², bardzo 
wytrzymały i mimo to miękki i elastyczny, bez otworów wentylacyjnych, szwy 
podwójnie zgrzewane, podwójne zamknięcie na guziki wciskane, ukryty rząd 
guzików wciskanych (bez widocznych guzików na zewnątrz), elastyczne 
ściągacze rękawów.
Kolor: oliwkowy zielony

Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 
Mocna jakość materiału do rybołówstwa dalekomorskiego 400 g/m², bardzo 
wytrzymałe i mimo to miękkie 
i elastyczne spodnie. Elastyczne gumowe szelki ze sprzączkami wtykowymi, 
bez rozcięcia. Idealna odzież do wszystkich prac podczas deszczowej 
pogody.
Kolor: oliwkowy zielony

Podwójne 
zamknięcie 
na guziki 
wciskane
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Ochraniacze 
na rękawy

Kurtka przeciwdeszczowa ELKA 300 - rozmiar S  Nr art. 97322047
Kurtka przeciwdeszczowa ELKA 300 - rozmiar M  Nr art. 97322048
Kurtka przeciwdeszczowa ELKA 300 - rozmiar L  Nr art. 97322049
Kurtka przeciwdeszczowa ELKA 300 - rozmiar XL  Nr art. 97322050
Kurtka przeciwdeszczowa ELKA 300 - rozmiar XXL  Nr art. 97322051
Ochraniacze na rękawy ELKA 300 - 43 cm   Nr art. 97322082

Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 - rozmiar S 
Nr art. 97322053
Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 - rozmiar M 
Nr art. 97322054
Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 - rozmiar L 
Nr art. 97322055
Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 - rozmiar XL
Nr art. 97322056
Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 - rozmiar XXL
Nr art. 97322057
Spodnie robocze przeciwdeszczowe ELKA 300 - rozmiar XXXL 
Nr art. 97322058 
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Kurtki softshell z ochroną przed przecięciem szare/jaskrawo pomarańczowe 
Watex 
Kurtka softshell Watex rozmiar S   Nr art. 97410002
Kurtka softshell Watex rozmiar M   Nr art. 97410003
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar L   Nr art. 97410004
Kurtka softshell Watex rozmiar XL   Nr art. 97410005
Kurtka softshell Watex rozmiar XXL   Nr art. 97410006
Kurtka softshell Watex rozmiar XXXL   Nr art. 97410007

Odzież
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Odzież z ochroną przed przecięciem
Kombinacja kasku leśnego z ochroną przed przecię-
ciem Watex 
Kombinacja kasku leśnego fi rmy Watex do bezpiecznej ochrony przy 
maksymalnym komforcie. Osłona twarzy certyfi kowana zgodnie z EN 1731 
oferuje znakomitą ochronę dla oczu i twarzy. 4-punktowe wyposażenie 
wewnętrzne zapewnia bezpieczne trzymanie się. Kask można łatwo i szyb-
ko indywidualnie dopasować dzięki paskowi na karku. Perfekcyjną ochronę 
uszu zapewnia wysokiej jakości ochrona słuchu Peltor zgodnie z EN 352 
z mocowaniem wtykowym. Ten kask leśny posiada aprobatę FPA, posiada 
profesjonalną pieczęć KWF Profi  (jest to znak fi rmowy sprawdzonej techni-
ki leśnej) i jest sprawdzony i certyfi kowany zgodnie z EN 397.
• Obudowa kasku z polietylenu (PE)  
• uniwersalny kształt, ściągana w dół obudowa kasku
• Kolor: pomarańczowy

Kombinacja kasku leśnego z ochroną przed przecięciem Watex  
Kombinacja kasku leśnego Watex   Nr art. 97410001

Kurtka softshell z ochroną przed przecięciem szara/ja-
skrawo pomarańczowa Watex
Kurtka softshell z izolacją ciepła szaro/jasno pomarańczowa, wiatroszczelna, 
wodoodporna, oddychająca i wygodna w noszeniu.
• dwie kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym przy otworze
• jedna kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym przy otworze po 
   lewej stronie
• Zamek błyskawiczny z przodu
• Ściągacz w brzegu
• Kaptur ze ściągaczem, odpinany na zamek błyskawiczny
• w podszewką zimową

Kurtki softshell z ochroną przed przecięciem szare/jaskrawo pomarańczowe 

Kurtka softshell Watex rozmiar S   Nr art. 97410002
Kurtka softshell Watex rozmiar M   Nr art. 97410003
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar L   Nr art. 97410004
Kurtka softshell Watex rozmiar XL   Nr art. 97410005
Kurtka softshell Watex rozmiar XXL   Nr art. 97410006
Kurtka softshell Watex rozmiar XXXL   Nr art. 97410007

Kurtka softshell z izolacją ciepła szaro/jasno pomarańczowa, wiatroszczelna, 

Koszulka ostrzegawcza z ochroną przed przecięciem 
Watex
Koszulka jest aktywnie oddychająca i regulująca wilgoć. Cooldry transpor-
tuje wilgoć szybko na zewnątrz, gdzie ona paruje. Skóra pozostaje sucha, 
dzięki czemu temperatura ciała jest stała.
• 100% poliester
• Zamek błyskawiczny do kołnierza
• Kieszeń na zamek błyskawiczny na lewej piersi
Koszulka ostrzegawcza z ochroną przed przecięciem Watex 
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar S   Nr art. 97410010
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar M   Nr art. 97410011
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar L   Nr art. 97410012
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar XL   Nr art. 97410013
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar XXL  Nr art. 97410014
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar XXXL  Nr art. 97410015
Koszulka ostrzegawcza Watex rozmiar XXXXL  Nr art. 97410016
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Spodnie do pasa z ochroną przed przecięciem Watex
Spodnie do pasa z ochroną przed przecięciem Watex EN 381, klasa 1, forma 
A, wyposażenie Coolmax, elastyczne, wodo- i brudoodporne, wodoodporne 
końcówki nogawek, 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, tylna 
kieszeń z zamkiem błyskawicznym, z tylną częścią nogawki z wentylacyjnym 
zamkiem błyskawicznym, szlufki paska i guziki, podwyższony pas z tyłu, 
kształt dopasowany do ciała i oddychające. Posiada pieczęć KWF Profi , znak 
fi rmowy sprawdzonej techniki leśnej.
• Materiał: 30% Coolmax, 54% poliester, 16% lycra
• Ciężar:  2 kg

Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex
Czarno-czerwone obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem z wytrzyma-
łej i wodoodpornej pełnej skóry wołowej, wysoka cholewka w celu zwiększe-
nia stabilności. Antypoślizgowe, mocno profi lowane podeszwy 2-komponen-
towe. Wkładki z ochroną przed przecięciem klasy 2. Klasa 2 ochrony przed 
przecięciem zapewnia ochronę przy prędkościach łańcucha do 24 m/s, a 
mimo to spodnie są elastyczne. Ponadto obuwie skórzane spełnia wymogi 
obuwia ochronnego klasy S3, ponieważ wyposażone jest w nakładkę stalową 
i podeszwę stalową.
• czarna pełna skóra wołowa, czerwone aplikacje tekstylne
• wytrzymałe i wodoodporne
• Klasa 2 ochrony przed przecięciem i bezpieczeństwo S3 
 (nakładka stalowa / podeszwa stalowa)
• antypoślizgowe podeszwy 2-komponentowe
• wyściełane wykończenie cholewki
• wyściełany język
• zgodne z normami, EN ISO 20345:2011 S3, EN ISO 17249: 2007 
 Class 2 (24 m/s) 
• pieczęć KWF Standard, znak fi rmowy sprawdzonej techniki leśnej

obuwia ochronnego klasy S3, ponieważ wyposażone jest w nakładkę stalową 

Spodnie do pasa z ochroną przed przecięciem Watex 
Watex rozm. 46/48    Nr art. 97410020
Watex rozm. 50/52   Nr art. 97410021
Watex rozm. 54/56  Nr art. 97410022
Watex rozm. 58/60  Nr art. 97410023
Watex rozm. 62/64  Nr art. 97410024
Watex rozm. 24/25  Nr art. 97410025
Watex rozm. 26/27  Nr art. 97410026
Watex rozm. 28/29  Nr art. 97410027
Watex rozm. 90/94  Nr art. 97410028
Watex rozm. 98/102  Nr art. 97410029
Watex rozm. 106/110  Nr art. 97410030

Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex 
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 39     Nr art. 97410070
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 40     Nr art. 97410071
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 41     Nr art. 97410072
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 42     Nr art. 97410073
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 43     Nr art. 97410074
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 44     Nr art. 97410075
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 45     Nr art. 97410076
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 46     Nr art. 97410077
Obuwie skórzane z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 47     Nr art. 97410078
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Odzież z ochroną przed przecięciem
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex
Pomarańczowo-zielone obuwie gumowe z ochroną kostki.
• antypoślizgowa i nieścierana podeszwa
• silna izolacja przed zimnem
• wyściółka z obróbką antyseptyczną
• sznurowanie z trzema otworami w cholewce
• wzmocnienie tylnej części nogi
• pieczęć KWF Profi , znak fi rmowy sprawdzonej techniki leśnej
• EN 381-9 / EN ISO 20345:2004 / EN ISO 17249:2004
• z aprobatą FPA

Rękawica z ochroną przed przecięciem Watex
Jasnoszaro-czerwona rękawica leśnicza z ochroną przed przecięciem klasy 
2. Chroni dłonie podczas pracy w lesie przed obrażeniami spowodowanymi 
przez zagrożenia mechaniczne. Ochrona kostki i dodatkowa poduszka 
ochronna zintegrowana w lewej rękawicy. Wysoka odporność na powierzch-
ni dłoni, wewnętrznej stronie kciuka i czubkach palców, dzięki użytej licowej 
skórze wołowej. Na grzebiecie dłoni znajduje się wygodna wyściółka synte-
tyczna. Komfortowo trzyma się dzięki elastycznemu ściągaczowi. 
• EN 388 i 381-7 (klasa ochrony przed przecięciem 2)
• Długość całkowita 28 cm 

Rękawice z ochroną przed przecięciem Watex - rozm.  8 (M) 
Nr art. 97410060
Rękawice z ochroną przed przecięciem Watex - rozm.  9 (L) 
Nr art. 97410061
Rękawice z ochroną przed przecięciem Watex - rozm.  10 (XL) 
Nr art. 97410062

Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 38      Nr art. 97410040
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 39     Nr art. 97410041
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 40     Nr art. 97410042
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 41     Nr art. 97410043
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 42     Nr art. 97410044
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 43     Nr art. 97410045
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 44     Nr art. 97410046
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 45     Nr art. 97410047
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 46     Nr art. 97410048
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 47     Nr art. 97410049
Obuwie gumowe z ochroną przed przecięciem Watex rozm. 48     Nr art. 97410050
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Kurtka softshell „Signal“
Wodoodporna i wysoce oddychająca kurtka softshell jest idealna dla leśni-
ków i sprzedawców. Inne artykuły patrz „Koncepcja Signal“. 
• wszystkie zamki błyskawiczne są wodoodporne 
• odblaskowy pasek z przodu i na rękawie 
• z wyściółką pluszową, brzeg o regulowanej szerokości, brzeg i wykończe-
   nie rękawa z materiału Oxford, 1 kieszeń na piersi, 2 kieszenie na piersi, 
   2 kieszenie wewnętrzne w podszewce, kieszeń na telefon w podszewce 
• Materiał wierzchni 100% poliester, laminat 3-warstwowy
Kolor: pomarańczowy-ciemnozielony

Kurtka softshell „Emotion“
Klasyczna kurtka softshell z haftem z wysokiej jakości nici Mareira.
• wodonieprzepuszczalny materiał z łączonych trzech warstw
• super materiał 4-kierunkowy stretch softshell z 100% poliestru
• Warstwa zewnętrzna: 93% poliester, 7% elastan
• Warstwa pośrednia: TPU 5000 mm, oddychająca i wiatroszczelna 
   membrana
• Warstwa zewnętrzna: Micro Fleece do dodatkowego ciepła, wodoodporny /
   oddychający / wiatroszczelny 
• wiatroszczelny z wewnętrznym zamkiem błyskawicznym
• wygodne, aktywne dopasowanie
• Zamek błyskawiczny do samego kołnierza
• dłuższa strona odwrotna do zwiększonej ochrony przed wiatrem
• dwie kieszenie na zamek błyskawiczny
Kolor: czerwony, haft na przedniej i tylnej stronie z logo „Emotion“ w kolorze 
białym.
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Warstwa zewnętrzna: Micro Fleece do dodatkowego ciepła, wodoodporny /

Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. S  Nr art. 97322200
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. M  Nr. art 97322201
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. L  Nr art. 97322202
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. XL  Nr art. 97322203
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. XXL  Nr art. 97322204
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. XXXL   Nr art. 97322205

Indywidualny nadruk 
z logo 33 x 33 cm w 
jednym kolorze

Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar S  Nr art. 97322100
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar M  Nr art. 97322101
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar L  Nr art. 97322102
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar XL  Nr art. 97322103
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar XXL  Nr art. 97322104
Kurtka softshell „Signal“ - rozmiar XXXL  Nr art. 97322105
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Ochraniacze na rękawy ELKA 300
Ochraniacze na rękawy, wodoodporne - z tego samego materiału co nasza 
odzież przeciwdeszczowa ELKA 300, miękka, wytrzymała jakość 300 g/m², 
ściągacz gumowy u góry i na dole, 
długość: ok. 43 cm kolor: oliwkowy zielony

Ochraniacze na rękawy 300 - 43 cm, opakowanie 1 para  
Nr art. 97322082

Odzież
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Kurtka sprzedawcy „Laufzorn“
Odporna na pogodę, ciepła i wytrzymała kurtka robocza ze srebrnymi 
paskami odblaskowymi. 
• wodoodporna i wiatroszczelna, z powłoką PVC 
• zgrzewane szwy, stebnowana podszewka wewnętrzna
• zwijany kaptur w podszytym polarem stojącym kołnierzu
Kolor: szary/antracyt

Kurtka sprzedawcy „Laufzorn“ - rozmiar S   Nr art. 97322230
Kurtka sprzedawcy „Laufzorn“ - rozmiar M   Nr art. 97322231
Kurtka sprzedawcy „Laufzorn“ - rozmiar L  Nr art. 97322232
Kurtka sprzedawcy „Laufzorn“ - rozmiar XL Nr art. 97322233
Kurtka sprzedawcy „Laufzorn“ - rozmiar XXL Nr art. 97322234

Kurtka ostrzegawcza softshell
Materiał softshell jest wiatro- i wodoszczelny, wysoce aktywnie oddycha-
jący.
• wszystkie zamki błyskawiczne są wodoodporne
• Paski odblaskowe z materiału odblaskowego 3MTM SCOTCHLITETM

• Podszewka polarowa, regulowany brzeg rękawa, zdejmowany kaptur
• 2 kieszenie nad obszywką, 1 kieszeń na piersi, 1 kieszeń wewnętrzna
• Norma EN 471, klasa 3 EN 340
• Materiał wierzchni 100% poliester, laminat 3-warstwowy
Kolor: żółto-morski

Kurtka ostrzegawcza softshell - rozmiar S  Nr art. 97322041
Kurtka ostrzegawcza sofshell - rozmiar M  Nr art. 97322042
Kurtka ostrzegawcza softshell - rozmiar L  Nr art. 97322043
Kurtka ostrzegawcza softshell - rozmiar XL  Nr art. 97322044
Kurtka ostrzegawcza softshell - rozmiar XXL  Nr art. 97322045
Kurtka ostrzegawcza softshell - rozmiar XXXL  Nr art. 97322046
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Rękawice robocze „PowerGrab Thermo“
Zimowe rękawice dzianinowe ze sztucznych włókien z powłoką Micro Finish® 
do optymalnej chwytliwości. 
• mikroporowata powłoka lateksowa
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoki komfort noszenia
• bardzo wysoka pewność chwytu
• wysoka ochrona przed zimnem
• zgodnie z EN 388 - Kategoria 2
• zgodnie z EN 511
Materiał nośny: 70% akryl, 30% poliester, powłoka: lateks (MicroFinish®)
Wymiary: 8 do 11 
Kolor: pomarańczowy/brązowy

Rękawice robocze PowerGrab Thermo - rozmiar 8
Nr art. 97322098 
Rękawice robocze PowerGrab Thermo - rozmiar 9
Nr art. 97322096
Rękawice robocze PowerGrab Thermo - rozmiar 10
Nr art. 97322093
Rękawice robocze PowerGrab Thermo - rozmiar 11
Nr art. 97322097

Rękawice robocze Nitras FLAMINGO
Jaskrawo czerwone rękawice zimowe, specjalnie dla sprzedawców, wodood-
porne, 
wyściełane i z antypoślizgowego tworzywa PVC ze ściągaczem.
Wymiary: 11 kolor: czerwony

Rękawice robocze Nitras FLAMINGO, rozm. 11
Nr art. 97322039

Odzież
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Rękawice robocze MaxiFlexR UltimateTM

Do prac, które wymagają dużego wyczucia dotykowego, jak np. etykietowa-
nie. Te cienkie rękawice z pianki nitrylowej są aktywnie oddychające, dopa-
sowane i zapewniające dobry chwyt. Wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 
REACH, zawierają tylko komponenty przyjazne dla skóry. z certyfi katem 
Öko-Tex 100®, EN 388, CAT II.
Wymiary: 7 do 11 
Kolor: szary/czarny

Rękawice robocze MaxiFlex® UltimateTM - rozm.  7 (S)  
Nr art. 97322077  
Rękawice robocze MaxiFlex® UltimateTM - rozm.  8 (M)  
Nr. art 97322078  
Rękawice robocze MaxiFlex® UltimateTM - rozm.  9 (L)  
Nr art. 97322079
 Rękawice robocze MaxiFlex® UltimateTM - rozm. 10 (XL)      
Nr art. 97322080 
Rękawice robocze MaxiFlex® UltimateTM - rozm. 11 (XXL)    
Nr art. 97322081
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Oświetlenie i elektryka
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Oświetlenie i elektryka

Łańcuchy świetlne
Kabel
Żarówki LED
Uchwyt na łańcuch świetlny
Refl ektor LED z masztem
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ZESTAW: Łańcuch świetlny z końcówką i 30 diodami LED
30 oprawek, E27, 230 V, 30 lampek LED
Łańcuch świetlny z końcówką - 20 m, 30 lampek LED 0,9 W
Nr art. 99122000

Łańcuch świetlny z końcówką - 20 m
30 oprawek, E27, 230 V, bez żarówek
Łańcuch świetlny z końcówką - 20 m
Nr art. 99120020

Oświetlenie i elektryka

ZESTAW: Łańcuch świetlny z końcówką i 30 diodami LED
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Łańcuchy świetlne

Pierścień uszczelniający do oprawy jako część wymien-
na łańcucha świetlnego
pasuje do łańcuchów świetlnych z nr art. 99120020 lub 99110020 (modele 
przed 2016)
Pierścień uszczelniający VG do opraw
Nr art. 99121020

Łańcuch świetlny ze złączem - 20 m
30 oprawek, E27, 230 V, bez żarówek
Łańcuch świetlny ze złączem - 20 m
Nr art. 99110020

W zestawie jest 30 diod LED 

ZESTAW: Łańcuch świetlny ze złączem i 30 diodami LED
30 oprawek, E27, 230 V, 30 lampek LED
Łańcuch świetlny ze złączem - 20 m, 30 lampek LED 0,9 W
Nr art. 99122001

W zestawie jest 30 diod LED 
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Uszczelki silikonowe do łańcuchów świetlnych
pasuje do łańcuchów świetlnych od modelu 2016 nr art. 99120021 i 
99110021 10 sztuk / opakowanie
Uszczelki silikonowe do łańcuchów świetlnych, 10 sztuk
Nr art. 99121021

Oświetlenie i elektryka
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Łańcuch świetlny ze złączem 
i 30 uszczelkami silikonowymi - 20 m
30 oprawek, E27, 230 V, z 30 uszczelkami silikonowymi, bez żarówek
Łańcuch świetlny ze złączem - 20 m
Nr art. 99110021

Uszczelka siliko-
nowa chroni przed 
wilgocią

Łańcuch świetlny z końcówką 
i 30 uszczelkami silikonowymi - 20 m
30 oprawek, E27, 230 V, z 30 uszczelkami silikonowymi, bez żarówek
Łańcuch świetlny z końcówką - 20 m
Nr art. 99120021
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Profesjonalny gumowy kabel - 5 m 
Przedłużacz 5 m do zastosowania na zewnątrz, 230 V, 3 x 1,5 mm²

Profesjonalny kabel przedłużający, 5 m
Nr art. 99100005

Oświetlenie i elektryka
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Profesjonalny gumowy kabel - 20 m 
Przedłużacz 20 m do zastosowania na zewnątrz, 230 V, 3 x 1,5 mm²

Profesjonalny kabel przedłużający, 20 m 
Nr art. 99100020

Kabel

Złączki kablowe 4,8 x 200 mm
Złączki kablowe 4,8 x 200 mm czarne, odporne na promienie UV ze stabil-
nego poliamidu / nylonu 6.6
• Temperatury robocze od -40°C do +85°C (krótkotrwale do +125°C)
• czarny
• nie zawierają kadmu / halogenu / silikonu
• Klasa zapalności UL 94-V-2, GL.
• zgodność z RoHS
1 worek 100 sztuk

Złączki kablowe 4,8 x 200 mm
Nr art. 99900074

Złączki kablowe 4,8 x 368 mm
Złączki kablowe 4,8 x 368 mm czarne, odporne na promienie UV ze stabil-
nego poliamidu / nylonu 6.6
• Temperatury robocze od -40°C do +85°C (krótkotrwale do +125°C)
• czarny
• nie zawierają kadmu / halogenu / silikonu
• Klasa zapalności UL 94-V-2, GL.
• zgodność z RoHS
1 worek 100 sztuk

Złączki kablowe 4,8 x 368 mm
Nr art. 99900075

Złączki kablowe 8,0 x 550 mm
Złączki kablowe 8,0 x 550 mm czarne, odporne na promienie UV ze stabil-
nego poliamidu / nylonu 6.6
• Temperatury robocze od -40°C do +85°C (krótkotrwale do +125°C)
• czarny
• nie zawierają kadmu / halogenu / silikonu
• Klasa zapalności UL 94-V-2, GL.
• zgodność z RoHS
1 worek 100 sztuk

Złączki kablowe 8,0 x 550 mm
Nr art. 99900076
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Przedłużacz CEE, 10 m
Nr art. 93862008

Przedłużacz złącze CEE na wtyczkę ze stykiem ochronnym, 5 m
Nr art. 93862007

Przewód adapterowy ze złączem kątowym 230 V, 1,5 m 
Nr art. 93862006

Profesjonalny gumowy kabel z 3-drożnym złączem - 10 m
Gumowy 3-krotny rozgałęźnik z kablem 10 m do zastosowania na zewnątrz, 
230 V, 3 x 1,5 mm²
Profesjonalny kabel przedłużający z 3-drożnym złączem, 10 m  
Nr art. 99100310

Przewód adapterowy ze złączem kątowym 230 V / 16 A / 
3-biegunowy / 1,5 m
Przewód adapterowy H07RN-F 3G2,5 złącze kątowe. Zintegrowane 
gniazdko ze stykiem ochronnym z klapką i wtyczką ze stykiem ochronnym.
Dane techniczne
Zasilanie: 230 V / 16 A / maks. 3500 W
Klasa ochrony: IP44 - do zastosowania na zewnątrz
Przekrój poprzeczny: 3 x 2,5 mm²

Przedłużacz złącze CEE 
na wtyczkę ze stykiem ochronnym 5,0 m
Wersja ze złączem CEE na wtyczkę ze stykiem ochronnym, długość 5,0 m
Dane techniczne
Zasilanie: 230 V / 16 A / maks. 3500 W
Klasa ochrony: IP44 - do zastosowania na zewnątrz
Przekrój poprzeczny: 3 x 2,5 mm²

Przedłużacz CEE 230 V / 16 A /3-biegunowy / 10 m
Przedłużacz, długość 10 m, sprawdzony wg DIN VDE 0620-1, IEC 60309, 
CE. Sprawdzony przez RN-F zgodnie z DIN VDE 0282-4, IEC 309, CE.
Dane techniczne
Ciężki przewód gumowy H07RN-F 3G2,5
Klasa ochrony: IP44 - do zastosowania na zewnątrz
Przekrój poprzeczny: 3 x 2,5 mm²

Przedłużacz CEE 400 V, 10 m
Przedłużacz 400 V, 10 m, do zastosowania na zewnątrz
H07RN-F 5 G2.50 mm².
Przedłużacz CEE 400 V, 10 m 
Nr art. 99104010

Kabel do dwóch frezarek DIWA
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Wieszak na oświetlenie krótki / długi / regulowany 
3-stopniowo
Profesjonalny system montażu łańcuchów świetlnych do szybkiej i taniej instala-
cji oraz przenoszenia oświetlenia i kabli zasilających, do wszystkich dostępnych 
w handlu płotów drucianych, trwały dzięki pełnemu ocynkowaniu, z karabińczy-
kiem.

Wieszak na oświetlenie krótki, 110 cm, Ø 31 mm, 
do długości całkowitej 280 cm
Nr art. 99003001
Wieszak na oświetlenie długi, 150 cm, Ø 31 mm, 
do długości całkowitej 320 cm  
Nr art. 99003002
Wieszak na oświetlenie regulowany 3-stopniowo 
(90 cm - 110 cm - 150 cm)  
Nr art. 99003003
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w handlu płotów drucianych, trwały dzięki pełnemu ocynkowaniu, z karabińczy-

Proste zawieszanie łańcucha świetlnego za 
pomocą karabińczyka.

Wieszak na oświetlenie 
długi

Wieszak na oświetlenie 
krótki

Wieszak na oświetlenie regulowany 3-stopniowo 
(90 cm - 110 cm - 150 cm)  

Proste zawieszanie łańcucha świetlnego za 
pomocą karabińczyka.

Żarówki / Uchwyt na łańcuch świetlny

Profesjonalny system montażu łańcuchów świetlnych do szybkiej i taniej instala-

Lampe LED E27, 1 W
Wyjątkowo oszczędna ciepła biała lampa LED do oprawy E27. Idealne do 
łańcuchów świetlnych na zewnątrz o zużyciu prądu tylko 1 W. Jasność 40-50 
lumenów. Odpowiada to mniej więcej konwencjonalnej żarówce 15 W. Barwa 
światła 2800 K nadaje przytulną atmosferę. Pasuje do wszystkich opraw G45 / 
E27 220 - 240 V, klasa ochrony IP65, z certyfi katem CE/WEEE/VDE/RoHS.
• korzystny cenowo substytut dla już niedostępnej żarówki 25 W
• optycznie nie do odróżnienia od konwencjonalnej żarówki, 
   dlatego niskie ryzyko kradzieży 
• duże zabezpieczenie przed rozbiciem dzięki osłonie z tworzywa sztucznego 
• ok. 25000 godzin żywotności (żarówka ok. 1000 godzin)
Lampe LED E27, 1 W    
Nr art. 99101002

Przykład placu
handlowego oświetlo-
nego przy użyciu wie-
szaka na oświetlenie

Wieszak na oświetlenie 
regulowany 3-stopniowo
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Refl ektor LED 50 W
80% oszczędności prądu w porównaniu z dotychczasowymi refl ektorami 250 W.
• 230 V / klasa ochrony IP65
• Refl ektor o silnym świetle 50 W LED (odpowiada ok. 250 W) z IP65
• 4500 lm, kąt świecenia 120°, barwa światła ciepła biel
• kąt regulowany za pomocą pałąka mocującego
• Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium
• Szkło bezpieczne
• Przewód ochronny 5 m
• ok. 50000 godzin żywotności
• z certyfi katem CE/WEEE/RoHS
Refl ektor LED 50 W    
Nr art. 99101003

Refl ektor LED ze składanym masztem 2,4 m 
Maszt można łatwo umieścić w polu na ogrodzenie lub w tulei podłogowej. 80% 
oszczędności prądu w porównaniu z dotychczasowymi refl ektorami 250 W.
• Wysokość masztu 240 cm, z zawiasem i karabińczykiem,
   np. do zawieszenia łańcucha świetlnego
• 230 V / klasa ochrony IP65
• Refl ektor o silnym świetle 50 W LED (odpowiada ok. 250 W) z IP65
• 4500 lm, kąt świecenia 120°, barwa światła ciepła biel
• kąt regulowany za pomocą pałąka mocującego
• Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium
• Szkło bezpieczne
• Przewód ochronny 5 m
• ok. 50000 godzin żywotności
• z certyfi katem CE/WEEE/RoHS
Refl ektor LED ze składanym masztem  
Nr art. 99102010

Oświetlenie i elektryka

147

z certyfi katem CE/WEEE/RoHS
Refl ektor LED ze składanym masztem  

80% oszczędności prądu w porównaniu z dotychczasowymi refl ektorami 250 W.

Refl ektor LED  

składany 
maszt na 
oświetlenie

uchylny
pałąk mocujący
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Stoisko handlowe „Florian“ 
z klapą na zewnątrz

Stoisko handlowe „Florian“ 
z klapą do wewnątrz

Opcjonalnie za dopłatą: 
Klapa z oknem

Paleta transportowa i magazynowa

Stoisko handlowe „Florian“ z klapą na zewnątrz lub do 
wewnątrz
Mały drewniany domek do szybkiego montażu i demontażu. Podłoga z płyt 
OSB ma grubość 18 mm. Dach z plandeki do samochodów ciężarowych. 
Wszystko surowe, gotowe elementy, włącznie z materiałem montażowym, 
wszystkie łączenia wstępnie nawiercone.
• Szerokość: 2,30 m
• Głębokość: 1,50 m
• Wysokość z przodu: 2,10 m
• Wysokość z tyłu: 1,90 m
• Drzwi 80 x 190 cm po jednej stronie
• Klapa handlowa 160 x 90 cm
• Ramy o grubości 4/6 cm,
• Deski profi lowane o grubości 19 mm
    
Stoisko handlowe „Florian“ z klapą na zewnątrz
Nr art. 99302000
Stoisko handlowe „Florian“ z klapą do wewnątrz
Nr art. 99302010
Klapa z oknem 350 x 700 mm / 5 mm - opcjonalnie za dopłatą
Nr art. 99302016
Paleta transportowa i magazynowa
Nr art. 99302015
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Ochrona antykradzieżowa do ogrodzeń na placach handlowych
Klamry i klucze zabezpieczające do ogrodzeń
Ochrona antykradzieżowa dla placów do sprzedaży drzewek świątecznych, 
które są ogrodzone płotem. (De-)montaż lub otworzenie obejm ogrodzenia 
zwykłym (kryminalnym) narzędziem jest niemożliwe. 
 
Kierownik placu kontroluje wydawanie specjalnych kluczy i nie musi spraw-
dzać całego terenu pod kątem otwartego ogrodzenia. Włamywacze szukają 
innego obiektu, jeśli plac handlowy wyposażony jest w klamry zabezpiecza-
jące. 
 
Dane techniczne: Klamry zabezpieczające do ogrodzenia do maksymalnej 
średnicy rury stalowej 
42 mm
• Szerokość 130 mm
• Wysokość 55 mm
• Głębokość 3 mm
 
Specjalne klucze do montażu i demontażu klamer zabezpieczających Heras 
42/42, do zamontowania każdym kluczem grzechotkowym 3/4 cala lub klu-
czem oczkowym/widłowym 30. Klucze wymienne są sprzedawane wyłącznie 
za potwierdzeniem już zakupionych u nas obejm!

Klamry zabezpieczające

Klucz zabezpieczający

Klamry zabezpieczające 
z kluczem

Proste zakładanie klamer na ogrodzenie za pomocą klucza 
zabezpieczającego

Klamry zabezpieczające do ogrodzenia do maksymalnej średnicy rury 
stalowej 42 mm.
Nr art. 99000055
Klucze zabezpieczające Heras z bardzo wytrzymałej stali chromowo-wa-
nadowej
Nr art. 99000056
Zestaw: 40 sztuk klamer zabezpieczających Heras i 1 klucz zabezpieczający
Nr art. 99000057
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Mikołaj ok. 7,2 m, z dmuchawą i oświetleniem  Nr art. 95162001
Mikołaj ok. 5,00 m, z dmuchawą i oświetleniem  Nr art. 95150001

Dmuchawa wymienna do balonu reklamowego 5,0 m / 7,2 m 
(tworzywa sztucznego)
Nr art. 95000022
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Transparent „Choinki“ 
Z tkaniny winylowej z powłoką z tworzywa sztucznego / z oczkami i podwójnymi 
bokami / napis wykonany za pomocą wydruku cyfrowego odpornego na warunki 
atmosferyczne
Tekst: Choinki
Transparent „Choinki“ 300 x 83 cm   Nr art. 92500002

Mikołaje jako balony reklamowe
Dmuchane Mikołaje Latawce w 2 różnych rozmiarach. 
• wykonane specjalnie do użytku na zewnątrz
• odporny i trwały materiał
• z trwałą dmuchawą, oświetlenie wewnętrznym i linkami do napinania
• Dostawa w worku transportowym
• z 8 przyszytymi oczkami mocującymi (4 u góry / 4 na dole) do zamoco-
   wania 

Dmuchawa wymienna

Transparent „Choinki“ 300 x 83 cm   Nr art. 92500002
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System rozciągania harmo-
nijkowego
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Możliwy jest indywidualny 
nadruk na każdym namiocie!

Namiot „Emotion“ z logo Emotion
Stelaż stalowy do rozłożenia (system rozciągania harmonijkowego) / plan-
deki z zamknięciami na rzepy / 3 części boczne / napis wykonany odpornym 
na warunki atmosferyczne drukiem sitowym / wraz z workiem do transportu / 
wymiary ok. 3 x 3 m
Namiot „Emotion“ czerwony, ok. 3 x 3 m
Nr art. 97331033

Kurtka softshell „Emotion“
Klasyczna kurtka softshell z haftem z wysokiej jakości nici Mareira.
• wodonieprzepuszczalny materiał z łączonych trzech warstw
• super materiał 4-kierunkowy stretch softshell z 100% poliestru
• Warstwa zewnętrzna: 93% poliester, 7% elastan
• Warstwa pośrednia: TPU 5000 mm, oddychająca i wiatroszczelna membrana
• Warstwa zewnętrzna: Micro Fleece do dodatkowego ciepła, wodoodporny /
   oddychający / wiatroszczelny 
• ochrona przed wiatrem dzięki wewnętrznemu zamkowi błyskawicznemu
• wygodne, aktywne dopasowanie
• Zamek błyskawiczny do samego kołnierza, dłuższa strona tylna do ochrony 
   przed wiatrem
• dwie kieszenie na zamek błyskawiczny
Kolor: czerwony, haft na przedniej i tylnej stronie z logo „Emotion“ w kolorze 
białym

Zamek błyskawiczny do samego kołnierza, dłuższa strona tylna do ochrony 

Flaga „Emotion“ 1 x 3 m i maszt teleskopowy
Maszt teleskopowy na fl agę jest zabezpieczany czteroczęściowym zbiorni-
kiem wody jako podstawą z balastem. Drążek teleskopowy można wysunąć 
do maks. 5,4 m. Maszt i fl aga są montowane bez narzędzi. Dwie materiałowe 
torby do transportu są zawarte w komplecie.
Opis
• drążek teleskopowy z aluminium, srebro anodowane, 4-częściowy
• Wysokość min. 1,73 m, maks. 5,40 m
• Wysięgnik obrotowy długość = 1,00 m
• Zbiornik na wodę, 4-częściowy, objętość 72 litrów
Flaga „Emotion“ ok. 100 x 300 cm   Nr art. 97332020
Teleskopowy masz do fl agi  Nr art. 97332010

Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. S  Nr art. 97322200
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. M  Nr. art 97322201
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. L  Nr art. 97322202
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. XL  Nr art. 97322203
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. XXL  Nr art. 97322204
Kurtka softshell „Emotion“ - rozm. XXXL   Nr art. 97322205
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Stojak nożycowy DIWA 4-częściowa
Całkowicie ocynkowany 4-częściowy stojak do optymalnej prezentacji 
drzewek świątecznych na sprzedaż. Dzięki średnicy tulei 2 x 80 mm i 2 x 100 
mm można łatwo stawiać i wyciągać niemal wszystkie drzewka świąteczne. 
Z wagą tylko 9 kg stojak nożycowy jest nieskomplikowany do obsługi i trans-
portu. Po złożeniu daje się łatwo składować. 
Wymiary ok. 2 x 2 m
Stojak nożycowy DIWA 4-częściowy/ocynkowany, 1 opakowanie (5 sztuk) 
Nr art. 94400001 

Stojak wystawowy DIWA Steckfi x
W pełni ocynkowany 10-krotny system wtykowy do ustawienia 10 choinek
. Całość praktycznie opakowana w stabilnej skrzyni z tworzywa sztucznego, 
  również do niezajmującego wiele miejsca przechowywania poza sezonem.
• Montaż bez narzędzi za pomocą szybkiego zamknięcia z klipsem spręży-
   nowym 
• 5 tulei o średnicy 80 mm i 5 tulei o średnicy 100 mm
• Wymiary po całkowitym montażu ok. 6,0 x 1,63 m
• Ciężar: 30 kg

Stojak wystawowy Steckfi x DIWA, 10-krotny stojak, włącznie ze skrzynią 
transportową 
Nr art. 94400010
Steckfi x DIWA drążek łączący do przedłużenia  
Nr art. 94400011

Stojak wystawowy DIWA Steckfi x
W pełni ocynkowany 10-krotny system wtykowy do ustawienia 10 choinek
. Całość praktycznie opakowana w stabilnej skrzyni z tworzywa sztucznego, 
  również do niezajmującego wiele miejsca przechowywania poza sezonem.

Montaż bez narzędzi za pomocą szybkiego zamknięcia z klipsem spręży-

5 tulei o średnicy 80 mm i 5 tulei o średnicy 100 mm
Wymiary po całkowitym montażu ok. 6,0 x 1,63 m

Stojak wystawowy Steckfi x DIWA, 10-krotny stojak, włącznie ze skrzynią Stojak wystawowy Steckfi x DIWA, 10-krotny stojak, włącznie ze skrzynią 

Steckfi x DIWA drążek łączący do przedłużenia  
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Wzmocnienie punktu obrotu

Z wagą tylko 9 kg stojak nożycowy jest nieskomplikowany do obsługi i trans-

Stojak nożycowy DIWA 4-częściowy/ocynkowany, 1 opakowanie (5 sztuk) 

Wzmocnienie punktu obrotu

Szybkie zamknięcie 
z klipsem spręży-
nowym

Kompletny system Steckfi x zawarty jest w nadającej się do 
składowania skrzyni transportowej z tworzywa sztucznego
Wymiary: 60,5 x 32 x 42 cm

Stojak wystawowy DIWA do prezentacji drzewek
na stoisku handlowym

6 m długości i 1,63 m szeroko-
ści do postawienia 10 drzewek 
świątecznych
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Opatentowany wózek do drzewek świątecznych do prostego transportu 
drzewek na place handlu detalicznego, np. jako pomoc w ustawianiu lub do 
transportu drzewka do samochodu klienta.
Dane techniczne
Jednoosiowy wózek / całkowicie ocynkowane 3-częściowe podwozie z rur 
stalowych 2 śrubami połączeniowymi / koło wózka z oponą pneumatyczną z 
łożyskiem wałkowym / uchwyt gumowy

Wózek do transportu drzewek   Nr art. 99300002

Stojaki na drzewka do prezentacji drzewek przy ogro-
dzeniach
Do prezentacji drzewek świątecznych na ogrodzonych placach. 
• szybkie i proste mocowanie uchwytu na drzewko na ogrodzeniu
• proste stawianie drzewek do prezentacji
• nie jest konieczna wcześniejsza obróbka pnia
• pałąk mocujący jest mocno połączony z uchwytem drzewka

Stojaki na drzewka z pałąkiem, ilość w opakowaniu 1 paczka (10 sztuk) 
Nr art. 99003020
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Stojaki na drzewka do prezentacji drzewek przy ogro-

Do prezentacji drzewek świątecznych na ogrodzonych placach. 
szybkie i proste mocowanie uchwytu na drzewko na ogrodzeniu

pałąk mocujący jest mocno połączony z uchwytem drzewka

Stojaki na drzewka z pałąkiem, ilość w opakowaniu 1 paczka (10 sztuk) 

Wózek do transportu drzewek

Stojak nożycowy DIWA Steckfi x
Ocynkowany zsuwany stojak nożycowy z 4 tulejami do optymalnej prezen-
tacji drzewek w sprzedaży końcowej. Średnica tulei 2 x 80 mm i 2 x 100 mm 
nadaje się do stawiania niemal wszystkich drzewek świątecznych. Długość 
dwóch ramion bocznych łatwo zmienić.
Ciężar 10 kg / Wymiary ok. 2 x 2 m
Stojak nożycowy DIWA Steckfi x, 1 opakowanie (3 sztuki)   
Nr art. 94400012     

nadaje się do stawiania niemal wszystkich drzewek świątecznych. Długość 

Stojak nożycowy DIWA Steckfi x, 1 opakowanie (3 sztuki)   

Po złożeniu można ułożyć Steckfi x w 
stos w celu oszczędności miejsca

Szybkie zamknięcia 
z klipsem sprężyno-
wym na dwóch bocz-
nych ramionach

Zastrzeżony wzór użytkowy 
nr 20 2015 006 673 przez Niemiecki Urząd Patentowy
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DIWA Stojak na drzewko
Stojak na drzewko z kulką centrującą
Stojak na drzewko Easyfi x
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DIWA AquaFix 200
Stojak na choinkę z pełnego tworzywa sztucznego, samozaciskowy na linki i z 
funkcją dźwigni nożnej, nadaje się do drzewek do wysokości 200 cm i średnicy 
pnia do 11 cm. Zabezpieczenie przed dziećmi i wskaźnik poziomu wody, 5 lat 
gwarancji producenta.
Dane techniczne
Ciężar ok. 4,2 kg / Powierzchnia stania ok. 32 cm / Objętość wody 1,3 l
Jednostki zamówieniowe: Karton 4 sztuki / paleta 96 sztuk
(min. ilość zamówienia 4 szt.)
Stojak na drzewko DIWA AquaFix 200
Nr art. 94900672  minimum 4 sztuki w opakowaniu

DIWA AquaFix 220
Stojak na drzewko opatentowany samozaciskowy na linki i ze zbiornikiem na 
wodę. Na drzewka do 220 cm wysokości i średnicą do 11 cm, ze wskaźnikiem 
poziomu wody,
2 lata gwarancji producenta.
Dane techniczne
Ciężar ok. 4 kg / Powierzchnia stania ok. 34 cm / Objętość wody 3 l
Jednostki zamówieniowe: Karton 5 sztuk / 1/2 paleta 39 sztuk / paleta 78 sztuk
(min. ilość zamówienia 5 szt.)
Stojak na drzewko DIWA AquaFix 220
Nr art. 94900602  minimum 5 sztuk w opakowaniu

DIWA AquaFix 300
Stojak na drzewko opatentowany samozaciskowy na linki i ze zbiornikiem na 
wodę. Na drzewka do 300 cm wysokości i średnicą do 12 cm, ze wskaźnikiem 
poziomu wody,
2 lata gwarancji producenta.
Dane techniczne
Ciężar ok. 6 kg / Powierzchnia stania ok. 39 cm / Objętość wody 4,5 l
Jednostki zamówieniowe: Karton 4 sztuki / 1/2 paleta 30 sztuk / paleta 57 sztuk
(min. ilość zamówienia 4 szt.)
Stojak na drzewko DIWA AquaFix 300
Nr art. 94900671 minimum 4 sztuki w opakowaniu

Stojak na drzewko
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Jednostki zamówieniowe: Karton 4 sztuki / 1/2 paleta 30 sztuk / paleta 57 sztuk

Jednostki zamówieniowe: Karton 5 sztuk / 1/2 paleta 39 sztuk / paleta 78 sztuk

Stojak na drzewko DIWA 160
Masywny stojak na choinki z metalu, z powłoką proszkową, uchwyt pnia do 15 
cm, 4 śruby nastawcze, możliwość przyjęcia 4 dostępnych w sprzedaży płyt 
betonowych 500 x 500 mm do zwiększenia stabilności. Ciężar stojaka ok. 12 
kg. Przy zastosowaniu na wolnym powietrzu należy dodatkowo zabezpieczyć 
drzewo linami drucianymi. 
Tylko do zastosowania komercyjnego przez fachowy personel. W razie potrze-
by drzewko musi być zabezpieczone (np. przez zamocowanie). Brak gwarancji 
dla stabilności. W celu uniknięcia szkód podłogi należy użyć ewentualnej 
odpowiedniej podkładki.
Stojak na drzewko DIWA jest dostarczany bez płyt betonowych!
Stojak na drzewko DIWA 160 
Nr art. 94100140

betonowych 500 x 500 mm do zwiększenia stabilności. Ciężar stojaka ok. 12 
kg. Przy zastosowaniu na wolnym powietrzu należy dodatkowo zabezpieczyć 

Tylko do zastosowania komercyjnego przez fachowy personel. W razie potrze-
by drzewko musi być zabezpieczone (np. przez zamocowanie). Brak gwarancji 

Wymiary wewnętrzne 
Ø 160 mm
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Stojak na drzewko z kulką centrującą
Ustawić drzewko świąteczne i wyrównać w systemie szybkiego zamykania.
4 rozmiary, minimalna ilość zamówienia to każdorazowo jedna paczka.
Na każdy krzyż drewniany dostarczana jest kulka centrująca z 1 do 3 śrub, 
w zależności od rozmiaru.

Stojak na drzewko z kulką centrującą jest dostępny w 4 rozmiarach.

• Przykręcić kulkę centrującą na pniu na dole
• Drzewko z kulką centrującą włożyć w otwór
• Na koniec ustawić drzewko i zdjąć siatkę

Stojak na drzewko z kulką 
centrującą Ø 40 mm (33 
szt./opakowanie)

Stojak na drzewko z kul-
ką centrującą Ø 50 mm 
(33 szt./opakowanie)

Stojak na drzewko z kul-
ką centrującą Ø 60 mm 
(10 szt./opakowanie)

Stojak na drzewko z kul-
ką centrującą Ø+ 60 mm 
(10 szt./opakowanie)

Krzyż drewniany 25x25 
cm na drzewka 
do 100 cm

Krzyż drewniany 30x30 
cm dla drzewek 
do 150 cm

Krzyż drewniany 40x40 
cm dla drzewek 
do 175 cm

Krzyż drewniany 50x50 
cm dla drzewek 
do 210 cm

Nr art. 94990000 Nr art. 94990001 Nr art. 94990002 Nr art. 94990003
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Wiertarka Easyfi x
Obsługa jest prosta i nieskomplikowana. Dzięki niskiej wysokości uchwytu 
drzewko szybko stawia się na maszynę. Nawiercanie osiatkowanych lub 
rozpakowanych drzewek można wykonać bez problemu w ciągu kilku sekund. 
Usługa nawiercania w połączeniu z zakupem pasującego stojaka na choinkę 
Easyfi x gwarantuje, że zadowoleni klienci „rok w rok“ znów będą kupowali 
drzewka u Państwa. Nadaje się do rozmiarów drzewek 1 - 3 m.

Dane techniczne
Wiertarka typu 02, powlekana proszkowo, z tłumikiem hałasu
Wydajny silnik Bosch: 230V / 2,1 KW 6500 r/min.
Wysokość: 42 cm
Ciężar: 36 kg
Moc wiercenia: ok. 120 drzew / na godzinę
Gotowa do pracy z wiertłem HSS TIN
Kabel: 5 m przewodu

Easyfi x BM Typ2 230V-Bosch 6500r /min 
Nr art. 94200098

Stojak na drzewko
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W ciągu kilku sekund drzewka są przygotowywane do postawienia. 
Dostarczone drzewko należy u dołu uwolnić odrobinę z siatki, a następ-
nie stawiane w stożkową tubę wiertarki Easyfi x. W górnej części wy-
równywane jest na regulowanym drążku prowadzącym i nawiercane w 
jednym kroku.

Klient może następnie wstępnie nawiercone drzewko bez problemu 
postawić na stojaku na choinkę Easyfi x.

Easyfi x - Prosta droga do idealnej prezentacji drzewek

Wiertło kobalt

Wiertło stal

Szybkie wyrównywanie 
drzewka za pomocą 
drążka centrującego

Easyfi x wiertło zamienne
Wiertło HSS TIN stal  Nr art. 94200099
Wiertło HSS kobalt TIN stal  Nr art. 94200100
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Stojak 5-częściowy Easyfi x
2 x 2 m na 5 drzewek, czerwony, opakowanie 5 sztuk
Stojak 5-częściowy Easyfi x 2 x 2 m x 3 mm czerwony
Nr art. 94200101 Opakowanie 5 sztuk

Stojak na drzewko

Nr art. 94200101 Opakowanie 5 sztukNr art. 94200101 Opakowanie 5 sztuk

 Kolec ziemny

Kolec mocujący 
z płytą

Kolec mocujący 
okrągłyKolec mocujący 

z gwintem

Kolec mocujący 
do wbijania lub 
przyspawania
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Pojedynczy stojak drewniany Easyfi x
Stojak drewniany Easyfi x 58 cm
Nr art. 94200104  Opakowanie 25 sztuk
Stojak drewniany Easyfi x 78 cm
Nr art. 94200105 Opakowanie 25 sztuk

Pojedynczy stojak metalowy Easyfi x
Metal ocynkowany ogniowo, składany 78 x 72 cm
Stojak metalowy Easyfi x 
Nr art. 94200103 Opakowanie 9 sztuk

Kolec mocujący Easyfi x
Kolec i płyta, do przykręcenia, ze śrubami w komplecie, 100 x 100 x 5 mm
Nr art. 94200112  Opakowanie 10 sztuk
Kolec, okrągły, do przykręcenia, ze śrubami w komplecie, 68 x 68 x 3 mm 
Nr art. 94200113  Opakowanie 10 sztuk
Kolec i gwint, M10, 112 mm, na stojak drewniany
Nr art. 94200114  Opakowanie 10 sztuk
Kolec do wbijania, 112 mm, na stojak drewniany
Nr art. 94200116  Opakowanie 10 sztuk
Kolec do przyspawania, 105 mm
Nr art. 94200115  Opakowanie 10 sztuk
Kolec żelazny surowy Easyfi x 83 mm
Nr art. 94200120 Opakowanie 10 sztuk

Kolec ziemny Easyfi x
Kolec ziemny 47 cm długi, ocynk galwaniczny
Kolec ziemny Easyfi x 
Nr art. 94200117 Opakowanie 10 sztuk
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Easyfi x Maxi zielony metalik
Nr art. 94200109  Opakowanie 4 sztuk
Easyfi x Maxi antracyt młotkowany
Nr art. 94200118 Opakowanie 4 sztuk

Easyfi x Classic zielony metalik Ø 39 cm
Nr art. 94200106  Opakowanie 6 sztuk

Easyfi x Classic antracyt Ø 39 cm
Nr art. 94200108  Opakowanie 6 sztuk

Easyfi x Classic czerwony metalik Ø 39 cm
Nr art. 94200107 Opakowanie 6 sztuk 
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Easyfi x Classic
Wykonany z wysokiej jakości stali, z przyspawanym kolcem mocującym, 
wodoodporny, powlekany proszkowo, dostępny w trzech kolorach. 
Stabilny dla drzewek do 2,5 m, pobór wody 2,5 l, Ø 39 cm
Kolory stojaków bez gwiazd dekoracyjnych. Dołączone są gwiazdy samo-
przylepne do indywidualnej dekoracji.

Easyfi x Maxi
Wykonany z wysokiej jakości stali, z przyspawanym kolcem mocującym, 
wodoodporny, powlekany proszkowo.
Stabilny dla drzewek do 3,0 m, pobór wody 6,5 l, Ø 49 cm

Stojak na drzewko

Easyfi x Classic Light - tworzywo sztuczne zielone  Ø 39 cm
Nr art. 94200121 Opakowanie 10 sztuk

Easyfi x Junior Light z kolcem przykręcanym 
bez wypełnienia, bez kartonu
Easyfi x Junior Light - tworzywo sztuczne zielone Ø 32 cm
Nr art. 94200119 Opakowanie 10 sztuk

Easyfi x Classic Light
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Drzewka cięte

Jodła Kaukaska Premium
110 / 150 cm  
150 / 190 cm
190 / 230 cm
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Drzewka cięte

Jodła Kaukaska Standart
130 / 170 cm  
170 / 220 cm
220 / 260 cm
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150 / 220 cm  
220 / 260 cm

Drzewka cięte

Jodła Kaukaska Basic
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Moje zamówienia*

Ilość Nr art. Nazwa artykułu Cena jed-
nostkowa/€
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Formularz zamówienia Numer klienta: ___________

Firma
Imię/Nazwisko
Ulica/Nr
Kod pocztowy/Miasto
Telefon
E-Mail

Ilość Nr art. Nazwa artykułu Cena jed-
nostkowa

Cena całkowita

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Data/Podpis  __________________________________

Markus Schauer GmbH, Kolpingring 18, 82041 Oberhaching
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Mogą Państwo pomóc
Wraz z fundacją Schauer Kinderfonds Stiftung wspieramy Clinica Anama w Salwadorze. Mały 
szpital dla dzieci, w którym potrzebujące dzieci są leczone bezpłatnie.

Gwarantujemy,

że 100% Państwa datku trafi  do „CLINICA ANAMA“! Od Państwa datku nie są odciągane 
żadne koszty administracyjne ani „podejrzane prowizje“. Wszystkie koszty ponosi rodzina 
Schauer.
Fundacja Schauer Kinderfonds Stiftung jest ofi cjalnie zarejestrowana w urzędzie Finanzamt 
München für Körperschaften pod numerem podatkowym 848/23648 jako jednostka dobro-
czynna i użyteczności publicznej. Prezesem fundacji jest Markus Schauer. Prześlemy Państwu 
pokwitowanie dotacji automatycznie.

Konto bankowe Fundacja Schauer Kinderfonds Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE 19 7002 0500 3750 0900 09
BIC BFSWDE33MUE

Fundacja Schauer Kinderfonds Stiftung
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Adresy

Nasze oddziały

Czy chcą Państwo co miesiąc
być informowani ze pośred-

nictwem 
newslettera 

o nowościach i akcjach?
Wystarczy wysłać do nas wiado-

mość elektroniczną z hasłem 
„Newsletter“ na adres 

info@schauer.de

Kolpingring 18
D- 82041 Oberhaching bei München
Tel. +49 (0)89 746 545-0
Fax +49 (0)89 746 545-24
info@silvatrees.de

Markus Schauer GmbH • Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone
• Ceny netto plus podatek VAT
• Dostawa  za opłatą
• Ważne do kolejnego wydania
• Stan styczeń 2018

Można składać zamówienia przez 24 h w naszym 
sklepie internetowym na stronie shop.schauer.de drzewka-swiateczne.pl
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Stralsunder Chaussee 34
D-18320 Wiepkenhagen
Tel. +49 (0) 38225 214
Fax +49 (0) 38225 30417
info@schauer-lindner.de

Dystrybucja Austria
Firma Thalinger 
Zeissing 23
AT-3643 Maria Laach
Tel. +43 2712 8288
Fax +43 2712 82885
austria@silvatrees.com

Siedziba 
główna

Obsługa 

Obsługa 

Kolpingring 18
D-82041 Oberhaching bei München
Tel. +49 (0)89 746 545-0
Fax +49 (0)89 746 545-24
info@silvatrees.de

Gut Laufzorn / Laufzorner Straße 
D-82041 Deisenhofen
Tel. +49 (0)89 746 545-90
Fax +49 (0)89 746 545-94
laufzorn@silvatrees.de

Rieder Str. 19 b
D-34305 Kirchberg bei Kassel
Tel. +49 (0)5603 3030
Fax +49 (0)5603 2322
kirchberg@silvatrees.de

Markus Schauer GmbH

Schauer & Lindner 

Pfl anzenschule GmbH

Klankballevej 22
DK-8670 Låsby 
Tel. +45 8695 2333
Fax +45 8695 2533
danmark@silvatrees.com

Dystrybucja Włochy
Martin Vieider
Gummer-Dörerwiese Nr. 5
IT-39050 Karneid B2
Tel. +39 0471 610115
Fax +39 0471 610556
italia@silvatrees.com

Dystrybucja Francja
Serge Wabartha - COSERWA
67, Rue d‘ Altkirch
F-68210 Hagenbach
Tel. +33 (0) 389 072124
Fax +33 (0) 389 452102
france@silvatrees.com

Dystrybucja Szwajcaria
Omya (Szwajcaria) AG
Adrian Imfeld
Alte Strasse 33
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 7892607
Fax +41 (0)62 7892901
suisse@silvatrees.com

Dystrybucja Holandia
Veldhuizen & Bisselink 
Kerstbomen B.V. 
Barneveldsestraat 26 a
NL-3927 CC Renswoude
Tel. +31 (0) 6551 42242
netherlands@silvatrees.com

Dystrybucja Polska
Mariusz Wollnik
Tel. +48 504 167591
m.wollnik@silvatrees.com

Dystrybucja Anglia
The Christmas Cabin Ltd
Adrian Morgan, Sarah Flamson 
Tel. +44 (1780) 411 144
Fax +44 (1780) 411 092
uk@silvatrees.dcom

Schauer og Lundgaard 
Plantager ApS

Dystrybucja Węgry
TOMAKER KFT
Petöfi  út 75
HU-9800 VASVÁR
Tel. +36 94 370-362
Fax +36 94 370-362
hungary@silvatrees.com

Tel. +48 504 167 591m.wollnik@silvatrees.com

Kontakt

drzewka-swiateczne.pl




