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Oregon® 36 V accu gereedschap

SNELLE START

COMFORT EN CONTROLE

LAAG GELUIDSNIVEAU

• Niet trekken aan starterkoord
• Geen opwarmtijd vereist
• Geen benzine-oliemengsel

• Ergonomisch design
• Licht en gebalanceerd
• Weinig trillingen

• Aanzienlijk stiller dan benzinemotoren
• Stil tussen twee zaagsneden
• Start vroeger en werk later

NULUITSTOOT

WEINIG ONDERHOUD

• Milieuvriendelijk
• Geen hinder van uitlaatgassen

• Minder herstellingen vereist
(vergeleken met benzinemotoren)

PH600

EX600
HT600

HT275

PH600

PH600
EG600

PH600
CU600

BR600

BL300

WL275
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Een mooie tuin begint hier
EEN ACCU,
EEN KRACHTIG SYSTEEM
CS300

PH600

PS250
EX600
PS600

PH600

ST275-GSL
PH600
ST600

BC600

LM300
LM400
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PRIJZEN INCLUSIEF BTW. Geldig vanaf 1 maart 2019

PowerNow™ Lithium Ion Accu’s
Het Oregon® accuplatform levert al de kracht
die u nodig hebt om de klus te klaren. Onze
PowerNow premium celtechnologie verzekert
een lange gebruiksduur. Een superieure
constructie maakt al onze accu’s robuust en
duurzaam.

2.6 Ah | 94 Wh
Accu

PREMIUM CELTECHNOLOGIE

BEHOUDT ZIJN LADING

Lichtgewicht premium cellen combineren
betrouwbare prestaties en energiecapaciteit.

Houdt zijn lading zelfs na maandenlange opslag.

CONSTANT, NIET-AFNEMEND VERMOGEN
Behoudt een constant vermogen tijdens de
ontlading.

Onderhoud van lading en volledige ontlading
zijn niet vereist om een consistente capaciteit
te behouden doorheen de levensduur van de
accu (vrij van geheugeneffect).

4.0 Ah | 144 Wh
Accu

562625 | B425E

Werk = Vermogen x Tijd

CONSISTENTE CAPACITEIT

6.0 Ah | 216 Wh
Accu

562391 | B600E

583689 | B650E

Accu's kunnen het best worden gemeten in wattuur (Wh). Dit is de combinatie van volt en Ah.
Onze accu van 36 V 4,0 Ah heeft bijvoorbeeld een langere looptijd dan een accu van 56 V 2,0 Ah.

Oplaadtijden per type batterij

Beschikbare opladers
Ontworpen voor gebruik met alle Oregon
lithiumion-batterijen.

594078 | C650
Acculader
594079 | C750
Accu snellader

B425E

B600E

B650E

90 min.

140 min.

240 min.

30 min.

60 min.

90 min.

TIPS
Optimaliseer de levensduur van uw batterij
Leef deze instructies voor opslag na om de levensduur van uw Oregon batterij te maximaliseren:
• Verwijder de batterij van het gereedschap.
• Laad de batterij volledig op voordat ze voor een langere tijd wordt opgeslagen.
• Bewaar de batterij in een koele, droge plaats met temperaturen boven -10 °C, maar onder 30 °C.
• U kunt op een maximale levensduur van de batterij rekenen als u de batterij één keer per jaar oplaadt of wanneer nog slechts één ledlampje
voor de aanduiding van de laadtoestand brandt.
• Bewaar een batterij niet in een volledig lege toestand.
* De spanning van een volledig opgeladen batterij, gemeten zonder belasting, is 36 volt.
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Draadloos Multi-tool systeem
Een veelzijdig en krachtig systeem dat is
ontwikkeld voor particuliere tuinbezitters die
tijd en geld willen besparen. Met het Oregon
Multi-toolsysteem hee u het he in handen.
Kies het gewenste hulpstuk en stel uw
gereedschap samen naar uw eigen wensen.
De Oregon hulpstukken werken perfect met
de Powerunit. De borstelloze motor staat
garant voor een constante power. Binnen
enkele seconden wisselt u van het maaien
van uw gras naar het snoeien van uw heg.

KRACHTIG

VEELZIJDIG

• De borstelloze motor levert meer kracht en
• Eén systeem voor alle
een hoger koppel voor meer efficiency.
OREGON hulpstukken
• Voldoende power voor het
• Naadloze overgang naar de
onderhoud van uw tuin.
volgende grote precisieklus.
• Constante kracht door de Lithium Ion batterijen.• Gereedschap wisselen binnen
enkele seconden.

EFFICIENT

• Eén powerunit, geen onderhoud
van meerdere benzinemotoren.
• Geschikt voor iedere OREGON 36 V accu.

OPSLAG
• Vraagt minder opslagruimte
in uw garage of schuur.
• Past makkelijk in uw auto of bagageruimte.
• Licht gewicht, dus makkelijk te gebruiken.

1 Powerunit
7 Aanbouwgereedschappen

CULTIVATOR

VEGER

STOKZAAG

KANTENSNIJDER
TRIMMER
BOSMAAIER
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VERLENGDE
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PH600 Multi-tool

Powerunit
,00€

Multi-tool Powerunit
(exclusief accu, hulpstukken, lader)

,

Multi-tool Powerunit -E6 set
2,6 Ah accu, standaard lader

,

Multi-tool Powerunit -A6 set
4,0 Ah accu, standaard lader

,

Multi-tool Powerunit -R7 set
6,0 Ah accu, snellader

,

SPECIFICATIES

• Borstelloze motor
• Geschikt voor alle OREGON 36 V batterijen
• Variabele snelheidsregeling
• Transportbeveiliging - Inclusief draagharnas
• Gewicht 4,4 kg (met accu)

PS600

Stokzaag

,00€

SPECIFICATIES

• 25 cm (10") Oregon geleider
• 1/4"Oregon 25AP ketting
• Lengte 2,02 m, bereik tot 4,22 m**
• Lengte 2,72 m met EX600
verlengstuk
• Olietankinhoud 100 ml
• Slechts 1,8 kg

6.0 Ah = tot 750 sneden
4.0 Ah = tot 500 sneden
2.6 Ah = tot 350 sneden
Hout van 5 tot 7 cm diameter

Stokzaag
P

,

Vervangstuk ketting
Vervangstuk zaaggeleider

EX600

Verlengstuk

,00€

SPECIFICATIES

• Geschikt voor Oregon Multi-tool
heggenschaar en stokzaag
• 70 cm (28")
• Slechts 0,6 kg

8
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HT600

Heggenschaar

,00€

SPECIFICATIES

• 38 cm (15") messen
• Lengte 2,23 m, bereik tot 4,3 m**
• Lengte 2,93 m met EX600 verlengstuk
• 150mm (3/5") ruimte tussen
de tanden
• 120° draaibaar, 7 standen
• Slechts 2,5 kg

6.0 Ah = 65 tot 70 min
4.0 Ah = 45 tot 50 min
2.6 Ah = 30 tot 35 min

ST600

Trimmer

,00€

SPECIFICATIES

• 36 cm (14") maaibreedte
• 2,0 mm BioTrim
• 5500 rpm
• Slechts 1,6 kg

6.0 Ah = tot 30 min
4.0 Ah = tot 20 min
2.6 Ah = tot 15 min
,

Trimmer
Vervangstuk trimmerkop
BioTrim Nylon draad spoel

BC600

Bosmaaierhulpstuk

,00€

SPECIFICATIES

• 22 cm (9") maaibreedte
• Oregon maaimes
• 5500 rpm
• Slechts 1,6 kg

6.0 Ah = tot 30 min
4.0 Ah = tot 20 min
2.6 Ah = tot 15 min

Bosmaaier

,

**Gebaseerd op een gemiddelde lengte van de gebruiker van 1,80 m en een gebruikshoek van 60° +/- 18°
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CU600

Cultivator

, 00€
SPECIFICATIES

• 108 mm (4.25") bewerkingsdiepte
• 250 mm (9.85") bewerkingsbreedte
• Duurzame tandwielkast

6.0 Ah = tot 30 min
4.0 Ah = tot 20 min
2.6 Ah = tot 15 min
,

Cultivator
Kit met reservemessen

BR600

Veger

202

SPECIFICATIES

• 580 mm (22.8") veegbreedte
• 254 mm (10") borsteldiameter
• 70 mm (2.75") nylon borstels
• Duurzame tandwielkast

6.0 Ah = tot 30 min
4.0 Ah = tot 20 min
2.6 Ah = tot 15 min
Veger

,

Kit vegerborstels

EG600

Kantensnijder

138

SPECIFICATIES
• 20 cm (8") mes
• Oregon mes
• Slechts 2 kg

6.0 Ah = tot 229 meter
4.0 Ah = tot 137 meter
2.6 Ah = tot 100 meter

Kantensnijder

,

Vervangmes

10
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Kies uw juiste tuingereedschap

#1

KIES UW
POWERUNIT KIT
Powerunit kit E6

Powerunit kit A6

Powerunit kit R7

Powerunit
. h accu
Standaard lader

Powerunit
. h accu
Standaard lader

Powerunit
6.0 Ah accu
Snellader

50% meer autonomie
dan de E6 kit

130% meer autonomie dan
de E6 kit en een kortere
laadtijd met de snellader

#2

KIES UW
GEREEDSCHAP

CU600

BR600

PS600
ST600

EG600

HT600

BC600

ACCESSOIRE
Bestel een verlengstuk (42,00€) voor uw Multi-tool stokzaag
en heggenschaar
OregonCordless.com
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LM300

Grasmaaier
,00€

GEWELDIG VOOR KLEINE TOT GROTE TUINEN

6.0 Ah = tot 750 m2
4.0 Ah = tot 500 m2

De LM300 start onmiddellijk en maakt het grasmaaien nog aangenamer.
De borstelloze motor biedt een combinatie van een hoog koppel
en efficiëntie. Dit zorgt voor een strak maaibeeld en een lange
gebruiksduur.

Compleet met 2 accu's
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon grasmaaier maait snel en doeltreffend grote grasperken.
De instant start en 6 verstelbare snijhoogten bieden vlot werken
in elk seizoen en op elk grasperk. De borstelloze motor, de accu en
de afvalzak leveren de kracht en de capaciteit om zelfs de grootste
perken te maaien.

Grasmaaier LM300 exclusief accu en
lader

,

Grasmaaier LM300-A6
inclusief 4.0 Ah accu en standaard lader.

,

Grasmaaier LM300-R7
inclusief 6.0 Ah accu en snellader.

,

Grasmaaier LM300 - X7
inclusief twee 4.0Ah accu en snellader.

,

Vervangstuk messen kit

40 cm (16”) snijdiameter.

12

LICHTGEWICHT/ OPTIMALE BALANS

De LM300 is een lichtgewicht machine (slechts 16,3 kg incl. batterij)
en perfect om langs bloembedden te maaien.
De handgreep kan makkelijk versteld worden.

SPECIFICATIES
• Borstelloze motor
• Snijbreedte van 40 cm (16")
• Opvangbak van 50 l
• 6 snijhoogte instellingen
• 16,3 kg inclusief batterij

TIPS
Verschillende maai variaties kunnen leiden tot een gezonder gazon
Kies verschillende richtingen om uw gazon te maaien. Wanneer u
de ene dag uw gazon horizontaal maait, maai het de volgende dag
dan verticaal. Deze maaivariatie zal uw gras er beter uit doen zien
want gras neigt te gaan staan in de richting waarin het gemaaid
wordt. Verschillende maaipatronen helpen ook bodemverdichting
te verminderen. De LM300 is een lichtgewicht grasmaaier, voor
eenvoudig gebruik en geschikt om te maaien in elke richting.

Vlotte verstelling van de
snijhoogte

50 l afvalzak

Outdoor Power Equipment
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LM400

Grasmaaier
,00€

GROOT VERMOGEN

Maait meer gras in minder bewegingen. De borstelloze motor van de
LM400 levert een hoger koppel en maait hoger gras en andere vegetatie
op moeilijker terrein. Het 51 cm (20") maaidek van de LM400 levert een
grotere maaibreedte voor grotere gazons.

6.0 Ah = tot 900 m2
4.0 Ah = tot 650 m2

3 MAAIOPTIES

Compleet met 2 accu's
Geschikt voor alle Oregon accu's

De LM400 beschikt over 3 maaiopties:

Oregon's nieuwe LM400 beschikt over voldoende vermogen voor
het gazon van elke particulier. De LM400's stalen maaidek gee
de machine het krachtige uiterlijk van een benzinemaaier maar
zonder hinderlijke uitlaatgassen en lawaai. De LM400 kan werken
op één accu maar er is ruimte voor twee met het voordeel van een
verlengde gebruiksduur. De LM400 kan rechtop worden weggezet
en vraagt hierdoor weinig opbergruimte.

Grasmaaier LM400-excl.accu en lader

,

Grasmaaier LM400-A6
4,0 Ah accu, standaard lader

,

Grasmaaier LM400-R7
6,0 Ah accu, snellader

,

Grasmaaier LM400-X7
2 stuks 4,0 Ah accu's, snellader

,

Rubberen flap kit
Vervangstuk messen kit

Staande op te bergen

1)) Simpelweg in de meegeleverde opvangzak.
2)) Gebruik de uitworp aan de rechterkant om tijdens het maaien het gras uit
te werpen.
3)) Gebruik de achteruitworp om het gras direct achter de maaier uit te
werpen. Het gemaaide gras valt terug in het gazon en voorkomt uitdrogen.

SPECIFICATIES
• Borstelloze electromotor
• Stalen maaidek
• 51 cm (20") maaibreedte
• 60 L opvangzak
• 26 kg met 1 accu
• Vertikaal op te bergen
• Dubbele accu voor een grotere autonomie, werkt met 1 of 2 accu's
• 6 maaihoogtes
• Opvangen/achteruitworp/zijuitworp/mulchmes

TIPS
Een scherp mes maait sneller
Een nette tuin begint met een scherp maaimes. Slijp uw mes zodra er
tekenen van slijtage ontstaan. Het 51 cm maaimes is ervoor gemaakt
om in minder tijd een groter oppervlak te kunnen maaien. Het mes kan
worden geslepen of indien nodig worden vervangen

Dubbele accu: Werkt zowel met 1 als 2
accu's

Zijuitworp
OregonCordless.com
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CS300

Zelfscherpende elektrische
kettingzaag met batterij
,00€

HOGE PRESTATIES

6.0 Ah = tot 600 sneden
4.0 Ah = tot 440 sneden
2.6 Ah = tot 290 sneden

De innovatieve borstelloze kettingzaagmotor levert een hoog
vermogen en koppel. U kunt snel en gemakkelijk de ketting
verstellen met de handopspanner (gereedschap niet vereist).

In 5-7 cm materiaal
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon® kettingzaag start onmiddellijk en zaagt vlot doorheen
stammen en takken. De borstelloze motor levert een krachtige
combinatie van snelheid en koppel, en onze Premium 36V accu
zorgt voor een nuluitstoot. Slijp de ketting in een oogwenk met het
ingebouwde PowerSharp® slijpsysteem.
Kettingzaag CS300 - exclusief accu en lader

,

Kettingzaag CS300-E6
2.6Ah accu en standaard lader

,

Kettingzaag CS300-A6
4.0Ah accu en standaard lader

,

Kettingzaag CS300-R7
6.0Ah accu en snellade

,

Vervangstuk ketting
Vervangstuk geleideblad 40 cm

INGEBOUWDE POWERSHARP

Slijp de ketting op de zaag, bij het werken, in enkele seconden.™

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

Met een gewicht van slechts 5,4kg (met de accu), is de kettingzaag
ontworpen om dit gewicht gelijk te verdelen voor een vlot gebruik.

KENMERKEN
• Borstelloze motor
• 40cm (16”) geleiderlengte.
• Automatische smering met 150ml oliereservoir.
• Kettingsnelheid in leegloop 14,2 m/s.
• Slechts 5,4kg (met accu)

TIPS
Zorg voor de juiste kettingspanning
De ketting zal door het gebruik minder spanning krijgen, het opnieuw
spannen behoort tot het reguliere onderhoud. Let op dat u de ketting
niet te strak spant. Te strak gespannen kettingen kunnen breken en
zullen de autonomie van de machine verkorten. Volg de instructies in
de handleiding voor het op de juiste manier spannen van de ketting. De
juiste spanning is bereikt wanneer u de ketting nog met de hand rond
de geleider kunt trekken. Draag veiligheidshandschoenen. Door het
geïntegreerd ketting opspansysteem van de CS300, kan u snel en zonder
gereedschap uw ketting opspannen.

PowerSharp Slijpsysteem
Met het ingebouwde PowerSharp slijpsysteem behoort tijdverlies ten gevolge van een
botte ketting tot het verleden. Trek 3 à 5 seconden aan de hendel en de ketting werkt
weer als nieuw. PowerSharp: slijp de ketting op de zaag, bij het werken, in enkele
seconden.

14
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BL300

Blazer
,00€

6.0 Ah = tot 120 min.
4.0 Ah = tot 90 min.

LAAG GELUIDSNIVEAU

De BL300 biedt een krachtige, geluidsarme oplossing voor het
opruimen van afval. Met slechts 84dB in de turbomodus, zal de BL300
de klus klaren zonder uw buren lastig te vallen. Voldoet aan de meeste
communautaire geluidsnormen.

Bij werking op laagste trekkerstand
22 min. op volle trekkerstand
12 min. bij ingedrukte turboknop
Geschikt voor alle Oregon accu's

Grote oppervlakten met bladeren en afval kunnen vlot opgeruimd
worden met de Oregon® snoerloze blazer. De combinatie van een
superieur luchtvolume (tot 841 m³ luchtvolume/uur) en snelheid
(tot 212 km/h) maakt hiervan de ultieme afvalopruimmachine.
Het laag geluidsniveau, de ergonomie en de draagbaarheid maken
van deze blazer een ideale tool voor dagelijks gebruik.

Bladblazer BL300 exclusief accu en lader

,

Bladblazer BL300-A6
inclusief 4.0Ah accu en standaard lader

,

Bladblazer BL300-R6
inclusief 6.0Ah accu en snellader

,

Vervangbuis

,

HOGE PRESTATIES

De innovatieve brushless motor en de axiale ventilator bieden
een krachtige combinatie van prestatie en efficiëntie. De variabele
snelheidstrekker gee de gebruiker een volledige controle door,
afhankelijk van de job, enkel het nodige vermogen te gebruiken .
Deze snoerloze blazer levert 841 m³ lucht af per uur (gemeten aan het
blaasstuk).

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

De snoerloze blazer is ontworpen voor langdurig gebruik. De
aangename handgreep en schouderriem maken de blazer zeer
geschikt voor grotere oppervlakten.

KENMERKEN

• Gering gewicht (3,8kg met accu).
• Hoog luchtvolume (841 m³ lucht per uur, gemeten aan het blaasstuk).
• Uitzonderlijke luchtsnelheid (tot 212 km/h).

TIPS
Gebruik uw bladblazer voor meer dan alleen blad.
Hij kan uw hark en bezem vaak vervangen. Eenvoudig opruimen van
vuil en blad rond het huis. Reinigt goten, terrassen, aanhangerbakken en
machines. De BL300 is stil, krachtig en licht, daardoor overal bruikbaar.

Goed uitgebalanceerd

Gemakkelijke ingebouwde gaten voor de
draagriem (draagriem inclusief)

Turboknop en variabele snelheidstrekker
OregonCordless.com
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ST275-GSL

Trimmer / Kantenmaaier
,00€

2-IN-1 TRIMMER / KANTENMAAIER

6.0 Ah = ca. 45–60 min.
4.0 Ah = ca. 35–45 min.
2.6 Ah = ca. 20–33 min.

Snelle overschakeling van trimmer naar kantenmaaier.

Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek
van de gebruiker. Geschikt voor alle Oregon accu's

Snij doorheen taaie vegetatie en verfraai uw tuin. De
gepatenteerde drijfwerk technologie maakt beiden mogelijk.

HOOG KOPPEL EN VERMOGEN

De gepatenteerde drijfwerk technologie levert hoge prestaties
en koppel om doorheen dikke vegetatie te snijden. De variabele
gashendel biedt de gebruiker controle.

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT
Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL
exclusief accu en lader, Gator SpeedLoad

,

Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL-E6
2.6Ah accu en standaard lader

,

Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL-A6
4.0Ah accu en standaard lader

,

Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL-R7
6.0Ah accu en snellader

,

Vervangingsstuk trimmerkop
Maaidraad, 2 mm, 3-pak
Maaidraad, 2mm 10-pak
Maaidraad, 2mm 25-pak

Ontworpen voor comfort en langdurig gebruik.
Gering gewicht (slechts 4,3kg).
Geleverd met draagband om vermoeidheid bij gebruiker te
beperken.

KENMERKEN

• 4,3kg
• 33cm snijdiameter.
• 6250tpm snijsnelheid in leegloop.

TIPS
Moeiteloos trimmen
Geef juist voldoende "gas" om de klus te klaren. Volgas zal het gras
naast uw border niet beter trimmen, geeft juist voldoende "gas"
om het gras te maaien. Bewaar het vermogen voor het maaien
van zwaarder gras en onkruid. Dit verlengt de levensduur van uw
trimmerdraad en werkt efficiënter. Met de variabele snelheid van de
ST275 bepaald u de maaisnelheid.

Gator SpeedLoad
SNEL
De snelst te vullen maaikop ooit. Breng de vultijd terug van 5 minuten naar een paar seconden.
Verhoogde productie en nagenoeg geen tijdsverlies.
MAKKELIJK
Verlost van alle ergernis bij het vullen van een maaikop. Open de kop, plaats de disc en sluit de
kop.
DUURZAAM
Reduceer de draadkosten met de helft dankzij de warmtebehandeling van de disc. Deze kan tot 2x
langer meegaan dan standaard maaidraad.

16
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PS250

Stokzaag
,00€

TELESCOPISCHE STEEL

6.0 Ah = tot 750 sneden
4.0 Ah = tot 500 sneden
2.6 Ah = tot 350 sneden

Tot 4,5 meter vanaf de begane grond **

CENTRAAL GEMONTEERDE MOTOR

In 5-7 cm materiaal
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon stokzaag levert u precisie, kracht, en een telescopisch
bereik voor alle snoeiwerk. De steel biedt een bereik tot 4,5m,
terwijl de premium accu en de centraal gemonteerde motor de
uithouding en het comfort geven voor een lange dagtaak.

De centraal gemonteerde motor plaatst het gewicht (en de omvang) van de
stokzaag tussen uw handen. Dit beperkt de omvang van de zaagkop, wat
het gemakkelijker maakt om tot moeilijk te bereiken takken te geraken.
Het gewicht op het einde van de steel vermindert, zodoende verbetert de
ergonomie en vermindert de vermoeidheid van de gebruiker.

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT
Stokzaag PS250 exclusief accu en lader
36V Stokzaag, 20cm (8") geleider,
Microlite smalprofiel ketting

,

Inclusief de centrale motor, weegt de stokzaag slechts 6,1kg met de
accu, wat resulteert in een beter evenwicht en minder vermoeidheid. Een
schouderriem is bijgevoegd voor bijkomend comfort.

Stokzaag PS250-E6
2.6Ah accu en standaard lader

,

KENMERKEN

Stokzaag PS250-A6
4.0Ah accu en standaard lader

,

Stokzaag PS250-R7
6.0Ah accu en snellader

,

P

Vervangende ketting

M

Vervangend geleideblad

TIPS

** Gebaseerd op een gebruiker van ca. 1.8 m en een werkhoek van 60 graden +/- 18 graden

Slanke, compacte zaagkop

• Slechts 6,1kg met accu.
• Kettingsnelheid: 14,4m/seconde.
• Microlite™ 3/8 smal zaagspoor 90PX ketting met 1,1mm (0.43”) dikte.
• 20cm (8”) geleider.

Centraal gemonteerde motor

Het juist zagen van takken
Laat de stokzaag op volle toeren draaien voordat u hem in het hout zet.
Zaag met lichte kracht eerst de laagste takken en dan pas de hogere.
Zaag bij grotere takken eerst de einden af en daarna pas dichter bij de stam.
Dit voorkomt schade aan de boom.

Lengteverstelling

Takhaak
OregonCordless.com
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HT275

Heggenschaar

6.0 Ah = tot 150 min.
4.0 Ah = tot 100 min.
2.6 Ah = tot 65 min.

60cm (24”) LASERGESNEDEN MESSEN

Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek
van de gebruiker
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon heggenschaar is licht genoeg om grote en brede hagen
aan te kunnen, alsook rijen van kleinere hagen. De lasergesneden
messen snijden zuiver en precies wat resulteert in gezondere
planten.
Heggenschaar HT2 5 - Enkel de
heggenschaar

,

Heggenschaar HT2 5-E6
inclusief 2.6Ah accu en standaard lader

,

Heggenschaar HT2 5 - A6
inclusief 4.0Ah accu en standaard lader

,

Reserveblad

Lasergesneden messen staan voor extra zuivere sneden en
gezondere planten, terwijl het geringe geluid (74db) een combinatie
oplevert van superieure prestaties en gebruikerscomfort.

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT
• Gering gewicht (slechts 4,4kg met accu).
• Grote en aangename handgrepen.

KENMERKEN

• Maximale snijsnelheid van 2750 slagen per minuut.
• Snijdt takken tot 24 mm diameter.
• Variabele snelheidsgashendel.

TIPS
Houd uw heg in vorm
De vorm van uw heg kan de levenduur en conditie van de heg
verhogen. Heggen met een A-vorm laten meer licht toe op het
onderste gedeelte. Dit levert sterkere wortels en stammen. De
HT275 is licht en daardoor ook geschikt voor het in vorm snoeien.

Premium Mestechnologie
Geproduceerd met premium mestechnologie voor een langere levensduur. Robuust
en duurzaam, zijn de Oregon HT275 haagschaarmessen en daarom perfect voor het
snoeien en sculpteren.

18
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WL275

Draagbare lamp
,00€

Meerdere aanpassingen voor meer
dan 90 lichthoek-opties

6.0 Ah = ca. 36 u. op LOW-stand
6.0 Ah = ca. 18 u. op HIGH-stand
AC netsnoer = continu werking
Geschikt voor alle Oregon accu's

HOGE PRESTATIES

1091 Lumen/12 u. op HIGH
584 Lumen/24 u. op LOW

DRAAGBAAR

Gebruik het meegeleverde netsnoer of kies voor de draagbare optie
met een Oregon Cordless Tool System Accu.

De Oregon draagbare Lamp houdt werkplekken verlicht tot
laat na zonsondergang. Onze unieke stroomopties geven u
de flexibiliteit om te kiezen tussen aansluiting op het net met
het meegeleverde snoer of gebruik te maken van een Oregon
PowerNow accu.
LED Draagbare lamp WL275 Enkel de lamp
(geen batterij, geen oplader)

DUURZAAM EN VERSTELBAAR

Het duurzame frame en de vele hoekinstellingen bieden ideale
werkplekprestaties.
,

Beschikbare opladers
Oregon opladers werden ontworpen voor gebruik met alle Oregon
36 V lithiumionbatterijen en zijn uitgerust met thermische en
overspanningsbeveiligingscircuits die schade aan de Oregon
batterijen voorkomen en ervoor zorgen dat de batterijen
op een veilige manier kunnen worden opgeladen.

C750
Snellader
594079

92

C650
Standaard lader

,00€

OregonCordless.com
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Oregon Multi-Attachment display
Breng uw tuinhuis of uw garage op orde
met de Oregon Multi-Attachment display.
• De kit bestaat uit één kop, één haak voor de PH600
Powerhead en 3 haken voor de hulpstukken
• Er worden 3 adapters meegeleverd, waaronder
één om de display aan een gaaswerk, een slatwall-wand,
een gaatjeswand of een muur te bevestigen
• H 20,5 cm x B 58 cm"

Rugzak

33,00€

De Backpack is de ideale oplossing om extra batterijen te dragen
of om ze voor uw computer/tablet te gebruiken.
• Zak voor laptop en tablet binnenin
• Reflecterende delen op de voorkant en de riem
• 34 cm L x 10 cm B x 48 cm H

Gereedschapstas

33,00€

De gereedschapstas werd ontworpen voor het beschermen, dragen en
bewaren van een Oregon-kettingzaag of Oregon-blower met accessoires.
• Binnenbekleding is bestand tegen water en olie
• Robuuste constructie is bestand tegen slijtage
• Extra grote, brede opening voor eenvoudige toegang en zichtbaarheid
• 7 interne en 2 externe zakken om uw oplader en
andere accessoires netjes te organiseren
• 68,5 cm L x 30,5 cm B x 30,5 cm H

Garantie
Drie (3) jaar* op gereedschappen, twee (2) jaar op batterijen en opladers.
its registratie op

.oregoncordless.com

Op OregonProducts.com vindt u alle informatie over onze garantie terug.
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36

Hoeveel werk kan
ik verrichten?

B425E | 2.6 Ah

B600E | 4.0 Ah

B650E | 6.0 Ah

CS300

2-3" (5-7.5 cm) sneden

≤250

≤400

≤600

BL300

minuten†

10–50

15–90

22–120

PS250

2-3" (5-7.5 cm) sneden

≤325

≤500

≤750

ST275

minuten

15–25

30–40

45–60

HT275

minuten

≤60

≤100

≤150

LM300

vierkante meter

≤3500

≤5000

≤7000

LM400

vierkante meter‡

≤4500

≤7000

≤10000

WL275

uur

≤12

≤24

≤36

ST600

minuten

≤15

≤20

≤30

HT600

minuten

30–35

45–50

65–70

EG600

minuten

≤110

≤150

≤250

PS600

2-3" (5-7.5 cm) sneden

≤325

≤500

≤750

BR600

minuten

≤15

≤20

≤30

CU600

minuten

≤15

≤20

≤30

BC600

minuten

≤15

≤20

≤30

OregonCordless.com
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NIEUW
PS750

Stokzaag met draad
101
Beschikbaar vanaf april 2020.

SH2200

Hakselaar met draad
Een andere nieuwkomer zal uw klanten helpen uw tuinafval te
verwerken. De nieuwe hakselaar met zijn krachtige motor is robuust,
duurzaam en eenvoudig in gebruik. Het ideale gereedschap voor grote
tuinklussen.
•
•
•
•
•

Keermes van gehard staal
Snijdiameter tot 40 mm
Opvangzak van 40 l
Transportwielen
Omkeerbaar mes van gehard staal

Hakselaar

,

Messenkit hakselaar
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Elektrische toestellen 230V met draad
CS 1400

Kettingzaag
Onze nieuwe CS1400 is gelijk aan een CS1500, maar dan
zonder het Power-Sharp-systeem. Deze 2400 W kettingzaag is
perfect geschikt voor particulieren want is uitgerust met een
spanningssysteem dat zonder gereedschap te bedienen is en
een ControlCut ketting. De ControlCut ketting zorgt voor "weinig
trilling"en "lagere terugslag".

AANSPANNEN KETTING ZONDER GEREEDSCHAP
Span gewoon de kettingaanspanring op de
zijafdekking aan om de ketting aan te spannen.

SPECIFICATIES
CS1400 Bedrade kettingzaag
P

,

Vervangende ketting
Vervangend geleideblad

CS1500

Zelfscherpende
elektrische kettingzaag

• Slechts 5.90Kg
• Lengte geleider 16’’ (40cm)
• Stroomsterkte 10,4 ampère
• Uitgerust met een hoogwaardige ControlCut-ketting
• Kettingsteek 3/8" Laag profiel™
• Geleidergroef .050"

HOOGPRESTEREND

Uitgerust met een krachtige motor (15 ampère) en een kettinggeleider
van 18"; zo kunt u bijna elke klus aan.

AANSPANNEN KETTING ZONDER GEREEDSCHAP
Span gewoon de kettingaanspanring op de zijafdekking
aan om de ketting aan te spannen.

SPECIFICATIES

• Slechts 5,7 kg (12,6 lbs) (met kettinggeleider en zaagketting bevestigd)
• Lengte geleider 45 cm (18")
• Kettingsnelheid onbelast 14,7 m/seconde
• Kettingsteek 3/8" Laag profiel™
• Geleidergroef .050"

TIPS
DE ENIGE ZELFSCHERPENDE BEDRADE
ELEKTRISCHE KETTINGZAAG OP DE MARKT
De krachtige kettingzaag CS1500 van 15 amp van Oregon is de
enige elektrische kettingzaag op de markt met een ingebouwde
kettingslijper. De CS1500 beschikt over alle gebruikelijke voordelen
van een elektrische zaag – onmiddellijke start met een trek aan
de trigger, minimaal onderhoud, weinig lawaai en stil tussen twee
slijpbeurten – en gaat nog een stap verder met de ingebouwde
PowerSharp®-kettingslijper. Met een eenvoudige trek aan de rode
PowerSharp®-hendel, is uw ketting in amper 3 seconden weer
scherp, zodat u nooit meer met een botte ketting zaagt.

Zorg ervoor dat de geleider en de ketting altijd gesmeerd zijn.
De geleider en de ketting smeren is erg belangrijk om vroegtijdige
slijtage te vermijden en ervoor te zorgen dat uw kettingzaag optimaal
blijft presteren. Wanneer u de CS1500 voor het eerst gebruikt, moet u
de smeerbus klaarmaken. Koppel de kettingzaag los en verwijder de
geleider en ketting. Steek de stekker van de kettingzaag in en laat hem
ongeveer 2 tot 3 minuten draaien. U zult olie zien op het kussen van de
geleider.
CS1500 Elektrische kettingzaag met ingebouwde
kettingslijper
Vervangende ketting, PowerSharp® inclusief
slijpsteen
Vervangend geleideblad 45 cm (18“)
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Heeft u al een login voor onze webshop?
Zo niet, stuur een e-mail naar
ecom@denayertools.be

Blount Europe SA - All rights reserved Žıłœ - Oregon® is a registered trademark of Blount, Inc.

Find your nearest
Oregon Outdoor Power Equipment dealer
OregonProducts.com
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