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Vážení obchodní přátelé,

firma INTERFORST působí na evropském trhu již přes 
40 let. Náš katalog obsahuje přes 150 stran nabízejících více 
než tisíc výrobků. Hledáte-li inovativní a praxí vyzkoušené vy-
bavení pro práci v lese, nabízíme Vám odpovídající sortiment 
výrobků pro pěstování lesa, těžbu a přibližování dřeva. Naše 
nabídka obsahuje české, slovenské, švédské, finské, slovin-
ské, rakouské, německé, italské, polské popř. americké zboží. 
Náš velmi dobře členěný sklad zaručuje rychlou dodávku zbo-
ží zákazníkovi v cenách odpovídajících současnému trhu. Na 
základě dlouholeté spolupráce se zákazníky jsme připraveni 
zahrnout nové výrobky do našeho programu, a dále zlepšovat 
a vyvíjet výrobky na trhu již osvědčené.  

Naše jednotlivé firmy můžete kontaktovat telefonicky, nebo 
emailem. Pokud jste v tomto katalogu nenašli výrobek a po-
strádáte jej v naší nabídce, tak nám zavolejte a my Vám po-
radíme. Nemáte-li čas, nabízíme možnost využití nákupu přes 
internet. Je-li nutná konzultace na místě, vše co musíte udělat, 
je kontaktovat naše obchodní zastoupení v České republice 
nebo na Slovensku, a dohodnout si schůzku s obchodním zá-
stupcem pro Váš region, který Vám více než ochotně odpoví na 
Vaše dotazy. 

Obchodní zastoupení v České republice bylo založeno v listo-
padu 2001 a nyní sídlí v Prostějově. Naše obchodní zastoupení 
pro Slovensko naleznete v Žiline od června 2007.

www.interforst.cz
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Rudolf Ďuratný mobil: + 421 902 390 589
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HARVESTOROVÉ LIŠTY

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „těžba dřeva“.

Lišta IGGESUND BlueLineLišta OREGON SolidLišta OREGON SpeedMax

Lišta OREGON Solid Lišta OREGON SpeedMax Lišta IGGESUND BlueLine

délka cm kód zboží kód zboží kód zboží

75 752HSFN114 752SMRR114 BL2710-75

80 802HSFN114 802SMRR114 BL2710-80

64 642HSFN104 642SMRR104 BL2711-64

75 752HSFN104 752SMRR104 BL2711-75

80 802HSFN104 x BL2711-80

75 752HSFL114 752SMRQ114 BL2700-75

80 802HSFL114 802SMRQ114 BL2700-80

90 902HSFL114 902SMRQ114 BL2700-90

42 422HSFM104 x BL2701-42

48 482HSFM104 x BL2701-48

54 542HSFL104 542SMRQ104 BL2701-54

59 592HSFL104 592SMRQ104 BL2701-59

64 642HSFL104 642SMRQ104 BL2701-64

75 752HSFL104 752SMRQ104 BL2701-75

80 802HSFL104 802SMRQ104 BL2701-80

75 752HSFB149 752SMRR149 BL2811-75

82 822HSFB149 822SMRR149 BL2811-82

90 902HSFB149 x BL2811-90

60 602HSFL163 x BL2801-60

75 752HSFL149 752SMRQ149 BL2801-75

82 822HSFL149 822SMRQ149 BL2801-82

90 902HSFL149 902SMRQ149 BL2801-90

75 752HSFD149 752SMRS149 BL2811-75PX(PN)

82 822HSFD149 822SMRS149 BL2811-82PX (PN)

ŘETĚZY

Harvestorový řetěz CARLTON B8HC, 
1484 článků
Řetěz B8HC je 2 mm řetěz s dělením.404", který má zesílené 
vodící články, což prodlužuje životnost řetězu o 20% oproti starším 
typům.

Výrobce: 
Kód zboží: B8HC100R

Harvestorový řetěz OREGON 19HX, 
1480 článků
Řetěz 19HX je 2 mm řetěz s dělením.404" pro harvestory, štípací 
automaty a poloautomaty. Nové a vyšší zkosené dlátovité zuby 
byly navrženy k dosažení vyšších rychlostí řezání ve srovnání 
s modelem 18HX.

Výrobce: 
Kód zboží: 19HX100R

Harvestorový řetěz OREGON 18HX, 
1480 článků
Řetěz 18HX je 2 mm řetěz s dělením.404" pro harvestory, štípací 
automaty a poloautomaty má zesílené vodící články tudíž 
prodlužuje životnost řetězu oproti staršímu typu 18H.

Výrobce: 
Kód zboží: 18HX100R
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Hnací řetězky
pro harvestorové řetězy

kód zboží typ otvoru počet zubů
2RSA-10 A 10
2RSA-11 A 11
2RSA-12 A 12
2RSA-14 A 14
2RSB-10 B 10
2RSB-11 B 11
2RSB-12 B 12
2RSC-10 C 10
2RSC-11 C 11
2RSC-12 C 12
2RSC-13 C 13
2RSC-14 C 14
2RSC-16 C 16
2RSD-14 D 14

Ochranné oplety 
hydraulických hadic
Pohodlné navinutí, vhodné na ochranu většiny 
typů hydraulických hadic.

Kód zboží
47632 Ø 20 mm
47633 Ø 25 mm
47625 Ø 32 mm
47626 Ø 50 mm
47629 Ø 75 mm
47627 Ø 90 mm
47628 Ø 140 mm

Výměnný vrchol 
pro harvestorové 
lišty OREGON 
SPEEDMAX 
SMR
Výměnný vrchol pro 
harvestorové lišty 
OREGON SPEEDMAX 
SMR.404” 2 mm je dlouhý 
14 cm. Tzn., že je o 4 cm 
delší než vrchol RSN a tím 
pádem absorbuje víc 
opotřebení drážky vodící 
lišty za kolečkem. Díky 
tomu vydrží tělo vodící lišty 
déle bez nutnosti výměny.

Výrobce: 
Kód zboží: SMR14T

Výměnné vodící 
kolečko pro 
harvestorové lišty
Výměnné vodící kolečko 
.404", 2mm, 6nýtů pro 
harvestorové lišty OREGON 
a CARLTON.

Výrobce: 
Kód zboží: 101918

Výměnné vodící kolečko 
.404", 2mm, 6nýtů 
pro harvestorové lišty 
IGGESUND.

Výrobce: 
Kód zboží: 12520K

HARVESTOROVÉ  
ŘETĚZKY

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „těžba dřeva“. 11



PILOVÉ LIŠTY A ŘETĚZY

Lišty CARLTON
Výrobce: 

Lišta SEMI-PRO TIP
-lišty pro hobby 
a farmářské pily

Lišta SUPER PRO
-lišty pro každodenní 

práci na profi pilách

Lišta DURA TIP

-lišty bez koncového 
kolečka jsou určeny 

pro nejnáročnější 
použití

Řetězy CARLTON
Dodávají se v rolích 100 stop (1640 článků), 25 stop 
(410 článků) nebo v požadované délce dle lišty.

Výrobce: 

.3/8"
Řetěz s dělením.3/8" s drážkou 1,5 mm (ozn. A2) 

nebo 1,6 mm (ozn. A3).

.325"
Řetěz s dělením.325" s drážkou 1,3 mm (ozn. K1), 

1,5 mm (ozn. K2) nebo 1,6 mm (ozn. K3).

.3/8"LoPro
Řetěz s dělením.3/8" LoPro s drážkou 1,1 mm (ozn. 

N4CBL) nebo 1,3 mm (ozn. N1C, N1CBL)

Lišty OREGON
Výrobce: 

Lišta SpeedCut
lišty s úzkou řeznou spárou pro 

efektivnější a rychlejší řez

Lišta VersaCut
lišty vhodné pro profesionální 

dřevorubce, nenáročné na údržbu 
s dlouhou životností

Řetězy OREGON
Dodávají se v rolích 100 stop (1640 článků), 25 stop (410 článků) nebo 
v požadované délce dle lišty.

Výrobce: 

.3/8"

Řetěz s dělením.3/8" určený do náročných podmínek. 
Speciální konstrukce omezovací patky snižuje sklon ke 
zpětnému vrhu. Určený pro pily s obsahem motoru nad 

50 cm3. (ozn. 73 - 1,5 mm; 75 - 1,6 mm)

.325"
Vysoce výkonný řetěz s dělením článků.325". Vhodný pro 

lišty od 11" do 20". Pro motorové pily od 38 cm3 do 50 cm3. 
(ozn. 20 - 1,3 mm; 21 - 1,5 mm; 22 - 1,6 mm)

Batoh na pilu s logem 
INTERFORST
• široké popruhy
• kapsy na nářadí
• velmi pevný materiál

Kód zboží: 72550100

Batoh na pilu s logem 
Husqvarna
• široké popruhy
• kapsy na nářadí
• velmi pevný materiál

Kód zboží: 72550201

Batoh na pilu 
s logem Stihl
• široké popruhy
• kapsy na nářadí
• velmi pevný materiál

Kód zboží: 72550009

BATOHY

13

PILOVÉ LIŠTY A ŘETĚZY



KANYSTRY

Plastový kanystr – 
mini 3,5 l / 1,5 l
Plastový kanystr pro 3,5 l 
benzínu a 1,5 l oleje. Včetně 
nalévacího hrdla.

Kód zboží: 25100

Kanystr PE 5 l
černý PHM
Kanystr na pohonné hmoty. 
Objem: 5 l.

Kód zboží: 1259401

Nalévací hrdlo
Plastové nalévací hrdlo pro 
kanystry 25100 a 25050

Kód zboží: 25051

Nalévací hrdlo 
bezpečnostní 
pro benzin
Rychlé doplňování paliva 
bez přelití nebo plýtvání 
palivem. Pro kanystr 
Husqvarna 5056980-00

Výrobce: 
Kód zboží: 84635

Taška na nářadí na 
kanystr
Sedlová taška vhodná pro 
přenášení vybavení a nástrojů 
potřebných pro provoz motorové 
pily. Vhodná pro kanystry 
s kódem zboží 25050 a 25100.

Kód zboží: 25059

Kanystr PE 5 l
červený PHM
Kanystr na pohonné hmoty. 
Objem: 5 l.

Kód zboží: 1262601

Nalévací hrdlo
- bezpečnostní
Bezpečnostní nalévací hrdlo 
zabraňující přelití kanystru. 
Vhodné pro kanystry 25100 
a 25050

Kód zboží: 25055

Nalévací hrdlo 
bezpečnostní 
pro olej
Pro bezpečné doplňování 
oleje. Pro kanystr 
Husqvarna 5056980-00

Výrobce: 
Kód zboží: 84700

Kanystr kombi 
Husqvarna 6 l / 2,5 l
Plastový kanystr pro 6 l benzínu 
a 2,5 l oleje.

Výrobce: 
Kód zboží: 5056980-00

Plastový kanystr – 
bílý 6 l / 3 l
Plastový kanystr pro 6 l benzínu 
a 3 l oleje. Včetně nalévacího 
hrdla.

Kód zboží: 25050

Kanystr kombi- 5 l / 
2,5 l Husqvarna NEW
Kanystr s průhledovým okénkem 
pro kontrolu paliva o objemu 
5 l /2,5 l je vybaven plastovou 
přihrádkou. Včetně nalévacích 
hrdel pro olej a benzín.

Výrobce: 
Kód zboží: 5807542-01

Nalévací hrdlo 
bezpečnostní pro 
benzin
Palivová plnící hubice s optimálním 
průtokem a funkcí Autostop pro 
použití s kombi kanystrem 5+2,5 l. 
Tato hubice umožňuje rychlé 
doplňování paliva bez přelití nebo 
plýtvání palivem. Hubice je také 
opatřena mechanickým zámkem. 
Pro kanystr Husqvarna 5807542-01

Výrobce: 
Kód zboží: 5861104-01

Nalévací hrdlo 
bezpečnostní pro 
olej
Olejová plnící hubice 
HUSQVARNA s optimálním 
průtokem a funkcí Autostop 
pro použití s kombi kanystrem 
5+2,5 l. Hubice je také opatřena 
mechanickým zámkem. Pro 
kanystr Husqvarna 5807542-01

Výrobce: 
Kód zboží: 5861105-01

Elektrická bruska 
CARLTON 230 V
Bruska pilových řetězů vhodná 
pro časté broušení. Pro precizní 
ostření téměř všech typů 
pilových řetězů od 1,1 mm 
(1/4") až po 2,0 mm (.404"). 
S naklápěcím brusným kotoučem 
a nastavitelným svěrákem. 
Pro namontování na stůl i na 
stěnu. Bezpečný, rychlý provoz. 
Součástí dodávky jsou mimo jiné 
i tři brusné kotouče, orovnávací 
kámen a brousící šablona.

• Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 
214 W

• Otáčky: 2800ot/min.
• Hmotnost: 6 kg

Výrobce: 
Kód zboží: 12C1000

Elektrická bruska 
Maxx 230 V
MAXX-Profi bruska na řetězy je 
velmi kvalitní bruska pilových 
řetězů s automatickým 
upnutím řetězu v upínacím 
svěráčku. Je vhodná pro časté 
broušení všech typů pilových 
řetězů.1/4".325".3/8".404". 
Brusná hlava může být skloněna 
oboustranně, řezné zuby jsou 
broušeny z vnějšku dovnitř, tím je 
dosaženo optimálního brusného 
výsledku. S osvětlením.

• Elektromotor: 230 V; 180 W; 
50 Hz, 2 A,

• Otáčky: 2.950 ot./min.
• Hmotnost: 8,5 kg
• Kotouč 22 x 145 mm

Kód zboží: 18390

Brusné kotouče CARLTON
Výrobce: 

Kód zboží Pro řetězy Rozměr
13C1032 .1/4".325".3/8"LoPro 145 x 3,2 x 22,3 mm
13C1047 .3/8".404" 145 x 4,7 x 22,3 mm
13C1060 pro omezovací patky 145 x 6,0 x 22,3 mm

BROUŠENÍ ŘETĚZŮ

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „těžba dřeva“. 15



Dřevěná rukojeť 
kulatého pilníku 10 cm
Klasická dřevěná rukojeť kulatého 
pilníku pro bezpečnější broušení. 
Délka 100 mm.

Kód zboží: 73348

Dřevěná rukojeť plochého 
pilníku 12 cm
Klasická dřevěná rukojeť plochého pilníku pro 
bezpečnější broušení. Délka 120 mm.

Kód zboží: 73315

Souprava pro ostření
pilových řetězů

Kód zboží ø pilníku
23W4025 4,0 mm
23W5525 5,5 mm

Rukojeť pilníku "Traryd"
Plastová rukojeť pilníku se schránkou na 
zapalovací svíčku. Délka 125 mm.

Kód zboží: 20200

Brousící přípravek PROFI univerzál
Umožňuje změnu úhlu broušení, proto má univerzální použití na 
různé typy pilových řetězů. Rychlé použití přímo na liště motorové 
pily. Dodáváno bez pilníku, průměr pilníku je nutno zvolit podle 
typu pilového řetězu.

Výrobce: 
Kód zboží: 20400

Ostřící kozlík
Po zaražení do dřeva umožňuje precizní broušení řetězu.

Výrobce: 
Kód zboží: 20403

Měrka omezovacích patek
Kód zboží: 20205

Kulaté pilníky CARLTON
Pro ruční ostření řetězů motorových pil. 
Délka 200 mm. Dodává se samostatně 
nebo v balení po 12 ks.

Výrobce: 

Kód zboží Průměr
21C0840 ø 4,0 mm
21C0845 ø 4,5 mm
21C0848 ø 4,8 mm
21C0852 ø 5,2 mm
21C0855 ø 5,5 mm

Pilník plochý
CARLTON 15 cm
Na hloubkové omezovače řetězů motorových 
pil, pro ostření žacích kotoučů křovinořezů. 
Dodává se samostatně nebo v balení po 12 ks.

Výrobce: 
Kód zboží: 20C0616

Nýtovací strojek
Čisté, profesionální nýtování jakýchkoliv řetězů motorových pil, 
komplet s nýtovacími vložkami a rukojeťmi.

Výrobce: 
Kód zboží: 19004

Roznýtovací strojek
Výrobce: 
Kód zboží: 19003

Kovadlinka 
k roznýtovačce - 
nastavitelná
Kovadlinka nastavitelná dle typu řetězu.

Kód zboží: 19002

Kovadlinka 
k roznýtovačce - pevná
Univerzální kovadlinka - pro všechny 
typy řetězů.

Kód zboží: 190021

Elektronický otáčkoměr PET - 302R
Impulsní měřič otáček motorů, který detekuje a počítá impulzy 
generované při přeskoku jiskry u zapalovací svíčky. Tento 
otáčkoměr se používá výhradně pro zážehové spalovací 
motory, které generují jiskru u zapalovací svíčky každou otáčku.

Výrobce: 
Kód zboží: 83200

Kombi klíč 13 x 16 x 70 mm
Kombi klíč na svíčku se šroubovákem.

Kód zboží: 41W1316

Kombi klíč 13 x 19 x 55 mm
Kombi klíč na svíčku se šroubovákem.

Kód zboží: 41W1319S

Zkoušečka karburátoru
Zkoušečka těsnosti karburátoru.

Kód zboží: 83303

Nýtovací hlava 1/4".325" 
3/8" LoPro
Kód zboží: 33-3325

Roznýtovací trn
1/4", 3/8".404"
Kód zboží: 19103

Nýtovací hlava 3/8".404"
Kód zboží: 33-3375

Klička pro řetěz 3/8".404"
Kód zboží: 38599

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „těžba dřeva“. 17



Plastové klíny INTERFORST
Vhodné pro léto i zimu.

Kód zboží Délka
24013 14 cm
24019 19 cm
24026 26 cm
24031 31 cm

Plastové klíny OREGON
Výrobce: 

Kód zboží Délka
23562 14 cm
24120 20 cm
24125 25 cm
24131 31 cm

Přídavné plastové klíny
Ke kácení přesíleného dříví, s drsnou 
horní plochou.

Kód zboží Délka
24010 19 cm
24020 26 cm

Hliníkový kácecí a štípací klín 
Müller
Vroubkovaný kácecí a štípací klín vyrobený 
z kvalitního leteckého hliníku.

Kód zboží Hmotnost Rozměry d x š
75750 500 g 22,5 x 4,5 cm
240378 800 g 26,5 x 5,5 cm

Hliníkový kácecí klín 510 g 
Müller
Hliníkový klín, brání poškození řetězu. 
Rozměry 140x110mm.

Kód zboží: 75511

Hliníkový klín 13 cm
Hliníkový klín vhodný do řezu, dlouhý 13 cm, 
široký 4,5 cm.

Kód zboží: 6304

KLÍNY

Mechanický klín Nordforest TITAN 80
Klín se zvedací silou 25 t je ideální pomocník při těžbě. Tělo klínu 
je vyrobeno z hliníku s plastovým držadlem, zvedací klín je ze 
speciálního plastu.

Výrobce: 
Kód zboží: 761080

Mechanický klín MK4
• usnadňuje řezání při těžbě stromů
• usměrňuje pád stromů
• umožňuje štípání kulatiny
• má robustní konstrukci
• jednoduché ovládání ruční pákou
• minimální nároky na údržbu

• Rozpěrná síla: 6 t
• Ovládací síla: 350 N
• Hmotnost: 8,5 kg

Kód zboží: 761082

Štípací klín vroubkovaný

Kód zboží Hmotnost
29500208 2.000 g
29500219 3.000 g

Štípací klín hladký

Kód zboží Hmotnost
30002000 2.000 g
30002500 2.500 g

Štípací klín kroucený, 2.000 g, 210 mm
Spirálový tvar klínu usnadňuje štípání dřeva a odstraňuje 
používání více klínů.

Kód zboží: 24075

Štípací klín kroucený 2.500 g
Klín je vyrobený z konstrukční oceli s kalenými 
pracovními částmi.

Kód zboží: 30502500

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „těžba dřeva“. 19



Pouzdro na 
klín
Opaskové pouzdro na 
jeden klín. Dodává se 
bez klínu.

Kód zboží: 25500

Pouzdro na 
dva klíny
Opaskové pouzdro 
na dva klíny. 
Dodává se bez 
klínů.

Kód zboží: 25900

Opasek na nářadí s ochranou 
ledvin
Opasek dlouhý 130 cm, široký 40 mm. Ochrana má 
rozměr 32x20cm. Dodává se bez klínu a nářadí.

Kód zboží: 25400

Pouzdro na 
pásmo
Opaskové pouzdro 
na pásmo. Dodává se 
bez pásma.

Kód zboží: 25501

Kombinované 
opaskové 
pouzdro
Kombinované 
opaskové pouzdro pro 
klín a pásmo. Dodává 
se bez klínu a pásma.

Kód zboží: 25806

Pouzdro na 
sprej
Opaskové pouzdro na 
sprej. Dodává se bez 
spreje.

50201 - černé
50205 - přírodní kůže

Pouzdro na 
průměrku černé
Kód zboží: 54101

Pouzdro univerzální
Univerzální pouzdro na opasek o rozměrech 
cca 22x30cm.

Kód zboží: 25803

Pouzdro na průměrku - 
přírodní kůže
Pouzdro na průměrky Bahco. Rozměry 
cca 18x7,5 cm.

Kód zboží: 54199

OPASKOVÁ POUZDRA
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Balíček první pomoci
Balíček první pomoci o rozměrech cca 13x9cm. 
Balíček obsahuje:

• 6x polštářkovou náplast o rozměru (8 x 4 cm)
• 1x gázový obvaz krycí - kompres (5 ks - 7,5 cm x 7,5 cm)
• 1x obvaz elastický (4 m x 6 cm)
• 1x obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)

Kód zboží: 25802

Kožený pásek 130 cm, šíře 40 mm – černý
Pevný kožený opasek k upevnění opaskových pouzder.

Kód zboží: 25800

Pouzdro na křídu
Pouzdro se dodává bez držáku křídy.

52302 - černé
52305 - přírodní kůže

Kožený pásek 140 cm, šíře 40 mm 
přírodní kůže
Kód zboží: 258001

Pouzdro na křídu II.
Kožené pouzdro na křídu. Dodává se bez držáku křídy.

Kód zboží: 52303

Opasek s pouzdry na nářadí
Kožený opasek s ramenním popruhem a pouzdry na průměrku 
a pásmo. Délka 130 cm, šířka 4 cm.

Kód zboží: 25805

Lesnická brašna 
z hovězinové kůže
Rozměry 32 x 22 x 7 cm.

Kód zboží: 055070

Lesnická brašna 
z vepřovice
Rozměry 32 x 22 x 7 cm.

Kód zboží: 055080

Speciální kladivo na 
plastové spony
Kód zboží: 54015

Plastová spona
Chrání dřevo před rozpraskáním. Jsou vyrobeny z pevného plastu a snadno 
se zatloukají speciálním kladivem. Před pořezem se nemusí odstraňovat.

Kód zboží: 54016

Kovové S-háky
Zatloukací železná spona zamezující 
praskání dřeva. Délka 11 cm.

Kód zboží: 78200

SPONY

Kmenový spínač
Jednodílný stahovací popruh z polyesteru dlouhý 4 m.  
Slouží k zajištění kmene stromu proti prasknutí. Nosnost: 20.000 kg.

Výrobce: 
Kód zboží: 40200

Kovové spony proti praskání dřeva
Rozměr spon je umožňuje použít na kmeny i různé řezivo. Síla 
1 mm, šířka 15 mm.

78004 kus 17 cm
78002 role 50 m
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Vesta Super-Komfort
Lehká komfortní pracovní vesta Super-Komfort ze strečové látky 
podšité síťovinou pro maximální volnost pohybu.

• zip krytý légou s druky
• dvě vnější náprsní kapsy na zip
• dvě přední kapsy se zipem
• jedna vnitřní kapsa na zádech vlevo dole pro obvazový balíček
• prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin
• na zadním díle dvě poutka na opasek
• strečový materiál zajišťuje maximální volnost pohybu
• materiál: 90% polyester, 10% elastan 

Kód zboží: 0814

Pracovní bunda Super-Komfort
Lehká komfortní pracovní bunda Super-Komfort ze strečové látky 
podšité síťovinou pro maximální volnost pohybu.

• zip krytý légou s druky
• dvě vnější náprsní kapsy na zip
• dvě přední kapsy se zipem
• jedna vnitřní kapsa na zádech vlevo dole pro obvazový balíček
• prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin
• na zadním díle dvě poutka na opasek
• konce rukávů nastavitelné druky
• strečový materiál zajišťuje maximální volnost pohybu
• materiál: 90% polyester, 10% elastan 

Kód zboží: 0807

Protipořezové lacláče Super-Komfort
Ochrana kolen z Borduru. Spodní přední strana nohavic 
z neroztažitelné, nepromokavé Oxfordské tkaniny, 6 vrstev 
Engtex plus 1 vrstva SecTex ochranného materiálu pro optimální 
bezpečnost. Větrací otvory v oblasti kolen.

• Materiál: 90% polyester, 10% elastan
• Třída ochrany proti prořezu 1.

Kód zboží: 0809

OBLEČENÍ

Šle Super Comfort s poutky
Šle Super Comfort. Šířka pásku 5 cm.

Kód zboží: 098091

Šle Super Comfort s klipsnami
Šle Super Comfort. Šířka pásku 5 cm.

Kód zboží: 09808

Bunda Super-Komfort TOP-TEX
Nepromokavá, prodyšná bunda Super-Komfort TOP-TEX díky 
síťovým mřížkám udržuje optimální tělesnou teplotu v chladném 
a deštivém počasí.

• zip krytý légou s druky
• dvě vnější náprsní kapsy, jedna se zipem a jedna na suchý zip
• jedna vnitřní náprsní kapsa
• dvě přední kapsy se zipem
• jedna vnitřní kapsa na zádech vlevo dole pro obvazový balíček
• prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin
• na zadním díle dvě poutka na opasek
• guma ve spodním lemu
• skrytá kapuce ve vysokém límci se zapínáním na suchý zip
• konce rukávů s gumou a drukem
• v podpaží odvětrávací otvory kryté síťovinou a zavírané 

nepromokavými zipy
• strečový materiál zajišťuje maximální volnost pohybu
• materiál: 90% polyester, 10% elastan 

Kód zboží: 0810

Protipořezové kalhoty Super-Komfort
Ochrana kolen z Borduru. Spodní přední strana nohavic 
z neroztažitelné, nepromokavé Oxfordské tkaniny, 6 vrstev 
Engtex plus 1 vrstva SecTex ochranného materiálu pro 
optimální bezpečnost. Větrací otvory v oblasti kolen.

• Materiál: 90% polyester, 10% elastan

Kód zboží: 0805
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Blůza k obleku Profesional II.
Pracovní blůza pohodlného střihu v zelené barvě s výstražným 
oranžovým značením, která má prodloužený zadní díl pro ochranu 
ledvin, kapsu na levém rukávu a dvě velké kapsy na prsou. Je 
vyrobena z materiálu s vodoodpudivou úpravou ze směsové tkaniny 
(47% bavlna, 53% polyamid a 15% bavlna, 85% polyester), která 
zaručuje vysokou pevnost a odolnost proti oděru. Lze prát v pračce na 
60 °C.

Výrobce: 
Kód zboží: 022170

Protipořezové 
lacláče 
Profesional II.
Protipořezové lacláče 
s vodoodpudivou úpravou 
jsou vyrobeny ze směsové 
tkaniny (47% bavlna, 53% 
polyamid a 15% bavlna, 
85% polyester), která 
zaručuje vysokou pevnost 
a odolnost proti oděru. 
Lacláče jsou pohodlného 
střihu v zelené barvě 
s výstražným oranžovým 
značením. Mají dvě kapsy 
na nohavicích, jednu na 
náprsence a jednu vzadu. 
Nohavice jsou v dolní 
části opatřeny funkční 
protiklíšťovou úpravou Lze 
prát v pračce na 60 °C.

• Ochranná plocha A - 
třída odolnosti 1 - CE 
+ FPA.

Výrobce: 

Kód zboží: 022171

Protipořezový oděv Profesional II.
Ochranný oděv s protipořezovými lacláči pohodlného střihu v zelené 
barvě s výstražným oranžovým značením. Lacláče mají dvě kapsy na 
nohavicích, jednu na náprsence a jednu vzadu.Pracovní blůza která má 
prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, kapsu na levém rukávu a dvě 
velké kapsy na prsou. Oblek je vyroben z materiálu s vodoodpudivou 
úpravou ze směsové tkaniny (47% bavlna, 53% polyamid a 15% bavlna, 
85% polyester), která zaručuje vysokou pevnost a odolnost proti oděru. 
Nohavice jsou v dolní části opatřeny funkční protiklíšťovou úpravou. Lze 
prát v pračce na 60 °C.

• Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE+FPA.

Výrobce: 
Kód zboží: 022161

PROTIPOŘEZOVÉ OBLEČENÍ

Blůza Profesional Scilar
Lehká bunda výrazného designu a praktického střihu. 
Použitý vodoodpudivý a prodyšný strečový materiál 
umožňuje maximální volnost v pohybu a v kombinaci 
s funkční síťovanou podšívkou a systémem odvětrání je 
zárukou vysokého komfortu při nošení. Bunda má vnější 
kapsy na telefon a balíček první pomoci, vnitřní kapsu 
a kapsu s voděodolným zipem na doklady. Bunda je 
opatřena reflexními doplňky a má prodloužený zadní díl 
k ochraně ledvin.

• použitý materiál: polyester, polyamid, polypropylen, 
elastan

Výrobce: 
Kód zboží: 022180

Protipořezové lacláče Profesional 
Scilar
Kalhoty s laclem inovativního pohodlného střihu ze 
strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se 
šestivrstvým úpletem proti prořezu, zaručují celkově nízkou 
hmotnost výrobku. Kolenní partie jsou ergonomicky vyztuženy 
stejně jako spodní zadní lem nohavic proti nadměrné zátěži. 
Kalhoty jsou opatřeny výstražnými a reflexními doplňky 
a prakticky rozmístěnými kapsami, včetně nově navržené 
náprsenky (telefon, A5 zápisník, klíče a podobně). Pro snadné 
a rychlé oblékaní mají kalhoty s laclem postranní rozparek na 
obou stranách. Kombinace uvedených parametrů zaručuje 
vysoký komfort i náročným uživatelům. Špičková funkčnost 
v české kvalitě.

• Úroveň ochrany 1, ochranná plocha A
• použité materiály: polyester, polyamid, polypropylen, 

elastan

Výrobce: 
Kód zboží: 022181

Kalhoty 
protipořezové 
Profesional Scilar
Protipořezové kalhoty do 
pasu inovativního pohodlného 
střihu ze strečového 
vodoodpudivého a prodyšného 
materiálu se šestivrstvým 
úpletem proti prořezu, zaručují 
celkově nízkou hmotnost 
výrobku. Kolenní partie jsou 
ergonomicky vyztuženy 
stejně jako spodní zadní 
lem nohavic proti nadměrné 
zátěži. Kalhoty jsou opatřeny 
výstražnými a reflexními 
doplňky a prakticky 
rozmístěnými kapsami. Kalhoty 
do pasu mají vzadu zvýšený 
lem a knoflíky k uchycení 
širokých šlí. Kombinace 
uvedených parametrů zaručuje 
vysoký komfort i náročným 
uživatelům. Špičková 
funkčnost v české kvalitě.

• Úroveň ochrany 1, ochranná 
plocha A

• použité materiály: polyester, 
polyamid, polypropylen, 
elastan

Výrobce: 
Kód zboží: 022182
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OBLEČENÍ

Protipořezové kalhoty Profesional letní
Protipořezové kalhoty v modré barvě s oranžovým výstražným 
značením. Letní verze. Rozkrok kalhot a zadní část nohavic je 
provedena ze vzdušného pevného úpletu. Ve zvýšeném pasu je 
vzadu všitá guma. Kalhoty lze doplnit o klasické šle. Nohavice 
jsou v dolní části opatřeny funkční protiklíšťovou úpravou Lze prát 
v pračce na 60 °C.

• Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA.

Výrobce: 
Kód zboží: 022172

Kalhoty Super-Komfort Outside s kevlarem
Extrémně lehké a odolné kalhoty. Ideální pro operátory harvestorů a pro 
všechny, kteří nepotřebují protipořezovou ochranu.

• odolné proti roztržení
• vodoodpudivé
• prodyšné
• nastavitelný pas
• knoflíky pro šle, opasková poutka
• 6 kapes - 1 zadní na zip, 2 přední na zip, 1 na stehně na zip, 2 na 

stehně otevřené
• rozepínací nohavice s ochranou proti prodření
• odepínací návlek na vysoké boty s protiskluzovou gumovou manžetou
• kolena zesílená kevralovým vláknem
• s reflexním pruhem na bocích

14797601 šedé
14784901 červené

Nepromokavá bunda TOP-TEX 
zelená
100% vodě odolná ale prodyšná bunda 
s prodlouženými zády a s teplým flaušovým límcem 
ve kterém je složená kapuce.Bunda má větrací otvory 
a síťovinu na zádech pro regulaci tělesné teploty, dvě 
velké boční kapsy, kapsu s druky na rameni. Ideální 
pro chladné a deštivé počasí.

Kód zboží: 966

NANO ochranna textilu a obuvi 
R-SPEKT 500 ml
R-SPEKT NANO ochrana textilu je specificky 
vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana tkané 
a netkané textilie, koberců, veškerých textilních 
vláken apod. Na bázi fluoropolymerů vytvoří na 
povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou 
NANOvrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, 
skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě 
a agresivním nečistotám se samočistícím účinkem. 
Vytvořená NANOvrstva znemožňuje život bakteriím, 
mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický 
povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí 
(dešti, sněhu, mrazu, a rozmrazovacím solím), 
žloutnutí, hnilobě a UV záření.

Kód zboží: 67015

Nepromokavé 
kalhoty TOP-TEX
100% vodě odolné ale prodyšné 
kalhoty se zipy na nohavicích. 
Ideální pro chladné a deštivé 
počasí.

Kód zboží: 9663

Šle k protipořezovým 
kalhotům – 30 mm
Šle na knoflíky k protipořezovým 
kalhotům. Stavitelné do 195 cm.

Kód zboží: 022178

Šle k protipořezovým 
kalhotům – 50 mm
Šle na knoflíky k protipořezovým 
kalhotům. Stavitelné do 195 cm.

Kód zboží: 022175
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PRACOVNÍ OBLEČENÍ

Pracovní kalhoty INDUSTRIAL
z měkké, prodyšné, pohodlné a rychle schnoucí tkaniny 
RIPSTOP. Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 310 g/m2.

Kód zboží: 731104G

Pracovní kalhoty s laclem INDUSTRIAL
z měkké, prodyšné, pohodlné a rychle schnoucí tkaniny RIPSTOP. 
Úteriál: 65% polyester, 35% bavlna, 310 g/m2.

Kód zboží: 731106G

Pracovní blůza INDUSTRIAL
z měkké, prodyšné, pohodlné a rychle schnoucí tkaniny RIPSTOP.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 310 g/m2.

Kód zboží: 731103G

Softshellová lesnická bunda
Vnější vrstvou bundy je softshellový materiál s membránou, která zaručuje 
prodyšnost a zároveň odolnost proti vodě a větru, vnitřní vrstva je fleesová. 
Bunda má voděodolný zip a prodloužený zadní díl. Reflexní prvky zvyšují 
bezpečnost při pohybu v lese.

Kód zboží: 99684

Pracovní svetr Woody zelený
Kód zboží: 72001

Pracovní bunda Forester petrol-černá
Velmi kvalitní pracovní bunda s odepínacími rukávy, límcem 
a vnitřní vestou. Bunda má impregnaci proti vodě, olejům 
a špíně. Bunda má dvě náprsní kapsy, kapsu na mobil, 
vnitřní kapsu, dvě kapsy na ruce a kapsu na levém rukávu. 
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester. Podšívka a límec jsou 
z Acrylu.

Kód zboží: 06231

Lesnická bunda Forester zeleno-
oranžová
Velmi kvalitní lesnická bunda s odepínacími rukávy, límcem 
a vnitřní vestou. Bunda má impregnaci proti vodě, olejům 
a špíně. Bunda má dvě náprsní kapsy, kapsu na mobil, vnitřní 
kapsu, dvě kapsy na ruce a kapsu na levém rukávu. Materiál: 
60% bavlna, 40% polyester. Podšívka a límec jsou z Acrylu.

Kód zboží: 0623
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Funkční tričko INTERFORST s krátkým 
rukávem

Pánské černo - oranžové tričko ze 100% polyesteru.

Kód zboží: 148067

Funkční tričko INTERFORST 
s dlouhým rukávem

Pánské černo - oranžové tričko ze 100% polyesteru.

Kód zboží: 148066

Bunda fleece "High Viz" - oranžová

Teplá pracovní bunda s Klimasoftu speciálně vyvinutá pro lesníky. 
Bunda má celopropínací zip a prodloužený zadní díl. Skvělá volba 
pro práci v lese ve vlhkém a chladném počasí.
• speciálně vyvinutá pro lesníky
• vodoodpudivá
• ideální pro chladné dny
• 2 kapsy na hrudi (1 vnitřní), 2 postranní kapsy na ruce
• na levém rukávu logo INTERFORST
• odvětrávací zipy v podpaží
• Materiál: 100% PES

Kód zboží: 133368

Tričko Spiro, žlutozelené
Pánské funkční triko s kulatým výstřihem ze 100%polyesteru. 
145 g

Kód zboží: RP99690

Tričko Spiro, dlouhý rukáv, žlutozelené
Pánské funkční triko s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem ze 
100%polyesteru. 145 g

Kód zboží: RP99693

Tabulka velikostí pánských oděvů

Velikost S M L XL XXL XXXL

Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Obvod hrudi 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120 120 - 124 124 - 128 128 - 132

Obvod pasu 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120
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OBLEČENÍ

Softshellová bunda INTERFORST 
Coltsfoot
Pánská celopropínací bunda z kvalitního a lehkého 
softshellového materiálu. Spodní díl rukávu je opatřen 
silikonovou přepínkou na suchý zip. Límec a spodní část bundy 
je ukončena tunýlkem a kulatou pruženkou se samosvorkou. Dvě 
hluboké přední kapsy na zip. Na prsou a pod límcem na zadním 
dílu je natištěné logo INTERFORST. Na pravém rukávu je natištěn 
černý nápis INTERFORST.

• Složení: 84%polyester, 16% elastan
• Prodyšnost: 10.000 g/m2/24h,
• Vodní sloupec: 5.000 mm

Kód zboží: RP99704

Tričko Spiro, černé
Pánské funkční triko s kulatým výstřihem ze 100%polyesteru. 
145 g

Kód zboží: RP99691

Tričko INTERFORST černé
Černé tričko s logem INTERFORST. 100% bavlna

Kód zboží: RP99612

Čepice baseballová INTERFORST černá
Kšiltovka s logem INTERFORST. Zapínání na suchý zip.

Kód zboží: RP996002

Čepice pletená INTERFORST Pilewort
Kód zboží: RP99707
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PRACOVNÍ RUKAVICE

Pracovní rukavice - 
motorová pila
Pracovní rukavice s nápletem.

Kód zboží: 0909

Antivibrační rukavice 
Profesional
Antivibrační rukavice s pružným nápletem.

Výrobce: 
Kód zboží: 042130

Antivibrační rukavice 
Profesional s gelovou 
vložkou
Antivibrační celokožené rukavice s novou 
antivibrační gelovou vložkou, ukončené 
nápletem. Velmi kvalitní a pevné rukavice 
určené do nejnáročnějších podmínek. 
S certifikátem.

Výrobce: 
Kód zboží: 042140

Antivibrační rukavice 
celokožené
Antivibrační kožené rukavice s nápletem.

Kód zboží: 0901

Antivibrační rukavice 
kombinované
Antivibrační rukavice s nápletem.

Kód zboží: 0902

Antivibrační rukavice - 
motorová pila
Antivibrační rukavice s nápletem.

Kód zboží: 0903

Nylonové rukavice
Vrstvené, aktivně prodyšné, udrží svůj tvar, 
dlouhá životnost. Rukavice lze prát v pračce.

Kód zboží: 06904

Gumové rukavice 
Red-Snow
Rukavice jsou vyrobeny z PVC 
s tepelnou izolací. Odolné proti 
kyselinám. Chrání před vlhkem 
a zimou. S nápletem.

Kód zboží: 06708

Neoprénové rukavice
Rukavice s výbornými chemickými 
vlastnostmi, vhodné pro aplikaci 
přípravků pro ochranu rostlin. Drsný 
povrch dlaně a prstů.

Kód zboží: 132563

Pracovní rukavice máčené - 
latex
Rukavice mají pletený bezešvý úplet ze 
směsi bavlna/polyester s pružným zápěstím, 
polomáčený v přírodním latexu. Protiskluzná 
úprava povrchu dlaně a prstů.

Kód zboží: 793008

Rukavice pracovní 
máčené - latex, zimní
Rukavice z kvalitního bezešvého 
akrylového úpletu, máčeného v silné 
vrstvě přírodního latexu. Rukavice 
mají silné protiskluzové vlastnosti, 
díky akrylovému vláknu jsou hřejivé, 
propouštějí pot z rukou a rychle schnou.

Kód zboží: 793004

Pracovní rukavice Bojar 
Winter
Zimní pracovní rukavice z hověziny 
s podšívkou z plyše, zdvojený pruh v dlani, 
hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny.

Kód zboží: 793003

Pracovní rukavice Dingo
Rukavice z hovězí štípenky, hřbet z hrubé 
bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka 
v dlani a prstech.

Kód zboží: 793002

Pracovní rukavice 
nitrilové, žluté
Rukavice z šitého bavlněného úpletu 
máčeného v nitrilu. Pružný náplet na 
zápěstí.Vhodné pro strojírenský průmysl, 
stavebnictví, chemický průmysl…

Kód zboží: 793009

Pracovní rukavice s PVC 
terčíky
Pletené bezešvé rukavice ze směsi 
polyester/bavlna, s PVC terčíky v dlani 
a na prstech.

Kód zboží: 793005

Pracovní rukavice 
DOUBLE
Kód zboží: 793007

Pracovní rukavice 
nitrilové modré
Dvakrát máčené nitrilové rukavice 
s tuhou manžetou mají velmi dobrou 
odolnost proti oděru a roztržení. Jsou 
odolné proti olejům a tukům.

Kód zboží: 793010

Pracovní rukavice 
s úpletem, vepřová useň
Kombinované pracovní rukavice, dlaň 
z kvalitní vepřové lícové usně, hřbet 
z kvalitního pružného textilu v barvě dle 
velikosti.

Kód zboží: 793006
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PŘILBY A SLUCHÁTKA

Přilba Husqvarna Technical
Pevná a lehká ochranná lesnická přilba Husqvarna Technical s chrániči 
sluchu. Přilba může být seřízena v různých směrech, aby vyhovovala 
vašim specifickým potřebám. Nový, inovovaný systém ventilace 
zajišťuje příjemnou teplotu pro vaši hlavu. Ochranný štít byl upraven 
tak, aby lépe chránil váš obličej a zejména umožňoval dokonalý výhled, 
když je sklopený dolů nebo nahoru. V přilbě je integrovaná štěrbina pro 
nasazení čelové svítilny.

Výrobce:   
Kód zboží: 5850584-01

Přilba Husqvarna
Přilba je vybavena ochrannou mřížkou se slunečním štítkem, 
sluchátky a ochranou týlu.

Výrobce: 
Kód zboží: 5764124-01

Přilba VIKING
Přilba spojuje nároky na bezpečnost 
práce a pohodlí i při delší práci 
bez přestávek. Velikost lze plynule 
regulovat nastavitelným kolečkem. 
Přilba je vybavena podbradním 
páskem, který lze lehce odejmout. 
Přilba splňuje normu EN 397.

Kód zboží: 28250

Přilba Peltor G2000
Profesionální přilba Peltor se sluchátky H31P3 a ochrannou drátěnou 
mřížkou se sluneční clonou. S chráničem týlu.

Výrobce: 
Kód zboží: 012035

Kód zboží barva
28250 oranžová
28260 bílá

Sluchátka Peltor Optime I
Lehké chrániče sluchu pro použití 
v průmyslu. Ideální pro vysoké frekvence. 
Těsnící polštářky jsou plněné pěnou.

• Úroveň ochrany: 87-98 dB

Výrobce: 
Kód zboží: 28310

Ochranná sluchátka
Kód zboží: 61817

Sluchátka Peltor Optime II
Střední chrániče sluchu do hlučného 
prostředí. Dobře tlumí i nízké frekvence. 
Těsnící polštářky jsou plněné kapalinou 
a pěnou.

• Úroveň ochrany: 100-110dB.

Výrobce: 
Kód zboží: 28320

Sluchátka Peltor Optime III
Nejúčinnější chrániče sluchu s velmi 
vysokým účinkem tlumení hluku v celém 
rozsahu frekvencí. Těsnící polštářky jsou 
plněné pěnou.

• Úroveň ochrany: 110-120dB.

Výrobce: 
Kód zboží: 28330

Ochranný štít s kovovou 
síťkou
Ochranný štít s kovovou síťkou

Kód zboží: 07071

Ochranný štít plexi
Ochranný štít pro práci s křovinořezem.

Kód zboží: 07070

Pěnové ucpávky do uší
Ideální pro použití v horkém 
a vlhkém prostředí 

Kód zboží: 28105

Ochranný štít se sluchátky 
a kovovou síťkou
Ochranný štít se sluchátky a kovovou 
síťkou pro práci s křovinořezem.

Kód zboží: 280231

Ochranné brýle ST 
tónované
Ochranné brýle s boční ochranou, 
tvrzený zorník, odolný chemikáliím 
a proti poškrábání.

Kód zboží: 84982

Ochranné brýle VSN 
tónované
Ochranné brýle vhodné jak pro práci 
tak i pro volnočasové aktivity.

Kód zboží: 84980

Ochranné brýle ST čiré
Ochranné brýle s boční ochranou, 
tvrzený zorník, odolný chemikáliím 
a proti poškrábání.

Kód zboží: 84981

Ochranné brýle VST 
čiré
Ochranné brýle z čirého 
polykarbonátu.

Kód zboží: 84983
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PROTIPOŘEZOVÁ OBUV

Protipořezová obuv Protector Light 2.0 
Extra lehká protipořezová obuv. Díky své příznivé ceně je zajímavá 
pro všechny, kteří pracují s motorovou pilou méně často. Výška 
holeně 17 cm, povrch voskovaná kůže Nubuk 2-2,2 m m, antistatická 
podrážka v úpravě proti proražení. Ocelová špice, vnitřní kožená 
podšívka.

• Velikosti: 3,5 – 12
• Třída ochrany proti prořezu 1

Výrobce: 
Kód zboží: 604110

Protipořezová obuv Protector Alpin
Ideální bota pro obtížné terénní podmínky. Vrchní materiál - kůže 
voděodolná a prodyšná GORE-TEX, HAIX-Klima systém s Micro-Dry 
podšívkou v horní části nohy, poskytuje optimální komfort ve všech 
ročních obdobích i při nadměrné zátěži použiváním. Díky antistatické 
gumové podrážce s HAIX-FG systémem je optimální přilnavost na 
mokré kmeny stromů. Výška holeně 20 cm.

• Velikosti: 5 – 12
• Třída ochrany proti prořezu 3

Výrobce: 
Kód zboží: 125104

KEVLAR®

1
2

Tabulka piktogramů HAIX®

HAIX® Ochranná ocelová špička 
Anatomicky tvarovaná ochranná ocelová špička splňující nejvyšší bezpečnostní 
požadavky. 

HAIX® Protiskluzová ochrana
Podešev boty extrémně odolná vůči uklouznutí díky inovativní konstrukci.

HAIX® V W Fit System – Systém přizpůsobení šířky boty
Šířku boty je možné individuálně přizpůsobit pomocí tří různých stélek. Bota 
se dodává s červenou stélkou (střední). Žlutou stélku (širokou) a modrou stélku 
(úzkou) lze objednat zvlášť.

HAIX® Ochranná podrážka  
Ochranná podrážka HAIX® zajišťující ochranu proti ostrým předmětům 
(označená jako Steel nebo Metal Free (bez oceli nebo kovu).

HAIX® FG System – Systém ochrany proti uklouznutí při 
pohybu v lese  
Vyměnitelný hroty opatřený prvek umístěný ve spojovací části podrážky, který 
zabraňuje bočnímu uklouznutí na větvích nebo kmenech.

HAIX® Ochranná pryžová špička 
Zvýšená ochrana a odolnost vůči oděru zajišťovaná vnější pryžovou ochrannou 
špičkou.

HAIX® Dvouzónové šněrování 
Systém dvouzónového šněrování umožňuje oddělené přizpůsobení boty v místě 
chodidla a holeně.

HAIX® AS System – Systém opory klenby chodidla 
HAIX® Systém opory klenby chodidla zajišťuje oporu přirozeného vyklenutí 
chodidla. Tím je zajištěn dostatečný prostor pro prsty a klouby nohy. Udržuje 
nohu v nejlepší poloze a zajišťuje její optimální zdravotní stav.

HAIX® CO System – Certifikovaný ortopedický systém 
Předpis DGUV 112-191 (BGR 191)
Méně tlačení, měkké podušky, korekce polohy nohy, korekce správného postavení 
nohy a svalová rovnováha.**

** Podle předpisu BGR 191 „Použití ochrany nohou a kolen“ Asociace odpovědnosti 
zaměstnavatele z ledna 2007 je nutné ortopedické změny bezpečnostních bot 
a pracovní obuvi testovat a ověřovat jejich soulad s normami.

HAIX® Absorption – Tlumení
Absorpční vlastnosti zajišťované tlumicím klínem vloženým do podrážky.

Sun Reflect – Ochrana proti zahřátí slunečním zářením
Sun Reflect snižuje ohřívání horní usně boty vlivem slunečního záření. Useň 
sluneční záření odráží, čímž udržuje nohu chladnější.

HAIX® Systém MSL – Systém měkkého nášlapného tlumení
Vyvinuto pro lepší utlumení nárazů a izolaci.

Klasifikace ochrany proti proříznutí (dle EN ISO 17249)
Specifikace ochrany proti proříznutí řetězovou pilou.
Level 1: 20 m/s; Level 2: 24 m/s; Level 3: 28 m/s.

HAIX® PF System– Systém ochrany ohybu nohy
Kožené vyztužení kolem zaoblení paty, které chrání tuto ohebnou a měkkou 
vložku v ohybovém místě před odřením.

HAIX® Systém klimatizace
Systém Climate využívá větrací pohyby, které dovolují cirkulaci vzduchu při 
každém kroku – vlhký vzduch se vypouští a čerstvý nasává větracími otvory 
v horní části boty.

HAIX® Ochranná špička z kompozitu
Anatomicky tvarovaná a ultralehká ochranná špička ze sklolaminátového plastu 
splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky.

ESD – Elektrostatický výboj
Elektrostaticky vodivá obuv testovaná podle normy DIN EN 61340-4-3:20012.

KWF ( Kuratorium pro lesní práce a lesnickou techniku)
KWF udává úplnou shodu s ohledem na bezpečnost obuvi pro lesní práce.

KEVLAR®

COMPO-
SITE

1
2

MSL-SYSTEM

HAIX® Ochranná podrážka  
Ochranná podrážka HAIX® zajišťující ochranu proti ostrým předmětům (označená 
jako Steel nebo Metal Free (bez oceli nebo kovu).
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Protipořezová obuv Protector Pro 2.0
Nová verze oblíbených bot Protector Pro 834.

Jedná se o komfortní 23 cm vysoké boty s ochrannou špicí, které jsou vyrobeny z 2,5-2,7 
mm silné usně. Podšívka je s Gore-Tex membránou a Haix-Clima systémem. Se zvýšenou 
protichemickou ochranou (benzín, olej). Protiskluzová podrážka s hrubým vzorkem odolná proti 
prošlápnutí má tlumič rázů a výborné izolační vlastnosti. Integrovaný ohyb paty.

• Velikosti: 3 – 12
• Třída ochrany proti prořezu 1

Výrobce: 
Kód zboží: 602019

Protipořezová obuv Blue Mountain
Komfortní 24cm vysoké boty s ochrannou špicí jsou vyrobeny z 2,5-2,7mm silné usně s potipořezovou 
ochranou KEVLAR , certifikovanou v kategorii 1 (20m/s). Podšívka je s Gore-Tex membránou a Haix-
Clima systémem. Se zvýšenou protichemickou ochranou (benzín, olej).' 

Výrobce: 
Kód zboží: 603503

Tabulka velikostí obuvi

MSL-SYSTEM
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Protipořezová obuv Protector Ultra LimeGreen
HAIX Protector Ultra LIME GREEN je bezpečnostní obuv určená pro práci v lese. Bota svojí konstrukcí a použitými materiály zaručuje větší 
komfort a odolnost proti prořezání. Kožená obuv do lesa s ocelovou špičkou splňuje všechny požadavky profesionálního dřevorubce.

Protipořezová obuv Protector Ultra červená
HAIX Protector Ultra Signal Red je bezpečnostní obuv určená pro 
práci v lese. Bota svojí konstrukcí a použitými materiály zaručuje větší 
komfort a odolnost proti prořezání. Kožená obuv do lesa s ocelovou 
špičkou splňuje všechny požadavky profesionálního dřevorubce.

• Svršek je vyrobený z prodyšného semiše. GORE-TEX membrána 
zaručuje optimální klima a ochranu proti vlhkosti.

• Systém dvouzónového šněrování zaručuje větší stabilitu
• Splňuje požadavky KWF Senior
• Protiskluzová Vibram® podrážka s robustním terénním vzorkem
• S ocelovou špičkou
• Třída ochrany proti prořezu 2
• Výška boty 20 cm
• Velikosti: 5 – 12

Výrobce: 
Kód zboží: 603109

Protipořezová obuv Protector Forest
Model pro nejnáročnější uživatele s maximálním důrazem na bezpečnost. 
Tloušťka kůže 2,8-3 mm, žádné postranní švy, pryžová ochrana špičky 
a paty pro delší životnost. Svrchní semiš je hydrofobní. Prodyšný 
voděodolný materiál GORE-TEX. Dvouzónový systém šněrování HAIX 
umožňuje samostatné stažení spodní a horní části boty. HAIX Clima 
Systém Micro-Dry podšívka na horní části boty. Stabilní VIBRAM 
podrážka s robustním profilem, protiskluzná, s tlumícími účinky zajišťuje 
pohodlnou chůzi. Podrážka je odolná proti teplu, olejům a benzínu.

• Výška boty 22 cm.
• Třída ochrany proti prořezu 2
• Velikosti: 5 – 12

Výrobce: 
Kód zboží: 139279

1
2

1
2

1
2

Protipořezové holiny 
Profesional
Holínky s protiskluznou podešví 
a vyztuženou špicí jsou vyrobeny ze směsí 
přírodního kaučuku v oranžovo-zeleném 
probarvení. Ve špici je zavalena ochranná 
tužinka z lehkých kovů, vrchní část špice 
má další pryžovou výztuhu. V horní části je 
holínka opatřena nástavcem se šněrováním, 
který zajišťuje dokonalé uzavření obuvi. 
Podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém 
terénu zajišťuje hrubý dezén podešve.Výška 
boty: 34 cm.

• Třída odolnosti 3, CE a FPA

Výrobce: 
Kód zboží: 032140

Protipořezové holiny 
Profesional – zimní
Zimní holínky jsou nabízeny s vnitřním silným 
filcem. Verze letních i zimních holínek svou 
nízkou váhou představují absolutní špičku 
v tomto segmentu při zachování nejvyšší třídy 
odolnosti.

• Výška boty: 34 cm.
• Třída odolnosti 3, CE a FPA

Výrobce: 
Kód zboží: 032145

Protipořezová obuv Profesional
Obuv je vyrobena z kvalitního přírodního robustního vrchního materiálu 
s hydrofobní úpravou. Ve špičce je rozšířená pohodlná kovová tužinka. 
Použitý systém šněrování umožňuje snadné uvolnění boty pro lehké nazutí 
a rychlé, pevné utažení. Oděruvzdorná podešev z kvalitních pryžových směsí 
s protiskluzovým dezénem zaručuje stabilitu i v těžkém terénu při současném 
tlumení nárazů. Anatomicky tvarovaná vkládací stélka výrazně zlepšuje komfort 
nošení, výborně absorbuje pot a při vyjmutí z obuvi rychle vysychá. 

• Výška boty 27 cm.
• Třída odolnosti 1, CE plus FPA

Výrobce: 
Kód zboží: 031040

Protipořezová obuv Profesional Gore-Tex
Profesionální protipořezová obuv vybavená alu tužinkou a ocelovou planžetou. 
Svršek je opatřen kevlarovou vrstvou, která zabraňuje průřezu motorovou pilou. 
Ochranná třída 2. Kombinace dvouhustotní pryže, zajišťuje optimální vlastnosti 
podešve, jako je výborná odolnost proti oděru a tím i proti opotřebení. Současně 
je zajištěna dobrá ohebnost podešve. Vnitřní část podešve je vyplněna lehčeným 
nízkohustotným polyuretanem. Tato konstrukce zajišťuje tlumení nárazů a tím 
absorpci energie v patě a dobrou izolaci spodku obuvi jak proti teplu, tak proti 
chladu. V podešvi je pevně zabudována ocelová planžeta, zajišťující odolnost 
obuvi proti propíchnutí 1200 N. Struktura dezénu nášlapné plochy je řešena tak, 
aby nezadržovala bláto, kamínky a hlínu. Uvedená konstrukce spodku obuvi tak 
zabezpečuje pevnou a stabilní chůzi v různém terénu. Dezén v klenkové části 
podešve zajišťuje bezpečný pohyb v nerovném terénu.

EN ISO 20345 S3 WR CI SRC 
EN 17249:2004 CLASS 2

Výrobce: 
Kód zboží: 031041N
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• Svršek je vyrobený z prodyšného semiše. 
GORE-TEX membrána zaručuje optimální 
klima a ochranu proti vlhkosti.

• Systém dvouzónového šněrování 
zaručuje větší stabilitu

• Splňuje požadavky KWF Senior
• Protiskluzová Vibram® podrážka 

s robustním terénním vzorkem

• S ocelovou špičkou
• Třída ochrany proti prořezu 2
• Výška boty 20 cm
• Velikosti: 5 – 12

Výrobce: 
Kód zboží: 603108



DOPLŇKY

Vysoušeč obuvi Comfort PRO
Vysoušeč Comfort PRO je vhodný pro všechny druhy obuvi (lyžáky, snb 
boty, brusle, turistickou obuv, pracovní obuv apod.) a rukavic. Stejně dobře 
může posloužit i pro jejich předehřátí. Používá UV technologii, která ničí 
bakterie a působí proti zápachu. Díky optimalizovanému tvaru s otvory 
zajišťuje dokonalou cirkulaci vzduchu o teplotě až 60 °C. Vysoušeč je 
šetrný k obuvi a doba vysoušení se dle vlhkosti pohybuje kolem 4-5 hodin. 
Bezpečný provoz zajišťuje ochrana proti přehřátí. Je složen ze dvou topných 
těles s výkonem 8 W, každé o rozměru 16x6x3 cm. Přívodní kabel má délku 
110 cm.

Kód zboží: 072125

Vložky do bot Air-Active
Anatomicky tvarovaná vložka Meindl Air-Active. Zajišťuje 
pohodlnou chůzi a příjemné klima v botě.

Výrobce: 
Kód zboží: 93545

Vložky do bot HAIX standard šedé
Rychle absorbují pot a udržují chodidlo v suchu. Dají se snadno 
vyměnit a prát při 30°C.

Výrobce: 
Kód zboží: 901250

Vložky do bot DUNLOP PREMIUM
Anatomická vkládací stélka Dunlop pro holínky typu 
Purofort+ a Thermo+

• speciální materiál Poliyou
• absorbuje až 3x více vlhkosti
• 100% absorpce nárazů
• o 30% lepší kontrola zápachu
• ergonomické tvarování pro maximální podporu nohy
• ventilační kanálky pro ještě lepší prodyšnost v oblasti 

prstů.

Výrobce: 
Kód zboží: 7371813

Kulaté tkaničky HAIX
Výrobce: 
905018 černožluté, 200 cm
905049 černooranžové, 220 cm
905064 černočervené, 220 cm

Ploché tkaničky 
150 cm
Velmi kvalitní a odolné tkaničky 
plochého profilu vhodné do 
turistických bot.

Kód zboží: 980099150

Vosk na boty Meindl 80 g
Bezbarvá impregnace na bázi včelího vosku. 
Základní impregnační a vyživující přípravek 
vhodný pro celokožené modely s i bez 
membrány Gore-Tex®. Zajišťuje odolnost 
svršku boty proti promáčení a prodlužuje 
životnost obuvi.

Výrobce: 
Kód zboží: 9353

Vosk na boty  Leather 
balsam 250 g
Speciální regenerační a impregnační 
vosková pasta na kožené materiály.  
Nesnižuje propustnost pro vodní páry 
a je proto vhodný pro membrány typu 
Gore-tex, Sympatex apod. 

Výrobce: 

Kód zboží: 935320

Impregnační sprej na 
obuv (textil/kůže) 200 ml
Chemicky odolný hydroizolační sprej, 
který chrání kůži a textilie před vodou, 
špínou, oleji a tuky. Při pravidelném 
používání, postačuje dodatečné 
upravování obuvi jednou za čtyři 
až osm týdnů. Kromě toho byste 
měli obuv impregnovat vždy, kdy se 
promočí. Aplikace by měla proběhnout 
24hod před dalším použití obuvi, aby 
měl prostředek čas účinkovat.

Výrobce: 
Kód zboží: 900500

Impregnační sprej na obuv 
300 ml
Impregnační prostředek na vojenskou obuv. 
Vysoce účinný impregnační prostředek 
na hladkou kůži, nubuky, velury, textil 
a syntetické materiály. Chrání obuv, oděvy 
a koženou galanterii před vlhkostí. Odpuzuje 
vodu, mastnotu a prach. Zabraňuje 
hloubkovému znečištění, skvrnám od vody 
a sněhu. Nesnižuje propustnost pro vodní 
páry a nezhoršuje mikroklima uvnitř obuvi.
Je vhodný pro obuv a oděvy s prodyšnou 
membránou.

Kód zboží: 072122

Krém na boty HAIX - 
bezbarvý 75 ml
Krém na boty HAIX je ideální pro 
všechny boty vyrobené z hladké kůže. 
Dávkuje se ve velmi malém množství, 
rychle se vstřebává a je tak zárukou 
pro rychlý a perfektní výsledek. Je 
vhodný i pro obuv s GORE-TEX 
membránou.

Výrobce: 
Kód zboží: 900080
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OBUV

Návleky na nohy PVC 
dlouhé s druky
Ochranné návleky na nohy PVC dlouhé 
v rozkroku cca 80 cm.

Kód zboží: 055200

Chránič holeně - Oregon
Chrániče nohou pro práci s křovinořezem Ideální pro práci s křovinořezem a vyžínačem. 
Vyrobeno z pevného polyetylenu, dokonale kryje spodní část nohy a kolena

• Vnitřní strana je opatřena měkkými výstelkami
• Rychlé a snadné upevnění pomocí přezek
• Lehké a pohodlné.

Výrobce: 
Kód zboží: 559061

Návleky na nohy PVC 
krátké
Návleky na nohy dlouhé cca 50 cm.

Kód zboží: 055201

Návleky na nohy PVC 
s popruhy
Návleky na nohy s popruhy dlouhé 
cca 70 cm.

Kód zboží: 055205

Návleky do holin
Kód zboží: 055220

Obuv BLACK EAGLE 
Nature GTX low
Extrémně lehká a vysoce prodyšná 
outdoorová obuv vyrobená z nubukové 
kůže pro celoroční použití je vysoká 8 
cm. Svršek je prodyšný nubuk 1,6 až 1,8 
mm silný. Podšívka s membránou GORE-
TEX® odolná proti oděru s maximálním 
klimatickým komfortem, zejména pro 
flexibilní zaměnitelné použití ve vnitřních 
a venkovních prostorách a při vyšších 
teplotách. Protiskluzová pryžová podrážka 
s osvědčeným profilem na silnice i do 
terénu.

Velikost: 6 - 12
Výrobce: 
Kód zboží: 340017

Obuv BLACK EAGLE 
Nature GTX mid
Extrémně lehká a vysoce prodyšná 
outdoorová obuv vyrobená z nubukové 
kůže pro celoroční použití je vysoká 15 
cm. Svršek je prodyšný nubuk 1,6 až 1,8 
mm silný. Podšívka s membránou GORE-
TEX® odolná proti oděru s maximálním 
klimatickým komfortem, zejména pro 
flexibilní zaměnitelné použití ve vnitřních 
a venkovních prostorách a při vyšších 
teplotách. Protiskluzová pryžová 
podrážka s osvědčeným profilem na 
silnice i do terénu.

Velikost: 6 - 12
Výrobce: 
Kód zboží: 340016

Boty Meindl Island 
Pro MFS
Boty mají svršek z materiálu 
Nubuk. Podšívka je textilní 
s membránou Gore-Tex. Podrážka 
Vibram s profilem Meindl Multigriff. 
Anatomicky tvarovaná vložka Air-
Active drysole. Hmotnost páru je 
0,88 kg (vel.8).

• Činosti: Náročná turistika, 
obtížné výlety do hor.

• Terén: Hrubé cesty, 
suťoviska, Via Ferraty

• Výška boty: 16 cm
• Velikosti: 5 – 12
• Extrem: 13 – 15

Výrobce: 
Kód zboží: 9359

Obuv NATURE One GTX high
Pohodlná horská a lovecká obuv pro celoroční 
použití je vysoká 23 cm. Svršek je prodyšný 
nubuk 2,6 až 2,8 mm silný. Vysoce odolná 
podšívka s fleecovou mezivrstvou. Optimální 
klimatický komfort pro všechna roční období 
při největším zatížení s membránou GORE-
TEX®. Protiskluzová pryžová podrážka vibram 
s osvědčeným profilem na silnice i do terénu 
je odolná vůči olejům a benzinům. Velmi dobrá 
tepelná a izolace, obvodový gumový okrajový 
pásek pro stabilizaci, ochranu před kameny, 
hroty atd. Součástí balení je jeden pár reflexních 
oranžových šněrovadel.
Velikost 6 - 12

Výrobce: 
Kód zboží: 206316

Obuv NATURE Two GTX
Pevná a pohodlná horská a lovecká obuv 
pro celoroční použití je vysoká 19 cm. 
Svršek je prodyšný nubuk 2,8 až 3 mm 
silný. Vysoce odolná podšívka s fleecovou 
mezivrstvou. Optimální klimatický komfort 
pro všechna roční období při největším 
zatížení s membránou GORE-TEX®. 
Protiskluzová pryžová podrážka vibram s 
osvědčeným profilem na silnice i do terénu 
je odolná vůči olejům a benzinům. Velmi 
dobrá tepelná a izolace, obvodový gumový 
okrajový pásek pro stabilizaci, ochranu před 
kameny, hroty atd.

Velikost: 6 - 12
Výrobce: 
Kód zboží: 206601

Obuv NATURE One GTX
Pohodlná horská a lovecká obuv 
pro celoroční použití je vysoká 19 
cm. Svršek je prodyšný nubuk 2,6 
až 2,8 mm silný. Vysoce odolná 
podšívka s fleecovou mezivrstvou. 
Optimální klimatický komfort pro 
všechna roční období při největším 
zatížení s membránou GORE-TEX®. 
Protiskluzová pryžová podrážka vibram 
s osvědčeným profilem na silnice 
i do terénu je odolná vůči olejům a 
benzinům. Velmi dobrá tepelná a 
izolace, obvodový gumový okrajový 
pásek pro stabilizaci, ochranu před 
kameny, hroty atd. Součástí balení 
je jeden pár reflexních oranžových 
šněrovadel.

Velikost: 6 - 12
Výrobce: 
Kód zboží: 206315
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PRACOVNÍ OBUV

Pracovní obuv Airpower XR22
Pracovní obuv vysoká 18 cm, s podrážkou odolnou proti prošlápnutí (ocelová 
vložka) a s ochrannou palců u nohou. Svrchní kápě TPU, nepromokavá 
prodyšná kůže, 2,0 - 2,2 mm, GORE-TEX® Performance; 4 vrstvový laminát 
GORE-TEX®, nepromokavý a prodyšný. Oděruvzdorná podšívka s netkanou 
vnitřní vrstvou. Optimální klimatický komfort pro všechny roční období 
i v extrémních podmínkách. Zvýšená ochrana proti chemikáliím. 
Protiskluzová podrážka z gumy s robustním profilem pro cesty i do terénu, 
ideální pro chladné počasí. Lehký polštář PU poskytuje optimální pohodlí 
při nošení. Výborná tepelná izolace. Vnější podešev je odolná vůči teplu, 
oleji a benzínu.

Výrobce: 
Kód zboží: 607633

Pracovní obuv Black Eagle Safety 50 MID 
Black
Antistatické pracovní boty Black Eagle HAIX Safety 50 MID black 
mají neklouzavou gumovou podrážku odolnou proti benzínu a olejům, 
která výborně izoluje proti chladu. Výška boty 13 cm.

• ochrana proti proražení od hřebíků, střepů…
• speciální vložka tlumí rázy a tím šetří vaše klouby
• anatomicky tvarovaná plastová ochranná špice = lehké boty
• Velikosti: 3 – 12

Výrobce: 
Kód zboží: 620005

Celokožená trekingová 
obuv UNI-IF004
Trekingová obuv vyrobená ze silně 
olejované hovězinové usně v tmavě 
olivové barvě. Membrána GriTex. 
Dvouvrstvá podešev  
Vibram s dezénem do  
náročného terénu.

Kód zboží: 58794

Zimní pracovní obuv UNI-
IF006
Velmi lehká zimní pracovní obuv s 3M 
reflexními prvky, materiál flexibilní do 
-30 °C, protiskluzová podešev. Obuv je 
vhodná pro běžné nošení kvůli atraktivnímu 
vzhledu obuvi i pro jakoukoliv celodenní 
práci hlavně v chladném zimním počasí. 
Obuv nemá ocelovou špičku. 

Kód zboží: 5833

Pracovní obuv Grisport
Pohodlná turistická obuv pro lehký treking. 
Mezi ostatními vlastnostmi oceníte nízkou 
váhu (950 g /pár vel. 42). Obuv je vybavena 
membránou Gritex a je dobře použitelná 
i v zimě pro městské nošení.materiál: 
olejovaná useň/NYLON

• podšívka: funkční membrána GriTex
• podešev: PU
• EXTRA: anatomická stélka, membrána, 

Support-System

Kód zboží: 58722

Pracovní holiny Dunlop 
Preismeister
Mechanicky a chemicky odolné 
vysoké holínky s protiskluznou 
podešví. Dobře padnoucí forma. 
Oblíbená díky výborné chemické 
odolnosti i u zemědělců. Materiál PVC 
odolný proti olejům a PHM. Dodávána 
bez ocelové špice a bez planžety proti 
propíchnutí.

Výrobce: 
Kód zboží: 731907

Holiny Dunlop 
ThermoPlus
Bezpečnostní holínky určené do 
extrémních mrazů, certifikováno do 
-40 °C. Materiál PU, antibakteriální 
podšívky, bezpečnostní špice. 
Odolné proti olejům, tukům i PHM. 
Certifikováno dle EN 345 S4.

Výrobce: 
Kód zboží: 731980

Bezpečnostní holiny Dunlop 
PUROFORT+
Chemicky odolné bezpečnostní holínky jsou 
vyrobené z PUR, podešev s torzní vložkou pro 
dlouhodobý pohyb v terénu. Antibakteriální 
podšívka, bezpečnostní ocelová špice, ocelová 
planžeta proti propíchnutí. Odolné proti olejům 
a PHM. Špičkové termoizolační vlastnosti. 
Vhodné i do extrémních mrazů. Oproti holinám 
vyrobeným z pryže mají dvojnásobnou životnost 
a poloviční hmotnost. Certifikováno dle EN 345 
S5 CI.

Výrobce: 
Kód zboží: 730508

Pracovní holiny Dunlop DEE
Nízké holínky s protiskluznou podešví, výška pouze 24 cm. 
Prověřená značková kvalita. Velmi lehké a pohodlné.

Výrobce: 
Kód zboží: 731820

Pracovní holiny Dunlop Blizzard
Zimní pracovní holínky se šněrovadlem mají tlustou 
a pohodlnou vycpávku a neklouzavou vnější podešev. 
Skvěle chrání proti mrazu, a to až do -15 °C.

Výrobce: 
Kód zboží: 732703
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KEVLAR® COMPO-
SITE
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 PŘIBLIŽOVÁNÍ
DŘEVA

 NAVIJÁKY • MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ • LANA • KLADKY  

TEXTILNÍ POPRUHY • ŘETĚZY • ŘETĚZOVÉ ÚVAZKY • HÁKY  

KLUZNÉ TŘMENY • LANOVÉ KONCOVKY A SPOJOVACÍ ČLÁNKY 

MOBILNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE • OLEJE • LOPATKY 



Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Traktorové navijáky KRPAN SI - farmářské
Mechanicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou 
určený pro středně těžkou práci v lese nebo na farmě. Naviják je vybaven 
snímatelným tažným závěsem a držákem motorové pily. Při výrobě je 
kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost 
s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích 
strojích, při použití vysoce kvalitních materiálů

Traktorové navijáky KRPAN E - mechanické
Mechanicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou 
brzdou určený pro lehkou práci v lese nebo na farmě. Naviják je vybaven 
snímatelným tažným závěsem a držákem motorové pily. Při výrobě je 
kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost 
s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích 
strojích, při použití vysoce kvalitních materiálů

• mechanicky ovládaná spojka a brzda

Naviják KRPAN 4SI
Kód zboží: 44634
Kód zboží: 446341 – se spodní kladkou

Naviják KRPAN 5SI
Kód zboží: 44636
Kód zboží: 446361 – se spodní kladkou
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TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY

4 SI 5 SI

Tažná síla 40 kN (4 t) 50 kN (5 t)

Brzdná síla 50 kN 62,5 kN

Střední rychlost navíjení lana 0,9 m/s 0,9 m/s

Stand. délka ocelového lana 50 m / 9 mm 50 m / 10 mm

u navijáku se spodní kladkou 70 m / 9 mm 70 m / 10 mm

Max. délka ocelového lana 85 m / 9 mm 105 m / 10 mm

Doporučený výkon traktoru
22-33 kW/ 
30-45 HP

33-44 kW/ 
45-60 HP

Šířka 1.310 mm 1.415 mm

Hloubka 450 mm 490 mm

Výška s ochrannou mříží 2.100 mm 2.300 mm

Výška bez mříže 1.320 mm 1.480 mm

Hmotnost bez lana 240 kg 326 kg

Kategorie spojení I. I. II.

Spodní kladka volitelné volitelné

Hydraulická kladka x x

Dálkové ovládání x x

Pohyblivá rampovací deska x x

4 SI 5 SI

Naviják  
KRPAN 3,5E
Kód zboží: 44638

Naviják  
KRPAN 4,5E
Kód zboží: 446351

Naviják 
KRPAN 5,5E
Kód zboží: 446261

Naviják 
KRPAN 7,5E
Kód zboží: 446531

3,5 E 4,5 E 5,5 E 7,5 E

Tažná síla 35 kN (3,5 t) 45 kN (4,5 t) 55 kN (5,5 t) 75 kN (7,5 t)

Brzdná síla 43,7 kN 56 kN 69 kN 94 kN

Střední rychlost navíjení lana 0,9 m/s 0,9 m/s 0,9 m/s 0,6 m/s

Stand. délka ocelového lana 70 m / 8 mm 70 m / 9 mm 70 m / 10 mm 80 m / 12 mm

Max. délka ocelového lana 100 m / 8 mm 130 m / 9 mm 100 m / 10 mm 100 m / 12 mm

Doporučený výkon traktoru 15-33 kW/ 20-45 HP 24-39 kW/ 33-53 HP 33-48 kW/ 45-65 HP od 44 kW/ od 70 HP

Šířka 1.210 mm 1.415 mm 1.515 mm 1.620 mm*

Hloubka 450 mm 490 mm 490 mm 660 mm

Výška s ochrannou mříží 2.100 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm

Výška bez mříže 1.320 mm 1.480 mm 1.580 mm 1.770 mm

Hmotnost bez lana 258 kg 339 kg 351 kg 584 kg

Kategorie spojení I. I. II. I. II. II. III.

Spodní kladka ano ano ano ano

Hydraulická kladka x x x x

Dálkové ovládání x x x x

Pohyblivá rampovací deska x x x x

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

• shodná konstrukce jako u řady KRPAN E
• nízká hmotnost navijáku
• válcované lano včetně koncovky zdarma
• držák motorové pily a závěsné zařízení zdarma

Výrobce: 

• vícekotoučová spojka u 7,5E
• systém pásové brzdy
• velmi přesné nastavení brzdových pásů
• integrovaná uzavřená ložiska, není nutné mazání
• možnost zavěšení ve dvou různých výškách a šířkách
• válcované lano s koncovkou, závěsné zařízení a držák 

motorové pily zdarma

Výrobce: 
Navijáky KRPAN jsou schválené k provozu na pozemních komunikacích a vystavujeme k nim Technické osvědčení



Traktorové navijáky KRPAN EH – elektrohydraulické
Elektrohydraulicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou 
určený pro každodenní těžkou práci v lese nebo na farmě. Při výrobě je kladen velký 
důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost s dlouhou životností. Výroba 
probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích strojích, při použití vysoce kvalitních 
materiálů. Ovládá se pomocí vlastního hydraulického okruhu. Naviják je vybaven 
snímatelným tažným závěsem. Tento naviják lze objednat s odvíjením lana nebo 
s dálkovým ovládáním.

• spojka a brzda je ovládaná hydraulickým Systémem s vlastním uzavřeným 
okruhem

• hydraulické součásti jsou zabudované v těle navijáku a tak chráněny před 

Naviják KRPAN 4,5EH
Kód zboží: 446350T1

Naviják KRPAN 5,5EH
Kód zboží: 446500T1

Naviják KRPAN 6,5EH
Kód zboží: 44699T1

Naviják KRPAN 8,5EH
Kód zboží: 44680T1

ELEKTROHYDRAULICKÉ  
TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY

4,5 EH 5,5 EH 6,5 EH 8,5 EH

Tažná síla 45 kN (4,5 t) 55 kN (5,5 t) 65 kN (6,5 t) 85 kN (8,5 t)

Brzdná síla 56 kN 69 kN 81 kN 106 kN

Střední rychlost navíjení lana 0,6 m/s 0,6 m/s 0,6 m/s 0,6 m/s

Stand. délka ocelového lana 70 m / 9 mm 70 m / 10 mm 80 m / 11 mm 100 m / 13 mm

Max. délka ocelového lana 130 m / 9 mm 100 m / 10 mm 120 m / 11 mm 110 m / 13 mm

Doporučený výkon traktoru 24-39 kW/ 33-53 HP 33-48 kW/ 45-65 HP 44-66 kW/ 60-90 HP od 59 kW/ od 80 HP

Šířka 1.415 mm 1.515 mm* 1.620 mm* 1.820 mm*

Hloubka 490 mm 490 mm 660 mm 710 mm

Výška s ochrannou mříží 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm

Výška bez mříže 1.480 mm 1.580 mm 1.770 mm 1.770 mm

Hmotnost bez lana 387 kg 413 kg 621 kg 684 kg

Kategorie spojení I. II. I. II. II. III. II. III.

Spodní kladka ano ano ano ano

Hydraulická kladka volitelné volitelné volitelné volitelné

Dálkové ovládání volitelné volitelné volitelné volitelné

Pohyblivá rampovací deska x x x x

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

poškozením a povětrnostními vlivy
• systém pásové brzdy
• vícekotoučová spojka u 6,5 EH a 8,5 EH
• snadné a rychlé připojení k traktoru
• možnost dálkového ovládání
• vysoká produktivita práce
• válcované lano s koncovkou, závěsné zařízení a držák 

motorové pily zdarma
• možno vybavit systémem pro odvíjení lana se stop 

spínačem navíjení

Výrobce: 
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Naviják KRPAN 5,5FEH
Elektrohydraulicky ovládaný 
kombinovaný tříbodový lanový naviják 
s pásovou brzdou s možností připojení 
do čelní nebo zadní hydrauliky. 
Speciální redukční převodovka 
změní směr otáčení a sníží otáčky 
z 1000 na 540 ot./min. Naviják 
je vybaven snímatelným tažným 
závěsem a držákem motorové pily. 
Při výrobě je kladen velký důraz na 
bezpečnost obsluhy, robustnost 
a spolehlivost s dlouhou životností. 
Výroba probíhá na nejmodernějších 
CNC obráběcích strojích, při 
použití vysoce kvalitních materiálů. 
K tomuto navijáku lze doobjednat 
dálkové ovládání. Naviják se dodává 
včetně válcovaného ocelového lana 
10 mm/70 m s koncovkou. Varianta 
navijáku s hydraul. kladkou má lano 
10 mm/100 m.

Výrobce: 
Kód zboží: 446505T1

5,5 FEH

Tažná síla 55 kN (5,5 t)

Brzdná síla 69 kN

Střední rychlost navíjení lana 0,9 m/s

Stand. délka ocelového lana 70 m / 10 mm

Max. délka ocelového lana
100 m / 
10 mm

Doporučený výkon traktoru
33-48 kW/ 
45-65 HP

Šířka 1.515 mm*

Hloubka 490 mm

Výška s ochrannou mříží 2.300 mm

Výška bez mříže 1.800 mm

Hmotnost bez lana 455 kg

Kategorie spojení I. II., přední

Spodní kladka ano

Hydraulická kladka volitelné

Dálkové ovládání volitelné

Pohyblivá rampovací deska x

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

ELEKTROHYDRAULICKÉ  
TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY

Naviják KRPAN 7,5EH PROFI
Kód zboží: 44700T1

Naviják KRPAN 9,5EH PROFI
Kód zboží: 44900T1

7,5 EH PROFI 9,5 EH PROFI

Tažná síla 75 kN (7,5 t) 95 kN (9,5 t)

Brzdná síla 94 kN 119 kN

Střední rychlost navíjení lana 0,6 m/s 0,6 m/s

Stand. délka ocelového lana 100 m / 12 mm 100 m / 14 mm

Max. délka ocelového lana 100 m / 12 mm 100 m / 14 mm

Doporučený výkon traktoru 51-73 kW/ 70-100 HP od 66 kW/ od 90 HP

Šířka 1.820 mm 2.020 mm*

Hloubka 660 mm 710 mm

Výška s ochrannou mříží 2.350 mm 2.350 mm

Výška bez mříže 1.880 mm 1.880 mm

Hmotnost bez lana 786 kg 840 kg

Kategorie spojení II. III. II. III.

Spodní kladka ano ano

Hydraulická kladka ano ano

Dálkové ovládání ano ano

Pohyblivá rampovací deska ano ano

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

Traktorové navijáky KRPAN EH PROFI
Elektrohydraulicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou a hydraulicky sklápěnou rampovací deskou pro vyšší 
průchodnost v náročném terénu. Naviják je určený pro každodenní těžkou práci v lese nebo na farmě. Ovládá se pomocí vlastního 
hydraulického okruhu. Naviják je vybaven hydraul.systémem odvíjení lana, automatickým vypínáním navíjení lana dálkovým ovládáním, 
držákem motorové pily a snímatelným tažným závěsem. 

Výrobce: 
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Dálkové ovládání typu MITO VETTA od firmy ELCA, využívající bezdrátový dálkový 
ovladač, je inovativní systém průmyslových bezdrátových dálkových ovladačů se 
slabým vysílacím výkonem, které mohou být používány k ovládání strojů a zařízení 
bezpečnostní kategorie vyšší než kategorie 1, pro které nemusí být povinně k 
dispozici příkaz k zastavení. Dosah signálu (účinná vzdálenost) 150m.

Dodává se v 8- kanálovém provedení pro jednobubnové navijáky a v 10- kanálovém 
provedení pro dvoububnové navijáky. 

Dálkové ovládání ELCA 
VETTA-1
8-kanálů pro jednobubnové navijáky

Kód zboží: 80452

Nabíječka 12 V  pro dálkové 
ovládání ELCA
Kód zboží: 804545

Nabíječka 230 V pro dálkové 
ovládání ELCA 
Kód zboží: 804541

Dálkové ovládání ELCA 
VETTA-2
10-kanálů pro dvoububnové navijáky

Kód zboží: 80453

Akumulátor pro dálkové 
ovládání ELCA VETTA 
Náhradní lithium-polymerová baterie 3,7 V, 
1100 mAh

Kód zboží: 80457

Naviják SAVALL 8 t Elektrohydraulický
Dodává se s transportní cívkou nosného lana. Bez cívky nosného lana též vhodný pro přibližování dřeva.

Tažná síla 85 kN (8,5 t)

Brzdná síla 106 kN

Střední rychlost navíjení 
lana

0,6 m/s

Stand. délka tažného 
ocelového lana

350 m / 8 mm

Stand. délka nosného 
ocelového lana

350 m / 14 mm

Doporučený výkon traktoru 59 - 100 kW/ 80 - 135 HP

Šířka 1.820 mm*

Hloubka 710 mm

Výška s ochrannou mříží 2.300 mm

Výška bez mříže 1.770 mm

Hmotnost bez lana 744 kg

Kategorie spojení II. III.

Spodní kladka ano

Hydraulická kladka volitelné

Dálkové ovládání volitelné

Pohyblivá rampovací deska ano

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

Lanový vozík 
SAVALL 1500
Plně automatizovaný lanový 
vozík. Dodává se včetně ruční 
hydraulické pumpy, botky, horní 
a dolní stanice.

• Tažná síla: 1.500 kg  
(schváleno TÜV)

• Váha: 80 kg
• Průměr hlavního lana: 14 - 

16 mm
• Průměr trakčního lana: 8 mm

Kód zboží: 44682

Kardan Walterscheid

Kloubové hřídele jsou dodávány s 
ochr. trubkami SD, které odpovídají 
bezpečnostním a zdravotním předpisům 
EU.

Kód zboží Typ
Pro lanové 
navijáky

81557 W300E 35 - 50 kN

81558 W400E 60 - 85 kN

Univerzální kompas Wyssen MI-4007 byl vyvinut 
pro použití v těžkém a velmi strmém horském 
terénu např. pro výstavbu lanovek nebo silnic. 
Přístroj umožňuje měření vodorovných a svidlých 
úhlů, azimutů a je vhodný pro nivelaci. Zařízení 
kombinuje přesný kapalinový kompas se stupnicí, 
dva pevně instalované kolimátory se stupnicemi 
a bublinkovou vodováhu pro přesné vyrovnání 
přístroje. Otočné dno přístroje s 3/8 závitem pro 
stativ.

• Rozměry: 125x50mm

Přístroj se dodává v kvalitním textilním pouzdře 
s možností uchycení na opasek.

Kód zboží: 60000

Kód zboží ø lana délka

35318 11 mm 1,8 m

35411 11 mm 2,0 m

35311 11 mm 2,2 m

35511 11 mm 2,5 m

35611 11 mm 3,0 m

35011 11 mm 2,0 m

35111 11 mm 2,5 m

35211 11 mm 3,0 m

35013 13 mm 2,0 m

35113 13 mm 2,5 m

35213 13 mm 3,0 m

Lanové úvazky oko-kluzák-nipl

Lanové úvazky nipl-kluzák-nipl
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Kompas Wyssen MI-4007 se 
sklonoměrem

Výrobce:       
Kód zboží: 44721

SAVALL PŘÍSLUŠENSTVÍ



MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ

Manipulační kleště na 
dřevo KRPAN KL 2200
Výrobce: 
Kód zboží: 453220

Manipulační kleště na dřevo 
KRPAN KL 2500 T
Výrobce: 
Kód zboží: 453251

Manipulační kleště na dřevo 
KRPAN KL 2500 F
Výrobce: 
Kód zboží: 453250

Manipulační kleště 
na dřevo KRPAN KL 
2500 TG
Výrobce: 
Kód zboží: 453252

Manipulační kleště na dřevo 
KRPAN KL 1500 FF
Výrobce: 
Kód zboží: 453150

KL 2200 KL 1500 FF KL 2500 F KL 2500 T KL 2500 TG

Hmotnost 336 kg 265 kg 343 kg 415 kg 428 kg

Šířka 1.520 mm 1.080 mm 960 mm 960 mm 960 mm

Výška 900 mm 906 mm 1.300 mm 1.350 mm 1.350 mm

Délka ve složeném stavu 1.600 mm 900 mm 1.350 mm 1.400 mm 1.410 mm

Dosah (bez drapáku) 1.560 mm 850 mm 1.310 mm 2.110 mm 2.110 mm

Nosnost 3.000 kg 1.500 kg 2.500 kg 2.500 kg 2.500 kg

Kategorie připojení II.
Euro připojení za čelní 

nakladač
II. II. II.

Doporučený výkon traktoru 40 - 90 kW 40 - 90 kW 40 - 90 kW 40 - 90 kW 40 - 90 kW

Pohyblivost ruky ± 40° ne ne ne ± 40°

Šířka rozevření drapáku min/max 10/220 cm 7/150 cm 8/170 cm 8/170 cm 8/170 cm

Síla uzavíracího pístu 70 kN 100 kN 110 kN 110 kN 110 kN

Max. provozní tlak 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar
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Kód 
zboží

Typ
Maximální šířka 

rozevření
Obsah

Minimální 
průměr klády

Síla zavíracího 
válce při 220 bar

Nosnost Hmotnost

451073 GR 130 1.300 mm 0,23 m2 70 mm 90 kN 3.200 kg 138 kg

451070 GR 150 1.500 mm 0,29 m2 80 mm 100 kN 3.600 kg 165 kg

451071 GR 170 1.770 mm 0,41 m2 90 mm 110 kN 4.100 kg 205 kg
Kód zboží Typ

Maximální šířka 
rozevření

Obsah
Minimální 

průměr klády
Síla zavíracího válce 

při 250 Mpa
Nosnost Hmotnost

451090 GR 20 - 130 1.375 mm 0,20 m2 82 mm 15 kN 25 kN 155 kg

451091 GR 24 - 150 1.570 mm 0,24 m2 88 mm 17 kN 30 kN 179 kg

451097 GR 24 - 150 BIO 1.570 mm 0,24 m2 88 mm 17 kN 30 kN 194 kg

451092 GR 30 - 170 1.750 mm 0,30 m2 70 mm 21 kN 50 kN 204 kg

451093 GR 38 - 225 2.050 mm 0,38 m2 90 mm 21 kN 50 kN 230 kg

Kód 
zboží

Typ
Maximální šířka 

rozevření
Obsah

Minimální 
průměr klády

Síla zavíracího 
válce při 220bar

Nosnost Hmotnost

451077 GR 130 1.300 mm 0,23 m2 70 mm 90 kN 3.200 kg 161 kg

451078 GR 150 1.500 mm 0,29 m2 80 mm 100 kN 3.600 kg 180 kg

Lesnické drapáky na kulatinu KRPAN
Výrobce: 

Lesnické drapáky na klest KRPAN
Výrobce: 

LESNICKÉ DRAPÁKY
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Nástavec na sypké 
materiály pro GR 24

Kód zboží: 451099 

Profi řada lesnických drapáků KRPAN

Rotátory
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Čelní rampovač KRPAN RD 
1600 E
Čelní rampovač KRPAN RD k navalování 
dřeva, jeho uchopení a skládkování.

• ochranná mřížka pro větší zorné pole
• robustní ocelová konstrukce

Výrobce: 

Kód zboží: 471160

Max. rozevření 
kleští

990 mm

Max. průměr 
kulatiny

650 mm

Provozní tlak 180 bar

Kategorie 
připojení

EURO připojení na čelní 
nakladač

Rozměry 
D x Š x V

1.600 x 570 x 930 mm

Hmotnost 220 kg
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VYVÁŽEČKY
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Vyvážečka 

GP 8 D

Hydraulická ruka

GD 6,4 K

GP 10 D GD7,4 K

GP 12 D GD 8,6 K

Podrobné informace u našich obchodních zástupců a nebo na našem webu.

Ruka z jemnozrnné oceli DOMEX 700

Ruka vlastní výroby  
s velkou kapacitou zdvihu

Pískovaný a práškově  
lakovaný povrch

Konstrukce podvozku ze dvou 
rámů pro větší pevnost v krutu

Prodloužení  
ložné plochy

Sklopná LED světla

Silné nápravy ADR

Zesílené okraje disků  
s ochranou ventilků

18" disky,  
pneumatiky BKT

Patentovaný hydraulicky roztažitelný 
podvozek pro změnu těžiště

Pohon dvou nebo čtyř kol  (volitelně)

Ostří drapáku z jemnozrnné oceli HARDOX 450

Kluzná mosazná pouzdra

Sedačka operátora

Skládací žebřík

Vlastní hydraulický systém a nádrž  
s velkým množstvím oleje

Bezúdržbové  
litinové čerpadlo

Závěs

Možnost volby "FLAP DOWN"  
nebo A-stabilizátoru

Chráněná pístnice podpěrné nohy

Drapák z jemnozrnné oceli DOMEX 700

Pohyblivá oj se  
dvěma pístnicemi,  
+- 40°

Dálkové ovládání



LANOVÉ NAVIJÁKY

Naviják Multi VIP 
1000 s vedením lana
Malý, pevný a výkonný naviják s max. 
tažnou silou 1.200 kg, který se pomocí 
montážní soupravy snadno a rychle 
namontuje na motorovou pilu. Hmotnost 
bez pily je 27 kg, s pilou a lanem váží 
cca 42 kg. Potřebný výkon motorové pily: 
od 3 kW (např. H372XP, H365, H575XP, 
Jonsered 2071)

• Max. tažná síla 1.200 kg
• Motor od 3 kW
• Ocelové lano 80 m / 6,3 mm
• Rychlost navíjení lana až 28 m / min
• Hmotnost bez pily 27 kg
• Pohotovostní hmotnost cca 42 kg
Dodává se bez motorové pily a bez lana.

Kód zboží: 815000

Kód zboží ø lana délka

81502 6,3 mm 80 m

81503 5 mm 120 m

Pozinkované ocelové lano s hákem Montážní sada k VIP 1000
Kód zboží: 81501
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Přepravní pouzdra pro navijáky PCW
Plastové pouzdro s tvarovanými výplněmi.

Výrobce: 
Kód zboží: PCA0102 pro PCW3000

 PCA0100 pro PCW5000

Transportní špice do 50 cm
Ochranný kužel pro kmeny do průměru 50 cm zabrání tomu, aby 
kmeny zastavily kořeny, výrůstky nebo jiné kmeny. Brání také cenné 
stromy podél cesty před poškozením.

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1290

Tvarovaný rám 
pro pouzdro 
k PCW3000
Tvarovaný rám 
s polstrovanými popruhy 
pro přepravní kufřík 
(PCA0102) a vak na lano 
(PCA0103).

Výrobce: 
Kód zboží: PCA0104

Přenosný naviják PCW5000
Naviják pohání 4-taktní motor Honda GXH-50ccm. Při 
hmotnosti 16 kg dosahuje tažného výkonu 1000 kg na 
jednom laně. Pro práci v lese je ideální, protože má skvělý 
výkon a možnost dvou rychlosti díky zaměnitelným bubnům 
hnací kladky. Když potřebujete maximální výkon, použijete 
standardní buben 57 mm, který přitahuje rychlostí 12 metrů 
za minutu. Pokud potřebujete vyšší rychlost, použijete 
buben 85 mm, přitáhne 700 kg rychlostí 18 metrů za 
minutu. PCW5000 doporučujeme používat s polyesterovým 
lanem o průměru 12 mm, majiteli přinese dlouholeté služby.

Výrobce: 
Kód zboží: 124821

AKU Přenosný naviják PCW3000-Li
Naviják je poháněn akumulátorem 2,5 A/ 82 V s výdrží až 90 min 
navíjení. Tento 9,5 kg těžký naviják dosahuje tažného výkonu 
700 kg. Naviják může navíjet rychlostí 8,1; 10 nebo 11,6 m/min. 
Doporučujeme používat 10 mm polyesterové lano.

Výrobce: 
Kód zboží: 124822

Přenosný naviják PCW3000 - HUNT
Tento model pohání 4-taktní motor Honda GX-35ccm, který lze 
používat ve všech polohách. Celý naviják má hmotnost 9,5 kg 
a dosahuje tažného výkonu 700 kg na jednom laně. Důvodem 
jeho popularity je skutečnost, že přináší skvělý výkon při minimální 
hmotnosti, proto neexistuje místo, kde naviják nedostanete k použití. 
Doplňuje jej řada speciálních příslušenství, které je určeno pro 
přepravu navijáku na dlouhé vzdálenosti v terénu - anatomicky 
tvarovaný rám s popruhy, možnost připevnění k vozidlu. Ochrana 
díky speciálnímu a odolnému plastovému kufru. Příslušenství je nutné 
objednávat zvlášť. Tento inovativní naviják Portable Winch PCW3000 
nemá a trhu obdoby a je ideální pro všestranné použití.

Výrobce: 
Kód zboží: 124820
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LANOVÉ NAVIJÁKY

Polyesterové lano 
dvoupramenné
Pro nejlepší výkon používejte 
k navijákům vždy originální lana 
Portable Winch Co.! Dvoupramenná 
konstrukce zaručuje odolnost a nízké 
napínání, což zvyšuje bezpečnost. 
Lano lze objednat v nabízených 
délkách o průměru 10 mm s tažnou 
silou 2.200 kg nebo 12 mm s tažnou 
silou 3.300 kg.

Výrobce: 

Malý vak na lano
Malý vak na lano pojme 50 m 12 mm lana. 
Vak je ideální na přenášení nebo uskladnění 
lana a malého příslušenství k navijáku.

• Rozměry: 26x36cm
• Hmotnost: 500 g

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1255

Střední vak na lano 
s ramenními popruhy
Střední vak na lano s ramenními popruhy 
pojme 100 m 12 mm lana. Vak je ideální na 
přenášení nebo uskladnění lana a malého 
příslušenství k navijáku.

• Rozměry: 26x61cm
• Hmotnost: 825 g

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1256

Kladka pro PCW 3000/5000
Hliníková kladka pro lana 6-13 mm.

• Hmotnost 1,1 kg

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1274

Velký vak na lano
Velký vak na lano pojme 150 m 12 mm lana.
Vak je ideální na přenášení nebo uskladnění 
lana a malého příslušenství k navijáku.

• Rozměry: 26x75cm
• Hmotnost: 875 g

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1257

Dvojitá boční výkyvná 
kladka
Dvojitá boční výkyvná rozevírací kladka 
z nerezavějící oceli. Dvě hliníková kola 
o průměru 100 mm. WLL:44kN

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1273

Extra velký vak na lano
Extra velký vak na lano pojme 200 m 
12 mm lana. Vak je ideální na přenášení 
nebo uskladnění lana a malého 
příslušenství k navijáku.

• Rozměry: 37x59cm
• Hmotnost: 1,42 kg

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1257XL

Kotvící deska pro PCW 
3000/5000
Ukotvení navijáku na desce hlavice. Lze 
použít na tažné zařízení automobilů do 
průměru koule 50 mm.

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1261

Kód zboží ø lana délka

PCA1205M 10 mm 50 m

PCA1203M 10 mm 100 m

Kód zboží ø lana délka

PCA1215M 12 mm 50 m

PCA1213M 12 mm 100 m

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Ukotvení navijáku na strom 
s popruhem 50mmx3m
Ukotvení navijáku ke stromu s popruhem 
50 mm x 3 m.

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1269

Oválná ocelová 
karabina
Silná ocelová karabina se 
zámkem šroubu lze použít 
u kladek s otočnými 
bočnicemi. Hmotnost 
160 g. BMS:25kN. 
Minimální síla prasknutí 
(BMS) je zjišťována při 
destruktivní zkoušce. Měli 
byste ji dělit příslušným 
bezpečnostním faktorem.

Výrobce: 
Kód zboží: PCA1276

Hák s pojistkou 
pro PCW 
3000/5000

Výrobce: 
Kód zboží: 
PCA1282

75



LANA

Kód 
zboží

ø lana
Min. 

únosnost
Hmotnost 
/ 100 m

34638 6 mm 31 kN 2,7 kg

34631 8 mm 59 kN 3,4 kg

34632 10 mm 92 kN 4,6 kg

34633 12 mm 139 kN 6,2 kg

34634 14 mm 187 kN 9,3 kg

34639 16 mm 235 kN 12,3 kg

Kód zboží ø lana
Min. 

únosnost
Hmotnost / 

100 m

38006WS 6 mm 41,9 kN 21,2 kg

38008WS 8 mm 67,4 kN 33,2 kg

38009WS 9 mm 82,3 kN 45,1 kg

38010WS 10 mm 98,8 kN 49,6 kg

38011WS 11 mm 117 kN 59,0 kg

38012WS 12 mm 136 kN 69,3 kg

38013WS 13 mm 157 kN 88,3 kg

38014WS 14 mm 180 kN 92,2 kg

38016WS 16 mm 229 kN 124,6 kg

Plastové lano DYNA FORCE
Lano je vyrobeno z 12 propletených pramenů 
z velmi pevného vlákna Dyneema. Jeho velkou 
předností je minimální váha - jen asi 1/10 
hmotnosti ocelového lana o stejném průměru 
a délce. Má extrémně velkou pevnost, je 
odolné proti vlhku, olejům, mazacím tukům 
a proti UV záření.

Válcované ocelové lano
Válcované ocelové lano s ocelovou duší konstrukce 
6x26WS-IWRC dle EN12385-4 s pevností drátů 1960 N/mm2, 
v černém nepozinkovaném provedení, zlehka mazané. 
Lana této konstrukce se vyznačují vysokou únosností, 
odolností vůči stlačení, oděru a dlouhou životností. Díky 
výborné ohebnosti je s nimi lepší manipulace než s tradičně 
používanými válcovanými konstrukcemi.

Kód zboží ø lana
Min. 

únosnost
Hmotnost / 

100 m

34010 10 mm 63,3 kN 43,0 kg

34011 11 mm 76,5 kN 54,0 kg

34012 12 mm 91,1 kN 67,0 kg

34014 14 mm 124,0 kN 84,0 kg

34016 16 mm 162,0 kN 106 kg

34018 18 mm 207,0 kN 133 kg

Ocelové lano SEAL s drátěnou duší – šestipramenné
Ocelové lano šestipramenné, 6x(1+9+9)drátů s drátěnou duší 7x(1+6)drátů. 
Lano je vinuté souběžným způsobem. Prameny mají vnější vrstvu z drátů 
větších průměrů. Lano velmi dobře snáší rázová zatížení a je odolné proti otěru. 
ČSN 02 4341, DIN 3058

Ocelové lano STANDARD 
s drátěnou duší - šestipramenné
Pozinkované ocelové lano 6x19 s drátěnou duší je vinuté 
klasickým způsobem. Není určeno do traktorových 
navijáků, ale jako pomocné lano do lanových systémů.

Ocelové lano SEAL s textilní duší - šestipramenné
Pozinkované ocelové lano šestipramenné, 6x(1+9+9)drátů s textilní duší. Lano 
je vinuté souběžným způsobem. Prameny mají vnější vrstvu z drátů větších 
průměrů. Lano velmi dobře snáší rázová zatížení a je odolné proti otěru. 
ČSN 02 4340, DIN 3058

Kód zboží ø lana
Min. 

únosnost
Hmotnost / 

100 m

33008ZN 8 mm 37,5 kN 21,0 kg

33010 10 mm 58,6 kN 37,0 kg

33011 11 mm 70,9 kN 47,0 kg

33012 12 mm 84,3 kN 58,0 kg

33014 14 mm 115,0 kN 73,0 kg

33016 16 mm 150,0 kN 92,0 kg

Kód zboží ø lana
Min. 

únosnost
Hmotnost / 

100 m

34105ZN 5 mm 14,7 kN 10 kg

34106ZN 6 mm 21,2 kN 15 kg

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Lis na lanové koncovky
Pro snadné a rychlé lisování lanových 
koncovek. Po vložení koncovky se 
údery kladiva zalisuje smyčka.

Kód zboží Pro ø lana

37521 9 - 11 mm

37522 12 - 14 mm

Nipl s klínem
Nipl s klínkem jako 
koncovka pro lanové 
úvazky. Stará lana 
z navijáků se takto dají 
smysluplně používat.

Kód zboží Pro ø lana

37012 do 12 mm

37014 do 14 mm

Hliníková objímka
Hliníková koncovka pro ocelová lana.

Ocelové tažné lano 
s hákem a špicí
Napínací lanové zařízení pro tah, zdvih, 
spouštění a jištění břemen.

Kód zboží ø lana Délka

39117 8,4 mm 20 m

39114 11,5 mm 20 m

39113 16,0 mm 20 m

Kód zboží Pro ø lana

36040 4 mm

36060 6 mm

36080 8 mm

36010 10 mm

36011 11 mm

36013 13 mm

36014 14 mm

36016 16 mm

36019 19 mm

36022 22 mm

36034 34 mm

Lanový napínák s pákou
Napínací lanové zařízení pro tah, zdvih, spouštění a jištění břemen.

Kód zboží Model Tažná síla ø lana Hmotnost

41808 Typ 800 800 kg 8,4 mm 7 kg

41816 Typ 1600 1.600 kg 11,5 mm 14 kg

41832 Typ 3200 3.200 kg 16,0 mm 21 kg

Lanová svorka
Slouží k zajištění oka na 
ocelovém lanu.

Ruční naviják IF
Vrátek je určen k přemísťování a tahání pohyblivých (valivých 
/ plovoucích / klouzajících) břemen v rámci omezení daných 
technickými údaji. Vrátek nesmí být používán ke zvedání břemen.

Kód zboží Typ Tažná síla Lano

60001 IF 800 800 kg ø 6 mm/ 10 m s hákem

60002 IF 1100 1.100 kg ø 5,5 mm/ 10 m s hákem

Napínák ráčnový CE
Pro napínání lan a tažení břemen. Dvojité ozubené věnce pro dvojité 
zabezpečení.

Kód zboží Typ Tažná síla Lano Hmotnost

60005 2000 CE 2.000 kg ø 5 mm / 3 m 3,1 kg

60006 4000 CE 4.000 kg ø 6 mm / 3 m 6,5 kg

Kluzák GBGK 7/8 pro 
plastové lano
Kluzný třmen GBGK 7/8 pro plastová lesnická 
lana - optimálně oblý pro ochranu lana.

Výrobce: 
Kód zboží: 32113

Nůžky na lano
Ostrý střih bez 
rozmáčknutí pramenů 
lana.

Zkracovačka 
lana model 301
Několika údery kladiva 
přeseknete lano do 18 mm 
bez mačkání pramenů. 
Řezný nástroj je z vysoce 
kalené oceli.

Kód zboží: 37591

Kód zboží Typ pro lana

37512 C12 do ø 12 mm

37516 C16 do ø 16 mm

Kód zboží Pro ø lana

36108 8 mm

36110 10 mm

36111 11 mm

36112 12 mm
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KLADKY

Rychloběžná směrová  
kladka LR 240E
• Šetrná k lanu díky velkému průměru kladky
• Přesné vedení lana díky hluboké lanové rýze
• Jednoduché zavírání
• Uzavírací šroub zajištěn proti ztracení
• Vhodná též k nasazení jako rychloposuvná kladka pro lanovky 

Kód zboží
Přípustná 
tažná síla

ø kladky
Max. 

ø lana
Hmotnost

38229 10.000 kg 240 mm 16 mm 10,8 kg

Kód zboží Typ
Přípustná 
tažná síla

ø kladky Hmotnost

38100 R 80 2.000 kg 80 mm 1,0 kg

38130 R 140 4.000 kg 140 mm 2,7 kg

Kód zboží
Přípustná 
tažná síla

ø kladky
Max. 

ø lana
Hmotnost

39040 4.000 kg 128 mm 12 mm 5,3 kg

Obj. č. Typ
Přípustná 
tažná síla

ø kladky
Max. 

ø lana
Hmotnost

38253 LR 160 E/12 6.000 kg 160 mm 12 mm 4,5 kg

38258 LR 160 E/16 6.000 kg 160 mm 16 mm 4,3 kg

Hliníková směrová kladka
Kladka s hliníkovým rámem. Rolna je 
vyrobena z tvrzené oceli. Snadné vložení 
lana i při visící kladce díky výklopné 
bočnici. Jednoduchý a bezpečný uzávěr.

Rychloběžná směrová  
kladka LR
Rychloběžná kladka s otočnými 
bočnicemi ze slitiny hliníku. Ocelová 
rolna s vysokozátěžovým ložiskem. 
Otvírání a zavíráni pomocí šroubu.

Kladka IF T4
Konstruovaná pro rychlé a snadné 
vložení lana a kotvícího popruhu.

Směrová kladka 
Galvanicky pozinkovaná rolna s kuličkovými  
ložisky. Snadná montáž lana díky otočným  
bočním plechům.

Kód zboží Typ
Přípustná tažná síla 
při vlečení po zemi

ø kladky
Šířka 

kladky
Max. 
ø lana

Hmotnost

38615 SRL-B 10 3.000 kg 100 mm 17 mm 15 mm 1,95 kg

38614 SRL-IF 14 5.000 kg 140 mm 17 mm 14 mm 4,3 kg

38720 SRL-IF 16 10.000 kg 160 mm 22 mm 16 mm 9,0 kg

Směrová kladka SR
Vodící kladka s pevnými bočnicemi pro malé lanové 
navijáky, přibližování tenkého dřeva, montáže. Ocelová 
pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky. Uzavírací šroub 
je zabezpečen proti ztrátě.

Kód zboží Typ
Přípustná 
tažná síla

ø kladky
Šířka 

kladky
Max. 
ø lana

Hmotnost

39010 SR 1000 1.000 kg 90 mm 24 mm 10 mm 1,0 kg

39020 SR 2000 2.000 kg 130 mm 24 mm 14 mm 1,8 kg

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Směrová kladka  
s otevírací bočnicí IF
Ideální kladka s otevírací bočnicí pro lanové navijáky. 
Ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky, 
otočný hák Nicroman s pojistkou, jednoduché vkládání 
lana přes otevírací bočnici.

Kód zboží Typ
Přípustná 
tažná síla

ø kladky
Šířka 

kladky
Max. 
ø lana

Hmotnost

39030 IF 4000 4.000 kg 160 mm 24 mm 10 mm 5,7 kg

39050 IF 5000 5.000 kg 160 mm 24 mm 12 mm 5,4 kg

39060 IF 6000 6.000 kg 190 mm 30 mm 12 mm 6,9 kg

39080 IF 8000 8.000 kg 190 mm 30 mm 16 mm 9,1 kg

38718 IF 10000 10.000 kg 222 mm 38 mm 14 mm 13,0 kg

Směrová kladka otevřená
Galvanicky pozinkovaná vratná kladka 
s kuličkovými ložisky pro přibližování 
a stahování dřeva. Lano se vkládá 
přímo. 

Kód zboží Typ
Přípustná 
tažná síla

ø kladky
Max. 
ø lana

Hmotnost Hmotnost

38610 pro 10 2.500 kg 100 mm 10 mm 3,2 kg 5,7 kg

38611 pro 14 5.000 kg 140 mm 14 mm 5,8 kg 6,9 kg

38613 pro 16 8.000 kg 160 mm 16 mm 7,5 kg 13,0 kg

Směrová kladka 
Vodící kladka s pevnými bočnicemi je 
určená speciálně pro osmitunové lanové 
navijáky, přibližování dřeva, montáže. 
Ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými 
ložisky. Uzavírací šroub je zabezpečen proti 
ztrátě.

Kód zboží Typ
Přípustná tažná 

síla
ø kladky

Max. 
ø lana

Hmotnost

38730 F-10 10.000 kg 160 mm  14 mm  7,7 kg

38733 F-16 16.000 kg 160 mm 16 mm 10,5 kg

38735 F-24 24.000 kg 236 mm 20 mm 19,3 kg

Spojovací článek Unilock

Kód zboží Typ Nosnost Hmotnost Doporučujeme

31310 U10 3.150 kg 0,38 kg pro kladky PRO 10

31313 U13 5.300 kg 0,67 kg pro kladky PRO 14/16
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Otočná kladka KRPAN 
pro pevné navijáky

Otočná kladka KRPAN pro pevné jedno 
a dvoububnové navijáky. Lze použít  
i u navijáku KRPAN 2x8EH, 2x10EH  
a u modelové řady KRPAN DH.

Kód zboží:833100100



POPRUHY

Textilní úvazek –  
smyčka/smyčka
K zavěšení a ukotvení břemen. Popruh 
šetří kmen stromu.

Výrobce: 

Upínací popruh ZG 
5000 s hákem s pojistkou
Dvoudílný upínací popruh z polyesteru s ráčnou 
a bezpečnostními háky s pojistkou na koncích.

Výrobce: 

Zesílený upínací popruh ZG 10000
Dodatečně zesílený upínací popruh od délky 2 příp. 3 m, s protikusem a ráčnou. 
Trojúhelníkový hák s bezpečnostní západkou a trojhranným prstencem navlečeným 
na popruhu k zaškrcení.

Výrobce: 

Kód zboží Délka Šířka Tažná síla

40117 27 + 3 m 7,5 cm 10.000 kg

40139 37 + 3 m 7,5 cm 10.000 kg

Upínací popruh ZG 
5000 s hákem s pojistkou
Upínací popruh s ráčnou k zajištění břemen. 
Dlouhý 5 m, široký 2,5 cm.

Kód zboží: 40472

Standardní upínací popruh 
s hrotovým hákem
Dvoudílný upínací popruh z polyesteru 
s ráčnou a vysokopevnostními kulatými háky 
na koncích.

Kód zboží Délka Šířka Tažná síla

40208 8 m 5 cm 4.000 kg

40205 10 m 5 cm 4.000 kg

40209 20 m 5 cm 4.000 kg

Kód zboží Délka Šířka Tažná síla

40280 8 m 5 cm 5.000 kg

40198 10 m 5 cm 5.000 kg

40197 20 m 5 cm 5.000 kg

40196 30 m 5 cm 5.000 kg

Kód zboží Délka Šířka Nosnost

40015 3 m 30 mm 1.000 kg

40020 3 m 60 mm 2.000 kg

40030 3 m 90 mm 3.000 kg

40080 3 m 120 mm 4.000 kg

40050 3 m 150 mm 5.000 kg

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

TEXTILNÍ SMYČKY

Kód zboží Obvod Užitná délka Nosnost

40107 3 m 1,5 m 1.000 kg

40105 4 m 2,0 m 1.000 kg

40108 5 m 2,5 m 1.000 kg

40116 6 m 3,0 m 1.000 kg

40106 8 m 4,0 m 1.000 kg

Textilní kruhová smyčka fialová
Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. 
Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý 
obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient 
bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Textilní kruhová smyčka zelená
Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný 
a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má 
impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen 
identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží Obvod Užitná délka Nosnost

40123 3 m 1,5 m 2.000 kg

40124 4 m 2,0 m 2.000 kg

40125 5 m 2,5 m 2.000 kg

40126 6 m 3,0 m 2.000 kg

40128 8 m 4,0 m 2.000 kg

Textilní kruhová smyčka žlutá
Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. 
Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý 
obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient 
bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží Obvod Užitná délka Nosnost

40133 3 m 1,5 m 3.000 kg

40134 4 m 2,0 m 3.000 kg

40135 5 m 2,5 m 3.000 kg

40136 6 m 3,0 m 3.000 kg

40138 8 m 4,0 m 3.000 kg

Textilní kruhová smyčka šedá
Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný 
a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má 
impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen 
identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží Obvod Užitná délka Nosnost

40143 3 m 1,5 m 4.000 kg

40144 4 m 2,0 m 4.000 kg

40145 5 m 2,5 m 4.000 kg

40146 6 m 3,0 m 4.000 kg

40148 8 m 4,0 m 4.000 kg

Textilní kruhová smyčka hnědá
Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. 
Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý 
obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient 
bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží Obvod Užitná délka Nosnost

40163 3 m 1,5 m 6.000 kg

40164 4 m 2,0 m 6.000 kg

40165 5 m 2,5 m 6.000 kg

40166 6 m 3,0 m 6.000 kg

40168 8 m 4,0 m 6.000 kg

Textilní kruhová smyčka modrá
Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný 
a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má 
impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen 
identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží Obvod Užitná délka Nosnost

40184 4 m 2,0 m 8.000 kg

40185 5 m 2,5 m 8.000 kg

40186 6 m 3,0 m 8.000 kg

40188 8 m 4,0 m 8.000 kg
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ŘETĚZOVÉ ÚVAZKY

Řetězový úvazek G80 červený
Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G80 s C-hákem 
a provlékací jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí 
provlékací jehly. Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky 
pomocí C-háku. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzáku.

Kód zboží D-profil Délka
Max. přípustná 

tažná síla

30007 7 mm 2,0 m 3.250 kg

300072 7 mm 2,5 m 3.250 kg

30008 8 mm 2,0 m 4.500 kg

300082 8 mm 2,5 m 4.500 kg

300080 8 mm 3,0 m 4.500 kg

Řetězový úvazek G80 stříbrno-červený
Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G80 s C-hákem 
a provlékací jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí 
provlékací jehly. Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky 
pomocí C-háku. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzáku.

Kód zboží D-profil Délka
Max. přípustná 

tažná síla

3000702 7 mm 2,0 m 3.250 kg

3000722 7 mm 2,5 m 3.250 kg

3000802 8 mm 2,0 m 4.500 kg

3000822 8 mm 2,5 m 4.500 kg

Řetězový úvazek G100 modrý
Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G100 s C-hákem a provlékací 
jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí provlékací jehly. 
Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky pomocí C-háku. Možnost 
zkrácení řetězu pomocí kluzáku. Pevnostní třída G100 má oproti 
třídě G80 o 25% nižší hmotnost, vyšší přípustnou tažnou sílu a lepší 
odolnost při mechanickém oděru při tažení po zemi.

Kód zboží D-profil Délka
Max. přípustná 

tažná síla

30117 7 mm 2,0 m 4.500 kg

30118 7 mm 2,5 m 4.500 kg

30115 8 mm 2,0 m 6.000 kg

30120 8 mm 2,5 m 6.000 kg

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

ŘETĚZY

Řetěz kulatý G80 – červený
Klasický ocelový řetěz na řetězové úvazky. Pevnostní třída G80.

Kód zboží Typ O-profil
Max. přípustná tažná 

síla

30080 NiF 8 8 mm 4.000 kg

Řetěz hranatý G80 – červený
Klasický ocelový řetěz na řetězové úvazky. Pevnostní třída G80.

Kód zboží Typ D-profil
Max. přípustná tažná 

síla

30170 VKF 7 7 mm 3.250 kg

30180 VKF 8 8 mm 4.500 kg

Řetěz hranatý G80 – stříbrný
Klasický ocelový řetěz na řetězové úvazky. Pevnostní třída G80.

Kód zboží D-profil Max. přípustná tažná síla

301701 7 mm 3.250 kg

301801 8 mm 4.500 kg

Řetěz hranatý G100 – modrý
Ocelový řetěz třídy G100 se zvlášť účinným záběrem díky čtvercovému profilu. Pevnostní třída G100 má oproti třídě G80 o 25% nižší 
hmotnost, vyšší přípustnou tažnou sílu a lepší odolnost při mechanickém oděru při tažení po zemi.

Kód zboží Typ D-profil Max. přípustná tažná síla

30260 VKV6 6 mm  3.250 kg

30270 VKV 7 7 mm 4.500 kg

30280 VKV 8 8 mm 6.000 kg

Řetěz hranatý G100 – JOKER modrý  
Ocelový řetěz třídy G100 s nejlepším záběrem díky JOKER profilu a se zvýšenou odolností článků vůči ohybu. Díky speciálnímu profilu do 
sebe řetězové články přesně zapadají a jsou odolnější vůči oděru. Pevnostní třída G100 má oproti třídě G80 o 25% nižší hmotnost, vyšší 
přípustnou tažnou sílu a lepší odolnost při mechanickém oděru při tažení po zemi.

Kód zboží Typ JOKER-profil Max. přípustná tažná síla

302601 VKV 6 6 mm 3.250 kg

302701 VKV 7 7 mm 4.500 kg

302801 VKV 8 8 mm 6.000 kg

302101 VKV 10 10 mm 8.500 kg
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HÁKY

C - hák s čepem – modrý
K snadnému vytvoření škrtící smyčky na 
řetězovém úvazku.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

310621 5/6 mm 3.250 kg

310722 7 mm 4.500 kg

311822 8 mm 6.000 kg

310121 10 mm 8.500 kg

C - hák s čepem – modrý pewag
C-hák KSRV s čepem. K snadnému vytvoření škrtící 
smyčky na řetězovém úvazku.

Výrobce: 

Kód zboží Typ pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

31062 KSRV 5/6 5/6 mm 3.250 kg

31072 KSRV 7 7 mm 4.500 kg

31182 KSRV 8 8 mm 6.000 kg

31012 KSRV 10 10 mm 8.500 kg

C - hák s čepem – červený
K snadnému vytvoření škrtící smyčky na 
řetězovém úvazku.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

31070 7 mm 3.250 kg

31082 8 mm 4.500 kg

C - hák – výkovek

Kód zboží Typ Třída

31040 HSD 9-4 G40

31080 HSD 9-8 G80

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Hák WALDWEIT na konec lana

Kód zboží lano
drážka na 

řetěz
Max. přípustná tažná síla

37199 do ø 16 mm 11 mm 6.000 kg

Hák s okem na konec lana

Kód zboží ø lana Max. přípustná tažná síla

31752 8 - 12 mm 630 kg

31751 12 - 18 mm 1.000 kg

Lanový kluzák s hákem SNS

Kód zboží Typ ø lana Max. přípustná tažná síla

316141 SNS 13 bez pojistky 10 -13 mm 3.000 kg

316161 SNS 16 bez pojistky 14 -16 mm 5.000 kg

Hák se spojovacím čepem a pojistkou KHSW
Hák pro běžné zvedání. S kovanou pojistkou.

Výrobce: 

Kód zboží Typ ø lana Max. přípustná tažná síla

31856 KHSW 5/6 5/6 mm 1.400 kg

31870 KHSW 7 7 mm 1.900 kg

31878 KHSW 8 8 mm 2.500 kg

31810 KHSW 10 10 mm 4.000 kg

Souběžný hák PW
Ke zkracování a pro smyčky, které nesmí být pevně staženy. Nosnost se nesnižuje 
díky 4násobnému jistícímu faktoru. 
Pro závěsy v G80: nemontovat s Unilockem!

Kód zboží Typ ø lana Max. přípustná tažná síla

31974 PW 5/6 5/6 mm 1.400 kg

319701 PW 7/8 7/8 mm 2.000 kg

Zatloukací hák 8
Nosnost 4.000 kg, hmotnost 0,65 kg

Kód zboží 33902

Osový hák s pojistkou HÖS

Kód zboží Typ řetěz Max. přípustná tažná síla

371501 HÖS 5/6 5/6 mm 2.800 kg

371701 HÖS 7/8 7/8 mm 5.000 kg
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Kluzný třmen 45° - červený
Snadná montáž na lano navijáku. 
Jednostranně použitelný.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

32170 7/8 mm 4.500 kg

Otočný kluzný třmen 
45° - červený

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

32173 7/8 mm 4.500 kg

Kluzný třmen 45° - modrý

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

321551 5/6 mm 3.250 kg

32175 7/8 mm 6.000 kg

Kluzák oboustranný 7/8 
modrý
Modrý oboustranný kluzák pro hranaté řetězy.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

302821 7/8 mm 6.000 kg

Otočný kluzný třmen 
oboustranný 7/8
Modrý oboustranný kluzák pro hranaté 
řetězy.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

32174 7/8 mm 6.000 kg

Otočný kluzný třmen
oboustranný s rolnou 8 mm
Lanová kladka pro ocelová lana do Ø 14 mm  
se zkracovací sponou pro 7 a 8 mm hranatý řetěz. 
Max. tažná síla: 6.000 kg   Ø kladky cca 47mm

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

392081 7/8 mm 6.000 kg

Otočný kluzný třmen 
45° - modrý

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

32177 7/8 mm 6.000 kg

Třmen ke 
kluznému třmeni - modrý
Náhradní třmen pro vedení lana 7/8 mm - 
modrý. Včetně šroubu a matky.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

47480 7/8 mm 6.000 kg

Kluzák s čepem KCO-V 7
Kluzný hák na lano navijáku.

Kód zboží pro řetěz
Max. přípustná 

tažná síla

32070 7 mm 4.500 kg

Kluzný třmen
pro železného koně

Kód zboží lano

32159 ø 5 / 6 mm

Kluzná spona INTERFORST
Klasická kluzná spona pro řetězové úvazky 
a řetězy 7/8 mm. Nelze použít pro stříbrné 
řetězy G100 8 mm. Max. přípustná tažná síla 
3.000 kg.

Kód zboží: 36772IF

Kluzná spona – boční malá 
14 mm
Kluzná spona boční. Pro lanové úvazky. 
Nelze použít pro stříbrné řetězy G100 8 mm. 
Max. přípustná tažná síla 3.000 kg.

Kód zboží: 36400

KLUZNÉ TŘMENY

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

LANOVÉ KONCOVKY  
A SPOJOVACÍ ČLÁNKY

Koncovka na lano SEL - bez třmenu

Kód zboží lano Max. přípustná tažná síla

37218 ø 8 / 12 mm 6.000 kg

Koncovka na lano SEL s třmenem – R45°

Kód zboží lano Max. přípustná tažná síla

37206 ø 8 / 12 mm 6.000 kg

Koncovka na lano s otočným třmenem 45°

Kód zboží lano Max. přípustná tažná síla

37209 ø 8 / 12 mm 6.000 kg

Koncovka 
lana s klínkem 
– ocelová

Kód zboží lano

3601210 do ø 10 mm

3601212 ø 10 / 12 mm

3601214 ø 12 / 14 mm

Spojovací  
třmen NSCH
Výrobce: 

Kód zboží Typ ø šroubu
Max. přípustná 

tažná síla

31452 NSCH 10 10 mm 400 kg

31451 NSCH 12 12 mm 630 kg

31450 NSCH 16 16 mm 1.000 kg

31454 NSCH 22 22 mm 2.000 kg

31430 NSCH 28 28 mm 3.000 kg

Spojovací článek Unilock
Spojovací článek pro:

• zavěšovací článek - řetěz
• hák - řetěz
• řetěz - různé spojovací články

Výrobce: 

Kód zboží Typ ø šroubu Nosnost

31360 U 5/6 7 mm 1.120 kg

31370 U 7 8 mm 1.500 kg

31380 U 8 10 mm 2.000 kg

31310 U10 12 mm 3.150 kg

31313 U13 16 mm 5.300 kg

Spojovací třmen GSCH

Kód zboží Typ ø šroubu Nosnost

31409 GSCH40 22,2 mm 4.750 kg

31425 GSCH65 25,0 mm 6.500 kg

31418 GSCH85 28,0 mm 8.500 kg

Koncovka na lano s otočným třmenem POK

Kód zboží Typ Nosnost  Hmotnost ø šroubu Pro řetěz

37204 3POK 60 kN 1,4 kg 8/10 mm 6/8 mm 

37205  1POK  90 kN 1,56 kg 11/12 mm 6/8 mm 
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MOBILNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Výbava:
• 12 V čerpadlo (až 40 l/min)
• integrovaný držák výdejní pistole
• plnící hrdlo s trubkou
• integrované odvzdušnění přetlaku
• integrované kapsy pro nakládku VZV
• výdejní hadice 4 m
• automatická výdejní pistole
• integrované úchyty

Doplňky:
• volitelná délka hadice 5, 6, 7, nebo 8 m
• kryt na nádrž
• ukazatel stavu paliva v nádrži
• digitální průtokoměr T24

Kód zboží Objem Hmotnost Rozměry

879125 125 l  20 kg  800 x 600 x 450 mm

879211 210 l 22 kg  785 x 595 x 685 mm 

879442 440 l  36 kg 1.180 x 800 x 710 mm

880422 600 l 53 kg 1.160 x 800 x 1.020 mm

Palivová nádrž DT Mobil Easy
Jednoplášťová kompaktní nádrž DT- Mobil Easy na převoz a výdej nafty 
- hořlaviny III.třídy nebezpečnosti. Vyhovuje předpisům ADR 1. 1. 3. 1. 
Vyrobeno z materiálu PE.

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Kryt nádrže DT Mobil Easy

Kód zboží Typ

879290 210 l

879490 440 l

88045  600 l

Palivové čerpadlo 
12/24 V 30/45 l/min
Samonasávací lamelové čerpadlo 
nafty s výkonem 45 l/min pro napětí 
12 i 24 V. Má zabudovaný obtokový 
ventil.

• vstup-výstup 1" - 1"

Kód zboží 88009

Digitální  
průtokoměr T24
• vstup-výstup vnitřní závit 1"
• nenulovatelné celkové počítadlo
• 10-100 l/min
• přesnost měření +-1%

Kód zboží 88020

Palivová pistole – automat
Kód zboží 88006
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MOTOROVÉ  
A HYDRAULICKÉ OLEJE

Dvoutaktní olej Husqvarna 
LS+
Olej Low Smoke+ je směs minerálních 
a syntetických olejů. Má velmi dobré mazací 
vlastnosti a zajišťuje dokonalé mazání 
i velmi zatížených motorových částí, jako je 
například ložisko ojnice. Olej Low Smoke+ 
se vyznačuje velmi nízkými kouřovými 
emisemi, což je důležité zejména při použití 
u výrobků, se kterými se pracuje v hustě 
zastavěných oblastech. Snižuje teplotu 
motoru, a tím prodlužuje jeho životnost. 
Složení směsi použité u oleje Low Smoke+ 
poskytuje velmi dobrou ochranu proti 
záděrům způsobeným jak chudou palivovou 
směsí, tak záděrům pístu souvisejících 
s usazeninami karbonu.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

5780370-02 1 l s dávkovačem

5780371-02 4 l

5781800-02 10 l

Dvoutaktní olej 
OPTIMA 2 T
Olej OPTIMA 2 T je polosyntetický 
motorový olej mimořádné výkonnosti. 
Je určený k mazání dvoudobých 
vysokootáčkových benzinových 
motorů s mimořádnými požadavky na 
užitné vlastnosti oleje (např. moderní 
motocykly i závodní, automobily, 
motorové pily, křovinořezy, vyžínače, 
zemědělská mechanizace aj.), které 
se mažou směsí oleje s benzinem 
nebo pomocí dávkovacího 
čerpadla. Vyhovuje požadavkům 
mazání nejvýkonnějších moderních 
dvoudobých motorů. S palivem se mísí 
obvykle v poměru 1:50 nebo podle 
doporučení výrobce motoru. Používá 
se celoročně.

Kód zboží Balení

8280020 20 l

8280060 60 l

Hydraulický olej OPTIMA HM 46
Hydraulický minerální olej OPTIMA HM 46 je 
určen především pro hydrostatické hydraulické 
mechanismy, zejména vysokotlaké, vybavené 
hydrogenerátory s vysokými požadavky na 
protiotěrový účinek oleje (lamelové, axiální 
a radiální pístové). Vyhovuje vysoké náročnosti na 
jeho termooxidační stálost. Je vhodný i pro mobilní 
hydrauliky pracující celoročně v nechráněném 
prostředí a může být použit i k mazání namáhaných 
oběhových soustav, ozubených převodů aj.

Kód zboží Balení

818460200 200 l

818461000 1.000 l

Hydraulický olej 
Hydros Standart
Plně syntetický biologicky 
odbouratelný olej pro hydraulické 
zařízení strojů. Nutno používat ve 
strojích kde případný únik oleje 
způsobuje velké nebezpečí ohrožení 
životního prostředí. Tento hydraulický 
olej má velmi dobré termooxidační 
vlastnosti a chladové vlastnosti.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

828000060 60 l

828000200 200 l

828001000 1.000 l

Hydraulický olej 
Arnica S 46
Syntetický, nehořlavý, biologicky 
odbouratelný hydraulický olej na bázi 
esterů. Olej se vyznačuje vysokou stabilitou 
v širokém rozsahu teplot, má vysoký 
viskozitní index a vynikající tekutost při 
nízkých teplotách. Má výborné antioxidační 
a antikorozivní vlastnosti a protiotěrové 
charakteristiky. Nepůsobí negativně na 

těsnící materiál. 

Kód zboží Balení

62220 55 l

62221 207 l

Hydraulický olej OPTIMA HV 46
Hydraulický minerální olej OPTIMA 
HV 46 s vysokým viskozitním indexem pro 
hydrostatické systémy s velmi vysokým 
namáháním, pracující v širokém rozmezí teplot. 
Obsahuje přísady proti oxidaci, korozi, pěnění, 
mechanickému opotřebení hydraulických 
prvků. Hydraulický olej OPTIMA HV 46 je určen 
především pro hydrostatické mechanismy, 
zejména vysokotlaké, vybavené hydrogenerátory 
s vysokými požadavky na protioděrový účinek 
oleje (lamelové, axiální a radiální pístové) a jeho 
termooxidační stálost. Je zvláště vhodný 
pro mobilní hydrauliky pracující celoročně 
v nechráněném prostředí v širokém rozsahu 
teplot, např. mechanismy těžkých zemních strojů 
a mohou být použity i k mazání namáhaných 
oběhových soustav.

Kód zboží Balení

817000200 200 l

817001000 1.000 l

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Kód zboží Balení

82800007 1 l

82800108 5 l

82800209 10 l

82800210 20 l

82800401 200 l

Biologický olej Bipol
Biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání vyráběný pouze z řepkového oleje. Splňuje požadavky 
na vysokou mazací schopnost, nízkou závislost viskozity na teplotě, vysokou oxidační stabilitu. Vhodný 
k používání celoročně.

Výrobce: 

Biologický olej Bipol K Biologický olej Bipol 100

Biologický olej  
Bipol 200
Olej na bázi řepkového oleje 
s použitím na ztrátové mazání pil. 
Olej BIPOL je univerzální a používá 
se po celý rok. Olej BIPOL 200 
je vyráběný za použití metody 
foukaných olejů.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

22800210 20 l

22800401 200 l

Biologický olej Binal
Biologicky odbouratelný olej 
pro ztrátové mazání lišt a řetězů 
motorových pil a harvestorů vyráběný 
pouze z řepkového oleje. Splňuje 
požadavky na vysokou mazací 
schopnost, nízkou závislost viskozity 
na teplotě, přidaná aditiva zaručují 
vysokou oxidační stabilitu. Vhodný 
k celoročnímu používání.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

92800210 20 l

92800401 200 l

92801000 1.000 l

Kód zboží Balení

72800007 1 l

72800108 5 l

72800209 10 l

72800210 20 l

72800401 200 l

Biologický olej Lespol
Biologicky lehce odbouratelný olej pro ztrátové 
mazání lišt a řetězů motorových pil. Olej je vyráběn 
z plně rafinovaných olejů s přidáním komponentů, 
které dodávají vysokou oxidační stabilitu. Díky 
kvalitním aditivům si olej zachovává výborné mazací 
vlastnosti i při vyšších provozních teplotách.

OLEJE PRO  
ZTRÁTOVÉ MAZÁNÍ

Olej na bázi řepkového oleje se 
používá na ztrátové mazání pil. 
Olej BIPOL K má větší viskozitu 
než BIPOL a proto je vhodný 
na stacionární pily, harvestory 
a pro horké letní období.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

62800210 20 l

62800260 60 l

62800401 200 l

Olej na bázi řepkového oleje 
s použitím na ztrátové mazání pil. 
Olej BIPOL je univerzální a používá 
se po celý rok. Olej BIPOL 100 
je vyráběný za použití metody 
foukaných olejů.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

12800210 20 l

12800401 200 l

128001000 1.000 l
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OLEJE, TUKY

Motorový olej Sigma Turbo 15 W-40
Širokorozsahový motorový olej pro moderní turbopřeplňované 
dieslové motory, který je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny 
olejů u užitkových automobilů.

Agip SIGMA TURBO je moderní celoroční olej pro dieslové motory pro 
všechny vysoce zatížené užitkové automobily s přeplňovanými nebo 
nepřeplňovanými dieslovými motory, může být ale také používán pro 
dieslové motory osobních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly 
výměny oleje podle specifických podmínek použití.

Kód zboží Balení

10020920 20 l

10020954 54 l

100209203 203 l

Motorový olej Multitech 2000 SAE 10 W-40

Speciální , univerzálně použitelné vysoce výkonné lehkoběžné 
mazivo pro moderní zemědělské a stavební stroje s nebo bez 
mokrých brzd stejně jako pro nákladní automobily.

Agip MULTITECH 2000 je univerzálně použitelné mazivo. K okruhu 
použití patří dieslové motory s nebo bez turbo náboje, hydrostatické 
a mechanické převodovky, převody s mokrými brzdami, traktorové 
převodovky s nebo bez vestavěné zadní osy, hydraulické systémy 
a hydraulická řízení, stejně jako hydraulické spojky. Tímto je tento 
produkt vhodný k racionalizaci skladování maziv.

Aby se udržel výkon produktu, mají být také promazány všechny 
zabudované a přídavné nástroje tímto vysoce výkonným mazivem. 
Pro použití API GL-5 doporučujeme náš produkt Agip ROTRA MP 
a pro ATF (Dexron II) náš produkt Agip ATF D 309.

Při výběru produktu dodržujte předpisy výrobce.

Kód zboží Balení

10020520 20 l

10020560 60 l

100205208 208 l

Motorový olej Sigma TFE 10 W-40
Moderní vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej se schopností 
úspor pohonných hmot na bázi nejmodernějších syntetických olejů 
pro smíšený vozový park a prodloužené intervaly výměny oleje.

Agip SIGMA TFE je moderní lehkoběžný olej pro univerzální 
použití u užitkových vozů generace EURO 2 / EURO 3, dodávek 
a osobních vozidel, ale také pro vysoce zatížené zemědělské a 
stavební stroje a dosahuje ve spojení s moderníi syntetickými oleji 
úspor pohonných hmot 2–4 % v závislosti na podmínkách použití.

Kód zboží Balení

100207 20 l

100202 60 l

100206 195 l

Motorový olej Sigma Truck 15 W-40
Širokorozsahový motorový olej v kvalitě SHPD pro moderní turbo-
přeplňované dieslové motory, který je uvolněn pro prodloužené intervaly 
výměny oleje u užitkových automobilů technologie EURO III.

Agip SIGMA TRUCK je moderní celoroční olej pro dieslové motory 
pro všechny vysoce zatížené užitkové automobily s přeplňovanými 
nebo nepřeplňovanými dieslovými motory ale také pro dieslové motory 
osobních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje podle 
specifických podmínek použití.

Kód zboží Balení

10021620 20 l

10021660 60 l

100216203 203 l

Převodový olej ROTRA HY SAE 80 W-90
Převodový olej pro motorová vozidla a pracovní stroje.

Oleje Agip ROTRA HY se používají jako víceúčelové převodové oleje 
v široké oblasti použití, obzvláště v manuálních převodovkách, stejně 
jako v koncových náhonech a v měničových převodovkách, kde jsou 
doporučeny EP-převodové oleje této výkonnostní třídy. Jsou použitelné 
také pro zemědělské stroje a stroje pro přesuny zeminy.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisu výrobce.

Kód zboží Balení

10021120 20 l

10021160 60 l

100211200 200 l

Motorový olej Supertraktor Universal SAE 
15 W-30
Víceúčelový olej vhodný pro mazání všech motorů, jednotek a okruhů 
používaných v zemědělském strojním parku. Sestává z pečlivě vybraných 
základových olejů a zvláštních, podle své účinnosti vybraných aditiv. Tento 
speciální olej má vysoké čistící vlastnosti a schopnosti přenášení nečistot a za-
jišťuje čistotu, volné pístní kroužky a drážky kroužků. Nízká závislost viskozity 
na změnách teploty a dobrá cirkulační schopnost za studena způsobují lehký 
chod motoru, méně tření a tím úspory pohonných hmot stejně jako precizní 
funkci hydrostatických a hydrodynamických elementů přenášejících sílu.

Kód zboží Balení

10021320 20 l

10021360 60 l

100213208 208 l

Mazací lis 
Kód zboží: 26305

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Převodový olej ROTRA MP SAE 80 W-90
Hypoidní převodový olej pro vysoce zatížené převodovky 
motorových vozidel a pracovních strojů.

Oleje Agip ROTRA MP jsou zvláště vhodné k mazání hypoidních 
ozubených převodovek při vysokém zatížení, vysokých pracovních 
teplotách a vysokém prokluzování mezi boky zubů ozubených kol.

Oleje Agip ROTRA MP lze použít pro normální převodovky řízení 
motorových vozidel a pro koncové náhony a spojky zemědělských 
strojů a strojů na přesun zeminy z jakéhokoliv materiálu, pro které 
výrobce zamýšlel použití víceúčelového oleje. Výtečně se tyto oleje 
osvědčily jako ideální oleje pro diferenciály a vyrovnávací převody 
zadní osy. Doporučeny firmami ZF, Lancia, Maserati, SAME, 
Salisbury Transmissions Ltd. Viskozita SAE 85W/140 je určená 
speciálně pro hnací nápravy nákladních automobilů Scania a Volvo.

Kód zboží Balení

10020320 20 l

10020353 53 l

100203205 205 l

Převodový olej ROTRA MP DB SAE 85 W-90
Hypoidní převodový olej zvláště pro motorová vozidla a pracovní 
stroje od firmy Daimler Benz.

Agip ROTRA MP DB oleje je předepsán k mazání hypoidních 
ozubených převodovek Daimler-Benz za vysokého zatížení, 
vysokých pracovních teplot a vysokého prokluzování mezi boky 
zubů.

Agip ROTRA MP DB lze použít pro normální převodovky 
a převodovky řízení motorových vozidel Daimler-Benz a pro 
převodovky, koncové náhony a spojky zemědělských strojů  
a strojů na přesun zeminy. Tento olej je použitelný pro všechny 
převody, pro které výrobce doporučuje použití hypoidního 
převodového oleje (GL-5).

Kód zboží Balení

10021220 20 l

10021260 60 l

100212200 200 l

Mazací tuk Agip GR MU EP 2 0,4 kg

Sprej Autol TOP 2000 
Fettsprey
Tukový sprej vhodný pro použití v těžko 
přístupných místech, jako jsou bovdeny, 
lana a řetězy. Také pro třecí místa vystavená 
velkému rázovému zatížení, vibracím nebo 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Teplotní 
rozsah -30 °C až 120 °C. Obsah 500 ml.

Výrobce: 
Kód zboží: 7008251

Pneumatický mazací lis FPS PRO D
• Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
• Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
• 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst
• Kartuš lze otočit o 360°, což usnadní  

přístup i k těžko dostupným místům.
• spotřeba vzduchu 0,4/ zdvih
• max.provozní tlak 8 bar
• hmotnost 1,6 kg

Kód zboží: 2102245

Mazací tuk Autol TOP 2000
Mazací tuk Autol TOP 2000 Super-Longtime 
je speciální víceúčelové vápenaté plastické 
mazivo s vysokou přilnavostí. Maximální 
odolnost proti slané vodě, louhu, chladící 
kapalině atd. Obsahuje EP přísady.  
Pracovní teplota -30 °C až +110 °C.

Výrobce: 

Kód zboží Balení

700804
kartuše 
0,4 kg

7008005 5,0 kg

7008025 25 kg

Agip Autol Special Sägekettenhaftöl
Speciální adhezivní olej pro pilové řetězy autol na konvenční bázi.

Autol SPEZIAL SÄGEKETTEN HAFTÖL je nejvhodnější pro použití 
v létě i v zimě i za nejtěžších podmínek. Jeho speciální úpravou je 
dosaženo šetrné spotřeby při nejlepším mazání.

Vývoj a zkoušení výrobku se opíraly o směrnice KWF pro zkoušení 
způsobilosti k používání ekologicky nezávadných maziv pro řetězy.

Kód zboží Balení

10021420 20 l

Plnící kartuš s tukem Agip GR MU EP 2 400 g pro 
mazací lisy. Mazací tuk Agip GR MU EP 2 je speciální 
litné plastické mazivo, obsahující EP přísady. Vhodné 
pro silně zatížená kluzná a valivá ložiska a všude 
tam kde jsou předepsány EP přísady. Má výbornou 
odolnost proti oxidaci a stárnutí. Pracovní teplota 
-20 °C až +120 °C.

Výrobce: 
Kód zboží: 700805
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Akumulátorový ruční mazací lis 20V
pro plynulé čerpání maziva  
elektrickým motorem  
poháněným 20 V baterií.  
Lis se může plnit jak  
kartušemi tak volně 
loženým mazivem.

Kód zboží: 106803

10021460 60 l

100214208 208 l



LOPATKY, HÁKY

Obracecí hák 125 cm 
s násadou
Dřevorubecký obracecí hák je vyroben 
z uhlíkové oceli a je opatřen dřevěnou 
násadou. Vhodný pro práci na skládkách 
a v manipulačních skladech. Hmotnost: 
4,15 kg.

Kód zboží: 27019

Lopatka s obracákem ProFORST

Kód zboží Délka Hmotnost

131979 80 cm 2,8 kg

131980 130 cm 4,2 kg

Kód zboží Délka Hmotnost

27000 80 cm 2,8 kg

27002 130 cm 3,4 kg

Zvedací hák Husqvarna
Výrobce: 
Kód zboží: 5743874-01

Lopatka 
s obracákem 
BAHCO
Kovaná lopatka pro 
těžkou práci s obracákem 
a s termoplastovou pryžovou 
rukojetí.

Výrobce: 

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „přibližování dřeva“.

Vynášecí kleště 
INTERFORST 24 cm kolmé
Manipulační kleště s rukojetí umístěnou 
kolmo na osou kmene. Rozevření 24 cm.

Kód zboží: 27124

Vynášecí kleště 
INTERFORST 24 cm 
souběžné
Manipulační kleště s rukojetí 
umístěnou souběžně s osou 
kmene. Rozevření 24 cm.

Kód zboží: 27125

Vynášecí kleště INTERFORST 
souběžné – dlouhé
Prodloužené manipulační kleště.

• max.rozevření čelistí 24 cm
• celková délka 59 cm.

Kód zboží: 271253

Manipulační klešte 
ProForst
• pro profi použití
• vybavené šroubovacím okem pro 

zavěšení

Kód zboží Délka Hmotnost

131981 55 cm 4,9 kg

131982 75 cm 8,2 kg

Kód zboží Délka Hmotnost

27121 21 cm 0,5 kg

27127 27 cm 0,9 kg

Vynášecí kleště BAHCO
Pevné, kované, ocelové manipulační 
kleště na kulatinu. Jedna čelist opatřena 
neklouzavým plastovým úchopem pro 
rolování. Termoplastová pryžová rukojeť.

Výrobce: 

KLEŠTĚ
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 ZÁBĚROVÉ
A SNĚHOVÉ

ŘETĚZY

KOLOPÁSY • ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY • SNĚHOVÉ ŘETĚZY

DOPLŇKY 



Kolopásy GROUZER
Kolopásy Grouzer jsou navrženy 
pro maximální bezpečnost 
a jistotu v náročném a strmém 
terénu. Zároveň poskytují 
dobrou únosnost projížděného 
terénu, který by stroj bez 
kolopásů neudržel.

• celoroční využití
• výjmečná stoupavost

Varianty barev:

  

Kolopásy TERRA 85
Nejprodávanější kolopásy TERRA 85 nabízí unikátní řešení, kdy 
každý křížový článek má profil písmene U. To zajišťuje vynikající 
trakci ve většině terénů. V kombinaci s lehkým systémem článků 
poskytuje pás vysoký výkon při hladkém chodu a minimálním 
narušení projížděného terénu.

• celoroční využití
• nízká konstrukce snižuje 

vibrace a to znamená menší 
únavu obsluhy

• speciální tepelné zpracování 
pro větší odolnost v mrazu

Varianty barev:

  

Kolopásy ROCKY
Kolopásy ROCKY mají větší mezeru mezi jednotlivými křížovými články 
pásu. Větším strojům pracujícím v náročném, prudkém a kamenitém 
terénu to zajišťuje skvělý záběr a trakci.

• výjimečná stoupavost
• čtvercový průřez příček zajišťuje 

optimální trakci ve skalnatém 
terénu

• pro použití na velkých strojích

Varianty barev:

  

Kolopásy TXL
Kolopásy Terra-Xlite disponují maximální únosností a jsou navrženy 
pro větší stroje používané v lesním hospodářství. Nabízí skvělou 
trakci při minimálním poškození půdního povrchu. Tyto řetězy nejsou 
vhodné pro práci v hlubokém sněhu.

Varianty barev:

  

Kolopásy TXCL
Kolopásy TXCL kombinují pokročilé vlastnosti kolopásů TXL s prověřeným 
výkonným designem kolopásů TERRA 85. Tato kombinace nabízí skvělou 
únosnost pro větší stroje a zároveň lepší trakci a lepší stoupavost. Větší 
rozestup mezi jednotlivými křížovými články zajišťuje zlepšené samočistící 
vlastnosti při využití v obtížných blátivých podmínkách.

Varianty barev:

  

Výrobce: 
Kód zboží: GROUZER

Výrobce: 
Kód zboží: GSG

Výrobce: 
Kód zboží: TERRA

Výrobce: 
Kód zboží: ROCKY

Výrobce: 
Kód zboží: TXL

Výrobce: 
Kód zboží: TXCL

KOLOPÁSY
Kolopásy GROUZER 
Super Grip
Kolopásy Grouzer jsou navrženy pro 
maximální bezpečnost a jistotu 
v náročném a strmém terénu pro 
6kolové stroje. Zároveň poskytují 
dobrou únosnost projížděného terénu, 
který by stroj bez kolopásů neudržel.

• celoroční využití
• výjmečná stoupavost

Varianty barev:

  

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „záběrové a sněhové řetězy, kolopásy“.

KOLOPÁSY
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Spojovací článek kolopásů CLARK 
24mmx95mm
Výrobce: 
Kód zboží: CJL2495

Napínák středový pro 
kolopásy CLARK model 
TL-85
Výrobce: 
Kód zboží:  QTT404

Spojovací článek kolopásů CLARK 
24mmx160mm
Výrobce: 
Kód zboží: CJL24160

Napínák řetězů 
a kolopásů CLARK
Kód zboží: QTT400

Napínák kolopásů 
CLARK
Výrobce: 
Kód zboží: QTT410



ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY

Záběrové řetězy 
Megastud 160TS
Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, 
aby obstály v těžkých lesnických 
podmínkách. Mají výborný přenos 
tažné síly s kompletní ochranou 
proti proražení, s napínacím 
řetězem.. Dlouhá životnost.

Záběrové řetězy 
Superstud 160
Řetězy z borové oceli vyvinuté 
tak, aby obstály v těžkých 
lesnických podmínkách. Mají 
výborný přenos tažné síly díky 
U-hrotům. Spojení kruhů a řetězu 
zajišťuje dokonalé přizpůsobení 
řetězů a pneumatiky. Dlouhá 
životnost.

• Řetěz: 16 mm
• U-hroty: 19 mm
• Kroužek: 19 mm
• Boční řetěz: 13 mm

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL850342

Záběrové řetězy 
Superstud 130
Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, 
aby obstály v těžkých lesnických 
podmínkách. Mají výborný přenos 
tažné síly díky U-hrotům. Spojení 
kruhů a řetězu zajišťuje dokonalé 
přizpůsobení řetězů a pneumatiky. 
Dlouhá životnost.

• Řetěz: 13 mm
• U-hroty: 16 mm
• Kroužek: 16 mm
• Boční řetěz: 11 mm

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL851818

Záběrové řetězy 
Skogsgrip 130
Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, 
aby obstály v těžkých lesnických 
podmínkách. Mají samočistící efekt 
a výborný přenos tažné síly díky 
U-hrotům. Dlouhá životnost.

• Řetěz: 13 mm
• U-hroty: 16 mm
• Boční řetěz: 11 mm

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL622719

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL850735

Záběrové řetězy 
Superstud 160TS
Řetězy z borové oceli vyvinuté 
tak, aby obstály v těžkých 
lesnických podmínkách. 
Mají výbornou kombinaci 
kompletní ochrany pneu proti 
proražení a přenosu tažné 
síly díky uspořádání U-hrotů. 
Spojení kruhů a řetězu zajišťuje 
dokonalé přizpůsobení řetězů 
a pneumatiky. S napínacím 
řetězem. Dlouhá životnost.

• Řetěz: 16 mm
• U-hroty: 19 mm
• Kroužek: 16 mm
• Boční řetěz: 13 mm
• Napínací řetěz: 9 mm

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL8503

Záběrové řetězy 
Superstud 130TS
Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, 
aby obstály v těžkých lesnických 
podmínkách. Mají výbornou 
kombinaci kompletní ochrany pneu 
proti proražení a přenosu tažné síly 
díky uspořádání U-hrotů. Spojení 
kruhů a řetězu zajišťuje dokonalé 
přizpůsobení řetězů a pneumatiky. 
S napínacím řetězem. Dlouhá 
životnost.

• Řetěz: 13 mm
• U-hroty: 16 mm
• Kroužek: 16 mm
• Boční řetěz: 11 mm
• Napínací řetěz: 9 mm

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL850595

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „záběrové a sněhové řetězy, kolopásy“.

Záběrové řetězy 
Piggelin-Flex
Řetězy s 11 mm hroty 
z bórové oceli navržené 
speciálně pro lesnické 
traktory. Znamenité vlastnosti 
na ledu. Výborná boční 
stabilita s dokonalým 
přenosem tažné a brzdící 
síly. Řetězy se dodávají v síle 
řetězu 9, 11 a 13 mm dle 
rozměru pneu.

Určeno pro: Traktory
Výrobce: 
Kód zboží: OL9359702410

Záběrové řetězy 
Skogsgrip 160
Řetězy z borové oceli vyvinuté 
tak, aby obstály v těžkých 
lesnických podmínkách. Mají 
samočistící efekt a výborný 
přenos tažné síly díky 
U-hrotům. Dlouhá životnost.

• Řetěz: 16 mm
• U-hroty: 19 mm
• Boční řetěz: 13 mm

Určeno pro: Harvestory
Výrobce: 
Kód zboží: OL852285
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SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy SR-
Flex
9 mm řetězy čtvercového průřezu 
z bórové oceli navržené tak, aby se 
omezily vibrace vozidla. Výborná 
boční stabilita s dokonalým 
přenosem tažné a brzdící 
síly. Řetězy jsou oboustranně 
použitelné - dvojnásobná 
životnost.

Sněhové řetězy GRIP 
SR-Z8
Řetězy jsou konstruované speciálně 
pro transport dříví a pro terény. 
Možnost dodání i v provedení pro 
dvojmontáže.

Určeno pro: LKW
Výrobce: 
Kód zboží: OL651961

Sněhové řetězy GRIP +Z8
Bodlinové řetězy jsou konstruované 
speciálně pro transport dříví a pro terény. 
Jsou vhodné pro přední i zadní kola. 
Znamenité vlastnosti na sněhu a ledu. 
Výborná boční stabilita s dokonalým 
přenosem tažné a brzdící síly.

Sněhové řetězy 
GRIP SR-A8
Řetězy pro nákladní a užitková vozidla 
využívající nejen polní a lesní cesty.

8 mm řetězy D-průřezu z bórové 
oceli navržené tak, aby se omezily 
vibrace vozidla. Výborná boční 
stabilita s dokonalým přenosem tažné 
a brzdící síly. Řetězy jsou oboustranně 
použitelné - dvojnásobná životnost.

Určeno pro: LKW
Výrobce: 
Kód zboží: OL851607

Sněhové řetězy 
Dvojitá traktorová 
stopa

Určeno pro: Traktory
Výrobce: 
Kód zboží: OL93558024

Určeno pro: LKW
Výrobce: 
Kód zboží: OL93573013

Řetězy z borové oceli 
vyvinuté tak, aby 
obstály v těžkých 
lesnických podmínkách. 
Mají samočistící efekt 
a výborný přenos tažné 
síly díky U-hrotům. Dlouhá 
životnost.

• Řetěz: 13 mm
• U-hroty: 16 mm
• Boční řetěz: 11 mm

Sněhové řetězy 
Austro SV 4,5-8,2
Řetězy pro těžká nákladní 
a užitková vozidla využívající 
polní a lesní cesty. Řetězy 
jsou oboustranně použitelné - 
dvojnásobná životnost.

Určeno pro: Traktory
Výrobce: 
Kód zboží: 10269

Určeno pro: LKW
Výrobce: 
Kód zboží: 1011

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „záběrové a sněhové řetězy, kolopásy“.

Sněhové řetězy GRIP 
SR-Z8 HYBRID – 
dvojmontáž
Řetězy jsou konstruovány speciálně pro 
transport dříví a pro terény. Kombinací 
příčné a křížové stopy je dosaženo 
maximálního přenosu síly.

Určeno pro: LKW
Výrobce: 
Kód zboží: OL93590119

Napínák řetězů R8
pro traktory a nákl.vozidla

Kód zboží: OL67798222

Napínák řetězů R10
pro harvestory a vyvážečky

Kód zboží: OL67798223

Kleště na roznýtování článků 
s natloukacím trnem
Přípravek pro snadné roznýtování spojovacích článků 
záběrových řetězů.

Výrobce: 
Kód zboží: OL67798322
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Boční zámek traktorových řetězů
Výrobce: 

Spojovací třmen
Výrobce: 

Spojovací článek
s natloukávacím trnem
Výrobce: 

Spojovací článek řetězu
Výrobce: 

Jistící kolík pro spojovací článek
Výrobce: 

Kód zboží Délka

OL93550006 pravý 8 187 mm

OL93550007 levý 8 187 mm

OL93550010 pravý 10 266 mm

OL93550011 levý 10 266 mm

Kód zboží ø čepu Pro řetěz

OL67798101 10 mm 8 - 9 mm

OL67798121 12 mm 10 - 11 mm

OL67798141 14 mm 12 - 13 mm

OL67798161 16 mm 13 - 14 mm

Kód zboží Typ Délka

OL325375 C 6 43 mm

OL325472 C 8 56 mm

OL325480 C 10 68 mm

OL325579 C 13 80 mm

OL620610 C 16 101 mm

Kód zboží ø materiálu Vnitřní 
rozměr

OL93551209 9 mm 32 x 13 mm

OL93551210 10 mm 39 x 14 mm

OL93551213 13 mm 45 x 18 mm

Kód zboží Rozměr Určeno pro 
článek

OL93551138 8 x 20 mm C 8

OL93551148 10 x 28 mm C 10

OL93551111 12 x 32 mm C 13

OL93551112 12 x 40 mm C 16

Hák závěsný boční 9 mm pro LKW
Výrobce: 
Kód zboží: OL93552091

Závěsný hák boční  
pro traktory
Výrobce: 

Kód zboží ø materiálu

OL93552110 11 mm

Náhradní hák
Rozměr cca 85x40mm

Výrobce: 
Kód zboží: OL851843

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „záběrové a sněhové řetězy, kolopásy“.
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Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Štípačka dřeva Scheppach HL 1010 - 10t

Výrobce: Scheppach
Kód zboží: 5905402902

Štípačka dřeva Scheppach HL 1200s - 12t

Výrobce: Scheppach
Kód zboží: 5905410902

Štípačka dřeva Scheppach HL 1500 - 15t

Výrobce: Scheppach
Kód zboží: 5905404951

Hydraulické štípače Scheppach jsou ideální volbou pro velmi náročné uživatele.  Budete překvapeni, s jakou lehkostí si poradí s jakýmkoliv 
typem dřeva. V nové konstrukci stroje, na které byly použity ocelové plechy o tloušťce až 6 mm, což je v tomto segmentu naprosto unikátní. 
Díky tomu má stroj delší životnost a výborně odolává všem deformacím při štípání velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se u těchto štípačů 
předpokládá práce i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. 
Pro kratší polena je stroj vybaven sklápěcím stolkem a pro ještě menší špalky je tu i další odnímací pracovní stůl. 

• Vertikální provedení ke štípání krátkého ale i metrového dřeva

• Stabilní tuhá kovová konstrukce

• Integrovaná ochrana motoru

• Fázový měnič součástí spínače

• Ovládání oběma rukama včetně jejich ochrany, flexibilní držení dřeva

• Velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci a transport

ŠTÍPAČKY DŘEVA
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HL 1010 HL 1200s HL 1500

Typ motoru 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

 Příkon 3300 W 3500W 4100 W

 Štípací tlak 10 t 12 t 15 t

 Rychlost štípání 5,2 cm/s 5,2 cm/s 4.5 cm/s

 Rychlost zpět 22 cm/s 22 cm/s 18 cm/s

 Délka polena 61,5 / 89 / 137 cm 61,5 / 89 / 137 cm 60,5 / 88 / 136 cm

 Průměr polena 40 cm 40 cm 40 cm

 Výška stolu 70 / 545 / 830 mm 70 / 550 / 830 mm 70 / 550 / 820 mm

 Objem olejové náplně 7 l 7 l 8 l

 Hmotnost 147 kg 165 kg 220 kg

 Rozměry 86 x 55 x 110 - 165 cm 86 x 55 x 110 - 165 cm 86 x 76 x 110 - 165 cm



ŠTÍPAČKY DŘEVA

Štípačka KRPAN CV 14
Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 14 je 
vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - 
ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci 
s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka 
dřeva KRPAN CV 14 je vybavena širokým přídavným pracovním 
stolem a mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné 
mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro 
snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník 
oleje v rámu štípačky, obsah oleje 30 l zabraňuje přehřátí 
v horkém počasí i při plné zátěži.

Výrobce: 

Kód zboží Typ Pohon

300045 CV 14 K kardan

300051 CV 14 E 400 V elektromotor

300040 CV 14 EK 400 V kombi elektromotor + kardan

TYP CV 14 K CV 14 E 400 V CV 14 EK 400 V CV 18 K CV 18 E 400 V CV 18 EK 400 V

Pohon kardan
elektromotor 

5,5 kW / 7,5 HP

elektromotor 
5,5 kW / 7,5 HP + 

kardan
kardan

elektromotor 
5,5 kW / 7,5 HP

elektromotor 
5,5 kW / 7,5 HP + 

kardan

Síla štípání 13 t 13 t 13 t 17 t 17 t 17 t

Dráha pístu 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm

Výška štípání 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm

Rychlost štípání 
- 1.000 mm 1.st./ 
2.st./ zpětný 
chod

3,3 / 5,9 / 2,6 s 4,9 / 8,7 / 3,9 s
4,9 / 8,7 / 3,9 s -el.

mot. 3,3 / 5,9 / 
2,6 s - kardan

3,1 / 6,3 / 3,2 s 4,9 / 9,8 / 5 s
4,9 / 9,8 / 5 s -el.

mot. 3,1 / 6,3 / 
3,2 s - kardan

Olejová náplň 30 l 30 l 30 l 35 l 35 l 35 l

Požadovaný 
výkon traktoru

21 kW / 29 HP x 21 kW / 29 HP 25 kW / 34 HP x 25 kW / 34 HP

Rozměry ŠxDxV 
(V-přepravní)

805 x 1.160 x 
2.840 (1.850) 

mm

805 x 1.160 x 2.840 
(1.850)mm

805 x 1.160 x 2.840 
(1.850)mm

805 x 1.160 x 
2.840 (1.850)

mm

805 x 1.160 x 
2.840 (1.850)

mm

805 x 1.160 x 2.840 
(1.850)mm

Hmotnost 385 kg 402 kg 424 kg 402 kg 418 kg 426 kg

Štípací stůl ano ano ano ano ano ano

Naviják 1 t volitelné x volitelné volitelné x volitelné

Manipulační 
kolečka

x ano ano x ano ano

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“. 111

1 t hydraulický naviják
 s 15 m Ø 6 mm lana

Držák
motorové pily

 

Pomocný stůl
na zdvihání
krátkých polen
(volitelně)

Mechanické zvedání špalku

Stůl s rozšířením
pro krátká polena
(volitelně)

Držák cepínu 
a sapiny

Integrovaná nádrž
s dvojitým dnem

s velkým množstvím oleje

Kleště na naviják
(volitelně)

Ventil „2 Speed Automatic“
s dvěma automatickými

rychlostmi štípání, s ohledem 
na zatížení štípacího klínu

Filtrování oleje
na zpětném chodu

Nastavitelná celková výška 
pro snazší přepravu a uskladnění

Držák
kardanu

Ukazatel
oleje

Velká ocelová základna
z dezénovaného plechu

(proti skluzu polen)

Jednoduchá šikmá 
sekyra se sklonem 4°

Povrch pískovaný 
nebo s práškovým 
nátěrem; barva "TIGER", 
fasádní kvality 
rakouského výrobce 

Litinové čerpadlo
 s tichým provozem a bez 

údržby (standardní)

PODROBNÝ POPIS  
ŠTÍPAČKY DŘEVA CV



ŠTÍPAČKY DŘEVA
Štípačka KRPAN CV18 mobile 
Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 18 je 
vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - 
ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci 
s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka 
dřeva KRPAN CV 18 je vybavena širokým přídavným pracovním 
stolem a mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné 
mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro 
snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník 
oleje v rámu štípačky, obsah oleje 35 l zabraňuje přehřátí 
v horkém počasí i při plné zátěži.

Výrobce: 

Pohon benzinový motor 8,7 kW / 11,8 HP

Síla štípání 17 t

Dráha pístu 970 mm

Výška štípání 550 / 1.100 mm 

Rychlost štípání 4; 7,9 s/1m

Rychlost zdvihu 4,1 s/1m

Hydraulický olej 35 l

Průtok oleje 47 l/min

Rozměry pracovní 1.500 x 3.620 x 2.840 mm

Transportní výška 1.450 mm

Hmotnost 610 kg

Stůl s rozšířením volitelné

Naviják ne

Pomocný stůl zdvihu volitelné
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Štípačka KRPAN CV 18
Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 18 je 
vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - 
ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci 
s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka 
dřeva KRPAN CV 18 je vybavena širokým přídavným pracovním 
stolem a mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné 
mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro 
snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník 
oleje v rámu štípačky, obsah oleje 35 l zabraňuje přehřátí 
v horkém počasí i při plné zátěži.

Výrobce: 

Kód zboží Typ Pohon

300046 CV 18 K kardan

300052 CV 18 E 400 V elektromotor

300041 CV 18 EK 400 V kombi elektromotor + kardan



ŠTÍPAČKY DŘEVA

Štípačka KRPAN CV 22
Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 22 je vyrobena 
v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - ovládání oběma 
rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci s poleny, hydraulické 
hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 22 je 
vybavena mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné 
mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro 
snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje 
v rámu štípačky, obsah oleje 40 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí 
i při plné zátěži. Tento model lze na přání vybavit přídavným navijákem.

Výrobce: 

Kód zboží Typ Pohon

300047 CV 22 K kardan

300053 CV 22 E 400 V elektromotor

300042 CV 22 EK 400 V kombi elektromotor + kardan

TYP CV 22 K CV 22 E 400 V CV 22 EK 400 V CV 26 K CV 26 E 400 V CV 26 EK 400 V

Pohon kardan
elektromotor 
7,5 kW / 10 HP

elektromotor 
7,5 kW / 10 HP + 

kardan
kardan

elektromotor 
7,5 kW / 10 HP

elektromotor 
7,5 kW / 10 HP + 

kardan

Síla štípání 21 t 21 t 21 t 25 t 25 t 25 t

Dráha pístu 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm

Výška štípání 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm 550 / 1.100 mm

Rychlost štípání 
- 1.000 mm 
1.st./ 
2.st./ zpětný 
chod

3,6 / 7,2 / 3,6 s 5,6 / 11,1 / 5,6 s
5,6 / 11,1 / 

5,6 s -el.mot. 3,6 / 
7,2 / 3,6 s - kardan

4,1 / 7,8 / 3,7 s 6,5 / 12,4 / 5,9 s
6,5 / 12,4 / 

5,9 s -el.mot. 4,1 / 
7,8 / 3,7 s - kardan

Olejová náplň 40 l 40 l 40 l 45 l 45 l 45 l

Požadovaný 
výkon traktoru

27 kW / 37 HP x 27 kW / 37 HP 30 kW / 41 HP x 30 kW / 41 HP

Rozměry ŠxDxV 
(V-přepravní)

805 x 1.260 x 
2.850 (1.850)

mm

805 x 1.260 x 
2.850 (1.850)

mm

805 x 1.260 x 2.850 
(1.850)mm

805 x 1.260 x 
2.850 (1.850)

mm

805 x 1.260 x 
2.850 (1.850)mm

805 x 1.260 x 
2.850 (1.850)mm

Hmotnost 457 kg 475 kg 499 kg 482 kg 499 kg 524 kg

Štípací stůl ano ano ano ano ano ano

Naviják 1 t volitelné x volitelné volitelné x volitelné

Manipulační 
kolečka

x ano ano x ano ano
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Štípačka KRPAN CV 26
Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 26 je 
vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce 
EU - ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou 
manipulaci s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou 
vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 26 je vybavena 
mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné 
mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení 
pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná 
hydraulika má zásobník oleje v rámu štípačky, obsah oleje 
45 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěži.

Výrobce: 

Kód zboží Typ Pohon

300048 CV 26 K kardan

300054 CV 26 E 400 V elektromotor

300043 CV 26 EK 400 V kombi
elektromotor + 

kardan



Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Štípačka KRPAN CH 32K
Horizontální hydraulická štípačka dřeva 
KRPAN CH32K poháněná kardanem. 
Štípačka je vybavena dvěma rychlostmi 
štípání, které se automaticky přepínají 
vzhledem k zatížení štípacího kříže. 
Hydraulický systém štípačky je poháněn 
pomocí kardanové hřídele traktoru 
nebo elektromotoru. Ke štípačce lze 
doobjednat dálkově ovládaný 1 t 
hydraulický naviják s 15 m lanem o ø 
6 mm, elektropohon a štípací kříže 6 
nebo 8 dílné.

Výrobce: 
Kód zboží: 300057

Štípací automat  
mechanický KRPAN CS 420
Výrobce: 
Kód zboží: 5150300

Štípací kříž 6-ti dílný  
na CS 420

Výrobce: 
Kód zboží: 5150406

Štípací kříž 8-mi 
dílný  na CS 420

Výrobce: 
Kód zboží: 5150408

Štípací kříž 6/4 dílný  
na CS 420

Výrobce: 
Kód zboží: 51504064

Síla štípání 31 t

Délka štípání 1.260 mm

Dráha pístu 1.265 mm

Max. průměr kulatiny 1.000 mm

Dvě automatické rychlosti štípání ano

Hydraul. zdvih a sestup nože ano

Rychlost posunu pístu vpřed 1.st./2.st. 14 / 28 cm/s

Rychlost posunu pístu vzad 28 cm/s

Olejová náplň 100 l

Potřebný výkon traktoru 35 kW / 48 HP

Kategorie připojení II.

Rozměry DxŠxV v pracovní pozici 2.500 x 4.510 x 2650 mm

Rozměry DxŠxV v přepravní pozici 2.000 x 2.600 x 2.650 mm

Hmotnost 1.476 kg

Pracovní stůl na naštípané dřevo (990 x 1925 mm) ano

Podvozek a připojení pro snazší přepravu ano

Chladič oleje ano

Štípací kříž 2/4-dílný ano

Štípací kříž 6 nebo 8-dílný volitelné

Naviják 1 t s dálkovým ovladačem Elca mito mini volitelné

Elektro pohon 11 kW / 15 HP volitelné
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Teleskopický 5-ti metrový pásový dopravník 
s plynulým nastavením rychlosti

Maximální průměr kulatiny 42 cm

Pískovaný a práškově  
lakovaný povrch

Naviják k nastavení sklonu  
pásového dopravníku

Robustní provedení krytu

Mechanismus  
k natočení dopravníku vlevo-vpravo

Páka pro nastavení výšky nože

Ovládací páka  
pro automatický cyklus

Páka pro ruční zapnutí -  
vypnutí štípání

Páčka ovládání zdvihacího  
stolu nebo řetězové rampy

Bezúdržbové dvoustupňové  
čerpadlo s tichým provozem

Dvourychlostní  
automatický  
ventil, vzhledem  
k zatížení sekery

Podavač s přídavným  
pásem z odolné  
vícevrstvé gumy

Nádrž s velkým  
množstvím oleje  
a chladičem

Rychlospojky pro  
připojení řetězové rampy  
nebo stolu zdvihu

"2 Speed Automatic " 
dvourychlostní 
automatický ventil 
se dvěma automatickými
rychlostmi štípání,
bez ohledu na zatížení 
štípacích klínů

2/4 dílná sekyra 
(hydraulický posun)

Držák cepínu

8-dílný štípací kříž (volitelně)

6-dílný štípací kříž (volitelně) Ventil k nastavení 
rychlosti navijáku

Velká přítlačná 
deska  

Nástavec na výměnu sekyry

1 t naviják s 15 m lanem o 6 mm                                                                                                                      
hydraulický s dálkovým ovládáním                       

                                                                                                                                              (volitelně)

Velký odkládací stůl na 
naštípané dřevo

Povrch pískovaný nebo s 
práškovým nátěrem; barva 

"TIGER", fasádní kvality 
rakouského výrobce

Hydraulický stůl 
zdvihu s ventilem

 k nastavení rychlosti

Drapák k navijáku

Nastavitelná 
celková šířka pro 
snazší přepravu a 
uskladnění

Chladič oleje

Integrovaná nádrž s 
velkým množstvím oleje

/

Patentovaný systém 
automatického 
mazání přídržnic

Kola pro snazší 
přepravu

PODROBNÝ POPIS  
ŠTÍPAČKY DŘEVA CH 32K



Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Štípací automat elektro KRPAN CS 420 PRO

Výrobce: 
Kód zboží: 5150310

CS 420 CS 420 PRO

Délka polena 25 - 50 cm 25 - 50 cm

Průměr kulatiny 6 - 42 cm 6 - 42 cm

Lišta 18" Oregon, 1,5mm 18" Oregon, 1,5mm

Řetěz .3/8", Oregon Multicut .3/8", Oregon Multicut

Síla štípání 16 t 16 t

Ovládání mechanické joystick

Množství oleje v nádrži 100 l 100 l

Potřebný hnací výkon 30 kW/41 HP 30 kW/41 HP

Dopravník 5 m s mech.posunem 5 m s hydraul.posunem

Rychlost dopravníku 1 m/s 1 m/s

Hmotnost s dopravníkem 1075 kg 1120 kg

Rozměry pracovní ŠxDxV 6915x1305x3825 mm 6915x1305x3825 mm

Rozměry přepravní ŠxDxV 2270x1305x2675 mm 2270x1305x2675 mm

Kardan Walterscheid WWZ 2480 ano ano

4 - dílný štípací kříž ano ano

6; 6/4; 8 - dílný štípací kříž volitelné volitelné

Kola pro snažší přepravu volitelné volitelné

Ovládání stolu nebo rampy dálk.ovladačem volitelné volitelné

Sací jednotka na piliny (hydraul. nebo elektro) volitelné volitelné

Stůl zdvihu MD 500  na CS 420
Výrobce: 
Kód zboží: 5150500

Navalovací stůl RV 45 pro CS 420
Navalovací stůl RV 45 
Navalovací stůl RV 45 M - mobile

Výrobce: 
Kód zboží: 
Navalovací stůl RV 45   5150600
Navalovací stůl RV 45 M - mobile  5150700

Elektropohon agregát MP20 
(15kW/20,4HP) 

Výrobce: 
Kód zboží: 30001880

MD 500

Pohon hydraulický CS

Ovládání ovládání CS

Síla zdvihu 5000 kN

Rozměry D 
x Š x V

1860 x 1420 x 1145 
mm

Hmotnost 159 kg

Počet 
hnacích 
válců

2

MP 20

Elektromotor 15 kW / 20,4 KM; 1440 min-1; 50 Hz; 3 fáze; 400V

Rychlost 
kardanové hřídele 

430  min-1

Hmotnost 220 kg

RV 45 RV 45 M

Pohon hydraulický CS hydraulický CS

Ovládání ovládání CS ovládání CS

Rozměry D x Š x V 3890 x 2005 x 1315 mm 3890 x 2005 x 1315 mm

potřebná plocha cca 9 x 4,5 m cca 9 x 4,5 m

Délka kulatiny  až 6 m  až 6 m

Nosnost resp.kapacita 4,5 t resp. 6 m3 4,5 t resp. 6 m3

Hydraul.poháněné válce příčného podávání 3 3

Hydraul.poháněné řetězy příčného podávání 2 2



TRAKTOROVÉ PLOŠINY

Hydraulická traktorová plošina KRPAN PT 80
Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 80 dlouhá 80cm 
najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo i stavebnictví. 
Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. 
Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených prostorech. Plošina je 
vybavena silným dvojčinným pístem. V případě že traktor není vybaven 
dvojčinným systémem, lze píst jednoduše upravit na jednočinný píst. 
Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.

Výrobce: 

Mechanická traktorová plošina KRPAN PT 100M
Mechanicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 100M dlouhá 
100 cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo 
i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových 
materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených prostorech. 
Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.

Výrobce: 

Kód zboží Typ Rozměry délka x šířka

301080120 PT 120/80 80 x 120 cm

301080140 PT 140/80 80 x 140 cm

301080160 PT 160/80 80 x 160 cm

301080180 PT 180/80 80 x 180 cm

301080200 PT 200/80 80 x 200 cm

300100140 PT 140/100M 100 x 140 cm

300100160 PT 160/100M 100 x 160 cm

PT 140 /100M PT 160 /100M PT 120 /80 PT 140 /80 PT 160 /80 PT 180 /80 PT 200 /80 PT 140 /100 PT 160 /100 PT 180 /100 PT 200 /100 PT 160 /125 PT 180 /125 PT 200 /125 PT 220 /125
PT 200 
/125pro

PT 220 
/125pro

PT 250 /125pro

Nosnost 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 3.000 kg 3.000 kg 3.000 kg 3.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 5.000 kg

Šířka 1.400 mm 1.600 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.200 mm 2.000 mm 2.200 mm 2.500 mm

Délka 1.000 mm 1.000 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Výška 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Doporučený 
výkon traktoru

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

15 - 30 kW / 
20 - 40 HP

30 - 44 kW / 
40 - 60 HP

30 - 44 kW / 
40 - 60 HP

30 - 44 kW / 
40 - 60 HP

30 - 44 kW / 
40 - 60 HP

44 - 73 kW / 
60 - 100 HP

44 - 73 kW / 
60 - 100 HP

44 - 73 kW / 
60 - 100 HP

44 - 73 kW / 
60 - 100 HP

od 73 kW / od 
100 HP

od 73 kW / od 
100 HP

od 73 kW / od 
100 HP

Kategorie 
spojení

I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. I.,II. II.,III. II.,III. II.,III.

Hmotnost 184 kg 194 kg 198 kg 209 kg 234 kg 247 kg 262 kg 281 kg 295 kg 327 kg 342 kg 352 kg 376 kg 383 kg 413 kg 647 kg 671 kg 702 kg

Dvojčinný píst x x ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Bočnice 
350 mm (2x 
boční + přední)

volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné x x x

Zadní čelo 
350 mm

volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné
ano - 

překlopné
ano - 

překlopné
ano - překlopné

Možná montáž 
ventilačního otvoru 
pro změnu pístu 
na jednočinný

Zdvih 
(pomocí jednočinného pístu)Povrch pískovaný 

nebo s práškovým 
nátěrem; barva 
"TIGER", fasádní kvality 
rakouského výrobce

Zástrčka se 
sklopným krytem 
''RÜBIG'' rakouského 
výrobce

Silný dvojčinný píst 
(PT pro má dva)

Hrot z jemnozrnné 
oceli 

HARDOX 450 
švédského 

výrobce

Robustní a silná konstrukce 
z materiálu St. 52.3

(S355 J2+N)

Zesílené dno

Ochranné dno 
pístu a hadic

Hydraulická traktorová plošina KRPAN PT 125
Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 125 dlouhá 125 cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo 
i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených 
prostorech. Plošina je vybavena silným dvojčinným pístem. V případě že traktor není vybaven dvojčinným systémem, lze píst 
jednoduše upravit na jednočinný píst. Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.

Výrobce: 

Hydraulická traktorová plošina KRPAN PT 125pro
Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 125pro dlouhá 125cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo 
i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených 
prostorech. 

Plošina je vybavena dvěma silnými dvojčinnými písty a překlápěcí  
zadní bočnici.

Výrobce: 

Hydraulická traktorová plošina KRPAN PT 100
Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 100 dlouhá 100 cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo 
i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených 
prostorech. Plošina je vybavena silným dvojčinným pístem. V případě že traktor není vybaven dvojčinným systémem, lze píst 
jednoduše upravit na jednočinný píst. Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.

Výrobce: 

Kód zboží Typ Rozměry délka x šířka

301125160 PT 160/125 125 x 160 cm

301125180 PT 180/125 125 x 180 cm

301125200 PT 200/125 125 x 200 cm

301125220 PT 220/125 125 x 220 cm

Kód zboží Typ Rozměry délka x šířka

302125200 PT 200/125pro 125 x 200 cm

302125220 PT 220/125pro 125 x 220 cm

302125250 PT 250/125pro 125 x 250 cm

Kód zboží Typ Rozměry délka x šířka

301100140 PT 140/100 100 x 140 cm

301100160 PT 160/100 100 x 160 cm

301100180 PT 180/100 100 x 180 cm

301100200 PT 200/100 100 x 200 cm
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Traktorové plošiny KRPAN jsou schválené 
k provozu na pozemních komunikacích a vystavujeme k nim Technické osvědčení.



Hydraulická balička palivového dřeva 
KRPAN PD 1200 H
Pro 1 m3 palivového dřeva v délce 50 nebo 100 cm. Praktický rotační 
koš s hydraulickým otáčením a vyhazováním. Kompaktní a robustní 
konstrukce s kategorií připojení za traktor I. nebo II. 
Hmotnost: 253 kg

Výrobce: 
Kód zboží: 300060

Vázací páska 19 mm, 
500 m k baličce KRPAN
Výrobce: 
Kód zboží: 300066

Mechanická balička palivového dřeva 
KRPAN PD 1200 M
Pro 1 m3 palivového dřeva v délce 50 nebo 100 cm. Praktický rotační 
koš s mechanickým otáčením a vyhazováním. Kompaktní a robustní 
konstrukce s kategorií připojení za traktor I. nebo II. 
Hmotnost: 242 kg

Výrobce: 
Kód zboží: 300061

BALIČKY  
PALIVOVÉHO DŘEVA

Kovové spony 500 ks 
k baličce KRPAN
Výrobce: 
Kód zboží: 300067

Napínací provaz 11 mm 
350 m, k baličce KRPAN
Výrobce: 
Kód zboží: 300065

Kleště na spony 
k baličce KRPAN
Výrobce: 
Kód zboží: 300068

Pracovní vozík k baličce KRPAN
Dodává se bez pásky, spon a kleští.

Výrobce: 
Kód zboží: 300069

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Sapina Müller Tiroler

Násada sapiny

Sapina Müller s ozubením

Sapina na metrové dříví Müller 
s násadou

Násada k sapině na metrové dříví

Sapina - sekera FELDBACHER 
0,7 kg, 45 cm Müller
Kombinace sapiny a sekery na metrové dříví. 
Ideální nářadí k přípravě palivového dříví. Šetří 
páteř, zvyšuje výkon.

Kód zboží: 70200

Násada k sapině FELDBACHER
Kód zboží: 70201

Kód zboží Délka Hmotnost

70080 105 cm 0,8 kg

70090 105 cm 0,9 kg

70010 105 cm 1,0 kg

70012 110 cm 1,2 kg

70014 115 cm 1,4 kg

70016 120 cm 1,6 kg

Kód zboží pro Sapiny Délka

73100 0,8 - 1 kg 105 cm

73120 1,1 -1,3 kg 110 cm

73110 1,4 kg 115 cm

73121 1,6 - 1,8 kg 120 cm

Kód zboží Délka Hmotnost

70590 105 cm 0,9 kg

70510 105 cm 1,0 kg

70512 110 cm 1,2 kg

70514 115 cm 1,4 kg

70516 120 cm 1,6 kg

Kód zboží Délka Hmotnost

70250 40 cm 0,5 kg

70270 80 cm 0,5 kg

Kód zboží Délka

73000 40 cm

73001 80 cm

SAPINY

123



Poříz na kůru 24 cm Müller
Kovaný poříz na kůru s ostřím cca 24 cm x 25 mm.

Kód zboží: 74316

Poříz lesní 26 cm
• rozteč rukojetí 46 cm
• délka nože 26 cm

Kód zboží: 74426

Škrabák na kůru Müller
Šířka ostří 14,5 cm, dodává se bez  
násady.

Kód zboží: 74304

Poříz na kůru 25 cm
Poříz pro zpracování dřeva s 250 mm širokou čepelí vyrobenou 
z vysoce kvalitní pružinové oceli.

• Hmotnost: 0,9 kg.

Kód zboží: 74325

Poříz kolářský 24 cm
• rozteč rukojetí 40 cm
• délka nože 24 cm

Kód zboží: 74424

POŘÍZY, SEKERY

Tesařská sekera Müller
Ručně kovaná tesařská sekera  
v pravém nebo levém provedení

• s vyoseným topůrkem
• ostří 13 cm

Násada škrabáku kůry Müller

Zadlabávací  
sekera Müller
Ostře broušené půlkulaté 
ostří pro dlabání koryt, 
okapů, květinových žlabů.

Kód zboží Délka Hmotnost

74311 pravostranná 38 cm 0,9 kg

74312 levostranná 38 cm 1,0 kg

Kód zboží Délka

73303 rovná 130 cm

73304 s hlavou 100 cm

Kód zboží Délka ostří Délka

78706 5 cm 45 cm

78707 7 cm 45 cm

Škrabák na kůru s hákem Müller
Kód zboží: 74300

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Škrabák na kůru - plochý
Záběr škrabáku 11 cm. Dodává se bez 
dřevěné násady.

Kód zboží: 100100

Sekerka Helko PATHFINDER 600 g
Dodává se s koženým chráničem ostří. Celková hmotnost 800 g. 

Hlava: z ušlechtilé uhlíkové oceli C45 kovaná ručně, tepelně zpracovaná a kalená v oleji 
ručně broušená čepel, tvrdost 53 - 56 HRC, hmotnost 600 g, vyražená korunka  
Násada: individuálně vybrané dřevo - hickory ručně zhotovená délka 38 cm.

• Délka: 380 mm
• Hmotnost: 700 g

Výrobce: 
Kód zboží: 11438EU

Sekera Helko TASMANIA 2.550 g
Dodává se s koženým chráničem ostří. Celková hmotnost 2,55 kg. 
Hlava: z ušlechtilé uhlíkové oceli C45 kovaná ručně, tepelně zpracovaná a kalená 
v oleji, ručně broušená čepeltvrdost 53 - 56 HRC, hmotnost 1.800 g, vyražená korunka 
Násada: individuálně vybrané dřevo - hickory, ručně zhotovená, upevnění pomocí 
kulatého klínku, délka 80 cm.

Výrobce: 
Kód zboží: 10498EU

Klínek kroužkový 15 mm
Kód zboží: 24063

Klínky pro upevnění násad
Sada dvanácti plastových klínků pro 
upevnění násad.

Kód zboží: 24032

Klínek do seker a palic
Rozměry cca 4 x 2,5 cm.

Kód zboží: 1933025

Kalač HELKO 3.0 kg
• hmotnost 3,0 kg
• délka 90 cm
• materiál Fibre Glass
• 3-komponentní polyethylénová násada  

se sklolaminátovým jádrem
• část pro uchopení z měkčeného plastu.

Výrobce: 
Kód zboží: 13541

Univerzální sekera

Štípací sekera

Násada škrabáku 
na kůru 120 cm

Kód zboží: 369461

Kód zboží Délka Hmotnost

6852 36 cm 0,6 kg

6854 38 cm 0,8 kg

6856 43 cm 1,0 kg

Kód zboží Délka Hmotnost

6858 70 cm 1,25 kg

6860 80 cm 1,5 kg
Kalač s násadou Zbirovia

Kód zboží Délka Hmotnost

1935003 80 cm 2,5 kg

193500 90 cm 3,5 kg

Násada pro kalače 
Zbirovia – buk

Kód zboží Délka

19350031 80 cm

1935002 90 cm
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PRODUKTY FISKARS



Stojan na řezání dřeva - AUTOFIX
Skládací opěra pro řezání dřeva o průměru cca 25 - 230 mm motorovou 
pilou. Vyniká snadnou a rychlou montáží, lehkou konstrukcí a pohodlným 
přístupem ke zpracovávanému materiálu. Upínání je řešeno vlastní vahou 
kmene, ostny na opěrných plochách zajišťují dřevo proti posunu do stran.

• Hmotnost: 15 kg

Kód zboží: 24045

Balička vánočních stromků ø 45 cm
Kvalitní balička na vánoční stromky o průměru 45 cm. 
Díky laminátovému kornoutu nedochází při balení stromků 
k poškozování větví.

Kód zboží: 94702

Balící síť na stromky
Průměr rukávu 34 cm. Baleno po 300 m. Síť je 
v gramáži 8 g/m2, což zaručuje vysokou pevnost 
a tím snižuje možnost protržení sítě jak při balení 
stromku, tak při následném transportu.

Kód zboží ø Délka

94700 34 cm 300 m

947052 45 cm 300 m

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Prstenec výměnný 1/4" 
CARVER
Výměnný prstenec pro rozteč řetězu 
.1/4". 9 zubů. Vnitřní průměr 19,3 mm, 
vnější průměr 31 mm.

Kód zboží: 82700

Lišta pro sochaře Cannon Carver

Řetěz pro sochařskou lištu  
Cannon Carver

Kód zboží Délka Řetěz

14230 30 cm, 12" 1,3 mm, .1/4", 65 článků

14235 35 cm, 14" 1,3 mm, .1/4", 76 článků

14240 40 cm, 16" 1,3 mm, .1/4", 85 článků

Kód zboží Řetěz

12163 1,3 mm, .1/4", 65 článků

12164 1,3 mm, .1/4", 76 článků

12165 1,3 mm, .1/4", 85 článků

Kružítko srubové LOG SCRIBE
Hliníkové tesařské kružítko s mosaznými seřizovacími šrouby slouží  
k přesnému přenášení vzdáleností, nerovností a zaoblení. Dvě zabudované  
vodováhy pro přesnější práci. Ideální při tesařských pracích nebo při stavbě srubu.

• Hmotnost: 0,88 kg
• max.rozevření 305 mm

Kód zboží: 41071

Náhradní tužka  
do kružítka
Kód zboží: 41077
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Lišta pro sochaře Cannon Carver se vyznačuje 
minimálním zpětným vrhem, malou hmotností, 
štíhlým tvarem a malým rádiusem na špičce 
umožňujícím přesnou a snadnou práci při 
profesionální péči o stromy, při stromové 
chirurgii, řezbářských pracech a při výrobě 
uměleckých předmětů ze dřeva.  
Pro řetěz .1/4"



Fréza na stromy 125
Speciální fréza vhodná na 
profesionální motorové pily Husqvarna 
a Stihl od obsahu motoru 50ccm 
a víc. Nepostradatelný pomocník 
pro „stromovou chirurgii". Nemocné 
a poraněné stromy ošetříte čistě 
a rychle. Možno použít také na 
„dřevosochání" a výrobu uměleckých 
předmětů ze dřeva. Pracovní šířka 
76 mm, šest obráběcích nožů, 

Speciální fréza 119
Fréza s úzkou frézovací hlavou pro dlabání 
květinových žlabů, okapových koryt atd. 
Šířka záběru 30 mm. Dodáváme na 
profesionální motorové pily Husqvarna 
a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. 
Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl 
E220. Při montáži je potřeba počítat 
u některých modelů pil s úpravou krytu 
řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se 
včetně nástavbové sady, bez motorové pily. 
Pro použití na jiných typech motorových pil 
kontaktujte naše obchodní oddělení.

Kód zboží: 41015

Odkorňovač INTERFORST 117
Pro odkorňování a čištění kmenů jakéhokoliv 
průměru. Dodáváme na profesionální motorové 
pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm 
a víc. Šířka záběru 115 mm. Nasadit jde i na 
elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba 
počítat u některých modelů pil s úpravou krytu 
řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně 
nástavbové sady, bez motorové pily.

Kód zboží: 41002

Náhradní nůž frézy 
125
Na fréze je nasazeno celkem 
šest nožů.

Kód zboží: 411251

Náhradní nůž 
speciální frézy 119
Záběr nože je 30 mm. Na fréze 
jsou nasazeny celkem dva 
nože.

Kód zboží: 41018

Náhradní nůž 
odkorňovače 117 
a hoblovky 117RT
Záběr nože je 30 mm. Na 
odkorňovači jsou nasazeny 
celkem čtyři nože.

Kód zboží: 41003

FRÉZY A ODKORŇOVAČE

hmotnost 2,2 kg. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých 
modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně montážní sady, bez pily.

Kód zboží: 41125

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „zpracování dřeva“.

Dlabací fréza 117LR
Hoblovka s rozmanitým využitím pro 
tesařské práce k dlabání okapových 
koryt, drážek, žlabů atd. Dodáváme na 
profesionální motorové pily Husqvarna 
a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. 
Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl 
E220. Při montáži je potřeba počítat u 
některých modelů pil s úpravou krytu 
řetězu (odbroušení části kytu).

Dodává se včetně nástavbové sady, bez 
motorové pily. Šířka záběru 100 mm.

Pro použití na jiných typech motorových 
pil kontaktujte naše obchodní oddělení. 

Kód zboží: 41072

Hoblovka na kulatinu 
117LT
Hoblovka s rozmanitým využitím pro 
tesařské práce k zaoblení ostrých 
hran prken a dřevěných trámů dá se 
použít i k odkorňování malých kmenů. 
Dodáváme na profesionální motorové 
pily Husqvarna a Stihl od obsahu 
motoru 50ccm a víc. Nasadit jde i na 
elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži 
je potřeba počítat u některých modelů 
pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení 
části kytu). Dodává se včetně 
nástavbové sady, bez motorové pily. 
Šířka záběru 100 mm.

Kód zboží: 41043

Hoblovka na rovné 
dřevo 117RT
Hoblovka s rozmanitým využitím 
pro tesařské práce k hoblování 
prken a hranolů. Tvoří hladký 
povrch. Dodáváme na profesionální 
motorové pily Husqvarna a Stihl 
od obsahu motoru 50ccm a víc. 
Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl 
E220. Při montáži je potřeba počítat 
u některých modelů pil s úpravou 
krytu řetězu (odbroušení části kytu). 
Dodává se včetně nástavbové sady, 
bez motorové pily. Šířka záběru 
115 mm.

Kód zboží: 41044

Řemenice adaptéru 
mot. pily
Bubínek spojky s řemenicí pro 
montáž adaptérů motorových pil.

Kód zboží: 410020

Kartáčovka s drátěným 
kotoučem 117 SP
Kartáčovka s drátěným kartáčem 117SP 
k odstraňování starých nátěrů, rzi nebo 
betonu z bednění. Čištění a leštění 
kovu. Lze ji pro vysoký úběr použít 
i na strukturování dřeva. Dodáváme na 
profesionální motorové pily Husqvarna 
a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. 
Šířka záběru 115 mm. Nasadit jde i na 
elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je 
potřeba počítat u některých modelů pil 
s úpravou krytu řetězu (odbroušení části 
kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, 
bez motorové pily.

Kód zboží: 4117

Držák adaptéru
Náhradní ramínko adaptéru se 
šířkou drážky 8 mm je určeno 
pro pily: Husqvarna 42, 50, 55, 
133, 154, 234, 238, 242, 254, 
257, 262, 340, 345, 346, 350, 
351, 353, 355, 357, 359, 2141

Náhradní ramínko adaptéru se 
šířkou drážky 10 mm je určeno 
pro pily: Husqvarna 61, 66, 162, 
266, 268, 272, 362, 365, 371, 
372, 570, 575

Náhradní ramínko adaptéru se 
šířkou drážky 12 mm je určeno 
pro pily: Stihl E20, E220,024, 
026, 029, 034, 036, 039, 044, 
046, 064, 066, 290, 310, 340, 
360, 361, 390, 440, 441, 460, 
660.

Kód zboží: 41010

Náhradní nůž dlabací 
frézy 117LR
Kód zboží: 41073

Náhradní nůž 
hoblovky 117LT
Záběr nože je 107 mm. Na 
hoblovce jsou nasazeny celkem 
dva nože.

Kód zboží: 41048
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Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „měřidla, značení a evidence dřeva“.

LESNICKÁ MĚŘÍCÍ PÁSMA

Lesnické pásmo SPENCER
Lesnické ocelové měřící pásmo pro dřevorubce v pevném 
kovovém pouzdře. Pásmo má plně automatické navíjení. Je 
vybaveno karabinkou pro snadné uvolnění.

Kód zboží Délka

23000 15 m

23020 20 m

23025 25 m

Náhradní páska do pásma s hřebíčkem
Univerzální náhradní páska do lesnického pásma. Šířka 10 mm, 
dělení po cm.

Kód zboží Délka

21315 15 m

21316 20 m

21325 25 m

Lesnické pásmo Husqvarna
Jednoduchá konstrukce, nastavování je možné bez nářadí.

Výrobce: 

Kód zboží Délka

23400 15 m

23401 20 m

Lesnické pásmo OREGON
Lesnické ocelové měřící pásmo pro dřevorubce v pevném kovovém 
pouzdře. Pásmo má plně automatické navíjení. Je vybaveno karabinkou pro 
snadné uvolnění.

Výrobce: 

Kód zboží Délka

23200 15 m

23220 20 m

Lesnické pásmo CARLTON 15 m
Ocelové měřící pásmo CARLTON v pevném kovovém pouzdru, s vypínacím 
háčkem. Délka 15 m.

Výrobce: 
Kód zboží: 33C1015

Nýty na lesnické pásmo  
(100 ks)
100ks náhradních nýtků pro lesnické  
pásmo Spencer.

Kód zboží: 21256100

Nýtovací kleště na 
pásmo Spencer
Nýtovací kleště pro snadnou 
opravu pásma. Včetně sady 
100 ks nýtků.

Kód zboží: 239001

Ukončovací páska měřícího pásma 50 cm
Plastové ukončení měřícího pásma Spencer dlouhé 50 cm.

Kód zboží: 21259

Háček pásma 
SPENCER - C háček
Kód zboží: 2102

Háček pásma 
SPENCER - A hřebík
Kód zboží: 21021

Náhradní páska do pásma 15 m  
bez háčku
Univerzální náhradní páska do  
lesnického pásma. Šířka 10 mm,  
dělení po cm.

Kód zboží: 213151
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Ruční počítadlo 
jednoduché
Ruční mechanické počítadlo je určeno 
k rychlé a přesné evidenci kusů.

• rozsah 1x 0000-9999

Kód zboží: 631001

Ruční počítadlo třířadé
Ruční mechanické počítadlo je určeno 
k rychlé a přesné evidenci kusů.

• rozsah 3x 000-999

Kód zboží: 63110

Ruční počítadlo čtyřřadé
Ruční mechanické počítadlo je určeno 
k rychlé a přesné evidenci kusů.

• rozsah 4x 000-999

Kód zboží: 63120

Plastové štítky jednořádkové
Plastové jednořádkové štítky Latschbacher. Rozměr 27/14 
x 43 mm. 6místná číselná řada nebo text. Při objednání 
uveďte do poznámky požadovanou barvu a číselnou řadu. 
(např. červená, 180001 - 189999). Objednat lze pouze 
v násobcích 1.000 ks.

       

Kód zboží: 0210011

Kladivo na plastové štítky Forst SI

Kód zboží: 03040

Plastové štítky dvouřádkové
Plastové dvouřádkové štítky Latschbacher. Rozměr 27 x 
43 mm. 6místná číselná řada a 7-mi místný text. Při objednání 
uveďte do poznámky požadovanou barvu, číselnou řadu a text. 
(např. červená, 180001 - 189999, HOLDING). Objednat lze pouze 
v násobcích 1.000 ks.

       

Kód zboží: 0210021

Kladivo na plastové 
štítky Signumat
  
Výrobce: 
Kód zboží: 03020

Plastové štítky třířádkové
Plastové třířádkové štítky Latschbacher. Rozměr 35 x 43 mm.  
6-ti mistná číselná řada a dva řádky textu 6-ti a 7-mi místný text. 
Při objednání uveďte do poznámky požadovanou barvu, číselnou 
řadu a text. (např. červená, 180001 - 189999, LESYPV, HOLDING). 
Objednat lze pouze v násobcích 1.000 ks.

       

Kód zboží: 02140217

ČÍSLOVAČKY 
A POČÍTADLA

Číslovačka  
jednookruhová 
s násadou
Jednookruhová číslovačka s čísly 
0-9. Výška čísel 25 mm. Délka 
dřevěné násady 40 cm.

Kód zboží: 111000001

Číslovačka jednořadá 18 mm
Frézovaná hlava číslovačky pro kvalitní ražení 
čísel 0-9 + vysokých 18 mm. Čistící drážky 
zamezují zanášení barvou při dlouhodobém 
používání. Shora ražená čísla usnadňují práci. 
Délka dřevěné násady je 40 cm.

Kód zboží: 1000317



LESNICKÉ PRŮMĚRKY

Průměrka NESTLE Waldfreund
Stříbrně eloxovaná měřící lišta s trojhranným profilem. Dobře 
čitelná čísla sytě černé barvy, odolné proti otěru. Držadlo měrky je 
vedeno v teflonové vložce. Zejména u ležícího dřeva je měření velmi 
pohodlné, stupnice je čitelná i bez ohýbání díky trojhrannému profilu.

Průměrka BAHCO
Velmi lehká hliníková měrka s plastovými čelistmi. Stupnice v mm.

Průměrka KINEX - BLACK & RED LINE
Lesnická průměrka pevné celohliníkové konstrukce s permanentní 
brzdou. Velmi dobře čitelná stupnice vyrobená laserovou technologií 
s dělením po 5 mm na čelní i boční straně těla průměrky. Na přání lze 
dodat i s milimetrovým dělením.

• Hmotnost: 0,65 kg

Náhradní plastová 
rukojeť KINEX
Náhradní plastová rukojeť 
určená pro průměrky KINEX. 
Bez aretace posuvné části.

Výrobce: 
Kód zboží: 127799

Metr 
teleskopický 5 m
Teleskopický hliníkový metr, 
základní délka 1,2 m, max.
délka 5 m, stupnice v mm.

Výrobce: 
Kód zboží: 324500

Průměrka NESTLE Waldmeister
Jako měřící lišta slouží 30 mm široký oválný profil ze speciální slitiny 
s optimální pevností v ohybu. Dobře čitelná čísla sytě černé barvy, 
odolné proti otěru, na obou stranách a zlatá barva na liště usnadňují 
přesný odečet. V provedení 80 cm lze objednat i s milimetrovým 
dělením.

Výrobce: 

Kód zboží Délka Hmotnost

54113 40 cm 0,8 kg

54108 60 cm 0,9 kg

54109 80 cm 1,0 kg

54110 100 cm 1,1 kg

Výrobce: 

Kód zboží Délka Hmotnost

54114 60 cm 0,9 kg

54115 80 cm 1,0 kg

54116 100 cm 1,1 kg

Výrobce: 

Kód zboží Délka

1277329 50 cm

1277529 80 cm

1277829 100 cm

Výrobce: 

Kód zboží Délka

54100 32 cm

54200 50 cm

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „měřidla, značení a evidence dřeva“.

Kontaktní vlhkoměr STANLEY 0-77-030
Kontaktní vlhkoměr STANLEY 0-77-030 měří vlhkost v dřevěných 
a běžných stavebních materiálech.(např. zdivo, sádra, beton 
a cementotřískové desky…)

• LCD displej s dvojí měřící stupnicí
• Rozsah pro dřevo 6 - 44%
• Rozsah pro stavební materiály 0,2 - 2,0%
• Stupeň IP: IP20
• Provozní teplota 0 °C - +40 °C
• Provozní vlhkost vzduchu: max. 80% relativní vlhkosti
• Baterie: 4x AAA (1,5 V)
• Příslušenství: ochranné pouzdro.

Kód zboží: 63231

Vlhkoměr Merlin WS 5-E
Bezhrotový vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva.

• Pásmo měření je od 4% do 99% vlhkosti
• Přesnost je +/-1% v rozmezí 4-20 % vlhkosti.
• Pásmo měření: do 8 mm
• Rozměry přístroje: 126x70x25mm,
• Váha:150 g,
• Napájení: 9voltová alkalická baterie.

Kód zboží: 632341
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TABULKY A TISKOPISY

Soubor tabulek pro krychlení sur. dříví
Lesnické tabulky pro krychlení surového dříví v desetinách (0,1)m3.

Kód zboží: 65991

Výrobně – mzdový lístek
Výrobně - mzdový lístek. Blok A4 se samopropisujícími listy. 75listů.

Kód zboží: L10010

Výrobní - hmotový lístek
Výrobní hmotový lístek. Blok A5 se samopropisujícími listy.

Kód zboží: L10015

Číselník dlouhého 
a rovnaného dříví
Číselník dlouhého a rovnaného 
dříví. Blok A5 s číslovanými, 
samopropisujícími listy.

Kód zboží: L10001

Dodací výkupní lístek
Dodací a výkupní lístek. Blok A4 se 
samopropisujícími listy. 75listů.

Kód zboží: L10011

Pracovní deník
L 21 Pracovní deník. Blok 
A5 - 40listů.

Kód zboží: L10048

Tabulky a polynomy
Lesnické tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry. 
Podle středové tloušťky měřené v kůře. V setinách (0,01) m3.

Kód zboží: 65992

Tabulka dle čepu
Objem výřezů podle čepové tloušťky. 
Podle ČSN 48 0008.  
Velikost tabulky A5.

Kód zboží: 65993

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „měřidla, značení a evidence dřeva“.

Lesnické tiskopisy a tabulky pro Slovenskou republiku  
– aktuální nabídku najdete na stránkách Slovenské pobočky 
www.interforst.sk
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KŘÍDY A PÁSKY

Lesnické křídy Bleispitz
Šestihranné lesnické křídy o průměru 12 mm a délce 120 mm. 
Lesnická křída je vhodná k popisování dřeva, kartonu, železa, 
kamene… Je odolná vůči vlhkosti.

Výrobce: 

Kód zboží Barva

52092 modrá

52091 červená

52098 zelená

52093 černá

52096 grafitová

52094 fluorescenční

Držák křídy Bleispitz
Kovový držák kříd Bleispitz. Délka 11,5 cm.

Výrobce: 
Kód zboží: 52095

Črták s chráničem
Lesnický sklopný črták s chráničem  
ruky pro označování dřeva.

Kód zboží: 50800

Vystražná červeno-bílá páska  
ZÁKAZ VSTUPU
Páska výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU 75 mm x 
250 m. Materiál: PE.

Kód zboží: 64424

Držák nářadí 
– navíjecí 
Bleispitz
Automatický navíječ 
s ocelovým lankem. 
Vhodný pro držáky křídy, 
drobné nářadí a nože. 
T-kus pro připevnění 
držáku křídy, spona na 
opasek. Rozměry držáku 
jsou cca 50x13mm, délka 
lanka je cca 120 cm.

Výrobce: 
Kód zboží: 52099

Vyznačovací páska PE 
25 mm / 100 m
Plastová vyznačovací páska široká 25 mm 
a dlouhá 100 m.

Kód zboží Barva

50760 bílá

50770 červená

50790 modrá

50771 oranžová

50750 žlutá

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „měřidla, značení a evidence dřeva“. 141



LESNICKÉ SPREJE  
A BARVY

Lesnická 
značkovací barva 
1 kg
Signovací barva je určená 
pouze k signování dřeva. 
Pro jiné účely je nevhodná. 
Dodáváno v 1 kg balení.

Kód zboží Barva

500600 černá

500601 červená

500602 zelená

Sprej SOPPEC fluo MARKER 500 ml
Lesnický značkovací sprej SOPPEC Fluo Marker je určen pro vyznačování 
a číslování stromů, kulatiny, kmenů, kamenů, betonu, asfaltu, zdiva atd… 
Speciální složení zajišťuje dlouhodobou viditelnost značení. Vhodný pro 
lesníky, stavbaře, geodety… Barvu je možno použít také na vlhký povrch, je 
vodovzdorná a odolává vlivům počasí.Trvanlivost 6-12měsíců. Barva neškodí 
životnímu prostředí neobsahuje toulen, xylen, olovo, kadmium.

Výrobce: 

Sprej SOPPEC forest MARKER 500 ml
Lesnický značkovací sprej s fluorescenční složkou. Trvanlivost 6-12 měsíců.

Výrobce: 

Držák spreje
• opakovaně použitelný 

držák spreje
• pro všechny 

normované 
rozprašovače 
a rozprašovací hlavy

• přesné zacílení 
a kontrolované 
dávkování

• prsty se neunaví ani 
nezašpiní

• z polypropylenu 
vysoce odolného proti 
nárazům 

Kód zboží: 5060010

Kód zboží Barva

5068060 bílá

5068030 černá

5068010 červená

5068040 modrá

5068014 oranžová

5068091 růžová

5068020 zelená

5068090 žlutá

Kód zboží Barva

5067060 bílá

5067030 černá

5067010 červená

5067040 modrá

5067014 oranžová

5067091 růžová

5067020 zelená

5067090 žlutá

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „měřidla, značení a evidence dřeva“.

Sprej ProFORST ERGO 500 ml
Nový ergonomický vršek v barvě spreje chránící prsty 
před potřísněním barvou. Přímé ovládání aplikační trysky.
Lesnický značkovací sprej je určen pro vyznačování 
a číslování stromů, kulatiny, kmenů, kamenů, betonu, 
asfaltu, zdiva atd… Speciální složení zajišťuje dlouhodobou 
viditelnost značení. Barvu je možno použít také na vlhký 
povrch, je vodovzdorná a odolává vlivům počasí.

Kód zboží Barva

508602 bílá

508302 černá

508502 hnědá

508112
neon-

červená

508402
neon-
modrá

508142
neon-

oranžová

508912
neon-
růžová

508922
neon-
zelená

508902 neon-žlutá

VÝŠKOMĚRY, SKLONOMĚRY, 
DALEKOHLEDY

Dalekohled  
Meopta MeoStar B1
• Přímohledná ergonomická stavba
• Duralové těleso zajišťující 

spolehlivost výkonu
• Pogumování tělesa pro příjemný, 

bezpečný úchop a ochranu 
přístroje

• Vodotěsný, odolný proti orosení 
vnitřních ploch, plněný dusíkem

• Široký a pohodlný neoprénový 
popruh

Dalekohled  
Meopta MeoPro HD
• Vynikající optika je opatřena 

vícenásobnými vrstvami pro 
skvělý optický výkon

• Výsuvné očnice se třemi 
zajištěnými polohami poskytují 
možnosti individuálního 
nastavení pro pohodlné 
pozorování při přehlédnutí 
plného zorného pole

• S odolnou brašnou  
a pohodlným nosným popruhem 

Sklonoměr Suunto Tandem 360°
Kombinovaný přístroj se sklonoměrem a přesným kompasem, 
optika uložená v tekutině slouží k rychlému a přesnému odečtu, 
s normovaným šroubovým spojením ke stativům. Hmotnost 180 g, 
přesnost odečtu 0,5°/gon, sklonoměr 0-90° a 0-150%

Kód zboží: 62216

Výškoměr Suunto PM-5/1520 PC
Kombinovaný výškoměr na stromy a kapesní sklonoměr se 
zabudovaným dálkoměrem (15, 20, 30 a 40m). Přídavná % 
stupnice (0% až +/-150%) a přepočtová tabulka % na stupně. 
Obal z lehkého kovu, kapesní formát. Přesnost odečtu +/- 1-2%. 
Včetně pouzdra.

Kód zboží: 62100

Sklonoměr Suunto PM-5/360 PC
Vhodný pro vertikální měření, k určení výšek a vzdáleností, nivelační 
práce, měření křivek vrchů, jako vodováha a sklonoměr. Členění stupnice 
0° až +/- 90° a 0° až +/- 150°. Pouzdro z lehkého kovu. Dodává se 
včetně ochranného transportního pouzdra a šnůrky na zavěšení.

• Rozměr 75 x 52 x 15 mm
• Hmotnost 110 g

Kód zboží: 62000

Kód zboží
Zvětšení x 
ø objektivu

Zorné pole / 
1.000 m

Hmotnost

63703 7 x 42 137 m 0,890 kg

63704 8 x 42 137 m 0,897 kg

63705 10 x 42 110 m 0,877 kg

63706 7 x 50 126 m 0,987 kg

63707 10 x 50 110 m 1,020 kg

63708 12 x 50 91 m 1,020 kg

63709 8 x 56 111 m 1,120 kg

Kód zboží
Zvětšení x 
ø objektivu

Zorné pole / 
1.000 m

Hmotnost

63802 8 x 42 112 m 0,709 kg

63803 10 x 42 101 m 0,737 kg 143
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ZAHRADNÍ TECHNIKA
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Vyvazovací popruh pro kotvení stromů
Role bavlněného popruhu dlouhá 50 m, vhodná ke kotvení stromů ke 
kůlu. Bavlněné popruhy jsou měkčí než popruhy z umělých vláken což 
snižuje riziko poškození kmínku.

Kód zboží Šířka x Délka Materiál

361501 25 mm x 50 m bílý popruh - bavlna

315020 25 mm x 50 m černý popruh - POP

Jutová tkanina na kmeny stromů
• ochrana proti okusu
• ochrana proti mrazu
• ochrana proti jarnímu slunci
• 100% přírodní materiál, není nutno odstraňovat

Kód zboží Šířka Délka

2418008 8 cm 25 m

2418015 15 cm 25 m

Kokosový motouz pro kotvení 
stromů
Klubko kokosového motouzu o přibližném ø 6 mm 
a váze cca 2 kg. Délka je cca 100 m. Motouz je určen 
ke kotvení stromů.

Kód zboží: 361555

Kotvící kolík na mulč. textilie 12 cm
Kotvící kolík na mulčovací textilie dlouhý 12 cm. Průměr hlavy 
38 mm.

Kód zboží: 450000

PĚSTEBNÍ POMŮCKY

Mulčovací netkaná textílie
Textilie zabraňuje prorůstání plevelů, snižuje odpar vody z půdy. UV 
stabilizace. Nově i v hnědé barvě pro použití pod mulčovací kůru. Šířka 
role 160 cm.

Kód zboží Barva Šířka x Délka Gramáž Hmotnost

450100 černá 160 cm x 100 m 50 g/m2 8 kg

450250 černá 160 cm x 250 m 50 g/m2 20 kg

450251 černá 160 cm x 250 m 45 g/m2 18 kg

450101 hnědá 160 cm x 100 m 50 g/m2 8 kg

450201 hnědá 160 cm x 200 m 50 g/m2 20 kg

Rašlový úplet – stínovka
Textilie určená nejen na ploty, ale i na stínění 
mladých rostlin před sluncem a ochranu kultur před 
ptactvem. Životnost úpletu je závislá na vystavení 
slunečnímu záření, přibližně 5 let, UV stabilizace.

Obj. č. Stínění Šířka x Délka

401301561 30% 156 cm x 50 m

40130156 30% 156 cm x 100 m

401501561 50% 156 cm x 50 m

40150156 50% 156 cm x 100 m

401503121 50% 312 cm x 50 m

401401561 70% 156 cm x 50 m

40170156 70% 156 cm x 100 m

Silvamix C 60 tablety 20 kg
Tabletované hnojivo s pozvolným uvolňováním 
živin. SilvamixHnojivo je určeno pro individuální 
hnojení a dohnojování lesních, ovocných 
a okrasných výsadeb na stanovištích a ve školkách, 
na rekultivovaných plochách, podél silnic a dálnic, 
hnojení městské zeleně, apod. Živiny jsou z hnojiva 
uvolňovány do půdy po dobu 1-2 let.

Kód zboží: 474102020



Roundup Biaktiv
Postřikový přípravek ve formě koncentrátu pro ředění 
vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů 
na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, 
v okrasných kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace 
na ostatních plochách, v lesních kulturách a k likvidaci 
plovoucích a vynořených plevelů na vodních 
plochách. ROUNDUP BIAKTIV je neselektivní listový 
herbicid se systemickým účinkem.Rostliny ho přijímají 
výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním 
prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto 
translokací se docílí zničení i podzemních orgánů 
odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny 
a nepůsobí na semena.

• Účinná látka: glyphosate-IPA 480 g/l.

Kód zboží Balení

4714755 1 l

4710805520 20 l Roundup Flex
Postřikový herbicidní přípravek ve formě 
kapalného rozpustného koncentrátu 
pro ředění vodou k hubení vytrvalých 
a jednoletých plevelů na orné půdě, 
v ovocných sadech, vinohradech 
a k likvidaci nežádoucí vegetace na 
ostatních plochách. Rostliny ho přijímají 
výhradně zelenými částmi a listy 
a asimilačním prouděním je rozveden 

Roundup Klasik PRO
Postřikový herbicidní přípravek ve 
formě rozpustného koncentrátu pro 
ředění vodou k hubení vytrvalých 
a jednoletých plevelů na orné půdě 
před setím a po sklizni, v ovocných 
sadech kromě broskvoní, vinohradech, 
při obnově trávníků a k hubení 
nežádoucí vegetace a dřevin na 
nezemědělské půdě. ROUNDUP Klasik 
PRO je neselektivní listový herbicid 
se systemickým účinkem. Rostliny 

Bofix – selektivní herbicid do trávníků 1 l
Postřikový selektivní herbicid ve formě mikronizovaného 
suspenzně emulzního koncentrátu k hubení odolných 
dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnících. 
Přípravek Bofix proniká do rostlin prostřednictvím listů, účinná 
látka je translokována až do kořenů. Poté dochází k vadnutí 
a postupnému odumření plevele. Dešťové srážky po 2 hodinách 
od aplikace neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

• Účinná látka: fluroxypyr 40 g/l, cropyralid 20 g/l, MCPA 200 g/l

Kód zboží: 47108100

Garlon New 5 l
Garlon je postřikový arboricid a herbicid 
k hubení nežádoucích dřevin, pařezů, 
buřeně a plevelů v lesním hospodářství, 
k likvidaci pařezové výmladnosti a pařezů 
dřevin v alejích, ovocných sadech a jiných 
porostech, k hubení náletových dřevin 
na loukách a pastvinách, k likvidaci 
nežádoucí vegetace na nezemědělské 
půdě, k ošetřování svršků železničních tratí 
a k hubení nežádoucích listnatých dřevin 
podél železničních tratí.

Kód zboží: 071500005

HERBICIDY

ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden 
do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných 
vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.

• Účinná látka: glyphosate-IPA 360 g/l

Kód zboží Balení

4714744 1 l Volný prodej

471084405 5 l Prodej možný pouze držitelům 
osvědčení min. II.st. o odborné 

způsobilosti pro nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin.

4710804420 20 l

47108144 640 l

do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánu odolných 
vytrvalých plevelu. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Proti jiným přípravkům 
působí lépe na odolné plevele a to i ve ztížených podmínkách, např. při nižších 
teplotách. Odolnost proti dešti již hodinu po aplikaci.

• Účinná látka: glyphosate – 480 g/l

Kód zboží Balení

741080905 5 l

74108090 20 l

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“.

Sanatex VS hnědý
Přípravek s fungicistatickým účinkem 
k ochraně stromů po vytloukání a k asanaci 
poranění stromů po mechanickém poškození 
při těžbě a přibližování dřeva. Sanatex 
je pasta hnědé barvy, charakteristického 
zápachu, mísitelná s vodou,  
nehořlavá. Aplikace se provádí  
speciálními kartáči.

Kód zboží Balení

1940002 1,0 l

1940001 2,5 l

19400010 10 l

Cervacol Extra 5 kg
Repelentní přípravek k ochraně listnatých i jehličnatých dřevin před 
okusem v zimním období. Zvěř odpuzuje pachem a mechanicky 
přítomnou látkou, která skřípe mezi zuby. Aplikace se provádí rukou 
v ochranné rukavici. Dávkování 2,5 kg na 1000 sazenic. Možno aplikovat 
i na vlhkou sazenici.

Kód zboží: 4712705

Morsuvin 14 kg
Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu 
zvěří v době vegetačního klidu. Morsuvin je pastovitá 
směs charakteristického zápachu s vodou mísitelná, po 
zaschnutí však již vodou nerozpustná. Obsahuje směs 
repelentních chuťových a čichových látek s přísadou, 
vytvářející na sazenicích hrubozrnnou porézní ochrannou 
vrstvu. Přilnavost i na vlhké sazenice, pro zvěř není 
návykový. Aplikace se provádí speciálními kartáči.

Taška aplikační - 
Cervacol
Kód zboží: 4712799

Kód zboží: 471115514
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Lesnický tubus
Tento tubus je nejpoužívanější ochrana 
lesních stromků.

• perfektní ochrana před okusem 
a vytloukáním

• podporující růst
• zamáčknutím hranových výlisků se 

může pouzdro větrat nebo upevnit
• linie žádaného zlomu
• dobrá propustnost světla, důležité 

pro fotosyntézu

Kód zboží Délka

47409 120 cm

47405 150 cm

Kartáč na sazenice – rovný
Kartáč na nátěr sazenic s dřevěnou rukojetí.

• Délka: 59 cm
• Materiál: fíbr

Kód zboží: 274200

Ochrana proti okusu 
Antiknabb 
Ochrana na stromky Antiknabb se 
dodává v průměru 6 nebo 11cm.

• délka 110 cm
• ochrana kmene proti okusu 

a vytloukání
• drží vlastním napětím
• nevrůstá
• přes síťovinu proniká světlo 

i vzduch ke kmeni a udržují tak 
zdravou kůru

• je možno použít i na stromky se 
vzrostlou korunou

Kód zboží: 474442

Kartáč na sazenice – V – točený
Točený kartáč na nátěr sazenic s dřevěnou rukojetí.

• Délka: 82 cm
• Materiál: fíbr, silon, žíně

Kód zboží: 274603

INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

Vázací drátek k tubusu
Kód zboží: 4821531

Pásek vázací WAP 
4,8 /250 mm černý
Černá stahovací páska Wapro GT-250S 
TB, 4,8 / 250 mm k upevnění ochrany ke 
kůlu.

• tažná síla 22 kg
• max.průměr sepnutí 74 mm
• baleno po 100 ks

Kód zboží: 37998622

Opěrná tyč 2,5x2,5 cm - 150 cm
Tyče jsou vyrobeny z řezaného tvrdého akátového dřeva. Mají průřez 25x25mm jsou 
zahrocené a nejsou impregnované.

Kód zboží: 47451

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“.

Spirála MONO 60 cm
Vhodná pro listnáče, jehličnany, ovocné stromy a vinnou révu. 
Obzvláště silný a stabilní tvar zajišťuje dobré držení a vysokou 
stabilitu. Velká pružnost nezabraňující růstu, lze snadno navléknout. 
Šířka pruhů 2,8 cm, vzdálenost mezi pruhy 2,4 cm.

Kód zboží: 47304

Manžeta proti 
okusu
Plastový chránič 
terminálu. Materiál 
odolný proti 
povětrnostním 
vlivům. Manžeta je 
odnímatelná a znovu 
použitelná.  
Délka 10,5 cm.

Kód zboží: 47437

Spirála MONO děrovaná 90 cm
Děrovaná spirála proti vytloukání vhodná pro jehličnany. 
Velká pružnost nezabraňující růstu. Lze snadno navléknout. 
Šířka pruhu 8 cm.

Kód zboží: 473031

Ochranná špička
Plastový chránič terminálu. Chrání před zimním a letním 
okusem. Materiál je pružný a odolný proti povětrnostním 
vlivům. Délka 4,5 cm.

Kód zboží: 47402

INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

Polytex – 
ochrana proti 
okusu
Ochrana rostlin proti 
okusu zvěří je vyrobena 
z polyetylenu s UV 
stabilizací. Zaručuje 
dostatečnou trvanlivost 
do doby zajištění 
kultury, poté se materiál 
samovolně rozpadá. 
Dodáváno ve 100 m 
hadicových rolích 
pro vlastní krácení na 
požadovanou délku dle 
výšky rostlin.

Plastové pletivo PE
Plotovina z polyetylenu je 
vhodná k individuální ochraně 
rostlin proti okusu zvěří. 
Zahuštěná síťovina poskytuje 
dokonalou ochranu při zachování 
optimálních světelných 
podmínek pro růst rostliny.

Kód zboží ø oka Výška Délka

40112517 17 mm 125 cm 50 m

40115027 27 mm 150 cm 50 m

Kód zboží ø Délka

4740130 13 cm 100 m

4740200 20 cm 100 m
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LESNICKÉ PLETIVO

Lesnické pletivo – 150 cm
50 m role lesnického uzlového pletiva 
z pozinkovaného drátu se zmenšujícími se 
oky směrem dolů.

• výška pletiva 150 cm
• počet drátů 12
• šířka oka 15 cm.

Kód zboží Výška
Počet 
drátů

ø drátů
ø napínacího 

drátu

150012151825 150 cm 12 1,8 mm 2,5 mm

150012152028 150 cm 12 2,0 mm 2,8 mm

Lesnické pletivo – 200 cm
50 m role lesnického uzlového pletiva 
z pozinkovaného drátu se zmenšujícími 
se oky směrem dolů.

• výška pletiva 200 cm
• šířka oka 15 cm

Kód zboží Výška
Počet 
drátů

ø drátů
ø napínacího 

drátu

200016152028 200 cm 16 2,0 mm 3,15 mm

200019152028 200 cm 19 2,0 mm 2,8 mm

Stavební hřebíky

Kód zboží Rozměr Balení

80024 2,8 x 63 mm karton 5 kg

80025 2,8 x 70 mm karton 5 kg

80030 3,15 x 80 mm karton 5 kg

80037 4,0 x 120 mm karton 5 kg

80045 5,0 x 150 mm karton 5 kg

80102 2,5x250 mm pap karton 4 kg

Lesnické pletivo – 160 cm
50 m role lesnického uzlového pletiva 
z pozinkovaného drátu se zmenšujícími se oky 
směrem dolů.

• výška pletiva 160 cm
• šířka oka 15 cm

Kód zboží Výška
Počet 
drátů

ø drátů
ø napínacího 

drátu

160015151825 160 cm 15 1,8 mm 2,5 mm

160015152028 160 cm 15 2,0 mm 2,8 mm

160019151825 160 cm 19 1,8 mm 2,5 mm

160019152028 160 cm 19 2,0 mm 2,8 mm

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“.

Hagopur aplikační kufr
• 1x Pachový ohradník - dávkovač
• 2x Pachový ohradník - pěna 750 ml
• 2x Pachový ohradník - koncentrát 500 ml
• 2x Pachový ohradník - čistič

Kód zboží: 5518200

Hagopur duftzaun 
pěna 750 ml
Pachový plot – pěna obsahuje 
speciální pachové látky. Pěna 
se dávkuje a aplikuje pomocí 
pistole na pachové ploty. 
Ztvrdlá pěna pachového plotu 
neovlivňuje životní prostředí. 
Zpočátku světle žlutá pěna, 
postupem času tmavne 
a rozpadá se.

Kód zboží: 5518210

Hagopur duftzaun koncentrát 500 ml
Pachový plot - koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje 
a aplikuje pomocí aplikační trubičky. Žádoucího dlouhodobého 
účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou 
pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje 
pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním 
prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme 
v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu.  
Pachový plot - koncentrát aplikujeme buď na, nebo dovnitř 
připravených pěnových koulí pomocí aplikační trubičky. Tím zajistíme 
účinek pachového plotu na dalších 4 - 6 měsíců. Obsah nádoby je 
dostačující na kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve 
dvou řadách podél jedné strany silnice v délce 500 m.

Kód zboží: 5518220

Hagopur dávkovací 
pistole
Speciální dávkovací pistole určená 
k aplikaci přípravků Hagopur.

Kód zboží: 5518242

Divočák – Stopp
Zabraňuje vstupu černé zvěři 
na Vaše pozemky a tím vám 
pomáhá snížit škody jež vám 
může černá zvěř napáchat 
na zemědělských plodinách, 
golfových hřištích, trávnících 
a loukách. Doporučujeme 
aplikovat na aluminiové pásky 
z naší nabídky jež pomáhají 
zvyšovat účinnost přípravku.

 Kód zboží: 47206

Hagopur duftzaun 
čistič 500 ml
Slouží k dokonalému vyčištění 
dávkovací pistole po použití.

Kód zboží: 5518230

Hagopur duftzaun 
pistole
Speciální dávkovací pistole určená 
k aplikaci přípravků Hagopur 
v levnějším provedení DUFTZAUN.

Kód zboží: 5518240

Hliníkové zvukové pásky 
s pachovými polštářky
Jejich účinnost spočívá nejen v tom, že na ně lze 
aplikpovat účinnou látku, ale i jejich optická a ve 
větru akustická funkce, jež pomáhá snižovat 
průnik zvěře na chráněné plochy. Jedno balení 
obsahuje 10 ks hliníkových pásek.

Kód zboží: 47207

PACHOVÉ OHRADNÍKY
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ZALESŇOVACÍ NÁŘADÍ

Lesnický sazák 100 cm
Sazeč s délkou cca 100 cm, ručně 
kovaná pracovní část, kompletní 
výroba v ČR.

Kód zboží

5850

58501 s gumovými madly

Lesnický sazák na obalovanou 
sadbu
Sazák určený k výsadbě obalované sadby. Rozměr jehlanu 
je 5 x 5 x 22 cm. Celková délka sazáku je cca 100 cm. 
Sazák má ručně kovanou špici jehlanu. Kompletní výroba 
v ČR.

Kód zboží

5851

58511 s gumovými madly

Krumpáč zalesňovací 1,5 kg
Bez násady. Délka výkovku 42 cm.

Kód zboží: 72205

Motykosekera široká – kovaná
Ručně kovaná motykosekera bez násady. Délka výkovku cca 40 cm. Ostří 
sekery cca 21 cm.  
Kompletní výroba v ČR.

Kód zboží: 74103

Násada motykosekery / krumpáčů buk 
110 cm
Násada určená pro motykosekery a krumpáče dlouhá 110 cm. 

Kód zboží: 74104

Násada motykosekery jasan 110 cm
Násada určená pro motykosekery a krumpáče dlouhá 110 cm. 

Kód zboží: 74109

Násada krumpáče 1,5 kg 90 cm
Délka 90 cm.

Kód zboží: 74102

Motykosekera úzká – kovaná
Ručně kovaná úzká motykosekera bez násady. Délka výkovku cca 38 cm, 
ostří sekery cca 10 cm, hmotnost 1,4 kg.  
Kompletní výroba v ČR.

Kód zboží: 76414

Motykosekera široká – kovaná 1,75 kg IF
Kovaná motykosekera IF bez násady. S broušeným ostřím.

• délka výkovku cca 39 cm
• ostří sekery cca 15 cm

Kód zboží: 74103IF

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“.

Motykosekera lehká – 
kovaná
Ručně kovaná úzká lehká motykosekera 
bez násady. Délka výkovku cca 34 cm, 
ostří sekery cca 10 cm, hmotnost 
900 g. Vyrobeno v ČR.

Kód zboží: 76415

Násada do motyk 120 cm
Násada do motyk dlouhá 120 cm.

Kód zboží: 572501

Násada s PH-Y madlem

Kód zboží: 5742

Násada pro hrábě na klest 150 cm
Násada pro hrábě na klest dlouhá 150 cm.

Kód zboží: 369462

Mačeta 60 cm
Mačeta s dřevěnou rukojetí. Délka: 
60 cm.

Kód zboží: 5335

Mačeta s koženou 
rukojetí
Délka čepele 30 cm, pevná rukojeť 
s háčkem proti vysmeknutí.

Kód zboží: 78103

Mačeta s dřevěnou násadou 
60 cm Müller
Mačeta s dřevěnou násadou a dvojím ostřím.

Kód zboží: 78607

Motyka zalesňovací – kovaná
Ručně kovaná zalesňovací motyka bez násady. 
Celková délka výkovku je cca 20 cm a šířka 
ostří je cca 6 cm. Vyrobeno v ČR.

Kód zboží: 72125

Rýč špičatý 
– černý
Špičatý rýč cca 
22 x 30 cm. Bez 
násady.

Kód zboží: 5310

Hrábě na klest
Šířka záběru je 60 cm.

Kód zboží: 72200

Motyka kovaná špičatá 
0,63 kg – bez násady
Kód zboží: 7402

Rýč štychar 
krátký
Bez násady. Délka 35 cm.

Kód zboží: 5342
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ZALESŇOVACÍ NÁŘADÍ

Lesnická kosa 
ručně kovaná  
45 cm
Ručně kovaná lesnická kosa 
45 cm. Bez kosiska.

Kód zboží: 5052

Lesnická kosa ručně 
kovaná 45 cm Müller
Ručně kovaná lesnická kosa 
45 cm. Bez kosiska.

• hmotnost 500 g
 

Kód zboží: 50525

Brousek na kosu
• délka cca 230 mm
• šířka cca 35 mm
• výška cca 13 mm
 

Kód zboží: 543501

Kososrp
 

Kód zboží: 505401

Ruční srp
Ruční srp z ocelového plechu 
s dřevěnou rukojetí

Kód zboží Délka

78605 45 cm

78606 56 cm

Kroužek na kosu
Kroužek na kosu se dvěma 
šrouby. Včetně klíče.

Kód zboží: 527001

Kosisko kovové
Kovové kosiště 
s nastavitelnými 
dřevěnými rukojeťmi. 
Délka 150 cm.

Kód zboží: 517701

Kosisko 1 ručkové
Dřevěné kosiště. Délka cca 164 cm.

Kód zboží: 517001

Kosisko 2 ručkové
Dřevěné kosiště. Délka cca 164 cm.

Kód zboží: 516001

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“.

Lapač bariérový, štěrbinový
Štěrbinový lapač pro odchyt lýkožrouta smrkového. Lapač je 
vyroben z materiálu odolného proti nepříznivým klimatickým 
jevům.

Kód zboží: 47000

Kontrolní štítek na lapač
Samolepka o rozměrech 9,5x4cm.

Kód zboží: 47003

Miska lapače
Náhradní plastová miska pro štěrbinový lapač.

Kód zboží: 52101

Evidenční štítek na lapač
Samolepka o rozměrech 9,5x4cm.

Kód zboží: 47004

Stojan lapače
Kovový jednoduchý stojan na 
lapač má rozměry cca 200x63cm. 
Trojramenný stojan umožňuje 
sestavení tří lapačů do hvězdice 
ke zvýšení účinnosti odchytu 
při použití jedné feromonové 
návnady.

Kód zboží Typ

47005 jednoduchý

47002 hvězdicový - 3 lapače

LAPAČE
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FEROMONY  
A INSEKTICIDY

PCIT Ecolure (lýkožrout 
smrkový + lesklý)
Kombinovaný feromonový odparník na 
odchyt lýkožrouta lesklého a lýkožrouta 
smrkového. Klasický střihací odparník 
s možností druhého nastřižení 
sáčku, který se může, ale NEMUSÍ 
provést (polomy, vývraty, zvýšená 
teplota ovzduší a napadení škůdci). 
Účinnost:Při nastřižení prvního sváru 
účinnost 5 týdnů. Možnost nastřižení 
druhého sváru prodloužení účinnosti 
o 7 - 10 dnů.

Kód zboží: 4722010

IT Ecolure Klasik 
(lýkožrout smrkový)
Feromonový odparník na odchyt 
lýkožrouta smrkového. Klasický 
střihací odparník s možností druhého 
nastřižení sáčku, které se může, 
ale NEMUSÍ provést.Provádí se 
pouze v případech kdy je třeba 
uvolnit do ovzduší větší množství 
účinné látky (polomy, vývraty, 
zvýšená teplota ovzduší a napadení 
škůdci). Účinnost:Odparník se 
odstřihne v prvním sváru, účinnost 
5 týdnů. Možnost dalšího nastřižení 
a prodloužení účinnosti o dalších 
7 - 10 dnů.

Kód zboží: 4722030

IT Ecolure Extra 
(lýkožrout smrkový)
Feromonový odparník na odchyt 
lýkožrouta smrkového. Střihací 
odparník nejnovější generace 
s možností druhého nastřižení sáčku, 
které se může, ale NEMUSÍ provést.
Provádí se pouze v případech kdy 
je třeba uvolnit do ovzduší větší 
množství účinné látky (polomy, 
vývraty, zvýšená teplota ovzduší 
a napadení škůdci). Účinnost: 
Odparník se odstřihne v prvním 
sváru, účinnost cca 8 týdnů. Možnost 
dalšího nastřižení a prodloužení 
účinnosti o dalších 7 - 10 dnů.

Kód zboží: 4722050

Scolycid C 5 l
Barevná přísada do insekticidních 
přípravků pro rozlišení ošetřených 
ploch od neošetřených ploch 
neodkorněného dřeva.Scolycid C 
je alkoholický roztok emulgátoru, 
obarvený organickými barvivy 
intenzivně červené barvy.

Kód zboží: 472040905

PC Ecolure (lýkožrout 
lesklý)
Feromonový odparník na odchyt 
lýkožrouta lesklého. Klasický střihací 
odparník s možností druhého 
nastřižení sáčku, které se může, ale 
NEMUSÍ provést (polomy, vývraty…). 
Účinnost: Při nastřižení prvního 
sváru účinnost 5 týdnů. Nastřižením 
druhého sváru získáme prodloužení 
účinnosti o 7 - 10 dnů.

Kód zboží: 4722020

IT Ecolure Mega 
(lýkožrout smrkový)
Feromonový odparník na odchyt 
lýkožrouta smrkového. Účinnost: 
Odparník s CELOSEZONNÍM 
ÚČINKEM. Pouze po jednom 
klasickém nastřižení folie sáčku na 
určeném místě uvolňuje účinnou 
látku po dobu min.18 – 20 týdnů.
Tím překrývá dobu jarního a letního 
rojení. Není třeba odparníky v lapači 
vyměňovat, pouze v případě třetího 
rojení, přidat IT ECOLURE Klasik.

Kód zboží: 4722040

ID Ecolure 
(lýkožrout severský)
Feromonový odparník na odchyt 
lýkožrouta severského. Klasický 
střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku, které 
se může, ale NEMUSÍ provést 
(polomy, vývraty…). Účinnost: 
Při nastřižení prvního sváru 
účinnost 5 týdnů. Nastřižením 
druhého sváru získáme 
prodloužení účinnosti o 7 - 
10 dnů.

Kód zboží: 4722080

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“. 159



POSTŘIKOVAČE

Ruční postřikovač-pístový 
SOLO 456 5 l
Tlakový postřikovač s objemem nádrže 
5 l. Čerpadlo s objemem 480 cm3 vytvoří 
pracovní tlak 3 bar během několika málo 
zdvihů.Velké otvory pro snadné čištění, 
nerozbitné 50 cm dlouhé postřikovací 
trubky s tryskou, robustní rukojeti 
s možností připojení manometru a výběr 
postřikovacích trysek dodávaných jako 
součást standardní dodávky.

Kód zboží: 4000156

Zádový postřikovač SOLO 
425 - píst. 15 l
Profesionální pístový postřikovač 
nesený na zádech s objemem nádrže 
15 l. Postřikovač má regulaci tlaku a je 

Zádový postřikovač SOLO 
475 - membr. 15 l
Profesionální membránový postřikovač 
nesený na zádech s objemem nádrže 
15 l. Postřikovač má regulaci tlaku a je 

Ruční postřikovač SOLO 462 7,5 l
Tlakový postřikovač SOLO 462 s nádrží 7 litrů na postřik. Je 
vhodný pro ošetřování rostlin a různé dezinfekční práce. Postřiková 
kapalina se tlakuje v nádrži pístovým čerpadlem. Po natlakování 
je možné zavěsit postřikovač na popruh přes rameno. Popruh 

Ruční postřikovač-pístový 
SOLO 457 7,5 l
Tlakový postřikovač s objemem nádrže 
7.5 l. Čerpadlo s objemem 480 cm3 vytvoří 
pracovní tlak 3 bar během několika málo 
zdvihů. Velké otvory pro snadné čištění, 
nerozbitné 50 cm dlouhé postřikovací 
trubky s tryskou, robustní rukojeti 
s možností připojení manometru a výběr 
postřikovacích trysek dodávaných jako 
součást standardní dodávky.

Kód zboží: 4000157

Zádový postřikovač SOLO 
473D - membr. 12 l
Profesionální membránový postřikovač nesený 
na zádech s objemem nádrže 12 l. Postřikovač 

Ruční postřikovač SOLO 463 10 l
Ruční postřikovač SOLO 463 je vhodný pro ošetřování rostlin a různé 
dezinfekční práce. Postřiková kapalina se tlakuje v nádrži pístovým 
čerpadlem. Po natlakování je možné zavěsit postřikovač na popruh 

přes rameno. Popruh je součástí dodávky. 
Spuštění postřiku se ovládá ventilem 
v rukojeti. Páka je vybavená aretací 
pro trvalý provoz. Ze sériové výroby je 
postřikovač osazený štěrbinovou tryskou 
pro plošný postřik. V dodávce je dále tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel). Postřikovač 
je možné doplnit celou řadou příslušenství 
- prodlužovací trubky, teleskopické trubky, 
kryty postřiku, tvary trysek - které usnadňuje 
a rozšiřuje jeho možnosti použití.

• hmotnost - 1,7 kg
• objem nádrže - 10 l
• tlak - 3 bar
• délka postřikovací trubky - 50 cm

Kód zboží: 4000163

je součástí dodávky. Spuštění postřiku 
se ovládá ventilem v rukojeti. Páka je 
vybavená aretací pro trvalý provoz. Ze 
sériové výroby je postřikovač osazený 
štěrbinovou tryskou pro plošný postřik. 
V dodávce je dále tryska pro kruhový 
postřik (dutý kužel). Postřikovač je možné 
doplnit celou řadou příslušenství – 
prodlužovací trubky, teleskopické trubky, 
kryty postřiku, tvary trysek - které 
usnadňuje a rozšiřuje jeho možnosti 
použití.

• objem 7 l
• tlak 3 bary
• hmotnost 1,5 kg.

Kód zboží: 4000162

vybaven 50 cm 
trubkou s tryskou 
a pohodlnou 
a robustní rukojetí 
s rychlouzávěrem. 
Plastová nádrž 
odolávající 
UV záření je 
ergonomicky 
tvarovaná pro 
maximální 
komfort při 
nesení.

Kód zboží: 
40001251

vybaven 50 cm 
trubkou s tryskou 
a pohodlnou 
a robustní rukojetí 
s rychlouzávěrem. 
Plastová nádrž 
odolávající 
UV záření je 
ergonomicky 
tvarovaná pro 
maximální komfort 
při nesení.

Kód zboží: 
40001751

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „pěstování a ochrana zeleně“.

má regulaci tlaku 
a je vybaven 50 cm 
trubkou s tryskou 
a pohodlnou 
a robustní rukojetí 
s rychlouzávěrem. 
Plastová nádrž 
odolávající 
UV záření je 
ergonomicky 
tvarovaná pro 
maximální komfort 
při nesení.

Kód zboží: 
40001732

Stromolezecké stupačky Bashlin
S nejvyšším a nejbezpečnějším komfortem k nošení, 
výškově stavitelné, polstrovaná ochrana lýtek, silné 
kožené řemeny, hroty z kvalitní oceli. Hrot váhou těla 
sám vniká do kmene a zajišťuje tak maximální pevnost 
stání a bezpečnost.

Kód zboží: 25850

Stupačky INTERFORST "Super Comfort"
Stupačky s polstrovanou ochranou lýtek. Silné upínací řemeny, 
výměnné hroty z kvalitní oceli. Hrot váhou těla sám vniká do kmene 
a zajišťuje tak maximální pevnost stání a bezpečnost. Dodává se 
včetně dvou náhradních hrotů.

Kód zboží: 144178

Stupačky INTERFORST ALU Light
Lehké stupačky s nastavitelnou polstrovanou ochranou 
lýtek. Silné upínací řemeny, 2 typy výměnných hrotů 
z kvalitní oceli ( 11 cm a 9 cm). Hrot váhou těla sám 
vniká do kmene a zajišťuje tak maximální pevnost stání 
a bezpečnost. Hmotnost: 2,2 kg

Kód zboží: 144179

Jistící lano "Line 300"
Třímetrové jistící lano s uvnitř vloženou ocelovou strunou jako 
ochranou proti přeřezání. S průběžně nastavitelným automatickým 
zkracovačem lana.

Kód zboží: 42301
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LEZECKÉ POMŮCKY

Jistící smyčka TKM 140-200 cm 
12 mm
Extrémně odolná proti oděru. Díky hladkému povrchu 
odpuzuje vodu a nečistoty. Se všitým karabinovým 
hákem a protahovací smyčkou z lehkého kovu. 
Průběžně nastavitelná délka od 140 do 200 cm.

Kód zboží: 42307
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Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „reklamní předměty, hračky“.

John Deere 7930 lesní speciál
Plastový model lesního traktoru John Deere 7930. Traktor má 
otevírací kryt motoru a dveře, výškově nastavitelné tažné zařízení, 
odnímatelný funkční lanový naviják, řiditelnou přední nápravu (která 
se dá ovládat prodlouženým volantem-součást balení) a otočným 
hydraulickým ramenem s drapákem.

• Rozměry 435 x 175 x 285 mm. Měřítko 1:16
• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 03053

Model klád 24 cm – 5 ks
Plastové klády dlouhé 24 cm. 5 kusů.

• Hračka je určena pro děti starší 3 let

Výrobce: 
Kód zboží: 02343

Traktor John Deere 6920 s nakladačem
Plastový model traktoru John Deere 6920 s čelním nakladačem. 
Traktor má otevírací kryt motoru a dveře, výškově nastavitelné tažné 
zařízení, řiditelnou přední nápravu (která se dá ovládat prodlouženým 
volantem-součást balení) a funkčním hydraulickým ramenem 
s drapákem.

• Rozměry 435 x 175 x 285 mm. Měřítko 1:16
• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 02052

Model štípačky dřeva + 
4 ks dřeva
Plastový model štípačky Posch se 4 
kusy dřeva. Štípačku lze používat ve 
stoje i v leže. S pohyblivým štípacím 
klínem. Rozměry 12x21cm. Lze připojit 
za všechny traktory Bruder. Měřítko 
1:16

• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 02339

Traktor John Deere 6920
Plastový model traktoru John Deere 6920. Traktor má otevírací kryt 
motoru a řiditelnou přední nápravu, která se dá ovládat prodlouženým 
volantem (součást balení).

• Rozměry 298 x 165 x 177 mm. Měřítko 1:16
• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 00450

Model tříbodového traktorového navijáku
Plastový model tříbodového traktorového navijáku. S funkčním 
navíjením lana. Rozměry 7,5x15 cm. Lze připojit za všechny traktory 
Bruder. Měřítko 1:16.

• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 03340

HRAČKY

Vyvážecí přívěs s hydr. rukou
Plastový model vyvážecího přívěsu se 4 kládami. Přívěs má 
kyvné nápravy, posuvné klanice, výsuvné hydraul. podpěry 
a funkční hydraul. ruku s drapákem. Za přívěs je možné zapojit 
další vlečky. Lze připojit za všechny traktory Bruder.

• Rozměry 429 x 168 x 195 mm. Měřítko 1:16
• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 02252

Nůž INTERFORST FISKARS
Univerzální pracovní nůž Fiskars K40 
v plastovém pouzdře s poutkem na opasek. 
Nůž má ergonomickou dutou plastovou 
rukojeť, díky které plave ve vodě.

• Délka nože cca 21 cm

Výrobce: 
Kód zboží: RP125860

Vyvážečka John Deere 1210E
Plastový model vyvážečky John Deere 1210E se čtyřmi kládami. 
Vyvážečka má otevírací kryt motoru a dveře, kabinu otočnou 
o 360° a sklopné schůdky. Funkční otočná hydraulická ruka 
s drapákem a kyvné nápravy.

• Rozměry 640 x 164 x 225 mm. Měřítko 1:16
• Hračka je určena pro děti starší 4 let

Výrobce: 
Kód zboží: 02133

Svinovací 5metr IF
Svinovací kovový 5metr s aretací.

Kód zboží: RP0550

Zapalovač Binno 
- INTERFORST 
stříbrný
Plynový zapalovač 
s piezoelektrickým 
zapalováním. Stříbrný plast 
s logem INTERFORST. 
Plnitelný.

Kód zboží: RP30106

Blok trhací 
INTERFORST 
A5
Poznámkový blok 
A5 s trhacími 
čtverečkovanými listy. 
50 listů.

Kód zboží: 
RP10010246

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Klíčenka - otvírák AL 
zelený s logem IF
Klíčenka - hliníkový otvírák na lahve. 
Délka 6 cm, barva zelená.

Kód zboží: RP0504

Klíčenka – svítilna LED zelená 
s logem IF
Kód zboží: RP0506

Propiska INTERFORST
Plastové kuličkové pero 
s trojúhelníkovým gumovým úchopem.

Kód zboží: RP301010

Keramický hrnek Jerez 
s logem IF 300 ml
Keramický hrnek Jerez s logem 
INTERFORST. Obsah 300 ml.

Kód zboží: RP0510

Silikonový náramek 
s logem IF 12 x 202 mm
Zelený silikonový náramek s logem 
INTERFORST. Rozměry 12x202mm.

Kód zboží: RP0513
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Osuška 70 x 140 cm 
s logem IF
Kvalitní osuška o rozměrech 70 x 140 cm. 
100% bavlna, gramáž 500 g/m2.

Kód zboží Barva

RP0501 bílá

RP0500 světle šedá

Svítilna LEDLENSER T2
Svítilna Ledlenser T2 patří primárně do řady tzv. taktických 
svítilen, které používá mimo jiné policie. Snoubí v sobě 
vysoký výkon, malé rozměry a dlouhodobou výdrž. Tělo 
(se speciálně upraveným povrchem pro snadné uchopení 
a použití i v rukavicích) váží pouhých 98 g a měří 115 mm. 
Světelný kužel o výkonu až 240 lm dosvítí do vzdálenosti 
180 metrů. Funkce Dynamic Switch umožňuje v řádu 
milisekund přepínat mezi třemi úrovněmi jasu světla. Na 
ten nejúspornější vydrží svítit až 30 hodin (na nejsilnější 
hodiny 4). Svítilna je standardně vysoce odolná proti 
stříkající vodě i proti pádu z výšky. Elektrolyticky pozlacené 
kontakty dodávají svítilně extrémní odolnost proti korozi.

• Délka: 115 mm
• Hmotnost: 98 g
• Světelný tok: 240 / 25 lm
• Doba svícení: 4 / 30 h
• Dosah světla: 180 / 60 m
• Baterie: 3 x AAA 1.5 V
• LED: High End Power LED

Kód zboží: RP9802

Svítilna LEDLENSER P7.2
Svítilna Ledlenser P7.2 je díky své svítivosti, výdrži a funkcionalitě zcela 
univerzální baterkou vhodnou pro všechny: od domácností, přes outdoorové 
aktivity až po profesionální záchranné složky. Pouze 175 g vážící a 130 mm 
měřící svítilna svítí výkonem až 320 lm na vzdálenost 260 m. Napájena je čtyřmi 
tužkovými mikrobateriemi AAA. Patentovaný Advanced focus systém zabezpečuje 
maximálně rovnoměrné rozdělení světla ve světelném kuželu. Funkce Dynamic 
Switch umožňuje v řádu milisekund přepínat mezi třemi úrovněmi jasu světla: 
boost a úsporný režim. Na posledně jmenovaný vydrží baterka svítit až 50 hodin. 
Svítilna nabízí větší spínač s lepší přilnavostí a usnadňuje použití této svítilny 
i v rukavicích. Součástí balení je poutko na ruku i praktické pouzdro. Robustní 
kovové tělo je standardně vysoce odolné proti stříkající vodě i proti pádu z výšky. 
Elektrolyticky pozlacené kontakty dodávají svítilně extrémní odolnost proti korozi.

• Délka: 130 mm
• Hmotnost včetně baterií: 175 g
• Světelný tok: 320//40 lm
• Baterie: 4xAAA 1.5 V
• Doba svícení: 50/2 h
• Dosah světla: 260/100 m
• LED: High End Power LED

Kód zboží: RP501046

Skládací deštník
Automatický skládací deštník 
o průměru 100 cm, tm. zelený s logem 
INTERFORST.

Kód zboží: RP0520

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Zavírací nůž Victorinox 
HUNTER XT
Lovecký kapesní nůž od firmy Victorinox 
o velikosti 111 mm s boční posuvnou 
pojistkou. Čepel nože s logem 
INTERFORST.

• Rozměry (délka x šířka x výška): 111 x 
35 x 20 mm

• Hmotnost: 150 g
• Nůž, pilka, párák, vývrtka.

Kód zboží: RP125800

Kompletní nabídku zobrazeného zboží najdete na www.interforst.cz v sekci „reklamní předměty, hračky“.



INTERNETOVÝ OBCHOD
24 HODIN DENNĚ

V našem internetovém obchodě naleznete náš kompletní sortiment zboží uvedený 
v tomto katalogu. Po Vaší registraci je objednání jednotlivých položek rychlé a jed-
noduché, máte možnost využívat historii svých objednávek a jako poděkování za 
internetovou objednávku slevu v našem bodovém systému. Služba je pro Vás k dis-
pozici 24 hodin denně. Informujte se pouhým kliknutím myší o naší aktuální nabídce.

www.interforst.cz     www.interforst.sk



INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov
telefon: (+420) 588 207 240
e-mail: interforst@interforst.cz

INTERFOREST SK s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
mobil: (+421) 911 390 396 
telefon: (+421) 415 625 720
e-mail: interforst@interforst.sk
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