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DOBRODOŠLI!
Več kot 70 let oblikujemo in proizvajamo visoko 
kakovostne izdelke za trg. Naši skromni začetki so 
se začeli na Japonskem, ko smo izdelali enostavni 
ročni zapraševalnik. Od takrat smo zrasli v vodilno 
tehnološko, ugledno, svetovno priznano blagovno 
znamko.

Skozi leta so se na trgu pojavili različni proizvajalci 
orodij, ki na njem niso obstali, mi, ECHO pa uspešno 
gradimo svojo zgodbo. Zakaj? Prvenstveno zato, 
ker smo se zavezali kakovosti in smo našim 
uporabnikom priskrbeli najkakovostnejše izdelke. Vsi 
naši motorji so konstruirani po enakem standardu 
- profesionalnem. Ne delamo kompromisov. Da bi 
zagotovili to obvezo, na Japonskem skonstruiramo 
in izdelamo vse sestavne dele ter motorje, kjer sta 
kvaliteta in usklajenost nadzorovana na najvišji 
ravni. Da dosežemo učinkovitost proizvodnje, naše 
izdelke sestavljamo v tovarnah širom sveta po točno 
določenih standardih.

Z ECHO-m boste vedno dobili profesionalno 
napravo z dolgoročno vrednostjo. To je obljuba naše 
blagovne znamke. Veseli smo, da ste se odločili 
za ECHO. Ne glede na to, ali ste profesionalni ali 
zasebni uporabnik, lahko vedno z zaupanjem kupite 
naš izdelek. 

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan
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5 LET GARANCIJE  
ZA ZASEBNE UPORABNIKE

2 LETI GARANCIJE  
ZA PROFESIONALNE UPORABNIIKE

100 % PROFESIONALNI  
RAZRED ORODIJ

JAPONSKA TEHNOLOGIJA

5 let je dolgo obdobje. Več kot boste dobili pri večini drugih 
proizvajalcev. To je zato, ker verjamemo v naše izdelke. Izdelujemo 
naprave za profesionalce že več kot 60 let, s čimer smo pridobili 
izjemno raven izkušenj v projektiranju in proizvodnji. Kot zasebni 
uporabnik, si želite dolgoročno neodvisnost, kakršno dobijo 
profesionalci in kakovostne naprave, katere kupite z zaupanjem. 

Da, prav ste prebrali. Popolnoma lahko zaupate v naše naprave. 
ECHO ima zelo zdržljivo konstrukcijo in z njim lahko naredite, kar 
je potrebno in kjerkoli je to potrebno. In ne samo to, naši izdelki 
so narejeni po najvišjih standardih kakovosti in zmogljivosti. Naša 
garancija je dokaz zaupanja v naše izdelke in ponosa na našo 
blagovno znamko.

ECHO izdeluje orodja samo po enem standardu - profesionalnem. 
Naprave izdelujemo tako, da ustrezajo okolju, v katerem bodo 
uporabljene in delu, katerem so namenjene. Vsaka naprava je 
narejena tako, da vzdrži še tako težko delo. Naše izdelke testiramo v 
najtežjih pogojih, tako da so sposobni opraviti vsa dela katera od njih 
zahtevate. Torej, tudi če ECHO naprav ne uporabljate v profesionalne 
namene, jih lahko še vedno uporabite kot domači uporabnik.

Dobro je poznano, da so najboljša orodja konstruirana na 
Japonskem. Kakovostno izdelana, vzdržljiva, profesionalna. 
Japonska je domovina mnogih tehnologij in obrtnih veščin in je 
kot taka pridobila mednarodni ugled na področju kakovostne 
industrijske proizvodnje.

ZAUPAJTE V ECHO
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ECHO X SERIES
POSTAVLJA NOVE STANDARDE

Ko vaše delo zahteva absolutno 
najboljša orodja na trgu, poiščite ECHO 
X serijo. Vodilni v industriji v svojih 
kategorijah, z najboljšimi lastnostmi v 
svojem razredu, nudijo neprimerljive 
zmogljivosti. 

NAJBOLJŠI  
V RAZREDU

LAHKI IN MOČNI  
MOTORJI

ZDRŽATI  
TEŽKE POGOJE

Vsak ECHO X model ima 
posebne lastnosti, katere ga 
naredijo najboljšega v razredu. 
Lastnosti teh orodij omogočajo 
profesionalcem udobnejše, lažje 
in hitrejše delo. Lastnosti, ki jih 
odlikujejo so: najlažji, najtišji, 
najbolj stabilen in najmočnejši 
v svojem razredu. S tem vam 
ECHO X serija omogoča, 
da z minimalnim naporom in 
porabljenim časom, končate eno 
delo in se posvetite drugemu.

ECHO X serija pogonskih 
motorjev naredi te naprave 
izjemne. Ti motorji nudijo 
revolucionarno kombinacijo 
majhnih tež in velike moči, ki kot 
rezultat zahtevajo manj napora in 
omogočajo večjo učinkovitost pri 
delu.

ECHO X serija naprav je 
tako izjemna, da lahko samo 
najzahtevnejši uporabniki 
preizkusijo njihove omejitve. Vse 
ECHO X naprave so testirane 
v zelo zahtevnih pogojih, da se 
vsakič zagotovi zanesljiv vžig 
in dobra odzivnost v toplih in 
hladnih pogojih. Kakovostna 
filtracija zraka, dolgi servisni 
intervali, veliki rezervoarji, so 
samo nekatere od lastnosti, ki 
uporabniku nudijo dolgotrajno 
izkušnjo kakovosti.



6

www.echo-slovenija.si

CS-2511TES 
Št. artikla: 056514

// Prostornina motorja: 25 cm³
// Moč motorja: 1.11 kW / 1.51 KM
// Dolžina meča: 20, 25, 30 cm
// Masa: 2.3 kg

EAN koda: 4934110703987

VERIŽNE  
ŽAGE

Verižne žage  
za nego drevja

• Lahka, specialna  
enoročna verižna žaga

• Za rezanje vej  
in kleščenje krošenj

• Natančna

ECHO je vodilna znamka v razvoju 
vrhunskih ‘’top handle’’ - enoročnih 
verižnih žag, zanesljiva izbira za tisoče 
skrbnikov drevja po svetu. 

Verižna žaga CS-2511TES je najlažja 
in najkompaktnejša enoročna žaga do 
sedaj. S težo samo 2,3 kg (suha teža, 
brez verige in meča) in kompaktno, 
ergonomsko obliko, je zelo okretna in 
se lahko uporablja dalj časa z manjšo 
utrujenostjo. Obenem motor moči 1,11 
kW (1,5 KM) daje žagi CS-2511TES 
superiorno razmerje moči in teže.
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CS-310ES
Št. artikla: 056515

// Prostornina motorja: 30.5 cm³
// Moč motorja: 1.1 kW / 1.5 KM
// Dolžina meča: 30, 35 cm
// Masa: 4 kg

EAN koda: 4934110704915

CS-352ES
Št. artikla: 056516

// Prostornina motorja: 34 cm³
// Moč motorja: 1.31 kW / 1.78 KM
// Dolžina meča: 30, 35 cm
// Masa: 4 kg

EAN koda: 4934110704953

CS-4510ES
Št. artikla 38 cm: 056518

Št. artikla 45 cm: 056754

// Prostornina motorja: 45 cm³
// Moč motorja: 2.3 kW / 3.1 KM
// Dolžina meča: 33, 38, 45, 50 cm
// Masa: 5.0 kg

EAN koda 38 cm: 4934110704090

EAN koda 45 cm: 4934110704106

CS-590
Št. artikla 45 cm: 056753

Št. artikla 50 cm: 056518

// Prostornina motorja: 59.8 cm³
// Moč motorja: 3.0 kW / 4.08 KM
// Dolžina meča: 40, 45, 50, 60 cm
// Masa: 5.0 kg

EAN koda 45 cm: 4934110702676

EAN koda 50 cm: 4934110702683

CS-501SX 
Št. artikla: 056519

// Prostornina motorja: 50.2 cm³
// Moč motorja: 2.57 kW / 3.5 KM
// Dolžina meča: 40, 45, 50 cm
// Masa: 4.7 kg

EAN koda: 4934110703789

CS-420ES
Št. artikla: 056517

// Prostornina motorja: 40.2 cm³
// Moč motorja: 1.6 kW / 2.18 KM
// Dolžina meča: 38, 45 cm
// Masa: 4.6 kg

EAN koda: 4934110702508

Verižne žage za pripravo kurjave in 
urejanje okolice

• Za zasebne uporabnike in obrtnike
• Idealne za pripravo kurjave
• Za urejanje nasadov
• Za rezanje manjših debel
• Za obdelavo konstrukcijskega lesa

Verižne žage za kmetijstvo,  
gradbeništvo in urejanje nasadov 

• Za kmetijstvo in obrtnike
• Za pripravo kurjave in urejanje nasadov
• Za obdelavo konstrukcijskega lesa

Gozdarske verižne žage

• Močne, vzdržljive in enostavne  
za uporabo

• Namenjene profesionalni rabi
• Za intenzivno podiranje drevja  

in kleščenje
• Velika prostornina rezervoarja,  

majhna teža, velika moč
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PPT-2620HES 
Št. artikla: 056521

// Prostornina motorja: 25.4 cm³
// Moč motorja: 1.1 kW / 1.4 KM
// Dolžina meča: 30 cm
// Skupna dolžina: 2716 - 3704 mm
// Masa: 7.7 kg

EAN koda: 4934110700054

TELESKOPSKE  
VERIŽNE ŽAGE

Teleskopska  
verižna žaga 

• Za rezanje vej  
na velikih višinah

• Delovna višina do 5 m



9

CSG-7410ES
Št. artikla: 056522

// Prostornina motorja: 73.5 cm³
// Moč motorja: 3.2 kW / 4.4 KM
// Premer rezalne plošče: 350 mm
// Masa: 10.7 kg

EAN koda: 4934110702393

REZALNIKI 
 BETONA

Rezalnik betona 

• Ročni rezalnik
• Za visokogradnjo, za nizkogradnjo  

in vzdrževalna cestna dela
• Za profesionalce pri urejanju vrtov  

in okolice
• Naprava za rezanje betona, kamna, 

asfalta, gradbenih kovinskih 
konstrukcij in cevi
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SRM-222ES/L
Št. artikla: 056523

// Prostornina motorja: 21.2 cm³
// Moč motorja: 0.71 kW / 0.97 KM
// Standardno rezilo: G138 500
// Masa: 4.9 kg

EAN koda: 4934110704847

SRM-222ES/U
Št. artikla: 056524

// Prostornina motorja: 21.2 cm³
// Moč motorja: 0.71 kW / 0.97 KM
// Standardno rezilo: G138 500
// Masa: 4.9 kg

EAN koda: 4934110704854

BENCINSKE  
KOSE

Bencinske kose  
za urejanje zelenic

• Namenjene zasebnim uporabnikom
• Za urejanje manjših zelenih površin
• Za urejanje robov travnikov
• Z okroglim ali kolesarskim ročajem
• Lahek zagon
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SRM-265/U
Št. artikla: 056531

// Prostornina motorja: 25.4 cm³
// Moč motorja: 0.9 kW / 1.2 KM
// Standardno rezilo: .136
// Masa: 5.8 kg

EAN koda: 4934110704328

SRM-420ES-LW
Št. artikla: 056527

// Prostornina motorja: 41.5 cm³
// Moč motorja: 1.78 kW / 2.42 KM
// Standardno rezilo: DS-5 M10L
// Masa: 8.2 kg

EAN koda: 4934110705226

SRM-3020TES 
Št. artikla: 056525

// Prostornina motorja: 30.5 cm³
// Moč motorja: 1.3 kW / 1.7 KM
// Standardno rezilo: SF400
// Masa: 6.3 kg

EAN koda: 4934110704526

SRM-520ES/U
Št. artikla: 056528

// Prostornina motorja: 50.2 cm³
// Moč motorja: 2.16 kW / 2.94 KM
// Standardno rezilo: DS-5 M10L, 3T nož
// Masa: 9.0 kg

EAN koda: 4934110704380

Bencinske kose za vzdrževanje  
polja in gozda

• Vzdržljivi motorji z veliko močjo
• Za vzdrževanje polja in gozda
• Za dela ob cestiščih
• Za košenje velikih površin in 

odstranjevanje grmičevja in divjega rastja

Bencinske kose  
za velike površine

• Zelo vzdržljive in močne
• Za košenje velikih površin
• Za odstranjevanje plevela
• Za močno rastje
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HC-1501
Št. artikla: 056529

// Prostornina motorja: 21.2 cm³
// Moč motorja: 0.58 kW / 0.79 KM
// Vrsta rezila: dvojno
// Dolžina rezila: 499 mm
// Masa: 4.9 kg

EAN koda: 4934110704687

HC-2810ESR
Št. artikla: 056530

// Prostornina motorja: 21.2 cm³
// Moč motorja: 0.57 kW / 0.78 KM
// Vrsta rezila: dvojno
// Dolžina rezila: 624 mm
// Masa: 5.2 kg

EAN koda: 4934110704564

OBREZOVALNIKI  
GRMIČEVJA

Obrezovalniki  
grmičevja 

• Učinkovite naprave nizke teže
• Učinkovito rezanje
• Z uporabo na velikih površinah
• Za vzdrževanje parkov in vrtnih površin
• Za rezanje goste žive meje in okrasnega grmičevja
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PB-2520
Št. artikla: 056531

// Prostornina motorja: 25.4 cm³
// Moč motorja: 0.91 kW / 1.24 KM
// Pretok zraka: 768 m³/h
// Največja hitrost pihanja: 76.2 m/s
// Masa: 3.9 kg

EAN koda: 4934110700054

PB-770
Št. artikla: 056532

// Prostornina motorja: 63.3 cm³
// Moč motorja: 3.05 kW / 4.15 KM
// Pretok zraka: 1290 m³/h
// Največja hitrost pihanja: 104.6 m/s
// Masa: 11 kg

EAN koda: 4934110705066

BENCINSKI 
 PUHALNIKI

Bencinski puhalniki  
za listje 

• Za domače uporabnike, komunalna podjetja, 
podjetja, ki urejajo okolico

• Uporabljate ga lahko z držanjem v roki ali 
namestitvijo na hrbet

• Visoka stopnja moči z največjim udobjem 
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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