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               Anvendte symboler. 

Home Plus. 

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger. 

Udviklingen af disse produkter er koncentreret om lav vægt og 

kompakt konstruktion, så arbejdet går lettere fra hånden. 

Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde. 

 

Tough Tech 

Kompakt og driftssikker. 

Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. 

kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere. 

 

Sharp Pro 

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet 

gennem avanceret teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde. 

Der anvendes materialer af høj kvalitet som sikre produkterne høj 

ydeevne samt lang levetid. 

 

Easy On 

Easy On - Brugervenligt startersystem, der sikre at et roligt og jævnt træk 

i startsnoren er nok til at starte motoren uden risiko for tilbageslag. 

Easy On systemet består af en dobbeltfjeder i starterhuset, kombineret 

med en medbringer med 2 paler. Dette system betyder mindre kraft for at 

starte motoren. 

 

 

Burn Right. 

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2) 

Maskiner med dette mærke er monteret med katalysator. 

 

 

AlwaysOn. 

On/Off kontakten returnerer automatisk til ”On” positionen efter hvert 

stop. 

 

 

Quick release. 

Koblingssystem så brugeren hurtigt kan frigøre sig for den rygbårne 

buskrydder i tilfælde af farefulde situationer. 

 

 

Stålklinger må ikke monteres på denne trimmer / buskrydder 

(Symbolet er påklæbet rigrøret). 

 

 

22-60-80 tands savklinger. Undgå at anvende disse savklinger hvor   

symbolet er påklæbet rigrøret.  

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser i dette katalog er vejledende udsalgspriser. 
Side 1 



Buskryddere 

 
Efco´s græstrimmere og buskryddere er miljøvenlige, støjsvage og dækker alle arbejdsopga-

ver fra almindelig havepleje til rydning af buskads, småtræer og højt græs. 

Efco´s buskryddere er monteret med speciel designet motorer med et højt drejningsmoment, 

selv ved lave motoromdrejninger. Rigrøret er forsynet med selvsmørende lejebøsninger og 

de ergonomiske udformede styr og den perfekte balance i maskinerne sikre brugerne maxi-

mal komfort. Motorerne er monteret med overstørrelse slyngkoblinger, speciel stempler og 

krumtappe i stål. 

Krumtap i stål og stempel med 2 stempelringe sikre motoren  

lang levetid.  

Monteret på type: DS2400, DS2700, DS3000, DS3500, DS4000,  

Stark 3800/3810, Stark4410T, 8460, og DS5500 BOSS. 

Ergonomisk loophåndtag: klædt i blød gummi for at give et  

anatomisk og behageligt greb af buskrydderen under alle arbejds 

forhold. 

Transmissionsakslen fra motor til vinkelgear er ophængt i  

selvsmørende lejebøsninger, hvilket reducerer vibrationerne  

til et minimum. 

Ergonomisk styr; den central placerede vingemøtrik gør det let at 

indstille styret i den ønskede position.  

Filterholder med anti-backflow element (Emak patent), forhindre 

brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret. 

Monteret i DS2400, DS2400D, DS2700, DS3000, DS3500, 

DS4000, Stark 3810T, Stark 4410T og DS5500 BOSS 

”Easy on” brugervenligt startsystem, der sikre at et roligt og jævnt 

træk i startsnoren er nok til at starte motoren uden risiko for tilbage-

slag. 

Side 2 

På DS2400D/DS3000D er rigrøret på motordelen monteret med en    

lynkobling med vingemøtrik, der gør det muligt, at adskille og samle  

forskellige værktøjer uden brug af værktøj. 



0600.49012 8061 

Motor 230V - 60 Hz 

Effekt 600 W 

Rørdiameter 22 mm. 

Håndtag Loop 

Kobling Nej 

Lh/rh vibrations 

niveau 

5,4/3,1 m/s² 

Vægt 3,2 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
841,60 

1052,00 

Elektrisk græstrimmer 
 

Praktisk og stabil elektrisk trimmer til klipning af mindre græsarealer, 

rabatter eller vanskeligt tilgængelige græsarealer. 

 

• Termisk sikring, der afbryder el-motoren ved overophedning. 

• Justerbart håndtag. 

• Tap´n-go trimmerhoved med 2 tråde. 

• Den flexible stålaksel er indkapslet og selvsmørende. 

• Excl. bæresele. 

Side 3 

Trimmerhoved: 0600.12020 



Emak 2 takts motor Stark 2500 TR 

Euro 2 

0611.69112 

Stark 2500S 

Euro 2 

0610.39118 

Stark 2500T 

Euro 2 

0610.39120 

Slagvolumen 25,4 cm³  

Effekt 1,0 Hk / 0,8 kW  

Aksel Fleksibel Lige   

Rør diameter 22 mm. 

med loop håndtag 

26 mm. 

med loop håndtag 

26 mm. 

med styr 

Benzintank 0,75 L.  

Antivibration På motor  

Kobling Ja  

Lh/rh vibrations 

niveau 

7,1/10,1 m/s² 8,4/8,1 m/s² 3,7/4,5 m/s² 

Vægt  4,5 Kg 5,6 Kg 6,2 Kg 

Trimmerhoved 0610.62023 

Ø 105 mm - 2,0 mm tråd 

0630.19022 

Ø 130 mm  -  2,4 mm tråd 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
1948,00 

2435,00 

2416,00 

3020,00 

2452,00 

3065,00 

Stark buskryddere med benzinmotor 
 

Let og effektiv buskrydder med bøjet eller lige rigrør og tap´n-go 

trimmerhoved med 2 tråde. 

 

• Karburator med ”primer”, hvilket giver let og hurtig start ved 

kold motor. 

• Drivakslen fra motor til trimmerhoved er indkapslet i selv-

smørende lejer, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum. 

• Motorerne er monteret med slyngkobling, hvilket giver en bedre 

kontrol over maskinen. 

• Bæresele medfølger (dog ikke til Stark 2500TR), klinge medføl-

ger til Stark2500T. 

Side 4 

EP 90 

Passer til 2500S / 2500T 

0630.69002 



Stark buskryddere i mellemklassen. 
Stark 38 

 

Universelle buskryddere i mellemklasse med egenskaber, der er      

 udviklet til vedligeholdelse og slåning af kraftigt græs og tæt      

 buskvegetation.  
 

• 28 mm. rigrør i aluminium med 8 mm. stål transmissionsaksel. 

• Stort luftfilter i filt beskytter motoren imod støvforekomster. 

• Bæresele medfølger. Stålklinge medfølger til Stark 3810T 

• Lyddæmper med katalysator 

• Walbro karburator / primer 

Emak 2 takts motor Stark 3810T 

Euro 2 

0613.39072 

Stark 3800S 

Euro 2 

0612.19082 

Slagvolumen 36,2 cm³  

Effekt 1,8 Hk / 1,3 kW  

Rørdiameter Lige / 28 mm.  

Håndtag Styr  Loop 

Antivibration Motor / styr  Motor 

Kobling Ja - Indgreb v/4100 omdr./min. 

Benzintank 0,87 liter 

Lh/rh vibrations niveau 3,7/5,4 m/s² 5,7/6,2 m/s² 

Vægt  7,9 Kg 7,2 Kg 

Trimmerhoved 0631.29007 Load & Go 

ø 130 mm  -  3,0 mm tråd 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
3620,00 

4525,00 

2776,00 

3470,00 Side 5 

Trimmerhoveder se  

side 21 

• Chrome-plated     

cylinder. Stempel 

med 2 stempelringe. 

• Kobling med Ferodo 

belægning 



Stark ”Heavy duty” model til professionel brug. 
Stark 4400 model 

 

Komfortabel og robust buskrydder til intensiv brug. Model 4400T er 

udviklet til vedligeholdelse og slåning af kraftigt græs og tæt 

buskvegetation.  
 

• Effektiv køling af motor med stort svinghjul. 

• 28 mm. rigrør i aluminium med stål transmissionsaksel. 

• Stort luftfilter beskytter motoren imod støvforekomster. 

• Bæresele og stålklinge medfølger. 

• Lyddæmper med katalysator 

• Walbro karburator / primer 

Emak 2 takts motor Stark 4410T 

Euro 2 

0613.39055 

Slagvolumen 40,2 cm³ 

Effekt 2,1 Hk / 1,6 kW  

Rørdiameter Lige / 28  mm. 

Håndtag Styr  

Antivibration Motor / styr  

Kobling Ja - Indgreb v/4100 omdr./min. 

Benzintank 0,87 liter 

Lh/rh vibrations niveau 5,1/5,8 m/s² 

Vægt 8,0 Kg 

Trimmerhoved 0631.29007 Load & Go 

ø 130 mm 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
3900,00 

4875,00 Side 6 

Trimmerhoveder se  

side 21 

• Chrome-plated     

cylinder. Stempel 

med 2 stempelringe 

• Kobling med Ferodo 

belægning 



Premium modeller - Home plus 

Aluminium koblingshus: Reduceret vægt 

og øget holdbarhed. 

24 mm aluminiums rigrør med 7 mm lige 

stålaksel sikre maximal kraftoverførsel til 

vinkelgearet. 

”On/Off” kontakten returnerer automatisk 

til ”On” positionen efter hvert stop (altid 

”On” start position). 

”Easy On” let start system. Et roligt og 

jævnt træk i startsnoren er nok til at starte 

motoren. 

Ergonomisk loop håndtag med soft-greb. Filterholder med anti-backflow element 

(Emak patent) forhindre brændstoffet i at 

trænge ind i luftfilteret. 

Side 7 



Emak 2 takts motor DS 2410T 

Euro 2 

0613.79053 

DS 2400S 

Euro 2 

0613.79014 

DS 2700T 

Euro 2 

0612.99017 

Slagvolumen 21,7 cm³  27 cm³ 

Effekt 1,2 Hk  / 0,9 kW 1,3 Hk / 1,0 kW 

Rørdiameter Lige / 26 mm. Lige / 24 mm.  

Håndtag Styr Loop Styr 

Antivibration Motor / styr Motor Motor / styr 

Kobling Ja / 54 mm. 

Trimmerhoved Load & Go Ø 130 mm   

Benzintank 0,4 liter 

Lh/rh vibrations niveau 1,5/2,5 m/s² 4,8/4,6 m/s² 3,1/4,5 m/s² 

Vægt 5,2 Kg 4,5 Kg 6,0 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
2972,00 

3715,00 

2920,00 

3650,00 

4124,00 

5155,00 

Universale buskryddere. (Premium modeller) 
DS 2410 / DS 2800 modeller 

 

Lette, robuste buskryddere der er ideelle til brug i parker, haver eller 

ved f.eks. sommerhuset. 

• Transmissionsakslen (7 mm.) fra motor til vinkelgear er ophængt 

i selvsmørende lejebøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til 

et  minimum. 

• Krumtap og plejlstang i smedet stål, trykstøbt cylinder med nik-

kelbelægning samt stempel med 2 stempelringe.  

• Elektronisk styret digital tændspole 

• Easy on startsystem. 

• Lyddæmper med katalysator. 

• Bæresele og tretandsklinge medfølger. 

Side 8 

EH25/50  

EP 100 

0630.69001 



Premium ”split shaft” kombi-system. 
DS 2400D - DS 3000D 

 

Let og robust kombi system til den private og professionelle bruger.  

DS 2400D og DS3000D er et delbart system hvor 4 forskellige  

værktøjer - kan monteres og afmonteres på motordelen uden brug af 

værktøj. 

• Transmissionsakslen (7 mm) er ophængt i selvsmørrende leje-

bøsninger, hvilket reducerer vibrationerne til et minimum. 

• Kruptap og plejlstang i smedet stål, ”Nickel-plated” cylinder 

samt stempel med 2 stempelringe. 

• Elektronikstyret digital tændspole.  

• ”Easy on” startsystem 

• Lyddæmper med katalysator. 

• Filterholder med anti-backflow element. 

• Walbro karburator / primer 

• Bæresele og trekant stålklinge medfølger. 

Side 9 

Emak 2 takts motor DS 2410D-PU 

0613.78051 

DS 3000D-PU 

0612.88002 

Slagvolumen 21,7 cm³  30,0 cm³  

Effekt 1,2 Hk  / 0,9 kW 1,5 Hk / 1,1 kW 

Rørdiameter 24 / 26 mm. 26 mm 

Håndtag Loop  

Antivibration Motor  

Kobling Ja / 54 mm. Ja / 65 mm 

Benzintank 0,4 L 0,6 L 

Vægt 4,3 Kg 4,8 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
2612,00 

3265,00 

3732,00 

4665,00 



Koblingsmuffe 24/24  :  0613.70482 

Koblingsmuffe 24/26  :  0613.72181 

Premium ”split shaft” kombi-system. 
 

Side 10 



Premium ”split shaft” kombi-system. 
 

 

Hækkeklipper. 
Hækkeklipper med 12 klippepositioner. Med det 750 mm lange forlænger rør 

giver det brugeren mulighed for at klippe i op til 2,5 meters højde. 

 Hækkeklipper 

u. motordel 

0612.89120 

Knivlængde 500 mm 

Kniv Justerbar i 12 positioner 

fra 0° til 180° 

Tandafstand 35 mm 

Vægt   2,7 Kg 

Lh/rh vibrations niveau 8,2 m/s² LH 

6,7 m/s² RH 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
2300,00 

2875,00 

Stangsav. 
Kædesav til at save grene af træer / buske i op til 3 meters højde. Kædesaven 

kan justeres i 5 positioner fra 0° til 90°. 

 Stangsav 

u. motordel 

0612.89140 

Rørdiameter / længde 26 mm / 750 mm 

Sværd 25 cm / 10” 

Kæde 3/8” x .043” 

Olietank 0,17 liter 

Vægt   2,4 Kg 

Lh/rh vibrations niveau 4,5 m/s² LH 

4,6 m/s² RH 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
2728,00 

3410,00 
Kædesaven kan drejes i 5 positioner -  

fra 0° til 90° 

Side 11 

180° 



Premium ”split shaft” kombi-system. 
 

 

Trimmer- / buskrydder. 

 Blæser 

u. motordel 

0612.89130 

Luftmængde 600 m³ / time 

Lufthastighed 60 m/s 

Vægt   1,5 Kg 

Lh/rh vibrations niveau 5,9 / 4,9 m/s² 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
1100,00 

1375,00 

Forlænger. 

 Forlænger 

0612.89110 

Længde 750 mm 

Vægt 0,7 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
520,00 

650,00 

Side 12 

Blæser. 

 Trimmer / buskrydder 

u. motordel 

0612.89160 

Rørdiameter / længde 26 mm / 750 mm 

Antivibrations system 7 selvsmørende  

messing / gummibøsning 

Trekant stålklinge 10” Ja / 0040.95673 

Load & Go - ø 110 mm 

trimmerhoved  

Ja 

LH/RH vibrations ni-

veau 

Trimmerhoved 8,5 LH / 6,6 RH 

Stålklinge 6,4 LH / 5,7 RH 

Vægt 2,4 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
980,00 

1225,00 



Premium modeller - Tough tech 

Magnesium motorhus beskyttet af et  

plastikdæksel:  Reducerer vægt og vibratio-

ner samt øget holdbarhed. 

26 mm aluminiums rigrør (28 mm i styr 

modellerne) med selvsmørende antivibrati-

ons lejer. 

Ergonomisk loop håndtag med soft-greb. ”On/Off” kontakt returnerer automatisk til 

”On” positionen efter hvert stop (altid ”On” 

start position). 

Filterholder med karburator anti-backflow 

element (Emak patent), forhindre brænd-

stoffet i at trænge ind i luftfiltret. 

”Easy On” let start system. Et roligt og 

jævnt træk i startsnoren er nok til at starte 

motoren. 

Side 13 



EP 100 

EP 120* 

* DS3000 

Robuste Premium buskryddere i mellemklassen. 
DS 3000 / 3500 modeller 

 

• Transmissionsakselen (7 mm) fra motor til vinkelgear er op-

hængt i selvsmørende lejebøsninger, hvilket reducerer vibratio-

ner til et minimum. 

• Krumtap og plejlstang i smedet stål, trykstøbt cylinder med for-

nikling samt stempel med 2 stempelringe. 

• Effektiv vibrationsdæmpning i styret. Styret på model DS 3500T 

kan justeres og drejes, så buskrydderen er nem at transportere og 

indstille. 

• Digital tændspole med elektronisk styring. 

• ”Easy on” startsystem (DS3000T-DS3500T). 

• Lyddæmper med katalysator. 

• Walbro karburator / primer. 

• Trimmerhoved, stålklinge og bæresele medfølger. 

Side 14 

Emak 2 takts motor DS 3000T 

0612.89007 

DS 3500T 

0613.89003 

Slagvolumen 30 cm³ 36,3 cm³ 

Effekt 1,5 Hk / 1,1 kW 1,9 Hk / 1,4 kW 

Rørdiameter Lige / 26 mm. Lige / 28 mm 

Håndtag Styr  

Antivibration Motor / styr  

Kobling Ja / Ferodo belægning 

Trimmerhoved Load & Go Ø 130 mm   Load & Go Ø 130 mm   

Stålklinge 0040.95673 

3T - 10”  

Benzintank 0,58 liter 0,6 liter 

Vægt 6,3 Kg 7,6 Kg 

Lh/rh vibrations niveau 5,5 / 5,2 m/s² 4,4 / 4,4 m/s² 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
4168,00 

5210,00 

4540,00 

5675,00 

270° 

DS3000  

EH25 - 

EH50 



Professionelle buskryddere. 
 

Robuste og stærke buskryddere der er udviklet til at arbejde i sejt græs, 

ukrudt, krat og underskov.  
 

• DS4000T-DS5500 BOSS: ”Always on” startsystem (se side 1). 

• Kraftige motorer med stål krumtappe og stempler med 2 stempelringe og 

”oversize” kuglelejer. 53 cm³ modellerne har diamant bearbejdede  

• stempler. 

• 8 mm. transmissionsaksel med selvsmørende lejebøsninger. 

• Vinkelgear med 30° bøjning mellem rigrør og terræn. 

• Lyddæmper m / katalysator DS4000T - DS5500 BOSS 

• Walbro karburator / primer. 

• DS4000T - DS5500 BOSS er monteret med nyt anti vibrationssystem, 

som reducerer vibrationerne til et absolut minimum. 

• Bæresele og stålklinge medfølger til DS4000 / 8530 og DS5500BOSS. 

Side 15 

Emak 2 takts motor DS 4000 T 

0614.29005 

Slagvolumen 44 cm³ 

Effekt 2,5 Hk / 1,83 kW  

Rørdiameter Lige / 28 mm. 

Håndtag Styr  

Antivibration Motor / styr  

Kobling Ja - Ferodo belægning 

Benzintank 0,75 liter 

Trimmerhoved Load & Go Ø 130 mm   

Stålklinge 0040.95673 

3T - 10”  

Vægt  8,3 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
5328,00 

6660,00 



Side 16 

Emak 2 takts motor DS5500 BOSS 

0614.09011 

Slagvolumen 52,5 cm³ 

Effekt 3,3 Hk / 2,4 kW  

Rørdiameter Lige / 32 mm. 

Håndtag Styr  

Antivibration Motor / styr  

Kobling Ja 

Benzintank 1,0 liter 

Trimmerhoved 0611.12061 

Tap n go Ø 160mm   

3,5 mm  

Stålklinge 0040.95674 

3T - 12” 

Vægt 9,9 Kg 

Lh/rh vibrations niveau 3,5 / 5,8 m/s² 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
6200,00 

7750,00 



EP 100 

EP 120 

EH25 - 

EH50 

Side 17 

Rygbåren buskrydder. 
 

• Efco´s ”Ergo Backpack” rygbåren buskrydder kombinere de 

bedst opnåelige ydelser og driftsikkerhed på lang sigt.  

• 8465 Ergo buskrydderen er forsynet med en række patenterede 

sikkerhedsanordninger som sikre brugeren maximal komfort og 

sikkerhed.  

• 8465 Ergo er monteret med ”Easy-On” let start system, som be-

tyder, at brugeren kan starte motoren medens buskrydderen bæ-

res på ryggen. 

• Motoren er ophængt i 4 kraftige fjedre, hvilket reducere vibratio-

nen til et minimum.  

• Bæreselen er forsynet med et ”Quick release” koblingssystem så 

brugeren hurtigt kan frigøre sig for den rygbårne buskrydder i til-

fælde af farefulde situationer. 

• Rigrøret kan drejes 350° og kan let frigøres fra den flexible aksel 

uden at beskadige denne. 

• Trekantklinge medfølger. 

Emak 2 takts motor 8465 

0620.29001 

8465 Ergo 

0620.29013 

Slagvolumen 45,7 cm³ 

Effekt 2,5 Hk / 1,8 kW  

Rørdiameter Lige 28 mm. / 

fleksibel 

Lige 26 mm. / 

fleksibel 

Håndtag Loop 

Antivibration Motor / stativ 

Kobling Ja 

Benzintank 1,5 liter 

Vægt  11,2 Kg 10,8 Kg 

Lh/rh vibrations 

niveau 

 2,5 / 3,1 m/s² 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 
3576,00 

4470,00 

5872,00 

7340,00 

270° 

8465 

8465 Ergo 

Trimmerhoved: 0631.29014 

Kun 8465 Ergo 

Kun 8465 Ergo 



”Burn right” lavt forurenende buskryddere. 

(med 4-takts motorer) 
 

Efco´s buskryddere med de avancerede 4-takt benzinmotorer  

arbejder særdeles effektivt under alle forhold og er 360° vendbare. 

4-takt motorerne har et lavt udslip af skadelige stoffer, et behageligt 

lydniveau og minimale vibrationer. Buskrydderne leveres med  

tap´n-go trimmerhoved, bæresele og stålklinge. Kædesav og hække-

klipper kan monteres på DS2600-4S og DS3600-4T, se side 19/20 . 

Walbro karburator / primer. 

0612.69002 DS 2600 - 4S 

Slagvolumen 25,0 cm³ 

Effekt 1,1 Hk 

Rørdiameter Lige 

med loop håndtag 

Rør diameter 24 mm. 

Kobling Ja 

Benzintank 

Olietank 

0,6 liter 

0,1 liter 

Vægt 5,6 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

3184,00  

3980,00 

0612.79012 DS 3600 - 4T 

Slagvolumen 35,8 cm³ 

Effekt 1,6 Hk / 1,2 kW 

Rørdiameter Lige 

med styr 

Rør diameter 26 mm. 

Kobling Ja 

Benzintank 

Olietank 

0,7 liter 

0,1 liter 

Vægt  7,0 Kg 

Lh/rh vibrations 

niveau 

4,9 / 4,2 m/s² 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

3768,00  

4710,00 

Side 18 

EH24 - 

EH48 

EP 100 

EP 100 

EP 120 

EH25 - 

EH50 

270° 

270° 



 Kultivator 
0041.88029 

Kultivator bredde: 200 mm. 

Gearreduktion:  35:1 

 

Kan monteres på buskrydder model 

 

8400 - 8460 - 8530 - 8550 Boss 

Tilbehør til buskryddere 

  Kædesave til montering på buskryddere. 
 

• Sværd 10”  -  3/8” x .043”  kæde. 

• Automatisk oliepumpe - oliebeholder 0,2 liter 

• Vægt 1,1 Kg. 

 

EP 90: Stark 25 IC, Stark 25 og Stark 2500T. 

 

EP 100: Alle typer buskrydder med 24-26 mm rigrør - excl. Stark 25, 

Stark 2500, samt buskryddere med 28 mm. rigrør. 

 

EP 120: Professionel kædesav med 10” sværd. Alle typer buskryddere 

med 26 mm. rigrør - excl. Stark 25, Stark 2500, samt buskryddere med 

28 mm. rigrør. Kan drejes i 5 positioner. 

 

Buskryddere med 24 mm rigrør kræver et monteringssæt nr. W000143 

Ved montering af EP120 på DS3200T skal der monteres aksel nr. 

0612.80064. 

Pris ex. moms:  648,00 

Pris incl. moms: 810,00 
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 EP 90 

0630.69002 

EP 100 

0630.69001 

 

W000143 

EP120 

0630.90033 

Pris excl. moms 

Pris incl. moms 

1472,00 

1840,00 

1560,00 

1950,00 

332,00 

415,00 

2628,00 

3285,00 



 Buskads ryddere og hækkeklippere til  

montering på buskryddere 
 EH 25 

0580.59005 

EH 48 

0580.59012 

EH 50 

0580.59001 

Klippelængde 250 mm 480 mm 480 mm 

Tandafstand 35 mm 35 mm 35 mm 

Klippevinkel 270° 270° 270° 

Vægt 1,9 Kg 2,3 Kg 2,3 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

1272,00 

1590,00 

2260,00 

2825,00 

2312,00 

2890,00 

EH25/50 Buskads og hækkeklipperen kan monteres på: DS3000, DS3200, 

DS3500, 8300, 8350, DS3600-4T, Stark 37, 8465 Ergo 

. 

EH48 Buskads og hækkeklipper kan monteres på trimmere med 24 mm. 

rørdiameter. 

 

Bemærk: Ved montering af EH48 hækkeklipper på DS2800 med 

24 mm. rigrør (med serienummer op til 2160488651) skal akslen ved 

trimmerhovedet udskiftes med aksel nr. 0612.80095. 

DS 2800 med serie nr. efter 2160488652 skal der monteres dæmper nr. 

0612.80129. 

Ved montering af EH25 / EH50 hækkeklipper på DS3200 med 

26 mm. rigrør (med serienummer op til 2221020001) skal akslen ved 

trimmerhovedet udskiftes med aksel nr. 0612.80104. 

DS 3200 med serie nr. efter 2221020002 skal der monteres dæmper nr. 

0612.80129. 

       

Hækkeklipperen kan drejes 270° i 12 klippe positioner, og kan også 

foldes helt ned mod rigrøret under transport. 

270° 

EH 25 - EH 48 - EH 50 

  Trimmerhoveder til Efco buskryddere 

 

0600.12020 Trimmerhoved ø 105 mm  -  1,6 mm trimmertråd 

0610.62023 Trimmerhoved ø 105 mm  -  2,0 mm trimmertråd 

0611.12061 Trimmerhoved ø 160 mm  -  3,5 mm trimmertråd 

0630.19022 Trimmerhoved ø 130 mm  -  2,4 mm trimmertråd 

0631.09001 Trimmerhoved ø 110 mm  -  2,4 mm trimmertråd 

0631.29007 Trimmerhoved ø 130 mm  -  2,4 mm trimmertråd Plastknop 

0631.29014 Trimmerhoved ø 130 mm  -  3,0 mm trimmertråd  Metalknop 

   Periodisk vedligeholdelse. 

 

• Efter 10 timers drift: Fjern luftfilterdækslet og rens luftfilteret. 

Udskift, hvis tegn på beskadigelse. 

• Undersøg benzinfilteret periodisk. 

• Rens cylinderens køleribber med en børste eller med trykluft. 

• Undersøg og rens tændrøret periodisk. 

• Efter 30 timers drift afmonteres skruen i vinkelgearet og under-

søg niveauet af fedt. Side 20 



Smørefedt. 
 

Lithiumfedt af høj kvalitet til smøring af buskrydder vinkelgear, gear i hækkeklippere og 

jordbor. Anbefales til brug i alle mekaniske dele, som er udsat for stor belastning. 

Opfylder ISO 6743-9, DIN 51825 KPF 2K-30 specifikationerne. 

0041.74238 Lithiumfedt. 

   125 g tube. 

 

0034.55005 Lithiumfedt. 

   40 g tube. 

 Load & Go trimmerhoved 
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Drej centerknoppen så markeringspilen er på linie med 

snørrehullerne.  

Isæt trimmertråden i et af snørrehullerne og træk  

trimmertråden igennem det modsatte snørehul indtil 

enderne på trimmertrådene er lige lange 

Drej herefter på centerknoppen indtil trimmertråden 

er rullet op på spolen indvendig i trimmerhovedet. 

Load & Go trimmerhovedet er nu klar til brug. 

0631.09001 Trimmerhoved ø 110 mm 

0631.29007 Trimmerhoved ø 130 mm - Plastknop 

0631.29014 Trimmerhoved ø 130 mm - Metalknop 

Check vinkelgear       Find den rigtige adaptor 

 

     K00401044 Sortimentbox 



 

Ansigtsbeskyttelse. 

 

0051.20916 Sikkerhedsvisir - klar dugfri skærm - høreværn. 

 

0051.20915 Sikkerhedsvisir - metalnet - høreværn 

 

 

0051.20913 Sikkerhedsvisir - klar dugfri skærm 

 

0051.20912 Sikkerhedsvisir - metalnet 
 

  

 

 

0051.35902 Letvægts allround høreværn. 

 

 

 

0051.50901 Enkelt bæresele.     

 

 

 

 

0051.50902 Dobbelt bæresele med     

   hoftepude. 

 

 

 

0051.50903 Dobbelt bæresele med hoftepude.   

   Quick sikkerhedsudløser. 

 

 

 

0515.09002 Komfort bæresele med dobbelt bæresele 

   og hoftepude. 

 

 

 

 

 

 

 

0630.70002 Super komfort bæresele med hoftepude,     

   og rygstøtte. Professionel model der 

   giver fuld bevægelsesfrihed idet den 

   samlede vægt fordeles ligeligt på 

   skuldre, ryg og hofte. 

Tilbehør til buskryddere. 
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 FORHANDLER 

   

Importør: Elano / ThorTek A/S - 66 17 52 53         


