De compacte tophandle motor
kettingzaag met een uitstekende
vermogen / gewichts verhouding
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Tophandle snoeizaag
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ERGONOMISCH HANDVAT

voor een zeer comfortabele grip.

KETTINGOLIE REGELING
20.2 CM

bovenaan laat de gebruiker de
oliestroom regelen voor een
optimale werking.

23.9 CM

UITKLAPBARE HAAK

om de zaag aan de klimgordel of
-harnas te bevestigen.

GROTERE TANKOPENINGEN

om olie en benzine gemakkelijk
bij te vullen. Met de startergreep
kunnen de tankdoppen geopend
worden.

CS-2511TES

VLAKKE ONDERZIJDE

Door de vlakke onderkant hindert
de snoeizaag niet tijdens het
klimmen

RONDE DRAAGBEUGEL

deze tophandle is onder elke hoek
comfortabel te bedienen.

CS-2511TESC
CILINDER
INHOUD

DROOG
GEWICHT**

VERMOGEN

BRANDSTOFTANKINHOUD

OLIETANKINHOUD

LENGTE
ZAAGBLAD

ZAAGKETTING
STEEK

ZAAGBLAD
GROEF

25.0 cc

2.3 kg

1.10 kW

0.19 L

0.14 L

25 cm

3/8” LP (CS-2511TES)
1/4” (CS-2511TESC)

0.050”

** zonder zaagblad & ketting
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PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor
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ervaring in het ontwikkelen en produceren
van professionele machines. Ook als privé
gebruiker wilt u een product dat bekend
staat om zijn hoge kwaliteitsnormen,
lange levensduur en de betrouwbaarheid
waarmee professionals aan de slag gaan.
De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging
van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie
van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO®
toestellen met verbrandingsmotor die
verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de
machines met elektrische motor (zowel
toestellen met kabel als batterij) geldt een
garantie termijn van 2 jaar.
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100% KWALITEITS
GEREEDSCHAP!
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voor de beste zaagprestaties.
minder vermoeiend voor de gebruiker.
voor optimaal gebruik in bomen en tussen takken.
verbeterde afvoer van vuil en stof, wat zorgt voor
minder onderhoud en een langere levensduur.
laat de gebruiker de oliestroom regelen
voor een optimale werking.
kunnen de tankdoppen geopend worden.
waarmee u de boomverzorgingszaag gemakkelijk
kunt laten zakken of aan een klimgordel
of harnas bevestigen.
om olie en benzine gemakkelijk bij te vullen.
moeiteloos, helpend startsysteem.
past in de hand van de gebruiker.
hindert de snoeizaag niet tijdens het klimmen.
is deze tophandle onder elke hoek comfortabel
te bedienen.
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Professionele 25 cc, 2-takt motor ✓
Het ultralicht gewicht
✓
Compact design
✓
G-FORCE luchtafvoer
✓
		
Ketting smering bovenaf instelbaar ✓
		
Met de startergreep
✓
Uitklapbare haak
✓
		
		
Grotere tankopeningen
✓
ES-Start
✓
De ergonomische handgreep
✓
Door de vlakke onderkant
✓
Dankzij de ronde draagbeugel
✓
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SEMI-PROFESSIONEEL EN PROFESSIONEEL
O
G
GEBRUIK:
OokC H N voor
professionele
R A DE
O L
gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste
kwaliteit en prestaties. Voor professionele
gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie.
Onze garantie is onze belofte en het beste
bewijs van vertrouwen! Voor elektrische
ECHO® machines (zowel toestellen met
kabel als batterij) geldt een garantietermijn
van 1 jaar. Voor machines in de verhuur
geldt een garantie van 90 dagen.

EIGENSCHAPPEN

facebook.com/echobenelux
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Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en
geproduceerd volgens het zelfde principe
: kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko
doet intensief research naar behoeften in
de markt: wat wordt er verwacht van een
machine, door wie wordt deze machine
gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens
wordt de machine ontwikkeld, zeer
intensief getest, en vervolgens duurzaam
geproduceerd ! In dit gehele proces staat
kwaliteit steeds op de allereerste plaats.
Alleen op die manier kunnen we garanderen
dat de machines presteren volgens uw eisen
en verwachtingen. Dus ook indien u een
niet-professionele ECHO gebruiker bent,
weet dat er professionals zijn die hetzelfde
ECHO® type intensief en dagdagelijks
inzetten voor professioneel gebruik.

JAPAN TECHNOLOGY
Het is algemeen globaal bekend dat
Japanse producten zeer betrouwbaar zijn.
De producten van ECHO® worden met
perfectionisme en op een duurzame manier
geproduceerd. Japan is de thuisbasis
van technologisch vakmanschap en heeft
internationaal respect voor zijn productieexpertise verdiend.Yamabiko is zeer trots
op de wijze waarop de ECHO® machines
geproduceerd worden. Yamabiko helpt
mee aan het behouden van de reputatie
van de Japanse kwaliteit in techniek en
technologie.

