
DOLMAR PS-6100

na 
ďalších 

stranách

„čisto exteriérová záležitosť“



Dokonalá univerzálna motorová píla.
PS-6100 je spiľovacia a odvetvovacia píla v jednom. Najmä pri lokalitách nachádzajúcich sa ďaleko 
od pôsobiska, kam sa dá dostať len peši, preprava jedinej píly značne uľahčuje prácu.

Odpruženie oceľovou pružinou
Tlmenie vibrácií pomocou pružín odolných voči 
oleju a palivu pre pohodlie a zdravie užívateľa.

Prvotný stupeň čistenia  
nasávaného vzduchu  

od začiatku výrazne znižuje  
počet znečisťujúcich častíc.

Napínanie reťaze zboku
zabezpečuje obsluhe jednoduchý  
prístup a pohodlie.

Profesionálna lišta Power Match 
Rada líšt Power Match s vysokou 
kvalitou pre dlhú životnosť
(Nie je súčasťou dodávaného príslušenstva 
modelu PS-6100-45 (3/8")

S technológiou SAS
sa znížia prevádzkové náklady kvôli úspore paliva  
až do 20 % a nízkej hodnote emisií podľa  
smernice 2002/88/ES na prospech  
životného prostredia aj užívateľa.

Kovové zásekové zuby
na pílenie guľatiny na želanú dĺžku.

Brzda reťaze SafetyMatic
Na okamžité zastavenie motorovej  
píly v prípade spätného rázu.

Pevné skrutky
pre trvácne a pevné  
uchytenie vodiacej lišty.

Ďalšie techNické detaily:

EasyStart
štartér s pomocnou pružinou 
kombinovaný s optimalizovaným riadením 
motora výrazne znižuje odpor.

Touch&Stop 
s jasne určenými polohami pre studený 
štart, prevádzku a zastavenie.

Manuálne čerpadlo
pre jednoduché štartovanie v studenom 
stave.

Predĺžený čas prevádzky s filtračným 
systémom Longlife
Výmena bez akéhokoľvek  
nástroja a jednoduché čistenie.

Záberové koleso umiestnené na von-
kajšej strane
Pre jednoduchú a nenáročnú výmenu 
pílovej reťaze.

Veľká palivová nádrž – 0,8 l
Prevádzka až 30 minút na jedno naplne-
nie nádrže.

Nedelený horný kryt
pre jednoduchú údržbu.

Optimálne vyvedenie pilín
pre zamedzenie upchania.

PS-6100-45 (3/8")
benzínová motorová píla triedy „profi“ 
pre rezanie priemerov od 40 cm DOLMAR PS-6100



DOLMAR PS-6100



PS-6100
benzínová motorová píla triedy „profi“ 
pre rezanie priemerov od 45 cm
Obsah: 61 cm3 / Výkon: 3,4 kW (4,6 PS) / Palivová nádrž - objem: 0,8 litra / Olejová nádrž (na reťaz) - 
objem: 0,48 litra / Dĺžka lišty: 45 cm / Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar 
pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 / Hmotnosť: 6,0 kg / Model reťaze: 099 / Delenie reťaze: 3/8“

mimoriaDna ponuka pre Žiakov 
StreDneJ oDBorneJ ŠkolY 
leSníCkeJ v BanSkeJ ŠtiavniCi!

ponuka platí iBa 
23. marCa 2017

H = motorová píla s vyhrievanou rukoväťou

Mimoriadna MOC s DPH: 349,90 
 €

Letáková MOC s DPH: 599,90 €
Mimoriadna MOC s DPH: 379,90 

 €
Letáková MOC s DPH: 649,90 €

PS-6100 H-45PS-6100-45

Nevyhnutná podmienka na kúpu za hore 
uvedené ceny je vyplnenie Evidencie: 



Naša „servisná“ filozofia sa riadi heslom „maximálne 3 × 24“, to znamená, že 
záručná oprava strávi v našom servise maximálne 24 hodín. Ďalších 24 hodín je 
vyhradených na cestu k nám a posledných 24 hodín na cestu naspäť k zákazníko-
vi. Samozrejme uvedená preprava kuriérom je pri záručných opravách zdarma, 
plne hradená spoločnosťou DOLMAR. Stačí Vám iba navštíviť autorizované predaj-
né miesto DOLMAR a o ostatné sa už postaráme.

Originalita náhradných 
dielov DOLMAR.
Želaním každého zákazníka je, aby výrobok dosia-
hol maximálnu životnosť pri minimálnych servis-
ných a prevádzkových nákladoch. Zásadnou pod-
mienkou k dosiahnutiu optimálnych prevádzkových 
parametrov je pravidelná servisná údržba a použí-
vanie originálnych náhradných dielov a príslušen-
stva. Používaním neoriginálnych dielov nielenže 
znižujete životnosť daného výrobku, ale ohrozujete 
i vlastnú bezpečnosť! Originálne náhradné die-
ly DOLMAR boli vyvinuté odborníkmi DOLMAR 
z prvotriednych materiálov a prešli tisíckami hodín 
testovania v testovacích laboratóriách. Navyše sa 
pri ich vývoji prihliadalo na súčinnosť a kompatibili-
tu s ostatnými dielmi.

ServiS, ktorý váS 
nikDY neSklame

...do 3 dní je naspäťBez oBáv !

�A to�nie�je�všetko.�V prípade, že centrálny servis DOLMAR pre Slovensko 
z akýchkoľvek dôvodov nedodrží dodaciu dobu 3 dní na vybavenie 
ZÁRUČNEJ opravy, tak Vám spoločnosť DOLMAR dodá nový výrobok!

Autorizovaný záručný servis do 3 dní?
Áno. Ako to funguje?

ZHRNUTÉ A PODČIARKNUTÉ: SERVIS 
DOLMAR FUNGUJE 

PODĽA�HESLA�
„maximálne�3�×�24“

PRVÝ DEŇ:
Odovzdaj výrobok DOLMAR u autorizovaného 

predajcu DOLMAR do�12:00�hod. Zoznam 
autorizovaných záručných predajcov 

DOLMAR – www.dolmar.sk.

DRUHÝ DEŇ:

TRETÍ DEŇ:


