
Vibrační pěch NJ BUM

Základní parametry

Ostatní parametry

Hmotnost (kg)

rozměry patky (mm) 

odskok (mm)

hutnící síla ( kN)    

počet úderů (min.)        

Motor 

palivo   

výkon (kW/3600min.)    

elektrostart

50 - 85

11 - 12

600 - 700

HONDA

Benzín

2,6

NE

64

   285 x 345

www.najamu.cznajamu@najamu.cz +420 602 531 884

Náš pěch používejte jako flexibilní, výkonný stroj k hutnění zeminy na malých plochách a na prostorově stísněných stavbách, 

například při výkopových pracích. Hutnicí výkon je závislý na kombinaci více faktorů: pěchy bodují svým zdvihem, rychlostí

a počtem rázů. Právě těmito vlastnostmi přesvědčují naše pěchy své uživatele. Intervaly výměny se u pěchů prodloužily díky 

inovativní technologii vzduchových filtrů až na trojnásobnou délku. To znamená úsporu času a především nákladů. Díky 

individuálním řešením špičkových motorů HONDA jsou pěchy skvěle vybavené pro nejrůznější požadavky. Zvládnou práce

na stavbách, konturovací práce, opravné práce a hutnění podkladu. Využívají se na stavbách, při tvorbě zahrad a krajiny, nebo 

stavebních pracích na komunální úrovni. Hodí se i pro hutnící práce v interiéru nebo ve výkopech. Nabízejí nejen prvotřídní 

výsledky při hutnění ,ale i vynikající poměr ceny /výkon, což je pro produkty značky NAJAMU typické.

Kvalita, která přesvědčuje



Řezač spár NJ REZ

Základní parametry

Ostatní parametry

Hmotnost (kg)

Rozměry (mm) 

Hloubka řezu (mm) 

průměr kotouče (mm)

posuv

průměr upínacího otvoru (mm)

max.otáčky nezatíženého vřetene (min.) 

objem nádrže na  vodu  (L)  

motor  

palivo

Výkon (kW/3600min.)

otáčky motoru (min.)  

170

450

Ruční

25,4

2800

20

HONDA

Benzín

8,7

3600

112

    1060 x 550 x 960

www.najamu.cznajamu@najamu.cz +420 602 531 884

Řezače spár NAJAMU se vyznačuje především jednoduchou, robustní a stabilní konstrukcí s vynikaotorem HONDA. Jsou 

dokonce  určeny pro každodenní profesionální použití, především pro řezání betonových nebo živičných povrchů, např. před 

zahájením výkopových prací, oprav vozovek apod.Robustní konstrukce,přesné vedení kotouče,dobré vyvážení stroje,skrápění 

s nádrží vody nad motorem,přívod vody na obě strany kotouče. v nepolední řadě vynikající poměr ceny /výkon, což je pro 

produkty značky NAJAMU typické. 

Držíme servis 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce, jako agent 007.

Záruka na stroje NAJAMU 2 + 1 rok ,plně dostupné náhradní díly po celou životnosti stroje.

+420 724 365 007 servis@najamu.cz


