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narzędzia ręczne
grabki metalowe 320mm mini grabki metalowe 400mm

wykonane ze stali, 
malowane, 
rączka pokryta materiałem PVC

wykonane ze stali, 
malowane, 
rączka pokryta materiałem PVC

5872 5873

mini łopatka metalowa 330mm mini łopatka metalowa 340mm

wykonane ze stali, 
malowane, 
rączka pokryta materiałem PVC

wykonane ze stali, 
malowane, 
rączka pokryta materiałem PVC

5869 5868

mini motyko-grabki metalowe 340mm mini widełki metalowe 275mm

wykonane ze stali, 
malowane, 
rączka pokryta materiałem PVC

wykonane ze stali, 
malowane, 
rączka pokryta materiałem PVC

5871 5870
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narzędzia ręczne
nożyce do żywopłotu faliste 630mm nożyce do żywopłotu proste 630mm

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 46-48HRC, 
rączka stalowa pokryta miękkim materiałem PP + TPR

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 46-48HRC, 
rączka stalowa pokryta miękkim materiałem PP + TPR

5867 5866

sekator aluminiowy 205mm sekator aluminiowy SK5 210mm

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta miękkim materiałem TPR

ostrze wykonane ze stali SK5, 
pokryte utwardzanym chromem, 
twardość 52-54HRC, 
rączyka aluminiowa

5856 5857

sekator do gałęzi 680mm sekator do gałęzi 700mm

ostrze wysokiej jakości, górne pokryte teflonem, 
dolne chromowane, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta 
miękkim materiałem PP + TPR

5863 5864

ostrze wysokiej jakości, górne pokryte teflonem, 
dolne chromowane, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta 
miękkim materiałem PP + TPR
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sekator do gałęzi 710mm sekator do zawiązków

ostrze wysokiej jakości, górne pokryte teflonem, 
dolne chromowane, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta 
miękkim materiałem PP + TPR

ostrze wysokiej jakości, szlifowane, 
twardość 50-52HRC, 
rączka z materiału PVC

5862 5900

sekator metalowy 200mm sekator metalowy nożycowy 200mm

ostrze wysokiej jakości, szlifowane, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta miękkim materiałem PVC

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta miękkim materiałem PVC

5858 5860

sekator metalowy teflonowany 200mm sekator na wysięgniku

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka aluminiowa pokryta miękkim materiałem PVC

najwyższej jakości ostrze, pokryte teflonem, 
twartość 52-54HRC, 
rączka aluminiowa pokryta miękkim materiałem PVC, 
regulowana długość 

5859 5865

1790-3000mm

narzędzia ręczne
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narzędzia ręczne
sekator TPR 205mm sekator TPR 210mm

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka dwukompozytowa ABS + TPR

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka dwukompozytowa ABS + TPR

5854 5851

sekator TPR aluminiowy 205mm sekator TPR kowadełkowy 205mm

najwyższej jakości ostrze, 
pokryte utwardzonym chromem, 
twartość 52-54HRC, 
rączka aluminiowa pokryta miękkim materiałem TPR

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka dwukompozytowa ABS + TPR

5855 5852

sekator TPR kowadełkowy 210mm

ostrze wysokiej jakości, pokryte teflonem, 
twardość 50-52HRC, 
rączka dwukompozytowa ABS + TPR

5853
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narzędzia ręczne
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Dysza prosta ze złączkami

nr kat.

5890

Dysza prosta ze złączkami SOFT

nr kat.

5889

Dysza prosta SOFT 5"

nr kat.

5888

Pistolet do podlewania 7 dysz

nr kat.

5892

Dysza prosta

nr kat.

5891

Pistolet do podlewania

nr kat.

5893



narzędzia ręczne
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Pistolet do podlewania 8 trybów

nr kat.

6532

Dysza do podlewania z regulacją

nr kat.

6533

Dysza do podlewania 9-trybów

nr kat.

6534

nr kat.

6535

Pistolet do podlewania z dodatkową dyszą

nr kat.

6538

Pistolet z dozownikiem do mydła 8-trybów

nr kat.

6536

Metalowa dysza do podlewania 9-trybów



narzędzia ręczne
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Metalowa dysza do podlewania 
z regulacją

nr kat.

6537

nr kat.

5895

Zraszacz 8 funkcyjny

nr kat.

5897

Zraszacz pulsacyjny

nr kat.

6539

Zraszacz oscylacyjny 19 otworów

nr kat.

6540

Trójramienny zraszacz obrotowy

nr kat.

5877

Szybkozłączka 1/2"



narzędzia ręczne
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Szybkozłączka 1/2" STOP

nr kat.

5876

Szybkozłączka 3/4"

nr kat.

5879

Szybkozłączka 3/4" STOP

nr kat.

5878

nr kat.

5885

Szybkozłączka 1/2" SOFT

Szybkozłączka 1/2" STOP SOFT

nr kat.

5884

Szybkozłączka 3/4" SOFT

nr kat.

5887



narzędzia ręczne
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Szybkozłączka 3/4" STOP SOFT

nr kat.

5886

Złączka węża 1/2"

nr kat.

5874

nr kat.

5875

Złączka węża 3/4" Przyłącze na kran 1/2-3/4"

nr kat.

5881

nr kat.

5880

Rozgałęźnik na kran 1/2" - 3/4" Wózek na wąż

nr kat.

5898



narzędzia ręczne
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Stojak na wąż

nr kat.

5899

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy 1,5l

nr kat.

6541

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy 3,0l

nr kat.

6542

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy 5l

nr kat.

6543

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy 8l

nr kat.

6544

nr kat.

PL6504

Szpadel prosty trzon drewniany



narzędzia ręczne
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Szpadel prosty trzon metalowy

nr kat.

PL6506

Szpadel ogrodowy oprawny

nr kat.

2314

nr kat.

PL6523

Hartowany szpadel trzon metal ostry

nr kat.

PL6522

Hartowany szpadel trzon metal prosty

nr kat.

PL6521

Hartowany szpadel drenarski

nr kat.

PL6520

Hartowany szpadel trzon drewniany



narzędzia ręczne

www.egatools.com 13

Szpadel ostry trzon metalowy

nr kat.

PL6507

Szpadel prosty trzon drew. nitowany

nr kat.

PL6505

nr kat.

PL6509

Łopata trzon metal nr 2

nr kat.

PL6508

Łopata trzon metal

nr kat.

3637

Łopata piaskowa trzon metal Łopata piaskowa oprawna T

nr kat.

2312



narzędzia ręczne
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Łopata węglowa nr 2 trzon drewno

nr kat.

5102

nr kat.

PL6527

Hartowana łopata trzon drewniany profilowany

nr kat.

PL6526

Hartowana łopata trzon drew. T

nr kat.

PL6524

Hartowana łopata trzon metal

nr kat.

PL6525

Hartowana łopata trzon metal nr 2

nr kat.

PL6510

Łopata trzon drewniany



narzędzia ręczne
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Motyka trapezowa

nr kat. rozmiar (mm)

120

140

160

3646

3645

3647

nr kat.

PL6502

Łopata aluminiowa duża oprawna

nr kat.

PL6501

Łopata aluminiowa mała oprawna

nr kat.

3641

Widły ogrodowe trzon metal 

nr kat.

PL6511

Widły do kopania trzon metalowy

nr kat.

PL6513

Widły do kopania trzon drewniany



narzędzia ręczne
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Widły gospodarcze trzon metal

nr kat.

3640

Widły gospodarcze trzon drewniany

nr kat.

PL6514

Hartowana
Trzon powlekany tworzywem sztucznym
Twardość 45 HRC

nr kat.

5040

Widły 3-zębne gospodarcze 

nr kat.

5036

Widły ogrodowe 

Hartowana
Twardość 45 HRC

nr kat.

5041

Widły 2-zębne gospodarcze 

Hartowana
Trzon powlekany tworzywem sztucznym
Twardość 45 HRC

nr kat.

PL6512

Widły gospodarcze trzon metalowy



narzędzia ręczne
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Widły 4-zębne gospodarcze 

nr kat.

5038

Widły 6-zębne do buraków 

nr kat.

5042

Hartowana
Twardość 45 HRC

Hartowana
Twardość 45 HRC

nr kat. Opis

Grabie oprawne 

2313

3642

4651

4047

14 zębów

16 zębów

12 zębów

18 zębów

nr kat.

5043

Widły 9 zębne kute do gruzu Widły 10-zebne do ziemniaków 

nr kat.

5044Hartowana
Twardość 45 HRC

Grabie trzonek metalowy profilowane

nr kat. Opis

PL6515

PL6516

14 zębów

16 zębów



narzędzia ręczne
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Grabie do liści z taśmy

nr kat.

PL6519

Grabie profilowane trzon metal

Hartowana
Trzon powlekany tworzywem sztucznym
Twardość 45 HRC

nr kat. Opis

16 zębów

12 zębów

14 zębów

3643

3644

4646

Grabie do liści trzon metal

nr kat.

PL6517

Grabie do liści z drutu

nr kat.

PL6518

Wąż ogrodowy PREMIUM

nr kat. rozmiar

1/2" x 20m

1/2" x 30m

1/2" x 50m

3/4" x 20m

3/4" x 30m

3/4" x 50m

3306

3307

3308

3309

3310

3311
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pojemność skokowa 
3

43 cm

moc silnika 1,7 KM

prędkość znamionowa na wolnych obrotach -13800min

predkość maksymalna bez elementu tnącego -18000min

zakres cięcia: ostrze tnące: , żyłka: 230mm 440mm  

                      

nr kat.

parametry techniczne

opakowanie: kartonowe

kosa spalinowa

5918

napięcie 230V~/ 50Hz

pobór mocy 550 W

obroty bez obciążenia: 10 000/min

średnica cięcia: 300 mm

grubość żyłki tnącej: 1,6mm
                      

nr kat.

parametry techniczne

podkaszarka elektryczna

5904

rotacja
możliwość pracy

o
w pozycji odwróconej o 180
(przydatne do podkaszania 
obrzeży trawników)

opakowanie: kartonowe



napięcie 230V~/ 50Hz

pobór mocy 250 W

obroty bez obciążenia: 13 000/min

średnica cięcia: 220 mm

grubość żyłki tnącej: 1,0 mm
                      

nr kat.

parametry techniczne

opakowanie: kartonowe

podkaszarka elektryczna

5903

pojemność skokowa 345 cm

moc silnika 2,4 KM

prędkość znamionowa na wolnych obrotach 
-1

2200min

predkość maksymalna bez elementu tnącego 
-1

10 000min

prowadnica łańcucha:  450mm

445mmmax. dł. cięcia:  

                      

nr kat.

parametry techniczne

opakowanie: kartonowe

piła spalinowa

5915
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nr kat.

opakowanie: kartonowe

piła spalinowa

5916

pojemność skokowa 
3

52 cm

moc silnika 3,0 KM

prędkość znamionowa na wolnych obrotach -12200min

predkość maksymalna bez elementu tnącego -110 000min

prowadnica łańcucha:  500mm

495mmmax. dł. cięcia:  

                      

parametry techniczne

nr kat.

opakowanie: kartonowe

piła elektryczna

5902

napięcie 230V 

moc silnika 2400 W

prędkość łańcucha 14 m/s

prowadnica łańcucha:  450mm

440 mmmax. dł. cięcia:  

                      

parametry techniczne

www.egatools.com 21



nr kat.

opakowanie: kartonowe

piła elektryczna

5901

napięcie 230V 

moc silnika 2200 W

prędkość łańcucha 13,1m/s

prowadnica łańcucha:  400mm

395mmmax. dł. cięcia:  

                      

parametry techniczne

nr kat.

opakowanie: kartonowe

pompa do brudnej wody

5922

napięcie 230V 

moc silnika 650 W

dł. przewodu zasilającego: 7,5 m/s

wydajność: 192 L/min

                      

parametry techniczne
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nr kat.

opakowanie: kartonowe

pompa do brudnej wody

5923

napięcie 230V 

moc silnika 810 W

dł. przewodu zasilającego: 8,5 m/s

wydajność: 242 L/min

                      

parametry techniczne
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P O L A N D

"EGA" Spółka z o.o.  Spółka Komandytowa
ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański

tel./fax; +48 58 56 300 80
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