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DE ONOVERTROFFEN OREGON® POWER NOW™ 
LITHIUM-IONACCU

KENMERKEN
• Hoogwaardige celtechnologie
• Lange gebruiksduur
• Constant, niet-afnemend vermogen
• Houdt zijn lading maandenlang vast
• Consistente capaciteit, vrij van geheugeneffect
• Geen emissies

De OREGON PowerNow™ Lithium-ionaccu’s zijn geschikt voor alle OREGON® 
snoerloze machines en leveren de kracht die u nodig hebt voor de zwaarste 
klussen. De accu’s van OREGON®  zijn ontworpen met een hoogwaardige 
celtechnologie voor een constant, niet-afnemend vermogen en een lange 
gebruiksduur. In hun robuuste, duurzame uitvoering zijn de OREGON® 
PowerNow™ Lithium-ionaccu’s ALWAYS READY™ om de klus te klaren.

OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

Trimmer

Stokzaag

Heggenschaar

Kettingzaag

4.0 Ah Accu

2.4 Ah Accu

VERWISSELBARE ACCU’S VOOR VERSCHILLENDE MACHINES

36V
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SPECIFICATIES
• De gegroefde aluminium aandrijfas en de in het midden 

gemonteerde motor zorgen voor een slanke kettingzaagkop in 
microformaat

• Uitstekende ergonomie door laag gewicht van de zaagkop 
• Uitschuifbare steel - 2,2 m - 3,1 m met 4,3 m - 4,6 m reikwijdte**
• Microlite™ 3/8” Narrow-Kerf 90SG ketting met dikte 1,1 mm (.043”)
• Zaagblad van 20 cm (8”) voor het zagen van takken met een 

diameter van 20 cm (8”) of minder
• de kettingsnelheid van 14,4 m/s *** zorgt voor minder trillingen
• Automatische smeerinrichting met een reservoir van 100 ml
• Weegt 6,1 kg (met 2,4 of 4,0 accu)

OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

PS250

Nieuw in 2014: de OREGON 36V Stokzaag biedt u de nodige 
kracht en wendbaarheid voor zwaar en toch nauwkeurig 
snoeiwerk. Dankzij haar compacte zaagkop voor meer wendbaarheid 
en een uitschuifbare steel die zich zonder gereedschap snel en makkelijk 
laat aanpassen, kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen makkelijker dan 
ooit worden gesnoeid. Met de OREGON® PowerNow™ lithium-ionaccu beschikt 
de PS250 over een hoogwaardige celtechnologie voor een lange gebruiksduur 
en krachtig en snel zagen. Een ergonomisch ontwerp en een in het midden gemonteerde 
motor zorgen voor minder gewicht in de hoogte waardoor u aangenamer kunt werken.

Slanke, compacte kop Centraal gemonteerde motor Lengte verstelling Takhaak

*  in materiaal van 5-7 cm
**  Op basis van een persoon van 1,80 m onder een werkhoek van 60 graden (+ /- 18 graden)
***  Onbelaste kettingsnelheid

36V Stokzaag

Ref Prijs incl. 
BTW

563469
Stokzaag PS250 – Alleen machine 
Omvat: 36V Stokzaag, zaagblad van 20 cm (8"), Micro-Lite ™ 
ketting met smalle zaagsnede

€ 289,-*

562391 B600E 4.0Ah accu € 199,-
548206 B400E 2.4Ah accu € 149,-
554933 C600E lader €   39,-
558697 C750E snellader  €   89,-

NIEUW
2014

* zonder accu en acculader
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SPECIFICATIES
• Bladlengte van 35 cm (14”)
• PowerSharp® ketting, 3/8" Low Profile® met dikte 1,3 mm (.050”)
• Automatische smeerinrichting met een reservoir van 175 ml
• Onbelaste kettingsnelheid 11,94 m/s
• Weegt 5,4 kg met 2,4 Ah en 4,0 Ah accu

KENMERKEN
36V LITHIUM-IONVERMOGEN

• Hoog vermogen voor snel zagen met een blad van 35 cm (14”)
• Lange gebruiksduur
• Constant, niet-afnemend vermogen
• Hoogwaardige celtechnologie
• Houdt zijn lading maandenlang vast

SNELLE START

• Niet trekken aan starterkoord
• Geen opwarmtijd
• Geen benzine-oliemengsel
• Geen emissies

LAAG GELUIDSNIVEAU

• Viermaal stiller dan een benzinezaag in werking
• Stil tussen twee zaagsneden

ERGONOMISCH ONTWERP

• Licht en gebalanceerd
• Weinig trillingen

OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

CS250

De OREGON® 36V Kettingzaag is ontworpen met alle accukracht die u nodig hebt om de klus te klaren. Ze werkt 
soepeler, stiller en is vrij van het gedoe met benzine of stroomsnoeren. Haal de trekker over en je kunt meteen 
en langdurig aan de slag. Zorg dat de OREGON PowerNow™ accu geladen is en u bent ALWAYS READY™ voor 
het werk met niet-afnemend lithium-ion vermogen. Ontwikkeld door ‘s werelds toonaangevende fabrikant van 
zaagkettingen, biedt OREGON exclusieve innovaties zoals het ingebouwde PowerSharp® precisieslijpsysteem 
voor de zaagketting.

POWERSHARP® SLIJPSYSTEEM
Met het ingebouwde PowerSharp® slijpsysteem behoort tijdverlies ten gevolge van een botte ketting tot het verleden. 
Trek 4 seconden licht aan de PowerSharp-hendel en de ketting werkt weer als nieuw. Met PowerSharp kunt u de ketting 
op de zaag slijpen, tijdens het werken, in enkele seconden®.

• Snel – Van bot naar scherp in slechts drie seconden
• Handig – Ingebouwd slijpsysteem maakt ander gereedschap overbodig
• Robuust –  Duurzame, krachtige Low Profile ketting met tandsteek van 3/8” en dikte  

van 1,3 mm (.050”)
• Nauwkeurig – Perfecte hoeken en messcherpe randen

36V kettingzaag

400 250

4.0 Ah 2.4 Ah
#

ZAAG-
SNEDEN

* in materiaal van 5-7 cm

Ref Prijs incl. 
BTW

560754
Kettingzaag – Alleen machine, Model CS250
Omvat:  36V Kettingzaag, zaagblad van 35 cm (14"), en 
PowerSharp® ketting

€ 239,-*

562391 B600E 4.0Ah accu € 199,-
548206 B400E 2.4Ah accu € 149,-
554933 C600E lader €   39,-
558697 C750E snellader  €   89,-

* zonder accu en acculader
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KENMERKEN
36V LITHIUM-IONVERMOGEN

• Lange gebruiksduur
• Constant, niet-afnemend vermogen
• Hoogwaardige celtechnologie
• Houdt zijn lading maandenlang vast
SNELLE START

• Niet trekken aan starterkoord
• Geen opwarmtijd
• Geen benzine-oliemengsel
• Geen emissies
2-IN-1

• Snel en eenvoudig omvormen van trimmer tot kantenmaaier
• Neerklapbare geleider voor nauwkeurig kantenmaaien
GEAVANCEERD SNIJSYSTEEM

• OREGON® snellaadsysteem om de draadkop snel en eenvoudig 
te laden

• Duoline+ is bestand tegen scheuren en breken
• Betrouwbaar draadtoevoersysteem
• Dubbele draad voor sneller maaien
COMFORT & CONTROLE

• Ergonomisch ontworpen voor laag gewicht & goede balancering
• Grote comfortabele handgrepen
• Variabele snelheid voor een betere controle en langere 

gebruiksduur
LAAG GELUIDSNIVEAU

• Viermaal stiller dan een benzinetrimmer
• Stil tussendoor
SPECIFICATIES

OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

ST250

De OREGON® 36V Trimmer/Kantenmaaier biedt de kracht en nauwkeurigheid voor elke mogelijke klus. Zonder 
snoer dat kan worden doorgesneden of in de war kan raken, is de ST250 ALWAYS READY™. De OREGON® 
PowerNow™ lithium-ionaccu biedt een hoogwaardige celtechnologie voor snel, krachtig en langdurig 
werken. Een ergonomisch, in-line ontwerp garandeert een comfortabel gebruik en een snelle en eenvoudige 
omschakeling van trimmer naar kantenmaaier. Het OREGON®  snelvulsysteem zorgt ervoor dat de draadkop snel 
en eenvoudig met draad kan worden gevuld.

DUOLINE+
De innovatieve 2,0 mm Duoline+ trimmerdraad van OREGON is geoptimaliseerd voor de OREGON® ST250 Trimmer/
Kantenmaaier. Met een gewapende, lasbare buitenmantel is de Duoline+ de ideale trimdraad voor snoerloze trimmers.

• Duurzame, gewapende buitenmantel die bestand is tegen slijtage, breuken en lassen.
• De soepele kern is bestand tegen scheuren en breken
• Wrijvingsarm SuperTwist® ontwerp voor langere gebruiksduur
• Minder trillingen en geluid in vergelijking met klassieke maaidraad

36V Trimmer/Kantenmaaier

• Dubbele 2,0 mm Duoline+ trimdraad
• OREGON® snelvulmaaikop
• Draadtoevoersysteem
• 6.250 tpm onbelaste snijsnelheid
• Variabele snelheid
• Weegt 4,3 kg met 2,4 Ah en 4,0 Ah accu

LAAG 
GELUIDSNIVEAU

30-40
min.

18-27
min.

4.0 Ah 2.4 Ah

SNIJDT
TOT

* Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek van de gebruiker

Ref Prijs incl. 
BTW

560399
Trimmer/Kantenmaaier – Werktuig alleen, Model ST250
36V Trimmer/Kantenmaaier en draadkop met 2,0 mm 
Duoline+

€ 139,-*

562391 B600E 4.0Ah accu € 199,-
548206 B400E 2.4Ah accu € 149,-
554933 C600E lader €   39,-
558697 C750E snellader  €   89,-

* zonder accu en acculader
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SPECIFICATIES
• Bladlengte van 60 cm
• Lasergesneden dubbele messen met dubbelwerkend snijsysteem
• Maximale snelheid van 2750 slagen per minuut
• Snijdt takken tot 1,9 cm
• 74 dB geluidsniveau
• Variabele snelheid
• Weegt 4,4 kg met 2,4 Ah accu

KENMERKEN
36V LITHIUM-IONVERMOGEN

• Hoog vermogen voor snel werken
• Lange gebruiksduur
• Constant, niet-afnemend vermogen
• Hoogwaardige celtechnologie
• Houdt zijn lading maandenlang vast
COMFORT & CONTROLE

• Ergonomisch ontworpen voor laag gewicht en goede balancering
• Grote comfortabele handgrepen
• Dubbelwerkend ontwerp voor minder trillingen
• Variabele snelheid voor een betere controle en langere 

gebruiksduur
HOOGWAARDIGE MESTECHNOLOGIE

• Lasergesneden precisiemessen garanderen een schonere snede 
en gezondere planten

• Tot 1,9 cm snijcapaciteit voor snel en soepel werken
• Blad van 60 cm voor het zware werk
LAAG GELUIDSNIVEAU

• Viermaal stiller dan een benzineschaar
• Stil tussendoor

OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

HT255

De OREGON® 36V Heggenschaar levert de kracht die u nodig hebt voor de zwaarste klussen. Zonder snoer dat kan 
worden doorgesneden of in de war kan raken, is de HT255 ALWAYS READY™. De OREGON® PowerNow™ lithium-
ionaccu biedt een hoogwaardige celtechnologie voor snel, krachtig en langdurig werken. Het ergonomische 
ontwerp garandeert een comfortabel gebruik van het 60 cm lange blad. De variabele snelheid zorgt voor een 
betere controle en langere gebruiksduur. Precisiegeslepen, lasergesneden messen garanderen een betere snede 
en gezondere planten.

HOOGWAARDIGE MESTECHNOLOGIE
Ontworpen met hoogwaardige mestechnologie die de concurrentie in de schaduw stelt. De messen van de 
OREGON® HT255 heggenschaar zijn robuust en duurzaam, en perfect geschikt voor snoei- en modelleerwerk.

• Blad van 60 cm voor het zware werk
• Lasergesneden precisiemessen garanderen een betere snede en gezondere planten
• Tot 1,9 cm snijcapaciteit voor snel en soepel werken

36V Heggenschaar

100
min.

60
min.

4.0 Ah 2.4 Ah

SNIJDT
TOT

* Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek van de gebruiker

Ref Prijs incl. 
BTW

558881 Heggenschaar – alleen machine, Model HT255
36V heggenschaar en blad van 60 cm € 239,-*

562391 B600E 4.0Ah accu € 199,-
548206 B400E 2.4Ah accu € 149,-
554933 C600E lader €   39,-
558697 C750E snellader  €   89,-

* zonder accu en acculader
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OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

Accu’s

B600E 4,0 AH ACCU

B400E 2,4 AH ACCU

De B600E is de krachtigste accu die verkrijgbaar is voor het OREGON 
snoerloos gereedschapssysteem. Gaat tweemaal zo lang mee als de B400E 
Accu, voor een maximale gebruiksduur.

• Geschikt voor alle producten van het OREGON® Snoerloos 
Gereedschapssysteem.

• Weegt ongeveer 1,2 kg
• Voorbeeld van gebruiksduur: ongeveer 400 sneden van hout met een 

doorsnede van 5,1 cm x 7,6 cm met de kettingzaag CS250 – 66 % meer 
dan de 2,4 Ah B400E.

De B400E 2,4 Ah Accu is ontworpen met hoogwaardige celtechnologie voor 
een betere duurzaamheid, hoger vermogen en langere gebruiksduur.

• Geschikt voor alle producten van het OREGON® Snoerloos 
Gereedschapssysteem.

• Weegt ongeveer 1,2 kg
• Voorbeeld van gebruiksduur: ongeveer 250 sneden van hout met een 

doorsnede van 5 cm tot 7 cm met de kettingzaag CS250

4.0 Ah
66% MEER CAPACITEIT *

2.4 Ah

Ref Prijs incl. 
BTW

562391 Accu, 4,0 Ah, Model B600E € 199,-

Ref Prijs incl. 
BTW

548206 Accu, 2,4 Ah, Model B400E € 149,-

* De PowerNow 4,0 Ah accu heeft 66% meer capaciteit dan de PowerNow 2,4 Ah accu

NIEUW
2014
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OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

Toebehoren

C750 SNELLADER

C600 ACCULADER

CS250 GEREEDSCHAPSTAS 

De C750 vermindert de laadtijd met liefst 75 %. De snellader is uitgerust 
met een thermische en overspanningsbeveiliging die schade aan de accu 
voorkomt tijdens het laden.

• Geschikt voor gebruik met alle OREGON® Lithium-ionaccu’s
• Laadt een B400E 2,4 Ah accu in ongeveer 30 minuten
• Laadt een B600E 4,0 Ah accu in ongeveer 60 minuten

De C600 acculader is uitgerust met een thermische en 
overspanningsbeveiliging die schade aan de accu voorkomt tijdens het 
laden.

• Geschikt voor gebruik met alle OREGON® Lithium-ionaccu’s
• Laadt een B400E 2,4 Ah accu in ongeveer 120 minuten
• Laadt een B600E 4,0 Ah accu in ongeveer 210 minuten

De CS250 Gereedschapstas is ontworpen om de OREGON® CS250 36V 
Kettingzaag en toebehoren te beschermen, mee te nemen en op te bergen.

• De binnenbekleding is water- en oliebestendig
• De robuuste uitvoering is schuur- en slijtvast
• Extra grote opening voor gebruiksgemak en overzichtelijkheid
• Zeven binnen- en twee buitenzakken om uw accu, lader, en ander 

toebehoren netjes op te bergen
• 68,6 cm x 30,5 cm x 30,5 cm

Ref Prijs incl. 
BTW

558697 Snellader, Model C750 € 89,-

Ref Prijs incl. 
BTW

554933 Acculader, Model C600 € 39,-

Ref Prijs incl. 
BTW

560860 CS250 Gereedschapstas € 60,-
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OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

Toebehoren

POWERSHARP® KETTING VOOR CS250 

KETTING & GELEIDER VOOR PS250

GELEIDER VOOR CS250

RESERVE-SNELVULMAAIKOP

Met het ingebouwde PowerSharp® slijpsysteem behoort tijdverlies ten 
gevolge van een botte ketting tot het verleden. Met PowerSharp kunt u de 
ketting op de zaag slijpen, tijdens het werken, in enkele seconden®.

• Inclusief zaagketting van 35 cm (14”) en reserveslijpsteen voor de CS250
• Slijpt de ketting in 4 seconden
• Geen extra gereedschap nodig voor het slijpen
• 10 - 20 slijpbeurten per ketting
• 3/8” Low Profile™ / dikte 1,3 mm (.050”)

Ref Prijs incl. 
BTW

554873 CS250 PowerSharp® reserveketting van 35 cm 
(14”) - (inclusief slijpsteen) € 27,-

Ref Prijs incl. 
BTW

140SDEA041 Reserve geleider van 35 cm (14”) € 17,95

Ref Prijs incl. 
BTW

560864 ST250 Reservedraadkop met draadtoevoer, 
makkelijk te plaatsen, 2 draden, 2,0 mm Duoline+ € 21,50

    

Ref Prijs incl. 
BTW

90SG034E Reserveketting 3/8" Micro-Lite ™ Narrow-Kerf € 14,95

084MLEA041 Reserve geleider 20 cm (8")  € 10,50
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OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

Toebehoren

2,0 MM DUOLINE+ TRIMDRAAD

BIOTRIM™ 2,0 MM OXO-BIOLOGISCH AFBREEKBARE NYLONDRAAD

Duoline+  lost veel van de problemen op die zich voordoen met een klassieke 
trimdraad. De gewapende buitenmantel is beter bestand tegen breuk 
en beschermt de zeer soepele copolymeerkern voor een onovertroffen 
duurzaamheid.

• Uitstekende snijresultaten 
• Speciale minerale additieven activeren de draadfragmentatie
• Wordt pas afgebroken na gebruik, wanneer stukjes achterblijven op de 

bodem (5 tot 10 jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden)
• Wereldwijd patent aangevraagd 

Ref

539162 2.0 mm x 15 m

539163 2.0 mm x 130 m

Ref

559046 2.0 mm x 15 m

559050 2.0 mm x 126 m

HT255 RESERVEBLAD

Ref Prijs incl. 
BTW

560727 Reserveblad €   84,-

LAAG 
GELUIDSNIVEAU
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OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM

Toebehoren

“EASY-CUT” ZAAGBOK
• Opvouwbare uitvoering - makkelijk op te bouwen en op te bergen
• Eén zaagbeweging voor veel blokken
• Slechts eenmaal laden
• Kan tot 0,2 m3 vasthouden
• Kan tot 150 kg houtstammen opstapelen
• Erg stabiele constructie, doordacht ontwerp
• Uitgebalanceerde vormgeving voor meer veiligheid
• De gebruiker kan zich concentreren op het zaagwerk
• Makkelijk op lengte zagen (25 cm of 30 cm)

Ref

542653 “Easy-cut” zaagbok

Ref

O10-4935 Minerale kettingolie, fles van 1 l

O10-4936 Minerale kettingolie, jerrycan van 5 l

O10-6362 Bio-kettingolie, fles van 1 l

O10-6363 Bio-kettingolie, jerrycan van 5 l

OLIE

Ref

O10-5895 Premium 300 ml spuitbus

OREGON® PREMIUM – PROFESSIONELE ONDERHOUDSSPRAY

WERKHANDSCHOENEN
• Werkhandschoenen voor algemeen gebruik
• Hoogwaardig duurzaam leder
• Bestelnr. 539171 met combinatie van leder en 4-wegs stretchmateriaal voor extra 

draagcomfort en optimaal ademend vermogen
• Ideaal voor gebruik met heggenscharen, bosmaaiers, grasmaaiers, slijpmachines enz.
• Extra grip
• Maken uitstekende beweging en controle mogelijk
• Bescherming tegen tuinafval
• Klittenbandsluiting rond pols voor goede pasvorm

Ref

539170M Werkhandschoenen - Volnerf leder

539170L Werkhandschoenen - Volnerf leder

539170XL Werkhandschoenen - Volnerf leder

EN 420,
CAT 1
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www.oregoncordless.com

Over OREGON®
OREGON® is een toonaangevende merknaam van gereedschappen, machines en toebehoren van Blount International. Sedert 1947 
reeds zijn OREGON® producten bekend om hun innovatie en kwaliteit. Vandaag is Blount International een wereldwijde marktleider 
voor de productie en levering van een ruim assortiment van bosbouw-, gazon- en tuinproducten, waaronder zijn OREGON® Snoerloos 
Gereedschapssysteem. Het hoofdkantoor van Blount International is gevestigd in Portland, Oregon, met productievestigingen in de 
Verenigde Staten, Canada, Brazilië en China. De onderneming telt wereldwijd meer dan 4.000 werknemers en haar producten worden 
verkocht in meer dan 115 landen.

GARANTIE VOOR SNOERLOOS GEREEDSCHAPSSYSTEEM

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE*

OREGON® gelooft in de kwaliteit van zijn producten. Die kwaliteit wordt ondersteund door twee jaar beperkte garantie voor alle 
geregistreerde OREGON® snoerloze werktuigen, accu’s en laders. Kijk op OregonCordless.com voor alle garantiegegevens.

* De garantie bedraagt 1 jaar als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Postbus 200 - NL - 7300 AE Apeldoorn
 0575-599999
 0575-599989

www.stierman.info

DENAYER TOOLS BVBA
Industriepark – Neringstraat 2
B - 1840 Londerzeel

 052 30 97 60   052 31 94 13
E-mail: info@denayertools.be  
www.denayertools.be

Great tools, premium service

Uw verdeler
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