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Briggs & Stratton will begin rolling out the New E-SERIES™ Initiative in 2011 to set a new 
standard of engine performance across our small vertical shaft engine ranges.

The New E-SERIES Initiative will place reduced exhaust emissions at the heart of all 
engines performance. Our commitment will be to surpass the European Exhaust Emissions 
Standards by at least 25%.

The New E-SERIES Initiative is not just about emissions, it is also about an evolution in 
overall standards that will widen choice and enhance the end user experience. The 
founding principles of power, reliability and durability remain core to the Briggs & Stratton 
value proposition. 

In addition the New E-SERIES Initiative will ensure that these principles further evolve to 
include easier starting, improved performance and enhanced customer experience.

Between now and the end of 2014 all Briggs & Stratton small vertical shaft engines will 
perform to the new E-SERIES standards.

Reduced exhaust emissions performance is at the 
heart of all New E-SERIES engines. In addition to 
improved emissions, the E-SERIES engines deliver 
the power, performance and reliability people have 
come to expect from Briggs & Stratton.

A NEW ERA - A NEW STANDARD
FROM BRIGGS & STRATTON

NO PRIMING - NO CHOKING -  
JUST PULL FOR POWER

The ReadyStart® System sets the standard for 
easy starting. The innovative break through starting 
system eliminates the need to manually prime or 
choke the engine before starting.

WWW.BRIGGSandSTRATTON.COM
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Osvěžovače 
a všestranní pomocníci

Ruční postřikovače

Semena, hnojiva například po vertikutaci, 
posypová sůl, absorbenty olejů, čisticí 
prostředky, granulované vápno, krmivo pro 
ptáky a zvěř, písek ...
Integrovaný mísič ovládaný ruční klikou 
zajišťuje rovnoměrné dávkování materi-
álu na otočný rozmetací disk. 
V nerovném terénu, kde není vhodné 
použít například pojízdné rozmetadlo, 
lze cíleně rozmetat až 9 kg granulova-
ných materiálů.
Rozmetadlo se nosí zavěšené vpředu 
na nastavitelném popruhu. Velký plnicí 
otvor umožňuje snadné naplnění a 
velké víko se závitem chrání uživatele 
před škodlivým prachem.
Obj. č. 4000121

Výkyvná tryska

Píst čerpadla

Páčka spouštěče 
s funkcí trvalého 
rosení
Ergonomická rukojeť

Velký plnicí otvor

Opěrné patky pro 
bezpečnou stabilitu

Obsah 
401=1 l/402=2 l

Odolné 
těsnění Viton®

Automatický 
pojistný ventil Teleskopická trubka

Obj. č. 4900628

Malé postřikovače s profesionálním 
vybavením k nejrůznějšímu použití. 
Robustní čerpadlo dosáhne potřebné-
ho pracovního tlaku již po několika zdvi-
zích. Vysoce kvalitní tryska umožňuje 
nastavení od ostrého paprsku až po 
nejjemnější mlhu. 
Sériově dodávaná výkyvná tryska 
usnadňuje postřikování i obtížně pří-
stupných míst, například spodních stran 
listů. Všestranný pomocník v domě a 
zimní zahradě, pro domácí kutily, použi-
tí k ochraně a péči o auto.......

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Rozmetadlo 
granulátu




