
Průvodce 
spotřebním 
materiálem

Produkty pro údržbu



Společnost Briggs & Stratton již déle než 100 let vyrábí 
motory. Tyto motory pohánějí stroje, které pomáhají 
lidem při práci. Díky tomu jsme jedním z největších 
výrobců vzduchem chlazených benzínových motorů 
pro venkovní stroje na světě.

Společnost Briggs & Stratton se zavázala podporovat 
vaše poprodejní nároky. Poskytujeme vám vše, co je 
třeba k udržování vašich motorů a strojů v dlouholetém 
optimálním provozu.

Naše ucelená nabídka produktů umožňuje vynikající 
poprodejní údržbu.

Veškeré součásti a produkty jsou vyrobeny podle 
nejvyšších standardů. Byly speciálně vyvinuty tak, aby 
zajišťovaly kvalitní údržbu a výkon a zároveň chránily 
váš motor a stroj.

Všechny produkty jsou zabaleny do atraktivního obalu 
a jsou doplněny přehledným materiálem POS pro 
distribuci na prodejně.

Máme ideální řešení pro zajištění bezproblémového 
provozu benzínových motorů venkovních strojů.

Produkty 
společnosti Briggs 
& Stratton pro 
poprodejní údržbu 
jsou vyvíjeny pro 
uživatele .
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Oleje a 
maziva
Nabídka olejů a maziv společnosti Briggs & Stratton 
poskytuje uživatelům vše nezbytné pro mazání 
benzínových motorů venkovních motorových strojů 
Nabídka zahrnuje vysoce kvalitní minerální oleje pro 
mazání 4taktních motorů a také plně syntetické oleje 
pro použití v silně zatěžovaných 2taktních motorech.

Produkt Premium plně syntetický Long-Life olej nabízí 
maximální ochranu. Obsahuje speciální příměsi, které 
zabraňují odírání při startu, zabraňují oxidaci a zvyšují 
tepelnou stabilitu pro zajištění delší životnosti motor 
 a oleje.

Motorový olej pro 
4taktní motor  
SAE30 API - SJ/CD
Speciální složení pro použití ve 4taktních motorech 
v běžných podmínkách.

Olej pro 4taktní motor je rovněž k dispozici v balení 25 l (100046E), 60 l (100047E) a 200 l (100048E).

100007E
Olej pro 4taktní motor 1,0 l

x12

100005E
Olej pro 4taktní motor 0,6 l

x20

100004E
Olej pro 4taktní motor 0,5 l

x20

100006E
Olej pro 4taktní motor 1,4 l

x9

100008E
Olej pro 4taktní motor 2,0 l

x9

100009E
Olej pro 4taktní motor 5,0 l

x4

992426
Prodejní stojan s 8 vyměnitelnými 
hlavičkami (v různých jazycích) na 10 lahví 
oleje pro 4taktní motory [1]nebo zimního 
olej 0,5 l, 0,6 l nebo 1 l.
K dispozici bez zboží.

x1
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Motorový olej Premium pro 4taktní motor  
5W30 API - SN
Plně syntetický olej s dlouhou životností, který 
přispívá ke snížení spotřeby paliva a emisí.

Olej pro 2taktní motor  Jaso FD API - TC+
Plně syntetický olej pro použití ve všech 2taktních motorech.

100007S
Olej pro 4taktní motor 1,0 l

x12

100009S
Olej pro 4taktní motor 5,0 l

x4

Zimní olej pro 4taktní motor  5W30 API - SN/CF
Speciální složení pro 4taktní motory, které jsou provozovány při nízkých teplotách do -30°C.

100007W
Zimní olej pro 4taktní motor 1,0 l

x12

992413
Syntetický olej pro 2taktní motor 
100 ml

x30

992414
Syntetický olej pro 2taktní motory 1,0 l

x12

992413
Dodáváno v tomto prodejním stojanu.
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Fuel Fit®
Briggs & Stratton  
Fuel Fit® - chrání, 
prodlužuje životnost, 
zvyšuje výkon.
Aditivum do paliva Briggs & Stratton Fuel Fit® je určeno 
pro použití ve všech 4taktních a 2taktních motorech 
Moderní paliva přitahují vlhkost, která může způsobovat 
korozi motoru. Aditivum Fuel Fit® chrání před korozí 
a vytváří speciální film na vnitřních částech motoru. 
Obsahuje detergenty, které zabraňují usazování 
nečistot, přispívají k dlouhodobé a účinné výkonnosti [1]
a stabilizují palivo až po dobu 3 let pro zjištění snadného 
startování. K dispozici ve velikostech 100 ml a 250 ml 
pro dávkování do různého množství paliva. Včetně 
prodejního stojanu na prodejnu pro snadnou a účinnou 
propagaci.

6 * Popisek pouze ve francouzštině.

Oskenováním zde získáte další 
informace o výhodách aditiva 
Fuel Fit®.

992380 / 
992380FR*

Dodáváno v tomto prodejním stojanu.

992380 / 
992380FR*

Fuel Fit® 100 ml

x30

992381 / 
992381FR*

Fuel Fit® 250 ml

x10
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Čištění  
UltraCare™
Nabídka čisticích prostředků Briggs & Stratton 
UltraCare™ je určena pro usnadnění údržby zahradních 
a venkovních motorových strojů. Všechny produkty 
poskytují uživatelům perfektní řešení poprodejní údržby 
a pomáhají čistit a chránit hodnotu investice do stroje.

Všechny produkty jsou vhodné pro domácí i 
profesionální použití.
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Čisticí přípravky

992416
Bio čisticí sprej UltraCare™ 0,5 l

x1

992429
Utěrky z mikrovlákna UltraCare™ 
pro drhnutí, čištění a leštění

x6

992417
Ochrana před nečistotami UltraCare™ 0,5 l

x1

992419
Čistič karburátoru UltraCare™ 200 ml

x1

992420
Intenzivní odmašťovač UltraCare™ 200 ml

x1

992527
Autošampón s voskem UltraCare™ 1 l 
Vhodné pro tlakové čističe

x1

992526
Víceúčelový čistič UltraCare™ 1 l 
Vhodné pro tlakové čističe

x1

992432
Papírové utěrky na rolích UltraCare™

x1

992431
Papírové utěrky UltraCare™

x1

992418
Čistič rukou UltraCare™ 600 ml

x12
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Díly a 
nářadí pro 
prodejny
Nabídka dílů Briggs & Stratton je určena pro obecnou 
údržbu všech motorů Briggs & Stratton. Všechny díly 
byly speciálně zkonstruovány, vyrobeny a otestovány 
tak, aby přispívaly ke kvalitě, výkonu a k maximálnímu 
prodloužení životnosti motoru.

Produkty pro údržbu

Vzduchové filtry

Palivové a olejové 
filtry

992374
Vzduchový filtr

x5

992375
Vzduchový filtr

x5

992351
Vzduchový filtr

x5

992352
Vzduchový filtr

x5

992368
Vzduchový filtr

x5

992357
Vzduchový filtr a předstupný filtr

x5

992358
Vzduchový filtr a předstupný filtr

x5

992376
Vzduchový filtr řady 4 (M31)

x5

992377
Vzduchový filtr řady 3 (M21)

x5

992350
Palivový filtr

x5

992354
Palivový filtr

x5

992353
Krátký olejový filtr

x5
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Zapalovací svíčky

Díly

Nářadí

992359C
1x zapalovací svíčka BS-SV-Cu

x5

992360C
2x zapalovací svíčka BS-SV-Cu

x5

992361
1 x zapalovací svíčka BS-OHV

x5

992362
2 x zapalovací svíčka BS-OHV

x5

992355
Klíč na svíčky - 
16-19mm

x5

992356
Klíč na svíčky - 
19-21mm

x5

992365
Botka zapalovací svíčky – 
všechny motory

x5

992371
Uzávěr palivové nádrže - 
600 Series™

x5

992367
Šňůra startéru a rukojeť - 
600 Series™

x5

992363
Plnicí čerpadlo - 
450 Series™, 500 Series™, 550 Series™

x5

992373
Uzavírací palivový ventil

x5

992364
Plnicí čerpadlo -  
600 Series™, Intek™

x5

992366
Šňůra startéru a rukojeť - 
600 Series™

x5

992372
Uzávěr palivové nádrže - 
450 Series™, 500 Series™, 550 Series™

x5
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992536
Náhradní/prodlužovací hadice 9 m

x1

992537
Náhradní/prodlužovací hadice 15 m

x1

992539
Stříkací pistole Premium

x1

992531
Pracovní nástavec s rychlospojkou 
50 cm

x4

992532
Pracovní nástavec s rychlospojkou 
84 cm

x4

992540
Rotační čistič povrchů 14” se zabudovaným zásobníkem 
pro elektrické vysokotlaké čističe

x1

992541
Rotační čistič povrchů 16” se zabudovaným 
zásobníkem pro vysokotlaké čističe s benzínovým 
pohonem

x1

992535
Souprava náhradních O-kroužků

x5

992445
Prostředek proti zamrznutí čerpadla 
tlakové myčky

x6

992533
Trysky s rychlospojkou pro elektrické 
tlakové čističe (3)

x5

992534
Trysky s rychlospojkou pro benzínové 
tlakové čističe (5)

x5

992538
Turbo tryska s rychlospojkou

x5

Power Products  
Parts & Tools
Díly a nářadí pro tlakový čistič Briggs & Stratton  byly speciálně vyvinuty tak, 
aby zvýšily výkon strojního zařízení uživatele. Ještě více usnadňují čištění 
a dosahují vynikající výsledky
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992424
Krycí plachta pro vedenou travní 
sekačku

x1

992430
Krycí plachta pro sněžnou frézu/kypřič

x1

992423
Souprava pro vypuštění oleje

x1
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Krycí plachty na 
venkovní strojní 
vybavení
Vysoce kvalitní krycí plachty Briggs & Stratton chrání vaše 
venkovní strojní vybavení, když jej právě nepoužíváte, před 
prachem a nečistotami. K dispozici pro vedenou travní 
sekačku, travní traktor a verze se sněžnou frézou/kypřičem.

Souprava pro 
vypuštění oleje
Speciálně navržená souprava obsahuje vše 
nezbytné pro úspěšné vypuštění oleje čistým a 
efektivním způsobem.

992425
Krycí plachta pro travní traktor

x1

Příslušenství
Speciálně navržená nabídka příslušenství Briggs & 
Stratton přispívá k ochraně a údržbě vašeho cenného 
strojního vybavení.
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Soupravy 
pro údržbu 
motoru
Společnost Briggs & Stratton vytvořila nabídku 
produktů pro údržbu motoru, která zákazníkům 
umožňuje jednoduše a efektivně zakoupit vše 
potřebné pro servis motoru Briggs & Stratton.

Každá souprava obsahuje všechny nezbytné díly a 
olej pro údržbu standardního motoru.

Každá souprava je zabalena v krabici a přehledně 
barevně označena pro usnadnění výběru správného 
produktu.
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Soupravy pro údržbu motoru
992230
450 Series™, 550 Series™, Nexus®, Murray® 
SL, Pico®, Classic™, Sprint™

x12

992231
450E Series™, 500E Series™

x12

992236
Powerbuilt™ OHV, Intek™ I/C® OHV,  
I/C® OHV 10.5 – 13.5 Gross HP

x6

992244
625 Series™, 650 Series™,
675 Series™, Quantum®

x12

992234
700 Series™, 750 Series™,  
750 Series™ I/C®, DOV®, DOV® I/C®

x6

992235
800 Series™, 850 Series™,
850 Series™ I/C®, 875 Series™

x6

992232
550E Series™, 575EX Series™,
550EX Series™ ECO-PLUS™

x12

992242
Model 21, Series 3 Powerbuilt™,  
Intek™ I/C® OHV 21R5, 21R6, 21R7, 21R8

x6

992240
Vanguard™ V-Twin, Model 29, Model 30,  
Model 35 14 – 20 Gross HP

x6

992243
Model 31, Series 4 Intek™ 
I/C® OHV 31R7, 31R8, 31R9

x6

992238
Model 28, Model 31 I/C® OHV
14.5 – 18.5  Gross HP Vertical

x6

Souprava pro záběhovou údržbu
Souprava pro údržbu během počátečního záběhu všech motorů s obsahem oleje 0,6 l.

992210
Souprava pro záběhovou údržbu

x12
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Propagační řešení
Stojany Briggs & Stratton jsou robustní a vysoce kvalitní prodejní systémy, které se ideálně 
hodí do každé prodejny a do kterých lze umístit veškeré díly a příslušenství Briggs & Stratton.

Všechny prodejní stojany 
jsou dodávány bez zboží

Produkty pro údržbu
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992435
240cm volně stojící prodejní stojan 
s policemi a euro háčky (50 ks)
(V) 240 cm x (Š) 105 cm x (H) 55 cm

x1

992434
140cm volně stojící prodejní stojan 
s policemi a euro háčky (50 ks)
(V) 140 cm x (Š) 105 cm x (H) 55 cm

x1

992433
140cm volně stojící prodejní stojan gondola 
s policemi a euro háčky (50 ks)
(V) 140 cm x (Š) 105 cm x (H) 107 cm

x1

992436
Dodatečná police
(Š) 100 cm x (H) 37 cm

x1

992437
Euro háčky 50 x 20 cm

x1

Zcela flexibilní: umožňují přizpůsobit police a euro háčky 
pro každou sezónu nebo propagační akci.

K dispozici ve variantách 140 cm, 140 cm gondola 
a 240 cm.
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Společnost Briggs & Stratton své produkty neustále průběžně vylepšuje. 
Změny specifikací produktů kdykoli a bez předchozího upozornění jsou 
vyhrazeny. © 2017 Briggs & Stratton Corporation. Všechna práva vyhrazena.

BRIGGS & STRATTON CORPORATION
PEKAŘSKÁ 14, 155 00, PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL: +41 (0)55 415 1200 
FAX: +41 (0)55 415 1201
WWW.BRIGGSandSTRATTON.COM

YOU.POWERED.
Dobře vykonaná práce je na konci dne nejlepší odměnou. Naše vybavení vám k 
tomu pomáhá. Snadno se jej naučíte ovládat, je odolné a připraveno na každou 
výzvu. Přesně jako vy.


