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               Anvendte Efco symboler. 

Home Plus. 

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger. Udviklingen af disse produkter 

er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion.  

Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde. 

 

Tough Tech 

Kompakt og driftssikker. Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. 

kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere. 

 

Sharp Pro 

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret 

teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde. Der anvendes materialer af høj     

kvalitet som sikrer produkterne høj ydeevne samt lang levetid. 

 

Easy On 

En ny teknik, som medfører en rykfri og komfortabel start. Et let og jævnt træk er 

tilstrækkeligt.  

 

AlwaysOn 

On/Off kontakten returnerer automatisk til ”On” positionen efter hvert stop. 

 

Burn Right 

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2). 

 

 

Justerbar kædespænding i sidedækslet. 

Sidedækslet løsnes og kæden spændes ved hjælp af justerskruen. 

 

 

Dekompressionsventil. 

Dekompressionsventilen tager toppen af kompressionen og gør starten lettere. 

Mont. På:147-MT5200-156-162-MT6500-MT7200 

 

Onboard 

Reducerer risikoen for blokering af koblingen. Lettere vedligeholdelse af koblingen og 

lettere kædeskift. 

 

Instart IS 

Automatisk system som registrerer motorens temperatur og sendes den optimale   

mængde benzin ind i karburatoren. 

Side 2 
Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 



Primer pumpe 

Stål krumtap og 2 stempel-

ringe for reduceret slid og 

længere levetid. 

Multifunktionsarm. On / off, 

halv-gas og choker funktion  

Selvrensende nylon luftfilter:  
Forbedret ydeevne med selvren-

sende nylon luftfilter. Luftfiltret 

er nemt at udskifte, idet filter-

dækslet kan afmonteres uden 

brug af værktøj.  

Side 3 

Oliepumpe i aluminium. 

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 

Efco motorsave 

 

Kraftige alsidige og nemme at anvende;  

Din uundværlige medhjælper til fældning og beskæring. 

Efco savene er monteret med tekniske komponenter af høj kvalitet som       

standard, og som opfylder de seneste internationale krav om sikkerhed          

ved brug af kædesavene. 

Dekompressionsventil for 

en lettere start  

”EasyOn” startteknik med-

fører en rykfri og komforta-

bel start. Et let og jævnt 

træk er tilstrækkeligt. 

Kæden kan monteres og 

justeres uden brug af værk-

tøj. ”No tools” systemet 

betyder, at kæden kan 

strammes på få sekunder. 

”AlwaysOn” kontakt: On/Off 

kontakten returnerer automatisk 

til ”On” positionen efter hvert 

stop (altid i ”On” start position). 

”Onboard kobling” reduce-

rer risikoen for blokering 

samtidig med, at udskift-

ning og vedligeholdelse 

forenkles. Koblingen er låst 

på akslen med en låsering. 

Karburator med anti vibrations 

ophæng, sikre en stabil forbræn-

ding af brændstoffet under alle 

forhold. 

”Ice device” system, forhindre 

isdannelser i saven ved lave 

temperaturer (under 0 C). 

Strømmen af varm luft omdiri-

geres fra cylinderen til luftfil-

teret / karburatoren. 



Side 4 

Lette universalsave m/katalysator (Euro 2) 

• Primer - hurtig og let start. 

• On-off kontakt og choker i samme multifunktion. 

• Anti vibrationssystem med 3 fjedre samt 3 gummibøs. 

• Walbro karburator med 4 antivibrations ophæng. 

• Lyddæmper med katalysator.  

• ”On board” kobling 

• ”Ice device” 

• Startinstruktion - step-by-step - er printet i luftfilterhuset. 

0502.49112 Emak 2 takts motor 

Slagvolumen 38,9 cm³ 

Effekt 2,0 Hk / 1,5 kW 

Sværd 14” - 35 cm 

Kæde 3/8”  x .050” 

Oliepumpe Automatisk 

Olie / Benzintank 0,26 L. / 0,36 L. 

Oliepumpe Automatisk 

Vægt u/sværd og kæde 4,6 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

1916,00 

2395,00 

0501.89153 Emak 2 takts motor 

Slagvolumen 35,2 cm³ 

Effekt. 2,4 Hk / 1,8 kW 

Sværd 14” - 35 cm 

Kæde 3/8” Lo x .050  

Oliepumpe Automatisk 

Olie / Benzintank 0,22 L.  /  0,32 L.   

Vægt u/sværd og 

kæde 

4,3 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

2268,00 

2835,00 

• On-off kontakt og choker i samme multifunktion. 

• Anti vibrationssystem med 3 fjedre samt 2 gummibøs. 

• Walbro karburator m. primer 

• Lyddæmper med katalysator.  

• ”Ice device” 

• Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.). 

• ”Nickel-plated” cylinder - stempel m/2 stempelringe. 

• ”Easy-On” startsystem 

• Kædespænding i sidedækslet 

MT3500S 

MT3710 (Euro 2) 



• Automatisk oliepumpe i aluminium. Oliepumpen           

 arbejder ikke, når motoren går i tomgang 

• Elektronikstyret digital tændspole. Let og hurtig 

start samt optimal forbrænding med lavt udslip.  

• Nickel plated cylinder - stempel med 2 stempel-

ringe. 

• Monteret med ”Easy on” startsystem, kædespæn-

ding i sidedækslet samt Walbro karburator med 

primer. 

• ”Ice device” 

• Lyddæmper med katalysator.  

• Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.). 

0501.79232 Emak 2 takts motor 

Slagvolumen 39,0 cm³ 

Effekt. 2,6 Hk / 1,9 kW 

Sværd 16” - 41 cm 

Kæde 3/8” Lo x .050” 

Oliepumpe Automatisk /   Justerbar 

Olie / Benzintank 0,22 L.  /  0,32 L 

Vægt u/sværd og kæde 4,4 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

2468,00 

3085,00 

Side 5 

• Kædespænding  i sidedæksel. 

• On/off kontakt med choker og halvgas  

 funktion i et greb. 

• Justerbar oliepumpe i aluminium (arbejder ikke   

 ved motorens tomgangs omdrejninger). 

• ”Ice device” 

• ”Nickel-plated” cylinder - stempel m/2 stempelringe. 

• Anti vibrationssystem: 3 fjedre + 2 gu. Ophæng. 

• Elektronikstyret digital tændspole. 

• Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.). 

• Lyddæmper med katalysator.  

• ”Easy-On” startsystem 

• Walbro karburator m. primer 

0502.39154 Emak 2 takts motor 

Slagvolumen 42,9 cm³ 

Effekt 2,9 Hk / 2,1 kW 

Sværd 16” / 41 cm 

Kæde .325”  x .050” 

Oliepumpe Automatisk / justerbar 

Olie / Benzintank 0,22 L. / 0,32 L. 

Vægt u/sværd og kæde 4,5 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

3376,00 

4220,00 

MT4110 (Euro 2) 

Semi-professionelle medium motorsave - Euro 2 

MT4110: Let motorsav til både have– og fritids-

arbejde. Smal og smidig savkrop. Lav vægt i 

forhold til motoreffekten gør saven nem at ar-

bejde med. 

MT4510 



   MT5200  -  Semi-professionel universalsav - Euro 2 

• Kædespænding  i sidedæksel. 

• Semi-automatisk choker. 

• Dekompressionsventil. 

• Justerbar oliepumpe i aluminium (arbejder ikke   

 ved motorens tomgangs omdrejninger). 

• ”Ice device” 

• ”Nickel-plated” cylinder - stempel m/2 stempelringe. 

• Anti vibrationssystem: 3 fjedre + 2 gu. ophæng. 

• Walbro karburator / primer. 

• Kobling (indgreb v. 3600 omdr./min.). 

• Lyddæmper med katalysator.  

Emak 2 takts 

Motor 

MT5200 

0500.89024 

Slagvolumen 51,7 cc  

Effekt 3,4 Hk / 2,5 kW  

Sværd 18” 

46 cm 

Kæde .325” x .058”  

Oliepumpe Automatisk / Justerbar  

Olie / Benzintank 0,27 L. / 0,50 L.   

Vægt u/ sværd og 

kæde 

5,4 Kg  

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

4600,00 

5750,00 

Side 6 



   Professionelle motorsave 

• Kædespænding i sidedæksel 

• On/off kontakt og choker i samme mul-

tifunktion. 

• Dekompressionsventil. 

• Justerbar oliepumpe i aluminium  

• Ice device” 

• ”Nickel-plated” cylinder - diamantbe-

arbejdet stempel m/2 stempelringe. 

• Elektronikstyret digital tændspole. 

• Anti vibrationssystem: 4 gu. ophæng + 

2 fjedre. 

• Walbro karburator med 4 antivibrati-

ons ophæng. 

• ”On Board” kobling 

• Forstærket lyddæmper m. katalysator 

Emak 2 takts motor MT 6500 / MT6510 

0502.59023 - 20” 

Slagvolumen 63,4 cm³ 

Effekt 4,7 Hk / 3,5 kW 

Sværd 

 

20” 

51 cm  

Kæde 3/8” x .058”  

Oliepumpe Automatisk / justerbar 

Olie / Benzintank 0,45 L. / 0,80 L.  

Vægt u/sværd og kæde 6,5 Kg 

Pris ex. moms  

Pris incl moms  

5468,00 

6835,00 

Side 7 



Side 8 

Emak 2 takts motor MT7200 

0501.99014 

20” 

Slagvolumen 70,8 cm³ 

Effekt 5,4 Hk / 4,0 kW 

Sværd 

 

20” 

51 cm   

Kæde 3/8” x .058”  

Oliepumpe Metal 

Olie / Benzintank 0,45 L. / 0,80 L.  

Vægt u/sværd og kæde 6,8 Kg 

Pris ex. moms 3/8” 

Pris incl. moms 3/8” 

5544,00 

6930,00 

• On/off kontakt med choker og halvgas 

funktion i et greb. 

• Dekompressionsventil. 

• Justerbar oliepumpe i metal. 

• ”Ice device” 

• ”Nickel-plated” cylinder - diamantbear-

bejdet stempel m/2 stempelringe. 

• Elektronikstyret digital tændspole m/ 

omdr begrænser (max 13500 +/- 200. 

• Anti vibrationssystem: 4 gu. ophæng + 2 

fjedre. 

• Walbro karburator med 4 antivibrations 

ophæng. 

• Magnesium krumtaphus og sidedæksel. 

• Kobling (indgreb v/3600 omdr./min.) 



• Kædespænding i sidedæksel 

• ”Nickel-plated” cylinder - stempel 

m/2 stempelringe. 

• Elektronikstyret digital tændspole  

• ”On board” kobling 

• ”Easy On” startteknik 

• Walbro karburator / primer 

• Anti vibrationssystem MTT2500:  

1 fjeder + 2 gu ophæng. 

• Anti vibrationssystem MTT3600:  

3 fjeder + 2 gu ophæng. 

• Lyddæmper m/katalysator 

• Stopkontakten returnerer automa-

tisk til ”On” positionen efter hvert 

stop (Altid i ”On” start position). 

Emak 2 takts motor MTT2500 

0502.99011 

MTT3600 

0502.79011 

Slagvolumen 25,4 cm³ 35,1 cm³ 

Effekt 1,3 Hk / 1,0 kW 2,0 Hk / 1,5 kW 

Sværd 10” - 25 cm 12” - 30 cm 

Kæde 1/4”  x .050”  3/8”  x .050”  

Oliepumpe Automatisk  Automatisk/

Justerbar 

Olie / Benzintank 0,19 L. / 0,22 L. 0,23 L / 0,28 L 

Vægt u/sværd og kæde 2,7 Kg 3,8 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

3720,00 

4650,00 

4572,00 

5715,00 

Professionelle motorsave - Lette beskæringssave 

Side 9 

Efco´s kædesave type MT1800 og MT2000 er  

støjsvage og driftsikre kædesave. Elsavene har 

dobbeltvirkende kædebremse, automatisk kæde-

smøring, kædefanger og vibrationsdæmpet mo-

tor. Savene er servicevenlige, lette at vedligehol-

de, og el-motorerne er forsynet med udskiftelige 

kulsæt. El-savene er perfekte til indendørs arbej-

de eller udendørs beskæringsopgaver, både af 

håndværkere og private brugere. 

• Gummibelagt håndtag. 

• Dobbelt kædebremse. 

• Gear og kobling af metal. 

• Termisk overbelastningskontakt, samt 

patenteret stopsystem af kæden ved  

tilbageslag, eller hvis brugeren mister 

kontrollen med saven. 

• Kædespænding i sidedæksel. 

• Kædeolieniveau kan ses gennem 

 transparant olietank. 

  EF 1800E / MT 2000E -  El. save 

 EF1800E 

0510.39002 

MT2000E 

0510.39012 

Spænding 230V - 50Hz 

Effekt 1,8 kW 2,0 kW 

Sværd 

 

14” 

35 cm 

16” 

41 cm 

Kæde 3/8”  x .050”  

Olietank 0,36 L 

Vægt u/sværd og kæde 4,4 Kg  

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

796,00 

995,00 

1168,00 

1460,00 



Side 10 

Sikkerhedsbeklædning 
 

Hjelme 

Jakke m / savværn 

Overall m / savværn 

Bukser m / savværn 

Støvler m / savværn 

Handsker m / savværn 

    Periodisk vedligeholdelse. 
 

• Efter 10 timers drift: Fjern luftfilterdækslet og rens luftfilteret. Udskift, hvis tegn 

på beskadigelse. 

• Undersøg benzinfilteret periodisk. 

• Rens cylinderens køleribber med en børste eller med trykluft. 

• Undersøg og rens tændrøret periodisk. 

• Efter 30 timers drift (buskryddere) afmonteres skruen i vinkelgearet og undersøg 

niveauet af fedt. 

• Undersøg - og udskift, hvis nødvendigt sikkerheds kædestoppet. 

• Vend periodisk sværdet og vær sikker på, at smørrehullerne er fri for snavs 

(kædesave). 



Emak 2 takts motor PTX 2710 

(0612.29030) 

Slagvolumen 27,0 cm³ 

Effekt 1,3 Hk / 1,0 kW 

Justerbar topsav 

(5 positioner) 

Fra 0° til 90° 

Sværd / kæde 10”  -  3/8”x .043”  

 25 cm 

Benzintank 0,6 L 

Totallængde 2,6 / 3,80 meter 

Totalvægt - uden 

sværd og kæde  

7,9 Kg 

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

6740,00 

8425,00 

Stangsav med teleskopskaft - Euro 2 

Side 10 

Efco´s stangsav er designed til beskæring af    

grene uden brug af stiger o.l.. 

PTX 2710 modellen kan med en totallængde på 

3,80 meter beskære grene i op til 5 meters højde. 

Kædesaven kan drejes i 5 positioner fra 0° til 90°. 

(se special brochurer). 

 

• On/off kontakten returnerer automatisk 

til ”On” positionen efter hvert stop.  

• Justerbar oliepumpe. 

• ”Nickel-plated” cylinder - stempel m/2 

stempelringe. 

• Digital tændspole  

• Kobling med Ferodo belægning 

• Walbro karburator / primer 

• Lyddæmper m. katalysator 

• Sele.  



Side 12 

Sværd - kædestørrelser. 
 

  

 

  

 125 - MT2600 - 132S-MTT2500-MTT3600             Vare. nr. 

 

 10”   0501.60097 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 40 led   123.040 

 10”   0502.90132 Sværd 1/4” x .050” (1,3 mm) 58 led 

 12”   0500.30233 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 45 led  123.045 

 14”   0500.30212 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 52 led  123.052 

 

 EP90-100-120 / PT2500-PTX2500-PT2700-PTX2700-PTX2710 
 

 10”   0630.90031 Sværd 3/8” x .043” (1,1 mm) 39 led  113.039 

 

 EF 15E 
 

 14”   0510.12046 Sværd 3/8” x .043” (1,1 mm) 50 led  113.050 

 

 EF 17E - EF 19E - EF 1800E - EF 2000E - El. save. 
 

 14”   0935.00357 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 50 led  123.050 

 16”   0935.00536 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 57 led  123.057 

 16” (MT2000E) 0500.52019 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 57 led  123.057 

 

 134 
 

 14”   0935.00357 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 50 led  123.050 

 

 136 - 140 
 

 12”   0500.30233 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 45 led  123.045 

 14”   0500.30212 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 52 led  123.052 

 16”   0935.00536 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 56 led  123.056 

 

 140S 
 

 13”   0500.62015 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 56 led 114.056 

 16”   0500.62014 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 66 led 114.066 

 

 141 
 

 13”   0938.00066 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 56 led 114.056 

 16”   0938.00067 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 66 led 114.066 

 

 142 - 146 - 147 - 151 - 152-MT5200 
 

 16”   0946.00332 Sværd .325” x .058” (1,5 mm) 66 led 115.066 

 18”   0946.00333 Sværd .325” x .058” (1,5 mm) 72 led 115.072 

 

 MT2200 Li-on 
 

 12”   0500.30233 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 45 led  123.045 



Side 13 

                          Sværd - kædestørrelser. 
 

 

 

 MT350 - MT 3500S         Vare. nr. 

 

 14”   0500.30212 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 52 led   123.052 

 16”   0500.52019 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 57 led  123.057 

 

 137 - MT 3700 - MT3710 - 141S 
 

 14”   0500.30212 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 52 led   123.052 

 16”   0500.52019 Sværd 3/8” x .050” (1,3 mm) 57 led  123.057 

 

 MT4400 - MT4510 
 

 16”   0500.62014 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 66 led   114.066 

 18”   0502.30059 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 72 led 114.072 

 

 141SP - MT4100SP - MT4110 
 

 16”   0500.62014 Sværd .325” x .050” (1,3 mm) 66 led 114.066 

 

 156 - 162 
 

 16”      0500.12038 Sværd .325” x .058” (1,5 mm) 66 led 115.066 

 18”      0500.12039 Sværd .325” x .058” (1,5 mm) 72 led 115.072 

 20”          0500.12040 Sværd .325” x .058” (1,5 mm) 78 led 115.078 

 

 16”      0500.22022 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 60 led  117.060 

 18”      0500.22023 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 68 led  117.068 

 20”      0500.22024 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 72 led  117.072 

 22”      0500.22025 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 77 led  117.077 

 

 MT 6500 
 

 18”      0502.50114 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 68 led  117.068 

 20”      0502.50115 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 72 led  117.072 

 24”      0502.50116 Sværd 3/8” x .058” (1,5 mm) 84 led  117.084 

  

 

 171 - 181 - MT7200 - MT8200 
 

 18”      0970.00300 Sværd     3/8” x .058” (1,5 mm) 68 led    117.068 

 20”      0970.00301 Sværd     3/8” x .058” (1,5 mm) 72 led    117.072 

  

 25”      0970.00293 Sværd     3/8” x .058” (1,5 mm) 88 led    117.088 

 30”      0980.00030 Sværd     3/8” x .058” (1,5 mm) 98 led    117.098 

 

  = udskiftelig sværdnæse 

  = Stellite med ”Lubrijet” oliesmøring 



Side 14 

Jolly kædeslibemaskiner 

 

  

 

  

  

  

  

  

Midi Jolly  

0011.90910 

  

 

  

  

  

  

Jolly Compact 

0113.59004 

  

 

  

  

  

  

  

  

Jolly Evo 

0113.89001 

  

 

  

  

  

  

  

Super Jolly 

0011.50925 

  

 

Jolly Sharp Master 

0118.19000 

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 
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