GARDENA péče o trávník

GARDENA výrobky pro péči o trávník:
Pohodlný způsob, jak pečovat o trávník
GARDENA je expert pro péči
o trávník a přináší na trh pořád
nová výrobková a systémová
řešení, která jsou jednoduše
chytrá a promyšlená.
Vyznačují se především:
Nejsnadnější manipulací.
Velmi příjemnou obsluhou.
Mobilitou a pohyblivostí.
Vysokým výkonem.
Moderní technologií.
Perfektními pracovními výsledky.

Akumulátorové sekačky na
trávu PowerMax™
Účinně posekaná tráva; velmi
pohodlné, bez kabelu a benzinu.

Benzinové sekačky na trávu
Silné v trávě, spolehlivé a
pohodlné při používání.

Nůžky na trávu
Skvěle se drží.

Vřetenové sekačky
S lehkostí k perfektnímu,
anglickému trávníku.

Turbotrimmer
Pro každou zahradu správný
trimmer.

Elektrický provzdušňovač
a vertikutátor
Maximální výkon v kompaktním
přístroji.

Sypací vozíky
S patentovaným dávkovacím
systémem.
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Akumulátorové nůžky na trávu
Bez přívodní šňůry, výkonné
a ergonomické.

GARDENA sekačky na trávu PowerMax™

Čistá síla, která poseká každý trávník

Sekačky na trávu PowerMax™
Promyšlená a pohodlná výbava je plně
přizpůsobena přáním zákazníků.
Moderní, silný a dynamický design.
PowerPlus u sekaček na trávu
PowerMax™
Výkonný motor se silnou převodovkou
a velkou průtažnou silou pro vždy přesné
sekání.
Díky tomu je i sekání vysoké nebo vlhké
trávy hračkou.

Nový a moderní
kokpit pro intuitivní
a pohodlnou obsluhu.

Díky nové technice je sekání znatelně
snazší.

Centrální a snadné
nastavení výšky sekání.

Velká zadní kolečka
pro vyšší pohyblivost
a obratnost.

Velmi snadné odejmutí sběrného
koše, umístěného uprostřed
rámu.

3 v 1: podle potřeby buď seká,
sbírá nebo mulčuje.
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Složená a uklizená obratem ruky.

Název výrobku

GARDENA elektrické
sekačky na trávu

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

GARDENA elektrické sekačky na trávu
PowerMax™ 32 E / 34 E
Výkonná a pohodlná elektrická sekačka
s PowerPlus: výkonný motor se silnou
převodovkou a velkou průtažnou silou pro
přesné sekání trávy s optimálním sběrným
košem.
Kromě toho tato technologie redukuje
celkovou hmotnost sekačky a tím citelně
ulehčuje práci.
Průhledné okénko pro kontrolu stavu naplnění
koše (pouze č.v. 4031).
Centrální a pohodlné nastavení výšky sekání
v 5 polohách se stupnicí.
Zaklapávací skládací rám pro úsporu místa při
transportu a pro kompaktní skladování.
Ergonomicky tvarovaný spínač se startovacím
knoflíkem a odlehčením kabelu v tahu.
Centrální držadlo pro snadný transport
sekačky.
Plášť: nárazuvzdorný plast.
4-barevný displejový karton.

4033-20
403306
1
Elektrická sekačka na trávu 32 E PowerMax™
Motor: 1.200 W.
Pracovní šířka: 32 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 29 l.
Hmotnost: 8,5 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 300 m2.

GARDENA elektrické sekačky na trávu
PowerMax™ 36 E / 42 E
Technické provedení jako elektrické sekačky
na trávu PowerMax™ 32 E / 34 E.
Dodatková výbava:
Vybaveno mulčovací jednotkou:
podle potřeby lze sekat, sbírat nebo mulčovat.
Optimální manipulace se sběrným košem díky
jeho velmi snadnému odnětí, s velkým vyhazovacím otvorem pro snadné vyprazdňování.
Průhledné okénko pro kontrolu stavu naplnění
koše.
Extra velká zadní kolečka pro ještě lepší
obratnost a pohyblivost.
Kolečka z měkčeného plastu se speciálním
profilem pro dobrou přilnavost k povrchu
a příjemný chod.

4037-20
403702
1
Elektrická sekačka na trávu 36 E PowerMax™
Motor: 1.500 W.
Pracovní šířka: 36 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 40 l.
Hmotnost: 13,5 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 500 m2.

4031-20

Novinka

403108
1
Elektrická sekačka na trávu 34 E
PowerMax™
Motor: 1.400 W.
Pracovní šířka: 34 cm.
Centrální nastavení výšky:
5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 40 l.
Hmotnost: 10,9 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do
cca 400 m2.

4043-20
404303
1
Elektrická sekačka na trávu 42 E PowerMax™
Motor: 1.700 W.
Pracovní šířka: 42 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 50 l.
Hmotnost: 13,9 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 800 m2.

GARDENA náhradní nůž
Pro GARDENA elektrické sekačky na trávu
32 E, 34 E, 36 E a 42 E PowerMax™.
Kalená ocel, s práškovým nástřikem.
Informativní jednotlivé balení.

4079-20

Novinka

407908
Pro č.v. 4031.

3*

4082-20
408202
Pro č.v. 4043.

3*

4081-20
408103
Pro č.v. 4037.

3*

4080-20
408004
Pro č.v. 4033.

3*

* Prodej pouze v kompletním balení se 3 kusy!
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GARDENA akumulátorové sekačky PowerMax™
S výkonnými lithiovými články,
nenáročnými na péči.
Bez paměťového efektu.
Vždy připravená k použití –
dobíjení je možné kdykoliv.
Krátký čas potřebný k nabíjení.
Delší životnost akumulátorových
článků.
Nízká hmotnost.

Bez přívodní šňůry
a energií z akumulátoru
Účinně posekaná tráva; velmi
pohodlné, bez kabelu a benzinu.
Šetří čas díky větší svobodě pohybu.
Se všemi výhodami výrobků
z rodiny PowerMax™.

-J*PO
108&3

Název výrobku

GARDENA
akumulátorové sekačky

Č.v.

EAN
4 078500

7
Jedn.bal.
v ks

GARDENA akumulátorové sekačky
PowerMax™
Pro účinné, pohodlné sekání bez přívodní
šňůry.
S výkonným lithium-iontovým vyměnitelným
akumulátorem 36 V / 3,0 Ah, nenáročným na
péči.
Obzvláště snadné odnímání k nabíjení mimo
sekačku.
Svítící dioda pro zobrazení stavu nabití
akumulátoru.
Speciální technologie nožů zajistí optimálně
posekanou trávu.
S mulčovací jednotkou: libovolně je možné
sekání a sbírání nebo mulčování.
Optimální manipulace se sběrným košem díky
snadnému odejmutí a velký vyhazovací otvor
pro snadné vyprázdňování.
Velké průhledné okénko ukazuje, kdy je
potřeba vyprázdnit koš.
Extra velká zadní kolečka pro větší obratnost
a pohyblivost.
Kolečka z měkčeného plastu se speciálním
profilem pro lepší přilnavost a příjemný chod.
S kluznými ložisky.
Centrální, pohodlné nastavení výšky sekání
v 5 stupních se stupnicí.
Zaklapávací dělený rám s rychloupínači pro
snadný transport a úsporné skladování.
Ergonomicky tvarovaný spínač, který se
příjemně drží v ruce.
Se startovacím knoflíkem.
Nízká celková hmotnost.
Centrální držadlo pro snadné přenášení
sekačky.
Plášť: nárazuvzdorný plast.
Doporučené příslušenství: rychlonabíječka,
č.v. 8831.
4-barevný displejový karton.

4035-20
403504
1
Akumulátorová sekačka PowerMax™ 36 A Li
Lithiový akumulátor: 36 V / 3,0 Ah.
Pracovní šířka: 36 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 27 – 65 mm.
Sběrný koš: 40 l.
Hmotnost: 15,4 kg.
Výkon sekačky na jedno nabití: cca 150 – 300 m2.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 36 V
Silný a spolehlivý zdroj energie, nenáročný
na údržbu, pro GARDENA akumulátorové
sekačky na trávu PowerMax™ 36 A Li
a 42 A Li.
S výkyvným, pohodlným držadlem.
4-barevný displejový karton.

8836-20
883603
Náhradní akumulátor
Výkon: 36 V / 3,0 Ah.
Hmotnost: 1,7 kg.

1

8837-20
883702
Náhradní akumulátor
Výkon: 36 V / 4,5 Ah.
Hmotnost: 2,2 kg.

1

GARDENA náhradní nože
Pro GARDENA akumulátorové sekačky
PowerMax™.
Kalená, speciální ocel.
Speciální technologie nožů pro optimální
sekání trávy.
Informativní jednotlivé balení.

4083-20
408301
Pro č.v. 4035.

3*

4084-20
408400
Pro č.v. 4041.

3*

4041-20
404105
1
Akumulátorová sekačka PowerMax™ 42 A Li
Lithiový akumulátor: 36 V / 4,5 Ah.
Pracovní šířka: 42 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 27 – 65 mm.
Sběrný koš: 50 l.
Hmotnost: 16,8 kg.
Výkon sekačky na jedno nabití: cca 200 – 400 m2.

* Prodej pouze v kompletním balení se 3 kusy!
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