GARDENA péče o stromy a keře

GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu
střihu s vysokým komfortem
Stříhání silnějších větví bez vynaložení
velké síly:
Vysoká kvalita střihu díky promyšlené
technologii od břitů až po převodovku.
Obzvláště lehká péče díky kvalitním
materiálům a vynikajícímu zpracování.

Nůžky na stromy a pilky
Větší dosah, větší komfort.
Pro hladký, cílený střih také na obtížně
přístupných místech.

Zahradní nůžky
Obzvláště ergonomický tvar.
Rozevření rukojetí je možné přizpůsobit
velikosti ruky uživatele.
Nůžky na větve
S větší sílou a optimální stříhací
geometrií.

Elektrické / akumulátorové nůžky na
živý plot
Moderní a výkonné.
Vhodné také pro vyšší živé ploty.

Nůžky na živý plot
Komfortní stříhání bez únavy.
S jedinečnými tlumiči nárazů, větší sílou
a výrazně redukovanou hmotností.

Akumulátorové nůžky na keře
Bez přívodní šňůry, výkonné
a ergonomické.
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GARDENA elektrické / akumulátorové nůžky na živý plot

GARDENA nůžky na živý plot.
Všechno se točí kolem
komfortu!
Moderní a výkonné
Elektrické nebo akumulátorové, pro malé nebo
velké živé ploty – GARDENA má vždy správné
nůžky na živý plot podle požadavků uživatele.
S novou geometrií nožů a výkonným motorem
zajišťují GARDENA nůžky na živý plot přesný,
čistý střih.

Nůžky na živý plot ErgoCut / HighCut
S moderní, otočnou stříhací jednotkou.
Nejčastěji používané boční stříhání je
možné provozovat bezpečně, velmi
pohodlně a snadno bez vykroucených
rukou.
Uživatel se nachází vždy v ideální pozici.
Teleskopické nůžky na živý plot
HighCut
Jedinečné na trhu.
Pohodlné stříhání vysokých živých
plotů z bezpečného místa na zemi –
bez žebříku.
S moderní, otočnou stříhací jednotkou.

Akumulátorové nůžky na živý
plot EasyCut / ErgoCut
a HighCut
Dostanou živý plot do formy.
Dlouhá životnost, vysoký výkon
a dobití možné kdykoliv:
vyměnitelný akumulátor
s lithiovou technologií pro dobu
chodu cca 60 minut.

Parametry
Č.v.

Elektrické nůžky na živý plot
EasyCut
EasyCut
ErgoCut
42
46
48
8870-20
8871-20
8875-20

ErgoCut
58
8876-20

HighCut
48
8880-20

Výkon

400 W

450 W

550 W

550 W

550 W

Doba chodu
Délka nožů
Vzdálenost zubů
Otočná stříhací jednotka
Teleskopické

–
42 cm
16 mm
–
–

–
46 cm
20 mm
–
–

–
48 cm
27 mm
ano
–

–
58 cm
27 mm
ano
–

–
48 cm
27 mm
ano
ano
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Akumulátorové nůžky na živý plot
EasyCut
EasyCut
ErgoCut
42 Accu
50-Li
48-Li
8872-20
8873-20
8878-20

HighCut
48-Li
8882-20

NiMH Accu
18 V / 1,6 Ah
60 min.
42 cm
16 mm
–
–

60 min.
48 cm
16 mm
ano
ano

Li-Ion Accu 18 V / 1,6 Ah
60 min.
50 cm
16 mm
–
–

60 min.
48 cm
16 mm
ano
–

Název výrobku

GARDENA elektrické
nůžky na živý plot

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

8870-20
887007
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 42
Délka nožů: 42 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 400 W.

1

8871-20
887106
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 46
Délka nožů: 46 cm.
Vzdálenost zubů: 20 mm.
Výkon: 450 W.

1

GARDENA elektrické nůžky na živý plot
ErgoCut
Komfortní elektrické nůžky na živý plot se
stříhací jednotkou otočnou o 90° – uživatel
vždy stojí u živého plotu v ideální stříhací
pozici.
Ergonomicky tvarované držadlo – pohodlná
a bezpečná práce v každé stříhací pozici.
Nová geometrie nožů a laserem řezané přesné
nože drží stříhaný materiál a zajišťují účinný,
rychlý a čistý střih.
Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem:
chrání uživatele před zpětným nárazem při
stříhání v blízkosti země.
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Odlehčení kabelu v tahu – zabraňuje
náhodnému uvolnění prodlužovacího kabelu.
4-barevný displejový karton.

8875-20
887502
Elektrické nůžky na živý plot ErgoCut 48
Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 27 mm.
Výkon: 550 W.

1

8876-20
887601
Elektrické nůžky na živý plot ErgoCut 58
Délka nožů: 58 cm.
Vzdálenost zubů: 27 mm.
Výkon: 550 W.

1

GARDENA elektrické nůžky na živý plot
HighCut 48
Komfortní nůžky na živý plot pro pohodlné
stříhání vysokých živých plotů z bezpečného
místa na zemi – teleskopické až do výšky 2 m,
dosah cca 3 m.
Výkyvná hlava umožňuje stříhat jak vršky
živých plotů, tak půdopokryvné rostliny.
S otočnou stříhací jednotkou 90° – uživatel
stojí vždy v ideální stříhací pozici vedle živého
plotu.
Ergonomicky tvarované rukojeti – pohodlná
a bezpečná práce v každé stříhací pozici.
Nová geometrie nožů a laserem řezané přesné
nože dobře drží stříhaný materiál pro účinný,
rychlý a čistý střih.
Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem:
chrání uživatele před zpětným nárazem při
stříhání v blízkosti země.
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Odlehčení kabelu v tahu – zabraňuje
náhodnému uvolnění prodlužovacího kabelu.
4-barevný displejový karton.

8880-20
888004
Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 27 mm.
Výkon: 550 W.
Teleskopické: + 62 cm.

1

GARDENA ošetřující sprej
Ideální pro péči o zahradní nářadí.
Nízká viskozita, zlepšuje kluzné vlastnosti
a snižuje opotřebení pohyblivých dílů.
Rozpouští špínu a zabraňuje korozi kovových
dílů.
Je biologicky rozložitelný.
Je úsporný a rovnoměrně rozprašuje.
Na atraktivní podložce.

2366-20
236607
Obsah 200 ml.

GARDENA elektrické nůžky na živý plot
EasyCut
Lehké elektrické nůžky na živý plot
s ergonomicky tvarovanými držadly s velkým
spouštěcím tlačítkem pro pohodlnou
a bezpečnou práci v každé stříhací situaci.
Optimální geometrie nožů zajišťuje účinný,
rychlý a čistý střih.
Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem:
chrání uživatele před zpětným nárazem při
stříhání v blízkosti země.
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Odlehčení kabelu v tahu – zabraňuje
náhodnému uvolnění prodlužovacího kabelu.
4-barevný displej.

"MU


126

12

Název výrobku

GARDENA akumulátorové nůžky na živý plot

GARDENA nůžky na živý plot EasyCut 42
Accu
Lehké akumulátorové nůžky na živý plot
s ergonomicky tvarovanou rukojetí a snadnou
manipulací.
Optimalizovaná geometrie nožů zajišťuje
účinný, rychlý a čistý střih.
Výkonný akumulátor NiMH pro velký stříhací
výkon.
Vyměnitelný akumulátor NiMH je vhodný také
pro trimmer SmallCut 300 Accu.
4-barevný displejový karton.

Accu

GARDENA akumulátorové nůžky na živý
plot EasyCut 50-Li
Lehké akumulátorové nůžky na živý plot
s ergonomicky tvarovanými rukojetěmi
s velkým spouštěcím tlačítkem pro pohodlné
a bezpečné spouštění v každé stříhací situaci.
Optimalizovaná geometrie nožů zajišťuje
účinný, rychlý a čistý střih. Vysoká životnost
nožů. Ochrana před zpětným nárazem: chrání
uživatele před zpětným nárazem při stříhání
v blízkosti země. Chrání nože a zvyšuje jejich
životnost. Optimální kapacita akumulátoru pro
účinnou práci min. 30 min. (doba chodu
60 min.). Vyměnitelný lithiový akumulátor pro
různé výrobky.
4-barevný displejový karton.

Li-Ion

GARDENA akumulátorové nůžky na živý
plot ErgoCut 48-Li
Komfortní akumulátorové nůžky na živý plot
se stříhací jednotkou otočnou o 90° – uživatel
stojí vždy v ideální stříhací pozici vedle živého
plotu. Ergonomicky tvarované rukojeti –
pohodlná a bezpečná práce v každé stříhací
pozici. Nová ergonomie nožů a laserem
řezané přesné nože drží stříhaný materiál a
zajišťují účinný, rychlý a čistý střih.
Vysoká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem:
chrání uživatele před zpětným nárazem při
stříhání v blízkosti země.
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Optimální kapacita akumulátoru pro účinnou
práci min. 30 min. (doba chodu cca 60 min.).
Vyměnitelný lithiový akumulátor pro různé
výrobky.
4-barevný displejový karton.

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

8872-20

887205
Délka nožů: 42 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

1

Novinka

NiMH

8834-20

Novinka

POWER

Li-Ion
POWER

883405
2
Náhradní akumulátor NiMH 18 V / 1,6 Ah
(bez vyobr.)
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Hmotnost: 570 g.

8873-20
887304
Délka nožů: 50 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

1

8878-20
887809
Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

1

GARDENA akumulátorové nůžky na živý
plot HighCut 48-Li
Komfortní nůžky na živý plot pro pohodlné
stříhání vysokých živých plotů z bezpečného
místa na zemi – teleskopické až do 2 m –>
dosah cca 3 m. Výkyvná hlava umožňuje stříhat
jak vršky živých plotů, tak půdopokryvné
rostliny. Se stříhací jednotkou otočnou o 90° –
uživatel stojí vždy v ideální stříhací pozici vedle
živého plotu.
Ergonomicky tvarované rukojeti – pohodlná
a bezpečná práce v každé stříhací pozici.
Nová geometrie nožů a laserem řezané přesné
nože dobře drží stříhaný materiál pro účinný,
rychlý a čistý střih. Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem: chrání
uživatele před zpětným nárazem při stříhání
v blízkosti země. Chrání nože a zvyšuje jejich
životnost.
Optimální kapacita akumulátoru pro účinnou
práci min. 30 min. (doba chodu cca 60 min.).
Vyměnitelný lithiový akumulátor pro různé
výrobky.
4-barevný displejový karton.

Li-Ion

8882-20
888202
Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Teleskopické: + 62 cm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

1

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion
18 V / 1,6 Ah
Silný, spolehlivý zdroj energie pro různé
výrobky GARDENA. Lithiové akumulátorové
články, nenáročné na údržbu: vždy připravené
k použití – dobíjení je možné kdykoliv.
Nízká hmotnost. 4-barevný displejový karton.

Li-Ion

8839-20
883900
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Hmotnost: 420 g.

2

POWER

POWER
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GARDENA akumulátorové nůžky na keře

GARDENA akumulátorové nůžky na keře.
Pohodlné, výkonné – pro přesný tvarovací
střih.

Uskutečňování kreativních nápadů
Přesné koule, kužely nebo spirály,
umělecky přistřižené sochy nebo
účinný střih keřů a malých živých
plotů – nic není problém!

-J*PO
108&3

Akumulátorové nůžky na keře 30 ComfortCut
Pohodlné a výkonné.

Název výrobku

Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut
Skvělá ergonomie.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře
ClassicCut
Šikovné, lehké a obratné.

GARDENA akumulátorové nůžky na keře

Č.v.

EAN
4 078500

8898-20
889803
Doba chodu: až do cca 50 min.
Délka střihu: 30 cm.
Max. průměr stříhané větve: 8 mm.
Hmotnost: 1.600 g.

GARDENA akumulátorové nůžky na keře
ComfortCut 30
Pro pohodlný zpětný řez mladých živých plotů
a keřů bez přívodní šňůry.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Ergonomická rukojeť.
Dodatečný úchop ulehčuje manipulaci.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky
stříhání.
S ochranou dorazu: chrání před zpětným
nárazem při stříhání u země.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.
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Jedn.bal.
v ks

1

Název výrobku

GARDENA akumulátorové nůžky na keře

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

GARDENA akumulátorové nůžky na keře
ComfortCut
Pro pohodlný tvarovací střih keřů,
k zastřihávání výhonků, ke stříhání keřů
a křovin.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Výkyvná komfortní rukojeť pro optimální
přizpůsobení se přirozenému držení ruky.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky
stříhání.
Vyměnitelné kvalitní nože, přesně broušené,
s antiadhezivním povlakem.
Jedinečná výměna nožů: rychle, snadno
a bezpečně – bez nářadí.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou.
Přestavitelné na nůžky na trávu a tvarování
keřů.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

8895-20
889506
Doba chodu: až do cca 90 min.
Délka střihu: 18 cm.
Hmotnost: 950 g.

3

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu
a nůžky na keře ComfortCut
Atraktivní kompletní nabídka s cenovým
zvýhodněním.
Pro stříhání okrajů trávníků, tvarovací a zpětný
střih a zastříhávání keřů.
4-barevný obal.

8897-20
889704
Obsah:
1 x akumulátorové nůžky ComfortCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x nože na keře 18 cm.

3

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu
a keře ClassicCut – sada
Atraktivní kompletní nabídka s cenovým
zvýhodněním.
Ke stříhání okrajů trávníku a tvarování keřů.
4-barevný obal.

8887-20
888707
Obsah:
1 x akumulátorové nůžky ClassicCut,
1 x nože na trávu a keře 8 cm,
1 x nože na keře 12,5 cm.

3

GARDENA teleskopická otočná násada
Pro vzpřímené držení těla při stříhání okrajů
trávníku a půdopokryvných rostlin a větší
dosah u vyšších živých plotů nebo u bočního
tvarovacího střihu.
Vhodná pro všechny GARDENA akumulátorové nůžky.
Rychlá a snadná montáž díky bezkabelovému
zástrčnému spojení.
Ergonomická rukojeť: perfektně se drží.
Oboustranně otočná po 45°.
Plynule výškově nastavitelná od 85 do 120 cm
k přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
a pracovní situaci.
Druhá možnost úchopu, ideální při používání
akumulátorových nůžek na keře.
4-barevný displejový karton.

8899-20

GARDENA nože na trávu a tvarování keřů
Pro akumulátorové nůžky ClassicCut
a ComfortCut. 4-barevný displejový karton.

2340-20
234009
Šířka střihu: 8 cm.

4*

GARDENA nože na keře 12,5 cm
Pro akumulátorové nůžky ClassicCut
a ComfortCut. 4-barevný displejový karton.

2342-20
234207
Délka střihu: 12,5 cm.

4*

GARDENA nože na keře 18 cm
Pro akumulátorové nůžky ClassicCut
a ComfortCut. 4-barevný displejový karton.

2343-20
234306
4*
Délka střihu: 18 cm.
* Prodej pouze v kompletním balení po 4 kusech!
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889902

3

