GARDENA turbosekačky

Turbotrimmery: pro každou zahradu správná turbosekačka

Struktura sortimentu podle účelu
používání vytváří prostor pro zvýšení
obratu.
Modely sekaček jsou důsledně
vybaveny podle potřeb a požadavků
spotřebitelů.

-J*PO
108&3

Bezkabelová svoboda při sekání trávy
Akumulátorové články nenáročné na
údržbu: vždy připraven k použití –
dobíjení je možné v kteroukoliv dobu.
Krátký čas potřebný k nabití.
Nízká hmotnost.

.

4
Malé zahrady
Pro drobné vyčišťovací práce v zahradě.

Rodinné zahrady
Pro delší okraje trávníku a těžko dostupná
místa.

-

9-

Velké zahrady
Dlouhé okraje trávníku, malé plochy,
těžko dostupná místa a převislé okraje.

Parametry
Č.v.

SmallCut
300
8845-20

EasyCut
400
8846-20

ComfortCut PowerCut SmallCut
450
500
300 Accu
8847-20
8848-20
8844-20

Ø sečení
Provedení

230 mm
elektrické

250 mm
elektrické

250 mm
elektrické

270 mm
elektrické

Výkon motoru
Čas potřebný k nabíjení
(u prázdného akumulátoru)
Hmotnost
Ø struny

300 W

400 W

450 W

500 W

1,9 kg
1,5 mm

Délka struny
10 m
Ramínko na ochranu rostlin
Teleskopická násada
Nastavení sklonu tyče
90°-střih okrajů trávníku

AccuCut
400 Li
8840-20

AccuCut
450 Li
8841-20

230 mm
230 mm
230 mm
NiMH Accu
Li-Ion Accu
18 V / 1,6 Ah
18 V / 1,6 Ah
cca 3 hod.

cca 3 hod. cca 3 hod.
2,4 kg
2,8 kg
Rotor-Cut-systém:
plastové nože

2,4 kg
1,6 mm

2,8 kg
1,6 mm

3,0 kg
1,6 mm

2,0 kg
1,5 mm

6m
●
●
●

6m
●
●
●
●

6m
●
●
●
●

10 m
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Divoké zahrady
Velké plochy se silnou trávou, plevelem
a divokým porostem.

●
●
●

●
●
●
●

ProCut
800
8851-20

ProCut
1000
8852-20

350 mm
elektrické

350 mm
elektrické

800 W

1.000 W

5,0 kg
2,0 mm

5,7 kg
2,0 mm

2x3m

2x3m

Název výrobku

GARDENA
turbosekačky

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

GARDENA turbotrimmer SmallCut 300
Lehký, šikovný trimmer pro drobné
vyčišťovací práce v zahradě.
Pohodlné, bezpečné vedení díky obouruční
obsluze.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným
zapnutím.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé vedení
kabelu.
S plně automatickým prodloužením struny.
S krytem cívky se strunou pro dodatečnou
ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
S náhradní cívkou.
Montáž bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8845-20
884501
Ø sečení:
230 mm
Výkon motoru: 300 W
Ø struny:
1,5 mm
Délka struny:
10 m

2

GARDENA turbotrimmer EasyCut 400
Lehký, šikovný trimmer pro delší okraje
trávníku a těžko dostupná místa.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné
držení sekačky v zapnutém stavu.
Extra dlouhá nastavitelná dodatková rukojeť
pro pohodlné a bezpečné vedení.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení
přívodné šňůry.
Otočná rukojeť pro sekání převislých okrajů.
Teleskopická násada pro individuální
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
(90 až 120 cm).
Nastavení sklonu násady usnadňuje práci na
těžko dostupných místech.
Výklopné ramínko na ochranu rostlin.
Kontrolované prodloužení struny pomocí
poklepové automatiky.
S krytem cívky pro dodatečnou ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8846-20
884600
Ø sečení:
250 mm
Výkon motoru: 400 W
Ø struny:
1,6 mm
Délka struny:
6m

GARDENA turbotrimmer ComfortCut 450
Lehký, šikovný trimmer pro delší okraje
trávníků, těžko dostupná místa a sekání
převislých okrajů.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné
držení sekačky v zapnutém stavu.
Extra dlouhá nastavitelná dodatková rukojeť
pro pohodlné a bezpečné vedení.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení
přívodné šňůry.
Teleskopická násada pro individuální
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
(90 až 120 cm).
Nastavení sklonu násady usnadňuje práci na
těžko dostupných místech.
90° - sekání převislých okrajů.
Kompletně s přídavnými kolečky pro ještě
snadnější vedení, zaklapávací.
Výklopné ramínko na ochranu rostlin.
Kontrolované prodloužení struny pomocí
poklepové automatiky.
S krytem cívky pro dodatečnou ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8847-20
884709
Ø sečení:
250 mm
Výkon motoru: 450 W
Ø struny:
1,6 mm
Délka struny:
6m

2

GARDDENA turbotrimmer PowerCut 500
Silný, šikovný trimmer pro dlouhé okraje
trávníků, malé plochy, těžko dostupná místa
a sekání převislých okrajů.
Provedení jako u turbotrimmeru
ComfortCut 450 (č.v. 8847), ale s vyšším
výkonem.
4-barevný displejový karton.

8848-20
884808
Ø sečení:
270 mm
Výkon motoru: 500 W
Ø struny:
1,6 mm
Délka struny:
6m

2

Prodej pouze v kompletním balení se 2 kusy!

2

Prodej pouze v kompletním balení se 2 kusy!
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Název výrobku

GARDENA turbotrimmer SmallCut 300
Accu
Lehký, šikovný akumulátorový turbotrimmer
pro drobné vyčišťovací práce v zahradě.
Výkonný NiMH-akumulátor pro vysoký výkon
při sekání, vyměnitelný.
Pohodlné, bezpečné vedení díky 2-ručnímu
provedení.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným
zapnutím.
S plně automatickým prodlužováním struny.
S krytem cívky pro dodatečnou ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
Kompletně s akumulátorem a nabíječkou.
Montáž bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

GARDENA náhradní akumulátor
NiMH 18 V / 1,6 Ah
Silný a spolehlivý energetický zdroj pro
GARDENA turbotrimmer SmallCut 300 Accu
a GARDENA nůžky na živý plot EasyCut 42
Accu.
Akumulátorové články NiMH šetrné
k životnímu prostředí.
4-barevný displejový karton.

GARDENA turbotrimmer AccuCut 400 Li
Lehký, šikovný akumulátorový trimmer pro
vyčišťovací práce v zahradě a sekání na těžko
dostupných místech.
Výkonné lithiové akumulátorové články pro
velký výkon, nenáročné na údržbu,
vyměnitelné.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné
držení sekačky v zapnutém stavu.
Extra dlouhá nastavitelná dodatková rukojeť
pro pohodlné a bezpečné vedení.
Otočná rukojeť pro sekání převislých okrajů.
Teleskopická násada pro individuální
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
(90 až 120 cm).
Nastavení sklonu násady usnadňuje práci na
těžko dostupných místech.
Výklopné ramínko na ochranu rostlin.
Rotor-Cut-systém pro přesné výsledky sekání,
velmi tichý.
Kompletně s akumulátorem, zásobníkem na
náhradní nožíky a 20 náhradními nožíky.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

GARDENA
turbosekačky

EAN
4 078500

8844-20

884402
2
Ø sečení:
230 mm
Akumulátor NiMH: 18 V / 1,6 Ah
Pracovní doba:
cca 25 minut (vystačí na
posekání cca 800 m
okrajů trávníku)
Čas nabíjení
(při prázdném
akumulátoru):
cca 3 h

Novinka

Accu

NiMH

8834-20

Accu

Novinka

NiMH

Li-Ion
POWER

Jedn.bal.
v ks

883405
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Hmotnost: 570 g.

8840-20
884006
Ø sečení:
Lithiový akumulátor:
Pracovní doba:

2

2
230 mm
18 V / 1,6 Ah
cca 30 minut (vystačí na
postříhání cca 1.000 m
okrajů trávníku)

Čas nabíjení
(při prázdném akumulátoru): cca 3 h

Li-Ion
POWER

8841-20
884105
Ø sečení:
Lithiový akumulátor:
Pracovní doba:

GARDENA turbotrimmer AccuCut 450 Li
Lehký, šikovný akumulátorový trimmer pro
delší okraje trávníku a těžko dostupná místa.
Provedení jako u turbotrimmeru AccuCut 400
Li (č.v. 8840) s dodatkovou zvláštní výbavou:
90°-sekání převislých okrajů.
Kompletně s dodatkovým kolečkem pro ještě
snadnější vedení, zaklapávací.
4-barevný displejový karton.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion
18 V / 1,6 Ah
Silný, spolehlivý zdroj energie pro GARDENA
turbotrimmery AccuCut 400 Li/AccuCut 450 Li
a různé výrobky GARDENA.
Lithiové akumulátorové články nenáročné na
údržbu: vždy připravené – dobíjení je možné
v kteroukoliv dobu.
Nízká hmotnost.
4-barevný displejový karton.

Č.v.

2
230 mm
18 V / 1,6 Ah
cca 30 minut (vystačí na
postříhání cca 1.000 m
okrajů trávníku)

Čas nabíjení
(při prázdném akumulátoru): cca 3 h

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

Li-Ion
POWER


114

2

Název výrobku

GARDENA
turbosekačky

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

GARDENA turbotrimmer ProCut 800
Silný trimmer pro velké plochy se silnou
trávou, plevelem a divokým porostem.
Vyvážené rozdělení hmotnosti.
Pohodlné, bezpečné vedení sekačky díky
výškově nastavitelné dodatkové rukojeti.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné
držení sekačky v zapnutém stavu.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení
kabelu.
Snadné nošení pomocí dodávaného popruhu.
Výkonný 2-strunový sekací systém
s kontrolovaným prodlužováním struny
pomocí poklepové automatiky.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8851-20
885102
Ø sečení:
350 mm
Výkon motoru: 800 W
Ø struny:
2,0 mm
Délka struny:
2x3m

1

GARDENA turbotrimmer ProCut 1000
Velmi silný trimmer pro velké plochy se silnou
trávou, plevelem a divokým porostem.
Ergonomický a pohodlný pro déle trvající
práce.
Vyvážené rozdělení hmotnosti.
Pohodlná obouruční obsluha pro bezpečné
vedení díky speciální rukojeti, výškově nastavitelné a zaklapávací pro úsporné skladování.
Bezpečnostní spouštěč chrání před
neúmyslným zapnutím.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení
kabelu.
Snadné nošení pomocí dodávaného popruhu.
Výkonný 2-strunový sekací systém
s kontrolovaným prodlužováním struny
pomocí poklepové automatiky.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8852-20
885201
Ø sečení:
350 mm
Výkon motoru: 1.000 W
Ø struny:
2,0 mm
Délka struny:
2x3

1

GARDENA přídavná kolečka
Vhodná pro turbotrimmery EasyCut 400
a turbotrimmer AccuCut 400 Li.
Usnadňují vedení turbotrimmeru.
Jednoduše se zaklapnou.
Snadná montáž bez nářadí.
4-barevný displejový karton.

5310-20

GARDENA náhradní cívka se strunou
Pro turbotrimmery SmallCut 300 (č.v. 8845) a
turbotrimmery SmallCut 300 Accu (č.v. 8844).
4-barevná blistrová karta.

5306-20
530606
Zásoba struny 10 m.

6*

GARDENA náhradní cívka se strunou
Pro turbotrimmery EasyCut 400 (č.v. 8846),
ComfortCut 450 (č.v. 8847) a PowerCut 500
(č.v. 8848). 4-barevná blistrová karta.

5307-20
530705
Zásoba struny 6 m.

6*

GARDENA náhradní cívka se strunou
Pro turbotrimmery ProCut 800 (č.v. 8851)
a ProCut 1000 (č.v. 8852).
4-barevná blistrová karta.

5308-20
530804
Zásoba struny 2 x 3 m.

6*

GARDENA náhradní nožíky
Pro turbotrimmer AccuCut 400 Li (č.v. 8840),
AccuCut 450 Li (č.v. 8841) a accuCut
(č.v. 2417).
Obsah: 20 kusů.
4-barevná blistrová karta.

5368-20

531009

4

* Prodej pouze v kompletním balení se 6 kusy!

536806

Prodej pouze v kompletním balení se 6 kusy!
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GARDENA akumulátorové nůžky

GARDENA akumulátorové nůžky –
maximální pohodlí při stříhání okrajů trávníku
a péči o keře pro hobby zahrádkáře

Skvěle strukturovaný a umístěný sortiment akumulátorových nůžek.

Výměna nožů –
bez nářadí
Rychle, snadno
a bezpečně.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut
Šikovné, lehké a obratné.
Univerzální použití: ke stříhání okrajů trávníku a ke
tvarování keřů.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře
ComfortCut
Perfektní ergonomie.
Výkyvná komfortní rukojeť k ergonomickému stříhání okrajů trávníku
a tvarování keřů.

-J*PO
108&3

Lithium-iontové akumulátorové články,
nenáročné na péči
Výkonné a kdykoliv připravené k použití.
Rychlé nabíjení, dobíjení je možné kdykoliv.
Bez samovybíjení a paměťového efektu.

Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30
Pohodlné a silné.
Ideální pro bezkabelový střih mladých živých plotů a keřů.

Parametry

Č.v.

ClassicCut
Nůžky na Nůžky na
trávu
trávu a nůžky
na keře – sada
8885-20
8887-20

ComfortCut
Nůžky na trávu Nůžky na
s teleskopickou trávu
násadou – sada
8890-20
8893-20

Šířka střihu
Délka střihu
Počet akumulátorů
Doba chodu až do
Střihací výkon až do
Doba nabíjení
(prázdného akumulátoru)

8 cm

8 cm
8 cm
12,5 cm
1 x Li-Ion 1 x Li-Ion
1 x Li-Ion
cca 45 min.
800 m
cca 90 % = 4 hod. / 100 % cca 6 hod.

8 cm

Hmotnost cca

650 g

900 g

950 g

1.100 g
116

Nůžky na keře
8895-20

ComfortCut 30
Nůžky na trávu Nůžky na keře
a nůžky na
keře – sada
8897-20
8898-20

8 cm
18 cm
18 cm
2 x Li-Ion
2 x Li-Ion
2 x Li-Ion
cca 90 min.
1.400 m
1.400 m
cca 90 % = 6 hod. / 100 % cca 7,5 hod.
1.050 g

1.250 g

30 cm
3 x Li-Ion
cca 50 min.
cca 90 % =
8 hod. / 100 %
cca 9,5 hod.
1.600 g

Název výrobku

GARDENA aku-nůžky

Č.v.

EAN
4 078500

Jedn.bal.
v ks

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu
ClassicCut
Pro pohodlné stříhání okrajů trávníku
a tvarování keřů bez přívodní šňůry.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Ergonomická rukojeť.
Velká průtažná síla pro lepší 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.
Možnost přestavění na nůžky na keře.
Lze dovybavit teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

8885-20

888509

3

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

8887-20
888707
3
Obsah: 1 x akumulátorové nůžky na keře ClassicCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x nože na keře 12,5 cm.

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

8899-20

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu
ClassicCut – sada
Atraktivní kompletní nabídka s cenovým
zvýhodněním.
Pro stříhání okrajů trávníku při vzpřímeném
držení těla.
S kolečky.
4-barevný displejový karton.

8890-20
889001
Obsah: 1 x akumulátorové nůžky ClassicCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x teleskopická otočná násada.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu
Comfort Cut
Pro pohodlné stříhání okrajů trávníku
a tvarování keřů bez přívodní šňůry.
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.
S kolečky pro pohodlné vedení nůžek.
Kompletně s ochranou nože a nabíječkou.
Přestavitelné na nůžky na keře.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

8893-20

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu
a nůžky na keře ComfortCut – sada
Atraktivní kompletní nabídka s cenovým
zvýhodněním.
Pro stříhání okrajů trávníku, tvarovací a zpětný
střih keřů a k zastřihávání keřů a křovin.
4-barevný obal.

8897-20
889704
3
Obsah: 1 x akumulátorové nůžky ComfortCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x nože na keře 18 cm.
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889902

889308

3

3

3

Název výrobku

GARDENA aku-nůžky

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

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.

8898-20
889803
Délka střihu: 30 cm.
Max. průměr stříhaných větví: 8 mm.

GARDENA nože na trávu a tvarování keřů
Pro akumulátorové nůžky ClassicCut
a ComfortCut.
Šířka střihu: 8 cm.
4-barevný displejový karton.

2340-20

234009

4*

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

2342-20

234207

4*

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

2343-20

234306

4*

3

1

* Odběr pouze v kompletním balení po 4 kusech.

2366-20
236607
Obsah 200 ml.

GARDENA ošetřující sprej
Ideální pro péči o zahradní přístroje.
Zlepšuje kluzné vlastnsoti a redukuje
opotřebení nožů.
Rozpouští špínu a zabraňuje korozi kovových
dílů.
Biologicky odbouratelný.
Úsporný při používání.
Na atraktivní podložce.
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