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Elektrické sekačky Elektrické sekačky

2 3

REV 3213 REM 3210

REV 3816

REM 3614

2 090 Kč 1 490 Kč

2 590 Kč

2 090 Kč

79,99 € 57,99 €

99,99 €

79,99 €

Provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3 v 1
funkce frézování, provzdušňování a sběr

Elektrická travní sekačka 2 v 1

Provzdušňovač s elektrickým motorem 
combi 3 v 1 funkce frézování, provzdušňování a sběr

Elektrická travní sekačka 2 v 1

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE

Motor: 

Výkon:

Otáčky bez zatížení:

Záběr: 

Nastavení výšky nožů: 

Nastavení výšky drátků: 

Frézování: 

Provzdušňování: 

Koš: 

Hmotnost: 

Motor: 

Výkon:

Záběr: 

Objem koše

Nastavení výšky

Podvozek

Průměr kol

Hmotnost

Motor: 

Výkon:

Záběr: 

Objem koše

Nastavení výšky

Podvozek

Průměr kol

Hmotnost

elektrický 230V/ 50Hz

1.300 W

2.500 ot./min.

32 cm

5 násobné, -10 až +4 mm

5 násobné, -4 až 10 mm

válec s 18 ocelovými noži

válec s ocelovými dráty

35 l

10,5 kg

elektrický 230V/ 50Hz

1.000 W

32 cm

cca 27 l

3pozice, 25 -65 mm

odolný polypropylen

140 přední /140 zadní

cca 6,5 kg

elektrický 230V/ 50Hz

1.400 W

36 cm

cca 40 l

centrální, 25 -65 mm

odolný polypropylen

140 přední /180 zadní

cca 11,5 kg

•nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník
•výkonný motor 1.300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje  
a spolu se záběrem 32 je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m2

•plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném trávníku  
a perfektní  vyvážení stroje
•snadné přestavění hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol
•sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání
•široký výhozový tunel
•18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování trávníku
•speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování
•snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné 
bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne  
v plastu).

•dostatečně výkonný motor 1000 W
•převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje 
točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na 
překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě
•boční deflektor usměrňující trávu pod šasi – lepší výsledky  
při sekání podél zídek a chodníků
•uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
•elegantní design
•funkce 2 v 1: sběr, zadní výhoz
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•nastavení výšky sečení do 3 pozic
•plastový koš s pohodlným madlem
•tichý elektrický motor
•lehká a snadno ovladatelná

•nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý  
a zdravý trávník
•výkonný motor 1.600 W značně zvyšuje životnost namáhaného 
stroje a je nezbytný pro správnou funkci stroje v déle zanedbávaných 
nebo dříve neudržovaných trávnících s velkou hustotou nečistot, 
mechů, odumřelé trávy ap.
•silný motor a velký záběr umožňuje udržovat i pozemky kolem 
1.000 m2

•ergonomická měkčená rukojeť
•skládací řidítka pro snadný transport i úsporu místa při skladování
•snadné přestavění hloubky záběru velkým otočným ovladačem  
na vrchu stroje
•sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné  
vysypávání
•široký výhozový tunel
•snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením 
jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách.
•ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod drny od 
nečistot, posekané trávy, zfilcovatělého mechu ap. Dále rozruší 
ztvrdlý povrch zeminy a prokypří půdu, která potom lépe přijímá 
vláhu a živiny. Rozříznutím nových výhonků odnožujících trav se 
podpoří jejich růst a dochází k zahušťování trávníku a naopak se 
omezuje růst dvouděložných plevelů.

•ocelové dráty pročešou trávník a odstraní z něj nežádoucí zbytky 
na povrchu, jako mech, starou plsť či odumřelou trávu
•aby byl váš trávník krásně zelený a hustý, frézujte na jaře a na konci 
léta. Ideální je spojit vertikutaci s dosetím nové trávy
•provzdušnění pomocí válce s drátky je možno opakovat každých 
6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane 
vždy dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá 
a zdravá.

•výkonný motor 1400 W
•převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšu-
je točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože  
na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě
•uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
•elegantní design
•funkce 2 v 1: sběr, zadní výhoz
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení
•plastový koš s pohodlným madlem
•tichý elektrický motor
•lehká a snadno ovladatelná

Motor: 

Výkon:

Otáčky bez zatížení:

Záběr: 

Nastavení výšky nožů: 

Frézování: 

Provzdušňování: 

Koš: 

Hmotnost: 

elektrický 230V/ 50Hz

1.600 W

3.000 ot./min.

38 cm

5 násobné, -11 až +5 mm

válec se 14 ocelovými noži

válec s ocelovými dráty

30 l

16 kg
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REM 3816 RPM 4220

RPM 4120 P

RPM 4630 B

2 490 Kč 3 990 Kč

3 090 Kč

7 290 Kč

95,99 € 153 €

119 €

279 €

Elektrická travní sekačka 2 v 1 Multifunkční travní sekačka 3 v 1 
s pojezdem

Multifunkční travní sekačka 3 v 1

Multifunkční travní sekačka 4 v 1 
s pojezdem

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE

Motor: 

Výkon:

Záběr:

Objem koše:

Nastavení výšky:

Podvozek: 

Průměr kol:

Hmotnost:

Motor: 

Pracovní výkon:

Filtr: 

Záběr:

Objem koše:

Nastavení výšky sečení 

Podvozek: 

Průměr kol :

Horní madlo řidítek:  

Mulčovací klín: 

Zadní deflektor: 

Objem palivové nádrže

Objem olejové nádrže

Hmotnost:

Motor: 

Pracovní výkon:

Filtr: 

Záběr:

Objem koše:

Nastavení výšky sečení 

Podvozek: 

Průměr kol :

Kuličková ložiska:

Řídítka:

Horní madlo řidítek:  

Mulčovací klín: 

Boční deflektor: 

Objem palivové nádrže

Objem olejové nádrže

Hmotnost:

Motor: 

Pracovní výkon:

Filtr: 

Záběr:

Objem koše:

Nastavení výšky sečení 

Podvozek: 

Průměr kol :

Horní madlo řidítek:  

Mulčovací klín: 

Zadní deflektor: 

Objem palivové nádrže

Objem olejové nádrže

Hmotnost:

elektrický 230V/ 50Hz

1.600 W

38 cm

cca 45 l

centrální, 25 - 65mm

odolný polypropylen

140mm přední / 180mm zadní

cca 12kg

99 cm3, T 100 OHV, 4 takt

1,5 / 2,0 kW/PS

pěnový

41 cm

40 l, plastový

individ., 6 pozic, 25-75 mm

plastový

150mm přední / 175 mm zadní

ergonom., měkčené, „soft grip“

ve standardu

ve standardu

0,6 l

0,45 l

21,5 kg

140 cm3, Briggs&Stratton 500e, OHV, 4-takt

2,2/3,0 kW/PS

dvojitý papírový

46 cm

60 l

centrál., 7 pozic, 25 - 75 mm

ocelový

180mm přední / 280 mm zadní

v kolech - ano

ergonom., výškově nastavitelná

měkčené, „soft grip“

ve standardu

ve standardu

1 l

0,6 l

cca 39 kg

99 cm3, T 100, OHV, 4 takt

1,5 / 2,0 kW/PS

pěnový

42 cm

40 l, plastový

centrál., 6 pozic, 25-75 mm

ocelový

150mm přední / 180 mm zadní

ergonom., měkčené, „soft grip“

ve standardu

ve standardu

0,6 l

0,45 l

cca 30,5 kg

•velmi výkonný motor 1600 W
•převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně  
zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě)  
a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru  
a tím pádem i drahé opravě
•uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
•elegantní design
•funkce 2 v 1: sběr, zadní výhoz
•ergonomická řidítka pro maximální komfort při práci
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic
•velký plastový koš s pohodlným madlem
•indikátor plného koše
•tichý elektrický motor
•snadno ovladatelná

•vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
•nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
•funkce 3 v 1: sběr, mulčování, zadní výhoz
•mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky
•primer-nastřikovač paliva pro snadný start
•ergonomická měkčená řidítka
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení do 6 pozic
•plastový koš s pohodlným madlem
•ložiska v zadních kolech
•ideální náhrada za větší                              elektrické sekačky 
– odpadá manipulace                                   s dlouhým kabelem

•vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
•nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
•funkce 3 v 1: sběr, mulčování, zadní výhoz
•mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky
•primer-nastřikovač paliva pro snadný start
•měkčená ergonomická řidítka
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•nastavení výšky sečení do 6 pozic
•plastový koš s pohodlným madlem
•přední plastový nárazník bránící poškození stroje při práci 
u obrubníků, kolem strom, křovin ap.
•ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá 
manipulace  s dlouhým kabelem

•nový moderní motor OHV 
od společnosti Briggs&Stratton
•nízká spotřeba, lehké startování, vysoký 
točivý moment pro práci v husté trávě 
•nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesio-
nálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
•heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT
•funkce 4 v 1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
•mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
•primer-nastřikovač paliva pro snadný start
•ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řidítka
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
•první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
•objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu 
do stran (vhodné pro alergiky)
•tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké 
propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
•kuličková ložiska pro minimální odpor
•velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
•plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení

Elektrické a benzinové sekačky Benzinové sekačky

4 5
•náhradní žací nůž v ceně 390 Kč / 15,99 € ZDaRMa
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RPM 5135 SP 48 HW-AL

RET 830
RPM 5140 V

5 990 Kč 8 490 Kč

1 990 Kč

7 990 Kč

235 € 326 €

76,99 €

307 €

Multifunkční travní sekačka 4 v 1 
s pojezdem

Multifunkční travní sekačka 3 v 1 
s pojezdem a hliníkovým šasi

Multifunkční travní sekačka 4 v 1 
s nastavitelnou rychlostí pojezdu Elektrický kultivátor 800 W

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE

Motor:

Výkon:

Šířka záběru:

Hloubka záběru: 

Počet nožů:

Průměr nožů:

Otáčky: 

Hmotnost:

Motor: 

Pracovní výkon:

Filtr: 

Záběr:

Objem koše:

Nastavení výšky sečení 

Podvozek: 

Průměr kol :

Kuličková ložiska:

Řídítka:

Horní madlo řidítek:  

Mulčovací klín: 

Objem palivové nádrže

Objem olejové nádrže

Hmotnost:

Motor: 

Pracovní výkon:

Filtr: 

Záběr:

Variabilní rychlost:

Objem koše:

Nastavení výšky sečení :

Podvozek: 

Průměr kol :

Kuličková ložiska:

Řídítka:

Horní madlo řidítek:  

Mulčovací klín: 

Boční deflektor: 

Objem palivové nádrže

Objem olejové nádrže

Hmotnost:

Motor: 

Pracovní výkon:

Filtr: 

Záběr:

Objem koše:

Nastavení výšky sečení :

Podvozek: 

Průměr kol :

Kuličková ložiska:

Řdítka:

Horní madlo řidítek:  

Mulčovací klín: 

Boční deflektor: 

Objem palivové nádrže

Objem olejové nádrže

Hmotnost:

elektrický 230V/ 50Hz

800 W

30 cm

10 - 20 cm

4 (2x2)

22 cm

390 ot/min

8,5 kg

173 cm3, T 575, OHV, 4-takt

3,0/4,0 kW/PS

pěnový+papírový

48 cm

75 l

centrál., 7 pozic, 20-65 mm

hliníkový

195mm přední / 275 mm zadní

v kolech - ano

ergonomická

měkčené, „soft grip“

ve standardu

1,2 l

0,6 l

cca 48 kg

173 cm3, T 575, OHV, 4-takt

2,9/4,0 kW/PS

pěnový+papírový

51 cm

ano, 4-rychlostní převodovka GT

65 l

centrál., 7 pozic, 25-75 mm

ocelový

180mm přední / 280 mm zadní

v kolech - ano

ergonom., výškově nastavitelná

měkčené, „soft grip“

ve standardu

ve standardu

1 l

0,6 l

cca 42 kg

139 cm3, T 475 OHV, 4 takt

2,,6/3,5 kW/PS

pěnový+papírový

51 cm

65 l

centrál., 7 pozic, 25-75 mm

ocelový

180mm přední / 280 mm zadní

v kolech - ano

ergonom., výškově nastavitelná

 měkčené, „soft grip“

ve standardu

ve standardu

1 l

0,6 l

cca 42 kg

•silný a tichý  motor 173 cm3 se systémem OHV a snadným startováním
•nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
•heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT
•funkce 3 v 1: sběr, mulčování, zadní výhoz
•mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
•primer-nastřikovač paliva pro snadný start
•ergonomická měkčená řidítka
•lehce složitelná horní část řidítek pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
•objemný koš s hardtopem a pohodlným madlem
•kuličková ložiska pro minimální odpor
•přední nárazník bránící poškození stroje při práci u obrubníků, 
kolem strom, křovin ap.
•široká kola šetřící trávník
•velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
•hliníkové šasi odolné vůči korozi
•technologie výroby hliníkových šasi na rozdíl od ocelových dovoluje 
vytvořit ideální tvar šasi zaručující dokonalý sběr za všech podmínek
•speciální „turbo ventilátor“ dále zlepšuje již tak vynikající sběrné 
vlastnosti stroje hlavně ve vlhké trávě

•velmi silný a tichý motor 173 cm3 
se systémem OHV a snadným startováním
•nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
•možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu a dokonale tak přizpůsobit sekačku podmín-
kám sečení (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
•nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) 
pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
•špičková převodovka GT s dlouhou životností
•funkce 4 v 1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
•mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
•primer-nastřikovač paliva pro snadný start
•ergonomická, měkčená, maximálně pohodlná a výškově nastavitelná řidítka
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
•první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
•objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran 
(vhodné pro alergiky)
•tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti 
prachu (vhodné pro alergiky)
•kuličková ložiska pro minimální odpor
•velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
•plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení

•náhradní nůž v ceně 490 Kč / 17,99 € jako dárek ZDaRMa

•ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, 
květinové záhony v předzahrádkách ap.
•díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé 
hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících
•práci s ním hravě zvládnou i ženy 
•velmi snadná obsluha
•tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných 
prostorech
•speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
•kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje
•bezpečnostní vypínač s lehkým chodem
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození
•tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím
•dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost
•skládací rukojeť pro snadný transport i skladování
•výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou 
a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Benzinové sekačky Benzinové sekačky, el. kultivátory

6 7

•silný a tichý motor 139 cm3 se systémem OHV a snadným startováním
•nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
•nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) 
pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
•moderní převodovka s dlouhou životností
•funkce 4 v 1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
•mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
•primer-nastřikovač paliva pro snadný start
•ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řidítka
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport
•centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
•první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
•objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran 
(vhodné pro alergiky)
•tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu 
(vhodné pro alergiky)
•kuličková ložiska pro minimální odpor
•velká zadní kola pro           snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
•plastová ochrana            přední části stroje s integrovaným madlem pro 
snadné přenášení
•náhradní nůž                                                        v ceně 490 Kč / 17,99 € jako dárek ZDaRMa
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RET 1540 RPT 8055 R

RPT 4040

REH 5561 RH

2 990 Kč 12 990 Kč

6 290 Kč

1 490 Kč

115 € 499 €

243 €

57,99 €

Elektrický kultivátor 1500 W Benzinový kultivátor

Benzinový kultivátor Elektrický plotostřih 550 W

SPEcifikacE

SPEcifikacE

SPEcifikacE
SPEcifikacE

Motor: 

Výkon:

Šířka záběru:

Hloubka záběru:

Počet nožů:

Průměr nožů:

Otáčky:

Prů. vodících koleček:

Hmotnost:

Motor: 

Výkon:

Šířka záběru:

Hloubka záběru: 

Objem nádrže-benzín:

Objem nádrže-olej:

Počet nožů:

Průměr nožů: 

Otáčky:

Průměr kola:

Hmotnost:

Motor:

Výkon :

Rychlost:

Délka lišty:

Šíře střihu:

Protiběžné stříhací lišty: 

Otočná rukojeť: 

Hmotnost (kg): 

Motor:

Pracovní výkon:

Počet rychlostí:  

Šířka záběru: 

Hloubka záběru: 

Objem nádrže-benzín:

Objem nádrže-olej: 

Počet nožů: 

Průměr nožů:

Otáčky vpřed :

Otáčky vzad:

Průměr kola:

Nastavitelná řidítka:

Hmotnost:

elektrický 230V/ 50Hz

1.500 W

40 cm

10 - 20 cm

6 (3x2)

22 cm

390 ot/min

150 mm

17 kg

140 cm3, 4 takt jednoválec OHV

2,9 kW/4 HP

40 cm

15 - 30 cm

1,2 l

0,6 l

16 4x4)

30 cm

120 ot/min

180 mm

30,5 kg

elektrický 230V/ 50Hz

550 W

3000 min -1

61 cm

24 mm

ano

ano 

4,0 kg

207 cm3, 4 takt,  1 válec OHV

4,2/5,5 kW/PS

2 vpřed, 1 vzad

76/55/33 cm

10-30 cm

3,6 l

0,6 l

26 (6x4)

33 cm

70/130 ot/min

65 ot/min

180 mm

ano

62 kg

•ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové 
záhonky, květinové záhony v předzahrádkách ap.
•kompaktní a díky transportním kolečkům i snadno ovladatelný
•práci s ním hravě zvládnou i ženy 
•velmi snadná obsluha
•tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech
•speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
•kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje
•bezpečnostní vypínač s lehkým chodem
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození
•tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím
•dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost
•skládací rukojeť pro snadný transport i skladování
•výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou 
a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

•velmi výkonný motor 5,5 hp, velká nádrž, snadné startování
•robustní konstrukce navržená na velmi hrubé zacházení
•skutečná 3-rychlostní heavy-duty převodovka
•převod na nože pomocí trvanlivého řetězu
•krytý klínový řemen
•ergonomická antivibrační rukojeť 
•otočná řidítka (lze jít vedle stroje)
•lehce přestavitelné 3 různé šíře záběru
•nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
•speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
•boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy
•výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou 
a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy
•zadní pomocné kolo a přední madlo pro snazší manipulaci
•špičkové komponenty od předních světových výrobců – kladky 
Baldor (USA), řemeny Gates (USA), páky a kabely Saccon (Itálie) ap.

•výkonný motor 4,5 hp, velká nádrž, snadné startování
•velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
•odolná kovová převodovka
•ergonomická rukojeť 
•nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
•speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
•možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
•výborná ovladatelnost a obratnost
•výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou 
a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

•výkonný motor 550 W
•velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
•dlouhá lišta a velká střižná kapacita 24 mm
•otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách
•držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip
•protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
•ostří broušené diamantem
•přední bezpečnostní kryt rukojeti
•velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým 
odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci
•ochranné pouzdro na lištu
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození

El. a benzinové kultivátory Benzinové kultivátory a el. plotostřihy
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RELT 5529 REB 1023

RPLT 2543

RPB 430

1 090 Kč 2 090 Kč

2 690 Kč

3 490 Kč

41,99 € 79,99 €

99 €

135 €

Elektrický vyžínač 550 W Elektrický křovinořez 1000 W

Vyžínač s benzínovým motorem

křovinořez s benzínovým motorem

SPEcifikacE

Motor: 

Výkon:

Otáčky:

Záběr struny:

Struna:

Rukojeť:

Strunová hlava:

Hmotnost:

Motor: 

Výkon:

Otáčky:

Záběr strun:

Struna:

Strunová hlava:

Objem nádrže:

Hmotnost:

Motor:

Pracovní výkon: 

Max. výkon:

Otáčky:

Pohon pevnou hřídelí:

Průměr vodící tyče:

Antivibrační systém:

Záběr nože:

Žací nůž:

Vrtání nože:

Strunová hlava:

Struna:

Záběr struny:

Objem nádrže:

Hmotnost:

Motor:

Výkon:

Otáčky:

Záběr struny:

Struna:

Strunová hlava:

Rukojeť: 

Záběr nože:

Nůž:

Popruh na rameno:

Hmotnost:

elektrický 230V/ 50Hz

550 W

9000 ot/min

29 cm

2 x 1,5 mm

tvar „D“, nastavitelná

Tipp-Automatic

4,2 kg

25,3cm3, 2-takt

0,8/1,1 kW/hp

7500 ot/min

43 cm

2 x 2,0 mm

Tip-Automatik

0,5 l

5,2 kg

42,7 cm3, 2-takt 

1,25/1,7 kW/hp

1,6/2,2 kW/hp

9000 ot/min

ano

26 mm

ano

25,5 cm

3 zuby - ve standardu

25,4 mm

Tip-Automatic - ve standardu

2 s 2,4 mm

41,5 cm

1,1 l

7,8 kg

elektrický 230V/ 50Hz

1000 W

7500 ot/min

38 cm

2 x 2

Tipp-Automatic

kombinovaná

23 cm

čtyřzubý

ve standardu

5,5 kg

•lehký a dostatečně silný 550 W motor
•jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým nášlapem na pedál 
v mžiku změníte svůj vyžínač v ořezávač hran trávníků a obráceně. 
Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, 
okrajů bazénu ap.
•ochrana proti poškození rostlin při sekání
•vymezovací zarážka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků ap. bránící 
jejich poškození
•velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci
•strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
•držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
•teleskopické nastavení délky vodící tyče
•nastavitelné přední držadlo
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození

•ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady 
s výborným poměrem cena/kvalita
•silný a výkonný motor o objemu 43 cm3 se nezalekne 
ani křovin nebo vyšší trávy
•bohatě dimenzované chladící otvory brání přehřátí stroje 
a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje
•moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat 
i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap.
•ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez 
použití nářadí 
•antivibrační uložení motoru
•pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová 
převodovka a spojka
•materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
•dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení 
délky struny lehkým úhozem o zem
•komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení 
dle výšky uživatele

Elektrické  a benzinové vyžínače Elektrické a benzinové křovinořezy
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SPEcifikacE
•silný 25 cm3 motor se systémem snadného startování
•pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní start
•chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
•unikátní systém s odstředivou spojkou podobně jako u křovinořezů - při star-
tování tak netočíte celou hnací hřídelí, proto jsou starty neuvěřitelně lehké
•díky spojce se na volnoběh netočí strunová hlava – vysoká míra bezpečnosti
•velmi silná a robustní vodící tyč náhonu – 26 mm
•ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie
•antivibrační rukojeť s měkčeným a protiskluzovým povrchem SoftGrip
•Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci 
lehkým úhozem o zem
•popruh na rameno
•sklopný háček na zavěšení popruhu nebo pověšení stroje v dílně

SPEcifikacE

•silný 1000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
•bezpečnostní spínač
•strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhozem o zem
•ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší 
rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu.
•při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit 
o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
•držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
•dělená hřídel pro snadný transport
•nastavitelné přední držadlo
•kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození

SPEcifikacE
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RPB 430 Pro RECS 1840

RPB 520 Pro

RPCS 2530

4 790 Kč  1 490 Kč

5 190 Kč

2 490 Kč

185 € 57,99 €

199€

95,99 €

křovinořez s benzínovým motorem 
třída „farmer“

Řetězová pila s elektrickým motorem 
1800 W

křovinořez s benzínovým motorem 
třída „farmer“

Řetězová vyvětvovací pila
s benzinovým motorem

SPEcifikacE

SPEcifikacE

Motor:

Pracovní výkon:

Max. výkon:

Otáčky:

Pohon pevnou hřídelí:

Průměr vodící tyče:

Průměr tyče řidítek:

Prof. antivibrační sys.: 

Záběr nože:

Žací nůž:

Vrtání nože:

Strunová hlava:

Struna:

Záběr struny:

Objem nádrže:

Hmotnost:

Motor:

Pracovní výkon:

Max. výkon:

Otáčky:

Pohon pevnou hřídelí:

Průměr vodící tyče:

Průměr tyče řidítek:

Prof. antivibrační sys.: 

Záběr nože:

Žací nůž:

Vrtání nože:

Strunová hlava:

Struna:

Záběr struny:

Objem nádrže:

Hmotnost:

Motor:

Pracovní výkon:

Max. výkon:

Lišta:

Řetěz:

Nastřikovač paliva:

Zapalování:

Brzda řetězu:

Mazání řetězu:

Objem olejové nádrže:

Antivibrační systém AVS: 

Jednoduché napínání řetězu:

Objem palivové nádrže:

Hmotnost:

Motor:

Výkon:

Rychlost řetězu:

Délka lišty:

Řetěz:

Nádrž na olej:

Mazání řetězu:

Hmotnost:

42,7 cm3, 2-takt

1,3/1,8 kW/hp

1,7/2,3 kW/hp

9000 ot/min

ano

28 mm (síla stěny 1,5 mm!)

22 mm (síla stěny 2 mm!)

ano

25,5 cm

3 zuby - ve standardu

25,4 mm

Tip-Automatic - ve standardu

2 x 2,4 mm

41,5 cm

1,1 l

9,2 kg

51,7 cm3, 2-takt

1,5/2,0 kW/hp

1,9/2,6 kW/hp

9000 ot/min

ano

28 mm (síla stěny 1,5 mm!)

22 mm (síla stěny 2 mm!)

ano

25,5 cm

3 zuby - ve standardu

25,4 mm

Tip-Automatic - ve standardu

2 x 2,4 mm

41,5 cm

1,1 l

9,4 kg

25,4 cm3, 2-takt 

0,7/1,0 kW/hp

0,9/1,2 kW/hp

30 cm

3/8“

ano

elektronické

ano

automatické

0,16 l

ano

ano

0,23 l

3,85 kg

elektrický 230V/ 50Hz

1800 W

14 m/s

40 cm

3/8“

0,15 l

automatické

4,6 kg

•velmi výkonný motor, velká nádrž, snadné startování, nízká 
hlučnost, profesionální odpružení
•profesionální uložení klikové hřídele na dvou ložiscích – „Full Crank“ 
systém (delší životnost, nižší vibrace, vyrovnaný chod motoru)
•ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná 
bez použití nářadí v rozmezí 360°
•pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, heavy-duty 
úhlová převodovka, spojka
•materiál vodící tyče i pevná hřídel z velmi kvalitní slitiny kovů
•dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení 
délky struny lehkým úhozem o zem
•komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele
•hlavní komponenty od nejlepších japonských dodavatelů – např. 
svíčky NGK, membránový karburátor Walbro, zapalovací cívka 
IKEDA nebo strunová hlava DIATOP
•bezkonkurenčně výhodný poměr ceny, vyspělé techniky a kvality

•velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování  
a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné 
práce kolem domu a zahrady
•vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu
•díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující 
na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů
•pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
•spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný 
běh a práci v jakémkoliv úhlu
•nastřikovací pumpička pro snadné starty
•moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
•jednoduché napínání řetězu
•automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
•účinná brzda řetězu
•účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
•ochranné pouzdro na lištu

Benzinové křovinořezy Elektrické a benzinové pily
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SPEcifikacE
•velmi výkonný motor s velkým točivým momentem, velká nádrž, 
snadné startování, nízká hlučnost, profesionální odpružení
•profesionální uložení klikové hřídele na dvou ložiscích – „Full Crank“ 
systém (delší životnost, nižší vibrace, vyrovnaný chod motoru)
•ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití 
nářadí v rozmezí 360°
•pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, heavy-duty úhlová 
převodovka, spojka
•materiál vodící tyče i pevná hřídel z velmi kvalitní slitiny kovů
•dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky 
struny lehkým úhozem o zem
•komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele
•hlavní komponenty od nejlepších japonských dodavatelů – např. svíčky 
NGK, membránový karburátor Walbro, zapalovací cívka IKEDA nebo 
strunová hlava DIATOP
•bezkonkurenčně výhodný poměr ceny, vyspělé techniky a kvality

SPEcifikacE

•ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným 
poměrem cena/kvalita
•spolehlivý motor s výkonem 1800 W je vhodný na většinu úkolů
•rychlost řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez
•moderní design splňující všechny požadavky na dobrou 
ergonomii a snadnou obsluhu
•napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily 
bez nutnosti použít nářadí
•průhledné okénko indikuje stav oleje v nádržce
•automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
•účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
•velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození
•ochranné pouzdro na lištu
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RPCS 4540

RPCS 5445

2 990 Kč

3 790 Kč

119 €

145 €

Řetězová pila s benzínovým motorem 

Řetězová pila s benzínovým motorem 

SPEcifikacE

Motor:

Pracovní výkon:

Max. výkon:

Systém lehkého startu:

Lišta:

Řetěz:

Zapalování:

Brzda řetězu:

Mazání řetězu:

Objem olejové nádrže:

Antivibrační systém AVS:

Jednod. napínání řetězu:

Objem palivové nádrže:

Hmotnost (včetně lišty a řetězu)

Motor:

Pracovní výkon:

Max. výkon:

Systém snadného startu:

Lišta:

Řetěz:

Zapalování:

Brzda řetězu:

Mazání řetězu:

Objem olejové nádrže:

Antivibrační systém AVS:

Jednod. napínání řetězu:

Objem palivové nádrže:

Hmotnost (včetně lišty a řetězu)

45,1 cm3, 2-takt

1,8/2,4 kW/hp

2,1/2,9 kW/hp

ano

40 cm, Oregon

3/8“, Oregon

elektronické

ano

automatické

0,24 l

ano

ano

0,7 l

6,7 kg

54,5 cm3, 2-takt

2,5/3,4 kW/hp

2,7/3,7 kW/hp

ano

45 cm, Oregon

0,325“, Oregon

elektronické

ano

automatické

0,24 l

ano

ano

0,7 l

6,7 kg

•Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování 
- lehce natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá 
pomocná pružina.
•ideální pila na běžné práce okolo domu a zahrady 
s kvalitním řetězem a lištou Oregon
•skvělá pro přípravu palivového dřeva, krácení kulatiny, 
prořezávání stromů v sadu nebo občasnou práci v lese
•spolehlivý a výkonný motor osazený moderním 
karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
•moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky 
na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
•snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu 
(filtr, svíčka ap.)
•průhledné okénko nádre pro snadnou kontrolu stavu paliva
•jednoduché napínání řetězu z boku stroje
•automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost 
řetězu
•automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností 
nastavení množství oleje
•účinná brzda řetězu
•účinný antivibrační systém oddaluje únavu a šetří vaše klouby
•ochranné pouzdro na lištu

Benzinové pily

14 15

SPEcifikacE

REBV 3000

RPBV 31

1 690 Kč

3 190 Kč

65,99 €

123 €

Elektrický vysavač / foukač 3000 W

Benzínový vysavač / foukač

SPEcifikacE

Motor:

Výkon:

Sací výkon: 

Max. sací výkon: 

Rychlost proudu vzduchu: 

Max. rychlost proudu vzduchu:

Drtící poměr: 

Objem sběrného vaku:

Pojezdová kolečka: 

Popruh na rameno: 

Hmotnost:

Motor:

Pracovní výkon: 

Objem nádrže:

Sací výkon:

Rychlost proudu vzduchu:

Objem sběrného vaku:

Drtící poměr:

Popruh na rameno:

Hmotnost:

elektrický 230V/ 50Hz

3000 W

nastavitelný

13,5 m3/min

nastavitelná

270 km/hod

12:1

45 l

ano

ano

6,0 kg

31 cm3, 2-takt

0,75/1,0 kW/ps

0,5 l

10,2 m3/min

0-270 km/hod

45 l

12:1

ano

5,4 kg

•extra silný 3 000 W motor
•výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném 
vaku - odolné ocelové břity rozsekají odpad v poměru 12:1
•snadný přístup k drtícímu ústrojí z boku pro rychlou kontrolu 
nebo vyčištění ventilátoru a mulčovacích nožů
•elektronicky nastavitelná rychlosti proudu vzduchu otočným přepínačem
•odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport
•ventilátor z pružného nylonu je odolný proti prasknutí v případě 
nasátí pevných nečistot
•držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip
•snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým 
otočením spínače
•nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
•objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
•popruh na rameno
•úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Elektrické a benzinové foukače

SPEcifikacE
•silný motor 31 cm3 , ideální stroj i na velké plochy
•bohaté větrací otvory chrání motor před přehřátím
•funkce rychlého přepnutí mezi vysávacím a foukacím módem 
(není potřeba přestavovat stroj jako u většiny strojů na trhu)
•vynikající drtící poměr 12:1 (do vaku se Vám tak vejde více materiálu)
•velmi dobré vyvážení stroje pro práci jednou rukou
•pomocné pojezdové kolečko na konci nasávací trubky Vám 
na vhodném povrchu ušetří spoustu námahy
•pomocný řemen na rameno
•snadno vyprazdnitelný vak s velkým vysýpacím otvorem

•Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování - lehce natáh-
nete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina.
•ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady 
s kvalitním řetězem a lištou Oregon
•robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých 
kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového  
dřeva na topnou sezónu
•spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským 
karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
•moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky 
na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
•snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
•průhledné okénko nádre pro snadnou kontrolu stavu paliva
•jednoduché napínání řetězu z boku stoje
•automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
•automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností 
nastavení množství oleje
•účinná brzda řetězu
•účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
•ochranné pouzdro na lištu
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RES 2540 B RPST 5665

4 990 Kč 11 990 Kč193 € 459 €

Elektrický válcový drtič 2500 W
s transparentním boxem

Benzínová sněžná fréza
dvoustupňová 6,5 HP

Motor:

Výkon:

Systém drcení

Otáčky bez zatížení:

Průměr větví max.:

Sběrný vak:

Hmotnost:

Motor: 

Výkon: 

Startování: 

Šířka záběru (cm): 

nastavitelná výška záběru: 

Pojezd: 

Rychlost vpřed/vzad: 

Kola/vzorek: 

Průměr šneku (cm): 

Výška bunkru (cm): 

Průměr turbíny (cm): 

Otočný komín: 

Nastavení komínu: 

Nastavení rychlostí: 

Max. vzdálenost odhozu sněhu (m): 

Rukojeť: 

Držadla: 

Maznice převodovky šneku: 

Přihrnovací šnek: 

Nádrž benzín (l): 

Hmotnost (kg): 

elektrický 230V/ 50Hz

2500 W

frézovací válec

40 ot/min

4 cm

50 l

23,5 kg

H650 OHV, 193 cm3, 4-takt, zimní úprava

4,8 kW / 6,5 HP

manuální

56

ano

ano

5 vpřed / 2 vzad

13 x 4”, vzorek Snow Claw, závlačky

31

51

30

190°

ergonomické z místa obsluhy

ergonomické z místa obsluhy

cca 12

plně složitelná

soft grip – měkčená

ano
speciální ozubený profil pro práci i ve 

zledovatělém sněhu a bezpečností 
střižné šrouby zabraňující zničení pře-
vodovky v případě vniknutí pevného 

předmětu do přihrnovacího šneku

3,5

85

Sněžné frézyElektrické drtiče

16 17

SPEcifikacE

SPEcifikacE

•ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo 
zmlazování keřů a stromů
•zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo 
mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se 
kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
•výkonný motor má kvalitní měděné vinutí (obvyklé je v této kategorii levnější 
a méně kvalitní hliníkové vinutí), vysoký výkon 2.500 W, motorovou brzdu 
a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou 
bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje.
•motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
•indikace chodu motoru pomocí LED diody
•stroj je opatřen integrovanou násypkou o objemu cca 55 l z průhledného 
materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa 
pro další drť
•velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem.
•opláštění stroje kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození 
při nešetrném zacházení.
•drtící ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, 
takže jsou odolné proti prasknutí i při drceních větví velkého průřezu 
(častá závada levných strojů)
•díky použité technologii pomaloběžného drtícího válce má stroj extrémně 
tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
•díky ozubenému drtícímu válci si stroj sám vtahuje větve, což Vám ušetří 
spoustu námahy
•vůle mezi drtícím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce  nastavit šroubem 
z boku stroje
•snadno se skladuje – tělo stroje se dá vložit do boxu  a ušetříte tak polovinu 
potřebného míst

Základní předností modelu Riwall RPST5665 je silný motor  
6,5 HP se speciální zimní úpravou, která zaručuje bezproblémový 
start i za nízkých teplot a použité konstrukční materiály 
zase dlouhou životnost i v podmínkách dlouhodobého 
chodu motoru pod bodem mrazu. Vysoký bunkr a bohatě 
dimenzovaná turbína si překvapivě snadno poradí i s velkým 
přídělem sněhu a díky širokému výhozovému komínku nemá 
fréza větší problémy ani s mokrým sněhem. Pojezd vpřed i vzad 
odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak pohodlnou 
obsluhu stroje. Nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb 
i po nerovném terénu a rovněž brání poškození stroje nebo 
plochy pod ním (štěrková cesta, trávník ap.). Velká rukojeť 
startovací šňůry umožňuje snadné spouštění motoru i bez 
sundání rukavic.
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Řada 40V a 24V akumulátorového zahradního nářadí GreenWorks nabízí špičkové 
výkony, všestrannost a prémiovou kvalitu největšího výrobce aku nářadí na světě. 
Vysoký výkon strojů a jejich bohatá výbava Vám pomohou dokončit práci rychle, 
snadno a pohodlně. GreenWorks dělá váš život snazším a zábavnějším.

Jestli chcete zažít skutečnou volnost a svobodu i při práci na zahradě, zbavte  
se přívodního kabelu, zbavte se kanystrů s benzínem a olejem, zapomeňte  
na složitou údržbu a startování benzínových strojů a dejte přednost špičkovému aku 
programu GreenWorks. Vychutnejte si skvělé výkony, sílu a dlouhou výdrž lithium–
iontových baterií s technologií GreenWorks.

Dlouhá výDRž: více než 3x delší výdrž jež u klasických NiCd baterií a díky preciznímu řízení 
dobíjení článků i delší výdrž než u většiny lithiových baterií. Většinu běžných úkolů tak zvládnete  
na pouhé jedno nabití baterie.

vžDy Plný výkon:  na rozdíl od NiCd baterií, lithium-iontové baterie si drží plný výkon po celý pracovní 
cyklus. To znamená, že v podstatě nepoznáte rozdíl ve výkonu u plně nabité baterie nebo téměř vybité 
baterie. Aku článek pracuje naplno až do konce, takže během celého cyklu máte vždy plný výkon.

Dlouhá životnoSt:  lithium-iontové baterie GreenWorks mají 3 až 4 krát vyšší počet dobíjecích 
cyklů oproti tradičním NiCd bateriím. Jelikož trpí minimálním samovybíjecím efektem, výrazně  
se prodlužuje i čas skladování bez nutnosti dobíjení. Baterie GreenWorks díky vyspělé elektronice  
šetří jednotlivé články a proto celá baterie vydrží až 2000 nabíjecích cyklů. Greenworks na baterie 
poskytuje 2 roky plnou záruku.

níZká váha:  baterie GreenWorks mají vynikající poměr váhy a výkonu. jsou například o 1/3 lehčí než 
NiCd baterie.

ŠEtRnoSt k životníMu PRoStřEDí:  baterie GreenWorks osazené špičkovými články Sanyo 
(stejné jako v automobilech Tesla), které na rozdíl od ostatních mohou pracovat i při teplotách hluboko 
pod bodem mrazu, jsou plně recyklovatelné a jsou vyráběné bez použití těžkých kovů.

žáDný PaMěťový EfEkt:  baterie GreenWorks mohou být dobíjeny kdykoliv (v jakékoliv fázi vybití), 
aniž by to ublížilo jejich kapacitě. I po stovkách dobití budete mít výkon jako u nové baterie. Díky vyspělé 
elektronice se prázdné články zpočátku dobíjejí velmi rychle, takže už po pár minutách na nabíječce 
máte dostatek výkonu k dokončení své práce.

MiniMální SaMovyBíjEní:  baterie GreenWorks mají velmi malou tentenci k samovybíjení  
(až 5 x méně než NiCd baterie). Proto i po dlouhé době skladování, a to i v chladnu či horku,  
budou vaše baterie vždy připravené k odevzdání plného výkonu.

naBíjEčky S cERtifikátEM EnERGy-StaR:  nabíječky GreenWorks pro lithium-iontové baterie 
dokážou v průměru ušetřit až 35% energie oproti běžným nabíječkám.

Řada 40V

GW 4040:  Model 29472  Lithium-iontová baterie  40V/4Ah, 
max. doba nabíjení 120 min, LED indikátor stavu baterie. 
Doporučená cena 3 690,- Kč / 141 €.

GW 4020:  Model 29717  Lithium-iontová baterie  40V/2Ah, 
max. doba nabíjení 60 min, LED indikátor stavu baterie. 
Doporučená cena 2 290,- Kč / 87,99 €.

GW 40:  Model 29417  Nabíječka 40 V. 
    Doporučená cena 790,- Kč / 30,99 €

řaDa 24v

GW 2420:  Model 29317  Lithium-iontová baterie  24V/2Ah, max. 
doba nabíjení 60 min, LED indikátor stavu baterie. 
Doporučená cena 1 290,- Kč. / 49,99 €

GW 24:  Model 29347  Nabíječka 24V. 
    Doporučená cena 690,- Kč / 26,99 €

Nabíječky GreenWorks jsou nositeli certifikátu „Energy Star“,  

který vydává světová Agentura ochrany životního prostředí.  

Tento certifikát se vydává dle velmi přísných podmínek pouze 

zařízením s výjimečnou účinností, které dokážou vytvořit 

energetickou úsporu minimálně 35% oproti konvenčním strojům.

Nářadí GreenWorks neprodukuje žádné emise a je nositelem značky 

„nulová uhlíková stopa“. Nulové emise v případě GreenWorks však 

neznamenají jakékoliv omezení ve výkonu stroje. Nové aku články 

spolu s novými, vysoce účinnými motory Vám dají podobnou porci 

výkonu a síly jako běžné elektrické nebo dokonce benzínové stroje.

Představení produktů Baterie a nabíječky

Společnost GreenWorks Tools
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Model: 25157
Model: 25137

Model: 21107Model: 25297

8 290 Kč 14 590 Kč

1890 Kč
9 390 Kč

319 € 559 €

71,99 €

za set
za set

za set359 €

GWLM 4040 a
40V aku sekačka 40 cm, 2 v 1

GWLM 4049 a2
40V aku sekačka 29 cm, 2 v 1

GWLT 4030
40V aku vyžínač

GWLM 4045 a
40V aku sekačka 45 cm, 3 v 1

výhoDy výhoDy

výhoDy

•houževnaté šasi z polymeru
•nízká stavba sekačky a skvělé vyvážení díky předsunuté baterii
•madlo na pohodlné přenášení
•bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
•mechanický spínač šetřící kapacitu baterie
•objemný koš 50 l s hard topem a indikátorem naplnění
•mulčovací záslepka ve standardu
•centrální nastavení výšky v pěti stupních 20-70 mm
•nastavení výšky řidítek
•jednoduše složitelná řidítka
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
•silná 40V/4Ah baterie a nabíječka součástí dodávky

•houževnaté šasi z polymeru
•„dual blade system“ – unikátní systém dvou žacích nožů 
pro perfektní střih
•dvě baterie a dva lehké nože prodlužují pracovní cyklus 
na 1 nabití až na 70 minut
•nejtišší motor v kategorii
•bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
•mechanický spínač šetřící kapacitu baterie
•objemný koš 60 l s hard topem a indikátorem naplnění
•mulčovací záslepka ve standardu
•centrální nastavení výšky v pěti stupních 30-90 mm
•nastavení výšky řidítek
•jednoduše složitelná řidítka
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•k provozu stačí i jedna baterie
•LED indikátor stavu nabití baterie
•2x silná 40V/4Ah baterie a nabíječka součástí dodávky

•snadná proměna z vyžínače na zarovnávač okrajů 
trávníku stlačením jednoho tlačítka
•výkyvná hlava pro práci v jakémkoliv úhlu nebo pod keři
•nastavitelná rychlost otáček od normálních pro běžný porost
až po maximální pro sečení i velmi odolných plevelů
•bezpečnostní spínač proti nechtěnému spuštění stroje
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•komfortní opěrka předloktí
•nastavitelné madlo
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Kombinace lithium-iontových baterií GreenWorks s vysoce účinnými motory nové generace 
vytvářejí první nabídku aku produktů s výkonem srovnatelným s benzínovými stroji.

ALL G-MAX 40V series ALL G-MAX 40V series

20 21

výhoDy
•odolné šasi z oceli
•nízká stavba sekačky a skvělé vyvážení díky předsunuté baterii
•madlo na pohodlné přenášení
•bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
•mechanický spínač šetřící kapacitu baterie
•objemný koš 50 l s hard topem a indikátorem naplnění
•mulčovací záslepka ve standardu
•deflektor bočního výhozu ve standardu
•centrální nastavení výšky v pěti stupních 20-70 mm
•jednoduše složitelná řidítka
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
•silná 40V/4Ah baterie a nabíječka součástí dodávky

záběr 

lithium-iontový akumulátor

výdrž na jedno nabití 

kola přední, zadní

hmotnost s baterií 

záběr 

lithium-iontový akumulátor

výdrž na jedno nabití 

kola přední, zadní

hmotnost s baterií 

nastavitelný záběr

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití

automatická strunová hlava

dvojitá struna

hmotnost s baterií

záběr

lithium-iontový akumulátor

výdrž na jedno nabití 

kola přední, zadní

hmotnost s baterií 

40 cm

40 V

až 40 min

15/18 cm

cca 18 kg

49 cm

2x 40 V

až 70 min

18/25 cm

cca 20 kg

25/30 cm

40 V

až 50min

ano

1,6 mm

cca 2,6 kg

45 cm

40 V

až 30 min

18/20 cm

cca 22kg
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20077

Model: 22637TModel: 20117

4 190 Kč

1 890 Kč1 990 Kč

159 €

71,99 €75,99 €

GWCS 4040 i
40V aku řetězová pisla s indukčním motorem

GWHT 4061
40V aku plotostřih 61 cm

GWCS 4030
40V aku řetězová pila

výhoDy

výhoDy

•unikátní prvek - převodovka, zajišťuje největší točivý moment ve své třídě
•pilová lišta i řetěz Oregon
•snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
•automatické mazání řetězu
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie, výstražné světlo a akustický signál při 
sepnuté brzdě
•indukční motor pro ještě vyšší výkon, delší životnost a maximální komfort
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

•protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené 
diamantem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
•otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•průhledný ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost 
a dobrou kontrolu při stříhání
•přední držadlo je možné uchopit ze 3 stran
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Kombinace lithium-iontových baterií GreenWorks s vysoce účinnými motory nové generace 
vytvářejí první nabídku aku produktů s výkonem srovnatelným s benzínovými stroji.

Bezuhlíkový indukční motor GreenWorks je absolutní špičkou mezi elektrickými motory. Díky absenci uhlíků je takřka bezúdržbový. Ještě 
důležitějšími vlastnostmi oproti klasickým motorům jsou delší životnost, vyšší účinnost, vyšší otáčky, o 30% vyšší točivý moment, o 70% méně vibrací 
a nižší hlučnost. Zákazník tak získá aku stroj se všemi jeho výhodami a s výkonem, který mu dosud byly schopny poskytnout pouze benzínové stroje.

ALL G-MAX 40V series ALL G-MAX 40V series

22 23

výhoDy
•snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost
•průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
•automatické mazání řetězu
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

délka lišty

střižná kapacita 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

délka lišty

lithium-iontový akumulátor

rychlost řetězu 

výdrž na jedno nabití 

nádrž na olej

hmotnost s baterií 

délka lišty

lithium-iontový akumulátor

rychlost řetězu 

výdrž na jedno nabití 

nádrž na olej

hmotnost s baterií 

61 cm

20 mm

40 V

cca 40 min

cca 3,3 kg

30 cm

40 V

4,2 m/s

až 70 řezů dřeva 5x10 cm

0,11 l

cca 4,3 kg

40 cm

40 V

11,2 m/s

cca 133 řezů dřeva 10x10 cm

0,11 l

cca 5,2 kg

Model: 22147T

1 790 Kč 69,99 €

GWHT 4051 
40V aku  aku plotostřih 51 cm s dlouhým dosahem

výhoDy
•protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diaman-
tem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
•7 pozic otočné hlavy v rozmezí 125° pro snadnou práci v různých 
polohách
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•komfortní opěrka předloktí
•výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty 
bez nutnosti použití žebříku nebo štaflí
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

délka lišty

střižná kapacita

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

51 cm

18 mm

40 V

 cca 40 min

cca 4,6 kg
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Model: 27087

Model: 24107Model: 20157

4 190 Kč

1 190 Kč2 490 Kč

159 €

45,99 €95,99 €

GWTR 4026
40V aku kultivátor

GWBL 4024 
40V aku foukač

GWPS 4020
40V aku prořezávací pila 20 cm

výhoDy

výhoDy

•nastavitelná šíře záběru až do 26 cm
•nastavitelná hloubka záběru
•lehce složitelná řidítka pro snadný transport i skladování
•velmi odolná převodovka
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•bezpečnostní dvoustupňový spínač brání nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

•nastavitelná rychlost proudu vzduchu
•snadno nastavitelná šíře trysky dovoluje zvolit dle potřeby 
širší nebo užší proud vzduchu
•výborné vyvážení stroje pro váš pohodlný úchop
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Kombinace lithium-iontových baterií GreenWorks s vysoce účinnými motory nové generace 
vytvářejí první nabídku aku produktů s výkonem srovnatelným s elektrickými a benzínovými stroji.

ALL G-MAX 40V series ALL G-MAX 40V series

24 25

výhoDy
•snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
•in-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí
•třídílná teleskopická tyč pro nastavení optimální výšky
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•pohodlná opěrka předloktí
•dosah do cca 3 m
•průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
•automatické mazání řetězu
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

rychlost proudu vzduchu 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

délka lišty 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

nastavitelný záběr 

průměr nožů 

kolečka 

nastavitelná hloubka kultivace

lithium-iontový akumulátor

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

cca. 130-240 km/hod

40 V

až 50 min

cca 2,3 kg

20 cm

40 V

cca 100 řezů dřeva 10x10 cm

cca 5,8 kg

21 až 26 cm

20 cm

15 cm

ano

40 V

až 40 min

cca 16 kg

Model: 24227

2 790 Kč 107 €

GWBV 4028 i 
40V aku foukač/vysavač s indukčním motorem

výhoDy
•nastavitelná rychlost proudu vzduchu
•mulčovací poměr při sběru 10:1
•snadná přestavba z foukače na vysavač bez použití nářadí
•výborné vyvážení stroje pro váš pohodlný úchop
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
•LED indikátor stavu nabití baterie
•indukční motor pro ještě vyšší výkon, delší životnost 
a maximální komfort
•akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Bezuhlíkový indukční motor GreenWorks je absolutní špičkou mezi elektrickými motory. Díky absenci uhlíků je takřka bezúdržbový. Ještě 
důležitějšími vlastnostmi oproti klasickým motorům jsou delší životnost, vyšší účinnost, vyšší otáčky, o 30% vyšší točivý moment, o 70% méně vibrací 
a nižší hlučnost. Zákazník tak získá aku stroj se všemi jeho výhodami a s výkonem, který mu dosud byly schopny poskytnout pouze benzínové stroje.

rychlost proudu vzduchu 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

cca. 114-280 km/hod

40 V

až 70 min

cca 2,7 kg
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Model: 20097AT

Model: 21287

3 590 Kč

2 990 Kč

139 €

115 €

GWCS 2425 a
24V aku řetězová pila 

GWLT 2430 a
24V aku vyžínač

výhoDy
•snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost
•průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
•automatické mazání řetězu
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•LED indikátor stavu nabití baterie
•silná 24V/2Ah baterie a nabíječka je součástí dodávky

Kombinace lithium-iontových baterií GreenWorks s vysoce účinnými motory nové generace 
vytvářejí první nabídku aku produktů s výkonem srovnatelným s elektrickými a benzínovými stroji.

24V series Vysoký výkon a dlouhá pracovní doba 24 voltových baterií Vám umožní lehce a rychle splnit všechny úkoly tak, aby vaše 
zahrada byla vždy udržovaná a krásná. Stroje GreenWorks z řady 24 V jsou snadno ovladatelné, téměř bezúdržbové a navíc jsou tiché, 
lehké a bez emisí. Práci s nimi si skutečně užijete.

24V series 24V series

26 27

výhoDy
•snadná proměna z vyžínače na zarovnávač okrajů trávníku 
stlačením jednoho tlačítka
•výkyvná hlava pro práci v jakémkoliv úhlu nebo pod keři
•nastavitelná rychlost otáček od normálních pro běžný porost 
až po maximální pro sečení i velmi odolných plevelů
•bezpečnostní spínač proti nechtěnému spuštění stroje
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•komfortní opěrka předloktí
•nastavitelné madlo
•LED indikátor stavu nabití baterie
•silná 24V/2Ah baterie a nabíječka je součástí dodávky

nastavitelný záběr 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití

automatická strunová hlava

dvojitá struna 

hmotnost s baterií 

délka lišty 

lithium-iontový akumulátor

rychlost řetězu 

výdrž na jedno nabití 

nádrž na olej 

hmotnost s baterií 

25/30 cm

24 V

až 25 min

ano

1,6 mm

cca 2,6 kg

25 cm

24 V

4,2 m/s

až 50 řezů dřeva 5x10 cm

0,11 l

cca 3,6 kg

za set

Model: 22137AT

Model: 22157AT

3 490 Kč

3 790 Kč

135 €

145 €

GWHT 2457 a
24V aku plotostřih 57 cm

GWHT 2451 a 
24V aku plotostřih 51 cm s dlouhým dosahem

výhoDy
•protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené 
diamantem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
•otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•průhledný ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost 
a dobrou kontrolu při stříhání
•přední držadlo je možné uchopit ze 3 stran
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•LED indikátor stavu nabití baterie
•silná 24V/2Ah baterie a nabíječka je součástí dodávky

výhoDy
•protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené 
diamantem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
•7 pozic otočné hlavy v rozmezí 125° pro snadnou práci 
v různých polohách
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•komfortní opěrka předloktí
•výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké 
ploty bez nutnosti použití žebříku nebo štaflí
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•LED indikátor stavu nabití baterie
•silná 24V/2Ah baterie a nabíječka je součástí dodávky

délka lišty

střižná kapacita

lithium-iontový akumulátor

výdrž na jedno nabití

hmotnost s baterií 

51 cm

18 mm

24 V

cca 40 min

cca 3,8 kg

délka lišty

střižná kapacita 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

57 cm

18 mm

24 V

cca 40 min

cca 3,2 kg



www.greenworkstools.cz | www.garland.cz

Model: 20137

Model: 24127A

3 990 Kč

2 790 Kč

153 €

107 €

GWPS 2420 a
24V aku prořezávací pila 20 cm

GWBL 2422 a
24V aku foukač

výhoDy

výhoDy

•snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
•in-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí
•třídílná teleskopická tyč pro nastavení optimální výšky
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•pohodlná opěrka předloktí
•dosah do cca 3 m
•průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
•automatické mazání řetězu
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•LED indikátor stavu nabití baterie
•silná 24V/2Ah baterie a nabíječka je součástí dodávky

•nastavitelná rychlost proudu vzduchu ve dvou stupních
•výborné vyvážení stroje pro váš pohodlný úchop
•komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
•zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
•LED indikátor stavu nabití baterie
•silná 24V/2Ah baterie a nabíječka je součástí dodávky

Kombinace lithium-iontových baterií GreenWorks s vysoce účinnými motory nové generace 
vytvářejí první nabídku aku produktů s výkonem srovnatelným s benzínovými stroji.

Aby Vám produkty Greenworks dobře a dlouho sloužily, doporučujeme používat originální příslušenství.

24V series

28 29

2 rychlosti proudu vzduchu 

lithium-iontový akumulátor 

výdrž na jedno nabití 

hmotnost s baterií 

délka lišty 2

lithium-iontový akumulátor

výdrž na jedno nabití

hmotnost s baterií 

Popis

Cívka struny pro vyžínače 24V (balení 3 ks)

Cívka struny pro vyžínače 40V (balení 3 ks)

Řetěz 20 cm

Vodící lišta 20 cm

Řetěz 25 cm

Vodící lišta 25 cm

Řetěz 30 cm

Vodící lišta 30 cm

Žací nůž 40 cm

Žací nůž 45 cm

Žací nože 25 cm pro dual blade system (balení 2 ks)

Červený bezpečnostní klíč

170/220 km/hod

24 V

až 50 min

cca 2,3 kg

20 cm

24 V

cca 40 řezů dřeva 10x10 cm

cca 4,8 kg

Modelové číslo

29177

29187

29507

29497

29587

29577

29527

29517

29487

29637

29207

29547

Doporučená cena

79,- Kč / 3,19 €

99,- Kč / 3,89 €

190,- Kč / 7,39 €

290,-Kč / 11,99 €

210,- Kč / 8,19 €

310,- Kč / 11,99 €

230,- Kč / 8,89 €

340,- Kč / 13,99 €

160,- Kč / 6,19 €

180,- Kč / 6,99 €

220,- Kč / 8,46 €

39,- Kč / 1,59 €

Příslušenství Greenworks
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Model: 21277

Model: 22087

Model: 22027

Model: 20037

Model: 20147

Model: 23017

890 Kč

1 990 Kč

1 190 Kč

1 790 Kč

1 790 Kč

2 290 Kč

75,99 €

45,99 €

69,99 €

69,99 €

87,99 €

GWLT 5030 E
Elektrický vyžínač 500 W

GWHT 7068 E
Elektrický plotostřih 700 W

GWHT 5056 E
Elektrický plotostřih 500 W

GWCS 2046 E
Elektrická řetězová pila 2000 W

GWPS 7220 E
Elektrická prořezávací pila 720 W

GWBC 1246 E
Elektrický křovinořez 1200 W

výhoDy

výhoDy

výhoDy

výhoDy

výhoDy•Snadná proměna z vyžínače na zarovnávač 
okrajů trávníku stlačením jednoho tlačítka
•Plně nastavitelný dle vzrůstu uživaele
•Ochrana proti poškození rostlin při sekání
•Dvojité vodící kolečko
•Úchyt kabelu zamezující jeho poškození

•Otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
•Přední držadlo je možné uchopit ze 3 stran
•Měkčená rukojeť pro maximální komfort
•Pojistka v předním madle s lehkým chodem pro práci 
bez únavy
•Nízké vibrace
•Úchyt kabelu zamezující jeho poškození
•Špičkový model se silným motorem a velkou šířkou střihu

•Otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
•Přední držadlo je možné uchopit ze 3 stran
•Měkčená rukojeť pro maximální komfort
•Pojistka v předním madle s lehkým chodem pro práci bez únavy
•Nízké vibrace
•Úchyt kabelu zamezující jeho poškození

•Měkčená rukojeť pro maximální komfort
•Napínaní řetězu bez použití nářadí
•Pojistka zastavení řetězu pro maximální bezpečnost
•Automatické mazání řetězu
•Průhledové okénko stavu oleje
•Úchyt kabelu zamezující jeho poškození

•In-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí
•Sklon hlavy motoru 15° pro ideální ergonomii při řezání
•Měkčená rukojeť pro maximální komfort
•3 dílná teleskopická rukojeť pro ideální nastavení výšky
•Napínaní řetězu bez použití nářadí
•Automatické mazání řetězu
•Průhledové okénko stavu oleje
•Úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Elektrické stroje AKČNÍ NABÍDKA Společnost Greenworks nabízí rovněž výkonné, výborně vybavené a špičkově zpracované elektrické 
stroje. Oproti akumulátorovým produktům Greenworks zde sice musíte manipulovat s kabelem, ale ostatní přednosti elektrických strojů 
zůstávají – minimální nároky na údržbu, tichý chod bez emisí, žádné starosti se starty nebo mícháním paliva.

výhoDy
•Dělená hřídel pro snadnou přepravu a skladování
•Měkčené držadlo i rukojeť pro vysoký komfort
•Perfektní vyvážení stroje
•Velmi výkonný motor 1200 W
•Úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Výkon 1200 W

Záběr 46 cm

Automatické nastavení délky struny lehkým úhozem

Dvojitá struna 

Čtyřzubý žací nůž

Funkce 2 v 1 

O 25% lehčí než benzínové stroje

Výkon 

Nastavitelný záběr 

Automatické nastavení délky struny 

Dvojitá struna

Výkon 

Nastavitelný záběr 

Šíře střihu

Protiběžné stříhací lišty

Stříhací lišty řezané laserem

Výkon 

Délka lišty

Rychlost řetězu

Výkon 

Délka lišty

Výkon 

Délka lišty

Šíře střihu

Protiběžné stříhací lišty

Stříhací lišty řezané laserem

500 W

25/30 cm

ano

1,65 mm

500 W

56 cm

20  mm

ano

ano

2000 W

46 cm

13 m/s

720 W

20 cm

700 W

68 cm

32 mm

ano

ano

1200 W

46 cm

2mm

ano

vyžínač i křovinořez

ano

Elektrické stroje Elektrické stroje

30 31

3 290 Kč

1 690 Kč 1 790 Kč

2 790 Kč 2 990 Kč

3 290 Kč

33,99 €



4prostor.cz | 02/2014                                                                                                                                          

Váš prodejce

www.garland.cz
www.riwall.cz

www.greenworks.cz

Výhradní zástupce firmy Riwall a Greenworks v ČR a SR:  
GARLAND distributor, s.r.o., 
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, 
www.garland.cz, 
zaps.  v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá 
technická inovace produktů může vést k malým změnám  
v cenách, vzhledu a parametrech výrobků  uvedených  
v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené 
včetně DPH. 

Možnost výhodného splátkového prodeje. 
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

E-obchod
DOPRAVA ZDARMAODBĚRNÁ MÍSTANÁKUP NA SPLÁTKYPLATBY ONLINE

VYUŽIJTE MNOHO VÝHOD NAŠEHO 
INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.GARLAND.CZ


