


www.riwall.cz | www.garland.cz

Elektrické prevzdušňovače Elektrické kosačky

2 3

REV 3213

REM 3210

REV 3816

REM 3614

79,99 €

57,99 €

95,99 € 79,99 €

Prevzdušňovač s elektrickým motorom combi 3 v 1 
funkcia frézovania, prevzdušňovanie a zber

Elektrická kosačka na trávu 2 v 1

Prevzdušňovač s elektrickým motorom 
combi 3 v 1 funkcia frézovania aj prevzdušňovania

Elektrická kosačka na trávu 2 v 1

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

Motor:  elektrický 230 V, 50 Hz

Výkon:  1 300 W

Otáčky bez zaťaženia:  2 500 ot./min.

Záber:  32 cm

Nastavenie výšky nožov:  5-násobné, -10 až +4 mm

Nastavenie výšky drôtikov:  5-násobné, -4 až 10 mm

Frézovanie: valec s 18 oceľovými nožmi:  áno

Prevzdušňovanie: valec s oceľovými drôtmi:  áno

Kôš:  35 l

Hmotnosť:  10,5 kg

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  1000

Záber (cm):  32

Objem koša (l):  cca 27

Nastavenie výšky (mm):  3 pozície, 25 - 65

Podvozok: odolný polypropylén:  áno

Priemer kolies (mm):  140 predné / 140 zadné

Hmotnosť (kg):  cca 6,5

Motor:  elektrický 230 V, 50 Hz

Výkon:  1 600 W

Otáčky bez zaťaženia:  3 000 ot./min.

Záber:  38 cm

Nastavenie výšky:  5-násobné, -11 až +5 mm

Frézovanie: valec so 14 oceľovými nožmi

Prevzdušňovanie: valec s oceľovými drôtmi

Kôš: 30 l

Hmotnosť: 16 kg

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  1400

Záber (cm):  36

Objem koša (l):  cca 40

Nastavenie výšky (mm):  centrálne, 25 - 65

Podvozok: odolný polypropylén:  áno

Priemer kolies (mm):  140 predné / 180 zadné

Hmotnosť (kg):  cca 11,5

• nutný pomocník pre tých, ktorí chcú krásne zelený, hustý a zdravý trávnik
• výkonný motor 1 300 W značne zvyšuje životnosť namáhaného stroja a spolu so záberom 
32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m2

• plnohodnotné 4 kolesá na ľahký pojazd aj po nerovnom trávniku a perfektné vyváženie stroja
• jednoduché prestavenie hĺbky záberu veľkými páčkami po bokoch predných kolies
• zberací kôš v štandarde s rukoväťou a veľkým otvorom pre jednoduché vysypávanie
• široký vyhadzovací tunel
• 18 nožov na frézovacom valci pre perfektné prefrézovanie trávnika
• špeciálna vyhĺbenina na konci noža pre výborný záber a účinnosť frézovania
• jednoduchá výmena valcov na frézovanie a prevzdušňovanie povolením jednej bezpečnostnej 
matice. Uloženie valcov v ložiskách a v kovových vodičoch (nie v plaste).
• skladacie riadidlá pre jednoduchý transport aj úsporu miesta pri skladovaní
• oceľové nože sa zarezávajú do zeme a čistia pôdu pod mačinami od nečistôt, pokosenej 
trávy, sfilcovateného machu a pod. Ďalej rozruší stvrdnutý povrch zeminy a prekyprí pôdu, 
ktorá potom lepšie prijíma vlahu a živiny. Rozrezaním nových výhonkov odnožujúcich 
tráv sa podporí ich rast a dochádza k zahusťovaniu trávnika a, naopak, obmedzuje sa rast 
dvojzárodočných burín.
•oceľové drôty prečešú trávnik a odstránia z neho nežiaduce zvyšky na povrchu, ako mach, 
starú plsť či odumretú trávu
•aby bol váš trávnik krásne zelený a hustý, frézujte na jar a na konci leta. Ideálne je spojiť 
vertikutáciu s dosiatím novej trávy
•prevzdušnenie pomocou valca s drôtikmi je možné opakovať každých 6 až 8 týždňov. 
Ku koreňom trávnika sa vďaka vyčesaniu zvyškov dostane vždy dostatok výživy, vody aj 
vzduchu a tráva bude krásne hustá a zdravá.

•dostatočne výkonný motor 1000 W
•prevod otáčok pomocou malého klinového remeňa 
výrazne zvyšuje krútiaci moment stroja (viac sily aj  
v hustejšej tráve) a pri náraze noža na prekážku zabráni 
spáleniu motora a tým pádom aj drahej oprave
•bočný deflektor usmerňujúci trávu pod šasi – lepšie 
výsledky pri kosení pozdĺž múrikov a chodníkov
•používateľsky prívetivá a jednoduchá obsluha
•elegantný dizajn
•funkcia 2 v 1: zber, zadné vyhadzovanie
•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•nastavenie výšky kosenia do 3 pozícií
•plastový kôš s pohodlným držadlom
•tichý elektrický motor
•ľahká a jednoducho ovládateľná
 

•nutný pomocník pre tých, ktorí chcú krásne zelený, hustý a zdravý trávnik
•výkonný motor 1 600 W značne zvyšuje životnosť namáhaného stroja a je nutný 
pre správnu funkciu stroja v dlhšie zanedbávaných alebo predtým neudržiavaných 
trávnikoch s veľkou hustotou nečistôt, machov, odumretej trávy ap.
•silný motor a veľký záber umožňuje udržiavať aj pozemky okolo 1000 m2

•ergonomická mäkčená rukoväť
•jednoduché prestavenie hĺbky záberu veľkým otočným ovládačom na vrchu stroja
•zberací kôš v štandarde s rukoväťou a veľkým otvorom pre jednoduché vysypávanie
•široký vyhadzovací tunel
•jednoduchá výmena valcov na frézovanie a prevzdušňovanie povolením jednej 
bezpečnostnej matice. Uloženie valcov v ložiskách.
•oceľové nože sa zarezávajú do zeme a čistia pôdu pod mačinami od nečistôt a 
pokosenej trávy. Ďalej rozruší stvrdnutý povrch zeminy a prekyprí pôdu, ktorá potom 
lepšie prijíma vlahu a živiny. Rozrezaním nových výhonkov odnožujúcich tráv sa 
podporí ich rast a dochádza k zahusťovaniu trávnika a, naopak, obmedzuje sa rast 
dvojzárodočných burín.
•oceľové drôty prečešú trávnik a odstránia z neho mach, starú plsť či odumretú trávu
•aby bol váš trávnik krásne zelený a hustý, používajte prevzdušňovač na jar a na konci 
leta. Deň alebo dva pred údržbou trávnik dostatočne zalejte a to isté urobte aj po 
prevzdušnení. Ideálne je spojiť prevzdušnenie s prihnojením a dosiatím novej trávy.
•odporúčané použitie: nastavenie -11 mm a -7 mm sa používa iba pri tzv. hlbokej 
vertikutácii. Tá je vhodná len pri obnovení veľmi poškodeného trávnika (spolu s 

dosiatím a hnojením), inak zdravý trávnik väčšinou poškodí. Po zime, kedy je trávnik 
zľahnutý a plný odumretých organických zvyškov, je ideálne nastavenie –3 mm. Tak 
najlepšie vyčistíte trávu pod mačinami a zbavíte ju všetkých organických zvyškov. 
Pre menej poškodený trávnik, kedy potrebujete hlavne vyčesať nečistoty, mach 
alebo pokosenú trávu, sa výborne hodí nastavenie +1 alebo +5 mm. To je ideálne aj 
pre používanie valca s drôtikmi.

•výkonný motor 1400 W
•prevod otáčok pomocou malého klinového remeňa 
výrazne zvyšuje krútiaci moment stroja (viac sily aj  
v hustejšej tráve) a pri náraze noža na prekážku zabráni 
spáleniu motora a tým pádom aj drahej oprave
•používateľsky prívetivá a jednoduchá obsluha
•elegantný dizajn
•funkcia 2 v 1: zber, zadné vyhadzovanie
•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•centrálne nastavenie výšky kosenia
•plastový kôš s pohodlným držadlom
•tichý elektrický motor
•ľahká a jednoducho ovládateľná
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REM 3816

RPM 4220

RPM 4120 P
RPM 4630 B

95,99 €

153 €

119 €

279 €

Elektrická kosačka na trávu 2 v 1 Multifunkčná kosačka na trávu 3 v 1 
s pojazdom

Multifunkčná kosačka na trávu 3 v 1 Multifunkčná kosačka na trávu 4 v 1 
s pojazdom

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  1600

Záber (cm):  38

Objem koša (l):  cca 45

Nastavenie výšky (mm):  centrálne, 25 - 65

Podvozok: odolný polypropylén:  áno

Priemer kolies (mm):  140 predné / 180 zadné

Hmotnosť (kg):  cca 12

Motor:  99 cm3, T 100 OHV, 4-takt

Pracovný výkon (kW/PS):  1,5/2,0

Filter:  penový

Záber (cm):  41

Objem koša (l):  40, plastový

Nastavenie výšky kosenia (mm): individuálne, 6 pozícií

Nastavenie výšky kosenia (mm):  25 - 75

Podvozok:  plastový

Priemer kolies (mm):  150 predné / 175 zadné

Horné držadlo riadidiel:  mäkčené „soft grip“

Mulčovací klin:  v štandarde

Zadný deflektor:  v štandarde

Objem palivovej nádrže (l):  0,6

Objem olejovej nádrže (l):  0,45

Hmotnosť (kg):  cca 21,5

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

Pracovný výkon (kW/PS):  2,2/3,0

Filter:  dvojitý (papierový)

Záber (cm):  46

Objem koša (l):  60

Nastavenie výšky kosenia (mm):  centrálne, 7 pozícií

Nastavenie výšky kosenia (mm):  20 - 75

Podvozok:  oceľový

Priemer kolies (mm):  180 predné / 280 zadné

Guľkové ložiská v kolesách:  áno

Riadidlá:  ergonomické, výškovo nastaviteľné

Horné držadlo riadidiel:  mäkčené „soft grip“

Mulčovací klin:  v štandarde

Bočný deflektor:  v štandarde

Objem palivovej nádrže (l):  1

Objem olejovej nádrže (l):  0,6

Hmotnosť (kg):  cca 39

Motor:  99 cm3, T 100 OHV, 4-takt

Pracovný výkon (kW/PS):  1,5/2,0

Filter:  penový

Záber (cm):  42

Objem koša (l):  40, plastový

Nastavenie výšky kosenia (mm):  centrálne, 6 pozícií

Nastavenie výšky kosenia (mm):  25 - 75

Podvozok:  oceľový

Priemer kolies (mm):  150 predné / 180 zadné

Horné držadlo riadidiel:  ergonomické, mäkčené „soft grip“

Mulčovací klin:  v štandarde

Zadný deflektor:  v štandarde

Objem palivovej nádrže (l):  0,6

Objem olejovej nádrže (l):  0,45

Hmotnosť (kg): cca  30,5

•veľmi výkonný motor 1600 W
•prevod otáčok pomocou malého klinového remeňa výrazne zvyšuje 
krútiaci moment stroja (viac sily aj v hustejšej tráve) a pri náraze noža na 
prekážku zabráni spáleniu motora a tým pádom aj drahej oprave
•používateľsky prívetivá a jednoduchá obsluha
•elegantný dizajn
•funkcia 2 v 1: zber, zadné vyhadzovanie
•ergonomické riadidlá pre maximálny komfort pri práci
•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•centrálne nastavenie výšky kosenia do 5 pozícií
•veľký plastový kôš s pohodlným držadlom
•tichý elektrický motor
•ľahko ovládateľná

•vynikajúci nízkoobjemový motor s ľahkým štartovaním a systémom OHV
•nízka spotreba, vysoký krútiaci moment aj pre prácu v hustejšej tráve
•funkcia 3 v 1: zber, mulčovanie, zadné vyhadzovanie
•mulčovacia záslepka aj deflektor zadného vyhadzovania súčasť dodávky
•primer-nastrekovač paliva pre jednoduchý štart
•ergonomické mäkčené riadidlá
•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport

•centrálne nastavenie výšky kosenia do 6 pozícií
•plastový kôš s pohodlným držadlom
•ložiská v zadných kolesách
•ideálna náhrada za väčšie elektrické kosačky – odpadá manipulácia s dlhým 
káblom

•vynikajúci nízkoobjemový motor s ľahkým štartovaním a systémom OHV
•nízka spotreba, vysoký krútiaci moment aj pre prácu v hustejšej tráve
•funkcia 3 v 1: zber, mulčovanie, zadné vyhadzovanie
•mulčovacia záslepka aj deflektor zadného vyhadzovania súčasť dodávky
•primer-nastrekovač paliva pre jednoduchý štart
•mäkčené riadidlá

•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•nastavenie výšky kosenia do 6 pozícií
•plastový kôš s pohodlným držadlom
•predný plastový nárazník brániaci poškodeniu stroja pri práci pri obrubníkoch, 
okolo stromov, krovín ap.
•ideálna náhrada za väčšie elektrické kosačky – odpadá manipulácia s dlhým káblom

Elektrické a benzinové kosačky Benzinové kosačky

4 5

náhradný nôž 
v cEnE 17,99 Eur 

ako darčEk 
zadarMo

•nový moderný motor OHV 
od spoločnosti Briggs&Stratton
•nízka spotreba, ľahké štartovanie, 
vysoký krútiaci moment pre prácu  
v hustej tráve
•nanovo tvarované šasi vyosené nabok  
a sklonené dopredu (ako na profesionálnych 
strojoch) pre perfektný zber trávy a kosenie aj 
tesne pri obrubníkoch
•heavy-duty prevodovka od francúzskej 
spoločnosti GT
•funkcia 4 v 1: zber, mulčovanie, zadné vyhadzovanie, bočné vyhadzovanie
•mulčovacia záslepka aj deflektor bočného vyhadzovania súčasť dodávky
•primer-nastrekovač paliva pre jednoduchý štart
•ergonomické mäkčené a výškovo nastaviteľné riadidlá
•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•centrálne nastavenie výšky kosenia do 7 pozícií
•prvé dve pozície pre tzv. anglický trávnik (veľmi nízky strih)
•objemný kôš s plastovým topom, pohodlným držadlom a odvodom vzduchu do strán 
(vhodné pre alergikov)
•tkanina koša s rôzne priepustnými vrstvami zaručuje výborný zber aj pri nízkej priepustnosti 
prachu (vhodné pre alergikov)
•guľkové ložiská pre minimálny odpor
•veľké zadné kolesá pre ľahkú ovládateľnosť a dobrý záber
•plastová ochrana prednej časti stroja s integrovaným držadlom pre jednoduché prenášanie
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•silný a tichý motor 139 cm3 so systémom 
OHV a jednoduchým štartovaním
•nízka spotreba, vysoký krútiaci moment 
pre prácu v hustej tráve
•nanovo tvarované šasi vyosené nabok  
a sklonené dopredu (ako na profesionálnych 
strojoch) pre perfektný zber trávy a kosenie aj 
tesne pri obrubníkoch
•moderná prevodovka s dlhou životnosťou
•funkcia 4 v 1: zber, mulčovanie, zadné 
vyhadzovanie, bočné vyhadzovanie
•mulčovacia záslepka aj deflektor 
bočného vyhadzovania súčasť dodávky
•primer-nastrekovač paliva pre jednoduchý štart
•ergonomické mäkčené a výškovo nastaviteľné riadidlá
•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•centrálne nastavenie výšky kosenia do 7 pozícií
•prvé dve pozície pre tzv. anglický trávnik (veľmi nízky strih)
•objemný kôš s plastovým topom, pohodlným držadlom a odvodom vzduchu 
do strán (vhodné pre alergikov)

•tkanina koša s rôzne priepustnými vrstvami zaručuje výborný zber aj pri 
nízkej priepustnosti prachu (vhodné pre alergikov)
•guľkové ložiská pre minimálny odpor
•veľké zadné kolesá pre ľahkú ovládateľnosť a dobrý záber
•plastová ochrana prednej časti stroja s integrovaným držadlom pre 
jednoduché prenášanie
•náhradný nôž v cene 17,99 eur ako darček zdarma

RPM 5135 SP 48 HW-AL

RET 830

RPM 5140 V

235 € 326 €

76,99 €

307 €

Multifunkčná kosačka na trávu 4 v 1 
s pojazdom

Multifunkčná kosačka na trávu 3 v 1 
s pojazdom  a s hliníkovými šasmi 

Multifunkčná kosačka na trávu 
4 v 1 s nastaviteľnou rýchlosťou pojazdu

Elektrický kultivátor 800 W

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

Motor:  173 cm3, T 575 OHV, 4-takt

Pracovný výkon (kW/PS):  3,0/4,0

Filter:  dvojitý (penový + papierový)

Záber (cm):  48

Objem koša (l):  75

Nastavenie výšky kosenia (mm):  centrálne, 7 pozícií

Nastavenie výšky kosenia (mm):  20 - 65

Podvozok:  hliníkový

Mulčovací klin:  v štandarde

Priemer kolies (mm):  195 predné / 275 zadné

Guľkové ložiská v kolesách:  áno

Riadidlá:  ergonomické

Horné držadlo riadidiel:  mäkčené „soft grip“

Objem palivovej nádrže (l):  1,2

Objem olejovej nádrže (l):  0,6

Hmotnosť (kg):  cca 48

Motor:  173 cm3, T 575 OHV, 4-takt

Pracovný výkon (kW/PS):  2,9/4,0

Filter:  dvojitý (penový + papierový)

Záber (cm):  51

Variabilná rýchlosť:  áno, 4-rýchlostná prevodovka GT

Objem koša (l):  65

Nastavenie výšky kosenia (mm):  centrálne, 7 pozícií

Nastavenie výšky kosenia (mm):  20 - 75

Podvozok:  oceľový

Priemer kolies (mm):  180 predné / 280 zadné

Guľkové ložiská v kolesách:  áno

Riadidlá:  ergonomické, výškovo nastaviteľné

Riadidlá:  mäkčené vrátane ovládacích pák, „soft grip“

Mulčovací klin:  v štandarde

Bočný deflektor:  v štandarde

Objem palivovej nádrže (l):  1

Objem olejovej nádrže (l):  0,6

Hmotnosť (kg):  cca 42

Motor:  139 cm3, T 475 OHV, 4-takt

Pracovný výkon (kW/PS):  2,6/3,5

Filter:  dvojitý (penový + papierový)

Záber (cm):  51

Objem koša (l):  65

Nastavenie výšky kosenia (mm):  centrálne, 7 pozícií

Nastavenie výšky kosenia (mm):  20 - 75

Podvozok:  oceľový

Priemer kolies (mm):  180 predné / 280 zadné

Guľkové ložiská v kolesách:  áno

Riadidlá:  ergonomické, výškovo nastaviteľné

Horné držadlo riadidiel:  mäkčené „soft grip“

Mulčovací klin:  v štandarde

Bočný deflektor:  v štandarde

Objem palivovej nádrže (l):  1

Objem olejovej nádrže (l):  0,6

Hmotnosť (kg):  cca 42
šPEcifikáciE
•silný motor 173 cm3 so systémom OHV
•nízka spotreba, vysoký krútiaci moment pre prácu v hustej tráve
•heavy-duty prevodovka od francúzskej spoločnosti GT
•funkcia 3 v 1: zber, mulčovanie, zadné vyhadzovanie
•mulčovacia záslepka aj deflektor bočného vyhadzovania súčasť dodávky
•primer-nastrekovač paliva pre jednoduchý štart
•ergonomické mäkčené riadidlá
•ľahko zložiteľná horná časť riadidiel pre jednoduchý transport
•centrálne nastavenie výšky kosenia do 7 pozícií
•objemný kôš s hardtopom a pohodlným držadlom

•guľkové ložiská pre minimálny odpor
•predný nárazník brániaci poškodeniu stroja pri práci pri obrubníkoch, okolo 
stromov, krovín ap.
•široké kolesá šetriace trávnik
•veľké zadné kolesá pre ľahkú ovládateľnosť a dobrý záber
•hliníkové šasi odolné voči korózii
•technológia výroby hliníkových šasi na rozdiel od oceľových dovoľuje vytvoriť 
ideálny tvar šasi zaručujúci dokonalý zber za všetkých podmienok
•špeciálny „turbo ventilátor“ ďalej zlepšuje už aj tak vynikajúce zberné 
vlastnosti stroja

šPEcifikáciE
•veľmi silný a tichý motor 173 cm3 so systémom OHV a jednoduchým štartovaním
•nízka spotreba, vysoký krútiaci moment pre prácu v hustej tráve
•možnosť zvoliť jednu zo 4 rýchlostí pojazdu a dokonale tak prispôsobiť kosačku 
podmienkam kosenia (suchá tráva, mokrá tráva, prerastená tráva, nízka tráva, mulčovanie a pod.)
•nanovo tvarované šasi vyosené nabok a sklonené dopredu (ako na 
profesionálnych strojoch) pre perfektný zber trávy a kosenie aj tesne pri obrubníkoch
•špičková prevodovka GT s dlhou životnosťou
•funkcia 4 v 1: zber, mulčovanie, zadné vyhadzovanie, bočné vyhadzovanie
•mulčovacia záslepka aj deflektor bočného vyhadzovania súčasť dodávky
•primer-nastrekovač paliva pre jednoduchý štart
•ergonomické, mäkčené, maximálne pohodlné a výškovo nastaviteľné riadidlá

•ľahko zložiteľné riadidlá pre jednoduchý transport
•centrálne nastavenie výšky kosenia do 7 pozícií
•prvé dve pozície pre tzv. anglický trávnik (veľmi nízky strih)
•objemný kôš s plastovým topom, pohodlným držadlom a odvodom vzduchu 
do strán (vhodné pre alergikov)
•tkanina koša s rôzne priepustnými vrstvami zaručuje výborný zber aj pri nízkej 
priepustnosti prachu (vhodné pre alergikov)
•guľkové ložiská pre minimálny odpor
•veľké zadné kolesá pre ľahkú ovládateľnosť a dobrý záber
•plastová ochrana prednej časti stroja s integrovaným držadlom pre jednoduché prenášanie
•náhradný nôž v cene 17,99 eur ako darček zdarma

•ideálny pomocník pre menšie záhrady, zeleninové políčka, kvetinové záhony v predzáhradkách a pod.
•vďaka svojim kompaktným rozmerom, obratnosti a malej hmotnosti sa hodí aj na prípravu pôdy v skleníkoch
•prácu s ním hravo zvládnu aj ženy 
•veľmi jednoduchá obsluha
•tichý chod motora neruší hlukom ani v husto zastavaných priestoroch
•špeciálny tvar nožov pre dôkladné rozdrvenie zeminy
•kovová prevodovka pre dlhú životnosť stroja
•bezpečnostný vypínač s ľahkým chodom
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu
•tepelná poistka chrániaca motor proti poškodeniu prehriatím
•dvojitá izolácia kovových častí pre vašu maximálnu bezpečnosť
•skladacia rukoväť pre jednoduchý transport aj skladovanie
•výborný pomocník pri kyprení pôdy, pri úprave pôdy pred sadením a zaprávaní drviny, hnojiva, 
kompostu alebo rašeliny do pôdy

Benzinové kosačka Benzinové kosačky, el. kultivátory
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Motor:  230 V, elektrický, 50 Hz

Výkon (W):  800

Šírka záberu (cm):  30

Hĺbka záberu (cm):  10 – 20

Počet nožov:  4 (2 × 2)

Priemer nožov (cm):  22

Otáčky (U/min):  390

Hmotnosť (kg):  8,5
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RET 1540 RPT 8055 R

RPT 4040

REH 5561 RH

115 € 499 €

243 €

57,99 €

Elektrický kultivátor 1500 W kultivátor
s benzinovým motorom

Benzinový kultivátor Plotostrih s elektrickým motorom 
500 W

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

Motor:  230 V, elektrický, 50 Hz

Výkon (W):  1500

Šírka záberu (cm):  40

Hĺbka záberu (cm):  10 – 20

Počet nožov:  6 (3 × 2)

Priemer nožov (cm):  22

Otáčky (U/min):  390

Priemer vodiacich koliesok (mm):  150

Hmotnosť (kg):  17

Motor:  140 cm3, 4-taktný jednovalec OHV

Pracovný výkon (kW/PS):  2,9/4

Šírka záberu (cm):  40

Hĺbka záberu (cm):  15 až 30

Objem nádrže – benzín (l):  0,9

Objem nádrže – olej (l):  0,6

Počet nožov:  4 × 4

Priemer nožov (cm):  30

Otáčky (U/min):  120

Priemer kolesa (mm):  180

Hmotnosť (kg):  38

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  550

Rýchlosť (min-1):  3000

Dĺžka lišty (cm):  61

Šírka strihu (mm):  24

Protibežné strihacie lišty:  áno

Otočná rukoväť:  áno

Hmotnosť (kg):  4,0

Motor:  207 cm3, 4-taktný jednovalec OHV

Pracovný výkon (kW/PS):  4,2/5,5

Počet rýchlostí:  2 vpred, 1 vzad

Šírka záberu (cm):  76/55/33

Hĺbka záberu (cm):  10 až 30

Objem nádrže – benzín (l):  3,6

Objem nádrže – olej (l):  0,6

Počet nožov:  6 × 4

Priemer nožov (cm):  33

Otáčky vpred (U/min):  70/130

Otáčky vpred (U/min):  65

Priemer kolesa (mm):  180

Nastaviteľné riadidlá:   áno

Hmotnosť (kg):  62

•ideálny pomocník pre menšie až stredné záhrady, zeleninové záhončeky, 
kvetinové záhony v predzáhradkách a pod.
•kompaktný a vďaka transportným kolieskam aj ľahko ovládateľný
•prácu s ním hravo zvládnu aj ženy 
•veľmi jednoduchá obsluha
•tichý chod motora neruší hlukom ani v husto zastavaných priestoroch
•špeciálny tvar nožov pre dôkladné rozdrvenie zeminy
•kovová prevodovka pre dlhú životnosť stroja
•bezpečnostný vypínač s ľahkým chodom
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu
•tepelná poistka chrániaca motor proti poškodeniu prehriatím
•dvojitá izolácia kovových častí pre vašu maximálnu bezpečnosť
•skladacia rukoväť pre jednoduchý transport aj skladovanie
•výborný pomocník pri kyprení pôdy, pri úprave pôdy pred sadením a zaprávaní
drviny, hnojiva, kompostu alebo rašeliny do pôdy

•veľmi výkonný motor 5,5 hp, veľká nádrž, ľahké štartovanie
•skutočná 3-rýchlostné heavy-duty prevodovka
•prevod na nože pomocou trvanlivej reťaze
•krytý klinový remeň
•ergonomická antivibračná rukoväť
•otočné riadidlá (je možné ísť vedľa stroja)
•ľahko prestaviteľné 3 rôzne šírky záberu
•nastavenie hĺbky kultivácie až do 30 cm

•špeciálny tvar nožov pre dôkladné rozdrvenie zeminy
•bočné kryty na ochranu rastlín aj obsluhy
•výborný pomocník pri kyprení pôdy, pri úprave pôdy pred siatím a zapravovaní drviny, 
hnojiva alebo rašeliny do pôdy
•zadné pomocné koleso a predné držadlo pre ľahšiu manipuláciu
•špičkové komponenty od popredných svetových výrobcov – kladky Baldor (USA), remene 
Gates (USA), páky a káble Saccon (Taliansko) ap.

•výkonný motor 4 hp, veľká nádrž, ľahké štartovanie
•ergonomická rukoväť
•nastavenie hĺbky kultivácie až do 30 cm
•špeciálny tvar nožov pre dôkladné rozdrvenie zeminy
•možnosť práce na svahu sklonenom až 10 stupňov
•výborná ovládateľnosť a obratnosť
•výborný pomocník pri kyprení pôdy, pri úprave pôdy pred 
siatím a zapravovaní drviny, hnojiva alebo rašeliny do pôdy

•výkonný motor 550 W
•veľký bezpečnostný spínač pre komfortnú obsluhu
•dlhá lišta a veľká strižná kapacita 24 mm
•otočná rukoväť o 180° na prácu v rôznych polohách
•držadlo so špeciálnou protišmykovou vrstvou SoftGrip
•protibežné strihacie lišty pre perfektný rez
•ostrie brúsené diamantom
•predný bezpečnostný kryt rukoväti
•veľký bezpečnostný spínač na prednom držadle s veľmi malým 
odporom zaručuje pohodlné uchopenie aj pri dlhšie trvajúcej práci
•ochranné puzdro na lištu
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu

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

RPLT 2543

RPB 430

41,99 € 79,99 €

99 €

135 €

Elektrický vyžínač 550 W krovinorez s elektrickým motorom

vyžínač s benzinovým motorom

krovinorez s benzínovým motorom

šPEcifikáciE

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  550

Otáčky (ot/min):  9000

Záber struny (cm):  29

Struna (mm):  2 × 1,5

Rukoväť:  tvar D, nastaviteľná

Strunová hlava:  Tipp-Automatic

Hmotnosť (kg):  4,2

Motor:  25,3 cm3, 2-takt

Pracovný výkon (kW/hp):  0,8 / 1,1

Otáčky (ot./min.):  7500

Záber struny (cm):  43

Struna (mm):  2 × 2,0

Strunová hlava:  Tip-Automatik

Objem nádrže (l):  0,5

Hmotnosť (kg):  5,2

Motor:  42,7 cm3, 2-takt

Pracovný výkon (kW/hp):  1,25 / 1,7

Max. výkon (kW/hp):  1,6/2,2

Otáčky (ot./min.):  9 000

Pohon pevným hriadeľom:  áno

Priemer vodiacej tyče (mm):  26

Antivibračný systém:  áno

Záber noža (cm):  25,5

Žací nôž:  3 zuby – v štandarde

Vŕtanie noža (mm):  25,4

Strunová hlava:  Tip-Automatik – v štandarde

Struna (mm):  2 × 2,4

Záber struny (cm):  41,5

Objem nádrže (l):  1,1

Hmotnosť (kg):  7,8

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  1000

Otáčky (ot/min):  7500

Záber struny (cm):  38

Struna (mm):  2 × 2

Strunová hlava:  Tipp-Automatic

Rukoväť:  kombinovaná

Záber noža (cm):  23

Nôž:  štvorzubý

Popruh na rameno:  v štandarde

Hmotnosť (kg):  5,5

•ľahký a dostatočne silný 550 W motor
•jednoduchá zmena na orezávač hrán – ľahkým nášľapom na pedál v okamihu 
zmeníte svoj vyžínač na orezávač hrán trávnikov a obrátene. Váš trávnik tak bude 
perfektne upravený aj okolo chodníkov, plôtikov, okrajov bazéna ap.
•ochrana proti poškodeniu rastlín pri kosení
•vymedzovacia zarážka pri kosení v blízkosti stien, obrubníkov ap. brániaca ich 
poškodeniu
•veľký bezpečnostný spínač pre pohodlnú prácu
•strunová hlava s automatickým nastavením dĺžky struny
•držadlo so špeciálnou protišmykovou mäkčenou vrstvou SoftGrip
•teleskopické nastavenie dĺžky vodiacej tyče
•nastaviteľné predné držadlo
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu

•ideálny stroj pre bežné práce okolo domu  
a záhrady s výborným pomerom cena/kvalita
•silný a výkonný motor s objemom 43 cm3 sa 
nezľakne ani krovín alebo vyššej trávy
•bohato dimenzované chladiace otvory 
bránia prehriatiu stroja a prispievajú tak  
k dlhej životnosti stroja
•moderný karburátor umožňuje spoľahlivo 
pracovať aj v extrémnom sklone stroja, napr. 
pri práci vo svahu a pod.
•ergonomická, antivibračná bike-rukoväť, 
nastaviteľná bez použitia náradia
•antivibračné uloženie motora
•pohon pevným hriadeľom uloženým  
v ložiskách, kvalitná uhlová prevodovka a spojka
•materiál vodiacej tyče aj pevný hriadeľ  
z kvalitnej zliatiny kovov
•dvojstrunová žacia hlava umožňuje 
automatické nastavenie dĺžky struny ľahkým 
úderom o zem
•komfortný dvojitý popruh na rameno, 
možnosť uchytenia podľa výšky používateľa

Elektrické  a benzinové vyžínače Elektrické a benzinové krovinorezy
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šPEcifikáciE
•silný 25 cm3 motor so systémom ľahkého štartovania
•iba dve polohy karburátora pre intuitívny štart
•chrómová úprava valca motora pre dlhú životnosť
•unikátny systém s odstredivou spojkou podobne ako pri krovinorezoch – pri štartovaní tak 
netočíte celým hnacím hriadeľom, preto sú štarty neuveriteľne ľahké
•vďaka spojke sa na voľnobeh netočí strunová hlava – vysoká miera bezpečnosti
•veľmi silná a robustná vodiaca tyč náhonu – 26 mm
•ideálna dĺžka a polomer zakrivenia vodiacej tyče – bezchybná ergonómia
•antivibračná rukoväť s mäkčeným a protišmykovým povrchom SoftGrip
•Strunová hlava Tip-Automatik pre automatické nastavenie struny pri práci ľahkým úderom o zem
•popruh na rameno
•sklopný háčik na zavesenie popruhu alebo zavesenie stroja v dielni

šPEcifikáciE
•silný 1000 W motor uložený vzadu pre perfektné vyváženie stroja
•bezpečnostný spínač
•strunová hlava s automatickým nastavením dĺžky struny ľahkým úderom o zem
•ochranný kryt noža je vyrobený z ľahkej zliatiny kovu (nie plast) a zabráni tak poškodeniu krytu pri práci  
v krovinách. Navyše je menší a nebráni tak pohybu pri kosení v hustom poraste.
•pri práci so strunovou hlavou je možné kryt nože jednoducho rozšíriť o plastovú časť, čím je zaistená dokonalá 
ochrana pred odletujúcou trávou
•držadlo so špeciálnou protišmykovou mäkčenou vrstvou SoftGrip
•delený hriadeľ pre jednoduchý transport
•nastaviteľné predné držadlo
•kombinované držadlo pre rôzne druhy uchopenia
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu

šPEcifikáciE
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RPB 430 Pro RECS 1840

RPB 520 Pro

RPCS 2530

185 € 57,99 €

199€

95,99 €

krovinorez s benzinovým motorom 
trieda „farmer“

reťazová píla s elektrickým motorom 
1800 W

krovinorez s benzinovým motorom 
trieda „farmer“

reťazová odvetvovacia píla
s benzinovým motorem

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

Motor :  42,7 cm3, 2-takt

Pracovný výkon (kW/hp):  1,3/1,8

Max. výkon (kW/hp):  1,7/2,3

Otáčky (ot./min.):  9 000

Pohon pevným hriadeľom:  áno

Priemer vodiacej tyče (mm):  28 (hrúbka steny 1,5 mm!!)

Priemer tyče riadidiel (mm):  22 (hrúbka steny 2 mm!!)

Profesionálne antivibračný systém:  áno

Záber noža (cm):  25,5

Žací nôž:  3 zuby – v štandarde

Vŕtanie noža (mm):  25,4

Strunová hlava:  Tip-Automatik – v štandarde

Struna (mm):  2 × 2,4

Záber struny (cm):  41,5

Objem nádrže (l):  1,1

Hmotnosť (kg):  9,2

Motor:  51,7 cm3, 2-takt

Pracovný výkon (kW/hp):  1,5/2,0

Max. výkon (kW/hp):  1,9/2,6

Otáčky (ot./min.):  9 000

Pohon pevným hriadeľom:  áno

Priemer vodiacej tyče (mm):  28 (hrúbka steny 1,5 mm!!)

Priemer tyče riadidiel (mm):  22 (hrúbka steny 2 mm!!)

Profesionálne antivibračný systém: áno

Záber noža (cm):  25,5

Žací nôž:  3 zuby – v štandarde

Vŕtanie noža (mm):  25,4

Strunová hlava:  Tip-Automatik – v štandarde

Struna (mm):  2 × 2,4

Záber struny (cm):  41,5

Objem nádrže (l):  1,1

Hmotnosť (kg):  9,4

Motor:  2-taktný, 25,4 cm3

Pracovný výkon (kW/hp):  0,7 / 1,0

Max. výkon (kW/hp):  0,9/1,2

Lišta (cm):  30

Reťaz (“):  3/8

Nastrekovač paliva:  áno

Zapaľovanie:  elektronické

Brzda reťaze:  áno

Mazanie reťaze:  automatické

Objem olejovej nádrže (l):  0,16

Antivibračný systém AVS:  áno

Jednoduché napínanie reťaze:  áno

Objem palivovej nádrže (l):  0,23

Hmotnosť (kg):  3,85

Motor:  230 V, elektrický, 50 Hz

Výkon (W):  1800

Rýchlosť reťaze (m/s):  14

Dĺžka lišty (cm):  40

Reťaz (“):  3/8

Nádrž na olej (l):  0,15

Mazanie reťaze:  automatické

Hmotnosť (kg):  4,6

•veľmi výkonný motor, veľká nádrž, ľahké štartovanie, nízka hlučnosť, profesionálne 
odpruženie
•profesionálne uloženie kľukového hriadeľa na dvoch ložiskách (dlhšia životnosť, nižšie 
vibrácie, vyrovnaný chod motora)
•ergonomická, antivibračná bike-rukoväť, nastaviteľná bez použitia náradia v rozmedzí 360°
•pohon pevným hriadeľom uloženým v ložiskách, heavy-duty uhlová prevodovka, spojka
•materiál vodiacej tyče aj pevný hriadeľ z veľmi kvalitnej zliatiny kovov
•dvojstrunová žacia hlava umožňuje automatické nastavenie dĺžky struny ľahkým úderom o zem
•komfortný dvojitý popruh na rameno, možnosť uchytenia podľa výšky používateľa
•hlavné komponenty od najlepších japonských dodávateľov – napr. sviečky NGK, 
membránový karburátor Walbro, zapaľovacia cievka IKEDA alebo strunová hlava DIATOP
•bezkonkurenčne výhodný pomer ceny, vyspelej techniky a kvality

•veľmi ľahká a ľahko ovládateľná multifunkčná píla, vhodná na odvetvovanie a prere-
závanie stromov, prípravu palivového dreva s menším priemerom a ďalšie bežné práce 
okolo domu a záhrady
•vhodná aj ako náhrada za elektrickú pílu, ak nie je k dispozícii zdroj prúdu
•vďaka veľmi ľahkej konštrukcii je vhodná aj napr. pre tesárov pracujúcich na strechách 
alebo arboristov prerezávajúcich koruny stromov
•pre prácu vo výškach je vybavená očkom na prichytenie karabíny
•spoľahlivý a výkonný motor osadený moderným karburátorom pre pokojný beh a prá-
cu v akomkoľvek uhle
•nastrekovacia pumpička pre jednoduché štarty
•moderný dizajn spĺňajúci všetky požiadavky na dobrú ergonómiu a jednoduchú obsluhu
•jednoduché napínanie reťaze
•automatické mazanie reťaze znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze
•účinná brzda reťaze
•účinný antivibračný systém AVS odďaľuje únavu a šetrí vaše kĺby
•ochranné puzdro na lištu

Benzinové krovinorezy Elektrické a benzinové píly
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šPEcifikáciE
•veľmi výkonný motor s veľkým krútiacim momentom, veľká nádrž, ľahké štartovanie, nízka 
hlučnosť, profesionálne odpruženie
•profesionálne uloženie kľukového hriadeľa na dvoch ložiskách (dlhšia životnosť, nižšie 
vibrácie, vyrovnaný chod motora)
•ergonomická, antivibračná bike-rukoväť, nastaviteľná bez použitia náradia v rozmedzí 360°
•pohon pevným hriadeľom uloženým v ložiskách, heavy-duty uhlová prevodovka, spojka
•materiál vodiacej tyče aj pevný hriadeľ z veľmi kvalitnej zliatiny kovov
•dvojstrunová žacia hlava umožňuje automatické nastavenie dĺžky struny ľahkým úderom o zem
•komfortný dvojitý popruh na rameno, možnosť uchytenia podľa výšky používateľa
•hlavné komponenty od najlepších japonských dodávateľov – napr. sviečky NGK, 
membránový karburátor Walbro, zapaľovacia cievka IKEDA alebo strunová hlava DIATOP
•bezkonkurenčne výhodný pomer ceny, vyspelej techniky a kvality

šPEcifikáciE
•ideálny stroj pre bežné práce okolo domu a záhrady s výborným pomerom cena/kvalita
•spoľahlivý motor s výkonom 1800 W je vhodný na väčšinu úloh
•rýchlosť reťaze 14 m/s pre rýchly a čistý rez
•moderný dizajn spĺňajúci všetky požiadavky na dobrú ergonómiu a jednoduchú obsluhu
•napínanie reťaze veľkým kruhovým ovládačom po boku píly bez nutnosti použiť náradie
•priehľadné okienko indikuje stav oleja v nádržke
•automatické mazanie reťaze znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze
•účinná brzda zastaví reťaz už za 0,12 s
•veľké viečko nádrže na jednoduché dolievanie oleja
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu
•ochranné puzdro na lištu
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RPCS 4540

RPCS 5445

119 €

145 €

reťazová píla 
s benzínovým motorom

reťazová píla 
s benzínovým motorom

šPEcifikáciE

Motor:  2-taktný, 45,1 cm3

Pracovný výkon (kW/hp):  1,8/2,4

Max. výkon (kW/hp):  2,1/2,9

Systém ľahkého štartu:  áno

Lišta (cm):  40, Oregon

Reťaz (“):  3/8“, Oregon

Zapaľovanie:  elektronické

Brzda reťaze: áno

Mazanie reťaze:  automatické

Objem olejovej nádrže (l):  0,24

Antivibračný systém AVS:  áno

Jednoduché napínanie reťaze:  áno

Objem palivovej nádrže (l):  0,7

Hmotnosť vrátane lišty a reťaze (kg):  6,7

Motor:  2-taktný, 54,5 cm3

Pracovný výkon (kW/hp):  2,5/3,4

Max. výkon (kW/hp):  2,7/3,7

Systém ľahkého štartu:  áno

Lišta (cm):  45, Oregon

Reťaz (“):  0,325, Oregon

Zapaľovanie:  elektronické

Brzda reťaze:  áno

Mazanie reťaze:  automatické

Objem olejovej nádrže (l):  0,24

Antivibračný systém AVS:  áno

Jednoduché napínanie reťaze:  áno

Objem palivovej nádrže (l):  0,7

Hmotnosť vrátane lišty a reťaze (kg):  6,7

•Štartujte bez námahy! Unikátny systém jednoduchého štartovania – zľahka natiahnite štartovaciu šnúru  
a zvyšok práce za vás urobí pomocná pružina.
•ideálna píla na bežné práce okolo domu a záhrady s kvalitnou reťazou a lištou Oregon
•skvelá na prípravu palivového dreva, krátenie guľatiny, prerezávanie stromov v sade alebo občasnú prácu v lese
•spoľahlivý a výkonný motor osadený moderným karburátorom pre pokojný beh a prácu v akomkoľvek uhle
•moderný dizajn a konštrukcia spĺňajúce všetky požiadavky na dobrú ergonómiu a jednoduchú obsluhu
•jednoduchý prístup k základným častiam píly vyžadujúcim údržbu (filter, sviečka a pod.)
•priehľadné okienko nádrže pre jednoduchú kontrolu stavu paliva
•jednoduché napínanie reťaze z boku stroja
•automatické mazanie reťaze znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze
•automatické olejové čerpadlo mazania reťaze s možnosťou nastavenia množstva oleja
•účinná brzda reťaze
•účinný antivibračný systém odďaľuje únavu a šetrí vaše kĺby
•ochranné puzdro na lištu

Benzinové píly

14 15

šPEcifikáciE

REBV 3000

RPBV 31

65,99 €

123 €

vysávač/fúkač s elektrickým motorom

vysávač/fúkač 
s benzínovým motorom

šPEcifikáciE

Motor:  elektrický, 230 V, 50 Hz

Výkon (W):  3000

Nasávací výkon:  nastaviteľný

Max. nasávací výkon (m3/min):  13,5

Rýchlosť prúdu vzduchu:  nastaviteľná

Max. rýchlosť prúdu vzduchu (km/hod):  270

Drviaci pomer:  12:1

Objem zberného vaku (l):  45

Pojazdové kolieska:  áno

Popruh na rameno:  áno

Hmotnosť (kg):  6,0

Motor:  31 cm3, 2-takt

Pracovný výkon (kW/PS):  0,75/1,0

Objem nádrže (l):  0,5

Nasávací výkon (m3/min):  10,2

Rýchlosť prúdu vzduchu (km/hod):  0 – 270

Objem zberného vaku (l):  45

Drviaci pomer:  12:1

Popruh na rameno:  áno

Hmotnosť (kg):  cca 5,4

•extra silný 3 000 W motor
•výkonné mulčovanie pre zmenšenie objemu hmoty v zbernom vaku – odolné 
•oceľové ostria rozsekajú odpad v pomere 12:1
•jednoduchý prístup z boku pre rýchlu kontrolu alebo vyčistenie ventilátora  
a mulčovacích nožov
•elektronicky nastaviteľná rýchlosti prúdu vzduchu otočným prepínačom
•odnímateľná hubica pre jednoduché skladovanie alebo transport
•ventilátor z pružného nylonu je odolný proti prasknutiu v prípade nasatia 
pevných nečistôt

•držadlo so špeciálnou protišmykovou vrstvou SoftGrip
•jednoduché prepnutie medzi funkciami fúkania a vysávania jednoduchým 
otočením spínača
•nástavec s kolieskami pre jednoduchú obsluhu bez námahy
•objemný vak s veľkým otvorom pre jednoduché vyprázdňovanie odpadu
•popruh na rameno
•príchytka kábla zamedzujúca jeho poškodeniu

Elektrické a benzinové fúkače

šPEcifikáciE
•silný motor 31 cm3

•bohaté vetracie otvory chránia motor pred prehriatím
•funkcia rýchleho prepnutia medzi vysávacím a fúkacím režimom (nie je potrebné prestavovať stroj ako 
pri bežných strojoch)
•vynikajúci drviaci pomer 12:1 (do vaku sa vám tak vojde viac materiálu)
•veľmi dobré vyváženie stroja pre prácu jednou rukou
•pomocné pojazdové koliesko na konci nasávacej rúry
•pomocný remeň na rameno
•jednoducho vyprázdniteľný vak s veľkým vysýpacím otvorom

•Štartujte bez námahy! Unikátny systém jednoduchého štartovania – zľahka natiahnite štartovaciu šnúru  
a zvyšok práce za vás urobí pomocná pružina.
•ideálna píla triedy farmer na všetky práce okolo domu a záhrady s kvalitnou reťazou a lištou Oregon
•robustná konštrukcia a vysoký výkon píly sú vhodné aj na rezanie veľkých kmeňov, prerezávanie lesného 
porastu, sadu alebo na prípravu palivového dreva na vykurovaciu sezónu
•spoľahlivý a výkonný motor osadený moderným japonským karburátorom Walbro pre pokojný beh  
a prácu v akomkoľvek uhle
•moderný dizajn a konštrukcia spĺňajúce všetky požiadavky na dobrú ergonómiu a jednoduchú obsluhu
•jednoduchý prístup k základným častiam píly vyžadujúcim údržbu (filter, sviečka a pod.)
•priehľadné okienko nádrže pre jednoduchú kontrolu stavu paliva
•jednoduché napínanie reťaze z boku stroja
•automatické mazanie reťaze znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze
•automatické olejové čerpadlo mazania reťaze s možnosťou nastavenia množstva oleja
•účinná brzda reťaze
•účinný antivibračný systém AVS odďaľuje únavu a šetrí vaše kĺby
•ochranné puzdro na lištu
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RES 2540 B RPST 5665

193 € 459 €

Elektrický válcový drvič 2500 W
s transparentným boxom

Benzínová snehová fréza 
dvojstupňová 6,5 HP

Motor:  H650 OHV, 193 cm3, 4-takt, zimná úprava

Výkon:  4,8 kW / 6,5 HP

Štartovanie:  manuálne

Šírka záberu (cm):  56

nastaviteľná výška záberu:  áno

Pojazd:  áno

Rýchlosť vpred/vzad:  5 vpred / 2 vzad

Motor:  H650 OHV, 193 cm3, 4-takt, zimná úprava

Výkon:  4,8 kW / 6,5 HP

Štartovanie:  manuálne

Šírka záberu (cm):  56

nastaviteľná výška záberu:  áno

Pojazd:  áno

Rýchlosť vpred/vzad:  5 vpred / 2 vzad

Kolesá/vzorka:  13 × 4”, vzorka Snow Claw, závlačky

Priemer šneka (cm):  31

Výška bunkra (cm):  51

Priemer turbíny (cm):  30

Otočný komín:  190°

Nastavenie komína:  ergonomické z miesta obsluhy

Nastavenie rýchlostí:  ergonomické z miesta obsluhy

Max. vzdialenosť odhadzovania snehu (m):  cca 12

Rukoväť:  plne zložiteľná

Držadlá:  soft grip – mäkčené

Maznica prevodovky šneka:  áno

Prihrňovací šnek:  špeciálny ozubený profil pre prácu aj v zľadovatenom 

 snehu a bezpečnostné strižné skrutky zabraňujúce zničeniu prevodovky 

 v prípade vniknutia pevného predmetu do prihrňovacieho šneka

Nádrž benzín (l):  3,5

Hmotnosť (kg):  85 

Snehové frézyElektrické drviče

16 17

šPEcifikáciE

šPEcifikáciE

•mať krásne a zdravé stromy či kry vyžaduje veľa starostlivosti. Je potrebné 
ich pravidelne ošetrovať, prerezávať a omladzovať. Pri týchto činnostiach 
vzniká veľa drevného odpadu. Vďaka drviču RIWALL už nie je potrebné 
odpad voľne páliť, ale je možné ho spracovať na tzv. štiepky, ktoré môžete 
využiť ako výborné palivo do krbových pecí či ako náhradu za mulčovaciu 
kôru – kry a stromy tak ochránite pred vysychaním, zamedzíte rastu buriny 
a zlepšíte kvalitu pôdy. Drveným záhradného odpadu sa tak nielen zbavíte 
nepríjemného odpadu, ale ešte ušetríte.
•výkonný motor má kvalitné medené vinutie (obvyklé je v tejto kategórii 
lacnejšie a menej kvalitné hliníkové vinutie), vysoký výkon 2 500 W, 
motorovú brzdu a kvalitnú elektronickú ochranu proti preťaženiu. To všetko 
je zárukou bezproblémovej funkcie a dlhej životnosti stroja.
•motor má spätný chod pre jednoduché odstránenie zaseknutej vetvy
•indikácia chodu motora pomocou LED diódy
•stroj je vybavený integrovaným násypníkom s objemom cca  
55 l z priehľadného materiálu, takže vždy vidíte, koľko vám v plastovom 
boxe ešte zostáva miesta na ďalšiu drvinu
•veľké transportné kolesá a držadlo zaručujú príjemnú manipuláciu s celým 
strojom.
•opláštenie stroja kvalitným nerozbitným plastom znižuje riziko poškodenia 
pri nešetrnom zaobchádzaní.
•vďaka použitej technológii pomalobežného drviaceho valca má stroj 
extrémne tichý chod, takže nikdy nebudete rušiť svojich susedov
•vďaka ozubenému drviacemu valcu si stroj sám vťahuje vetvy, čo vám 
ušetrí veľa námahy
•vôľa medzi drviacim valcom a opornou stenou sa dá ľahko nastaviť 
skrutkou z boku stroja
•ľahko sa skladuje – telo stroja sa dá vložiť do boxu a ušetríte tak polovicu 
potrebného miesta

Základnou prednosťou modelu Riwall RPST 5665 je silný 
motor 6,5 HP so špeciálnou zimnou úpravou, ktorá zaručuje 
bezproblémový štart aj pri nízkych teplotách a použité 
konštrukčné materiály zase dlhú životnosť aj v podmienkach 
dlhodobého chodu motora pod bodom mrazu. Vysoký bunker 
a bohato dimenzovaná turbína si prekvapivo ľahko poradia aj 
s veľkým prídelom snehu a vďaka širokému vyhadzovaciemu 
komínčeku nemá fréza väčšie problémy ani s mokrým snehom. 
Pojazd vpred aj vzad odstraňuje nutnosť tlačenia stroja  
a umožňuje tak pohodlnú obsluhu stroja. Nastaviteľná výška 
záberu uľahčuje pohyb aj po nerovnom teréne a zároveň bráni 
poškodeniu stroja alebo plochy pod ním (štrková cesta, trávnik 
a pod.). Veľká rukoväť štartovacej šnúry umožňuje jednoduché 
spúšťanie motora aj bez sňatia rukavíc.
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Rad 40 V a 24 V akumulátorového záhradného náradia GreenWorks ponúka špičkové 
výkony, všestrannosť a prémiovú kvalitu najväčšieho výrobcu aku náradia na svete. 
Vysoký výkon strojov a ich bohatá výbava vám pomôžu dokončiť prácu rýchlo, ľahko 
a pohodlne. GreenWorks robí váš život jednoduchším a zábavnejším.

Ak chcete zažiť skutočnú voľnosť a slobodu aj pri práci na záhrade, zbavte sa 
prívodného kábla, zbavte sa kanistrov s benzínom a olejom, zabudnite na zložitú 
údržbu a štartovanie benzínových strojov a dajte prednosť špičkovému aku programu 
GreenWorks. Vychutnajte si skvelé výkony, silu a dlhú výdrž lítiovo-iónových batérií 
s technológiou GreenWorks.

dlhá výdrž: viac ako 3× dlhšia výdrž, než pri klasických NiCd batériách a vďaka precíznemu riadeniu 
dobíjania článkov aj dlhšia výdrž než pri väčšine lítiových batérií. Väčšinu bežných úloh tak zvládnete 
na iba jedno nabitie batérie.

vždy Plný výkon:  na rozdiel od NiCd batérií, lítiovo-iónové batérie si držia plný výkon po celý pracovný 
cyklus. To znamená, že v podstate nepoznáte rozdiel vo výkone pri plne nabitej batérii alebo takmer vybitej 
batérii. Aku článok pracuje naplno až do konca, takže počas celého cyklu máte vždy plný výkon.

dlhá životnosť:  lítiovo-iónové batérie GreenWorks majú 3- až 4-krát vyšší počet dobíjacích 
cyklov oproti tradičným NiCd batériám. Keďže trpia minimálnym samovybíjacím efektom, výrazne sa 
predlžuje aj čas skladovania bez nutnosti dobíjania. Batérie GreenWorks vďaka vyspelej elektronike 
šetria jednotlivé články a preto celá batéria vydrží až 2 000 nabíjacích cyklov. Greenworks na batérie 
poskytuje 2 roky plnú záruku.

nízká hMotnosť:  batérie GreenWorks majú vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu. Sú napríklad  
o 1/3 ľahšie než NiCd batérie.

šEtrnosť k životnéMu ProstrEdiu:  batérie GreenWorks osadené špičkovými článkami Sanyo 
(rovnaké ako v automobiloch Tesla), ktoré na rozdiel od ostatných môžu pracovať aj pri teplotách 
hlboko pod bodom mrazu, sú plne recyklovateľné a vyrábajú sa bez použitia ťažkých kovov.

žiadny PaMäťový EfEkt:  batérie GreenWorks sa môžu dobíjať kedykoľvek (v akejkoľvek fáze 
vybitia) bez toho, aby to ublížilo ich kapacite. Aj po stovkách dobití budete mať výkon ako pri novej 
batérii. Vďaka vyspelej elektronike sa prázdne články spočiatku dobíjajú veľmi rýchlo, takže už po pár 
minútach na nabíjačke máte dostatok výkonu na dokončenie svojej práce.

MiniMálnE saMovyBíjaniE:  batérie GreenWorks majú veľmi malú tendenciu k samovybíjaniu (až 
5× menej než NiCd batérie). Preto aj po dlhom čase skladovania, a to aj v chlade či horúčave, budú vaše 
batérie vždy pripravené na odovzdanie plného výkonu.

naBíjačky s cErtifikátoM EnErGy-star:  nabíjačky GreenWorks pre lítiovo-iónové batérie 
dokážu v priemere ušetriť až 35 % energie oproti bežným nabíjačkám.

rad 40v

GW 4040:  Model 29472  Lítiovo-iónová batéria 40 V/4 Ah,  
max. čas nabíjania 120 min, LED indikátor stavu batérie. 
Odporúčaná cena  141 €.

GW 4020:  Model 29717  Lítiovo-iónová batéria 40 V/2 Ah,  
max. čas nabíjania 60 min, LED indikátor stavu batérie. 
Odporúčaná cena  87,99 €.

GW 40:  Model 29417  Nabíjačka 40 V. 
Odporúčaná cena 30,99 €

rad 24v

GW 2420:  Model 29317  Lítiovo-iónová batéria 24 V/2 Ah,  
max. čas nabíjania 60 min, LED indikátor stavu batérie. 
Odporúčaná cena  49,99 €

GW 24:  Model 29347  Nabíjačka 24 V. 
Odporúčaná cena 26,99 €

Nabíjačky GreenWorks sú nositeľmi certifikátu „Energy Star“, 

ktorý vydáva svetová Agentúra ochrany životného prostredia. 

Tento certifikát sa vydáva podľa veľmi prísnych podmienok iba 

zariadeniam s výnimočnou účinnosťou, ktoré dokážu vytvoriť 

energetickú úsporu minimálne 35 % oproti konvenčným strojom.

Náradie GreenWorks neprodukuje žiadne emisie a je nositeľom 

značky „nulová uhlíková stopa“. Nulové emisie v prípade GreenWorks 

však neznamenajú akékoľvek obmedzenia vo výkone stroja. Nové 

aku články spolu s novými, vysokoúčinnými motormi vám dajú 

podobnú porciu výkonu a sily ako bežné elektrické alebo dokonca 

benzínové stroje.

Predstavenie produktov Batérie a nabíjačky

spoločnosť GreenWorks tools
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Model: 25157
Model: 25137

Model: 21107Model: 25297

319 € 559 €

71,99 €

za set
za set

za set359 €

GWlM 4040 a
40V aku kosačka  40 cm, 2 v 1

GWlM 4049 a2
40V aku kosačka 29 cm, 2 v 1

GWlt 4030
40V aku vyžínač

GWlM 4045 a
40V aku kosačka 45 cm, 3 v 1

výhody výhody

výhody

•odolné šasi z polyméru
•nízka stavba kosačky a skvelé vyváženie vďaka predsunutej batérii
•držadlo na pohodlné prenášanie
•bezpečnostný kľúč proti nechcenému spusteniu stroja
•mechanický spínač šetriaci kapacitu batérie
•objemný kôš 50 l s hard topom a indikátorom naplnenia
•mulčovacia záslepka v štandarde
•centrálne nastavenie výšky v piatich stupňoch 20 – 70 mm
•nastavenie výšky riadidiel
•jednoducho zložiteľné riadidlá
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie
•nôž z ľahkých zliatin zvyšujúci výdrž batérie
•silná 40 V/4 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky

•odolné šasi z polyméru
•„dual blade system“ – unikátny systém dvoch žacích 
nožov na perfektný strih
•dve batérie a dva ľahké nože predlžujú pracovný 
cyklus na 1 nabitie až na 70 minút
•najtichší motor v kategórii
•bezpečnostný kľúč proti nechcenému spusteniu stroja
•mechanický spínač šetriaci kapacitu batérie
•objemný kôš 60 l s hard topom a indikátorom naplnenia
•mulčovacia záslepka v štandarde
•centrálne nastavenie výšky v piatich stupňoch 30 – 90 mm
•nastavenie výšky riadidiel
•jednoducho zložiteľné riadidlá
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•na prevádzku stačí aj jedna batéria
•LED indikátor stavu nabitia batérie
•2× silná 40 V/4 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky

•jednoduchá premena z vyžínača na zarovnávač 
okrajov trávnika stlačením jedného tlačidla
•výkyvná hlava na prácu v akomkoľvek uhle alebo pod kríkmi
•nastaviteľná rýchlosť otáčok od normálnych pre bežný porast 
až po maximálne na kosenie aj veľmi odolnej buriny
•bezpečnostný spínač proti nechcenému spusteniu stroja
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•komfortná opierka predlaktia
•nastaviteľné držadlo
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie

Kombinácia lítiovo-iónových batérií GreenWorks s vysokoúčinnými motormi novej generácie 
vytvárajú prvú ponuku aku produktov s výkonom porovnateľným s benzínovými strojmi.

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

20 21

výhody
•odolné šasi z ocele
•nízka stavba kosačky a skvelé vyváženie vďaka predsunutej batérii
•držadlo na pohodlné prenášanie
•bezpečnostný kľúč proti nechcenému spusteniu stroja
•mechanický spínač šetriaci kapacitu batérie
•objemný kôš 50 l s hard topom a indikátorom naplnenia
•mulčovacia záslepka v štandarde
•deflektor bočného vyhadzovania v štandarde
•centrálne nastavenie výšky v piatich stupňoch 19 – 70 mm
•jednoducho zložiteľné riadidlá
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie
•nôž z ľahkých zliatin zvyšujúci výdrž batérie
•silná 40 V/4 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky

záber  40 cm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 40 min

kolesá predné, zadné  15/18 cm

hmotnosť s batériou  cca 18 kg

záber  49 cm

2× lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 70 min

kolesá predné, zadné  18/25 cm

hmotnosť s batériami  cca 20 kg

nastaviteľný záber  25/30 cm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 50 min

automatická strunová hlava áno

dvojitá struna  1,6 mm

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 2,6 kg

záber  45 cm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 30 min

kolesá predné, zadné  18/20 cm

hmotnosť s batériou  cca 22 kg
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20077

Model: 22637TModel: 20117

159 €

71,99 €75,99 €

GWcs 4040 i
40V aku reťazová píla s indukčným motorom

GWht 4061
40V aku plotostrih 61 cm

GWcs 4030
40V aku reťazová píla

výhody

výhody

•unikátny prvok – prevodovka, zaisťuje najväčší točivý moment vo svojej triede
•jednoduché napínanie reťaze otočným gombíkom bez použitia nástrojov
•pílová lišta aj reťaz Oregon
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•priehľadné okienko olejovej nádrže na jednoduchú kontrolu stavu oleja
•automatické mazanie reťaze, brzda reťaze
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie, svetelný a akustický signál pri zopnutej brzde
•indukčný motor pre ešte vyšší výkon, dlhšiu životnosť a maximálny komfort

•protibežné strihacie lišty vyrezávané laserom a brúsené 
diamantom vám zaručia perfektný rez a rýchle hojenie rany v dreve
•otočná rukoväť o 180° na jednoduchú prácu v rôznych pozíciách
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•priehľadný ochranný kryt ruky pre vašu bezpečnosť a dobrú 
kontrolu pri strihaní
•predné držadlo je možné uchopiť z 3 strán
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie

Kombinácia lítiovo-iónových batérií GreenWorks s vysokoúčinnými motormi novej generácie 
vytvárajú prvú ponuku aku produktov s výkonom porovnateľným s benzínovými strojmi.

Bezuhlíkový indukčný motor GreenWorks je absolútnou špičkou medzi elektrickými motormi. Vďaka absencii uhlíkov je takmer bezúdržbový. 
Ešte dôležitejšími vlastnosťami oproti klasickým motorom sú dlhšia životnosť, vyššia účinnosť až 90 %, vyššie otáčky, o 30 % vyšší točivý moment,  
o 70 % menej vibrácií a nižšia hlučnosť. Zákazník tak získa aku stroj so všetkými jeho výhodami a s výkonom, ktorý mu dosiaľ boli schopné poskytnúť 
iba benzínové stroje.

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

22 23

výhody
•jednoduché napínanie reťaze otočným gombíkom 
bez použitia nástrojov
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•ochranný kryt ruky pre vašu bezpečnosť
•priehľadné okienko olejovej nádrže na jednoduchú kontrolu stavu oleja
•automatické mazanie reťaze
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie

dĺžka lišty  61 cm

strižná kapacita  20 mm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  cca 40 min

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 3,3 kg

dĺžka lišty  30 cm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

rýchlosť reťaze  4,2 m/s

výdrž na jedno nabitie až 70 rezov dreva  5 × 10 cm

nádrž na olej  0,11 l

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 4,3 kg

dĺžka lišty  40 cm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

rýchlosť reťaze  11,2 m/s

výdrž na jedno nabitie cca 133 rezov dreva  10×10cm

nádrž na olej  0,11 l

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 5,2 kg

Model: 22147T

69,99 €

GWht 4051 
40V aku  aku plotostrih 51 cm s dlhým dosahom

výhody
•protibežné strihacie lišty vyrezávané laserom a brúsené 
diamantom vám zaručia perfektný rez a rýchle hojenie rany v dreve
•7 pozícií otočnej hlavy v rozmedzí 125° na jednoduchú prácu  
v rôznych polohách
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•komfortná opierka predlaktia
•výsuvná teleskopická rukoväť umožňuje strihať aj vysoké ploty 
bez nutnosti použitia rebríka
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie

dĺžka lišty  51 cm

strižná kapacita  18 mm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  cca 40 min

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky
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Model: 27087

Model: 24107Model: 20157

159 €

45,99 €95,99 €

GWtr 4026
40V aku kultivátor

GWBl 4024 
40V aku fúkač

GWPs 4020
40V aku prerezávacia píla 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

•nastaviteľná rýchlosť prúdu vzduchu
•ľahko nastaviteľná šírka dýzy dovoľuje zvoliť podľa potreby širší 
alebo užší prúd vzduchu
•výborné vyváženie stroja pre vaše pohodlné uchopenie
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie

Kombinácia lítiovo-iónových batérií GreenWorks s vysokoúčinnými motormi novej generácie 
vytvárajú prvú ponuku aku produktov s výkonom porovnateľným s benzínovými strojmi.

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

24 25

výhody
•jednoduché napínanie reťaze otočným gombíkom 
bez použitia nástrojov
•in-line motor pre perfektný prehľad nad rezanou oblasťou
•trojdielna teleskopická tyč na nastavenie optimálnej výšky
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•pohodlná opierka predlaktia
•dosah do cca 3 m
•priehľadné okienko olejovej nádrže na jednoduchú 
kontrolu stavu oleja
•automatické mazanie reťaze
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie

rýchlosť prúdu vzduchu  cca 145 – 240 km/hod.

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 50 min

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 2,2 kg

nastaviteľný záber  21 až 26 cm

priemer nožov  20 cm

kolieska  15 cm

nastaviteľná hĺbka kultivácie áno

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 40 min

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 16 kg

Model: 24227

107 €

GWBv 4028 i 
40V aku fúkač/vysávač s indukčným motorom

výhody
•nastaviteľná rýchlosť prúdu vzduchu
•mulčovací pomer pri zbere 10:1
•jednoduchá prestavba z fúkača na vysávač bez použitia náradia
•výborné vyváženie stroja pre vaše pohodlné uchopenie
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•možno kombinovať s batériami 40 V 4 Ah alebo 40 V 2 Ah
•LED indikátor stavu nabitia batérie
•indukčný motor pre ešte vyšší výkon, dlhšiu životnosť 
a maximálny komfort

Bezuhlíkový indukčný motor GreenWorks je absolútnou špičkou medzi elektrickými motormi. Vďaka absencii uhlíkov je takmer bezúdržbový. 
Ešte dôležitejšími vlastnosťami oproti klasickým motorom sú dlhšia životnosť, vyššia účinnosť až 90 %, vyššie otáčky, o 30 % vyšší točivý moment,  
o 70 % menej vibrácií a nižšia hlučnosť. Zákazník tak získa aku stroj so všetkými jeho výhodami a s výkonom, ktorý mu dosiaľ boli schopné poskytnúť iba 
benzínové stroje.

rýchlosť prúdu vzduchu  cca 114 – 280 km/hod.

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie  až 70 min

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky

hmotnosť s batériou  cca 2,7 kg

Dostupnosť máj 2014

dĺžka lišty  20 cm

lítiovo-iónový akumulátor  40 V

výdrž na jedno nabitie cca 100 rezov dreva  10 × 10 cm

akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky áno

hmotnosť s batériou  cca 5,8 kg
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Model: 20097AT

Model: 21287

139 €

115 €

GWcs 2425 a
24V aku reťazová píla

GWlt 2430 a
24V aku vyžínač

výhody
•jednoduché napínanie reťaze otočným gombíkom bez použitia nástrojov
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•ochranný kryt ruky pre vašu bezpečnosť
•priehľadné okienko olejovej nádrže na jednoduchú kontrolu stavu oleja
•automatické mazanie reťaze
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•silná 24 V/2 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky
•LED indikátor stavu nabitia batérie

Kombinácia lítiovo-iónových batérií GreenWorks s vysokoúčinnými motormi novej generácie 
vytvárajú prvú ponuku aku produktov s výkonom porovnateľným s benzínovými strojmi.

24V series Vysoký výkon a dlhý pracovný čas 24-voltových batérií vám umožnia ľahko a rýchlo splniť všetky úlohy tak, aby vaša záhrada 
bola vždy udržiavaná a krásna. Stroje GreenWorks z radu 24 V sú jednoducho ovládateľné, takmer bezúdržbové a navyše sú tiché, ľahké 
a bez emisií. Prácu s nimi si skutočne užijete.

24V series 24V series

26 27

výhody
•jednoduchá premena z vyžínača na zarovnávač 
okrajov trávnika stlačením jedného tlačidla
•výkyvná hlava na prácu v akomkoľvek uhle alebo pod kríkmi
•nastaviteľná rýchlosť otáčok od normálnych pre bežný porast 
až po maximálne na kosenie aj veľmi odolnej buriny
•bezpečnostný spínač proti nechcenému spusteniu stroja
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•komfortná opierka predlaktia

dĺžka lišty  25 cm

lítiovo-iónový akumulátor  24 V

rýchlosť reťaze  4,2 m/s

výdrž na jedno nabitie až 50 rezov dreva  5 × 10 cm

nádrž na olej  0,11 l

vrátane 24 V/2 Ah batérie a nabíjačky áno

hmotnosť s batériou  cca 3,6 kg

za set

Model: 22137AT

Model: 22157AT

135 €

145 €

GWht 2457 a
24V aku plotostrih 57 cm

GWht 2451 a 
24V aku plotostřih 51 cm s dlhým dosahom

výhody
•protibežné strihacie lišty vyrezávané laserom a brúsené 
diamantom vám zaručia perfektný rez a rýchle hojenie rany v dreve
•otočná rukoväť o 180° na jednoduchú prácu v rôznych pozíciách
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•priehľadný ochranný kryt ruky pre vašu bezpečnosť a dobrú 
kontrolu pri strihaní
•predné držadlo je možné uchopiť z 3 strán
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•silná 24 V/2 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky
•LED indikátor stavu nabitia batérie

výhody
•protibežné strihacie lišty vyrezávané laserom a brúsené diamantom vám zaručia 
perfektný rez a rýchle hojenie rany v dreve
•7 pozícií otočnej hlavy v rozmedzí 125° na jednoduchú prácu v rôznych polohách
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•komfortná opierka predlaktia
•výsuvná teleskopická rukoväť umožňuje strihať aj vysoké ploty bez nutnosti 
použitia rebríka
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•silná 24 V/2 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky
•LED indikátor stavu nabitia batérie

dĺžka lišty  57 cm

strižná kapacita  18 mm

lítiovo-iónový akumulátor  24 V

výdrž na jedno nabitie  cca 40 min

vrátane 24 V/2 Ah batérie a nabíjačky áno

hmotnosť s batériou  cca 3,2 kg

nastaviteľný záber  25/30 cm

lítiovo-iónový akumulátor  24 V

výdrž na jedno nabitie  až 25 min

automatická strunová hlava áno

dvojitá struna  1,6 mm

vrátane 24 V/2 Ah batérie a nabíjačky áno

hmotnosť s batériou  cca 2,6 kg

dĺžka lišty  51 cm

strižná kapacita  18 mm

lítiovo-iónový akumulátor  24 V

výdrž na jedno nabitie  cca 40 min

vrátane 24 V/2 Ah batérie a nabíjačky áno

hmotnosť s batériou  cca 3,8 kg
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Model: 20137

Model: 24127A

153 €

107 €

GWPs 2420 a
24V aku prerezávacia píla 20 cm

GWBl 2422 a
24V aku fúkač

výhody

výhody

•jednoduché napínanie reťaze otočným gombíkom bez použitia nástrojov
•in-line motor pre perfektný prehľad nad rezanou oblasťou
•trojdielna teleskopická tyč na nastavenie optimálnej výšky
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•pohodlná opierka predlaktia
•dosah do cca 3 m
•priehľadné okienko olejovej nádrže na jednoduchú kontrolu stavu oleja
•automatické mazanie reťaze
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•silná 24 V/2 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky
•LED indikátor stavu nabitia batérie

•nastaviteľná rýchlosť prúdu vzduchu v dvoch stupňoch
•výborné vyváženie stroja pre vaše pohodlné uchopenie
•komfortné mäkčené zóny držadla pre vaše pohodlie pri práci
•zámka spínača proti nechcenému spusteniu stroja
•silná 24 V/2 Ah batéria a nabíjačka súčasťou dodávky
•LED indikátor stavu nabitia batérie

Kombinácia lítiovo-iónových batérií GreenWorks s vysokoúčinnými motormi novej generácie 
vytvárajú prvú ponuku aku produktov s výkonom porovnateľným s benzínovými strojmi.

Aby vám produkty GreenWorks dobre a dlho slúžili, odporúčame používať originálne príslušenstvo.

24V series

28 29

2 rýchlosti prúdu vzduchu  cca 170 a 220 km/hod.

lítiovo-iónový akumulátor  24 V

výdrž na jedno nabitie  až 50 min

vrátane 24 V/2 Ah batérie a nabíjačky áno

hmotnosť s batériou  cca 2,3 kg

dĺžka lišty  20 cm

lítiovo-iónový akumulátor  24 V

výdrž na jedno nabitie cca 40 rezov dreva  10 × 10 cm

vrátane 24 V/2 Ah batérie a nabíjačky áno

hmotnosť s batériou  cca 4,8 kg

Popis

Cievka struny pre vyžínače 24 V (balenie 3 ks)

Cievka struny pre vyžínače 40 V (balenie 3 ks)

Reťaz 20 cm

Vodiaca lišta 20 cm

Reťaz 25 cm

Vodiaca lišta 25 cm

Reťaz 30 cm

Vodiaca lišta 30 cm

Žací nôž 40 cm

Žací nôž 45 cm

Žacie nože 25 cm pre dual blade system (balenie 2 ks)

Červený bezpečnostný kľúč

Modelové číslo

29177

29187

29507

29497

29587

29577

29527

29517

29487

29637

29207

29547

Odporúčaná cena

3,19 €

3,89 €

 7,39 €

 11,99 €

 8,19 €

11,99 €

 8,89 €

13,99 €

 6,19 €

 6,99 €

 8,46 €

1,59 €

Príslušenstvo Greenworks
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Model: 21277

Model: 22087

Model: 22027

Model: 20037

Model: 20147

Model: 23017

69,99 €

87,99 €

GWlt 5030 E
Elektrický vyžínač 500 W

GWht 7068 E
Elektrický plotostrih 700 W

GWht 5056 E
Elektrický plotostrih 500 W

GWcs 2046 E
Elektrická reťazová píla  2000 W

GWPs 7220 E
Elektrická prerezávacia píla 720 W

GWBc 1246 E
Elektrický krovinorez 1200 W

výhody

výhody

výhody

výhody

výhody•Jednoduchá premena z vyžínača na zarovnávač 
okrajov trávnika stlačením jedného tlačidla
•Plne nastaviteľný podľa vzrastu používateľa
•Ochrana proti poškodeniu rastlín pri kosení
•Dvojité vodiace koliesko
•Uchytenie kábla zabraňujúce jeho poškodeniu

•Otočná rukoväť o 180° na jednoduchú prácu v rôznych 
pozíciách
•Predné držadlo je možné uchopiť z 3 strán
•Mäkčená rukoväť pre maximálny komfort
•Poistka v prednom držadle s ľahkým chodom na prácu 
bez únavy
•Nízke vibrácie
•Uchytenie kábla zabraňujúce jeho poškodeniu
•Špičkový model so silným motorom a veľkou šírkou strihu

•Otočná rukoväť o 180° na jednoduchú prácu v rôznych pozíciách
•Predné držadlo je možné uchopiť z 3 strán
•Mäkčená rukoväť pre maximálny komfort
•Poistka v prednom držadle s ľahkým chodom na prácu bez únavy
•Nízke vibrácie
•Uchytenie kábla zabraňujúce jeho poškodeniu

•Mäkčená rukoväť pre maximálny komfort
•Napínanie reťaze bez použitia náradia
•Poistka zastavenia reťaze pre maximálnu bezpečnosť
•Automatické mazanie reťaze
•Priehľadové okienko stavu oleja
•Uchytenie kábla zabraňujúce jeho poškodeniu

•In-line motor na perfektný prehľad nad rezanou oblasťou
•Sklon hlavy motora 15° pre ideálnu ergonómiu pri rezaní
•Mäkčená rukoväť pre maximálny komfort
•3-dielna teleskopická rukoväť na ideálne nastavenie výšky
•Napínanie reťaze bez použitia náradia
•Automatické mazanie reťaze
•Priehľadové okienko stavu oleja
•Uchytenie kábla zabraňujúce jeho poškodeniu

Elektrické stroje AKCIOVÁ PONUKA Spoločnosť Greenworks ponúka aj výkonné, výborne vybavené a špičkovo spracované elektrické 
stroje. Oproti akumulátorovým produktom Greenworks tu síce musíte manipulovať s káblom, ale ostatné prednosti elektrických strojov 
zostávajú – minimálne nároky na údržbu, tichý chod bez emisií, žiadne starosti so štartmi alebo miešaním paliva.

výhody
•Delený hriadeľ na jednoduchú prepravu a skladovanie
•Mäkčené držadlo aj rukoväť pre vysoký komfort
•Perfektné vyváženie stroja
•Veľmi výkonný motor 1 200 W
•Uchytenie kábla zabraňujúce jeho poškodeniu

Výkon  1 200 W

Záber  46 cm

Automatické nastavenie dĺžky struny ľahkým úderom

Dvojitá struna  2 mm

Štvorzubý žací nôž

Funkcia 2 v 1 – vyžínač aj krovinorez

O 25 % ľahší než benzínové stroje

Výkon  500 W

Nastaviteľný záber  25/30 cm

Automatické nastavenie dĺžky struny

Dvojitá struna  1,65 mm

Výkon  500 W

Dĺžka lišty  56 cm

Šírka strihu  20 mm

Protibežné strihacie lišty

Strihacie lišty rezané laserom

Výkon  2 000 W

Dĺžka lišty  46 cm

Rýchlosť reťaze  13 m/s

Výkon  720 W

Dĺžka lišty  20 cm

Výkon  700 W

Dĺžka lišty  68 cm

Šírka strihu  32 mm

Protibežné strihacie lišty

Strihacie lišty rezané laserom

Elektrické stroje Elektrické stroje

30 31

126 €

65,99 €

107 € 115 €

125 €

33,99 € 45,99 €

67,99 €

75,99 € 69,99 €
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Váš predajca

www.garland.cz, www.garland.sk

Výhradný zástupca firmy Riwall a Greenworks v ČR a SR:  
GARLAND distributor, s.r.o., 
Hradecká 1136, 506 01 Jičín.
Zapísaný v OR u KS v HK v oddiele C vl. 5276. Neustála 
technická inovácia produktov môže viesť k malým 
zmenám v cenách a parametroch výrobkov uvedených 
v tomto katalógu.
Uvedené ceny sú odporúčané vrátane DPH.


