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Fűnyírás
Kert és barkács katalógus

Gyepgondozás

Akkufeszültség: 2 db 18V/2,5 Ah
Vágószélesség 33 cm
Vágásmagasság: 25-65 mm
Fűgyűjtő térfogata: 35 l
Ajánlott gyepfelület: 250 m2

BCMW3318L2-QW 
Akkumulátoros fűnyíró

Akkufeszültség: 18V
Akkumulátor üzemideje: 65 perc
Akkumulátor töltési ideje: 60 min
Vágószélesség: 22 cm
Ajánlott gyepfelület: 500 m2

Smart Sileno city 500 
Robotfűnyíró

Akkufeszültség: 20V/ 2.25 Ah
Akkumulátor üzemideje: 55 min
Akkumulátor töltési ideje: 50 min
Vágószélesség: 20 cm
Ajánlott gyepfelület: 500 m2

Robolinho 500 E 
Robotfűnyíró

Akkufeszültség: 40V/ 2.0 Ah
Vágószélesség 32 cm
Vágásmagasság: 32-68 mm 
Fűgyűjtő térfogata: 30 l
Ajánlott gyepfelület: 350 m2

FZR 2110-Li 
Akkumulátoros fűnyíró

Akkufeszültség: 18V/ 4.0 Ah
Vágószélesség 32 cm
Vágásmagasság: 30-60 mm
Fűgyűjtő térfogata: 31 l
Ajánlott gyepfelület: 300 m2

CityMover 18 
Akkumulátoros fűnyíró

Teljesítmény: 1400 W
Munkaszélesség: 36 cm
Munkamélység beállítás: 5 fokozat
Tartozék: Gyepszellőztető henger

36.8 E Combi Care 
Talajlazító/Gyepszellőztető

Teljesítmény: 1000 W
Munkaszélesség: 30 cm
Munkamélység beállítás: 
3 fokozat

EVC 1000 
Gyepszellőztető

Robolinho® 500 E-vel az intelligens gyepápolás 
valósággá válik. A fűnyírórobot halk és károsanyag 
kibocsátás mentes működést a 60 dB-es csendes motor 
biztosítja, amely a 2,5 Ah / 20 V-os erős és hosszú 
élettartamú lítium ion akkumulátor energiáját kapja. 
Ezáltal az AL-KO fűnyírórobotot gond nélkül lehet 
működtetni  ünnepnapokon vagy éj je l .  A 20 cm 
vágószé lességge l  páros í tott  sa ját  fe j lesztésű 
mozgástechnológia akár 500 m² terület hatékony vágását 
biztosítja. Gond nélkül leküzdi az akadályokat mint pl. fákat 
vagy akár 45% emelkedőt.

A GARDENA smart SILENO city SensorCut rendszerével 
pontosan, megbízhatóan és csendesen vág füvet. Ha végzett a 
fűnyírással, automatikusan visszatér a töltőállomásra. Élvezd 
egyszere a szabadidőt és a tökéletesre nyírt pázsitot. A smart 
SILENO city akár 500 négyzetméter nagyságú, területre is 
alkalmas. Akár a 25 százalékos emelkedők sem okoznak neki 
gondot, sőt szűk átjárókon, keskeny helyeken is gond nélkül elfér. 
Az elforduló hátsó keréknek köszönhetően a robotfűnyíró még 
mozgékonyabb és jobban irányítható. Tökéletes kicsi, keskeny 
kertekbe. A telepítés során a programvarázsló végigkalauzol a 
menün, és önállóan összeállítja a fűnyírási tervet. A smart App-
pel be lehet programozni a fűnyírási időszakokat, amelyeket 
összehangolhatunk az öntözési időszakokkal a smart 
öntözőkomputert használva. A smart átjáró biztosítja a 
központi hálózatot, amely egy meglévő routeren keresztül 
csatlakozik az internethez. A GARDENA smart system központi 
eleme gondoskodik a vezeték nélküli hálózati kommunikációról a 
GARDENA smart system kerti eszközei és a GARDENA smart 
App között.

Vezeték nélküli fűnyíró, a kényelmes és rugalmas 
fűnyírásért, hogy semmilyen vezeték nem korlátozzon a 
kerti munkában. A mulcsozás, lehetővé teszi a talaj 
tápanyag frissítését, illetve a nyári hőség elleni védelemre 
is szolgál. A szárnyas vágókés, optimális nagyságú 
aprítást biztosít és hatékonyan küldi a füvet a gyűjtőbe, így 
t ö b b  f é r  b e l e . A z  ö s s z e c s u k h a t ó  f o g ó r u d a z a t 
révén, sokkal kisebb helyet foglal a gép, akár tárolásnál, 
akár szállításnál. 

A CityMower18 könnyű akkus fűnyíró a városi kertekhez. 
Nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátora hosszú 
üzemidőt tesz lehetővé, a vezeték nélküli szabadságot a 
teljesítmény vagy a hatékonyság csökkenése nélkül 
biztosítja. Az ErgoFlex fogantyú könnyű kezelést, 
kényelmes és egészséges testtartást biztosít munka 
közben. A vágási magasság 3 fokozatban állítható 30–60 
mm-es tartományban. A gyepfésűk tiszta nyírást 
biztosítanak a falak és szegélyek mentén, gyorsan és 
egyszerűen elérve a kívánt eredményt.

Az AL-KO Combi Care 36.8 E Comfort elektromos 
talajlazítóval halkan és károsanyag kibocsátás nélkül 
dolgozhatsz kertedben. A könnyű felépítés és a jól 
manőverezhető szerkezet miatt szinte bármilyen kertben 
kiválóan használható. A tolókar magasságát néhány 
mozdulattal saját igényeidhez állíthatod. Biztosíts levegőt 
gyepnek, hogy lélegezhessen, és lehetőséget arra, hogy 
hatékonyabban felszívja a tápanyagokat. Német mérnöki 
munka.

A GARDENA elektromos mélyszellőztető tartósan 
eltávolítja a mohát, az elfilcesedett füvet és a gyomot, 
jelentősen javítva ezzel a gyep levegő-, víz- és 
tápanyagfelvételét. A speciálisan edzett, horganyzott 
nemesacélból készült éles, egymáshoz képest eltolt 
elrendezésű kések néhány milliméterre a talajba 
hatolva eltávolítják az elhalt növénymaradványokat.
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Fűnyírás
Kert és barkács katalógus

Gyepgondozás

Teljesítmény: 1200 W
Vágószélesség 32 cm
Vágásmagasság: 20-60 mm
Fűgyűjtő térfogata: 31 l

ARM 3200 
Elektromos fűnyíró

Teljesítmény: 1600 W
Vágószélesség 40.5 cm
Vágásmagasság: 35-65 mm
Fűgyűjtő térfogata: 45 l

Clip 1600 
Elektromos fűnyíróAgroforg

Teljesítmény: 2,0 kW
Hengerűrtartalom: 140 cm3
Vágószélesség: 46 cm
Vágásmagasság:  30-80 mm
Fűgyűjtő térfogata: 60 l

Comfort 46.0 SP-B 
Benzinmotoros fűnyíró

Teljesítmény: 190 cm3
Munkaszélesség: 770 mm
Kapatagok száma: 2x3

Quantum 725 
Rotációs kapaAgroforg

Ez a kompakt fűnyíró pontosan a széleken vág – nincs 
többé szükség szegélynyírásra a fűnyírás után. A 
gyepfésűnek köszönhetően az ARM 32 automatikusan 
precíz vágást végez a falak és járdák mentén. Nagyon 
könnyű (mindössze 6,8 kg súlyú), így egyszerűen 
hordozható és mozgatható a tárgyak körül. A Powerdrive 
motor megbízható vágási teljesítményt nyújt még a 
problémás helyzetekben is. Alkalmas kis és közepes 
gyepek nyírására és precíz szegélyek vágására. 

Könnyű anyagokból készült, irányítása egyszerű, szűk 
helyeken, fák vagy bokrok tövénél is jól manőverezhető.  
Ideális választás hobbi szintű felhasználásra, kis területek 
nyírásához.

Optimál is  gyűjtés- és vágás az asz immetr ikus 
házgeometriának a nagy kidobó nyílásnak köszönhetően. 
Könnyen tisztítható műanyag gyűjtőzsák telítettség 
jelzővel. Kerekenkénti magasság állítás. Ergonomikus toló 
kar, golyóscsapágyazott, széles kerekek, amelyek stabil 
futást, hosszú élettartamot és gyepkímélő üzemmódot 
eredményeznek. 

Ideális eszköz a közepes nagyságú udvarok gyepének 
karbantartására.

A Comfort 46.0 SP-B benzines fűnyíró a közepes méretű 
kertekben is (akár 1100 m² gyepfelületig) gyors haladást 
biztosít. A vágómagasság állítás központilag 7 fokozatban 
történik . A fűnyírót egy 2,0 kW erős Briggs&Stratton 500 
E motor hajtja. Az 1 fokozatú kerékhajtás és az XXL - 
kerekeknek köszönhetően a fűnyírás a kertben 
fáradságmentesen végezhető. A 4IN1funkció magába 
foglalja a fűnyírás, fűgyűjtést, mulcsozást és az 
oldalkidobást. Az ergonomikusan kialakított tolókar 
munka közben emeli komfort érzetünket. A levágott fű az 
extra magas acéllemez ház révén, a MaxAirflow 
t e c h n o l ó g i á n a k  kö s z ö n h e t ő e n ,  a  6 0  l i t e r e s , 
telítettségjelzővel ellátott nagy fűgyűjtőben hátul landol, 
mely így teljesen feltöltődik és ritkábban kell kiüríteni.

A Briggs&Stratton motorral 
szerelt rotációs kapa tökéletes 
választás házi-kerti területek 
m a g á g ye l ő ké s z í t é s é h e z , 
talajlazításhoz.  

Teljesítmény: 1,6 kW
Hengerűrtartalom: 99 cm3
Vágószélesség: 51 cm
Vágásmagasság: 35-55 mm

Smart 51 BO 
Benzinmotoros fűnyíró

Teljesítmény: 2 kW
Hengerűrtartalom: 123 cm3
Vágószélesség: 46 cm
Vágásmagasság: 25-75 mm
Fűgyűjtő térfogata: 65 l

Classic 4.66 P-A 
Benzinmotoros fűnyíró
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Szegélyvágás
Kert és barkács katalógus

Gyepgondozás

Teljesítmény: 280 W
Vágószélesség: 23 cm
Damil utánállítás: Félautomata 
tekercs

EasyGrasscut 23 
Szegélyvágó

Teljesítmény: 700 W
Vágószélesség: 33 cm
Kétféle vágórendszer: 
AFS és HDL
E-drive technológia

Gl7033 
Szegélyvágó
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Az EasyGrassCut 23 egy könnyű, vezetékes szegélynyíró, 
amelyet kényelmes és kellemes használatra terveztek. A 
fé l a u t o m a t a  s z á l a d a g o l ó  a  ka p c s o l ó  m i n d e n 
felengedésekor adagol, így nem kell többé kézzel beállítani 
és adagolni a vágószálat. A szerszám kiváló minőségű 
váza, valamint az erőteljes motor és a tartós vágószál 
ideális vágási eredményt és hosszú élettartamot nyújt.

Teljesítmény: 1,1 kW
Hengerűrtartalom: 42,7 cm3
Vágószélesség: 41 cm
Tartály űrtartalma: 1,1 l

CG415Q43 
Fűkasza
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A KASEI kompakt szegélyvágó és fűkasza sorozata 
megfelel a legmagasabb fogyasztói elvárásoknak. 
Díszkertek extenzív gyepfelületeinek vágására, vagy a 
kerekes gépek mellé kiegészítő szegélyvágásra is 
alkalmas. Kényelmes heveder, damilfejes kés valamint 3 
ágú kés tartozik az alapfelszereléshez.

E-Drive Technológia, a nagy nyomatékú hajtómű 
rendszer a munka minél gyorsabb elvégzéséért. Vezető 
kerék, a tisztább gyepszélek kialakításáért. Felső motoros 
kivitel a tökéletes kiegyensúlyozásért, kényelemért és 
irányításért. Extra erős damilszál a nagyon gazos 
területekhez. AFS: Egyszálas automatikus utánállítás 
könnyű fűszegélyvágáshoz és szélezéshez. HDL: Nagy 
igénybevételre tervezett kétszálas vágórendszer 
sűrűbben benőtt területekhez.

Teljesítmény: 1,26 kW
Vágószélesség: 25 cm/41 cm
Damil utánállítás: Koppintós 
damil-utánadagolás
Tartály űrtartalma: 0,8 l

BC 400 B 
Motoros kasza
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Fűnyírás, ahol Te szeretnéd. A BC 400 B típusú AL-KO 
kasza a jól bevált AL-KO minőségben nyújt hatékony 
kaszálási eredményei miatt is meggyőző. Vezeték és 
akkumulátor-feltöltési idők nélkül végzi – választás szerint 
41 cm-es (vágódamil) vagy 25 cm-es (kés) vágási 
szélességben – a munkáját a benzinmotoros kasza a 
nagyobb méretű kertekben, a réteken, a domboldalakon 
és bárhol, ahol nem tudsz fűnyírót használni, de erőteljes 
átjutásra van szükség a fűben.

Teljesítmény: 250 W
Vágószélesség: 25 cm
Damil utánállítás: Duplaszálas, 
félautomata

Et 250 
Szegélyvágó
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Az MTD ET-250 Szegélyvágó egy tartós, 250 W-os 
teljesítményű aszinkron motorral működik. 
A trimmereket olyan damilfűző technikával gyártják, 
melynek lényege, hogy amennyiben a gépet a talajhoz 
nyomják, a damilhossz automatikusan beáll. Könnyen 
kezelhető félautomata vágófejének és ergonomikus 
kialakítású markolatának köszönhetően rendkívül 
praktikus és könnyű vele a munka. Az Et-250 
munkaszélessége 25 cm, súlya 1,5 kg. Ez az erőteljes 
vágó segít a gyepet makulátlanul rendezetten tartani, 
erőfeszítés nélkül.

Teljesítmény: 1200 W
Vágószélesség: 35 cm/23 cm
Damil utánállítás: 
Tipp-automata

BC 1200 E 
Elektromos kasza
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Jöhet magas fű vagy aljnövényzet! Fűnyírás falak, 
kerítések és egyéb akadályok mel lett .  A 
csúcsminőségű fém késlapokkal és a damilfej 
feltéttel minden feladathoz megfelelő az 
elektromotoros kasza.



Sövényvágás
Kert és barkács katalógus

Fa és sövény gondozás

Teljesítmény: 450 W
Késhossz: 46 cm
Vágásvastagság: 16 mm
Teleszkópos nyél mérete: 
190cm-250cm között

FZN 6005-E 
Sövényvágó

Erőteljes, 500 Wattos elektromos sövénynyíró a nagy 
vágás és a nagy vágási teljesítmény érdekében. Ideális 
közepes méretű sövények számára. A beépített fűrészlap 
lehetővé teszi a vastagabb ágak vágását 35 mm 
átmérőig, további szerszámok nélkül. Könnyű kivitel és 
ergonómikus kialakítás. Áttetsző védőburkolat a nagyobb 
rálátásért vágás közben.

Könnyű, elektromos, teleszkópos sövényvágó. Az FZN 
6005E késének 46 cm-es a hosszúsága, kiválóan 
alkalmazható a sövény felső részeinek levágásához. A 
vágófej nyolcféle pozícióba állítható. A nagyobb biztonság 
érdekében az FZN6005 kései menetkapcsolóval vannak 
el látva, ami megakadályozza, hogy önmaguktól 
bekapcsolódjanak.  A kés oldalai lekerekített, fokozatosan 
csökkenő méretűek, amelyek csökkentik a szerszám 
használat közben esetlegesen előforduló baleset 
következményeit.

Állítható permetlémennyiség. Gázadagolás a permetező 
csövön. Rásegítő szivattyús

Az Easy HedgeCut 55 sövényvágó kiválóan alkalmas a 
kis- és közepes sövények, bokrok karbantartására és 
nyírására. Mindössze 2,7 kg-os súlya, egyenletes 
súlyelosztása és ergonómikus kialakítása kényelmes 
munkavégzést biztosít. A késvédővel felszerelt sövényvágó 
biztonságos vágást tesz lehetővé a falak és az utak 
mentén is. Ideális kisebb ágak és fiatal, akár 1,5 m magas 
sövények vágására.

A minőségi késekkel tökéletes lesz a vágás. A pengék 
gombnyomásra leoldhatók és cserélhetők, szerszám 
használata nélkül. Így lehet könnyedén bokornyíró olló a 
fűnyíró ollóból. Beépített, könnyen karbantartható lítium-
ion akkumulátor.

A Gardena 5 literes nyomáspermetező ideális 
eszköz a kerti növények ápolásához. A max. 3 bar 
nyomásra tervezett eszköz biztonsági szelepe 
gyorsan gondoskodik a nyomás csökkentéséről, 
ha erre a biztonság érdekében szükség van. 
A szintjelző alapján a permetező kinyitása nélkül 
is ellenőrizhető a töltöttségi szint. Ergonomikus D-
m a r k o l a t á n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  k ö n n y e n 
pumpálható. A döntött fejű fúvóka ideális a 
l e v e l e k  f o n á k j á n a k  p e r m e t e z é s é h e z . 
A permetező be- és kikapcsolt helyzetben is 
rögzíthető, praktikus impulzuskioldóval és 
kényelmes mozgatást lehetővé tevő vállpánttal 
rendelkezik.
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Teljesítmény: 500 W
Késhossz: 50 cm
Vágásvastagság: 22 mm
Tartozék: beépített fűrész

BEHTS301 
Sövényvágó

Teljesítmény:1,25 kW
Típus: Motoros 2 ütemű
Tartály kapacitás: 14 l
Vízszintes szórás: 15 m
Függőleges szórás: 4-6 m

3W-650 
Háti PermetezőAgroforg

Akkufeszültség: 3.6 V/2,5 Ah
Akkumulátor típusa: Lítium-ion 
Vágásszélesség: 80 mm
Üzemidő: 50 min

ClassicCut LI-ion  
Fűnyíró olló

Teljesítmény: 450W
Késhossz: 55 cm
vágásvastagság: 16 mm

Easy Hedgecut 55 
Sövényvágó

Az akkus KEO erőteljes, egyszerűen használható, 
egykezes működtetésű kert i  fűrész.  Könnyedén 
megbirkózik az akár 8 cm vastag ágak vágásával, 
metszésével. A levehető „A-Grip” megtartja az ágat, így a 
fűrészelés egy kézzel is elvégezhető. A beépített, erőteljes 
lítium-ion akkumulátor egyetlen töltéssel akár 30–190 
vágást is elvégez. A fűrész ergonomikus fogantyúja 
kényelmes használatot és maximális rugalmasságot 
biztosít a munkavégzés során. 
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Akkufeszültség: 10.8 V
Fűrészlap hossza: 15 cm
Vágási teljesítmény: 6-8 cm
Akku töltési idő: 3 h

Keo kerti fűrész

A Black&Decker® Alligator® elektromos ágazója a 
láncfűrész erejével bír, a kézi ágazóollók könnyed 
használatával kombinálva. Ágazáskor, gallyazáskor, 
minden hátat fárasztó terhelést levesz a válláról. 
Tökéletes, erőteljes megoldás a kerti ágazáshoz. Erőteljes 
motor. 10 cm átmérőig ágazhat és darabolhat 10-szer 
gyorsabb, mint ha kézzel ágazna. Teljesen fedett vezető 
pajzs és fűrészlánc a biztonságos használatért.
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Teljesítmény: 550 W
vágásvastagság: 10 cm
Láncvezető hossz: 15cm

Alligator GK1000 
Fűrész

Teljesítmény: 3 bar
Tartály kapacitás: 5 l

Comfort 0822-20 
Nyomáspermetőző



Metszés
Kert és barkács katalógus

Kertészet

A két csiszolt penge vágáskor egymás mellett csúszik el, így 
végez pontos és tiszta munkát. A Comfort metszőolló 
tökéletes választás virágok és friss, zsenge hajtások 
vágására. A felső és alsó fogantyúba beépített puha 
műanyag elemek csúszásmentes felületet biztosítanak és 
kímélik a csuklót vágáskor. Az egykezes biztonsági zárnak 
köszönhetően a metszőolló egyszerűen, egy kézzel 
zárható, és használat után biztonságosan tárolható.

6  599 Ft6  599 Ft6  599 Ft

6  499 Ft6  499 Ft6  499 Ft 21  999 Ft21  999 Ft21  999 Ft

Vágási típus: kétélű
Max. vágási Ø: 2,4 cm
Tapadásgátló bevonattal elátott kés
Penge kivitel: Mellévágó

Comfort 8904 B/M 
Metszőolló

Tapadásgátló bevonat
Önélező

Comfort 8733-29 
Sövényvágó olló

Méret: 280 mm
Max. vágási Ø: 2,6 cm
Rozsadamentes acél
Penge kivitel: mellévágó

Powergearx PX94 
Metszőolló

Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak vágásához, extra 
erőkifejtés esetén.. Egyedi PowerGearTM fogaskerekes 
átviteli mechanizmusa a 3,5x nagyobb erőkifejtésre képes, 
mint a hagyományos megoldások. Forgó nyele biztosítja 
az egyenletes erőelosztást, így a vágás sokkal könnyebb

11  999 Ft11  999 Ft11  999 Ft

29  999 Ft29  999 Ft29  999 Ft

Típus: Kézi
Vágási átmérő: 3,2 cm
Hosszúság: 23-41 cm
Teleszkopós ágvágó

StarCut 410 
Teleszkópos ágvágó

A GARDENA teleszkópos fa és cserje ágvágó a magas fák 
és cserjék karbantartásának eszköze. Teleszkópos 
alumínium fogantyúval rendelkezik, amely hosszúsága 
230-410 cm között fokozatmentesen állítható be. Így a 
GARDENA teleszkópos ágvágó még rugalmasabb a 
használatban, és akár 6,5 m magasságot is elérhet, a 
felhasználó magasságát is beleszámolva. A 12x-es 
erőátvitel garantálja a 3,2 cm-es átmérőjű ágak erőteljes 
vágását. 

A tapadásgátló bevonattal ellátott, hullámos csiszolatú 
kések egyenletes magasságú, pontos vágást biztosítanak. 
A speciális késfoglalatnak köszönhetően a vágás a kés 
teljes hosszában egyenletes és hatékony. A csúszósaru 
könnyen irányíthatóvá teszi az ollót, egyenletes vágási 
magasságot biztosítva. Az olló a praktikus egykezes zárral 
gyorsan és egyszerűen lezárható.

Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához. A 
PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő 
a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan 
vághatsz. Köszörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és 
tartós használatért. Kényelmes SoftGrip™ markolat. Az 
ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől. 25 év 
garancia

Többféle vágási munkához is használható, mivel a 
nyílásszög mindenféle kézmérethez beállítható. A 
SoftGrip™ markolat puha, kényelmes fogású markolat, 
mely elnyeli a rázkódásokat és ütődéseket, valamint 
biztosabb, stabilabb fogást tesz lehetővé. A FiberComp™ 
nyelek könnyű és strapabíró műanyag nyelek. A vágás 
jellegétől függően mindenféle fogáshoz optimális fogást 
és csúszásmentes felületet biztosítanak. A penge speciális 
borítása ellenállóbbá teszi a metszőollót a súrlódásokkal 
szemben. A penge kialakítása a sűrű bozótokban történő 
vágásra is alkalmassá teszi az eszközt, a hegyes vég pedig 
gyors és pontos metszést tesz lehetővé.

7  999 Ft7  999 Ft7  999 Ft

Méret: 208 mm
Max. vágási Ø: 2,4 cm
Szénacél penge
Penge kivitel: mellévágó

Smartfit P68 
Metszőolló

A Fieldmann FZNR 1013 ágvágó csúsztatott vágóélekkel 
az akár 4 cm vastag ágak egyszerű levágásához is ideális 
választást jelent. Kifejezetten kényelmes használat az 
akár 92 cm hosszú nyélnek, valamint a könnyű, fém 
kivitelnek köszönhetően. Az FZNR 1013 ergonomikus 
kialakítású, gumírozott fogantyúi biztosítják a biztos 
fogást.

Kemény, friss ágak vágásához ideális. A nyíró vágási 
mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez. 
Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében 
hajlított. Tartós alumínium nyelének és kényelmes 
SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán 
megbízható eszköz. 25 év garancia

28  999 Ft28  999 Ft28  999 Ft6  999 Ft6  999 Ft6  999 Ft

Típus: Kézi
Vágási átmérő: 5,5 cm
Hosszúság: 68-92 cm között
Teleszkopós ágvágó

FZNR 1013 
Ágvágó

Típus: Kézi
Max. vágási Ø: 5,5 cm
Szénacél penge
Penge kivitel: mellévágó

PowerGearX LX98-L 
Ágvágó

Hossz: 665 mm
Penge hossza: 20 cm
Szénacél penge

PoweGearX HSX92 
Sövényvágó olló



Szivattyúzás
Kert és barkács katalógus

Víz technika

A Fieldmann FVC 2003-EK búvárszivattyú könnyű és 
praktikus tiszta víz átemelésre. Ideális választás 
úszómedencékhez, tartályokhoz, ciszternákhoz, kutakhoz 
és kádakhoz.  Az FVC2003 működését biztosító 
villanymotor 400 W-os teljesítményfelvétele akár 
óránként 7 500 l folyadék átszivattyúzását is lehetővé 
teszi. A búvárszivattyú maximális vízkiszorítása 5 m, a 
merülés maximális mélysége 5 m. A folyadék legfeljebb 5 
mm átmérőjű szilárd anyagot tartalmazhat. A FVC 
2003EK szivattyúhoz csatlakoztatni lehet 1“ vagy 2“ 
tömlőt, esetleg 1“ menetes csatlakozót. 

Sz ívó- és nyomóerejének köszönhetően ideál is 
öntözéshez, nyomásnöveléshez, vezetékes és esővíz, 
v a l a m i n t  k l ó r t a r t a l m ú  u s z o d a v í z  á t -  é s 
kiszivattyúzásához. Két kimenete, lehetővé teszi két 
öntözőtartozék egyidejű használatát. A könnyű, de erős 
felépítésű, egyszerű használatú szivattyú nagy 
betöltőnyílása megkönnyíti az első beindítás előtti 
feltöltést. Fagyveszély esetén a szivattyú a vízleeresztő 
csavar segítségével könnyen vízteleníthető, és így 
megóvható a sérüléstől.

A legfeljebb 38 m-es szállítási magasság és a legfeljebb 8 
m-es önfelszívási magasság révén, a vízszivattyú 
különösen változatosan használható. Legyen szó akár föld 
feletti tartályról, akár esővíz-gyűjtő hordóról, vagy mélyen 
fekvő kútról – az azonnal üzemkész és akár 3600 l/óra 
mennyiségű víz szállítására képes szivattyú bármilyen 
helyzetben meggyőző. A nagyobb szennyeződések miatti 
károk elkerülése érdekében a szivattyú hatékony és nagy 
méretű szűrővel van ellátva, mely könnyen tisztítható, így 
sokáig használható.

12  999 Ft12  999 Ft12  999 Ft

51  999 Ft51  999 Ft51  999 Ft37  999 Ft37  999 Ft37  999 Ft

18  999 Ft18  999 Ft18  999 Ft 14  999 Ft14  999 Ft14  999 Ft

57  999 Ft57  999 Ft57  999 Ft

Nagy teljesítmény és megbízhatóság. Szállítási 
mennyiség 7.500 l/óra. Garantált folyadékszállítás a 
Vortex járókerék-geometriának köszönhetően. Tartozék 
univerzális könyökcsatlakozó.

19  999 Ft19  999 Ft19  999 Ft

Ez a nagynyomású merülő szivattyú egyesíti a kerti és 
merülő szivattyúk előnyeit. A nagy teljesítményű, több 
fokozatú szivattyú-járókerekeknek köszönhetően, a 
nagynyomású merülő szivattyúk nagy nyomással emelik a 
magasba a vizet; ezáltal sokféle öntözőrendszerhez 
jelentenek ideális választást. A 4 lépcsős szivattyú-
járókerék lehetővé teszi az 6300 l/h szállított mennyiséget 
és 40 m-es szállítási magasságot is. A nemesacél 
motortengely hosszú élettartalmat biztosít. Közvetlen 
öntözés kutakból és ciszternákból. Rozsdamentes 
nemesacél filterszűrő a szivattyú szívórészénél.

Strapabíró, praktikus és nagy teljesítményű. Felületszívás 
25 mm-ig. 6 500 l/óra szállítási mennyiség. Ideális 
medencék, ciszternák, kutak vagy elárasztott pincék 
vizének szivattyúzásához.

18  499 Ft18  499 Ft18  499 Ft

Átmérő: 3/4" (19 mm)
Hossz: 20 m

Solid locsolótömlő

Teljesítmény: 400 W
Max. szállított mennyiség (l/h): 
7500 l/h
Max. szállítási magasság: 5 m
Max. merülési mélység: 5 m

FVC 2003-EK 
Merülő búvárszivattyú

Teljesítmény: 250 W
Max. szállított mennyiség (l/h): 
6500 l/h
Max. szállítási magasság: 6 m
Max. bemerülési mélység: 5 m

SUB 6500 
Merülő búvárszivattyú

Teljesítmény: 450 W
Max. szállított mennyiség (l/h): 
7500 l/h
Max. szállítási magasság: 6 m
Max. bemerülési mélység: 5 m

Drain 7500 Classic 
Szennyvíz szivattyú

Teljesítmény: 800 W
Max. szállított mennyiség (l/h): 
3600 l/h
Max. szállítási magasság: 41 m
Max. merülési mélység: 5 m

Classic 3500/4 
Kerti szivattyú

Teljesítmény: 850 W
Max. szállított mennyiség (l/h): 
3600 l/h
Max. szállítási magasság: 38 m
Max. szívó mélység: 5 m

HWA 3600 Classic Easy 
Házi vízellátó automata

Teljesítmény: 1000 W
Max. szállított mennyiség (l/h): 
6300 l/h
Max. szállítási magasság: 40 m
Max. bemerülési mélység: 7 m

DIVE 6300/4 
Merülő szivattyú

Átmérő: 3/4" (19 mm)
Hossz: 50 m

Comfort 
locsolótömlő

Átmérő: 1/2" ( 13 mm)
Hossz: 30 m

Performance 
locsolótömlő 

Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő. Csavarodási 
ellenállás 5. szint. UV-álló. Káros anyagoktól mentes 
(flatátmentes). A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása 
érdekében színkóddal ellátott.

Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő. Csavarodási 
ellenállás 4. szint. UV-álló. Káros anyagoktól mentes 
(flatátmentes). A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása 
érdekében színkóddal ellátott.

Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő. Csavarodási 
ellenállás 3. szint. UV-álló. Káros anyagoktól mentes 
(flatátmentes). A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása 
érdekében színkóddal ellátott. 

18  999 Ft18  999 Ft18  999 Ft



Mosás
Kert és barkács katalógus

Magasnyomás

A K 4 Power Control  magasnyomású mosóval 
hihetetlenül könnyű minden felületet a hozzá megfelelő 
nyomáson tisztítani. Ráadásul a Kärcher Home & Garden 
mobil alkalmazásnak köszönhetően nagyon könnyű 
megtalálni a megfelelő nyomást: az alkalmazásba 
integrált felhasználási  területekkel kapcsolatos 
tanácsadó gyakorlati tippekkel segíti a felhasználót 
minden tisztítási helyzettel és tisztítandó tárggyal 
kapcsolatban, a tökéletes tisztítási eredmények 
érdekében. A felhasználási területekkel kapcsolatos 
tanácsadón kívül a mobil alkalmazás számos egyéb 
hasznos funkciót is kínál, mint például az összeszerelési 
utasítások, karbantartási és ápolási utasítások, valamint 
a Kärcher Service portál. Ha megtaláltad a megfelelő 
nyomásszintet, az a szórószár elforgatásával könnyen 
beállítható és leellenőrizhető a G 145 Q Power Control 
szórópisztolyon. A K 4 Power Control a Kärcher Plug ’n’ 
Clean tisztítószer-rendszerrel is segít a lenyűgöző 
eredmények eléréséhez, amellyel ráadásul rendkívül 
egyszerű a tisztítószer cseréje, illetve megkönnyíti a 
takarítást a teleszkópos fogantyú, továbbá a parkolóállás 
is, amellyel a kiegészítők még könnyebben hozzáférhetőek.

98  999 Ft98  999 Ft98  999 Ft

Egyszerűen csatlakoztassa a K 7 Smart Control 
magasnyomású mosót az okostelefonján a Kärcher Home 
& Garden mobil alkalmazásához Bluetooth-on keresztül - 
és a tisztítás sokkal könnyedebbé és hatékonyabbá válik.A 
nyomásszintek beállíthatók az LCD kijelzővel ellátott G 180 
Q Smart Control szórópisztolyon, vagy a mobil 
alkalmazáson keresztül a felhasználási területekkel 
kapcsolatos tanácsadó segítségével, ami közvetlenül a 
szórópisztolyt állítja be - hogy a tisztítás során minden a 
legnagyobb rendben menjen. A Home Kit tartalmazza a T 7 
felülettisztítót és 1 literes 3 az 1-ben kőtisztítót is.

229  999 Ft229  999 Ft229  999 Ft

K 5 Power Control magasnyomású mosó a mobil 
alkalmazáson keresztül felhasználási területekkel 
kapcsolatos tanácsadóval, G 160 Q Power Control 
szórópisztollyal, Vario Power szórószárral és Kärcher Plug 
'n' Clean rendszerrel. Beletartozik a Home Kit is.A Home Kit 
tartalmazza a T 5 felülettisztítót és 1 literes 3 az 1-ben 
kőtisztítót is. A készülék egyéb felszereltségei közé tartozik 
a Plug 'n' Clean tisztítószer-rendszer a tisztítószerek 
könnyű cserélhetőségéhez, a kiváló minőségű alumínium 
teleszkópos fogantyú az egyszerű szállításhoz és 
helytakarékos tároláshoz, a Quick Connect rendszer a 
magasnyomású tömlő és a magasnyomású készülék, 
i l letve a szórópisztoly könnyed és időtakarékos 
csatlakoztatásához és leválasztásához, valamint és a 
parkolóállás, annak érdekében, hogy a kiegészítők még 
könnyebben hozzáférhetőek legyenek.

163  999 Ft163  999 Ft163  999 Ft

Teljesítmény: 1800 W
Nyomás : 20-130 bar
Vízszállítás: 420 l/h
Tömlőhossz: 8 m
Felületi teljesítmény: 30 m2/h

K 4 Power Control 
Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 2100 W
Nyomás: 20-145 bar
Vízszállítás: 500 l/h
Tömlőhossz: 10 m
Felületi teljesítmény: 40 m2/h

K 5 Power Control Home 
Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 3000 W
Nyomás: 20-180 bar
Vízszállítás: 600 l/h
Tömlőhossz: 10 m
Felületi teljesítmény: 60 m2/h

K 7 Smart Control Home 
Magasnyomású mosó

A UniversalAquatak 125 gyors, rugalmas és erőfeszítés 
nélküli tisztítást tesz lehetővé. A 3 az 1-ben fúvókával 
felszerelt magasnyomású mosó a kerti bútoroktól az 
ereszcsatornákig számos tisztítási feladathoz kiválóan 
használható. A lapos vízsugár a kisebb tisztítási 
feladatokhoz, a pontsugaras beállítás a makacs 
szennyeződések eltávolítására, a forgó vízsugár 
tökéletesen alkalmazkodik a különböző feladatokhoz és  
egyedi igényekhez.  A 450 ml-es,  nagynyomású 
tisztítószer-adagoló fúvóka gyors autómosást tesz 
lehetővé. A halkabb motorszivattyúnak köszönhetően a 
magasnyomású mosó nagyobb kényelmet nyújt a 
használat során. Gyorszáras csatlakozók és a pisztoly 
használat közbeni rögzítése a mosó működése alatt 
egyszerű és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.

44  999 Ft44  999 Ft44  999 Ft

Teljesítmény: 1500 W
Nyomás: 125 bar
Vízszállítás: 360 liter/óra
Tömlőhossz: 5 m
Kábelhossz: 5 m

UniversalAquatak 125 
Magasnyomású mosó

Az EasyAquatak 100 ideális kis és közepes nehézségű 
otthoni  fe ladatokhoz .  Kompakt  k ia lak í tásának 
köszönhetően egyszerűen kezelhető és tárolható. A 100 
bar nyomású tisztítóerőnek, valamint az állítható erősségű 
lapos fúvókának köszönhetően az autók, teraszok és kerti 
bútorok tisztítására kiválóan alkalmas. 

24  999 Ft24  999 Ft24  999 Ft

Teljesítmény: 1200 W
Nyomás: 100 bar
Vízszállítás: 300 liter/óra
Tömlőhossz: 3 m

EasyAqatak 100 
Magasnyomású mosó
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