MASZYNY OGRODOWE
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PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY
• dł. 15 mb, 20 mb, 25 mb,
30 mb, 40 mb, 50 mb
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Zestaw nożyc do trawy
z listwą do żywopłotu
• akumulator: 3,6 V litowo-jonowy,
dł. robocza 12 cm, czas pracy 40 min

PODKASZARKA elekTryczna
• moc 300 W, szer. rob. 25 cm

Podkaszarka elektryczna
• moc 530 W, szer. rob. 30 cm  

Podkaszarka
ELEKTRYCZNA TE 450
• seria silver, 450 W, sze.
robocza - 30 cm, wysuw żyłki
- regulacja półautomatyczna,
wysuwana rączka, druga szpula
z żyłką w zestawie gratis  
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PODKASZARKA SPALINOWA
• poj. 30 cm 3, szer. rob. 40 cm
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POKASZARKA
spalinowa BC 250
• silnik 2-suwowy,  25 cm, moc
efektywna 1,00 KM, szerokość
robocza 43 cm, składana
prowadnica, EURO 2
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KOSA SPALINOWA 1.7 KM
• silnik 42.6 cm 3
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Kosa spalinowa Texas 1.7 kM
• poj. 43 cm3, szer. rob. 40 cm
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KOSA SPALINOWA
• poj. 53 cm 3, moc 2 KM,
szer. rob. 42 cm

Kosa spalinowa BC4535
• 42,0 cm, moc efektywna
1,70 KM, szer. 41 cm, głowica
żyłkowa, szelka z osłoną na
biodro i tarcza trójzębna
w zestawie, przekładnia kątowa, uchwyt typu kierownicaregulowany, EURO 2
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PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
• 4 gniazda z zab. termicznym,
dł. 25 mb, 40 mb, 50 mb

1099,-

KOSA SPALINOWA
• poj. silnika 43 cm 3, moc 1,8 KM przy
7500 obr./min, uchwyt typu kierownica,
przekładnia kątowa, głowica Tap&Go
(automat), szelki, tarcza tnąca,
gwarancja 3 lata

MASZYNY OGRODOWE
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NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPŁOTU
• 440 W, dł. noża 44 cm, śr. cięcia 16 mm, specjalne
noże ostrzone laserowo, oczko poziomicy

NOŻYCE spalinowe DO ŻYWOPŁOTU
• poj. 26 cm 3, dł. listwy tnącej 60 cm, śr. cięcia 27 mm
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NOŻYCE elektrycznE ES 180 DO ŻYWOPŁOTU
• moc silnika 580 W, dł.: listwy tnącej 55 cm,
średnica cięcia 15 mm
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Pilarka elektryczna ES 180
• moc silnika 1800 W, prowadnica i łańcuch OREGON,
prowadnica 16” - 40 cm; łańcuch 91PJ - 3/8” 55E,
smarowanie łańcucha automatyczne; hamulec
łańcucha automatyczny, napinacz łańcucha - śruba

Pilarka spalinowa MC 35 14”
• silnik dwusuwowy; pojemność 35 cm 3; prowadnica
i łańcuch OREGON; prowadnica 14” - 35 cm; łańcuch
3/8”.050.”(91PJ-52E); smarowanie łańcucha automatyczne; hamulec łańcucha automatyczny; boczny
napinacz łańcucha; pompa paliwa
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pIŁA ŁAŃCUCHOWA spalinowa
• moc 2,4 KM, dł. prowadnicy 45 cm,
poj. silnika 45 cm 3

329,-

Pilarka ELEKTRYCZNA
• 1800 W, dł. prowad. 35 cm, osprzęt Oregon

669,-

NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPŁOTU
• 520 W, dł. listwy tnącej 51 cm

Pilarka spalinowa
• 2,30 KM, dł. prowad. 45 cm, osprzęt Oregon

899,-

Pilarka spalinowa
• moc 3 KM, poj. 49,3 cm 3,
dł. prowadnicy 45 cm, Oregon

NARZĘDZIA OGRODOWE
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SEKATOR PROFESJONALNY
• ostrze z wysokogatunkowej japońskiej
stali SK-5, uchwyt z nakładką anty- poślizgową, NOWOŚĆ
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SEKATOR OGRODOWY TYPU FLECO
• ostrze wymienne z wysokogatunkowej
stali, powlekane teflonem, uchwyt aluminiowy powlekany gąbką
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SEKATOR OGRODOWY

NOŻYCE DO GAŁĘZI
•  mechanizm dźwigni, ostrze utwardzane,
powlekane teflonem, stalowe ramiona,
ergonomiczne uchwyty, dł.: 73 cm

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
• 51 cm
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NOŻYCE PROFESJONALNE DO GAŁĘZI
•  ostrze wykonane z wysokiej jakości stali,
utwardzane, powlekane teflonem, ramiona w kształcie trójkąta wykonane
ze stali, dł.: 75 cm
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sekator do konarów
• 62,5 cm
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SEKATOR PROFESJONALNY + SCYZORYK GRATIS
• ostrze z wysokogatunkowej japońskiej stali SK-5,
uchwyt z nakładką anty- poślizgową, scyzoryk ogrodniczy
wielofunkcyjny gratis
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MIOTŁO-GRABIE
•  pręty z wysokiej jakości stali sprężystej, trzonek metalowy, suwak umożliwiający regulację rozstawu zębów
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TRZONEK TELESKOPOWY
WIDŁY OGRODOWE
•  długość do 2,4 m, wykonany • płaskie z trzonkiem
z aluminium, współpracuje
stalowym, ergo
z sekatorami i piłami
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ODSTRASZACZ KRETÓW
• zasilany energią słoneczną,
zasięg do 500 m2, zasilany
akumulatorem ładowanym przez
SZPADEL HARTOWANY
• z trzonkiem stalowym, ergo ogniwo słoneczne (panel amorficzny), akumulator 700 mAh,
częstotliwość: 300-800 Hz
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SEKATOR GĄSIENICOWY Z PIŁĄ
•  ostrze z wysokogatunkowej stali, powlekane teflonem, współpracuje z trzonkiem
teleskopowym, gniazdo trzonka wykonane
z wysokiej jakości tworzywa

PIŁA SADOWNICZA
• ostrze regularne,
długość 330 mm,
ergonomiczny drewniany
uchwyt
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MOTYCZKA UNIWERSALNA
• teleskopowa, od 64 do 95 cm

TECHNIKA WODNA
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AERATOR DO TRAWNIKÓW
• wykonany z tworzywa o wysokiej
trwałości, wyposażony w utwardzane,
ocynkowane kolce     

ZRASZACZ METALOWY PULSACYJNY
NA SZPILCE
• przeznaczony do nawadniania średnich
i dużych powierzchni, np. trawy, grządek,
osadzony na metalowej szpilce, powierzchnia
nawadniania regulowana w zakresie 30-280 lub
360 stopni, zasięg regulowany do max. 12 m,
powierzchnia max. 452 m2, możliwe szeregowe podłączenie kolejnego zraszacza poprzez
przyłącze kranowe 3/4”

119,
POJEMNIK NA ODPADY
• 100 l

199,-

OPRYSKIWACZ
• Tytan 16 II
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Zraszacz oscylacyjny
• rur. alumin. 17 otworów
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OPRYSKIWACZ
• Profession, 5 l - 109 zł, 9 l - 129 zł

OPRYSKIWACZ
• Master 2000 PLUS

2990

PISTOLET METALOWY
• 10 - funkcyjny

45,-

Zraszacz impulsowy naziemny
na kółkach
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ZESTAW ZŁĄCZEK
• zestaw złączek 1/2 z pistoletem 5-funkcyjnym,
przyłącze kranowe uniwersalne 3/4”-1”, szybkozłączkę
1/2”, szybkozłączkę 1/2” STOP, pistolet wyposażony
w regulację siły strumienia wody, blokadę spustu   
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PISTOLET PLASTIKOWY Z PROSTYM STRUMIENIEM
• wyposażony w regulację kształtu strumienia, możliwość regulacji
siły strumienia wody, dysza z nakładką antypoślizgową, elastyczna  
rękojeść, blokada spustu dla uzyskania pracy ciągłej

49,-

Wózek do węża ogrodowY
• 1/2’45 m 5/8’30 m

OPRYSKIWACZE, POMPY, HYDROFORY
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Opryskiwacz profesjonalny
• z manometrem, 8l GS standard

OPRYSKIWACZ profesjonalny
•  na kołach, 16 l, lańca 59 cm, wąż doprawadzający o dł.: 2,5 m, w komplecie: pasek nośny,
zawór bezpieczeństwa i uszczelki zapasowe
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Pompa powierzchniowa ogrodowa
• moc 800 W, wydajność 3200 l/h

219,-

Pompa zatapialna do brudnej wody
• moc 1100 W, wyd. 15 500 l/h  INOX

Opryskiwacz ciśnieniowy
•5l

HYDROFOR
• 800 W, maks. głębokość zasysania 9 m, maks. wys.: podnoszenia 38 m, 3.8 barów, zbiornik 20 l, maks. wyd.: 3400 l/h

POMPA DO BRUDNEJ WODY
• moc 400 W

HYDROFOR
• moc 600 W, max wydajność 3 000 l/h,
zbiornik 19 l

229,-
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Opryskiwacz KOMPRESYJNY
• z mosiężną dyszą, 1 l

Opryskiwacz ciśnieniowy
• plecakowy, 15 l
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POMPA ZANURZENIOWA
• 850 W, maks. głęb.: zanurzenia
5 m, maks. wys.: podnoszenia 9,5 m,
maks. wyd.: 12000 l/h
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POMPA POWIERZCHIOWA DO NAWODNIEŃ
• 800 W, maks. głębokość zasysania 9 m, maks.
wysokość podnoszenia 38 m, maks. wydajność
3400 l/h, obudowa PP

299,-

POMPAZANURZENIOWA
• 750 W, maks. głęb.: zanurzenia
5 m, maks. wys.: podnoszenia
10,0 m, maks. wyd.: 10000 l/h

PROGRAM WODNY
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199,79,FONTANNA OGRODOWA
TURBO 2001 N
• przeznaczona do pompowania wody w różnego rodzaju fontannach, max. wys. podnoszenia
słupa wody 0-150 cm, wyd.: 750 l/h, moc 17,5 W,  
przewód zasilający 10 m, zasilanie 220 - 240 V,
50-60 Hz, gwarancja 2 lata
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ZESTAW FILTRACYJNY
DO OCZKA WODNEGO EXTREME UV 16 Set
• zestaw pomaga skutecznie oczyścić wodę w sposób biologiczno-mechaniczny, współpracuje z pompami ogrodowymi
oraz ma wbudowaną lampę UV REFLEX, przeznaczony jest do
oczka wodnego o poj. do 16000 l, optymalny przepływ wody
przez filtr 2000 - 2500 l/h, zasilany pompą KASKADA 3600,
posiada wbudowaną lampę UV 11 W REFLEX, mocowanie:
poza zbiornikiem
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FONTANNA OGRODOWA
KASKADA 7000
• wprowadza wodę w ruch,
dbając o dużą siłę wodospadu,
kaskady lub strumienia, może zasilać
fontannę, maksymalna wysokość podnoszenia
słupa wody 0 - 450 cm, wydajność 6700 l/h,
moc 170 W, gwarancja 2 lata

FONTANNA OGRODOWA PO001
• przeznaczona do pompowania wody
w różnego rodzaju fontannach, kaskadach
i wodotryskach, max. wys.: podnoszenia
słupa wody 0 - 300 cm, wyd.: 2200 l/h,
moc 45 W, gwarancja 3 lata
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FILTR DO OCZKA WODNEGO
EXTREME 12
• filtr oczyszcza wodę w sposób biologicznomechaniczny, współpracuje z pompami ogrodowymi
oraz eliminatorami glonów REFLEX, przeznaczony
do oczka wodnego o poj. do 12000 l, optymalny
przepływ wody przez filtr  2000 - 2500 l/h,
mocowanie: poza zbiornikiem

269,-
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eliminator glonów
reflex
Lampa halogenowa
• eliminator glonów to wysoce wydajny filtr prze- • z transformatorem
FILTR DO OCZKA WODNEGO
ciwglonowy, daje efekt czystej wody, niszczy glony do oczka wodnego
AQUA 2
• filtr oczyszcza wodę w sposób biologiczno-mecha- unoszące się w wodzie, zwalcza bakterie i pasożyty
niebezpieczne dla ryb i roślin, przeznaczony do
niczny, współpracuje z pompami ogrodowymi oraz
eliminatorami glonów REFLEX, przeznaczony do oczka oczka wodnego do 10000 l, optymalny przepływ
wodnego o poj. do 2000 l, optymalny przepływ wody wody to około 3500 l/h, moc 11 W,
gwarancja 2 lata
przez filtr 1500 l/h, mocowanie: poza  zbiornikiem

1190,-

Myjka wysokociśnieniowa
2.1 kW
• wyposażona  w  innowacyjny  
silnik chłodzony wodą i system  
podawania detergentów - ciśnienie robocze: 20-125 barów, wydatek pompy maks.: 460,  aluminiowa głowica pompy, bęben na wąż
wysokociśnieniowy, wyposażenie:
lanca z dyszą wysokociśnieniową,
lanca z dyszą rotacyjną, wąż,
wysokociśnieniowy z pistoletem
dł.: 6 m

ZESTAW TERRA PATIO
• zestaw fontannowy przeznaczony
do użytkowania w domu lub ogrodzie,
wymiar misy fi 65,5/25,5

Myjka wysokociśnieniowa
1.4 kW
• ciśnienie rob.: maks. 100 barów,
wydatek pompy maks.: 340 l/h,
wyposażenie: lanca z dyszą
wysokociśnieniową, lanca z dyszą
rotacyjną, wąż wysokociśnieniowy
z pistoletem dł.: 4 m

649,-

Myjka wysokociśnieniowa
1.8 kW
• wyposażona w innowacyjny
silnik chłodzony wodą, ciśnienie
robocze: 20-110 barów, wydatek
pompy maks. 420 l/h, wyposażenie: lanca z dyszą Variopower,
lanca z dyszą rotacyjną, wąż
wysokociśnieniowy
z pistoletem dł.: 6 m

1049,-

Myjka wysokociśnieniowa
2.5 kW
• ciśnienie robocze: 20-135 barów,
wydatek pompy maks. 550 l/h,
wyposażenie: lanca z dyszą Variopower, lanca z dyszą rotacyjną,
wąż wysokociśnieniowy
z pistoletem dł.: 9 m

