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GARDENA
Min have.
Min passion.
Vi er ikke alene om vores lidenskab for havebrug - vi deler vores inspiration og ideer til hus og have 
med haveentusiaster i over 80 lande.

Vores produkter har disse vigtige fordele:

1. Kvalitet
Vi leverer et komplet udvalg af produkter. Det betyder, at du får alt det, du har brug for til at ordne 
din have, så den altid ser fantastisk ud. GARDENA-produkter er kendt for deres meget høje kvalitet 
og pålidelighed. Hele vores produktionskæde gennemgår stringente testprocesser og retningslinjer 
for kvalitet. Mange af vores produkter fremstilles i Tyskland.

2. Innovation/teknologi
GARDENA udvikler produkter, der gør havearbejde så nemt og effektivt som muligt. Vores produkter 
har et systemkoncept. Dette princip afspejles i mange produktserier: Det gør håndtering enkelt,  
giver dig flere muligheder og sparer ressourcer. Vores produktsortiment udvikles og forbedres  
konstant med den nyeste teknologi.

3. Ergonomi/komfort
GARDENA går meget op i produkternes ergonomi. Alle GARDENA-produkter skal være behagelige at 
holde og bør gøre havearbejde lettere.

4. Service
GARDENAs serviceteam med eksperter er der for dig, hvis dit produkt skal repareres eller vedligehol-
des. Læs mere på www.gardena.com
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12 V batterisystem
Et genopladeligt batteri til mange 
redskaber. Systemet brugte tidligere et 
12 V batterisystem, men bruger  
i dag 18 V og 40 V litiumionbatterier. 
Nu spinder dine modulopbyggede 
redskaber som en kat, som f.eks. 
hækkesakse, trimmere, kantskærere 
eller selv slagboremaskiner.  

1990
Én til det hele

Original GARDENA 
System
Idéen om et modulopbygget system er 
fremragende og tidløst: Sæt blot en ha-
nekobling, en slange, en slangekobling 
og vandingstilbehør sammen, klik det 
på plads. Så nemt er det. Vil du skifte 
tilbehør? Det sker med blot et enkelt 
klik. Det har altid været en fornøjelse 
med vores orange fittings!

Vandingsteknologi
Tilbage i 1985 lancerede vi vandings-
computeren, som styrer et vandingssy-
stem. Allerede i 1990 forenede vores 
sprinkler og Micro-Drip-systemer alt, 
hvad du har brug for til intelligent og 
fuldautomatisk havevanding.  

1968  
Kliksystem

GARDENA
Sådan begyndte det

1985–1990
Luk op for vandet

Innovativt og systematisk 

Firmaet ligger i Ulm, Tyskland og blev grundlagt i 1961 af gros-
sisterne Werner Kress og Eberhard Kastner, som i første omgang 
begyndte at sælge franske haveredskaber. Det endelige gennembrud 
kom i 1968 med lanceringen af Original GARDENA System. Dette 
blev fulgt op af flere smarte systemer i de efterfølgende år.

Takket være mærkets enestående, innovative fremdrift, den høje 
kvalitet og fantastiske værdi, tog det kun et par år for GARDENA 
at blive verdenskendt som producent af intelligente produkter og 
systemer til havevanding og -vedligeholdelse. Det gør havearbejdet 
hurtigere og lettere og giver dig mere tid til at dedikere din lidenskab 
til de gode ting i livet.
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Batteristandarderne 
Accu 4 og 6
Dengang en befrielse – i dag en selvføl-
gelighed. I 1973 var den ledningsfrie 
kantskærer stilfuld, derefter fulgte 
batteritrioen, der ses øverst på billedet. 
Accu 6 kan ses som designklassiker på 
Museum of Modern Art i New York.

Have- og  
grensakse
I 1975 lanceredes en komplet serie  
af have- og grensakse for første gang. 
Siden da har vi sørget for sikkerhed 
og fremragende resultater takket være 
en innovativ udvikling til store og små 
hænder, tykke og tynde grene, store 
højder og skarpe knive.

GARDENA  
combisystem
Frit valg af tilbehør skaber en sensati-
on. Kost? Rive? Kultivator? Stort eller 
lille redskab? Træ, aluminium eller 
teleskopskaft? Så mange muligheder! 
Sæt blot håndtaget sammen med et 
redskab efter eget valg, og drej for at 
forbinde dem. Så er du klar.

Havepumper

Bare pump derudaf! Vi har altid haft en 
forkærlighed for vand. Vi har udvik-
let fantastiske højtryksvandings- og 
dræningsløsninger og løsninger til 
vandforsyning til huse og haver siden 
1978. Vores mål: Topkvalitetspumper 
med gang i.

AquaContour  
Automatic
Haver findes i mange forskellige stør-
relser og former med runde, vinklede, 
varierede og fantasifulde græsplæner 
og bede. Hvordan vander man en 
sådan have? Med AquaContour! En 
fantastisk opfindelse. Den når ud i alle 
kroge og hjørner.

Robotplæneklipper
Det her er smart! Robotplæneklipperen 
går i gang med arbejdet, og du kan 
læne dig tilbage og slappe af. Og du 
kan stadig få glæde af en velplejet 
græsplæne. Takket være Husqvarnas 
erfaring er GARDENA banebrydende 
inden for robotplæneklippere. Vores 
robotplæneklippere slår og slår og 
bliver ved med at slå.

1973 
Frihed uden ledning

1975 
Fantastiske resultater

1976 
Et elegant håndtag 

1978 
Pumper til alle formål 

2007
Rundt om hjørnet

2013
Klipning uden at skulle 
bevæge sig

smart system
Større uafhængighed til haveentusia-
ster? Denne app gør det muligt. Brug 
din smartphone, tablet eller computer 
til at planlægge vandingen og styringen 
af en robotplæneklipper, mens du er på 
rejse. Større frihed til haveentusiaster.

city gardening
Hvis flere og flere mennesker gennem-
fører deres ideer til byhaver, vil deres 
huse bliver smukkere, de får sundere 
liv, og verden vil blive grønnere. Vi 
tilbyder derfor produkter til altaner, 
terrasser og små byhaver.

2016
Smart havearbejde

2017
byhaver
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Hvis du ikke har en have, så bare rolig. Byhaverne er ankommet.  
Nyd blomster, grøntsager og urter på selv den mindste plads, f.eks.  
din altan eller terrasse eller i en lille byhave. Flere og flere mennesker 
flytter til byen og tager naturen med sig under mottoet "Fra grå til grøn".

Friske urter og grøntsager
Fantastisk smag, og godt for dig.

Havearbejde og afslapning
Motion, frisk luft, afstresning og  
underholdning.

Blomster
Hold din krop og sjæl smuk.

Erfaring og viden
Viderebring info om planter og havetips. 
For en sund fremtid.

Mangfoldighed
Bevarelse af værdifulde ting.

Aktiv beskyttelse af miljøet
Skab flere grønne områder og hjælp 
bierne med at udføre deres arbejde.

Slip væk fra det grå med en grøn 
ferie
Brug hver dag, som var det en feriedag.

2. Bæredygtighed

Alt, hvad du skal bruge til din 
byhave
Så, plant, fjern ukrudt, vand, høst, 
prøv. Se side 12

Tips og ideer til byhaver: www.gardena.com

Seks af de mange fordele ved byhaver

GARDENA 
City gardening
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Form dit hjem 
Gør dit liv så smukt og farverigt 
som en have.

Samarbejde
Genopliv byhavekulturen.

En multikulturel altan
Italiensk basilikum, indisk  
koriander, tyrkisk mynte og lokale 
persille...

Hold en fest sammen
Spis og drik blandt blomster og 
urter.

Mobile blomsterbede
Når du flytter, kan du tage din have 
med dig.

Selvforsynende
Fra altanen til spisebordet.

Kreativ madlavning
Lav friskere og bedre mad.

Lav marmelade
En ren frugtfornøjelse direkte fra  
altanen til brødet.

Grøn oase
Hemmeligt tilflugtssted... ø-pause... 
barndomsminder... designplads...

Et grønt "haverum"
Brug planter til at skabe et unikt look.

Det er mit! 
Lær nye ting. Bare gør det! Og hav det sjovt.

Grøn. Frisk. Dig.
Havearbejde giver dig et pusterum.

3. Fællesskab og vitalitet

4. Kom tilbage til  

   rødderne

5. Vær dig selv

6. Gør det selv
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GARDENA  
City gardening
Havearbejde findes overalt – også midt i byen.
Tendensen er ikke til at gå glip af. Flere og flere mennesker bliver tiltrukket af livet 
i byen, og de nægter at undvære deres egen, private og grønne oase der. Når det 
kommer til stykket, udelukker det at bo centralt og have sit eget grønne område ikke 
hinanden, fordi flere og flere planter blomstrer, spirer og trives på altaner, haveter-
rasser og tagterrasser. Mottoet er: Ud med det grå, ind med det grønne! 

GARDENA City gardening giver dig mulighed for at slippe din lidenskab for haver fri, 
uanset den trange plads. Leder du efter det grønne i byen? Du behøver ikke lede 
længere! GARDENA City gardening gør byen mere grøn, mere farverig og velbefin-
dende! Lige udenfor din egen dør.

I haven

På altanen
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I baghaven

På terrassen

På tttagterrrraassssen
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Alt hvad du skal bruge, samlet på ét sted
GARDENA City gardening Altankasse 

Hold alt samlet, klar til brug. Snup det, du skal bruge fra den praktiske Altankasse.  
En pladsbesparende løsning til at lægge dine fire vigtigste haveredskaber af vejen, sikkert  
beskyttet mod alt slags vejr. Denne praktiske kasse også har plads til andet tilbehør, såsom  
handsker og blomstersnor. En anden smart funktion er låget, der kan bruges som fejeblad.

Regntæt,
så du kan holde den udendørs

Ekstra plads til tilbehør
(f.eks. lednings-/blomsterhol-
dere)

Beslag 
bagpå til fastgøring på en væg, f.eks.

Ekstra funktion 
Låget kan desuden bruges som 
fejebakke

BYHHHHHAVEAVEAVEAVEEAVA ERRRRRR1111112211111221111212111112122212112111111111122

Vær kreativ med blomster og urter 

Havearbejde på din altan

1. Olie, som er  
   fremstillet af  
   blomster og urter
 
En fryd for øjet og en smagseksplosion.  
Til dig. Måske også til dine venner.

• Basisolie af høj kvalitet
• Blomster/urter
• En passende flaske
• Du kan også krydre yderligere med 

ingredienser som hvidløg, løg,  
chili eller citron

 

Til 750 ml af basisolie skal du komme 3-4 
urtekviste af høj kvalitet, som er vasket og 
tørret, eller hele blade, i flasken. Fyld op 
med olie. Urterne skal være helt dækket 
af olie. Luk flasken, så den er lufttæt. 
Opbevar den i mindst fire uger på et koldt, 
mørkt sted. Olien har en holdbarhed på 
flere måneder eller i op til et halvt år.
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Flytning og løsning af jord
Planteske og håndgaffel

Hav alt ved hånden, når der klippes og fejes
Havesakse og håndbørste

Ergonomisk designet 
håndtag 
ligger perfekt i hånden

Den perfekte størrelse 
skræddersyet til  
anvendelsesområderne

Aluminium planteske og 
-håndkultivator
Robust og let som en fjer

Bløde komponenter, 
så du kan arbejde bekvemt

Et komfortabelt klip
Håndtagsåbningen kan juste-
res til to håndstørrelser (S-M)

Ekstra bløde komponenter,
der giver et bedre greb

Specialtyper
til blomster og urter, der giver  
optimale klipperesultater

Optimale rengøringsresultater,
takket være tætsiddende børstehår

Ergonomisk designet håndtag
ligger perfekt i hånden

City gardening
Ferievanding

City gardening
Altanvanding

City gardening
Blomsterforstøver

Smarte løsninger til vanding af din altanhave,  
selv når du er på ferie.

132
FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE
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Havearbejde på terrassen
Vand bekvemt
GARDENA city gardening, 7,5 m spiralslange til terrassen

Direkte tilslutning til vandhanen
Hurtig og nem håndtering, sikker tilslutning

Udstyret med dele til Original 
GARDENA System 
Klar til brug

Integreret beslag
til nem opbevaring,  
uden behov for ekstra dele

7,5 m spiralslange 
Rulles ind efter brug til kompakt 
opbevaring

Hvor tit?
Det er bedre at vande sjældent, men gavmildt. Det gør det muligt for 
vandet at nå ned til rødderne, hvor planten har brug for det, uden at 
fordampe undervejs. Omkring midsommer og når det er meget varmt, 
skal planter i krukker, potter osv. ofte vandes to gange dagligt.

Hvornår?
Det bedste tidspunkt til at vande er tidligt om morgenen. Vanding om  
aftenen er i orden, men koldere nattetemperaturer kan medføre, at 
fugtig jord tiltrækker svampesygdomme.

Hvordan?
Hvis du ikke vil vande helt så ofte, skal du plante i store, dybe potter 
eller større plantekasser med flere planter.
Det skyldes, at mere jord opsuger mere vand. Individuelle planter i små 

2. Vandingstips til altanen

potter skal vandes oftere. Vær forsigtig: Nogle blomster og planter - 
især roser og tomater - skal vandes ved rødderne, ikke ovenfra, da 
de ellers nemt kan få svampesygdomme eller opdelte tomater.

Hvilke planter?
Planter med hårde, stærke eller tykke blade er de nemmeste at have 
som altanplanter, da de er vant til tørre forhold. De opbevarer vand 
i løvet, og det betyder, at du ikke behøver at vande dem hele tiden. 
Eksempler er geranium, stenurt, nerier og rosmarin, som alle er 
ganske tilfredse på en altan.
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Den praktiske vandingsløsning
GARDENA city gardening, 10 m slangeboks til terrassen

GARDENA city gardening, 10 m slangeboks er hele pakken. Du kan bruge den til at vande dine 
planter eller rengøre terrassen: Slangen er udstyret med dele til Original GARDENA System og 
kan nemt stuves af vejen, hvilket giver ultimativ anvendelighed!

Integreret bærehåndtag
betyder, at kassen kan bæres bekvemt

Håndsving med tilbagetræk
Kompakt opbevaring og praktisk 
oprulningsmekanisme

Udstyret med dele til  
Original GARDENA System
Klar til brug

10 m slange
(11 mm diameter) og 1,5 m  
tilslutningsslange til praktisk 
vanding

Kompakt opbevaring

Opskrifter og tips
Gode ideer, simple tricks og fremragende tips:  
Du kan finde alt det, du har brug for, alle steder 
der sælger vores Altankasse, eller på  
www.gardena.com

Opdag din nye yndlingsdrink. 
Det friske alternativ til vand.

Til varme sommerdage:
1 liter vand
Saften fra 1 citron
Læg 1 bundt friske urter (f.eks. mynte, citronme-
lisse, skovmærke) i vand

Sæt det hele i køleskabet natten over
Fjern urterne dagen efter
Fortynd med mineralvand, hvis det er nødvendigt
Tilsæt honning, hvis du foretrækker en sød 
smag.

3. Tag hånd om dine planter – 
    og om dig selv

132
FIND FLERE 
OPLYSNINGER PÅ 
SIDE
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GARDENA 
smart system

Ønsker du bekvemmeligheden ved at styre og klare havearbejdet, mens du er på farten?
Hav det hele under kontrol. Din have bliver dit yndlingssted, hvor du kan læne dig tilbage og slappe  
af, mens tidskrævende opgaver som f.eks. græsklipning og -vanding alt sammen foregår omkring  
dig og er perfekt koordineret. Få altid opdaterede oplysninger om dine planter, og styr dine smart 
system-enheder vha. appen, når du har brug for det, selv når du er ude at rejse.
Og når du kommer hjem – er alle opgaverne i haven er færdige.

Det smarte system er ikke kun et skridt foran med hensyn til teknologi –  
dets udseende er også et højdepunkt: Vi modtog designprisen Product  
Design Award i 2016

Din have ligger i dine hænder – hvor som helst og når som 
helst. App-styret og fås kun hos GARDENA.
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GARDENA smart system
Den moderne haves fremtid er begyndt.

Giver større:

Komfort – læn dig tilbage, slap af og nyd din fritid.

Frihed – til at bruge mere tid i din egen have.

Styring – hav altid en perfekt velplejet have.

Sæt smart System-sæt
Du behøver aldrig slå græsplænen eller vande igen!  
Fuldautomatisk – altid en perfekt velplejet græsplæne.
Behovsbaseret og effektiv vanding af planter.
Indhold: smart Gateway, smart SILENO, smart Sensor, smart vandregulering

134
FIND FLERE 
OPLYSNINGER PÅ 
SIDE

Centralt netværk
Smart gatewayen kan placeres et diskret sted i hjemmet og anvender routeren 
til at oprette forbindelse til internettet. Den er hjertet i smart systemet og 
sørger for den trådløse kommunikation mellem alle GARDENA smart system-
enheder, der bruges i haven.

40 V*-system
Smart batteriet passer perfekt til GARDENA 40 V*-pro-
dukter, der er udstyret med et udskifteligt batteri – såsom 
plæneklippere – i smart systemet. Appen viser hele tiden 
de vigtigste data – som f.eks. ladeniveauet eller den 
resterende driftstid – og udsender advarsler i tilfælde 
af ekstrem varme eller kulde. En teknologisk avanceret 
litiumionbatteriteknologi sikrer sikkerhed, lang levetid og 
ægte kraft.

Den gratis GARDENA smart app til iOS og Android holder 
dig altid informeret om planternes tilstand i haven. Uanset 
hvor du er, er appen en praktisk metode til at holde 
øje med din have, styre dine smart system-enheder og 
tilpasse funktioner som vandingstider og klippetider, så de 
passer til dine behov.

Ved at bruge smart vandregulerings-
systemet kan vandingstidspunkterne 
nemt programmeres direkte på bruge-
rens smartphone og koordineres med 
klippetidspunkterne i smart SILENO 
efter behov. Dette system er perfekt  
som automatisk vandingsløsning til 
vanding på altaner, terrasser,  
blomsterhaver og køkkenhaver ved 
hjælp af Micro-Drip-systemet, eller 
til vanding af græsplæner med et 
sprinklersystem.

Komplet styring
Smart sensoren sender vigtige op-
lysninger angående faktorer såsom 
jordens fugtighed, lysintensiteten 
og den omgivende temperatur 
direkte til appen. Disse tal udgør 
grundlaget for en behovsorienteret 
tilgang til vandingen, så der bruges 
så lidt vand som muligt.

Maksimal  
bekvemmelighed
Smart robotplæneklipperne SILENO  
og SILENO+ leverer førsteklasses  
klipperesultater og kan selv med 
lethed håndtere komplekse plæner  
på op til 1.600 m² med stigninger på 
op til 35 %. Klippetidspunkterne kan 
programmeres via smart appen og  
koordineres med vandingstidspunkterne 
for smart vandreguleringssystemet.

Fleksibel anvendelse
Med dens kraftige pumpekapacitet 
er den nye smarte trykpumpe 
egnet til anvendelse, som et auto-
matisk vandforsyningssystem  
i hjemmet, samt til mobil anven-
delse ved vanding i haven. Alle 
pumpefunktioner er nemme at 
betjene ved hjælp af appen.  
Selv individuelle vandingstids-
punkter kan programmeres til 
automatisk havevanding.

Kommunikation  
er nøglen

*Den maksimale udgangsspænding uden belastning er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.
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GARDENA smart 
system-appen
GARDENA smart systemet baner vejen til større frihed, brugervenlighed og inspiration  
i haven. Med regelmæssige opdateringer og funktionsforbedringer. 
Gratis til smartphones og tablet-pc'er.

Godt i gang
Det er så nemt at få GARDENA smart systemet  
op at køre – appen leder dig automatisk igennem pro-
cessen med en trin-for-trin-vejledning. Systemet kan 
installeres på alle værktøjer ved blot nogle enkle trin. 

GARDENA smart system-appen
Med den gratis GARDENA smartapp til iOS og Android kan du 
overvåge og styre hele haven med en enkelt finger. Det har aldrig 
været mere bekvemt at slå græsset og vande haven. Appen har 
en intuitiv brugergrænseflade. Det er således blevet en barneleg 
at slå græsset, og vandingen sker, når planterne har brug for det. 
Begge opgaver kan koordineres eller fjernstyres, når du vil.  
Her er blot nogle af de vigtigste funktioner:

 

Havearbejde på farten

* Tilsvarende illustrationen
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Min have
Den intuitive GARDENA smart app viser en oversigt 
over alle smartsensorens målinger. Du kan trygt stole 
på, at dine planter er i gode hænder. Du kan samtidig 
se en oversigt over alle smart værktøjer, og deres sta-
tus og når som helst tage styringen om nødvendigt.
 

Tidsindstillinger
Ugedage og tidspunkter kan programmeres separat 
for det enkelte produkt. Dine tidsindstillinger kan nemt 
kopieres og redigeres, og alle planlagte tidspunkter 
vises i en oversigt. Du kan også angive prioriteter for 
produkterne som f.eks. at stoppe robotplæneklippe-
ren, lige inden sprinklersystemet starter.

Mäher

Zeitplan hinzufügenTag kopieren

Zeitplan für Dienstag

12Uhr0Uhr 0Uhr

01:00 - 09:00

MO DI MI DO FR SA SO

Zeitplan wird erstellt

MMMääähhheeeer

ZeiZ tplt lt lan hinhihihii zufügenTagTaTTTagTagTTTagagTTTTTTaaTagTTTTTTTTTTTagTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT kokkopiepiei renren

ZeiZeiZeitpltpltplan anan fürfürfür DiDiDiensensenstagtagtag

111222 hUhUhrUhr000 hUhUhrUhr 000 hUhUhrUhr

010101010101010011010100010100101101111101111100 :0:0:0:00:000:000000:00::: 0000000000000000000000000 --------- 090 :00

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DDIDIDDDIDIDIIDIDDDDDIDIDDD MIMIMIMMIMMMMMIMMMMIMMMMMMMIMMM DODODODODODOOOOOOOOOODDDODODOODODDODDD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR SSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Zeitplpllpllllplplplpplppppplppppllplpllplananananaaaanananaannnnnnnannaaaanaannnnnannaaaaaananaaannnan wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiririirriiirirriririiriririirriiriririrrririirrirririrrdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd eeereeeee stellt
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smart Sileno
Robotplæneklipperen smart SILENO/SILENO+
Fuldautomatisk, pålidelig, stribefri klipning af græsplæner på op til 1.600 m² af  
selv store og komplekse områder.

• Klippekapacitet – 1.000 m² (SILENO) eller 1.300 m² (SILENO+) 
• Hældninger – på op til 35 % og ujævne græsarealer
• Arbejder støjsvagt – 60 dB(A), så den hverken forstyrrer dig eller naboerne
• Driftssikker og holdbar – Moderne litiumionbatteriteknologi
• EasyPassage – Smalle passager registreres og håndteres automatisk – uden 

ekstra programmering
• SensorControl – Plæneklipningshyppigheden tilpasses automatisk til græssets 

vækst (SILENO+)
• Tilsluttes sikkert – Stabilt, trådløst netværk med sikker trådløs teknologi

*Den maksimale udgangsspænding uden belastning er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.

smart vandingssystem
smart Water Control
Vandingstidspunkter kan når som helst indstilles og justeres fleksibelt og 
efter behov med GARDENA smart appen.

smart trykpumpe
Brug smart trykpumpen til at forsyne hus og have med vand via en app.

smart Sensor
Sender vigtige oplysninger om vandingsstyreenhedens indstillinger via GARDENA 
smart appen og hjælper dig med at skabe en smuk have.

• Bevar forbindelsen – En kraftig antenne sikrer trådløs forbindelse til  
gatewayen – selv i store haver

• Vær på forkant – LED'er angiver status på anmodning
• Driftssikker – Takket være gennemprøvet GARDENA ventilteknologi
• Direkte styring – Brug knappen, hvis du har brug for vand med det samme
• Frostalarm – Du får en advarsel, før det bliver for koldt at betjene vandregule-

ringssystemet 

• Bevar forbindelsen – En kraftig antenne sikrer trådløs forbindelse til  
gatewayen – selv i store haver

• Pålidelig – Arbejder i forskellige jordbundstyper
• Den lokale vejrstation til planter – Måler temperaturen og lysintensiteten
• Digital rod – Måler fugten i jorden på stedet ved plantens rod

• Multifunktionsstyring via app – Fuld kontrol over alle pumpens funktioner.
• Kan programmeres individuelt – Til tidsstyret, automatisk havevanding
• Program til små mængder – Brugervenlig, også ved mindre vandbehov
• Effektiv – 1.300 W, 5.000 l/h, 5,0 bar, 2 udgange, finmasket filter medfølger
• Diagnosticeringssystem – Diagnosticeringssystem med detaljerede tekstop-

lysninger om potentielle fejl, og hvordan de afhjælpes

smart Pressure PumpNYHED
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smart Sensor Control sæt
Behovsbaseret og effektiv 
vanding af planter
Indhold: smart Gateway,  
smart Sensor,  
smart Water Control

smart Water Control sæt
Effektiv vanding af planter
Indhold: smart Gateway,  
smart Water Control

smart Pressure Pump
Kompakt og effektiv trykpumpe 
til hjemmebrug og vanding
Indhold: smart Pressure Pump, 
smart Gateway 

smart battery
smart batteri
Smart batteriet passer perfekt til GARDENA 40 V*-produkter - såsom plæneklippere

• Batteriniveau og resterende driftstid – så du altid ved, hvor meget strøm 
der er tilbage

• Varm og kold advarsel  – beskytter batteriet, så det får en længere levetid
• Alsidig og uafhængig – velegnet til alle GARDENA 40 V-produkter* med et 

systembatteri
• Høj ydeevne – 40 V-batterier* giver 2,6 Ah (BLi-40/100)  

eller 4,2 (BLi/160) med lang driftstid
• Driftssikker med lang levetid – førsteklasses litiumionbatteriteknologi

smart SILENO sæt
Fuldautomatisk system til ensartede og perfekt 
velplejede græsplæner på op til 1.000 m².
Indhold: smart Gateway, smart SILENO

smart SILENO+ sæt
Fuldautomatisk system til 
ensartede og perfekt velplejede 
græsplæner på op til 1600 m². 
Indhold: smart Gateway, Smart SILENO+

smart batterisæt
Altid fuldt informeret
Indhold: smart Gateway,  
smart Battery  

GARDENA smart systemsæt

 
Alle smart systemenheder fås også som tillæg til et 
tidligere købt sæt.

TIPS OG TRICKS

Sæt
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Vanding
Min have. Min fritid.

Din have er et sted til hvile og afslapning. Du har brug for korrekt vanding 
for at sikre, at dine planter og din græsplæne forbliver grøn og sund. Find 
ideelle vandings- og vandforsyningsløsninger. Vi tilbyder effektive løsninger 
til stort set enhver have. Og takket være de automatiske vandingssystemer, 
kan du også nyde haven uden at skulle bruge flere timer på at vande den.
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Original GARDENA 
System
Den nye generation af det velkendte Classic System
I mere end 45 år har Original GARDENA System stået for nem vanding i haven. Et enkelt klik – og 
tilslutningen fra vandhanen til slangen og vandingstilbehøret, er helt tæt. Den nye generation af 
Original GARDENA System har en forbedret pasform ved tilslutningen mellem slange og kobling  
og forbedret håndtering af mange funktioner. Og alle systemets dele passer perfekt sammen – 
præcis som før.

Det nye Original GARDENA System – endnu 
mere eftertragtet og praktisk
Den nye og moderne stil er synonymt med GAR-
DENA og gør systemet endnu mere eftertragtet 
og praktisk.

Endnu mere greb
De specielt ergonomisk formede systemdele 
med bløde komponenter ligger perfekt i hånden 
og sikrer et godt greb, selv med våde hænder.

Endnu tættere tilslutning
Takket være den specialformede omløbermøtrik 
(patentanmeldt) holder systemfittings slangerne 
særligt godt på plads, også dem fra andre 
producenter end GARDENA.

Endnu bedre kvalitet
 
Førsteklasses materialer og præcis forarbejd-
ning sikrer en fremragende kvalitet af Original 
GARDENA System.

Synliggørelse af ægte kvalitet
Moderne design, førsteklasses materialer,  
tydelig produktklassificering.
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Oversigt over udvalgte Original GARDENA System elementer

Tilslutningsmuligheder til vandhanen

1  Omløber

1  Vandhanehoved

Slangeforbindelser

2  Slangeende

Vinklet hanekobling
Forhindrer knæk og 
snoninger, når slangen 
sidder på hanen, på 
grund af en dreje- 
og svingkobling.

4-vejs vandfordeler
Til tilslutning på vandha-
nen. Kan bruges med op 
til 4 stykker vandings-
tilbehør. Justerbar 
vandgennemstrømning.

2-Vejs ventil
Til tilslutning på vand-
hanen. Kan bruges med 
op til 2 stykker van-
dingstilbehør. Justerbar 
vandgennemstrømning.

Adapter til  
indendørsvandhaner
Til tilslutning af 
GARDENA System til 
en indendørsvandhane 
(f.eks. køkken og bad).

Nyt farveskema, der gør  
det nemt at finde dele:

1  Lys omløber –  
kobling til vandhanen

2  Mørk omløber – kobling 
m. vandstop + tilbehør

Hanekobling
Til tilslutning på vandhanen.  
Nem, problemfri håndtering  
uden brug af værktøj.

Slangekobling
Træk blot i koblingen for hurtigt  
at frigøre den fra slangen.

Mellemled
Til forlængelse af slangen. Også til overgange 
fra 19 mm (3/4") til 13 mm (1/2") slanger.

Vandstop
Frakoble = Automatisk vandstop.
Tilslutte = Vandgennemstrømning.
Uden at skulle gå hen til vandhanen.
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GARDENA 
slanger
Med Power Grip, der sikrer optimalt greb.
Haveslanger skal kunne modstå heftig brug i mange år. De bruges, vikles ud og rulles sammen, 
trækkes frem og tilbage og flyttes hen over små, store, jævnt og ujævnt formede haver. Kravene til 
haveslanger varierer. GARDENA tilbyder den rigtige slange til alle haveejere og alle behov. Alle er fri for 
ftalater og tungmetaller og er modstandsdygtige over for UV-lys. Power Grip-profilen garanterer sikker 
tilslutning af slangekobling og slange. Disse låses sammen ligesom tandhjul, takket være ny teknologi. 
Det typiske GARDENA design sikrer samhørighed mellem alle elementer – både ud fra et teknologisk  
og et visuelt synspunkt – og fungerer som et kvalitetsstempel.

Spiralvævstekstil i høj kvalitet
Ekstremt trykfast og holder formen
• Fleksibel og brugervenlig
• Ingen knuder og knæk på slangen
• Ruller jævnt ud

Power Grip-profil
• Perfekt sammenkobling af slangen  

og dele til Original GARDENA System
• Optimalt greb

Overskueligt design og avanceret 
branding
• Høj genkendelsesværdi
• Speciel varmefolieprintteknologi

Power 
Grip
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GARDENA højkvalitetsslanger
Den overskuelige og gennemsigtige serie giver let retningsbestemmelse.

Ingen knuder og knæk

Fleksibilitet

Uændret form

Øvre trykgrænse 20 bar 22 bar 25 bar 35 bar

Garanti 12 år 20 år 25 år 30 år

Diameter/længde 13 mm – 18 m / 20 m / 50 m, 19 
mm – 20 m / 50 m 

13 mm – 10 m / 15 m / 20 m / 50 
m 19 mm – 25 m

13 mm – 15 m / 20 m / 50 m, 19 
mm – 25 m / 50 m 

13 mm – 20 m / 50 m, 19 mm 
– 25 m  

GARDENA  
Classic

GARDENA  
Comfort FLEX

GARDENA  
Comfort HighFLEX

GARDENA  
Premium SuperFLEX

Sæt Spiralslangesæt 
Ideelt til vanding af små arealer 
som f.eks. planter i gårdha-
ver, på altaner og i forhaver. 

Automatisk oprulning af slangen.
Komplet sæt med 10 m spiral-
slange, standardslangekobling 
og vandstop, impulssprøjtepistol, 
gevindhanekobling og vægbeslag.

Haveslangens længde
For længere slanger (fra 20-30 m) er det en fordel at vælge en slange med  
en større diameter (f.eks. 3/4" / 19 mm) for at opnå det maksimale tryk.
Desuden fås alle GARDENA slanger i forskellige længder og diametre.

TIPS OG TRICKS

Power 
Grip

Power 
Grip

Power 
Grip
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GARDENA  
slangeopbevaring
Nu endnu mere bekvemt: 
Løsningen til simpel havevanding.

GARDENA slangevogn

Med en slangevogn rulles slangen 
altid pænt sammen og er klar til brug. 
Slangen behøver ikke længere at skulle 
rulles ud og bæres gennem haven. Vælg 
din model. GARDENA slangevognen fås 
i modellerne Classic til Comfort.

GARDENA Classic  
slangetromler

Med en GARDENA slangetromle er 
slangen altid klar til brug og opbevares 
praktisk. Du kan eventuelt også vælge 
en vægmonteret slangeboks med 
praktisk beslag.

GARDENA vægmonterede 
slangebokse 

Praktisk og sikkert:
Automatisk slangeoprulning med 
fjedermekanisme.

Fås også i batteridrevet udgave med 
automatisk slangeindtræk.
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Slut med anstrengende vanding
Classic slangevogn 60 HG

Drejeaksel 
Slangen snor sig ikke

Antidrypenhed 
Praktisk – intet vandspild efter brug

Specialudformet fod
Robust

Oprulningsteknik 
Hænderne forbliver rene

Classic  
slangevogn 60 TS
Classic

Slangevognsæt
Begyndersæt

Sæt Sæt

Classic  
slangevogn 60 HG
Rul op uden at få 
snavsede hænder

Classic  
slangevogn 60 HG Sæt
Rul op uden at få 
snavsede hænder

Classic  
slangevogn 100 HG
Rul op uden at få 
snavsede hænder, 
til store haver

Metalslangevogn
Rul op uden at få 
snavsede hænder, til 
store haver, robust og 
solidt metaldesign

136
Enkelte modeller i oversigten

GARDENA slangevogn

TIPS OG TRICKS Skub det højdejusterbare håndtag ned til pladsbesparende 
vinteropbevaring. 
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GARDENA Classic slangetromler
Praktisk og altid nydeligt oprullet
Classic slangetromle 50

Ergonomisk håndtag
Nem transport

Håndtag, der kan foldes 
ind efter brug
Pladsbesparende opbevaring

Robust tromle 
Speciel konstruktion med tre hjørner 
og dybt placeret midte

Vinklet slangekobling
Ingen knæk på slangen

Classic slangetromle 10 Sæt 

Terrasser og små haver Små haver

Classic slangetromle 50 

Små og mellemstore haver

Classic vægmonteret slangetromle 
50-sæt 

Classic slangeboks 15 Sæt

Fritid, camping, vandsport

SætSætSæt

Enkelte modeller i oversigten
136
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GARDENA vægmonterede slangebokse
Fjedermekanisme med lås
• Ensartet udrulning af slangen. Slangen kan låses på plads for 

hver 50 cm.
• Pålidelig og sikker slangeoprulning – et enkelt, hurtigt træk i 

slangen udløser låsen, og slangen rulles op.

Kraftigt litiumionbatteri 
Lang driftstid og genopladeligt når som helst,  
ca. 50 oprulningscyklusser pr. opladning

LED-display viser batteriets 
opladningsniveau eller -fejl
Let læseligt

Ubesværet udrulning af slangen
Ingen modvirkende fjederkraft

Beskyttet elektronik og  
integreret ventilation
Sikker i sol og regn

Vægbeslag, der kan drejes 180°
Pladsbesparende

Slange af høj kvalitet med 
13 mm (½")
Slange af høj kvalitet

Udstyr
• 35 m slange af høj kvalitet,  

13 mm (½ ")
• Forbindelsesslange, 13 mm (½")
• Original GARDENA System fittings 

og dyse 
• Skruer og rawlplugs til montering  

af vægbeslag
• Batterioplader

Praktisk og altid nydeligt oprullet 
Vægmonteret slangeboks 35 med automatisk oprulning

Kontroller rawlplugs
Skruer og ankre, der passer til de fleste 
typer murværk, medfølger!

Alle modeller har den nye, innovative  
GARDENA frostbeskyttelsesteknologi

TIPS OG TRICKS

Enkelte modeller i oversigten
137
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Mellemstore haver Store haver Store haver

Vægmonteret slangeboks 25 
med automatisk oprulning

Vægmonteret slangeboks 35 
med automatisk oprulning

Vægmonteret slangeboks 35 
med automatisk oprulning
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GARDENA dyser,  
sprøjtepistoler og  
lange sprøjtepistoler
Du finder det rigtige værktøj til alle opgaver i haven med den nye GARDENA Classic Cleaning
Dyse, vandingssprøjtepistol og lang sprøjtepistol. Det nye vandingstilbehør giver:
• Modstandsdygtighed over for frost i bæredygtig kvalitet
• Ergonomisk åbn/luk-aftrækker med praktisk lås
• Praktisk regulering af vandmængden med én hånd
• Fremstillet i Tyskland

Den rigtige model til enhver anvendelse

Sprøjtepistoler
Ideel til rengøring og fintåget vanding

Fjern vanskelige pletter – med koncentreret 
stråle

Vand planter – ved hjælp af den bløde 
stråle 

Vanding af blomsterbede – med  
luftspredt, blød stråle 

Vanding af sarte planter – med fin 
sprøjtetåge

Brusepistoler
Ideel til en række vandingsopgaver

Lange sprøjtebrusere 
Ideel til en bedre rækkevidde og mere 
retningsbestemt vanding
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GARDENA dyser 
Til rengøring

GARDENA sprøjter 
Til vanding Multifunktionelle sprinklere til  

mange forskellige vandings- og  
rengøringsopgaver

GARDENA lange sprøjtebrusere
Til større afstande

Gå i bad i haven lige så nemt som på badeværelset.
En GARDENA havebruser kan let opstilles i haven og giver forfriskende 
nydelse på en varm dag.

GARDENA havebrusere 
Til opfriskning

Strålespids Classic-sprøjtepistol Comfort-sprøjtepistol Premium-metalsprøjtepistol

Classic -sprøjtepistol Premium -multibrusepistol

Classic lang sprøjtebruser Comfort lang sprøjtebruser Classic bruser Premium bruser

Comfort-sprøjtepistol til bede Classic -multibrusepistol
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GARDENA sprinklere
Den rigtige vanding til alle typer haver og græsplæner.
Når små og store arealer skal vandes, opfylder GARDENA sprinklere de strengeste krav. Tilslut blot vandhanen eller 
pumpen for at vande haven nemt og uden vandpytter. Ikke mere besvær med at skulle bære på vandkander. Til alle 
typer haver eller græsplæner findes den rigtige sprinkler til pålidelig og ensartet vanding.
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Kan tilpasses
Justerbar strålebredde

Indkapslet, flertrins turbinegear
Robust og holdbar

Justerbar rækkevidde
Variabel

Fleksibel og kompakt til små og mellemstore arealer
ZoomMaxx vippevander

16 fleksible præcisionsdyser fremstillet af blød plast
Jævn vandfordeling

Trinløst justerbar  
vandgennemstrømning
Kan bruges til små arealer

Vandfilter, der er nemt at  
vedligeholde
Beskytter mod sand og snavs

Sprinklere til rektangulære arealer

Sprinklere til runde arealer

Sprinklere til store områder Sprinklere til bede,  
kanter og planterækker 

ZoomMaxx vippevander
Områdedækning* 9 – maks. 216 m²

Classic Vippevander Polo 250
Områdedækning* 110 – maks. 250 m²

Comfort Aquazoom 250/2
Områdedækning* 25 – maks. 250 m²

Comfort Aquazoom 350/3
Områdedækning* 28 – maks. 350 m²

Classic Rundvander Fox
Områdedækning* Ø maks. 11 m

Classic Cirkelvander Samba
Områdedækning* Ø 3 – maks. 18 m

Comfort Cirkelvander Vario
Områdedækning* Ø maks. 17 m

Classic 6-mønstervander Boogie

Comfort Turbo-cirkelvander
Områdedækning* 75 – maks. 450 m²

Premium Impuls-,  
cirkel- og delcirkelvander
Områdedækning* 75 – maks. 490 m²

* Driftstrykket (bar) bestemmer vandingsarealet.
 De oplyste tekniske data er indhentet med et driftstryk på 4 bar i sprinkleren.

Sprinklerslange
Fin stråle til bede,  
kanter og smalle områder

Siveslange
Målrettet, vandbesparende 
vanding af planterækker
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GARDENA Cleansystem
Til alle rengøringsopgaver i hjemmet og i haven.
Original GARDENA Cleansystem er det ideelle system til rengøringsopgaver i hjemmet og i haven. 
Du skal blot tilslutte et Cleansystem håndtag til den rigtige enhed og GARDENA slangen – og slut 
til vandhanen.

En kombination, ganske enkelt
Tilpasses perfekt til anvendel-
sesformålet ved at kombinere 
forskellige håndtag og redskaber

Ganske enkelt rent
Alle skafter til rindende vand er 
udstyret med en dispenser til 
GARDENA plejeprodukter samt 
justerbar styring af gennem-
strømningen af rent vand og 
tilføjelse af plejeprodukter

Ganske enkelt ideelt
Bløde børstehår til sarte overflader, 
hårde børstehår til robuste  
gulvoverflader

Ganske enkelt stærk
Flade sprøjtedyser løsner og 
fjerner fastsiddende snavs
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GARDENA skafter 
1

2

GARDENA rengøringstilbehør

Tilbud

1  Skaft til vand
 Skaft til rindende vand

2  Teleskopskaft til vand
 Skaft til rindende vand, trinvist justerbar

Vaskebørste
Skånsom og effektiv rengøring 
af sarte overflader, f.eks. 
biler eller campingvogne

1  Sæt til bilvask 
Vaskebørste, skaft til rindende vand, shampoo

2  Sæt til gulvvask
 Comfort-skurebørste, skaft til rindende vand, shampoo

3  Shampoo
 Til effektiv rengøring af lakerede flader og 

plastflader. Biologisk nedbrydelig

4  Shampoostave
 Til rengøring af lakerede flader og   
 plastflader. Biologisk nedbrydelig

1 2 3 4

at du kan udføre en lang række opgaver med vores 
Cleansystem produkter? Alt, hvad du skal gøre, er at 
vælge et skaft og tilhørende tilslutningsenhed, og du 
er klar.

VIDSTE DU...
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Håndholdt vaskebørste
Skånsom og effektiv rengøring 
af sarte overflader, f.eks. 
havemøbler og garageporte

Skurebørste med 
kugleled
Grundig rengøring af 
robuste gulvarealer, f.eks. 
gårdhaver eller trapper

Håndholdt skurebørste
Grundig rengøring af grove 
overflader, f.eks. på havered-
skaber eller skraldespande
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Automatisk  
vanding med  
GARDENA
Og du kan lade haven klare sig selv.
Vanding af haven kan være så nemt, når du overlader det til et GARDENA vandingssystem.  
Efter installation tilføres planterne den nødvendige mængde vand, mens du slapper af.  
Vanding i løbet af dagen, om natten, i ferien – du kan nemt indstille tidspunkt og varighed  
med en GARDENA vandingskontrol. Græsplæner, blomster, grøntsager og potteplanter trives 
endnu bedre takket være ideel vanding, og du har mere tid til at nyde haven.

2  GARDENA sprinklersystem
Den praktiske pop op-vanding af haven. 
Takket være permanent installerede pop 
up-sprinklere, vandes græsplænen hvor der 
er brug for det. Automatiske drænventiler 
beskytter mod frost.

Læs mere på side 40

3   GARDENA Micro-Drip-system
Vanding med drypvandingshoveder.  
Fordampningen er meget lav, og vandet tilføres 
effektivt. Til blomster- og grøntsagsbede, hække 
eller rækker af buske, i drivhuse eller til potte-
planter i gårdhaver.

 
Læs mere på side 42

1  GARDENA smart system
Klipning af græsplænen kan være anstren-
gende og daglig vanding en pligt, men det er 
nu fortid. Det nye GARDENA smart system: 
Læn dig tilbage, slap af og nyd fritiden. Let 
at installere og opstartes med en let berø-
ring med fingeren på smartphone-appen. 
Nutidens intelligente have.

Læs mere på side 16

Bæredygtighed 
Spar op til 70 % mere vand. 

Vækst
Høst op til 30 % mere,  
og nyd sundere planter. 

Tid 
Brug mere tid på andre  
områder af haven samt  
på dig selv.

Frihed
Du kan også lade din have 
være alene hjemme, uanset 
hvordan vejret udvikler sig. 
Vandingssystemet aktiveres 
automatisk og regulerer sig 
selv.

Fleksibilitet 
Kombinerer praktiske og 
unikke vandingsløsninger  
til din have. 
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5

 GARDENA rørsystem GARDENA vandingskontrol

GARDENA Micro-Drip-system

GARDENA sprinklersystem

GARDENA smart system

Det rigtige system for alle anvendelsesområder

4   GARDENA rørsystem
Vand – som elektricitet fra stikkontakten.
GARDENA rørsystem er installeret under 
jorden, og med en slange trækker du 
vandet ud, hvor du har brug for det.

 

 
Læs mere på side 44

5  GARDENA vandingskontrol
Med GARDENA vandingskontrol bestemmer du, 
hvornår og hvor længe haven skal vandes.  
Fuldautomatisk – det kunne ikke være lettere.

 
Læs mere på side 45

2

3

4

2

GARDENA-pumper
GARDENA pumper er det ideelle 
supplement til dit vandingssystem. Brug 
blot vand fra cisterner, regnvandsbehol-
dere eller brønde til vanding af haven.

 
Læs mere på side 48

1
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Udvalgte GARDENA sprinklersystemprodukter
Praktisk plænevanding gennem en permanent, underjordisk installation giver dig mere fritid og nydelse af haven.

GARDENA sprinklersystem
Praktisk pop op-plænevanding.
Med et permanent installeret, underjordisk GARDENA sprinklersystem kan du nemt vande haven. Afhængig af græsplænens form er der forskellige pop op-sprinklere,  
der fordeler vandet, hvor der er brug for det. Når de har udført deres arbejde, forsvinder de ned i jorden igen. Resultatet er en frodig grøn, sund græsplæne.  
Du kan også installere GARDENA sprinklersystemet i haven. Meget fleksibelt og let, og sporene efter installationen forsvinder kort tid efter. Takket være automatiske dræn-
ventiler er GARDENA sprinklersystemet frostsikkert, og GARDENA vandingskontrol starter og stopper automatisk plænevandingen.  
Stop vandingen – og nyd haven!

Cirkelvandere
Cirkelvandere er velegnet til vanding af mange slags 
overflader, fordi de kan kombineres enkeltvist i et 
netværk.

Pop op- 
vippesprinklere  
Til vanding af firkan-
tede og rektangulære 
områder.

Pop op-sprinklere  
til store områder
Ideel til vanding  
af individuelle  
græsplæneformer.

* Den beregnede dækning er afhængig af driftstrykket (bar)! Dataene for AquaContour er 
indhentet ved et driftstryk på 4 bar, for alle andre pop op-sprinklere ved et driftstryk på 
2 bar ved sprinkleren.

Tilslutningspunkt
Til underjordisk forsyning  
af vand til GARDENA 
 sprinklersystem.

Pop op-sprinkler S 
80 (S-sprinkler)
Anbefales til områder 
på op til 150 m².

Turbodrevet pop  
op-sprinkler (T-sprinkler)
Anbefales til områder 
på op til 150 m².

Pop op-vippevander OS 140
Til områder op til 140 m2.* 

AquaContour Automatic
Til områder på op til 350 m².* 
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Frostbeskyttelse 
Vinterfrost? Ikke noget problem! De automatiske drænventiler 
beskytter systemet imod frost.

Enkel tilslutningsteknologi fra GARDENA
Installer sprinklersystemet hurtigt og nemt.

Med den patenterede, enkle "Quick & Easy"-koblingsteknologi  
er installationen af et GARDENA sprinklersystem ikke svært.  
Og takket være de mange installationselementer kan du ændre 
systemet fleksibelt, så det passer til haven.

• Rørmontering/-afmontering ved blot at dreje dem 140°
• Slagfast, vejr- og UV-bestandig

Hvilken sprinklerkombination er velegnet til min have?
Vil du se et eksempel på din kundetilpassede sprinklerløsning? Sprinkler-
system-planlægningsværktøjet My Garden er et gratis onlineprogram, der 
gør dig i stand til automatisk at placere sprinklerne og forsyningsrørene. 
Klik blot gennem siden. Dine sprinklere og rør placeres automatisk, mens 
en indkøbsliste oprettes på anmodning. En grafisk visning giver et klart 
overblik. Installationsvejledningen giver trin-for-trin-vejledning til, hvordan 
du nemt installerer produkter i haven.

TIPS OG TRICKS

   Patenteret/patentanmeldt
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Ubekymret og vandbesparende vanding.
Med et GARDENA Micro-Drip-system kan du vande alle planter uden for græsplænen på en retningsbestemt og vandbesparende måde. Pryd- eller grøntsagsplanter, 
udendørs afgrøder, sarte skud i drivhuset, samt altan- eller gårdhaveplanter tilføres vand via konstante dråber, en let overrisling eller en skånsom sprøjtetåge. Jorden 
fugtes skånsomt og ensartet, uden for meget vand fordamper, lækker eller strømmer væk. GARDENA Micro-Drip-systemet er fleksibelt og nemt at installere takket 
være "Quick & Easy" – enkel tilslutningsteknologi. Når det bruges sammen med en GARDENA vandingscomputer, sker alt helt automatisk – det kunne ikke være 
lettere.

GARDENA Micro-Drip-system

Den patenterede Quick & Easy-tilslutningsteknologi sikrer en holdbar, vandtæt  
tilslutning og gør, at Micro-Drip-systemet hurtigt og enkelt kan installeres og  
konverteres. Micro-Drip-systemet kan derfor skræddersys til enhver type have eller 
altan. Alle systemkomponenter, som f.eks. dykrør, drypvandingsrør og sprøjtedyser,  
kan kombineres med Micro-Drip-system-tilslutningsteknologien.

GARDENA tilslutningsteknologi

Systemstart
Masterenhed til trykreduktion 
og centraliseret tilsætning af 
gødning

Tilslutningsteknologi
Individuelt design, der 
omfatter patenteret Quick & 
Easy-tilslutningsteknologi

Drypvandingsenheder
Præcis drypvanding af 
rødderne

Sprøjtedyser
Blød, fin vandtåge

Drypvandingsrør
Præcis rodvanding af hække  
og sarte planter

Planterækker 
Hække / sarte spiselige 
afgrøder

Plantekrukker 
Terrasse/altan 

Beplantede områder 
Blomsterbede / køkkenhaver 

Systemoversigt
Dispensere til forskellige formål

Systemstart Tilslutningsteknologi Bede

Systemstart Tilslutningsteknologi Plantekrukker/-potter 
(drypvandingshoveder)

Beplantede områder  
(sprøjtedyser)

Rækker af planter  
(drypslanger)

Terrasse/altan

 Patenteret/patentanmeldt
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Udvalgte produkter i GARDENA Micro-Drip-systemet og deres 
anvendelsesmuligheder
Til retningsbestemt og vandbesparende vanding af dine planter med forskellige vandbehov.

Spar op til 70 % på vandet*
Brugen af Micro-Drip-systemet sparer op til 70 % på vandet sammenlignet med traditionelle vandingsmetoder!  
Ved at bruge dette system opnås en meget skånsom vandingsmetode, og det undgås, at for meget af det dyrebare 
vand fordamper, drænes væk eller strømmer væk uden at være brugt. Planternes rødderne får præcis den rette 
mængde vand.  

* Resultater fra professionel brug. Sammenligning af drypvanding med overfladevanding.

Sprøjtedyser til blød vanding med en fin vandtåge

SætSæt

Micro-Drip-system start-sæt
til blomsterkrukker S

GARDENA Micro-Drip-system start-sæt til plantekrukker giver nem og  
vandbesparende vanding af plantekrukker og plantekar.

Micro-Drip-system start-sæt 
til blomsterkrukker M

Sæt Micro-Drip-system start-sæt
Beplantede områder
GARDENA Micro-Drip-system start-sæt 
til beplantede områder anvendes 
til praktisk vanding af blomster- og 
grøntsagsbede og er ideelt til korte 
vækstsæsoner i grøntsagsbede.

Drypvandingsslanger til præcis rodvanding af hække 
og sarte planter

Sæt

Micro-Drip-system start-sæt 
til planterækker S

GARDENA Micro-Drip-system start-sæt til planterækker anvendes til praktisk og 
vandbesparende vanding af rækker

Micro-Drip-system start-sæt
til planterækker M

TIPS OG TRICKS

Plantekrukker

Drypvandingsenheder, der giver ensartet  
gennemvædning af jorden uden fordampning

Beplantede områder

Planterækker
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Sæt

GARDENA-rørsystem
Få vand som var det elektricitet fra stikkontakten.
Klik blot slangen på en vandtilslutning eller et vandudtag, hvorefter du hurtigt får vand, hvor der er brug for det. Uanset om det er i et blomsterbed, til en GARDENA  
sprøjtepistol, til vandbesparende vanding med GARDENA Micro-Drip-systemet eller til rengøring med GARDENA Cleansystem. GARDENA rørsystemet installeres  
permanent under jorden og frostsikkert takket være automatiske drænventiler. Du kan sige farvel til lange slanger i haven.

1 2

3 4

Pipeline start-sæt 
Startsæt til haverør med tilslutnings-
boks, 2 vandudtag og rørtilslutninger

1 2 3 4

Tilslutningsboks
Til vandforsyning i rørsystemet

Vandstikdåse
Underjordisk, indbygget vandaftap-
ningspunkt med automatisk stopventil

Spiralslangeboks
Underjordisk, indbygget vandaf-
tapningspunkt, herunder 10 m 
spiralslange og klassisk dyse

Vandprop
Vandaftapningspunkt monteret over 
jorden med automatisk stopventil

Udvalgte rørledningsprodukter fra GARDENA
144FIND FLERE 

OPLYSNINGER PÅ 
SIDE
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GARDENA vandingscomputere

En model, der gør vanding nemmere, fås til styring af en mobil sprinkler, et permanent installeret Micro-Drip-system eller dit sprinklersystem. 
En regnsensor eller fugtighedssensor kan sluttes til alle GARDENA vandingscomputere – kun til vanding, hvis det er nødvendigt.

Vandingscomputeren SelectControl
Drejeknapprogrammering 
til 5 standardområder  
i haven
Nem, hurtig, specialdesignet 
betjening

Specialdesignet programmeringsanbefalinger medfølger

Mulighed for tilslutning af jordfugtigheds-
sensorer
• Spar på vandet - vandingssystemet aktiveres 

ikke, hvis jorden er for fugtig, eller i tilfælde af 
regn

• Baseret på dine krav - automatiske "nat"- 
sensorer med fugtighedssensor (nat)

Aftageligt betjeningspanel
Enkel håndtering

Brugervenligt LCD-display
• Alle programmerede indstillinger kan vises
• Tydeligt layout

at GARDENA revolutionerede havevanding allerede i 1985 
– med verdens første vandingscomputer til private haver. 
Med kontinuerlige nyskabelser til begynderhaveejere og 
krævende haveejere udvikler GARDENA hele tiden nye 
modeller. Det gør vandingstid til fritid.

VIDSTE DU...

Begyndermodel med  
grundindstillinger. Intuitivt 
udvalg af vandingsdata.

Fleksible programmerings-
muligheder. Ugedage kan 
vælges efter behov.

Variabel med to individuelt 
konfigurerbare udgange i to 
områder af haven. Sensorstyret 
vanding med fugtighedssensor.

Yderst brugervenlig med seks 
vandingsprogrammer. Med 
rulletekst og menunavigation på 
et stort LCD-panel. Sensorstyret 
vanding med fugtighedssen-
sor. Funktion til betjening med 
automatisk vandfordeler (varenr. 
1197) i op til 6 områder af haven.

Enkelte modeller i oversigten

30 års kompetence – Planlagt vanding, der giver dig mere fritid i haven

Kvalitet – Driftssikker ventilteknologi "Made in Germany"

Håndtering – Tydelige display og intuitiv betjening

Automatisk havevanding – giver mere fritid.

144FIND FLERE 
OPLYSNINGER PÅ 
SIDE
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GARDENA flerkanalsstyringer
Til automatisk vanding af større områder.
GARDENA flerkanalsstyringer er særligt velegnede, når vandmængden i hanen er utilstrækkelig til forsyning af hele vandingssystemet på én gang, eller når vandforbruget  
i det enkelte haveområde varierer. Ventiler er indbygget i vandingssystemet og åbner eller lukker automatisk for vandgennemstrømningen. Signalet dertil afgives af  
GARDENA flerkanalsstyringen. GARDENA tilbyder to forskellige systemer, der muliggør automatisk vanding i hele haven.

Med strømtilslutning
Gennem vandingsstyresystemet, 1  der er monteret på en væg, 
modtager ventilerne 2  impulserne direkte via kablet for, hvornår de skal 
åbne eller lukke for vandgennemstrømningen. Op til 12 vandingsventiler 
(haveområdet) kan styres fuldautomatisk.

Uden strømtilslutning
Gennem en mobil programmeringsenhed 3  kan styreenhederne  4  
programmeres og derefter monteres på vandingsventilen  5  og åbne 
eller lukke for vandgennemstrømningen baseret på de indtastede data.  
Alt sammen uden ledninger – med et batteri – og et tilfældigt antal  
haveområder kan styres.

1

2

3

4

5

1   Comfort  
vandingsstyresystem  
4040, modulopbygget

2   Vandingsventil, 24 V 3   Programmeringsenhed 5   Vandingsventil, 9 V

 
Skov- og vinbjergsnegle elsker fugtige betingelser og er særligt aktive om aftenen. 
Hvis du vander om aftenen, bliver jorden dejligt våd og perfekt for sneglene.  
Derfor er det bedst at vande om morgenen, fordi vandet er sivet ned i jorden på  
det tidspunkt middagsvarmen rammer.

TIPS OG TRICKS

4   Styreenhed

144FIND FLERE 
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GARDENA tilbehør 
Til ekstra multikanalsstyringer og vandingscomputere.
Takket være fugtighedssensoren registrerer styringen tilstrækkelig fugtighed i jorden og stopper derefter vandingen automatisk.
Med den automatiske vandfordeler kombineret med vandingscomputeren MasterControl, kan der således vandes op til seks områder af haven efter hinanden.

Fugtighedssensor
Afbryder eller forhindrer automatisk 
vanding, hvis jorden er tilstrækkelig 
fugtig. Med flere vandingscompu-
tere kan du fuldstændigt automa-
tisere dit vandingssystem, så det 
reagerer på jordens fugtighed.

Du skal også vande dine planter eller din græsplæne,  
efter det har regnet, da nedbøren normalt er utilstrækkelig 
til at vande planterne godt nok. Selv om jordoverfladen 
synes våd, trænger vandet ikke ned til rødderne dybt nede 
i jorden.

TIPS OG TRICKS
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Automatisk vandfordeler
Til fuldautomatisk styring af op til 6 
stykker vandingstilbehør (f.eks. til 
blomsterkasser, græsplæner, potteplanter, 
bede og hække). Alle vandingsenheder 
kan programmeres til at tænde én for 
én på indstillede tidspunkter ved hjælp 
af vandingscomputeren MasterControl.
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Pumpetyper i hovedtræk.
GARDENA tilbyder et omfattende udvalg af pumper. Med effektive, brugervenlige og driftssikre 
pumper til tre forskellige anvendelsesformål: Havevanding, vandforsyning og dræning. Fra den 
grundlæggende Classic pumpe til Premium pumpen i høj kvalitet og rustfrit ståldesign – du finder 
den rigtige pumpe til ethvert behov. Nedenstående oversigt viser, hvilke pumper der fås til hvilke 
opgaver.

Dræning
 
Anvendelsesområder
• Pumpning af vand fra en swimmingpool, en dam eller en fuldt udgravet hul
• Udpumpning af vand fra oversvømmede kældre
• Udpumpning af vand fra et vaskerum
• Overførsel af vand fra f.eks. en dam til en regnvandsbeholder
 
Krav
• Kraftig dræningsevne
• Hurtig udpumpning eller overførsel af vand
• Høje pumpekapaciteter
 
Dine fordele
• Pumpning af vand på kort tid
• Undgå de værste vandskader med automatisk og hurtig pumpning
• Høj brugssikkerhed 

Produktvalg
• Dykpumper 

Til snavspartikler på op til 5 mm i diameter
• Pumper til urent vand

Til snavspartikler på op til 38 mm i diameter

Vanding
 
Anvendelsesområder
• Vanding med vand fra brønde, cisterner og regnvandsbeholdere
• Forøgelse af vandhanens vandtryk 

Krav
• Pumpe med konstant, højt tryk til ensartet vanding
• Kraftig vandpumpning, der er driftssikker i det lange løb 

Dine fordele
• Den rigtige pumpe til enhver situation
• Højtryks- og ensartet havevanding
• Praktisk og sikker håndtering
• Spar på ressourcerne – spar på drikkevandet 

Produktvalg
• Havepumper
• Elektroniske trykpumper
• Pumper til regnvandsbeholdere
• smart trykpumpe
• Dyk-/trykpumper
• Dybbrøndspumper

GARDENA-pumper
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Forsyning af vand til privat brug
 
Anvendelsesområder
• Vand til hjemmet (f.eks. toiletskyl og vaskemaskine) og til haven fra 

alternative vandkilder 

Krav
• Fuldautomatisk driftspumpe
• Høj sikkerhed og driftssikker brug 

Dine fordele
• Hjemmet og haven forsynes automatisk og driftssikkert fra alternative 

vandtanke (f.eks. cisterner, brønde osv.)
• Spar på ressourcerne: Praktisk pumpning af vand, spar på drikkevandet, 

skån miljøet 

Produktvalg
• Elektroniske trykpumper

Til stationær og mobil anvendelse 
• smart trykpumpe

Til stationær og mobil anvendelse
• Husvandværk

Til stationær brug – permanent installeret i hjemmet
• Automatisk dyk-/trykpumper

Til stationær brug (f.eks. installeret i cisterner)

Følgende er egnet til brug med GARDENA-pumper:
Vandforsyning, regnvand og bassinvand indeholdende klor.

Følgende er ikke egnet:
Saltvand, stærke og let brændbare materialer  
og levnedsmidler.

Hvordan finder jeg den rigtige pumpe?
GARDENA er her for at hjælpe dig med at 
vælge den rigtige pumpe og yde overordnet 
rådgivning.

Kontakt vores pumpekonsulenter her: 
husqvarna@husqvarna.dk

TIPS OG TRICKS
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GARDENA dykpumper og  
spildevandspumper
Til alsidig anvendelse ved pumpning og overførsel.
Når rent eller lettere beskidt vand skal pumpes eller overføres sikrer GARDENA dykpumper nem dræning.  
Også til andre afvandingsopgaver og til oversvømmede kældre er GARDENA dykpumper kraftige og øjeblikkeligt 
klar til brug. Til afvanding af et udgravet hul eller en dam er GARDENA spildevandspumper ideelle hjælpere.  
De kraftige og robuste GARDENA spildevandspumper klarer partikler på op til en diameter på 38 mm.

Til ryddelige forhold
Comfort Dykpumpe 9000 aquasensor

Termoafbryder
Beskyttet

aquasensor-funktion
Automatisk og fleksibel med  
aquasensor-funktion  
(starter automatisk ved en  
vandstand på 5 mm)

Universal
Til standardslangestørrelser

Omskifterbund 
Aftørring – omskifterbund til flad 
ansugning ned til 1 mm

Classic 7000/C

Maks. pumpekapacitet: 
 7.000 l/t

Maks. pumpekapacitet:  
7.000 l/t

Maks. pumpekapacitet: 
 9.000 l/t

Maks. pumpekapacitet: 
 13.000 l/t

Classic 7000 Comfort 9000 Aquasensor Comfort 13000 Aquasensor

Oversigt over vores modeller

  Patenteret/patentanmeldt
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Opsugning af vand fra kældre og udgravede huller
Comfort Pumpe til urent vand 8500 aquasensor

Aquasensor
Pumpen starter automatisk fra en vandstand  
på 5 mm. Indkoblings og udkoblingsniveauet  
er uafhængigt justerbart (5 mm til 220 mm). 
Med flad ansugning ned til 1 mm (aftørring).

Svømmeafbryder
Til automatisk indkobling og udkob-
ling. Uendeligt variabel via panel til  
ledningsholder. Indstiksenhed til  
kontinuerlig manuel drift.

Ideelle dykpumper 
Høj ydeevne - driftssikre - praktiske

Robust kabinet
Takket være det robuste kabinet, et slidbestandigt 
pumpehjul og støjsvag, vedligeholdelsesfri  
kondensator motor

Aquasensor-funktion 
Automatisk og fleksibel med aquasensor- 
funktion (starter automatisk ved en vandstand 
på 65 mm)

Termosikring 

Universal
Med tilslutning til  
standardslangestørrelser

Høj ydeevne
Pumper spildevand med en  
partikeldiameter på op til 30 mm

Maks. pumpekapacitet: 
 7.000 l/t

Classic 7000/D

Oversigt over vores modeller

• Innovativt fastgørelsessystem med lynkobling:  
Enkel vedligeholdelse, nem fejlkorrektion

• Plug-in-enhed, som gør det nemt at skifte til  
manuel, kontinuerlig drift

  Patenteret/patentanmeldt

146
FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

NYHED

NYHED

Maks. pumpekapacitet: 
 8.300 l/t

Maks. pumpekapacitet: 
 13.000 l/t

Comfort 8500 Aquasensor Comfort 13000 Aquasensor
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Stor påfyldningsåbning 
Praktisk til nem påfyldning 
uden brug af en tragt

Finmasket filter
Beskytter mod urenheder eller 
beskadigelse

Problemfri
Nem dræning inden vinteren

Keramisk beskyttelse og 
dobbelt tætningssystem
Lang levetid

Ergonomisk håndtag
Bekvemt

2 udgange, hvoraf 
den ene kan drejes
Effektiv – Da to tilslut-
ningsanordninger kan 
betjenes samtidig

Sikkerhedspumpefunktion
• LED-display (fejlmeddelelse)
• Sikkerhedsafbrydelse i tilfælde 

af overophedning
• Tørløbssikring

Gummifødder
Robust og støjsvag takket være 
gummifødder, der giver en 
robust stand og støjdæmpende 
drift

Kraftig med enestående sikkerhedsfunktioner
Comfort havepumpe 5000/5

GARDENA havepumper
Oversigt over pumpetyper.
Med de kraftige GARDENA havepumper kan du transportere regnvand fra cisternen, regnvandsbeholderen eller en brønd og vande græsplænen, blomster- eller  
grøntsagshaven og samtidig skåne miljøet. Fra startmodellen til pumpen med høj ydeevne finder du med GARDENA den rigtige pumpe til dine krav med  
udgangspunkt i havestørrelse, længde af slangen, antallet af sprinklere eller det ønskede tryk.

Robust og pålidelig
Kvalitetsmaterialer og en omhyggelig konstruktion beskytter pumpen mod  
skader og sikrer en lang levetid og stabil drift.

Sikkerhedspumpefunktion
• LED-statusdisplay med advarselsfunktion (fejl)
• Automatisk sikkerhedsafbryder
• Indbygget tørløbssikring 

Støjsvag pumpedrift
Gummifødderne sikrer en robust stand og drift næsten uden støj og vibrationer.

 Patenteret/patentanmeldt
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Maks. pumpekapacitet: 
 3100 l/t

Classic 3000 / 4

Maks. pumpekapacitet: 
 3100 l/t

Classic 3000 / 4 sæt
Komplet sæt med pumpe 3000/4,
3,5 m sugeslange og 20 m 13 
mm (½") slange og Original 
GARDENA System-fittings

Maks. pumpekapacitet: 
 3600 l/t

Classic 3500 / 4

Sæt

Oversigt over vores modeller 146
FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE
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GARDENA pumper til  
regnvandsbeholdere
De kraftige til omkostningsbesparende havevanding.
Med GARDENA pumper til regvandsbeholdere kan du fylde vandkander eller vande haven med en tilsluttet sprinkler,  
en dyse, en sprøjtepistol eller Micro-Drip-systemet. Ikke mere besvær med at skulle slæbe rundt med vandkander.  
Praktisk: Pumpen kan også bruges til dræning.

Med indbygget filter  
og ekstra fod
Problemfri

Tørløbssikring
Sikker

Justerbar med teleskoprør 
Individuelt justerbar til regn-
vandsbeholder

Kontinuerligt justerbar 
reguleringsventil og  
spærreventil

Integreret bærehåndtag,  
ledningsbeslag og teleskopisk 
rørbeslag
Praktisk

Praktisk og energibesparende
Tænder automatisk, når der er behov 
for vand, og slukker derefter igen

Enestående ydeevne 
Comfort regnvandsbeholderpumpe 4000/2 automatic

Oversigt over vores modeller

 Patenteret/patentanmeldt

147FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

Maks. pumpekapacitet: 4000 l/t

Comfort regnvandsbeholder-
pumpe 4000/2 automatic
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Til dybe brønde eller vandbeholdere 
Classic dyk-/trykpumpe 5500/3 Håndtag og medfølgende  

fastgørelsesreb
Brugervenlig

Takket være flertrins pumpehjul
Støjsvag

Praktisk brug
Vandpumpning fra store dybder 
med en pumpediameter på kun 
15 cm

Integreret 33,3 mm (G1) modgevind
Beregnet til Original GARDENA System

Materialer i førsteklasses 
kvalitet robuste og pålidelige

Tilbageløbssikring
Hurtigt klar til brug

Termoafbryder
Beskyttet

Tørløbssikring
Sikker

GARDENA Dyk-/trykpumper
Pump og brug grundvand og vand fra cisterner fornuftigt.
Hent vand fra naturlige vandreservoirer! Grund- og regnvand er perfekte vandforsyninger til plantevanding. Med en brønd kan 
du endda komme ned i større dybder. GARDENA dyk-/trykpumper hjælper med opsugningen.

Med filter i rustfrit stål
Lang levetid

Oversigt over vores modeller
147FIND FLERE 

OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

Maks. pumpekapacitet: 6000 l/t

Comfort dyk-/ 
trykpumpe 6000/4
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Slankt design, ekstrem kraft
Premium dybbrøndspumpe 5500/5 inox

GARDENA dybbrøndspumper
Pumpe vandet op fra under jorden.
Med en diameter på blot 9,8 cm er de kompakte GARDENA dybbrøndspumper ideelle til alle borede brønde med en 
diameter fra 100 mm. Ideel til brug med sprinklere og vandingskontrolsystemer.

Tilbageløbssikring
Klar til brug på et øjeblik

Robust hus i rustfrit stål
Lang levetid

Stabil fod (ekstraudstyr)
Kan også monteres

Adapter med 33,3 mm (G1) 
gevindtilslutning,
beregnet Original GARDENA 
Systemdele

Termisk  
overbelastningsbeskyttelse
Sikker

Flertrins pumpehjul
Stærk og støjsvag

Filter i rustfrit stål
Beskyttet

148FIND FLERE 
OPLYSNINGER PÅ 
SIDE
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Højtydende, ingen støj
Comfort dyk-/trykpumpe 6000/5 automatic

GARDENA dyk-/trykpumper 
automatic
GARDENA dyk-/trykpumper automatic pumper fra dybder på op til ca. 20 m fra brønde eller cisterner. 
Den innovative, automatiske funktion er særligt praktisk. Takket være den elektroniske manometerkontakt og  
automatisk tænder pumpen automatisk for vandopsugningen og slukker derefter igen.

Tilbageløbssikring
Intet tilbageløb af opsuget vand på 
grund af pålidelig tilbageløbssikring

Gevindtilslutning 33,3 mm (G1) 
Beregnet til Original GARDENA Systemdele

Stort, ergonomisk håndtag
PraktiskAutomatisk afbryder

Pumpen slukker automatisk for vandop-
sugningen og slukker derefter

Flertrins pumpehjul
Stærk og støjsvag

Sikker
Beskyttelse mod snavs med 
filter i rustfrit stål

Termisk  
overbelastningsbeskyttelse
Integreret

Vandforsyning med automatisk indkobling/udkobling

Maks. pumpekapacitet: 6000 l/t

Comfort dyk-/trykpumpe  
6000/5 automatic

Oversigt over vores modeller
148

FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE
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GARDENA elektroniske trykpumper  
og husvandværker
GARDENA elektroniske trykpumper leverer konstant strømmende vand som fra vandhanen. Vandet pumpes driftssikkert f.eks. fra brønde og cisterner. Det kompakte 
design giver fleksibel og pladsbesparende brug. Vores GARDENA husvandværker gør brug af alternative vandkilder til automatisk anvendelse af ikke-drikkevand i hjemmet, 
f.eks. til toilettet og vaskemaskinen. Dette reducerer omkostningerne og skåner miljøet.

Til fuldautomatisk fordeling af vand i hjemmet og i haven.

Til de højeste standarder 
Elektronisk trykpumpe 6000/ 6E LCD Inox

Program til små mængder
Problemfrit brug selv ved små 
vandbehov

Finmasket filter indbygget i stort 
påfyldningsrør
• Praktisk
• Nem at bruge
• Mere sikker drift

Aftapningsskrue
Sikker og enkel  
frostbeskyttelse

2 udgange, én med drejeled
• Variabel
• Flere tilslutningsmuligheder

Optimal sugeproces
Hurtig

Pumpehjul 5 stadier
• Bekvemt
• Støjsvag drift

Tørløbssikring og beskyttelse mod 
overophedning af motoren
Beskyttet

Pumpehus i rustfrit stål
Høj kvalitet

Gummifødder 
• Stabil
• Støjsvag drift og kun få vibrationer

Stort LCD-display
• Generelt overblik
• Alle funktioner i styringen
• Nem fejlfinding
• Detaljeret oplysningstekst

Maks. pumpekapacitet: 
 3500 l/t

Classic 3500/4E

Oversigt over vores modeller

Fås også i smart 
systemet som 

smart Pressure 
Pump

 Patenteret/patentanmeldt

149FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

Maks. pumpekapacitet: 
 5000 l/t

Comfort 5000/5E LCD
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Topmodellen 
Premium husvandværk 5000/5 eco inox

Automatisk sikker-
hedsafbryder, 
når pumpen kører 
varm

Multifunktionsafbryder 
Gør indkobling og udkobling 
nemmere 

Indbygget, finmasket filter
Praktisk

Samtidig drift af flere pumper  
forbundet til tryk
Individuel

Energibesparende
Op til 15 % energibesparelse sammenlignet 
med almindelig drift

Automatisk  
sikkerhedsafbryder, 
når pumpen løber tør.  
Med advarselslampefunktion.

Robust beholder
• Fem års vedligeholdelsesfrihed 

på tanken
• Udskiftning af membranen ikke 

nødvendig
• Ingen påfyldning af luft

at en husvandværk ikke kun sparer elektricitet, men også beskytter udstyr som f.eks. vaskemaskinen? 
Brøndvands- eller regnvandsforsyningen er bedre over for følsomme, tekniske komponenter, da det 
indeholder mindre kalk end vand fra hanen.

!
Auto-
matisk 
stop

5år
År
År

Beholder

Termo-
stop

VIDSTE DU...

Maks. pumpekapacitet: 
2800 l/t

Classic 3000/4 eco

Oversigt over vores modeller
149FIND FLERE 

OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

Eco     –15 %

Maks. pumpekapacitet: 
 4500 l/t

Comfort 5000/5 eco
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GARDENA pumpetilbehør
Giver problemfri drift.
Til GARDENA pumpesortimentet kan du få det helt rigtige tilbehør – passende til dit individuelle brug og situation.
Afhængig af placeringen, løftehøjden og dine personlige behov kan du udstyre GARDENA pumpen efter eget behov.

Opsugningstilbehør 

Pumpetilbehør

Sugeslange, komplet Sugeslange Sugeslange, der 
sælges i metermål

Fitting til sugeslange Sugefilter med 
tilbageløbssikring

Sugeslange til 
udboringer

Pumpetilslutningssæt Pumpefitting Dykpumpefitting

Forfilter til pumpe

150FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE
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DRÆNING VANDING

RENT TIL LIDT 
SNAVSET VAND

MEGET SNAVSET VAND

REGNVANDSBEHOLDER

VANDBEHOLDERE ELLER GRUNDVAND

HVOR KOMMER VANDET FRA?

FAST PUMPEINSTALLATION I HJEMMET

FAST INSTALLATION I HJEMMET ELLER MOBIL 
BRUG I HAVEN

FAST INSTALLATION I VANDBEHOLDEREN ELLER 
EN BRØND

› 8 m‹ 8 m

VANDSPEJL DYBT NEDE

VANDFORSYNING TIL PRIVAT BRUG

PUMPER TIL REGNVANDSBEHOLDERDYKPUMPER

DYKPUMPER TIL URENT 
VAND

HAVEPUMPER/ELEKTRONISKE 
TRYKPUMPER

DYK-/TRYKPUMPE

HUSVANDVÆRK

ELEKTRONISKE TRYKPUMPER

DYK-/TRYKPUMPE 
AUTOMATISK

Hvordan finder jeg den rigtige pumpe?
GARDENA er her for at hjælpe dig med at 
vælge den rigtige pumpe og yde overordnet 
rådgivning.

Kontakt vores pumpekonsulenter her:
husqvarna@husqvarna.dk

HVILKEN PUMPE ER DEN RIGTIGE?
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GARDENA elektriske og 
batteridrevne produkter
Fuld effekt. Lavt støjniveau.
Højere grad af frihed. Fuld fleksibilitet.
 
Altid klar til brug, yderst fleksible og miljøvenlige – elektriske og batteridrevne haveredskaber bliver stadig mere populære 
blandt amatørgartnere. Allerede fra 1973 har GARDENA været banebrydende i at skabe teknologiske fremskridt inden for 
havearbejde og har lige siden, arbejdet på at udvikle vores produkter. Haveejere er bevidste om værdien af bekvemmelighed 
og efterspørger nu elektriske og batteridrevne produkter fra GARDENA hyppigere og hyppigere, når de vælger plæneklippere, 
trimmere, hækkeklippere, græssakse og buskryddere.

Fra en til mange 
Et batteri til flere enheder.
Lithium-ion-batterier har revolutioneret den måde, som energi opbevares på. De er små og kompakte, har lav vægt og  
en betydelig energitæthed og lang levetid. Den største fordel er, at du ikke længere har brug for et batteri til hver enkelt   
enhed - ét batteri kan bruges til mange forskellige enheder. Du skal blot sætte batteriet i og gå i gang.
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Den nyeste GARDENA litiumionbatteriteknologi
• Ingen hukommelseseffekt, kan oplades når som helst efter behov
• Lang batterilevetid med en ensartet høj ydeevne

GARDENA batteristyringssystem giver øget sikkerhed
• Højteknologisk elektronik giver fuld kontrol over alle batteripro-

cesser
• Skånsom, men hurtig opladning af batterier
• Ensartet afladning med beskyttelsesanordning mod overbelast-

ning og beskyttelse mod fuld afladning
• Sikker opbevaring uden selvafladning

GARDENA POWER info-indikator
• Tydelig indikator for opladningsstatus med 3 lysdioder
• Holder dig altid opdateret om batteristatus

Let og robust
• Lav vægt, der giver optimal arbejdskomfort
• Modstandsdygtig takket være et særligt robust kabinet

Ét systembatteri – en lang række muligheder

30 % større effekt 
• Nye, højtydende battericeller på 2,6 Ah
• Op til 30 % længere driftstid 

Tilbud på sæt eller enkelte enheder
Trin 1 for at komme i gang med GARDENA batterisystemet:
Køb et sæt indeholdende et produkt, et batteri og en oplader (som 
basisopsætning).

eller+
+

eller

eller
eller eller

Trimmere HækkeklippereGrensav Løvblæser

NYHED



GRÆSPLÆNE64



GRÆSPLÆNE 65www.gardena.de

Græsplænepleje
Min have. Min oase.

En smuk og velplejet græsplæne er det centrale i haven – og klipning af græsplænen 
er den primære opgave. Trimmere eller kantskærere er lige ved hånden til pleje af 
græsplænens kanter og giver det sidste finish mellem græsplæner og stier eller bede. 
Men klipning alene giver ikke en velplejet græsplæne: Du bør også overveje luftning 
og gødning regelmæssigt.
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GARDENA robotplæneklippere
Mere end 20 års erfaring*

• Forskellige modeller, som er tilpasset forskellige plænestørrelser og 
-former, f.eks. modeller til komplekse plæner eller ujævnt terræn med 
forskellige stigninger

• Ekstremt robuste, holdbare og støjsvage. Emissionsfri og dermed 
miljøvenlige

• Til samtidig klipning og findeling: Maskinen efterlader fine græsstrå på 
plænen for at gøde den

• Høj kvalitet til langvarig drift og et højt niveau af brugervenlighed

Lad plæneklipningen begynde
For en perfekt plæne med mere fritid og brugervenlighed.

Læs mere på side 68

GARDENA elektriske plæneklippere
Fås i elektriske eller batteridrevne versioner

• Forskellige modeller, som er tilpasset forskellige plænestørrelser og krav
• Høj kvalitet, lang levetid, emissionsfri, og dermed miljøvenlig
• Fås som plæneklipper med bioklip eller med en græsopsamler til opsam-

ling af afklippet græs
• Førsteklasses. Perfekt til alle behov, baseret på efterspørgsel, effekt, 

klippebredde og plænestørrelse
 
 
Plæneklippere med power.
Med geardrev med højt drejningsmoment. Til behagelig og effektiv  
plæneklipning med fremragende resultater.

Læs mere på side 72

Den rette plæne-
klipper til enhver 
græsplæne
GARDENA kvalitetsplæneklippere til alle  
anvendelsesformål.

En sund græsplæne er en del af enhver smuk have. Plænepleje og klipning er to af de mest 
tidskrævende arbejdsopgaver. Kun hyppig klipning sikrer en frodig og velfungerende græsplæne. 
Med det rigtige udstyr kan du klippe græsplænen meget hurtigere. 

Men hvad er den rigtige plæneklipper? Hvilken enhed passer til dine behov?  
GARDENA tilbyder et bredt udvalg af plæneklippere og trimmer. 

Følgende elementer kan potentielt hjælpe dig med at tage en beslutning:
• Din plænes størrelse
• Miljøaspekter
• Findeling, græsopsamler eller sideudkast
• Omkostningseffektivitet/budget

* En del af Husqvarna-koncernen
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GARDENA håndplæneklippere
Elektrisk eller batteridrevet version

• En manuel, håndholdt plæneklipper til mindre plæner eller batteridrevet 
plæneklipper til større plæner

• Emissionsfri og meget støjsvag
• Leverer flot klipperesultat. Græsopsamler fås som tilbehør
• En rimelig pris og en høj ydeevne til at tackle selv de skrappeste krav 

Teknologi til engelske plæner.
Meget praktisk og et præcist snit.

Læs mere på side 76

Den vigtigste beslutning, du skal træffe vedrørende din 
græsplæne, er nok: "Hvilken plæneklipper skal jeg købe?" 
Fordi regelmæssig klipning sikrer en frodig og sund 
plæne. Elektriske plæneklippere er en bekvem løsning 
til almindelig klipning, mens perfekte engelske plæner 
kræver en håndplæneklipper. Den mest praktiske løsning, 
som efterlader en perfekt klippet græsplæne, er uden 
tvivl robotplæneklipperen. 

Du ønsker at slappe 
af, mens græsplænen 
bliver klippet.

Du ønsker at klippe 
med maksimal 
effekt.

Du ønsker en 
engelsk plæne.

TIPS OG TRICKS

GARDENA turbotrimmere
Elektrisk eller batteridrevet version

• Til hjørner, stigrænser og blomsterbedkanter. Trimmeren gør det nemt 
for dig at klippe de steder, hvor det ellers er svært at nå.

Effektiv klipning til længere græsplænekanter.

Læs mere på side 78

Tilbehør til smukke 
plænekanter

GARDENA Accu græssakse
• Til kortere plænekanter. Med de batteridrevne sakse kan du klippe 

plænekanter med præcision, så du får et perfekt klippemønster.

Optimal sakshåndtering. 
Også egnet til beskæring af buksbom.

Læs mere på side 82



Til græsplæner på op til 1.600 m².
Dette er plæneklipning i dag – helt afslappet.
 
Med en GARDENA robotplæneklipper bliver svedfremkaldende plænepleje til ren afslapning. Mens 
du nyder fritiden eller slipper kreativiteten løs i haven, overtager robotplæneklipperen det besværlige 
arbejde af sig selv. Plæneklipning har aldrig været lettere og mere bekvemt.

Vi kan nu se tilbage på mere end 20 års erfaring med at slå græs med masser af store klippede 
områder og velholdte græsplæner. 

95 % kundetilfredshed taler for sig selv:
GARDENA robotplæneklipperen er den mest populære model til private haver.

GARDENA   
robotplæneklipper

KU
ND

ETILFREDSHED

ER
FARING GARDENA

ÅRERFARING
INDEN FOR DETAILHANDLE

N

Nr.1
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Robotplæneklipper R38Li
Til mindre græsplæner med en 
simpel plænestruktur

Op til 380 m2

Robotplæneklipper SILENO
Til store og kompliceret græsplæner. 
Fås også som en smart version

Op til 1000 m2

Robotplæneklipper R70Li
Til mellemstore græsplæner med 
en moderat kompleks plæne-
struktur

Op til 700 m2

Robotplæneklipper SILENO+
Til store og kompliceret græsplæner
Fås også som en smart version

Op til 1600 m2

Stort tangentbord og display 
Enkel og intuitiv at anvende

Lydsvag klipning
med 60 dB(A), så den ikke forstyrrer 
hverken dig eller naboerne

Moderne lithium-ion-batteriteknologi
Driftssikker og holdbar

Let
Let og god vægtfordeling

Skråninger på op til 35 % Skæreevne 
op til 1.600 m²

Fuldautomatisk for en velplejet plæne
Plæneklipper SILENO+

Enkelte modeller i oversigten

Fås også i smart  
systemet som smart  
robotplæneklipper

151FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE
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SensorCut-system 
– giver et ensartet 
klipperesultat

Kører af sig selv langs 
guidekablet til ladestationen 
og genoplader batteriet

Det patenterede guidekabel 
giver udvidede styrefunk-
tioner på mere komplekse 
græsplænearealer og 
anvendes til at sende 
robotplæneklipperen til og 
fra ladestationen 

Ved hjælp af et afgrænsningskabel 
ved plæneklipperen, hvor den kan/skal 
klippe græsset

Klipper altid græsset kun 
nogle få millimeter.  
Afklippet græs fungerer 
som naturlig gødning

Registrerer forhindringer takket 
være kollisionssensorer

Resultatet tæller – et stribefrit og 
ensartet klipperesultat.

GARDENA robotplæneklipperen opnår 
dette takket være SensorCut-systemet. 
Dette specielle bevægelsesmønster 
sikrer, at græsplænen altid klippes  
fra forskellige retninger med dob-
beltsidede, præcisionsslebne knive – 
driftssikkert og helt automatisk op til et 
område på 1.600 m².  

Dette bevægelsesprincip er baseret på 
næsten 20 års erfaring med driftssikre 
robotplæneklippere* af høj kvalitet.

*  GARDENA er en del af Husqvarna-koncernen,  
som lancerede den første robotplæneklipper på  
markedet i 1995

SensorCut-system

Hvorfor købe en robotplæneklipper?

Drømmegræsplæne
Hvad siger du til at gå barfodet rundt 
på et overdådigt grønt, tykt og sundt 
græstæppe? Det er afslappende. Som 
førende inden for robotplæneklippere 
har vi mange års erfaring med græs-
slåning, og vores robotplæneklippere 
har prisvindende tekniske egenskaber. 
Takket være SensorCut-systemet, slår 
de græsset regelmæssigt, elegant og 
med "følelse".

 Mere fritid 
Haven er lige stedet til at slappe af i.  
Det er en grøn ø med plads til de 
virkeligt vigtige ting her i livet. Fra det 
første øjeblik bliver der tid til venner, 
familie og morskab. Du bestemmer, om 
du vil bruge den sparede tid i haven eller 
et andet sted. Tid er ikke penge. Tid er 
til at leve i.

Helt afslappet.
Græsplænen er ofte den centrale del af 
haven. Når robotplæneklipperen overtager 
arbejdet med at pleje græsplænen, slipper 
du for at slå græs, og kan i stedet sætte 
dig ned og slappe af. Så nemt er det.

Læ
n dig tilbage og slap af

En sm
uk plæne

Mer
e t

id
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Kan bruges i alt slags vejr
Robotplæneklipperne kan bruges  
under alle vejrforhold

Du beslutter, hvornår græsplænen 
skal klippes
Robotplæneklipperen arbejder derefter, 
når det passer dig

Enkelt navigation via menuen
Hurtig installation og drift

Meget lydsvag
De mest støjsvage robotplæneklippere 
på markedet

Afslappet liv 

Fuldautomatisk plæneklipning
GARDENA robotplæneklipperen  
arbejder selvstændigt

Installation på et øjeblik
Ensartet plæneklipning uden striber

Glem alt om afklippet græs
GARDENA robotplæneklipperen klipper 
kun den yderste spids af græsstråene 
hver dag

Mere tid 

Præcisionsklipning
Takket være præcisionsslebne,  
dobbeltsidede knive  

SensorCut-system
Klipper ensartet og uden striber

BioClip®-funktion
Naturlig plænegødning  

Fleksibel klippehøjde
Klippehøjden tilpasses let  

Smuk græsplæne 

Robotplæneklipperen kan bruges i dårligt vejr og er meget robust. Ikke desto mindre: 
En garage beskytter den mod direkte sollys og meget dårligt vejr. Anbring den blot oven på ladestationen! 
Det er nemt at nå kabelkanalen på bagsiden, og hvis du vil aktivere betjeningspanelet, skal du blot løfte 
garagetaget op. (Yderligere oplysninger på side 151)

TIPS OG TRICKS



Høj ydeevne og altid klar til brug 
Alle PowerMaxTM-plæneklippere drives af en Powerplus-motor med høj ydeevne, og sikrer fremragende styrke og  
klippeeffekt. Disse kraftværker er de perfekte plæneklippere til enhver type plæne. De kan endda klippe langt græs  
og græs, som stadig er fugtigt. 

Elektrisk plæneklipper 
PowerMax™
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Eldrevet
PowerMax™ 1200/32 E

Små haver Små og mellemstore haver Mellemstore og store haver

Accu
sæt PowerMax™ Li-40/32

Eldrevet
PowerMax™ 1400/34 E 

Eldrevet
PowerMax™ 37 E
PowerMax™ 42 E

Systembatteri
• Plæneklipning
• Fremtidig udvidelse til andre anvendelsesformål

Tilbud på sæt eller enkelte enheder
• Trin 1 for at komme i gang med GARDENA batte-

risystemet: Køb et sæt indeholdende et produkt, 
et batteri og en oplader (som basisopsætning)

• Trin 2: Udvid dit eget system med endnu en en-
hed. Du har ikke brug for en ekstra oplader eller 
et ekstra batteri.

BLi-40/100
BLi-40/160

• 40 V/2,6 Ah batteripakke: Letvægts
• 40 V/4,2 Ah batteripakke: Med 60 % længere 

driftstid

40 V systembatteri* 
Ét systembatteri – mange muligheder

Masser af batteristrøm til 
dine anvendelsesområder

Fås også i  
smart system som  

smartbatteri

smart BLi-40/100
smart BLi-40/160

* Batteriets maksimale, indledende tomgangsspænding er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.

NYHED
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PowerMax™ 1400/34

Kraftig 1.400 W motor
Specialslebet klinge, effektiv og 
præcis klipning

Rive 
til at komme nærmere grænserne 
langs vægge og plænekanter

Store baghjul
for bedre manøvredygtighed

CnC-system (Cut og Collect)
Giver optimal klipning og opsamling

Central QuickFit-højdejustering 
Til enkel justering af klippehøjden

ErgoTec Plus – ergonomiske håndtag
Gør den nem at skubbe og fleksibel at 
manøvrere

Elektrisk plæneklipper

ErgoTec

QuickFit 
Klippehøjden kan let justeres ved at 
"trykke og dreje" på den centrale 
QuickFit-højdejustering.

QuickFit

Unikke

ErgoTec og ErgoTec Plus
Enkel og praktisk betjening. Håndtagene ErgoTec og ErgoTec 
Plus sikrer en fleksibel tilgang til arbejdet og aktiverer det 
redskab, der skal bruges, med en naturlig håndstilling

ErgoTec Plus

Display til visning af fyldt opsamler
Viser hvornår græsopsamleren skal tømmes

Egenskaber

Specialslebet klinge
Effektiv og præcis klipning

152FIND FLERE 
OPLYSNINGER  
PÅ SIDE

NYHED
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PowerMax™ Li-40/32

Fås også i  
smart system som  

smartbatteri

Plæneklipper med genopladigt batteri

Plænekam 
til at komme nærmere grænserne 
langs vægge og plænekanter

Store baghjul 
for bedre manøvredygtighed

CnC-system (Cut og Collect)
giver optimal klipning og opsamling

Central QuickFit-højdejustering 
Til enkel justering af klippehøjden

ErgoTec Plus –  
ergonomiske håndtag
Gør den nem at skubbe og  
fleksibel at manøvrere

Specialslebet klinge
Effektiv og præcis klipning

PowerPlus-motor (kulfri)
Særligt effektivt og giver længere 
drifts- og levetid

Display til visning af  
fyldt opsamler
Viser, hvornår græsopsamleren 
skal tømmes

PowerPlus-motorisering
Højtydende motor med højt drejnings-
moment, der sikrer præcis plæneklip-
ning, selv under de mest krævende 
forhold.

40 V litiumionbatterisystem
Kraftig udskifteligt batteri

Egenskaber

TIPS OG TRICKS

Græsplaner skal ikke klippes, når de er 
våde, fordi græsstråene klumper sammen  
og ikke beskæres rent. Desuden kan plæne-
klipperens hjul synke ned i græsplænen,  
når jorden er våd, og således skade  
græsrødderne.

153FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

NYHED



Særligt velegnet til små græsplæner.
Til græsplæner som f.eks. en golfbane. 
Med en cylinderplæneklipper rammer klingerne, der er fastgjort til en roterende cylinder, ikke  
den fastmonterede klinge i bunden. Cylinderplæneklipperen giver et meget rent og skånsomt  
snit sammenligneligt med de klipperesultater, sakse opnår.
Resultatet er en perfekt græsplæne, der er jævn som en green på en golfbane.

Dine fordele
• En perfekt græsplæne
• Velegnet til små haver, f.eks. forhaver, kolonihaver
• Præcist rent snit
• Meget støjsvag og nem at skubbe

GARDENA  
cylinderplæneklippere
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Ideel til små græsplæner
Håndplæneklipper 400 C

Håndplæneklipper 380 Li
Genopladeligt litiumionbatteri,  
kan også bruges uden batteri  
som håndplæneklipper

Op til 400 m2

Håndplæneklipper 400 C

Op til 250 m2

Håndplæneklipper 400

Op til 200 m2

Håndplæneklipper 330

Op til 150 m2

Store hjul med specialmønster
Giver nem styring med godt greb

Ekstra deflektor
Forhindrer ukontrolleret udkast  
af græsafklip

Ergonomisk formet håndtag
 Nem at skubbe og bruge til  
at klippe med

Specielt udformet løftehåndtag
Til nem transport af  
plæneklipperen

Kontaktfri klippeteknik
Ekstremt nem at skubbe,  
støjsvag og ubesværet

Nem justering af klippehøjden

Bekvemt
Græsopsamler til opsamling af  
græsafklip.
Kan fås som ekstraudstyr til alle modeller

Enkelte modeller i oversigten
154FIND FLERE 

OPLYSNINGER  
PÅ SIDE

NYHED



Til svært tilgængelige plæneområder og plænekanter. 
En trimmer er meget nyttig på de steder, hvor en plæneklipper ikke kan nå ind. F.eks. fordi  
pladsen er for trang, såsom mellem tætstående buske. Trimmeren er også ideel til plæneområder 
på stejle skråninger. Eller til højt græs i naturen, ujævne haver med kraftig vækst og ukrudt.  
Trimmeren klipper nemt og udbesværet græs og plænekanter med en tråd eller plastkniv.

GARDENA  
turbotrimmere
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Små haver Små og mellemstore haver Mellemstore og store haver

Elektrisk 
SmallCut 300/23
SmallCut Plus 350/23

Accu 
SmallCut 300 med batteri 

Elektrisk 
EasyCut 400/25 

Accu 
Set EasyCut Li-18/23R

Elektrisk 
ComfortCut 450/25
ComfortCut Plus 500/27

Accu
Set ComfortCut Li-18/23R

GARDENA turbotrimmer fås som en elektrisk 
model eller som en batteridrevet model til  
ledningsfrit arbejde. Til dette har GARDENA 
sat sin lid til moderne og miljøvenlig teknologi, 
så det er behageligt for dig at bruge din 
trimmer i lang tid. 
Og det bedste af det hele: De genopladelige 
batterier kan bruges fleksibelt og er samtidig 
beregnet til andre GARDENA batteridrevne 
produkter.

Genopladeligt litiumionbatteriteknologi  
Genopladelige litiumionbatterier er stærke og højtydende,  
driftssikre og uden hukommelseseffekt.
De kan genoplades, når det passer dig.

Find yderligere oplysninger på side 62/ 63

18 V batterisystem
Ét systembatteri – mange muligheder 

,

NYHED
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Eldrevne trimmere

Stort håndtag
Nem at justere, så du får mere 
komfort og kontrol. Forbedret 
ergonomi

Drejehåndtag 
Til trimning under forhindringer

Stærkere 2,0 mm trimmetråd
Til tykt græs og frodig vækst

650 W motor med AutoSpeed
Større effekt med automatisk 
 regulering af omdrejningstallet

PowerCut Plus 650/30

At du kan vælge en trimmer, der passer til din 
kropsbygning? SmallCut Plus 350/23 er 10 cm 
højere end SmallCut Plus 300/23, hvilket gør 
trimningen endnu sjovere. Endnu en fordel: 
Trimmeren ComfortCut Plus 650/30 er udstyret 
med en AutoSpeed-motor, der automatisk øger 
hastigheden og klipper højere og tykkere græs 
særligt let og effektivt.

VIDSTE DU...
SMALLCUT 300/23 SMALLCUT PLUS 350/23

155FIND FLERE 
OPLYSNINGER  
PÅ SIDE

Vipbart trimmerhoved 
• Med integreret styrehjul
• Til bekvem lodret trimning  

af overgroede plænekanter
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Batteridrevet trimmer
ComfortCut Li-18/23R 

Stort håndtag
Nem at justere, så du får mere 
komfort og kontrol. Forbedret 
ergonomi

Drejehåndtag
Til trimning under forhindringer

RotorCut-klippesystem
Robust plastklinge til særlig præcis 
klipning og effektivt arbejde.

18 V / 2,6 Ah Li-Ion-batteri
• Høj ydeevne med ekstra lang driftstid.
• POWERinfo-display med ladestatus

Egenskaber

Vipbart trimmerhoved 
Til lodret trimning af overgroede plænekanter. 
Det integrerede styrehjul gør arbejdet særlig 
nemt og komfortabelt.

Vinkeljustering af trimmerhovedet
Med fodpedal, der letter vinklingen af trimmeren. 
Let redskab med ergonomisk arbejdsstilling, også 
under forhindringer (f.eks. trampolin, havebænk).

RotorCut-klippesystem
Robust plastklinge til særlig præcis klipning 
og effektivt arbejde. Let at udskifte.

155FIND FLERE 
OPLYSNINGER  
PÅ SIDE

Vipbart trimmerhoved 
• Med integreret styrehjul
• Til bekvem lodret trimning af 

overgroede plænekanter

www.gardena.com



GARDENA græssaks
Klar til brug når som helst.
 
Græssakse sikrer en perfekt græsplæne. En ensartet klippehøjde er en del af græsplænens harmoniske udtryk – 
dette omfatter plænekanter, hvor en plæneklipper ofte ikke kan nå. Med græssaksen eller, endnu nemmere, med 
en batteridrevet græssaks kan du klippe græskanterne selv i smalle områder, f.eks. omkring bassiner, bede og 
terrasser.

Comfort-græsklipper
Til både venstre- og højrehåndede

Let håndtering
Takket være det komfortable håndtag med bløde 
plastkomponenter

Rent snit
Belagt med klæbehæmmende overflade, bølgesle-
bet skæreskive, specialknivleje til konstant effektiv 
klipning i hele knivens længde
 
Let klipning
Specialformet håndtag med optimal kraftoverførsel  
og bedst mulig ergonomi i alle situationer

Komfortabelt arbejde
 Til både højre- og venstrehåndede takket være 360° 
drejelig klipning

Batteridrevet græssaks
Brugervenlig, let og manøvredygtig

Brugervenlig og let
Med komfortabelt håndtag.
Ledningsfri, vejer kun 650 gram

Høj ydeevne
Arbejdstid op til 45 min. takket være litiumionbatteriet, 
der er let at vedligeholde

Fleksibel
Værktøjsfrit skift fra græssaks til busksaks.

Kniv af høj kvalitet
Præcisionsslebet kniv belagt med klæbehæmmende 
overflade, der giver en optimal klipning



GRÆSPLÆNE 83www.gardena.com

Comfort-græssaks, 
roterbar

Comfort-græssaks, roterbar

Comfort-græsklipper

Classic-græssaks

Langskaftet drejelig 
Comfort-græssaks

Batteridrevet græssaks 
ClassicCut

Accu-græs- og buksbomsaks,  
sæt ClassicCut

Accu-græsaks,  
sæt ClassicCut

Batteridrevet græssaks 
ComfortCut

Accu-græs- og busksaks,  
sæt ComfortCut

Batteridrevet græssaks

Sæt

Sæt

TIPS OG TRICKS GARDENA teleskopskaft 
Opretstående arbejde ved klipning af plænekanter.  
Hurtig og let montering. Trinløst justerbar til kropshøjde.
Yderligere oplysninger på side 157

Enkelte modeller i oversigten

Enkelte modeller i oversigten
Mekanisk græssaks

157FIND FLERE 
OPLYSNINGER  
PÅ SIDE

Sæt



Fjerner mos, ukrudt og filtlag.
Med luftning, hvilket betyder fjernelse af mos og ukrudt i græsplænen, får græsplænens 
rødder igen mere plads, luft og vand. Når der rives, løsnes jordens overflade. Resultatet 
er en frodig og sund have.

GARDENA  
plæneluftere og  
plæneriver
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Håndtaget kan skilles ad 
Sparer plads ved transport og opbevaring

 Ergonomisk formet håndtag
Komfortabel betjening

Store hjul med specialmønster
Sikker og let at skubbe

Kraftig motor og geardrev med højt 
drejningsmoment sikrer fremragende 
resultater
Nemt arbejde

Elektrisk plænelufter EVC 1000
Intensiv behandling af græsplænen. 
Anbefalet til foråret og/eller efteråret.

Elektrisk plænerive ES 500
Helårspleje, kan udføres efter 
hver 2. eller 3. klipning. 

Oprivning Luftning

Skarpe, forskudte knive, der er 
fremstillet i specialhærdet, galvaniseret 
stål, trænger nogle få millimeter ned 
i jordbunden og fjerner filtlag og dødt 
græs fra jorden.

De slidstærke fjedre, der er fremstillet 
af hærdet rustfrit stål, river græsplænen 
og fjerner forsigtigt mos og filt. 
Fjedrene kan udskiftes let og  
individuelt.

Giver nyt liv til græsplænen
Elektrisk vertikalskærer EVC 1000

Enkelte modeller i oversigten
158FIND FLERE 

OPLYSNINGER 
PÅ SIDE



Til såning og gødning.
 
Græsplæner mister med tiden vigtige næringsstoffer. Regelmæssig gødning skaber en balance.  
Med GARDENA sprederen doserer du gødning, frø eller vintergrus nemt og præcist.

GARDENA spredere
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Classic Spreder 300
Classic

Comfort Spreder 500
Ekstra bred til tids- 
besparende spredning

combisystem-plænelufter 
Til fjernelse af mos og filtlag

Plænelufter, plænerive og spreder fås også som tilslutningsredskaber til GARDENA 
combisystem. Du skal blot kombinere tilslutningsredskabet med det rigtige  
håndtag. Flere oplysninger om GARDENA combisystem på side 108.

combisystem-spreder 
Kan anvendes hele året, f.eks. 
til såning og gødskning.

combisystem-plænelufter 
Til grundig fjernelse af mos, 
ukrudt og filtlag

20 l kapacitet
Store arealer kan tilsås eller 
gødes i én arbejdsgang.

Dobbeltbøjle i aluminium med T-greb
Giver stabilitet og kan let bruges med én eller 
to hænder. Det praktiske doseringsgreb med 
til/fra-funktion findes direkte på bærehåndta-
get og kan let betjenes.Meget elastisk sprederulle

Giver en meget ensartet udkast 
af strømaterialet.

TIPS OG TRICKS

Helårshjælper til spredning og fordeling
Comfort-spreder 800

Enkelte modeller i oversigten

Stopsystem
Altid den rigtige dosering. Hjulene har 
friløbsfunktion i den tilbagegående 
bevægelse. Strømaterialet udlægges 
kun i den fremadgående bevægelse. 
Overdosering undgås.

158FIND FLERE 
OPLYSNINGER  
PÅ SIDE



Til pleje af græsplænen.
Til sammenrivning af løv, fjernelse af ukrudt, tilretning af plænekanter eller blot 
til indsamling af græsafklip og haveaffald: GARDENA produkter gør plænepleje 
lettere. Specialværktøjerne, der er fremstillet af førsteklasses materialer, er 
lette og effektive i brug.

GARDENA  
specialværktøj
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combisystem-parkrive
Gør græsplænen fri for 
græsafklip og løv

Justerbar combi- 
system-rive af plast
Til fint og groft sammen-
rivningsmateriale.

combisystem-kantskærer
Giver et rent snit langs 
græsplænens kanter.

combisystem-plastik-
løvrive XXL vario
Til omfattende og tidsbe-
sparende sammenrivning 
af græsafklip, løv osv.

Ukrudtstikker
Ubesværet ukrudtsbekæmpelse –  
uden at skulle bøje sig forover og 
uden at få beskidte hænder

Transportabel havevogn
Til haveaffald, græsafklip, 
ukrudt og opfejning

Griberen
Til opsamling affald og skrald

Det rigtige værktøj til al slags arbejde

Ét håndtag til forskellige redskaber:
GARDENA combisystem-plæneredskaber

combisystem-frugtopsamler
Den nemme måde at opsamle  
løvfald og nedfaldsfrugt i  
forskellige størrelser  
(ca. 4-9 cm) med blot  
ét redskab

Håndtering af problemets rod
Ukrudtstikkeren gør det nemt at fjerne ukrudtet inkl. 
rødderne. For at sikre, at hullet i jorden hurtigt vokser 
til, skal du blot sætte stikkeren tilbage i jorden og 
skrabe jorden ind i midten.

Enkelt funktionsprincip
Tryk den ned i jorden, drej den 180° mod højre
Træk ud – færdig
Let at fjerne med et tryk på en knap

TIPS OG TRICKS

159FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE
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Træer, hække,  
buske og blomster
Min have. Mine idéer.
Hække og træer danner rammen om haven. Disse levende vægge er en 
fremragende metode til at adskille jordlodder eller skabe visuelle skulptu-
rer i haven. Understøtning, beskæring og klipning er ikke kun vigtigt for at 
skabe det rette udseende, de har også en betydelig indvirkning på væk-
sten. Uanset om du skaber planteskulpturer, beskærer eller arbejder i store 
højder, så tilbyder vi praktiske løsninger for hvert skridt, der gør opgaverne 
betydeligt nemmere.





GARDENA-økser
Præcis og med optimal flækkekraft.

Mennesket har brugt økser i århundreder. Mens økser tidligere blev brugt til en lang række formål, 
er vi i dag vendt tilbage til deres oprindelige brug. Økser og flækøkser bruges til træforarbejdning. 
GARDENA udvikler kontinuerligt haveredskaber og -apparater og tilbyder et sortiment af fremragende 
økser og flækøkser, der gør arbejdet med træet enormt meget lettere og samtidig er skånsomme for 
kroppen.

• Klingens og øksehovedets geometri er 
skræddersyet til formålet

• Overbevisende design
• Slank, kraftfuld form med en klar linje
• Brudsikker fastgørelse mellem hoved og 

håndtag
• Fremragende ergonomi
• Førsteklasses håndværk og produktkvalitet

• Optimal alsidighed – det rette værktøj til alle
• Perfekt transportbeskyttelse: Specialembal-

lage med
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Glasfiberforstærket plast
Brudsikkert, ekstremt let,  
robust og holdbart

Hammerfunktion
Til ubesværet indføring af plast-,  
træ- og aluminiumkiler.  
Men pas på: Slå ikke stål mod stål

Brudsikkert, ikke-aftageligt 
hoved-/skaftbeslag
• Lang levetid
• Høj sikkerhed

Tyngdepunktet ligger tæt på øksehovedet
• Optimal vægtfordeling
• Stærk gennemtrængningskraft
• Sikkert arbejde

Klingens og hovedets geometri er 
tilpasset brugen ved træforarbejdning
Giver optimalt flækkeresultat

Hærdede klinger fremstillet  
i førsteklasses værktøjsstål
• Lang levetid ved krævende opgaver
• Specialbelægning, der flækker træet 

rent og reducerer friktion

Stødbeskyttelse med rustfrit stål
• Beskytter håndtaget
• Giver en høj grad af arbejdssikker-

hed og holdbarhed
Bløde komponenter på håndtaget
Komfortabelt greb, optimal ergonomi, 
absorberer vibrationer, skridsikker

Flækøkse 2800S Flækøkse 1600S Universaløkse 1400A Universaløkse 1000A Universaløkse 900B

Sikkerhedsbemærkning

Du bør kun slå stålkiler i med 
hårdtræs- eller plasthamre. 
Det er farligt at slå stål mod 
stål, hvilket kan medføre 
splinter.

For stærk og effektiv skovbrug
Flækøkse 2800S

Enkelte modeller i oversigten
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GARDENA  
grensakse
Et hak bedre end de andre. 
GARDENA lægger hjerte og sjæl i at udvikle og fremstille robuste, holdbare og praktiske 
klippeprodukter, som du kan sætte din lid til. I næsten 40 år har vi fremstillet produkter i 
Tyskland til verdensmarkedet.
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Premium
Grensaks 780 BL

Comfort skralde-
Grensaks SmartCut

Comfort teleskop- 
Grensaks 650 BT

Comfort
Grensaks 500 BL

Classic
Grensaks 680 B

Robuste løftearme 
fremstillet  
i aluminium 
Let og robust

Komfortabelt arbejde, skåner 
håndleddene
Store, enkeltsidede støddæmpere 
fremstillet af specielt modificeret 
plast, absorberer slagenergien

Ergonomiske håndtag med 
ekstra plastkomponenter
• Ergonomiske og sikre
• Sikkert greb, forbedret  

vægtstangspåvirkning og  
vabelfrit arbejde

• Støtte af pegefingeren

Længere rækkevidde, større kraft  
(+ 25 cm), rækkevidder fra 65 til 90 cm
• Længere rækkevidde
• Større vægtstangsvirkning

Bedste klippekvalitet
Præcisionsslebne knive 
belagt med klæbehæmmen-
de middel og fremragende 
knivgeometri

Gør klipning af grene og kviste legende let
Comfort-grensaks 650BT

Enkelte modeller i oversigten
Professionel grensaks med 
præcisionsslebet skær

Større rækkevidde – bedre  
vægtstangspåvirkning

Klassisk grensaks

Op til 250 % større kraft
Ultralet, brugervenlig  
og kraftfuld
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GARDENA  
grensave til højt-
siddende grene
Klipning over hovedhøjde – sikkert fra jorden.
Med de smarte træ- og grensakse fra GARDENA kan du nå endnu tykkere grene fra 
jorden. Komfortabelt og uden farlig stigeklatring. Du kan nemt nå selv fjernere steder og 
opnå fremragende klipperesultater. Innovative problemløsninger og de mest moderne 
materialer sikrer ekstra komfort. Vælg det perfekte beskæringsredskab til haven!

NYHED
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Comfort-grensaks StarCut 160 BL
Maks. rækkevidde 3,5 m (inkl. bruger)

Til tætte træer Til høje træer

Comfort-teleskopgrensaks StarCut 410 BL
Maks. rækkevidde 6,5 m (inkl. bruger)

Skal du beskære høje træer? Her er det mere sikre alternativ til en stige
StarCut 410 BL

Enkelte modeller i oversigten

Justerbar skærevinkel
Kan tilpasses arbejdssituationen

Indkapslet skærehoved 
Forhindrer knivene i at blive  
filtret sammen med grene

Fladt/kompakt hus
Enkel og ubesværet adgang,  
selv når du står blandt grenene

T-greb 
• Giver længere rækkevidde
• Perfekt ergonomi, der støtter 

kroppen 
• Brugervenlig

Indvendig stålrem
Garanterer sikker brug uden 
sammenfiltring

Fastgørelsesanordning 
med lynkobling
Hurtig og let at køre ud, 
også selvom du har hand-
sker på

Sammenfoldelig krog til brug ved 
fjernelse af afskårne grene
Fjerner ubesværet afskårne grene fra 
træet

Efteråret er den bedste tid på året til at beskære frugttræer og buske, samt  
fjerne gamle døde grene. Det styrker planterne til at overleve vinteren over og 
giver bedre vækst om foråret.

TIPS OG TRICKS

161FIND FLERE 
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GARDENA  
grensave til  
højtsiddende  
grene
Ekstremt nem at håndtere, præcis og let.
GARDENA grensave til højtsiddende grene gør dig i stand til at nå trætop-
pene uden brug af stige. Sav højtsiddende grene let og sikkert, mens du 
står på jorden.
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Justerbar skærevinkel
Til nem beskæring af grene over  
hovedhøjde og på jorden

Teleskopfunktion
Til beskæring og afgrening af træer  
og beplantning, der er svær at nå,  
i en højde på op til 4 m fra en sikker,  
stående stilling på jorden

Skærestop
Understøtter beskæring under 
grenene og beskytter kæden, 
når der beskæres tæt på jorden

GARDENA Turbotrimmer fås som en elektrisk model og som en 
batteridrevet model til brug uden kabler. GARDENA anvender 
moderne, miljøvenlige batteriteknologier med henblik på lang 
tids praktisk brug af dine produkter.

Og det bedste er, at batterierne giver fleksibilitet, da de 
også er egnet til brug i andre batteridrevne produkter 
fra GARDENA.

18 V / 2,6 Ah Li-Ion-batteri
• Til effektivt arbejde og lang driftstid
• Informativ indikator for opladningsstatus 

for POWER
Effekt
• Klarer op til 80 (Ø 8 cm) snit på én 

batteriopladning

Effektiv savning af høje træer uden brug af stige
Batteridrevet teleskopgrensav til højtsiddende grene TCS Li-18/20

Egenskaber

Teleskopskaft 
Til udtynding og afgrening af træer og 
svært tilgængelige træagtige planter fra en 
sikker position på jorden 

Justerbar skærevinkel
Til nem beskæring af alle former for grene
over hovedhøjde og på jorden

Skærestop
Understøtter beskæring under grenene og 
beskytter kæden, når der beskæres tæt på 
jorden
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GARDENA save
Et stærkt sortiment af save.
Mindre grendiametre på op til 45 mm afskæres også nemt med grensakse. Med dette for øje tilbyder 
GARDENA et stort udvalg af egnede redskaber. Saven overtager fra en grendiameter på over 45 mm. 
Den er specialdesignet til tykkere grene og stammer. Gør træplejen perfekt ved at vælge den rigtige sav.
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TIPS OG TRICKS Tommelfingerregel
⅓ af savklingens længde svarer til den 
grendiameter, der kan saves.

Hårdforkromet 
savklinge
Rustbeskyttet til 
kontinuerlig brug

Præcisionsskæring (træk)
Impulshærdede tandspidser med 
tredobbelt slibning på hver savtand

Tommelfingerhul
Letter åbning og lukning af 
savklingen

Savklingen kan låses
I 3 forskellige savningsvinkler 
afhængig af anvendelsen

Integreret ophæng
Til ryddelig og praktisk 
opbevaring af saven

Stopanslag
Skridsikker ved 
trækning

Ekstra bløde komponenter
Skridsikkert arbejde

Til ubesværet savning af grene og stammer
Foldesav til havebrug 340

162
FIND FLERE 
OPLYSNINGER  
PÅ SIDE



GARDENA  
combisystem
Beskær, sav, pluk frugt.
Med GARDENA combisystem kan du endda nå trækroner uden brug af stige. 
Teleskopskafterne og tilhørende tilslutningsredskaber kan nemt udskiftes. Du 
skal blot sætte teleskopskaftet på havesaven, bøjlesaven eller frugtplukkeren 
med fastgøringsskruen og arbejde i højder på op til fem meter.
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combisystem bøjet havesav 300 PP
Kan bruges sammen med et combisystem 
skaft eller som en håndsav. Specielt udviklet 
til ubesværet, komfortabelt arbejde.

combisystem-topsaks
Til præcis og ren skæring i friskt træ.

combisystem-teleskopskaft
Kan udvides i intervaller på 26 cm fra 160 – 290 cm, 
maks. længde 5 m (inkl. bruger)

combisystem-teleskopskaft
Kan udvides i intervaller på 26 cm fra 210 – 390 cm, 
maks. længde 6 m (inkl. bruger)

combisystem-frugtplukker
Stærk plastkonstruktion gør det 
nemmere at afskære stilke.

Til arbejde i højden: 
Et skaft, flere former for tilbehør, mange anvendelsesområder

Enkelte modeller i oversigten
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GARDENA  
Hækkeklippere
Klip – beskær – form.
Den ideelle hækkeklipper er et vigtigt redskab til hække og buske, der skal plejes 
og struktures. Regelmæssig klipning er af afgørende betydning, hvis hække skal 
blive sunde og tætte. Hvis du samtidig vil forme hækkene, er der ingen grænser 
for fantasien: Uanset om du foretrækker en firkant- eller trapezform eller frit vil 
lave et design: Med GARDENA hækkeklippere foretager du altid det rigtige valg – 
uanset opgaven.
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Eldrevet
ComfortCut 550/50
Comfort/Cut 600/55
PowerCut 700/65

Accu
EasyCut Li-18/50, sæt 

Eldrevet
EasyCut 420/45 
EasyCut 450/50
EasyCut 500/55

Accu 
EasyCut 42 Accu 

Eldrevet
THS 500/48

Accu
THS Li-18/42, sæt

Små og mellemstore haver/hække Mellemstore og store haver/hække Høje hække

GARDENA hækkeklippere fås i 
elektriske eller batteridrevne modeller 
til ledningsfrit arbejde. GARDENA 
sætter sin lid til moderne, miljøvenlig 
batteriteknologi med henblik på lang 
tids bekvem brug af din hækkeklipper. 
Og det bedste af det hele: Batterierne 
kan også bruges fleksibelt til andre 
GARDENA batteridrevne produkter.

Genopladelig litiumionbatteriteknologi 
Genopladelige litiumionbatterier er stærke og højtydende, 
pålidelige og uden hukommelseseffekt. De kan genopla-
des, når det passer dig.

Find flere oplysninger på side 62/63

18 V batterisystem
 

NYHED

NYHED
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Elektriske/batteridrevne hækkeklippere 

TIPS OG TRICKS Klip ikke dine hække i meget koldt 
vejr. Kulden skader planterne: Grenene 
knuses, og du kan ikke opnå et rent 
snit, der heler godt.

Tommelfingerregel for beskæring 
af hække: 
Beskæring om foråret fra midten af 
marts. Beskæring om sommeren indtil 
slutningen af juli.

Egenskaber

PowerCut 700/65

Effektiv 700 W motor  
En hurtigere, renere og mere effektiv,  
kontinuerlig klipning, der klarer vanskelige 
forhold

ErgoLine  
Ergonomisk designede håndtag, 
ideelt konfigureret balance, der 
giver et komfortabelt og sikkert snit

Sværdbeskytter 
Beskytter kniven, når der 
klippes tæt på jorden

Laserslebne præcisionsknive 
• holdbare og robuste – et mere 

præcist, hurtigere og renere snit
• ProZone – professionelle knive  

og specialfortanding til ekstra 
kraftige grene

Ergoline
Ergonomisk formede håndtag og 
en enestående konfigureret ba-
lance garanterer et komfortabelt 
og sikkert snit.

Sværdbeskyttelse 
Beskytter knivene når der 
klippes tæt ved jorden.

ProZone
Professionel slibning og 
specialfortanding til ubesværet 
klipning af ekstra kraftige 
grene.
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THS Li-18/42

Justerbar klippevinkel
Til fleksibelt arbejde over hovedhøjde 
eller ved jorden (til klipning af  
hækketoppe eller bunddække)

Teleskopisk justering
• Komfortabel klipning af høje 

hække fra en sikker position 
på jorden

• Ca. 3 m rækkevidde  
(inkl. bruger)

Sværdbeskytter  
Beskytter sværdet ved 
klipning tæt ved jorden

18 V / 2,6 Ah Li-Ion-batteri
• Med stor ydeevne og lang 

driftstid 
• Informativ indikator for  

opladningsstatus

TIPS OG TRICKS

Opsamlingspose 
Cut&Collect 
 
God idé: Opsamling af afklip i en 
praktisk opsamlingspose, mens du 
trimmer din hæk. Det er praktisk ved 
klipning af hækkens sider og top. Tryk 
ganske enkelt opsamlingsposen på, og 
gå i gang. Du kan klippe, samle op og 
tømme på ingen tid.

Fast ramme 
Garanterer stabilitet og  
gør det nemmere at tømme/
aflæsse hækafklip

Justerbar
Justeres let i forskellige 
sværdlængder

Opsamlingspose i topkvalitet
Til fleksibel og let opsamling af 
hækafklip

Elektriske/batteridrevne teleskopiske hækkeklippere 

Effektiv
Opsamler afklip, mens du 
klipper hækken

Fleksibel
Ideel til begge sider af hækken 
samt til hækketoppe

Praktisk
Let at tømme/aflæsse
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GARDENA  
Accu busksaks
Klipning – beskæring – kreativ formning af  
mindre hække og buske.
GARDENA Accu busksaksen er let, fleksibel og effektiv. Med dens lave vægt er 
den det perfekte redskab til trimning, formning og beskæring af mindre hække  
og prydtræer og -buske. Især ved filigranformning af buskbom i spiraler, kugler  
og kegler er Accu busksaksen uundværlig. Hurtig omstilling fra havesaks til  
græsklipper og omvendt ved blot at skifte kniven.  

ClassicCut
Alsidig i brug takket være innovativt 
knivskifte: Til klipning af græs, buksbom 
og buske. Komfortabel at bruge og 
ledningsfri.

ComfortCut
Vipbart håndtag, der giver bedre ergo-
nomi. Takket være en 18 cm lang kniv er 
den velegnet til klipning af mindre hække 
og buske.
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Praktisk, let og manøvrerbar 
• Uden ledning, 950 gram let og fleksibel
• Sværlængde: 18 cm

Justerbart komforthåndtag
Ligger perfekt i hånden
• Bedste ergonomi

Genopladelige  
litiumionbatterier 
• Høj ydeevne
• Opladningen holder  

i op til 90 min.

Vinklet håndtag
• Praktisk
• Optimal justering til en  

naturlig position for hånden

TIPS OG TRICKS GARDENA teleskopdrejehåndtag 
Til klipning af plænekanter og bunddækkende beplantning  
i fuldt oprejst stilling og større rækkevidde til høje hække eller 
sidekonturer. Hurtig og let montering. Trinløst justerbar  
til kropsbygning.

Til klipning, beskæring og trimning af hække og buske
Accu Busktrimmer ComfortCut

Egenskaber

Græs- og busksaks
• Knivene kan udskiftes uden 

brug af værktøj
• Hurtigt, let og sikkert

Hurtigt, let og sikkert – kniven kan 
nemt udskiftes, så den passer til 
anvendelsesformålet.

Græs- og  
busksaks i én

Sikrer – sammen med de integrerede 
hjul – ergonomisk og komfortabelt 
arbejde.

Justerbart  
komforthåndtag

Præcisionsslebet og belægning med 
klæbehæmmende middel, der giver 
perfekt klippeydelse og lang levetid.

Kvalitetskniv  
"Made in Germany"
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GARDENA 
hækkesaks
Klip præcist.
 
Hække og buske giver haven et smukt udseende. Ved at forme eller trimme, kan 
haveelskeren selv bestemme, hvilken størrelse og form hække og buske skal have. 
Med hækkesakse kan du præcist trimme mindre hække eller enkeltstående, store 
planter eller give en elektrisk trimmet hæk det sidste touch. En perfekt hækkeklipning 
er et spørgsmål om det rigtige redskab.

Kort- og ligeslebne 
knive
Til præcis formgivning.

Lange, bølgeslebne 
knive 
Til store hække.

Udveksling
Let og ubesværet  
klipning af tykke  
grene.
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Let og effektiv
840 gram let

Med integreret grenskærer

 Technogel® gelpuder 
• Med indbyggede Technogel® 

gelpuder i håndtagene
• Skånsom ved samlinger

Udveksling 
Letter arbejdet – 46 % større kraft 
når den klipper

Dobbelte støddæmpere
Behagelig klipning

Klip hække og planter bedre, hurtigere og med mindre besvær
Comfort-hækkesaks 600 med udveksling

Comfort
Hækkesaks 700 T

Comfort
hækkesaks 600 med udveksling

Classic
Hækkesaks 540 FSC® 100 %

Comfort
Buksbombeskæresaks

Samlet længde: 70-90 cm Samlet længde: 60 cm

Samlet længde: 54 cm Samlet længde: 40 cm

Enkelte modeller i oversigten
164
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God havesaks – kraftfuld – sund have.
Præcis beskæring med GARDENA havesaks
Effektive havesakse er en ren fornøjelse. Regelmæssig beskæring får hække, buske og blomster til at passe ind 
i haven. Fjerner visne blomster, afklippet kviste, der er i vejen, beskærer roser, former planter, udtynder buske, 
beskærer frugttræer eller finpudser klippearbejde: GARDENA har den rigtige havesaks til alle slags opgaver.  
Med GARDENA havesaks skærer du igennem næsten alt.

GARDENA  
beskæresakse

Sideskær
Den dobbeltsidede havesaks er ideel til unge, grønne 
planter, blomster og grønt træ.

Ambolt
Den robuste ambolt er beregnet til hårdt, tørt træ og 
beskærer grenene, så der undgås skader på barken.

NYHED
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Perfekt til beskæring af træer, buske og blomster med præcision
Havesaks B/S - XL

Komfortabelt håndtag med 
bløde plastkomponenter
(belagt med skridsikkert materiale), 
ligger godt i hånden

Trinløst justerbar til håndstørrelse
Ligger perfekt i hånden – trinløst justerbar 
til håndstørrelse og forskellige opgaver

Firdobbelt præcisionsslebne knive 
Fremstillet af dobbelthærdet stål og  
klæbehæmmende belægning på den 
øverste kniv, hvilket giver et rent og 
præcist snit

Premium beskærsaks Comfort-beskærsaks SmartCut
150 % større klippeeffekt

Comfort-beskærsaks

Comfort-beskærsaks Classic-beskærsaks

Enkelte modeller i oversigten

Stærkere grene og kviste med en 
større diameter, grønt træ

Stærkere grene og kviste med 
en større diameter, grønt træ

Ældre, træagtige kviste og greneStærkere grene og kviste med 
en større diameter, tørt træ

Indvendig, rustfri stålfjeder
• Modstandsdygtig over for snavs
• Bliver ikke væk

165FIND FLERE 
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Blomster og friske skud,  
grønt træ
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GARDENA pumpesprøjter
Til mindre vandmængder 

Dine fordele 

Behagelig at bruge
Ligger perfekt i hånden

Fleksibel
Spraydysen kan justeres trinløst fra hård stråle til 
fin tåge

GARDENA sprøjter

Praktisk
Med stor påfyldningsåbning og niveauindikator

Pålidelig
Med filter ved indsugningsrøret, der beskytter mod tilstop-
ning af dysen

GARDENA tryksprøjter
Til større vandmængder
 

Plantepleje med fintågevanding, gødning eller pesticider.
For at planterne kan vokse sig sunde og robuste, har de ikke blot brug for god jord og tilstrækkeligt med vand, men 
også næringsstoffer, som jorden ikke altid indeholder. Tryksprøjter er nyttige hjælpere til fin vanding eller til fordeling 
af gødning eller pesticider. Der findes den helt rigtige model til ethvert behov.
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Sikkerhedsventil
Sikrer imod overtryk

Ekstra stor påfyldningsåbning
Gør påfyldning og blanding af væsker 
lettere

Ekstra brede, støbte fødder
• De ekstra brede, støbte fødder letter 

pumpningen
• Gør pumpen mere stabil

Lang slange 
Fleksibel og kan let nå op 
til højere planter

Polstrede skulderremme
Praktisk

Til sprøjtning, gødning og pleje af planter og træer i hus og have
Comfort-tryksprøjte

GARDENA comfort-tryksprøjten er ideel  
til f.eks. plantebeskyttelsesmidler, gødning  
og retningsbestemt vanding af frøplanter. 
Sprøjtedysen kan reguleres fra hård stråle 
til fin tåge.

GARDENA pumpesprøjte – 
ideel til blomster i hjemmet, 
på terrassen og i haven

Comfort-tryksprøjte 5 l Comfort rygsprøjte 12 l

Comfort-tryksprøjte 1,25 l Tryksprøjte 5 l

Enkelte modeller i oversigten
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GARDENA pumpesprøjte –
Ideel til træer, buske, frugthaver og drivhuse

Comfort-pumpesprøjte 0,5 l





Bede og jord
Min have. Mit projekt.

Uanset om du allerede har en bemærkelsesværdig have eller planlægger et nyt 
projekt – kultivering af jorden er altid den første opgave. Vores forskellige havered-
skaber og systemløsninger er klar til at hjælpe dig, med stort set hvilken som helst 
opgave, det være sig blomsterbede og køkkenhaver. Med den rigtige pleje kan du 
snildt etablere en smuk og sprudlende have.



GARDENA  
handskesortiment
Et velassorteret udvalg til alle former for havearbejde.
GARDENA havehandsker til alsidig brug i hjemmet og i haven. Fem forskellige handsker med klart 
definerede egenskaber og i en enestående kvalitet. Udvalgte materialer, håndværksmæssig udførelse 
i høj kvalitet og et attraktivt design, der giver maksimal beskyttelse, ultimativ bærekomfort og den 
nødvendige fornemmelse for havebrug. Alle handsker er uden krom – da der ikke anvendes læder – 
og er således meget hudvenlige.
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Til arbejde med buske  
og planter med torne

Til krævende  
havearbejde

Til alle former  
for bassin- og  
rengøringsarbejde

Til alle former for  
have- og jordarbejde

Den rigtige handske til enhver situation

Til vedligeholdelses- og 
udplantningsopgaver 
rundt omkring i haven

166

Handsker til udplantning og 
vedligeholdelse
Den lette handske til vedligehol-
delses- og udplantningsopgaver 
på altaner, terrasser og i haven.

Handsker til have- og jordarbejde
Den tunge handske til havearbejde og 
arbejde i jorden. Beskytter mod fugt.

Vandhandsker
Det vandtætte par til rengøringsarbejde 
i haven og i bassinet.

Redskabshandsker
Den robuste handske til sikkert og 
komfortabelt arbejde med havered-
skaber.

Buskplejehandsker
Til klipning og arbejde
med buske og planter med torne.FIND FLERE 

OPLYSNINGER 
PÅ SIDE



Til effektivt arbejde.
Kultivering af jorden er elementært. GARDENA sætter nye standarder med vores 
Terraline™-serie med hensyn til design og komfort. Produkter af høj kvalitet er 
afgørende for gravning, vending og flytning af kompost, jord, sand, sne, grus eller 
andet løst materiale. Vælg det redskab, du har brug for, blandt en lang række  
innovative redskaber til praktisk, bekvemt og perfekt havebrug.

GARDENA  
graveredskaber

Dine fordele

God kraftoverførsel, ligger godt i hånden 
Med ekstra bredt tohåndsgreb i T- eller D-form

Let gravning og lav risiko for personskade
Med ekstra stor fodstøtte og robust trædeflade

Lang levetid, god kvalitet
Takket være kvalitetsstål og -belægning
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Dråbeformet håndtagsprofil
Ligger godt i hånden og sikrer  
større holdbarhed

Spadens blad er fremstillet i 
hærdet kvalitetsstål med en 
belægning af højeste kvalitet
Holdbar og robust

Ekstra bredt tohåndsgreb
D-form og bløde plastkomponenter 
giver optimal kraftanvendelse

Ekstra stor fodstøtte med 
robust trædeflade
Let gravning og lav risiko for 
personskade

Til gravning, kultivering og udgravning
TerralineTM redskaber

TerralineTM spade
Classic: Til omgravning, 
udgravning og til at 
gøre jorden mere løs, 
eller flytning af
jord.

TerralineTM lille spade
Til omgravning, udgrav-
ning og til at gøre jorden 
mere løs, eller flytning af
jord. Især beregnet til 
mindre personer.

TerralineTM spids spade
Til omgravning, udgrav-
ning og til at gøre jorden 
mere løs, eller flytning af
jord. Særligt velegnet til 
hård, svær jord.

TerralineTM greb
Til omgravning, udgrav-
ning og til at gøre jorden 
mere løs, eller flytning af
jord. Især i beplantede 
områder.

TerralineTM universalskovl
Alsidighed: Til flytning af jord, 
sand, sne, grus eller andet 
løst materiale.

Enkelte modeller i oversigten
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Ét skaft – forskellige redskaber –  
mangfoldige anvendelsesmuligheder.
Havearbejde kræver forskellige redskaber – til kultivering af jord i grøntsags- og blomsterbede, til ren-
gøring af havestier eller terrasser, til fjernelse af løv på græsplænen eller rydning af sne om vinteren.

GARDENA  
combisystem

Dine fordele

Fleksibel
Alle combiredskaber passer til hver enkelt 
GARDENA skaft

Sikkert arbejde
Den store fastgøringsskrue garanterer en træk- 
og vridningssikker forbindelse mellem skaft og 
redskab

Flere enheder kan kombineres.
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1   2 3 4   
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1 

combisystem- 
træskafter FSC® 100 %
Fremstillet af fleksibelt asketræ  
i høj kvalitet

2   

combisystem- 
aluminiumsskafter
Lette og robuste skafter  
til behagelig og skridsikker 
håndtering

3   

combisystem- 
teleskopskafter
Til komfortabelt arbejde  
i højder på op til 5 meter.  
Kan nemt udvides i intervaller 
på 26 cm

4

combisystem-forlænger-
skaft til håndredskaber
Til forlængelse af  
håndredskaber

TIPS OG TRICKS I princippet gælder følgende:  
Længere skafter er at foretrække til trække- og skubbearbejde, mens et kortere skaft 
er bedre til hakkeopgaver.

1. Sæt din valgte enhed på et håndtag, 
og udskift den med en anden, når som 
helst du ønsker, på ingen tid.

2. Spænd skruen. Færdig!

GARDENA combisystem giver dig alt, 
hvad du har brug for til at arbejde i ha-
ven. Og det bedste af det hele er, at du 
kun skal bruge ét combisystem-håndtag 
- du kan nemlig kombinere det med 
forskelligt tilbehør og fastgøre det ved 
hjælp af skruerne.

1. Slut det valgte redskab til alle skafter, 
og skift hurtigt igen efter behov.

2. Spænd fastgøringsskruen. Færdig!

GARDENA combisystem har alt, hvad  
du skal bruge til havearbejde. Og det 
bedste af det hele: Du behøver kun ét 
combisystem-skaft, hvorefter du kan 
kombinere redskaber nemt og vilkårligt. 
Ved hjælp af fastgøringsskruen.

FIND FLERE 
OPLYSNINGER PÅ 
SIDE
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Det første mål med kultivering af jorden er at gøre jorden løs. En anden vigtig opgave er fjernelse af ukrudt. Jo mindre ukrudt, 
jo flere næringsstoffer når ned til de voksende planter. Derudover findes der også GARDENA haveredskaber til rivning og 
fejning, til rengøring og til mange forskellige udplantnings- og flytningsopgaver.

Kultivering og luftning

GARDENA combisystem- 
redskaber
Godt værktøj giver fremragende resultater.

combisystem-kultivator
Løsn og luft jorden uden  
at beskadige rødder

combisystem-havelugejern
Til hypning, lugning, såning, 
luftning og nivellering

Udplantning

combisystem-river
Til rivning, nivellering af bede og 
kultivering af jorden

combisystem-ukrudtshakke
Til hakning og lugning

combisystem Justerbar rive
Komfortabel rivning af fint og 
groft underlag

Ryd og fjern ukrudt

168
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combisystem-fugebørste M
Til fuger og vægge

Løv, mos, snavs osv. samler sig ofte i haven og omkring huset. Regelmæssig rengøring er nødvendig for at holde alt i topform. 
Hvad enten det drejer sig om rengøring af fuger, fejning eller arbejde i højderne – med GARDENA combisystem-combiredska-
ber kan du nemt og effektivt håndtere opgaver i hjemmet.

GARDENA combisystem- 
rengøringsredskaber
De effektive hjælpere til arbejde i og omkring hjemmet.

combisystem-gadekost
Til rengøring stier, terrasser, ind-
kørsler og garageindgange osv.

combisystem-fugebørste K
Til rengøring af fuger mellem 
fliser

combisystem-tagrenderenser
Nemmere rengøring og rydning af 
tagrender

Rengøring af fuger

 Fej Skyd højt
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GARDENA combisystem- 
vinterredskaber
Stor hjælp til is og sne.
GARDENA combisystem-redskaber kan ikke kun bruges om foråret, sommeren og efteråret – men også om vinteren, hvor nyttige redskaber letter arbejdet. 
Snerydning, fjernelse af is og sammentrådt sne, spredning af salt, sand eller grus er alt sammen meget lettere.

Komplet snerydning på glatte underlag
Combisystem sneskovl

Meget fin overflade 
Sneen hænger ikke fast

Bred kant
Robust

Kunststofblad, modstandsdygtig 
over for kulde (ned til - 40 °C)
og saltresistent

Høje sider
Ingen sne ligger tilbage

Brede ribber
Glider godt

combisystem-sneskovl KST
Støjsvag snerydning på ujævne 
underlag

combisystem-sneskovl ES
Komplet snerydning på glatte 
underlag

combisystem-isskraber
Til fjernelse af isbelagte områder 
og sammentrådt sne

combisystem-strøvogn
Kan bruges året rundt

Enkelte modeller i oversigten
169

FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE



BEDE OG JORD 127www.gardena.com

Til komfortabel snerydning på større arealer
Sneskraber

Effektiv fordeling af salt og grus om vinteren
Lille spreder

Ekstra aluminiumsrør
Meget robust

Ekstra holdepositioner 
Praktisk snerydning

Håndtag med bekvembelægning
Behageligt arbejde

Justerbar til kropshøjde
Teleskopisk justering i 3 trin 
(ca. 30 cm) 

Profileret fodstøtte 
Gør det lettere at bryde gennem 
store snebunker

Samles nemt
Indsæt og drej rammen for at 
fastgøre den

Beholderen ligger godt i hånden
Fordybninger i håndtaget på to sider

Praktisk justering
(f.eks. ved arbejde med handsker) 
Stor justeringsknap

Nem at åbne
Bajonetlås

Fyldekapacitet
Træflis: Ca. 1,65 kg
Salt: Ca. 1,4 kg
Sand: Ca. 1,7 kg 

Helårsanvendelse
Også velegnet som gødningsspreder

Nem fordeling
Unikt doseringssystem

Kant i galvaniseret stål 
Langtidsholdbar og robust

TIPS OG TRICKS
Grusningsregler 
Man må ikke kunne glide på fortove, når der er risiko for sort is. Det er 
dog ikke tilladt at sprede salt. Sand, savsmuld eller grus er betydeligt mere 
miljøvenligt. Når sne og is er smeltet, kan gruset nemt fejes væk.

70 cm
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GARDENA combisystem-håndredskaber
Til arbejde i blomsterbede, på altanen eller terrassen.
 

Ud over at kunne anvendes som håndredskab kan GARDENA combisystem-håndredskaber også forlænges 
med et hvilket som helst combisystem-skaft, f.eks. med combisystem-forlængerskafter til håndredskaber.

Redskabsophæng
Aluminiumophæng med 4 enkelte holdere i glasfi-
berforstærket plast. Bøjler i galvaniseret stål med 
gummibelægning

Enkelt holder
Som tilbehør til GARDENA redskabsophæng eller 
individuel montering på væggen

Robuste spidser
Velegnet til stenet jord og  
planter, der står tæt sammen

Duroplast-beklædt stål af høj kvalitet
Korrosionsbeskyttelse

Ergonomiske håndtag
Letter arbejdet

Enhedsholdere, der passer til combisystemet

combisystem-håndrive
Til sammenrivning af løv,  
ukrudt og græsafklip i bede

combisystem-håndkultivator
Til løsning og luftning af jorden 
uden at beskadige rødderne

combisystem-fugerenser
Til nem fjernelse af græs, mos og 
ukrudt langs fliser og murkanter

combisystem-håndhakke
Til løsning, luftning og hypning 
af jorden

Skruelås
Til sikker tilslutning af skaftet til  
kultivatoren. Beskytter din ryg ved 
arbejde i stående stilling.

170FIND FLERE 
OPLYSNINGER 
PÅ SIDE

NYHED

NYHED NYHED

NYHED NYHED



BEDE OG JORD 129www.gardena.com

GARDENA håndredskaber og sæt
Til arbejde i blomsterbede, på altanen eller terrassen.
 

Blomsterløgsplanter
Til plantning af blomsterløg

Planteske
Til plantning eller flytning af 
planter

Blomstergaffel
Til plantning og flytning af planter 
uden at beskadige rødderne

Ukrudtstikker
Til nem fjernelse af ukrudt

TIPS OG TRICKS

City gardening altanboks
Plantning og genplantning, løsning af jord, 
afskæring af blomster og urter, fejning af  
snavs på altaner og terrasser

Basisudstyr, håndredskab 
Plantning og genplantning, ukrudtsfjernelse, 
klipning af blomster og unge skud

Håndredskabssortiment
Vanding, gravning, plantning og omplantning, 
klipning af blomster og unge skud

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
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GARDENA  
løvsugere og 
løvblæsere
Ubesværet fjernelse af løv og haveaffald.
 
Når træerne begynder at smide bladene, og afklippet græs og løv samler 
sig i din have, har du brug for den perfekte hjælper: En løvsuger og 
løvblæser i én. Dette arbejde har altid været besværligt og tidskrævende, 
men nu kan det gøres på ingen tid. En løvsuger/løvblæser kombinerer 
blæsning og sugning, og er også ideel til findeling. Du skal blot vælge 
den ønskede funktion. Skal du feje, samle blade, skidt og afklippet 
græs op og flytte det i større mængder? Intet problem! Den støvsuger 
haveaffald og opsamler det om nødvendigt i en opsamlingspose, hvilket 
reducerer mængden af affald, der skal transporteres.
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ClickFit

Nemt og uden brug af værktøj – sugeren 
bliver til en blæser. Takket være den 
innovative ClickFit-funktion.

Den rigtige enhed til enhver anvendelse

Løvsuger/-blæser
Effektiv løvblæser/-suger med let, værktøjsfri omskiftning fra suge- til blæsefunktion. 
Den ideelle hjælper til at holde hele haven ren.

Allround løvblæser
Let og brugervenlig, batteridrevet løvblæser. Ideel 
til hurtigt og ubesværet at fjerne løv og haveaf-
fald rundt omkring i huset, garagen eller i haven.

Elektrisk løvblæser/-suger ErgoJet 3000
3-i-1: Blæser, suger og findeler, alt i én.

Universalblæser AccuJet 18-Li
Fjerner løv, skidt og græsafklip nemt og uden ledninger

Superlet 
Kun 1,8 kg (inkl. batteri)

Genopladeligt litiumionbatteri, 
18 V/2,6 Ah
Klarer en rækkevidde på mere end 
300 m2

Stærk
Blæsehastighed: 190 km/t

171
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Varebetegnelse City gardening altanboks
Sæt af redskaber primært til 
brug på altaner /terrasser.

City gardening  
ferievandning
Beregnet til op til 36  
potteplanter

City gardening  
ferievandning
Beregnet til op til 36  
potteplanter

City gardening  
altanvandning
Til 5-6 m 
blomsterkasser

Information Ergonomisk formet håndtag,  
håndtag med bløde komponenter

Strømtilslutning nødvendig. Vandtilslutning i umiddelbar nærhed ikke nødvendig

Varenr. 8970 1265 1266 1407

Varebetegnelse City gardening  
teressespiralslange 7,5 m
Slangebeslag til nem og pladsbesparende 
opbevaring medfølger. Spiralslangen ruller 
tilbage efter brug

City gardening slangeboks til  
terrasser 10 m
Let og pladsbesparende, integreret 
håndtag.
• Foldbart håndtag
• Antidrypenhed

City gardening spiralslange til  
terrasser 10 m
Spiralslangen ruller automatisk tilbage efter 
brug

Slangediameter 9 mm 11 mm 9 mm

Længde 7,5 m 10 m 10 m

Materiale Polyurethan PVC Polyurethan

Indhold Komplet med Original GARDENA System og 
sprøjtespids

Komplet med 11,5 m slange i førsteklasses 
kvalitet (10 m + 1,5 m tilslutning), Original 
GARDENA Systemdele og sprøjtedyse

Komplet med Original GARDENA Systemdele og 
impulssprøjte

Varenr. 18401 18400 18424

GARDENA City gardening – altan

GARDENA City gardening – terrasse og tagterrasse

Nye produkter til terrasse og tagterrasse

NYHED

NYHED NYHED NYHED
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Produkter til terrasse og tagterrasse

 

Varebetegnelse Startsæt til plantekrukker S, 
 kampagnetilbud
Til 5 potteplanter

Startsæt plantekrukker M

Til 7 potteplanter og 3 krukker

Startsæt til plantekrukker M, 
 automatisk
Til 7 potteplanter og 3 krukker

Information Vandtilslutning nødvendig. Strømtilslutning ikke nødvendig

Varenr. 13000 13001 13002

GARDENA City gardening –  lille byhave

Varebetegnelse Håndplæneklipper 330 Batteridrevet græssaks 
ClassicCut 

1
Vippevander ZoomMaxx 

2
Comfort-bruser 

3
  

til følsomme planter
Information Plæneareal 150 m² Ca. 45 min. (= 800 m plænekant) Områdedækning 9 m² – maks. 

216 m²
Ideelt til skånsom vanding af 
blomster og sarte planter, 
urter og frøplanter

Klippebredde 33 cm Klippebredde 8 cm Rækkevidden er fuldt justerbar 
3 m – maks. 18 m

Frostbeskyttelse

Vægt 8,2 kg Klippelængde, buskklinge 12,5 cm 
(med tilbehør)

Vandebredde maks. 13 m Blid stråle

Klippehøjde, 12-42 mm, 4-trins

Sammenfoldeligt styr Vægt 550 g  Fin tåge

Græsopsamler (ekstraudstyr) Batteritype/-kapacitet: 
3,6V Li-Ion/1,5 Ah

Varenr. 4027 8885 8127 18321

1 2 3

NYHED
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Varebetegnelse smart  
Water Control-sæt
Effektiv vanding af 
planter

smart  
Pressure Pump-sæt
Automatisk udnyttelse 
til havevanding eller i 
boliger (ikke drikkevand)

smart  
Sensor 
Udvidelsesmodul til 
oprettelse af et smart 
System-startsæt

smart  
Water Control 
Udvidelsesmodul til 
oprettelse af et smart 
System-startsæt

smart  
Presure Pump
Udvidelsesmodul til 
oprettelse af et smart 
System-startsæt

Indhold smart Gateway, smart 
Water Control

smart Pressure Pump, 
smart Gateway

smart Sensor smart Water Control smart Pressure Pump

Varenr. 19103 19106 19030 19031 19080

Varebetegnelse smart Battery 
BLi-40/100, sæt

smart Battery 
BLi-40/160, sæt

smart Battery 
BLi-40/100

smart Battery 
BLi-40/160

Lynoplader QC40

smart gateway medfølger • • – – –

Batteriteknologi Lithiumion Lithiumion Lithiumion Lithiumion –

Batterieffekt maksimum /
nominel** 40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V –

Batterikapacitet 2,6 Ah 4,2 Ah 2,6 Ah 4,2 Ah –

Opladningstid Ca. 90 min 2 t 20 min Ca. 90 min 2 t 20 min –

Krav Wi-Fi-router og internetadgang, smartphone eller tablet Gateway Gateway –

Anvendes sammen med Batteridrevet plæneklipper, varenr.  5033 Varenr. 19090, 19091, 9842, 
9843 (40 V batterisystem)

Varenr. 19110 19111 19090 19091 9845

Varebetegnelse smart System-sæt
Du behøver aldrig slå græs-
plænen eller vande igen! Fuld-
automatisk – altid en perfekt 
velplejet græsplæne. Behovs-
baseret og effektiv vanding af 
planter.

smart SILENO sæt
Du skal aldrig slå græs igen! 
Fuldautomatisk system til 
ensartede og perfekt velplejede 
græsplæner på op til 1.000 m².

smart SILENO+ sæt
Du skal aldrig slå græs igen!
Fuldautomatisk system til 
ensartede og perfekt velplejede 
græsplæner til 1300 m² og 
1600 m². Automatisk justering 
af slåfrekvens efter græsvækst.

smart Sensor Control-sæt
Behovsbaseret og effektiv 
vanding af planter

Indhold smart Gateway, smart SILENO, 
smart Sensor, smart Water Control

smart Gateway, smart SILENO smart Gateway, smart SILENO+ smart Gateway, smart Sensor, 
smart Water Control

Varenr. 19100 19060 19061 19102

Sæt

Sæt

Sæt

Sæt Sæt

Sæt

SMART SYSTEM

GARDENA smart System

smart sm

GARDENA smart Battery

** Den maksimale, indledende tomgangsspænding er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.

Sæt Sæt

NYHED NYHED
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Vandstop
Frakobl = Automatisk vandstop.  
Tilslut = Vandgennemstrømning. 
Uden at skulle gå hen til vandhanen.

Varenr. 18213

Varebetegnelse Hanekobling 1

Til tilslutning på vandhanen. 
Nem, problemfri håndtering 
uden brug af værktøj.

Vinklet hanekobling

Forhindrer knæk og snoninger, 
når slangen sidder på hanen, 
på grund af en dreje- og 
svingkobling.

Twin-Tap kobling 1

Til tilslutning på vandhanen. 
Kan bruges med op til 2 stykker 
vandingstilbehør.
Justerbar og aflåselig
Vandgennemstrømning.

Adapter til 
indendørsvandhaner 1

Til tilslutning af GARDENA 
 System til en indendørsvandha-
ne (f.eks. køkken og bad).

Varenr. 18201 998 8193 8187

Original GARDENA System

Tilslutningsmuligheder til vandhanen

Varebetegnelse Slangekobling
Træk blot i koblingen for hurtigt 
at frigøre den fra slangen.

Kobling
Til forlængelse af slangen.   
Også til overgange fra 19 mm 
(3/4") til 13 mm (1/2") slanger.

Varenr. 18215 931

Tilslutningsmuligheder på slangestart Tilslutningsmuligheder på slangeende

GARDENA slanger

Power 
Grip

Power 
Grip

Power 
Grip

Varebetegnelse GARDENA Classic GARDENA Comfort 
FLEX 

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium 
 SuperFLEX

Power Grip-profil – • • •

Ingen knuder og knæk

Fleksibilitet

Uændret form

Øvre trykgrænse 22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Garanti 12 år 20 år 25 år 30 år

Diameter / længde 13 mm – 18 m / 20 m / 50 m, 
19 mm – 20 m / 50 m 

13 mm – 10 m / 15 m / 20 m / 50 m, 
19 mm – 25 m

13 mm – 15 m / 20 m / 50 m, 
19 mm – 25 m / 50 m 

13 mm – 20 m / 50 m, 
19 mm – 25 m  

Varenr. 18001 18033 18063 18093

1
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Varebetegnelse Classic vogn 
60 TS
Classic

Slangevognsæt

Begyndersæt

Classic vogn 
60 HG
Rul op uden at få 
snavsede hænder

Classic vogn 
60 HG, sæt
Rul op uden at få 
snavsede hænder

Classic vogn 
100 HG
Rul op uden at få 
snavsede hænder, 
til store haver

Metalslangevogn

Rul op uden at få 
snavsede hænder, 
til store haver, robust 
og solidt metaldesign

Håndtaget er højdejusterbart • • • • • •

Komfortabel slangeføring – – • • • –

Drejeaksel • • • • • –

Maks. slangelængde 60 m (½“) 60 m (½“) 60 m (½“) 60 m (½“) 100 m (½“) 60 m (½“)

Sæt – Slange (½“) 20 m + 
systemfittings – Slange (½“) 20 m + 

systemfittings – –

Varenr. 8000 8001 8003 8004 8006 2681

Sæt Sæt Sæt

Sæt Sæt

Varebetegnelse Classic Slangetromle 10 
Sæt

Classic Slangetromle 50 Classic vægmonteret 
slangetromle 50-sæt

Classic Slangetromle 15 
Sæt

Brug Terrasser og små haver Små haver Små og mellemstore haver Fritid, camping, vandsport

Vægbeslag medfølger – – • –

Foldbart håndtag • • • •

Særlig funktion – – 2-i-1: Kan hænges på væggen og 
stilles på jorden Kompakt design

Sæt Med 10 m slange (½") 
og systemfittings – Med 20 m slange (½") 

og systemfittings
Med 15 m slange og 1,5 m 
tilslutningssæt 

Varenr. 8010 8007 8009 2662

GARDENA slangeopbevaring

GARDENA slangevogne

GARDENA slangetromle
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Varebetegnelse Strålespids Classic-
sprøjtepistol

Comfort-
sprøjtepistol

Premium-
sprøjtepistol

Brug Til rengøring og fintåget vanding Til rengøring og fintåget vanding Til rengøring og fintåget vanding Til rengøring og fintåget vanding

Sprøjtemønster Hård stråle, fin tåge, fuldt justerbar Hård stråle, fin tåge, fuldt justerbar Hård stråle, fin tåge, fuldt justerbar Hård stråle, fin tåge, fuldt justerbar

Frostbeskyttelse • • • •

Vandmængden kan reguleres – • • •
Blød plastring på hovedet til 
beskyttelse mod skader – • • •

Håndtag med bløde 
plastkomponenter • – • •

Varenr. 18300 18301 18303 18305

NYHED NYHED

www.gardena.com

GARDENA vægmonterede slangebokse

Varebetegnelse Vægmonteret slangeboks  
25 med automatisk oprulning

Vægmonteret slangeboks  
35 roll-up automatic

Vægmonteret slangeboks  
35 roll-up automatic Li

Brug Mellemstore haver Større haver Større haver
Slangelængde 25 m 35 m 35 m

Drev Fjeder Fjeder Motor med litiumionbatteri

Varenr. 8023 8024 8025

GARDENA dyser, sprøjtepistoler, lange sprøjtepistoler og havebrusere

GARDENA sprøjter
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Varebetegnelse Classic 
Lang bruser

Comfort 
Lang bruser

Classic 
Lang bruser

Premium 
Lang Bruser

Brug Skånsom og retningsbestemt 
vanding

Vanding og rengøring i vanskeligt 
tilgængelige områder

Vand hængende kurve eller 
potteplanter på afstand 

Ideel til vanding med lang 
rækkevidde

Sprøjtemønster Blid stråle Brusestråle, hård stråle Brusestråle, boblestråle Brusestråle, vandtåge, hård stråle

Frostbeskyttelse • • • •
Vandgennemstrømningen 
kan indstilles trinløst • • • •

Impulsspray og -lås • • • •

Længde 75 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Kan hænges op • • • •
Håndtag med bløde 
plastkomponenter – • • •

Varenr. 18332 18334 18335 18336

Varebetegnelse Classic 
brusepistol

Comfort 
brusepistol til bede

Classic 
bruser til flere formål

Premium 
multifunktionsbruser

Brug Potteplanter og store områder Bede og større områder Alsidige vandings- og 
rengøringsopgaver

Alsidige vandings- og 
rengøringsopgaver

Sprøjtemønster Blid stråle Koncentreret eller vifteformet 
spraydyse

Blød brusevanding, 
 bubble-jet-brusevanding, 
3-punkts hård stråle

Blød brusevanding, 
bubble-jet-brusevanding, 
hård stråle, flad stråle

Frostbeskyttelse • • • •
Vandgennemstrømningen 
kan indstilles trinløst • • • •

Impulsspray og -lås • • • •
Håndtag med bløde 
plastkomponenter – • – •

Varenr. 18311 18319 18313 18317

Havebruser, solo 
Varenr. 961

GARDENA sprøjter GARDENA sprøjter til flere formål

GARDENA lange sprøjtepistoler

GARDENA havebrusere

NYHED

NYHED
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Classic 
rundvander Fox 1

Classic 
rundvander Samba 1

Comfort 
Cirkelvander Vario

Classic 
6-mønstervander Boogie

Områdedækning** Maks. 100 m² 9 – maks. 250 m² Maks. 225 m² 11 – maks. 100 m²

Sprøjterækkevidde** Ø maks. 11 m Ø 3 - maks. 18 m Ø maks. 17 m

Cirkel: Ø maks. 10 m / halvcirkel:
r = maks. 8 m / firkant: Maks. 8 x 
8 m / rektangel: Maks. 16 x 2 m 
/ ellipse: Maks. 3 x 5 m / punkts-
prøjtning: 1,5 m

Særlige funktioner Med spyd Præcisionsdyser med robust base 
og metalspyd, der giver stabil brug, 
smudsfilter medfølger

Vandingsområde justerbart i syv 
niveauer fra 90° til 360°

Vander med seks forskellige 
sprøjtemønstre 
(fuld cirkel, halv cirkel, firkant, 
rektangel, ellipse, stråle)

Varenr. 1951 2060 1949 2073

GARDENA vippevandere

Sprinklere til rektangulære arealer

Vippevander Classic  
Vippevander Polo 250

Comfort  
Aquazoom 250/2

Comfort  
Aquazoom 350/31

Områdedækning** 9 – maks. 216 m² 110 – maks. 250 m² 25 – maks. 250 m² 28 – maks. 350 m²
Rækkevidden er fuldt 
justerbar ** 3 – maks. 18 m 8 – maks. 18 m 7 – maks. 18 m 7 – maks. 21 m

Vandebredde** 3 – maks. 12 m Maks. 14 m 3,5 – maks. 14 m 4 – maks. 17 m
Særlige funktioner 16 præcisionsdyser fremstillet 

af blød plast og regulering af 
vandgennemstrømningen

Aluminiumsforstærket dyse med 
stor brudstyrke, præcisionsindstillet 
række af dyser til ensartet vanding, 
finmasket filter i rustfrit stål 

Ekstremt holdbar med bred fod og 
finmasket filter udført i rustfrit stål

Finjustering af sprøjterækkevidde 
og -bredde md gennemstrømnings-
kontrol

Varenr. 8127 2083 1973 1977

1

1

Sprinklere til runde arealer

** Driftstrykket (bar) bestemmer vandingsarealet! De oplyste data er indhentet med et driftstryk på 4 bar ved sprinkleren.
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1

Sprinklere til store områder

Comfort Turbo-cirkelvander 1 Premium Impuls-, cirkel- og delcirkelvander
Områdedækning* 75 – maks. 450 m² 75 – maks. 490 m²

Sektorinddeling 20°-360° 25°-360°

Justering af rækkevidde* 5 – maks. 12 m 5 – maks. 12,5 m

Særlige funktioner Næsten lydløs. Ensartet vandfordeling gennem 2-zoners vanding, 
forsynet med spyd

Robust metal-/plastdesign, messingdyse med høj præcision, 
forsynet med spyd

Varenr. 8144 8136

Sprinklere til bede, kanter og planterækker 

Sprinklerslange Siveslange
Brug Fin stråle til bede, kanter og smalle områder Målrettet, vandbesparende vanding af planterækker

Længde 7,5 meter, kan udvides eller forkortes efter eget ønske 
(maks. længde 22,5 m)

7,5 meter, kan udvides eller forkortes efter eget ønske 
(maks. længde 30 m)

Særlige funktioner Udstyret, så den er klar til tilslutning Med ventil til justering af gennemstrømningshastighed og tryk

Varenr. 995 1968

GARDENA Cleansystem

1  Skaft til rindende vand 
 

 
Skaft til rindende vand

2  Teleskopskaft til 
rindende vand
 
 
Skaft til rindende vand, 
trinvist justerbar

3  Forlængerskaft med 
vinkel til rindende vand
 
 
Justerbart kugleled til rengøring 
af svært tilgængelige områder, 
f.eks. tage på campingvogne 
eller på vinterhaver

Skaftlængde 90 cm / 150 cm 155-260 cm 53 cm

Varenr. 5552/5550 5554 5556 

1 2 3

GARDENA skafter
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Sæt Sæt
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Bilvaskesæt
Vaskebørste, skaft til rindende 
vand, shampoo

Gulvvaskesæt
Comfort-skurebørste, skaft til 
rindende vand, shampoo

Shampoo
Til effektiv rengøring af 
lakerede flader og plastflader 
Biologisk nedbrydelig

Shampoostave
Til rengøring af lakerede 
flader og plastflader. Biologisk 
nedbrydelig

Varenr. 5580 5586 1680 989

GARDENA rengøringstilbehør

Vaskebørste Vinduesvasker 
med skraber

Håndholdt 
vaskebørste

Skurebørste 
med kugleled

Håndholdt 
skurebørste

Brug Skånsom og effektiv  
rengøring af sarte  
overflader, f.eks. biler eller 
campingvogne

Til grundig, effektiv  
rengøring af glasflader

Skånsom og effektiv  
rengø ring af sarte  
overflader, f.eks.  
havemøbler og garageporte

Grundig rengøring af 
robuste gulvarealer, f.eks. 
gårdhaver eller trapper

Grundig rengøring af 
grove overflader, f.eks. 
på haveredskaber eller 
skraldespande

Kan roteres i intervaller 
på 30°

Kan bruges sammen 
med et skaft eller som et 
håndholdt apparat

Kan bruges med 
 shampoostave

Fleksibel i brug med 360° 
drejeled

Til rengøring på smalle 
steder takket være den  
elastiske og flade  
børstekrop

PET-bøster af høj kvalitet Fleksibel i brug med 360° 
drejeled

Trinløst justerbar, aflåselig 
gennemstrømningskontrol

Praktisk trekantform til 
rengøring af smalle steder 
og hjørner

Kan bruges med  
shampoostave

Varenr. 5570 5564 5574 5562 988

Tilbud



VANDTEKNOLOGI142

Automatisk vanding med GARDENA

Tilslutningspunkt Pop op-sprinkler S 80  
(S-sprinkler)

Turbodrevet pop op-sprinkler 
(T-sprinkler)

Pop op-vippevander OS 140

Til underjordisk forsyning  
af vand til GARDENA  
sprinklersystem.

Anbefales til områder på op til 150 
m². Modellen S 80 / 300 kan også 
anvendes til vanding af højere planter 
oppefra.
Sprinklerrækkevidden kan justeres fra 
2,5-5 m.* 
Trinløs variabel områdeindstilling 
mellem 5-360 °.

Anbefales til områder på op til 150 
m². Flere forskellige modeller.
Sprinklerrækkevidde på 4-11 m 
afhængigt af model.*
Trinløs variabel områdeindstilling 
mellem 25 ° og 360 ° afhængigt af 
modellen.
Med hukommelsesfunktion.

Til områder på op til 140 m².*
Justerbar strålebredde, rækkevidde 
og vandtilførsel. Roterende sprink-
lerhoved. Turbodrevne pop op- og 
vippesprinklere Pop op-
sprinklere kan kombineres  
i én vandledning, eftersom de spreder 
cirka lige meget vand – for enkel plan-
lægning og installation af systemet.

Varenr.   2722 Varenr.   1569 Varenr.   8203 Varenr.   8220

* Driftstrykket (bar)  
indstilles i forhold til det 
område, der skal vandes. 
Dataene for AquaContour til 
vanding af store områder er 
indhentet ved et driftstryk 
på 4 bar, for alle andre 
pop op-sprinklere ved et 
driftstryk på 2 bar ved 
sprinkleren.

GARDENA-sprinklersystem

Komplet sæt med pop op-vanderen AquaContour 
Automatic til store områder

Komplet sæt med pop 
op-vippesprinkler OS 140

Komplet og klar til tilslutning til let og praktisk pop op-vanding af 
 individuelle græsplænearealer. Fleksibel områdedækning takket være 
trinløst justerbare rækkevidder. Op til ca. 350 m² græsplæne.

Komplet sæt, der er klar til tilslutning til let og 
praktisk vanding af rektangulære græsplænea-
realer. Systemet kan udbygges og forlænges.
Til græsplænearealer op til 140 m².

Varenr. 2708 8221

Sæt Sæt
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Sæt Sæt Sæt Sæt Sæt
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Micro-Drip-
System-startsæt  
til planterækker S 

Micro-Drip-
System-startsæt  
til planterækker M

GARDENA Micro-Drip-System-startsæt til  
planterækker anvendes til praktisk og  
vandbesparende vanding af rækker.

Til 15 m hæk eller 
sarte afgrøder.
Kan udvides til maks. 
30 m

Til 25 meter hæk.
Kan udvides til maks. 
100 m

Varenr.     13010 Varenr.       13011

GARDENA Micro-Drip-system

GARDENA Micro-Drip- 
System-startsæt til beplantede områder 

 
GARDENA Micro-Drip-System-startsæt til beplan-
tede områder anvendes til praktisk vanding af 
blomster- og grøntsagsbede og er ideelt til korte 
vækstsæsoner i grøntsagsbede.

Til 40 m² blomsterbed / køkkenhavebed
Kan udvides efter behov

Varenr.     13015

Micro-Drip-
System-startsæt til 
blomsterkrukker S 

Micro-Drip-
System-startsæt til 
blomsterkrukker M

GARDENA Micro-Drip-System-startsæt til  
plantekrukker giver nem og vandbesparende 
vanding af plantekrukker og plantekar.

Til fem plantekrukker.
Kan udvides til maks. 
15 plantekrukker

Til syv plantekrukker 
og tre plantetrug.  
Kan udvides efter 
behov

Fås også i en  
automatisk variant med 
vandingscomputer 
(13002)

Varenr.    13000 Varenr.     13001

 
Drypvandingshoveder, der giver ensartet 
 gennemvædning af jorden uden fordampning

 
Sprøjtedyser til blød vanding med en fin vandtåge

 
Drypvandingsslanger til præcis rodvanding af 
hække og sarte planter

Til plantekrukker Til beplantede områder Til rækker af planter

GARDENA ferievanding

City gardening ferievandning City gardening ferievandning City gardening altanvanding 
Program Beregnet til op til 36 potteplanter Beregnet til op til 36 potteplanter Til blomsterkasser på op til 5–6 m
Varenr. 1265 1266 1407

Lav dit eget vandingssystem, individuelt tilpasset til dine behov.
GARDENA tilbyder et komplet udvalg af Micro-Drip-komponenter.
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Pipeline startsæt 
Startsæt med  
tilslutnings punkt, 
2 vandstikdåser
og rørkoblinger

8255

GARDENA-rørsystem

Tilslutningspunkt  1 Vandstikdåse  1

Til vandforsyning  
i rørsystemet

Underjordisk, 
indbygget vandaftap-
ningspunkt med automatisk stopventil

Varenr. 2722 8250

EasyControl SelectControl MultiControl duo 1 MasterControl
Brug Sprinklere, Micro-Drip-System Sprinklere, Micro-Drip-System, 

sprinklersystem
Sprinklere, Micro-Drip-System, 
sprinklersystem

Sprinklere, Micro-Drip-System, 
sprinklersystem

Automatisk åbning og lukning • • • •

Vandingsvarighed 2 – 60 min. 1 min. – 1 t 59 min. Pr. udgang: 1 min. – 3 t 59 min. 1 min. – 9 t 59 min.

Vandingshyppighed Hver dag, hver 2., 3., 7. dag, én, to 
eller tre gange om dagen

Individuelt valg af vandingsdage 
eller hver 2. eller 3. dag, én, to 
eller tre gange om dagen

Pr. udgang: hver 8, 12 timer eller 
hver 2., 3. eller 7. dag eller indivi-
duelt valg af vandingsdage

Hver 24. time, hver 2. / 3. / 4. / 
5. / 6. / 7. dag eller frit valg af 
vandingsdage

Starttidspunkt for vanding Kan indstilles i totimers intervaller Kan vælges frit Pr. udgang:  Kan vælges frit Kan vælges frit

Sensortilslutning • • • •

Energiforsyning Batteri (1 x 9 V) Batteri (1 x 9 V) Batteri (1 x 9 V) Batteri (1 x 9 V)
Særlig funktion Visning af lavt batteriniveau Visning af lavt batteriniveau, 

specielt natprogram til sensorsty-
ring er en mulighed: Vander, når 
jordfugtigheden er for lav.

Visning af batteriniveau, udgange 
kan programmeres uafhængigt af 
hinanden, specielt natprogram til 
sensorstyring er en mulighed: 
Vander, når jordfugtigheden er 
for lav.

Visning af batteriniveau, 6 
uafhængige programmer, styring af 
op til 6 vandingssystemer med den 
automatiske vandfordeler 
(varenr. 1197).

Varenr. 1881 1885 1874 1864

Comfort  
vandingsstyresystem 
4040, modulopbygget

Vandingsventil 24 V Programmeringsen-
hed til 9 V

 
Styreenheder 9 V Vandingsventil 9 V

Varenr. 1276 1278 1242 1250 1251

GARDENA vandingscomputere

1

Med strømtilslutning Uden strømtilslutning

GARDENA flerkanalsstyringer

Sæt
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GARDENA tilbehør

Varebetegnelse Fugtighedssensor Automatisk vandfordeler

Brug Afbryder eller forhindrer automatisk vanding,  
hvis jorden er tilstrækkelig fugtig

Til fuldautomatisk styring af op til 6 stykker vandingstilbehør  
(f.eks. til blomsterkasser, græsplæner, potteplanter, bede og hække

Princip Elektronisk måling af 
temperaturforskelle i jorden

Plante-/haveområder vandes ét efter ét  
baseret på programmeringen

Kompatibel med ** GARDENA vandingscomputere
GARDENA flerkanalsstyringer

GARDENA MasterControl vandingscomputer
GARDENA smart vandregulering

Varenr. 1188 1197

GARDENA-pumper

GARDENA dykpumper

Varebetegnelse Classic 7000/C Classic 7000 Comfort 13000 aquasensor

Mærkeeffekt 300 W 250 W 650 W

Maks. leveringskapacitet 7000 l/t 7000 l/t 13000 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 5 m / 0,5 bar. 6 m / 0,6 bar. 8 m / 0,8 bar.
Automatisk funktion Svømmeafbryder Svømmeafbryder aquasensor starter automatisk fra en 5 mm 

vandstand og opefter
Maks. nedsænkningsdybde 7 m 7 m 7 m

Flad ansugning ned til 5 mm 1 mm 1 mm

Maks. partikelstørrelse 5 mm 5 mm 5 mm

Vægt ca. 3,8 kg 4,3 kg 5,4 kg

Mål (L/B/H) ca. 23 / 20 / 29 cm 23 / 16 / 27 cm 28 / 17 / 28 cm

Strømledning: 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF) 10 m (H07 RNF)

Varenr. 1661 1780 1785

** Ikke egnet til alle modeller

NYHED
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NYHED

Varebetegnelse Classic 7000/D Comfort 8500 Aquasensor

Mærkeeffekt 300 W 380 W

Maks. leveringskapacitet 7000 l/t 8300 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 5 m / 0,5 bar. 6 m / 0,6 bar.

Automatisk funktion svømmekobler aquasensor, starter automatisk ved en vandstand på 65 mm

Maks. nedsænkningsdybde 7 m 7 m

Maks. partikelstørrelse 25 mm 30 mm

Vægt ca. 4 kg 4,0 kg

Mål (L/B/H) ca. 23 / 20 / 31 cm 26 / 18 / 31 cm

Strømledning: 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF)

Varenr. 1665 1797

GARDENA pumper til urent vand

Varebetegnelse Classic 
3000 / 4

Classic 
3000 / 4 sæt

Classic 
3500 / 4

Classic 
3500 / 4 sæt

Comfort 
5000 / 5

Mærkeeffekt 600 W Komplet sæt med pumpe 
3000/4, 3,5 m sugeslange 
og 20 m 13 mm (½") slan-
ge og Original GARDENA 
System-fittings

800 W Komplet sæt med pumpe 
3500/4, 3,5 m sugeslange 
og 20 m 13 mm (½") slan-
ge og Original GARDENA 
System-fittings

1300 W

Maks. leveringskapacitet 3100 l/t 3600 l/t 5000 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 36 m / 3,6 bar. 41 m / 4,1 bar. 50 m / 5 bar.

Maks. selvansugningshøjde 7 m 7 m 8 m

Rotor Stråle Stråle Stråle

Maks. væsketemperatur 35 °C 35 °C 35 °C

Sikkerhedspumpefunktion – – •

Antal udgange 1 2 2

Sprinklertilslutningskapacitet / 
maks slangelængde pr. 
sprinkler 1)

1 / 40 m 1 / 50 m 1 / 270 m, 
maks 3 / 90 m

Vægt ca. 6,5 kg 7,0 kg 13 kg

Mål (L/B/H) ca. 37 / 21 / 28 cm 37 / 21 / 28 cm 47 / 25 / 34 cm

Strømledning: 1,5 m (H07 RNF) 1,5 m (H07 RNF) 1,5 m (H07 RNF)

Varenr. 1707 1717 1709 1719 1734

Sæt Sæt

GARDENA havepumpe

1)  Grundlag for værdierne: Vandgennemstrømning ved sprinkleren ca. 750 l/t, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Brug af 19 mm (3/4") slanger med GARDENA professionelle    
  systemfittings.
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GARDENA pumper til regnvandsbeholdere

Varebetegnelse Comfort  regnvandsbeholderpumpe 4000/2 automatisk

Automatisk tænd/sluk-kobling •

Tørløbssikring Integreret

Mærkeeffekt 500 W

Maks. leveringskapacitet 4000 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 20 m / 2,0 bar.

Maks. nedsænkningsdybde 7 m

Strømledning: 10 m (H05 RNF)

Pumpediameter 14,8 cm

Sprinklertilslutningskapacitet /  
maks slangelængde pr. 
sprinkler1)

1 / 50 m

Vægt ca. 5,9 kg

Mål (L/B/H) ca. 25 / 14,8 / 45 cm

Varenr. 1742

1)  Grundlag for værdierne: Vandgennemstrømning ved sprinkleren ca. 750 l/t, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Brug af 19 mm (3/4”) slanger med GARDENA professionelle    
  systemfittings.

Varebetegnelse Comfort dyk-/trykpumpe 6000/5 automatic

Mærkeeffekt 1050 W

Maks. leveringskapacitet 6000 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 45 m / 4,5 bar.

Maks. nedsænkningsdybde 12 m

Forankringsreb 15 m

Strømledning: 15 m (H07 RNF)

Pumpediameter 15 cm

Rotor 4 stadier
Sprinklertilslutningskapacitet / 
maks slangelængde pr. 
sprinkler 1)

1 / 270 m  
maks. 4 / 70 m

Reduceret ansugning af snavs –

Vægt ca. 8,0 kg

Mål (L/B/H) ca. 15 / 15 / 51 cm

Varenr. 1476

GARDENA dyk-/trykpumper automatic

1)  Grundlag for værdierne: Vandgennemstrømning ved sprinkleren ca. 750 l/t, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Brug af 19 mm (3/4”) slanger med GARDENA professionelle    
 systemfittings.
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GARDENA elektroniske dykpumper

Classic 3500/4E Comfort 5000/5E LCD

Mærkeeffekt 800 W 1300 W

Maks. leveringskapacitet 3500 l/t 5000 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 40 m / 4,0 bar. 50 m / 5,0 bar.

Maks. sugehøjde 7 m 8 m

Rotor Stråle Stråle

Vægt ca. 8,3 kg 13,4 kg

Mål (L/B/H) ca. 44 / 20 / 30 cm 47 / 26 / 34 cm
Maks. væsketemperatur 35 °C 35 °C

Strømledning: 1,5 m (H07 RNF) 1,5 m (H07 RNF)

Antal vandudløb 1 2 (det ene kan vinkles)

Forseglingssystem Keramiktætning Keramiktætning
Tørløbssikring + 
vanddrypalarm • •

Informationsdisplay LED LC-display (24 sprog)

Program til små mængder • •

Varenr. 1757 1759

Varebetegnelse Classic 3000/4 eco Classic 4000/5 eco Comfort 5000/5 eco Premium 5000/5 eco inox

Mærkeeffekt 650 W 850 W 1100 W 1200 W

Maks. leveringskapacitet 2800 l/t 3500 l/t 4500 l/t 4500 l/t

Maks. løftehøjde/tryk 4,0 bar / 40 m 4,5 bar / 45 m 5,0 bar / 50 m 5,0 bar / 50 m

Maks. selvansugningshøjde 8 m 8 m 8 m 8 m

Antal tilslutninger 1 3 3 3

ECO mode • • • •
Beskyttelse mod 
 overophedning • • • •

Indbygget tørløbssikring – • • •

Rotor Stråle Stråle Stråle Stråle

Vægt ca. 14 kg 15,3 kg 17,5 kg 17,3 kg

Mål (L/B/H) ca. 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm
Sprinklertilslutningskapacitet / 
maks slangelængde pr. 
sprinkler 1)

1 / 100 m 
2 / 10 m

1 / 150 m 
2 / 50 m

1 / 190 m 
maks. 3 / 60 m

1 / 190 m 
maks. 3 / 90 m

Varenr. 1753 1754 1755  1756

1)  Grundlag for værdierne: Vandgennemstrømning ved sprinkleren ca. 750 l/t, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Brug af 19 mm (3/4”) slanger med GARDENA professionelle    
 systemfittings.

GARDENA husvandværk

Fås også  
i smart systemet som  
smart Pressure Pump
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GARDENA pumpetilbehør

Sugetilbehør

Sugeslange, 
komplet

Sugeslange Sugeslange, 
der sælges  
i metermål

Fitting til 
sugeslange

Sugefilter med 
tilbageløbsventil

Sugeslange til 
udboringer

Forfilter til pumpe

Til reduceret genansug-
ningstid, sugeslange 
klar til tilslutning med 
sugefilter og tilbage-
løbsventil

Til forlængelse af  
sugeslangen eller til 
brug med sugefiltre 
(3,5 m)

Vakuumfast  
spiralsugeslange

Til vakuumfast tilslut-
ning af sugeslangen, 
der sælges i metermål 
til pumpen. Med 33,3 
mm (G1) hungevind

Tilslutning til suge-
slanger dræningsventil 
reducerer genansug-
ningstiden. (Varenr. 
1728 metal/plast-de-
sign - ikke vist)

Til vakuumfast 
tilslutning af pumpen til 
borehuller eller rørføring

Til beskyttelse af 
pumpen mod skader 
forårsaget af urenheder

Længde: 3,5 m Ø 19 mm (¾") 19 mm (¾") (¾“) Længde 0,5 m Gennemstrømning 
< 3.000 l/t

Varenr. 1411 Varenr. 1412 Varenr.     1720 Varenr.   1723 Varenr.  1726 Varenr.  1729 Varenr.   1731

Længde: 7 m 25 mm (1") 25 mm (1") (1") Gennemstrømning 
< 6.000 l/t

Varenr. 1418 Varenr. 1721 Varenr. 1724 Varenr. 1727 Varenr. 1730

32 mm (5/4") (¾"+1")

Varenr. 1722 Varenr. 1728

Pumpetilbehør

Pumpetilslutningssæt Pumpefitting Dykpumpefitting
Til tilslutning af pumper med hangevind: 33,3 mm (G1) til et 
GARDENA slangekoblingssystem

Til tilslutning af  pumper med hungevind til  GARDENA 
slangekoblingssystemet 
Med 33,3 (G1) / 33,3 (G1) gevind

Til tilslutning af  dykpumper med hungevind til  GARDENA 
slangekoblingssystemet 
Med 33,3 mm (G1) / 33,3 mm (G1)

½" Med 33,3 mm (G1) /
33,3 mm (G1)

Varenr. 1750 Varenr. 1745 Varenr. 1743

¾" Med 42 mm (G5/4) /
33,3 mm (G1)

Varenr. 1752 Varenr. 1744
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GARDENA-robotplæneklipper

Varebetegnelse Robotplæneklipper R38Li 1

Til mindre simple græsplæner
Robotplæneklipper R70Li
Til mellemstore kompliceret 
græsplæner

Robotplæneklipper SILENO 2

Til store kompliceret  
græsplæner

Robotplæneklipper SILENO+ 
Til store kompliceret  
græsplæner

Opladningstid ca. Op til 380 m2 Op til 700 m2 Op til 1000 m² Fås til 1300 m² og 1600 m²

Opladningstid ca. 50 minutter 50 minutter 60 minutter 60 minutter

Græsslåningstid pr. 
opladning ca.

70 minutter 65 minutter 65 minutter 65 minutter

Energiforbrug/mdr. Ca. 5 kWh 6 kWh 8 kWh 9 kWh

Tilbehør 150 m afgrænsningskabe,
200 kramper, 7 koblinger,
5 tilslutningsclips,
3 reserveknive

200 m afgrænsningskabe,
400 kramper, 7 koblinger,
5 tilslutningsclips,
3 reserveknive

200 m afgrænsningskabe,
400 kramper, 7 koblinger,
5 tilslutningsclips,
9 reserveknive

250 m afgrænsningskabe,
400 kramper, 7 koblinger,
5 tilslutningsclips,
9 reserveknive

Output Litiumionbatteri, 18 V/1,6 Ah Litiumionbatteri, 18 V/1,6 Ah Litiumionbatteri, 18 V/1,6 Ah Litiumionbatteri, 18 V/1,6 Ah

Ladesystem Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Maks. hældning Op til 25 % Op til 25 % Op til 35 % Op til 35 %

Klippehøjde, kan justeres 2–5 cm 2–5 cm 2-6 cm 2-6 cm

Display LCD med programmenu LCD med programmenu LCD med programmenu LCD med programmenu

Vægt 7 kg 7 kg 9,6 kg 9,6 kg

Sikkerhedsindstilling Pin-kode, alarm Pin-kode, alarm Pin-kode, alarm Pin-kode, alarm

Sensor
Kollisions-, tilt og løftesensor Kollisions-, tilt og løftesensor Kollisions-, tilt og løftesensor Kollisions-, tilt og løftesensor, 

SensorControl – tilpasser  
klippefrekvensen til græssets vækst

Garanteret SWL (dB)A 58 60 60 60

Varenr. 4071 4072 4052 4054

Varebetegnelse Hus til  
robotplæneklipper

Vægbeslag Kabelstikbeskyttelse Opbevaringsetui Vedligeholdelses- 
og rengøringssæt

Beregnet til varenr. 4071, 4072 / 4052, 4054, 
19060, 19061

4052, 4054 / 19060, 
19061 alle GARDENA robotplæneklippere

Varenr. 4007/4011 4042 4056 4057 4067
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Varebetegnelse Erstatningskniv Erstatningskniv Erstatningskniv Erstatningskniv Erstatningskniv

Beregnet til varenr. 4075 4076 5032 5033 5034

Varenr. 4016 4017 4080 4100 4101

NYHED

Varebetegnelse PowerMax™ 1200/32 E PowerMax™ 1400/34 E PowerMax™ 37 E PowerMax™ 42 E

Klippebredde 32 cm 34 cm 37 cm 42 cm

Output 1,200 W 1,400 W 1,600 W 1,700 W

Plænearealer op til ca. 300 m² op til ca. 400 m² op til ca. 500 m² op til ca. 800 m²

Vægt 8,2 kg 11,7 kg 11,8 kg 12,2 kg

Græsopsamlerens kapacitet 30 l 40 l 45 l 50 l

Klippehøjde Central, 5 trin , 20–60 mm Central, 5 trin , 20–60 mm Central, 5 trin , 20–60 mm Central, 5 trin , 20–60 mm
Visningsvindue på 
græsopsamler • • • •

DuraEdge klinge. – – • •

3-i-1 (inkl. BioClip®) – – • •
Store baghjul • • • •

Varenr. 5032 5034 4075 4076

NYHED

NYHED

NYHED

GARDENA tilbehør til elektriske og batteridrevne plæneklippere

GARDENA PowerMax™ plæneklippere

Elektrisk plæneklipper
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Varebetegnelse System Accu 
BLi-40/100 **

System Accu 
BLi-40/160 **

smart batteri 
BLi-40/100 **

smart batteri 
BLi-40/160 **

Lynoplader QC40

Beregnet til varenr. Batteridrevet plæneklipper varenr. 5033 

Batterieffekt maksimum /
nominel

40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V –

Batterikapacitet 2,6 Ah 4,2 Ah 2,6 Ah 4,2 Ah –

Varenr. 9842 9843 19090 19091 9845

Varebetegnelse PowerMax™ Li-40/32, sæt **

Klippebredde 32 cm

Effekt 40 V (maks. / 36 V nominelt) Li-Ion / 2,6 Ah

Græsplæneareal Op til 280 m²

Vægt 8,9 kg
Collection græsopsamler til 
store mængder afklip 30 l

Klippehøjde Central, 10 trin, 20–60 mm

Niveauindikator •
Store baghjul •

Varenr. 5033

NYHED

www.gardena.com

Fås også i smart systemet 
som smart Battery

** Den maksimale, indledende ubelastede spændning er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.

** Den maksimale, indledende ubelastede spændning er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.

Batteridrevet plæneklipper
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Varebetegnelse Græsopsamler

Beregnet til varenr. 4018, 4022, 4027, 4028

Varenr. 4029

GARDENA håndplæneklipper

Varebetegnelse 330 400 400 C 380 Li

Græsplæneareal 150 m² 200 m² 250 m² 400 m²
Klippebredde 33 cm 40 cm 40 cm 38 cm

Motordrevet – – – Genopladeligt  
litiumionbatteri, kan også bruges 
uden batteri som håndplæneklipper

Output – – – 25 V 

Vægt 8,2 kg 8,9 kg 9,4 kg 14 kg

Klippehøjde 12-42 mm, 4-trins 12-42 mm, 4-trins 12-42 mm, 4-trins 12-42 mm, trinløst

Græsopsamler Tilbehør Tilbehør Tilbehør •

Klapbart styr • • • •

Med hurtiglåsningsfunktion – – – •
Ergonomisk formet håndtag – – • •

Med praktisk anbragt kontakt – – – •

Varenr. 4027 4018 4022 4025

Tilbehør til håndplæneklippere

NYHED
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Varebetegnelse SmallCut 300 Accu
Let med batteri

EasyCut 
Li-18/23 R, sæt 
Særligt praktisk, ledningsfri trimning  
med RotorCut klippesystem

ComfortCut 
Li-18/23 R, sæt
Effektiv og praktisk med  
integreret styrehjul

Output 18 V / 1,6 Ah 18 V / 2,6 Ah 18 V / 2,6 Ah

Skærediameter 230 mm 230 mm 230 mm

Batteriteknologi Nikkel-metalhydrid Lithiumion Lithiumion

Arbejdstid Ca. 25 min. = 800 m plænekanter Ca. 50 min. = 1.250 m plænekanter Ca. 50 min. = 1.250 m plænekanter

Opladningstid Ca. 3 timer Ca. 4 timer Ca. 4 timer

Snørens diameter 1,5 mm RotorCut-klippesystem RotorCut-klippesystem

Snørefremføring Fuldautomatisk – –

Vægt 2,0 kg 2,6 kg 2,9 kg
Planteværn, teleskopskaft, 
skaftvinkeljustering

– • •

90° kantklipning – – •

Styrehjul – – •

Varenr. 8844 9823 9825

www.gardena.com 

GARDENA trimmere

Batteridrevne trimmere

Elektriske trimmere

Varebetegnelse SmallCut 300/23
 
Til små  
trimmeopgaver

SmallCut Plus  
350/23
Til mindre  
rydningsopgaver,  
XL-arbejdshøjde

EasyCut 400/25
 
Kan justeres  optimalt,  
så den passer til din  
kropsbygning

ComfortCut  
450/25
Effektiv med styrehjul

ComfortCut Plus 
500/27
Til store haver,  
ergonomisk arbejde  
med styrehjul

Output 300 W 350 W 400 W 450 W 500 W

Skærediameter 230 mm 230 mm 250 mm 250 mm 270 mm

Snørens diameter 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm

Snørefremføring Tipp-automatik Tipp-automatik Tipp-automatik Tipp-automatik Tipp-automatik

Vægt 1,6 kg 1,8 kg 2,8 kg 3,1 kg 3,2 kg
Planteværn, teleskopskaft, 
skaft kan vinkelindstilles – – • • •

90° kantklipning – – – • •

Styrehjul – – – • •
AutoSpeed – – – – –

Varenr. 9805 9806 9807 9808 9809

Sæt Sæt
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Varebetegnelse Reserveknive, RotorCut Udskiftningssnørekassette Udskiftningssnørekassette Udskiftningssnørekassette

Beregnet til varenr. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417 8844, 8845, 9824 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 
8846, 8847, 8848

9811

Varenr. 5368 5306 5307 5309

GARDENA trimmertilbehør

Varebetegnelse Reservebatteri NiMH 1,8 V Accu BLi-18 V Batterilader, 18 V

Beregnet til varenr. 8872, 8844 9823, 9825, 9335, 8877, 8881, 8866 9839, 9840 (18 V litiumionbatteri)

Varenr. 8834 9839 8833

Flere oplysninger på side 131

Lithium-ion-batteriteknologi  
Lithium-ion-batterier er meget kraftige og giver en god effekt. 
De er pålidelige og ikke underlagt hukommelseseffekt. 
De kan genoplades, når det passer dig.

NYHED

Find flere oplysninger på side 62/63

18 V batterisystem
Ét systembatteri – en lang række muligheder 

NYHED NYHED
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Varebetegnelse Accu Græssaks ClassicCut Sæt Accu-græssaks ClassicCut Batteridrevet 
græs- og busksaks ComfortCut

Driftstid Ca. 45 min. Ca. 45 min. Ca. 90 min.

Klippeydelse op til 800 m plænekant 800 m plænekant 1400 m plænekant
Klippebredde 8 cm 8 cm 8 cm

Klippelængde – – 18 cm

Vægt 550 g 1100 g 950 g

Græs- og buksbomklinge 8 cm • • •

Buskklinge 12,5 cm Tilbehør Tilbehør Tilbehør

Buskklinge 18 cm – – •

Justerbar skaftvinkel – – •

Drejeligt teleskopskaft Tilbehør • Tilbehør

Varenr. 8885 8890 8897

Sæt Sæt

www.gardena.com

Varebetegnelse Drejeligt teleskopskaft

Beregnet til varenr. 8885, 8887, 8893, 8897

Varenr. 8899 

GARDENA græssaks

Varebetegnelse Comfort-græssaks, 
roterbar knive

Comfort-græssaks, 
roterbar knive

Comfort-græsklipper Classic-græssaks Langskaftet drejelig 
Comfort-græssaks

Roterbar 360° • • – – Roterbar 90°

Håndtag Komfortabelt håndtag med 
bløde plastkomponenter

Komfortabelt håndtag med
bløde plastkomponenter

Komfortabelt håndtag med
bløde plastkomponenter

– Ergonomisk håndtag med 
bløde plastkomponenter, 
justerbar vinkel

Kapskiver Bølgeslebne skæreskiver, 
klæbefri belægning 

Bølgeslebne skæreskiver, 
klæbefri belægning, hærdet

Bølgeslebne skæreskiver, 
klæbefri belægning, hærdet

Hærdede, lyst galvanisere-
de skær, rustfri

Klæbebeskyttede skær

Varenr. 8735 8734 8733 8730 8740

Comfort-græsklipper

Batteridrevet græssaks

Tilbehør
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Varebetegnelse Opsamlingspose

Beregnet til varenr. 4068, 4066

Varenr. 4065

GARDENA plænelufter og -rive

Elektrisk plænelufter EVC 1000 
Intensiv behandling af græsplænen. 
Anbefalet til foråret og/eller efteråret
Til arealer på                    ca. 600 m² 
op til  
Vægt 10,6 kg

Output 1000 W

Med PowerPlus •

Arbejdsbredde 30 cm

Græsopsamler ekstradustyr

Varenr. 4068

Elektrisk plænelufter ES 500
Helårspleje, kan udføres efter hver 
2. eller 3. klipning
Til arealer på 
op til

     ca. 600 m²

Vægt 9,5 kg

Output 500 W

Med PowerPlus •

Arbejdsbredde 30 cm

Græsopsamler ekstradustyr

Varenr. 4066

GARDENA spredere

Varebetegnelse Classic spreder 300
Classic

Comfort spreder 500
Ekstra bred til tidsbesparende spredning

Spredebredde 45 cm 53 cm

Kapacitet 10 liter 14 liter

Anbefalet 
græsplænestørrelse

Op til ca. 300 m² Op til ca. 500 m²

Tænd/sluk-funktion på 
 skaftet til nøjagtig dosering

– •

Komfortabelt håndtag – •

Med doseringstabel til 
standardgødning

• •

Varenr. 430 433

Tilbehør
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Varebetegnelse Ukrudtstikker
Ubesværet ukrudtsbekæmpelse – uden at 
skulle bøje sig forover og uden få beskidte 
hænder

Transportabel havevogn 
Til haveaffald, gasafklip, ukrudt og opfej

Griberen
Til opsamling affald og skrald

• Rene hænder 
Den indbyggede udkaster fjerner 
optrukket ukrudt uden at svine dine 
hænder

• Skåner ryggen 
Arbejd i oprejst stilling. 
Samlet længde: 110 cm

• Let og effektiv 
Takket være specialkniven  (patenteret)

• Transportabel affaldsbeholder til fleksi-
bel brug

• Kan indeholde op til 70 kg
• Låget kan bruges som fejebakke
• Med tilbehørsmuligheder til GARDENA 

combisystem skafter og tilslutningsred-
skaber

• Langt spyd med gribe- og 
 spiddefunktion til rygskånende arbejde

Varenr. 3517 232 3567

GARDENA combisystem plæneredskaber

Varebetegnelse combisystem-plænelufter
Til fjernelse af mos og filtlag

combisystem frugtopsamler
Den nemme måde at opsamle nedfaldsfrugt og andet frugt

Arbejdsbredde 35 cm –

Anbefalet skaftlængde 180 cm 130 / 150 cm

Varenr. 3391 3108

Varebetegnelse combisystem-parkrive
 
Gør græsplænen fri for 
græsafklip og løv. 
Med græsfangsanordning

combisystem-plastikløvrive 
XXL vario
Til omfattende og  
tidsbesparende sammenrivning 
af græsafklip, løv osv. Kan 
opdeles i to dele til bekvem 
opsamling af det sammenrevet 
materiale. Bredde 77 cm

combisystem Justerbar 
rive af plast
Til fint og groft  
sammenrivningsmateriale. 
Med elastiske, justerbare 
plasttænder til sammenrivning 
af løv, græs, sammenrevet 
materiale osv.

combisystem-kantskærer

Giver et rent snit langs  
græsplænens kanter. 
Med hærdet, slebet stålkant. 
Kan bruges som en spade eller 
skubbes langs kanten af en 
plæne

Anbefalet skaftlængde 180 cm 130 eller 150 cm 130 cm 130 cm
Varenr. 3381 3107 3099 3149

GARDENA specialværktøj
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Varebetegnelse Premium grensakse 
780 BL

Comfort skralde-
grensaks SmartCut 1

Comfort-teleskop-
grensaks 650 BT 

Comfort-grensaks 
500 BL

Classic Comfort 
grensaks 680 B

Brug Tykkere grene og træ Tykkere grene og træ Friskt træ Friskt træ Friskt træ

Maks. grensnit 42 mm 45 mm 42 mm 35 mm 35 mm

Samlet længde 780 mm 590 mm 650 – 900 mm 500 mm 680 mm

Sideskær • – • • •

Ambolt – • – – –

Særlige funktioner Professionel grensaks med 
præcisionsslebet kniv, 
udveksling og smedret 
underkniv

Op til 25 % mere kraft, 
ubesværet klipning takket 
være skraldemekanisme

Teleskoparme i aluminium 
(+ 25 cm), der giver 
større rækkevidde og bedre 
tyngepunkt

Ultralet: Kun 620 g,  
udveksling med 38 % 
mere klippekraft, fås også i 
udgave med ambolt

Classic grensaks med 
sideskær, fås i udgave med 
ambolt

Varenr. 8711 8773  8779 8770 8775

GARDENA-økser

Varebetegnelse Flækøkse 2800 S Flækøkse 1600 S Universaløkse 1400 A Universaløkse 1000 A

Vægt i alt 2800 g 1600 g 1400 g 1000 g

Vægt, hoved 2300 g 1200 g 1000 g 700 g

Længde 70 cm 60 cm 60 cm 45 cm

Varenr. 8719 8718 8716 8714

GARDENA grensakse

1
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Varebetegnelse StarCut 160 plus StarCut 410 plus, teleskop

Brug Til tætte buske og lave træer Til høje træer

Maks. grendiameter 32 mm 32 mm

Maks. rækkevidde 3,5 m 6,5 m

Samlet længde 160 cm Trinløst justerbar fra 230-410 cm

Træk kablet helt ind • •

Varenr. 12000 12001

GARDENA StarCut plus

GARDENA grensave til højtsiddende grene

Varebetegnelse Teleskopgrensav til højtsiddende grene TCS Li-18/20 Teleskopgrensav til højtsiddende grene TCS 720/20

Output 18 V / 2,6 Ah Li-Ion 720 W

Driftstid Op til 140 snit med en enkelt batteriopladning –

Sværdlængde 20 cm 20 cm

Kædehastighed 3,8 m/s 13 m/s

Kædedeling 3/8" 3/8"

Vægt 3,5 kg 3,9 kg

Kædestramning med værktøj med værktøj

Rækkevidde op til 4,0 m op til 4,40 m

Varenr. 8866 8868

Varebetegnelse Sværd-/savkædesæt Savkæde Batteri BLi-18 Batterilader, 18 V

Beregnet til varenr. 8866, 8868 8866, 8868 9823, 9825, 9335, 8877, 8881, 
8866

9839, 9840 
(18 V batteridrevet udstyr)

Varenr. 4048 4049 9839 8833

GARDENA tilbehør til grensave til højtsiddende grene
NYHED NYHED

NYHED NYHED
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Varebetegnelse combisystem Kurvet havesav 300PP 
Kan bruges sammen med et combisystem skaft eller som en  
håndsav. Den buede savklinge sikrer ubesværet og bekvem 
savning.

combisystem-topsaks
Til præcis og ren skæring i friskt træ.

Maks. grendiameter: 35 mm med D-håndtag til effektivt og let 
arbejde

Længde 300 mm –

Varenr. 8738 298

Varebetegnelse combisystem-frugtplukker
Du skal blot tilslutte teleskophåndtaget 
og plukke frugt. Stærk plastkonstruktion 
gør det lettere at afskære stilke. Vaskbar 
 bomuldspose til opsamling.

combisystem-teleskopskafter
Til komfortabelt arbejde i højder på op til ca. 6 m (inkl. bruger)

1    Kan udvides i intervaller på 26 cm  
fra 160–290 cm, maks. længde 5 m  
(inkl. bruger)

2    Kan udvides i intervaller på 26 cm  
fra 210 – 390 cm, maks. længde 6 m  
(inkl. bruger)

Varenr. 3110 3720 3721

GARDENA combisystem

2 

1   
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Varebetegnelse EasyCut 42 Accu EasyCut Li-18/50, sæt THS Li-18/42, sæt 
Output 18 V / 1,6 Ah 18 V / 2,6 Ah 18 V / 2,6 Ah
Batteriteknologi NIMH Lithiumion Lithiumion

Driftstid 60 min. 80 min. 90 min.

Sværdlængde 42 cm 50 cm 42 cm

Tandåbning 16 mm 16 mm 16 mm

Vægt 2,6 kg 2,9 kg ~ 3,2 kg

Teleskopfunktion – – •

Varenr. 8872 8877 8881

Sæt Sæt

NYHED NYHEDNYHED

NYHED NYHED NYHED

Varebetegnelse Reservebatteri NiMH 18 V Batteri BLi-18 V Batterilader, 18 V Opsamlingspose 
Cut&Collect 
ComfortCut/PowerCut

Beregnet til varenr. 8872, 8844 9823, 9825, 9335, 8877, 8881, 
8866

9839, 9840 (18 V batteriteknologi) 9830, 9831, 9832 / 9833, 9834, 
9835

Varenr. 8834 9839 8833 6001/6002

GARDENA elektriske hækkeklippere

Varebetegnelse EasyCut 420/45 EasyCut 450/50 EasyCut 500/55 ComfortCut 
550/50

ComfortCut 
600/55

PowerCut 
700/65

THS 500/48

Output 420 W 450 W 500 W 550 W 600 W 700 W 500 W
Sværdlængde 45 cm 50 cm 55 cm 50 cm 55 cm 65 cm 48 cm

Tandåbning 18 mm 18 mm 18 mm 27 mm 27 mm 27 mm 25 mm

Vægt 2,6 kg 2,7 kg 2,7 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,7 kg 4,1 kg

Justerbart hoved – – – – – – •

Varenr. 9830 9831 9832 9833 9834 9835 8883

Elektriske hækkeklippere

Batteridrevne hækkeklippere

GARDENA tilbehør til hækkeklippere
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Varebetegnelse Accu Græssaks ComfortCut Batteridrevet græs- og busksaks 
ComfortCut

Batteridrevet busksaks ComfortCut 30

Driftstid 90 min. 90 min. 50 min.

Klippebredde – 8 cm –

Klippelængde 18 cm 18 cm 30 cm

Vægt 1.050 g 1.150 g 1.600 g
Græs- og buksbomklinge 
8 cm Tilbehør • –

Buskklinge 12.5 cm Tilbehør Tilbehør –

Buskklinge 18 cm • • –

Justerbar håndtagsvinkel • • –

Drejeligt teleskopskaft Tilbehør Tilbehør Tilbehør

Varenr. 8895 8897 8898

Sæt

GARDENA Accu græssakse

GARDENA mekanisk hækkesaks

Varebetegnelse

Premium-
hækkesaks 650 
med udveksling

Comfort-
hækkesaks 700 T

Comfort-
hækkesaks 600 
med udveksling 

Comfort-
hækkesaks 570 

Classic- 
hækkesaks 540 1

Comfort-
buksbomsaks

Samlet længde 65 cm 70-90 cm 60 cm 57 cm 54 cm 40 cm

Knivlængde 25 cm 25 cm 23 cm 20 cm 23 cm 18 cm

Slibning Bølgeskær Bølgeskær Lige skær Lige skær Bølgeskær Lige skær

Knive – Klæbehæmmende 
belægning

Klæbehæmmende 
belægning

Klæbehæmmende 
belægning

Klæbehæmmende 
belægning

Klæbehæmmende 
belægning

Udveksling 25 % større  
klippekraft – 46 % større  

klippekraft – – –

Gelpuder på håndtaget – – • • – •
Særlige funktioner Robuste aluminium-

håndtag
Teleskoparme  
i aluminium 
(+ 20 cm), der giver 
større rækkevidde

Kun 840 g, 2-trins 
buffere på armene, 
der giver optimal 
støddæmpning

Ekstra let – kun 690 
g, 2-trins buffere på 
armene, der giver op-
timal støddæmpning

Ergonomisk formede 
træhåndtag (træ 
FSC®-certificeret)

Særligt velegnet til 
formning af buske  
og buksbom

Varenr. 395 394 393 392 391 399

1
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NYHED NYHED NYHED

Varebetegnelse Beskæresaks B+/L Skraldebeskæresaks 
SmartCut

Beskæresaks B/S-XL Beskæresaks A/M Beskæresaks B/S-M

Brug Stærkere grene og kviste Stærkere grene og kviste Friske, grønne grene og 
kviste

Ældre, træagtige grene 
og kviste Blomster og friske skud

Maks. grendiameter 24 mm 22 mm 22 mm 23 mm 22 mm

Skraldefunktion – • – – –

Saftrille og trådskærer • – • – •

Komfortabelt håndtag • • • • –

Særlige funktioner Justerbar klingespænding Skraldemekanisme forøger 
effekt med 150%

To grebsstillinger en til 
større styrke og en til hurti-
ge klip. Indbygget fjerder

Fås også  
i udgave med ambolt

Varenr. 8702 8798 8905 8903 8857

GARDENA beskæresaks

GARDENA sprøjter

Pumpesprøjter

Varebetegnelse Comfort pumpesprøjte
Brug Alsidig pumpesprøjte til hus og have

Fyldekapacitet 0,5 / 1 liter

Varenr. 804/805
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Tryksprøjter

Varebetegnelse Comfort Tryksprøjter 1,25 l Tryksprøjter 5 l Classic tryksprøjter 5 l Comfort Rygsprøjte 12 l

Brug Hus og have Plantepleje i haven Plantebeskyttelse, gødning og 
præcisionsvanding

Fordeling af større mængder  
(haver,  frugthaver, vinranker)

Fyldekapacitet 1,25 liter 5 liter 5 liter 12 liter

Fod – – • –

Skulderstrop – • • •

Niveauindikator • • • •

Sikkerhedsventil • • • •

Varenr. 814 822 828 885

GARDENA handskesortiment

Varebetegnelse Handsker til 
 udplantning og 
vedligeholdelse
Den lette handske til 
vedligeholdelses- og 
udplantningsopgaver  
på altaner, terrasser og  
i haven. 90 % bomuld,  
10 % PVC

Handsker til have- 
og jordarbejde
Den slidstærke handske 
til havearbejde og arbej-
de i jorden. Beskytter 
mod fugt.

Vandhandsker 
 
De vandtætte handsker 
til rengøringsarbejde  
i haven og i bassinet.

Redskabshandsker 
 
Den robuste handske til 
sikkert og komfortabelt 
arbejde med havered-
skaber.

Buskplejehandsker

De specielle handsker til 
klipning og arbejde med 
buske og planter med 
torne.

Størrelse

6 / XS 201

7 / S 202 205 209 216

8 / M 203 206 213

9 / L 207 210 214 218

10 / XL 208 215
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GARDENA graveredskaber

Varebetegnelse TerralineTM 
spade 
Classic:
Til omgravning, udgrav-
ning og til at gøre jorden 
mere løs, eller flytning af
jord.

TerralineTM 
lille spade 
Til omgravning, udgrav-
ning og til at gøre jorden 
mere løs, eller flytning af
jord.
Beregnet til mindre 
personer.

TerralineTM 
spids spade
Til omgravning,  
udgravning og til at  
gøre jorden mere løs, 
eller flytning af jord.
Særligt velegnet til  
hård jord.

TerralineTM 
greb 
Til omgravning, udgrav-
ning og til at gøre jorden 
mere løs.
Især i beplantede 
områder.

Terraline™ 
universalskovl 
Alsidighed:
Til flytning af jord, sand, 
sne, grus eller andet løst 
materiale.

Samlet længde Ca. 117 cm Ca. 113 cm Ca. 117 cm Ca. 117 cm Ca. 135 cm

Bred fodstøtte • • • • –

T-/D-håndtag (ekstraudstyr) • • • • –

Varenr. 3771-24 (D-håndtag) 3772-24 (D-håndtag) 3773-24 (D-håndtag) 3781-24 (D-håndtag) 3786

GARDENA combisystem

Varebetegnelse
1    

combisystem-
træskafter1

2    
combisystem-
aluminiumsskafter

3     
combisystem-
teleskopskafter

4    
combisystem ergoline 
aluminiumsskafter

5     
combisystem-
forlængerskaft til 
håndredskaber

Fremstillet af fleksibelt 
asketræ i høj kvalitet, 
dæmper vibrationer  
og sikrer behagelig 
håndtering.

Lette og robuste skafter 
til behagelig og  
skridsikker håndtering.

Til komfortabelt arbejde  
i højder på op til 5 meter. 
Kan nemt udvides  
i intervaller på 26 cm. 
Ideel til combisystem 
save, frugtplukker, vinklet 
kost, tagrenderenser.

Til arbejde, der er  
skånsomt mod ryggen. 
Ligger særligt godt og 
sikkert i hånden: Let 
og med et vinklet greb 
i enden af skaftet med 
rillet plastbelægning.

Til forlængelse af 
håndredskaber.

Længde 130 / 150 / 180 cm 130 / 150 cm 160–290 cm / 210–390 
cm

130 cm / 150 cm 78 cm / 58-98 cm

Varenr. 3723 / 3725 / 3728 3713 / 3715 3720 / 3721 3734 / 3745 8900 / 3516

1   

2 

3   

4   

5   

1
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Varebetegnelse 

 

combisystem-kultivator 
Løsn og luft jorden uden at beskadige rødderne. Ideelt til stenet 
jord og tætstående planter.

combisystem havelugejern 
Til hypning, lugning, såning, luftning og nivellering. Den store 
klinge bryder let gennem jordlaget. Til skånsom pleje.

Anbefalet skaftlængde 130 cm 150 cm

Varenr. 3166 3219

Kultivering Udplantning

Varebetegnelse 
 
 
 

combisystem-hakke
Ubesværet fjernelse af ukrudt.

combisystem-rive
Til rivning, nivellering af bede 
og kultivering af jorden.

combisystem-ukrudtshakke
Til hakning og lugning.

combisystem Justerbar rive
Komfortabel rivning af fint og 
groft materiale takket være  
afstanden mellem tænderne 
med justerbar arbejdsbredde.

Anbefalet skaftlængde 150 cm 150 cm 150 cm 130 cm
Varenr. 3113 3178 3190 3103

Ryd og fjern ukrudt

Varebetegnelse

 

combisystem-fugebørste M
Til fuger og vægge. Med stålbørster og en kradsekant til fjernelse 
af fastsiddende snavs.

combisystem-fugebørste K
Til rengøring af fuger mellem fliser i huset eller i gårdhaven.  
Med børstehår af polypropylen.

Anbefalet skaftlængde 130 / 150 cm 130 / 150 cm

Varenr. 3605 3606

Rengøring af fuger

GARDENA combisystem tilslutningsredskaber

GARDENA combisystem rengøringsredskaber
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Varebetegnelse  
 

combisystem-gadekost
Til rengøring stier, terrasser, indkørsler og garageindgange osv. 
Med kradsekant til ubesværet fjernelse af sammentrådt snavs  
eller fugtige blade.

combisystem- tagrenderenser
Nemmere rengøring og rydning af tagrender. Individuel justering  
af arbejdsvinkel med trinløst justerbar vinkel på kostehovedet.

Anbefalet skaftlængde 130 / 150 cm combisystem-teleskopskafter

Varenr. 3622 3650

Fej I den syvende himmel

GARDENA combisystem vinterredskaber

Varebetegnelse combisystem  
sneskovl KST 1

Fleksibel og slidbestan-
dig plastkant. Støjsvag 
snerydning på ujævne 
underlag som f.eks. 
natursten, fortove eller 
fliser. Passer perfekt 
sammen med combisy-
stem Ergoline alumini-
umsskaft.

combisystem  
sneskovl ES 2

Rustfri og ekstra mod-
standsdygtig forkant. 
Komplet snerydning på 
glatte underlag som 
f.eks. beton og fortove. 
Passer perfekt sammen 
med combisystem 
Ergoline aluminiumsskaft

combisystem  
isskraber 3

Til fjernelse af isbelagte 
områder og sammen-
trådt sne takket være et 
skarpkantet blad i fje-
derstål. Til helårsanven-
delse – også velegnet til 
fjernelse af snavs.

Sneskraber 

Til komfortabel sneryd-
ning på større arealer.

Lille spreder 

Effektiv fordeling  
af materiale til vinter-
grusning på mindre 
arealer.

Fyldekapacitet: Træflis: 
Ca. 1,65 kg
Salt: Ca. 1,4 kg
Sand: Ca. 1,7 kg
Helårsanvendelse
Også velegnet som 
gødningsspreder.

Fås i en bredde på 
40 / 50 cm

en bredde på 
40 / 50 cm

en bredde på 
15 / 30 cm

– –

Anbefalet skaftlængde 130 cm 130 cm 130 cm – –
Varenr. 3240 / 3241 3242 / 3243 3250 / 3251 3260 3255
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Varebetegnelse combisystem-
fugerenser
Til nem fjernelse af græs, mos 
og ukrudt imellem fliser.

combisystem-
håndrive
Til sammenrivning af løv, ukrudt 
og græsafklip i bede.

combisystem-
håndkultivator
Til kultivering af jorden uden at 
beskadige rødderne.

combisystem-
håndhakke
Til løsning, luftning og hypning 
af jorden.

Varenr. 8927 8919 8921 8911

Varebetegnelse Planteske
Til plantning og omplantning. 
Kan ikke forlænges.

Blomstergaffel
Til plantning og omplantning 
uden at beskadige rødderne.
Kan ikke forlænges.

Blomsterløgsplanter
Til plantning af blomsterløg. 
Med automatisk udløser på 
håndtaget til nem fjernelse  
af jorden

Havehakke
Til nem fjernelse af ukrudt.
Kan ikke forlænges.

Varenr. 8950 8952 3412 8935

NYHEDNYHED

NYHED NYHED

NYHED

NYHED NYHED

GARDENA combisystem håndværktøj

Varebetegnelse Redskabsophæng
Aluminiumophæng med 4 enkelte holdere i glasfiberforstærket 
plast. Bøjler i galvaniseret stål med gummibelægning.

Enkelt holder
Som tilbehør til GARDENA redskabsophæng eller individuel 
montering på væggen.

Vægtkapacitet i alt 60 kg (10 kg pr. enkeltholder) 10 kg

Maks. skaftdiameter 18 til 40 mm 18 til 40 mm

Varenr. 3501 3503

GARDENA redskabsophæng
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NYHED

Varebetegnelse Accu BLi-18 V Batterilader, 18 V

Beregnet til varenr. 9823, 9825, 9335, 8877, 8881, 8866 9839, 9840 (18 V batteriteknologi)

Varenr. 9839 8833

NYHED

Sæt

www.gardena.com

GARDENA løvsugere og løvblæsere

Output 3,000 W

Blæsehastighed 310 km/t

Sugestyrke 170 l/s

Opsamlingsposens 
volumen

45 liter

Findelingsforhold 16:1

Varenr. 9332

Elektrisk løvblæser/-suger ErgoJet 3000 

Praktisk med tre funktioner (blæsning, støvsugning og findeling), 
fjerner effektivt løv i haven.

Genopladeligt batteri Litiumionbatteri,  
18 V/2,6 Ah

Blæsehastighed 190 km/t

Vægt inkl. batteri 1,8 kg

Radius Over 300 m² med én batteriopladning

Varenr. 9335

Batteridrevet løvblæser AccuJet 18-Li sæt  

Med den brugervenlige og lette løvblæser fjerne du ubesværet løv, 
snavs og græsafklip overalt derhjemme, i garagen eller i haven – 
nemt og uden ledninger.
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GARDENA oversigt over 
lyd- og vibrationsniveauer

GARDENA vandteknologi

GARDENA haveteknologi

Produktnavn Varenr. Målt 
lydeffektniveau 
[dB(A)]

Garanteret 
lydeffektniveau 
[dB(A)]

Lydtrykniveau 
ved operatørens 
øre (dB)

Måleusikkerhed 
af lydtrykniveau 
(dB)

Vibrationsniveau
(m/s²)

Classic trykpumpe 3000/4   1707 87 88 – – –
Classic trykpumpe 3500/4   1709 87 88 – – –
Comfort trykpumpe 4000/5 1732 87 88 – – –
Comfort trykpumpe 5000/5 1734 87 88 – – –
Premium havepumpe 6000/6 inox 1736 87 88 – – –
Classic husvandværk 3000/4 eco 1753 78,5 81 – – –
Classic husvandværk 4000/5 eco 1754 83 85 – – –
Comfort husvandværk 5000/5 eco 1755 87 89 – – –
Premium husvandværk 5000/5 eco inox 1756 87 90 – – –
Elektronisk trykpumpe 3500/4E 1757 75 76 – – –
Elektronisk trykpumpe 4000/5E 1758 77 78 – – –
Elektronisk trykpumpe 5000/5E LCD 1759 75 79 – – –
Elektronisk trykpumpe 6000/6E LCD inox 1760 73 77 – – –
smart trykpumpe 19080 77 79 – – –
smart trykpumpesæt 19106 77 79 – – –

Produktnavn Varenr. Målt lydeffektni-
veau [dB(A)]

Garanteret 
lydeffektniveau 
[dB(A)]

Lydtrykniveau 
ved operatørens 
øre (dB)

Måleusikkerhed 
af lydtrykniveau 
(dB)

Vibrationsniveau 
(m/s²)

Robotplæneklipper smart SILENO 19060 58 60 – – –
Robotplæneklipper smart SILENO+ 19061 58 60 – – –
Robotplæneklipper SILENO 4052 58 60 – – –
Robotplæneklipper SILENO+ 4054 58 60 – – –
GARDENA Robotplæneklipper R40Li 4071 56 58 – – –
Robotplæneklipper R70Li 4072 58 60 – – –
Elektrisk plæneklipper PowerMaxTM 37 E       4075 93 96 81 2,5 < 2,5
Elektrisk plæneklipper PowerMaxTM 42 E       4076 95 96 84 2,5 < 2,5
Elektrisk plæneklipper PowerMax™ 1200/32 5032 91 92 77 3 2,51
Batteridrevet plæneklipper PowerMax™ Li-40/32, sæt 5033 86 87 73 3 < 2,5
Elektrisk plæneklipper PowerMax™ 1400/34 5034 91 93 81 3 < 2,5
Genopladelig Accu-håndplæneklipper 380 Li 4025 85 86 70 3 < 2,5
Elektrisk håndplæneklipper 380 EC 4028 91 92 77 3 < 2,5
Elektrisk plænerive ES 500 4066 89 91 77 3 < 2,5
Turbotrimmer SmallCut 300 Accu 8844 89 96 76 2,5 7
Turbotrimmer SmallCut 300 Accu* 8844 86 88 75 3 2,6
Elektrisk plænelufter EVC 1000 4068 93 94 78 3 < 2,5
Trimmer SmallCut 300/23 9805 92 94 83 3 4,3
Trimmer SmallCut Plus 350/23 9806 92 94 83 3 4,3
Turbotrimmer EasyCut 400/25 9807 92 95 80 3 3
Turbotrimmer ComfortCut 450/25 9808 93 94 84 3 < 2,5
Turbotrimmer ComfortCut Plus 500/27 9809 94 96 83 3 < 2,5
Turbotrimmer PowerCut Plus 650/30   9811 93 96 83 3 < 2,5
Batteridrevet trimmer EasyCut Li-18/23R, sæt 9823 83 88 68 3 < 2,5
Batteridrevet trimmer ComfortCut Li-18/23R, sæt 9825 82 86 68 3 < 2,5

* Trimmer med ny spole 
Få yderligere oplysninger på: www.gardena.com/int/noiseandemission | med forbehold for udskriftsfejl, ændringer og fejl.
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GARDENA trimnings- og beskæringsteknologi

Få yderligere oplysninger på: www.gardena.com/int/noiseandemission | med forbehold for udskriftsfejl, ændringer og fejl.

Produktnavn Varenr. Målt 
lydeffektniveau 
[dB(A)]

Garanteret 
lydeffektniveau 
[dB(A)]

Lydtrykniveau 
ved operatørens 
øre (dB)

Måleusikkerhed 
af lydtrykniveau 
(dB)

Vibrationsniveau 
(m/s²)

Batteridrevet trimmer EasyCut Li-18/23R, sæt 9823 83 88 68 3 < 2,5
Batteridrevet trimmer ComfortCut Li-18/23R, sæt 9825 82 86 68 3 < 2,5
Batteridrevet græssaks ClassicCut Li 8885 – – – – < 2,5
Batteridrevet græssaks ComfortCut Li 8893 – – – – < 2,5
Batteridrevet græssaks ComfortCut Li 8895 78 80 – – < 2,5
Batteridrevet græssaks ClassicCut Li, 2 klinger, sæt 8887 77 79 – – < 2,5
Batteridrevet græssaks ComfortCut Li, 2 klinger, sæt 8897 78 80 – – < 2,5
Batteridrevet græssaks ComfortCut 30 Li 8898 87 89 76 3 < 2,5
Elektrisk hækkeklipper EasyCut 420/45 9830 94 97 84 3 3,8
Elektrisk hækkeklipper EasyCut 450/50 9831 94 97 84 3 3,8
Elektrisk hækkeklipper EasyCut 500/55 9832 94 97 84 3 3,0
Elektrisk hækkeklipper ComfortCut 550/50 9833 95 96 84 3 < 2,5
Elektrisk hækkeklipper ComfortCut 600/55 9834 96 97 85 3 < 2,5
Elektrisk hækkeklipper ComfortCut 700/65 9835 97 99 87 3 < 2,5
Batteridrevet hækkeklipper EasyCut 42    8872 82 85 71 3 < 2,5
Batteridrevet hækkeklipper EasyCut Li-18/50, sæt 8877 88 89 77 3 < 2,5
Elektrisk hækkeklipper THS 500/48 med teleskopskaft 8883 96 98 86 2,5 < 2,5
Elektrisk hækkeklipper THS Li-18/42 
med teleskopskaft, sæt 8881 86 89 70 3 < 2,5

Grensav til højtsiddende grene TCS 720/20 
med teleskopskaft 8868 – – 89 – 3,1

Teleskopgrensav til højtsiddende grene TCS Li-18/20 8866 89 92 79 3 < 2,5
Elektrisk løvblæser/-suger ErgoJet 3000 9332 102 102 88,4 – < 2,5
Batteridrevet løvblæser AccuJet Li-18 9335 77 80 68 3 < 2,5
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GARDENA oversigt over 
lyd- og vibrationsniveauer



GARDENA Service
Altid på den sikre side.
Yderligere oplysninger om vores produkter findes på vores websted www.gardena.com. Du kan også 
finde omfattende planlægningsassistance til vandingskontrolsystemer, pumper eller bassiner, der 
letter valget af dit produkt. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål om vores produkter, tilbehør eller 
reservedele, vil vores kvalificerede GARDENA Service med glæde hjælpe dig.

Hvis dit GARDENA produkt i sjældne tilfælde skal repareres eller vedligeholdes, har vi tænkt fremad og 
kan tilbyde dig en lang række tjenester. Vores tekniske serviceafdeling vil med glæde hjælpe dig med 
spørgsmål eller løsning af problemer. Hvis du ikke kan reparere produktet selv, overtager vores centrale 
reparationsservice. I den forbindelse har vi også en afhentningsordning og produktbytteservice.

Med GARDENA er du altid på den sikre side.

Du kan få fat i vores GARDENA Service på følgende måde:
Pr. e-mail:  Online:
husqvarnagroup@husqvarnagroup.dk www.gardena.com

Husqvarna Danmark A/S
Lejrvej 19, st
3500 Værløse
Telefon: 70264770

www.gardena.com





Husqvarna Danmark A/S
Lejrvej 19, st
3500 Værløse
Telefon: 70264770
E-mail: husqvarnagroup@husqvarnagroup.dk

Mere om GARDENA
Denne brochure indeholder kun en del af GARDENA  
produkt sortimentet. Du kan finde hele produktsortimentet 
samt nyttige tips til havearbejde og anlægsgartneri online på 
www.gardena.com.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, herunder 
produktændringer.
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