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Ρομποτικά Χλοοκοπτικά Μηχανήματα Μπαταρίας
Μοιραζόμαστε το ίδιο Πάθος για τον Κήπο

Ρομποτικά Χλοοκοπτικά
Gardena
Η πρωτοποριακή τεχνολογία των ρομποτικών χλοοκοπτικών αποτελεί τη λύση
στο πρόβλημα περιποίησης του γκαζόν, στη συλλογή και απομάκρυνση των
υπολειμμάτων κοπής καθώς και στη λίπανση και συντήρηση του.

Άριστο αποτέλεσμα κοπής, συνδυάζοντας
υψηλή αυτονομία, αξιόπιστη και αθόρυβη
λειτουργία ακόμα και στoυς πιο πολύπλοκους
κήπους.

Πλεονεκτήματα
Ρομποτικών
Χλοοκοπτικών

Η καθημερινή λειτουργία του ρομποτικού
χλοοκοπτικού θα αναδείξει την ποιότητα και
την εμφάνιση του χλοοτάπητα σας καθώς τα
υπολείμματα κοπής συντελούν στη φυσική
χορτολίπανση του γκαζόν σας.
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Η καθημερινή περιποίηση του χλοοτάπητα σας
συντελεί στην άριστη εμφάνιση του χωρίς να
απαιτείται χρόνος από εσάς πέραν της αρχικής
εγκατάστασης και ρύθμισης.

Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις γίνονται εύκολα και
γρήγορα μέσω της οθόνης LCD και τα πλαίσια
εργασίας οριοθετούνται μέσω τοποθέτησης
ειδικού καλωδίου.

Δυνατότητα εργασίας εικοσιτέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο λόγω του χαμηλού επίπεδου
θορύβου, χωρίς να ενοχλεί εσάς και τους
γείτονες σας.

Φιλικό προς το περιβάλλον με μηδενικές
εκπομπές ρύπων ενώ ταυτόχρονα ξεγνοιάζετε
από τη χρήση και αποθήκευση καυσίμων και
λιπαντικών.

Εύκολη εκκίνηση και προγραμματισμός
λειτουργίας. Το απλό και φιλικό προς το χρήστη
χειριστήριο σε συνδυασμό με την LCD οθόνη
προσφέρει μια ιδιαίτερα εύκολη πλοήγηση στις
λειτουργίες του ρομποτικού χλοοκοπτικού.

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά της Gardena
κουρεύουν το γκαζόν σας ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας.

Μηχανήματα Μπαταρίας
Gardena
Η σειρά μηχανημάτων μπαταρίας της Gardena αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση
για την περιποιηση του κήπου σας, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών
ικανοποιώντας ακόμα και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή.

Η ισχυρή μπαταρία των 40 V τεχνολογίας
Ιόντων Λιθίου στα 2.6 και 4.2 Ah προσφέρει
υψηλή αυτονομία, συνδυάζοντας χαμηλό
βάρος και όγκο.

Η σειρά των 18 V τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου
παρέχει μια πλήρη γκάμα μηχανημάτων
επιτυγχάνοντας υψηλή οικονομία καθώς δεν
απαιτείται η αγορά διαφορετικής μπαταρίας.

Η σειρά των μηχανημάτων τεχνολογίας Ιόντων
Λιθίου από 3.6 έως 10.8 V περιλαμβάνει
μια πλούσια γκάμα μπορντουροψάλιδων και
ψαλιδιών γκαζόν καλύπτοντας ένα μεγαλο έυρος
εργασιων.

Πλεονεκτήματα
Μηχανημάτων Μπαταρίας
Χαμηλό επίπεδο θορύβου - δυνατότητα
εργασίας εικοσιτέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο χωρίς να ενοχλείτε τους
γείτονες σας.

Ξεκούραστη εργασία λόγω του χαμηλού
βάρους, των μειωμένων κραδασμών και της
χαμηλής στάθμης θορύβου.

Καλύτερο περιβάλλον εργασίας λόγω των
μηδενικών εκπομπών ρύπων - δυνατότητα
εργασίας ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους

Εύκολη εκκίνηση με το πάτημα ενός
κουμπιού χωρίς να απαιτείται η χρήση και
η αποθήκευση καυσίμων, λιπαντικών και
η πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.B.E.
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Ρομποτικά Χλοοκοπτικά
Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές της Gardena προσφέρουν ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα λειτουργώντας
αθόρυβα, χωρίς εκπομπές ρύπων και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Η αυτόματη επιστροφή στη βάση
φόρτισης όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή συντελεί στην ελάχιστη εποπτεία από εσάς.

ΜΟΝΤΈΛΟ

R40Li

R70Li

ΚΩΔΙΚΌΣ GARDENA

04071-72

04072-72

Προτεινόμενη τιμή

1.100,00 €

1.300,00 €

Μέγιστη επιφάνεια εργασίας

400 m2

700 m2

Πλάτος κοπής

17,00 cm

17,00 cm

Ύψος κοπής

20 - 50mm

20 - 50mm

Διεύθυνση κοπής

Ακανόνιστη

Ακανόνιστη

Μέγιστη επιτρεπτή κλίση εδάφους

25% / 15ο

25% / 15ο

Τύπος κινητήρα μετάδοσης κίνησης

Χωρίς ψήκτρες

Χωρίς ψήκτρες

Τύπος κινητήρα λεπίδων

Χωρίς ψήκτρες

Χωρίς ψήκτρες

Τύπος μπαταρίας

Lithium-Ion

Lithium-Ion

Τάση & χωρητικότητα μπαταρίας

18 V / 2.1 Ah

18 V / 2.1 Ah

Χρόνος φόρτισης

50 min

50 min

Χρόνος κοπής ανά φόρτιση

70 min

65 min

Βάρος

7.4 kg

7.4 kg

Επίπεδο θορύβου (μετρημένο / εγγυημένο)

56 / 58 dB(A)

58 / 60 dB(A)

Περιλαμβάνει καλώδιο

150 m

200 m

Περιλαμβάνει πασαλάκια

200 τμχ.

400 τμχ.

Χαρακτηριστικά
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Χαρακτηριστικά ρομποτικών
χλοοκοπτικών Gardena
Οι αισθητήρες σύγκρουσης, ανύψωσης και κλίσης
εγγυόνται την ασφαλή λειτουργία του χλοοκοπτικού

Η φωτιζόμενη οθόνη LCD σε συνδυασμό με το ευκολονόητο
χειριστήριο εξασφαλίζουν τον εύκολο προγραμματισμό του
χλοοκοπτικού

Αντικλεπτική προστασία
και αποφυγή κακόβουλων
επεμβάσεων με τη βοήθεια
κωδικού Pin

Υψηλή αυτονομία ανά
φόρτιση λόγω της ισχυρής
μπαταρίας τεχνολογίας
Li-Ιon

Στιβαρό και ανθεκτικό κάλυμμα για προστασία
από πιθανές προσκρούσεις

Οι περιστρεφόμενες κοπτικές λεπίδες προσφέρουν
ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.B.E.
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Χλοοκοπτικές
μηχανές
μπαταρίας
Li-Ion 40V
Οι χλοοκοπτικές μηχανές μπαταρίας της
Gardena είναι κατάλληλες για εκτάσεις
έως και 450 τμ. Διαθέτουν ισχυρό
κινητήρα PowerPlus χωρίς ψήκτρες και
σε συνδυασμό με την ισχυρή μπαταρία
των 40 V στα 2.6 και 4.2 Ah ικανοποιούν
και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές.
Με δέκα διαφορετικές θέσεις ρύθμισης
ύψους κοπής από 20 έως 75 mm είναι
κατάλληλες για τη διατήρηση του γκαζόν
σας σε άριστη κατάσταση.

PowerMax Li-40/32

ΜΟΝΤΈΛΟ

PowerMax Li-40/41

ΚΩΔΙΚΌΣ GARDENA

05033-20

05041-20

Προτεινόμενη τιμή

355,00 €

560,00 €

Lithium-Ion

Lithium-Ion

Τάση & χωρητικότητα μπαταρίας

40 V / 2.6 Ah

40 V / 4.2 Ah

Τύπος μοτέρ

Χωρίς ψήκτρες

Χωρίς ψήκτρες

Πλάτος κοπής

32 cm

41 cm

Κατάλληλη για εκτάσεις έως:

280 m2

450 m2

Χωρητικότητα κάδου συλλογής:

30 lt

50 lt

Ύψος κοπής

20 - 60 mm

25 - 75 mm

Θέσεις ρύθμισης

10

10

Βάρος

8,9 kg

21,8 kg

Μετάδοση κίνησης

Ώθηση

Ώθηση

Παρελκόμενα

Συμπεριλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Συμπεριλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Χαρακτηριστικά
Τύπος μπαταρίας
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Χαρακτηριστικά
Χλοοκοπτικών PowerMax 40V
PowerMax Li-40/32
Λαβή ErgoTec-εργονομική λαβή Άνετη τοποθέτηση
των χεριών- Εύκολη ώθηση της μηχανής.
ErgoTec

Ένδειξη στάθμης- δείγμα
πότε ο κάδος είναι γεμάτος.

Ρυθμιζόμενη/Αναδιπλούμενη λαβή ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο/εύκολη
αποθήκευση

Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες ιδιαίτερα αιχμηρό μαχαίρι Αποδοτικό κόψιμο
και συλλογή υπολειμμάτων κοπής.

Διακόπτης QuickFit - άνετη,
εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής.
Πιέζεις και γυρίζεις.

QuickFit

Μεγαλύτερες πίσω ρόδες-για
μεγαλύτερη δυνατότητα ελιγμών.

Χτενάκια γρασιδιού- εύκολη κοπή
κοντά σε άκρες και τοίχους.

PowerMax Li-40/41
Έξυπνο πληκτρολόγιο - άνετη χρήση κουμπί
on/off, ένδειξη στάθμης μπαταρίας,
λειτουργία ECO για μέγιστη αυτονομία.)

Ρυθμιζόμενη λαβή-ευέλικτη
ρύθμιση (3 βημάτων).

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής- άνετη
και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής.

Εργονομική λαβή με
μαλακά πλαστικά για
άνετο και αποτελεσματικό
σπρώξιμο και ευελιξία στην
κίνηση.

Κινητήρας PowerPlus-Ισχυρός και
αποδοτικός για μεγάλη αυτονομία και
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

40 V Li-Ion Accu-System - Ισχυρή,
ανταλλάξιμη μπαταρία για πολλά εργαλεία.

Ατσάλινο πλαίσιο κοπήςανθεκτικό και στιβαρό.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.B.E.
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Μηχανήματα Μπαταρίας Li-Ion 18 V
Ένα σύστημα μπαταρίας για πολλές
εφαρμογές όπως γκαζόν, φράχτες,
δέντρα, γύρω από το σπίτι αλλά και στον
κήπο.

Η οθόνη PowerInfo της Gardena
διαθέτει τρεις ενδεικτικές λυχνίες
LED υποδεικνύοντας την κατάσταση
φόρτισης της μπαταρίας.

Τελευταία τεχνολογία μπαταριών
GARDENA Li-Ion, χωρίς το φαινόμενο
μνήμης, επαναφορτίζονται όποτε
χρειάζεται προσφέροντας μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής.

Χαμηλό βάρος προσφέροντας καλύτερη
εργονομία κατά την εργασία στα
εργαλεία χειρός.

Το σύστημα διαχείρισης μπαταριών
Gardena εξασφαλίζει ασφαλή χρήση
και αποθήκευση, γρήγορη φόρτιση, και
προστασία από βαθιά αποφόρτιση κατά
την αποθήκευση.

Ανθεκτικά και ασφαλή από πτώση χάρη
στο στιβαρό περίβλημα τους.

Χορτοκοπτικό μπαταρίας (Li-Ion)
EASYCUT Li-18/23R

Χορτοκοπτικό μπαταρίας (Li-Ion)
COMFORTCUT Li-18/23R

ΚΩΔΙΚΌΣ : 09823-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 09825-20

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Διάμετρος κοπής: 23cm
Χρόνος λειτουργίας: 60min
Χρόνος φόρτισης: 240min
Βάρος: 2,6kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Σύστημα κοπής με λεπίδες RotorCut, τηλεσκοπική λαβή, ρυθμιζόμενη
γωνία κεφαλής
Προτεινόμενη τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Προτεινόμενη τιμή με μπαταρία και φορτιστή

8

WWW.GARDENA.GR

85,00 €
150,00 €

Διάμετρος κοπής: 23cm
Χρόνος λειτουργίας: 60min
Χρόνος φόρτισης: 240min
Βάρος: 2,9kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Σύστημα κοπής με λεπίδες RotorCut, τηλεσκοπική λαβή, ρυθμιζόμενη
γωνία κεφαλής, περιστρεφόμενη κεφαλή 90ο
Προτεινόμενη τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Προτεινόμενη τιμή με μπαταρία και φορτιστή

100,00 €
165,00 €

Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο μπαταρίας (Li-Ion)
THS Li-18/42

Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας (Li-Ion)
EASYCUT Li-18/50

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08881-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08877-20

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Μήκος λεπίδας: 42cm
Άνοιγμα δοντιών: 16mm
Χρόνος λειτουργίας: 100min
Χρόνος φόρτισης: 240min
Βάρος: 3,4kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Προστατευτικό λεπίδας, τηλεσκοπικό κοντάρι, ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής
Προτεινόμενη τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Προτεινόμενη τιμή με μπαταρία και φορτιστή

Μήκος λεπίδας: 50cm
Άνοιγμα δοντιών: 16mm
Χρόνος λειτουργίας: 80min
Χρόνος φόρτισης: 240min
Βάρος: 2,9kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Προστατευτικό λεπίδας

112,00 €
175,00 €

Προτεινόμενη τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Προτεινόμενη τιμή με μπαταρία και φορτιστή

Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο μπαταρίας (Li-Ion)
TCS Li-18/20

Φυσητήρας μπαταρίας (Li-Ion)
ACCUJET Li-18

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08866-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 09335-20

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Μήκος λάμας: 20cm
Ταχύτητα αλυσίδας: 3,8m/s
Αλυσίδα: 3/8" - 1,1mm
Χρόνος λειτουργίας: 30min
Βάρος: 3,5kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Τηλεσκοπικό κοντάρι, ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής, στήριξη κοπής
Προτεινόμενη τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Προτεινόμενη τιμή με μπαταρία και φορτιστή

115,00 €
175,00 €

143,00 €
205,00 €

Ταχύτητα αέρα: 190km/h
Χρόνος λειτουργίας: 30min
Χρόνος φόρτισης: 240min
Βάρος: 1,8kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Εργονομική λαβή
Προτεινόμενη τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Προτεινόμενη τιμή με μπαταρία και φορτιστή

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.B.E.

76,00 €
143,00 €
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Μηχανήματα Μπαταρίας Li-Ion 3.6 V - 10.8 V

Μπουρντουροψάλιδο μπαταρίας (Li-Ion)

Μπουρντουροψάλιδο μπαταρίας (Li-Ion)

Μπουρντουροψάλιδο μπαταρίας (Li-Ion)

ΚΩΔΙΚΌΣ : 09851-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08895-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08898-20

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

AccuCut Li
•
•
•
•
•

Μπαταρία: 3,6V Li-Ion / 1.5Ah
Μήκος λεπίδας: 12cm
Χρόνος λειτουργίας: 40min
Βάρος: 0,62kg
Χαρακτηριστικά: Εργονομική λαβή
Προτεινόμενη τιμή

ComfortCut

Μπαταρία: 7,2V Li-Ion / 1.5Ah
Μήκος λεπίδας: 18cm
Χρόνος λειτουργίας: 90min
Βάρος: 0,95kg
Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής, λυχνία
LED, εύκολη αλλαγή λεπίδας

60,99 €

Προτεινόμενη τιμή

Accu ComfortCut 30
Μπαταρία: 10,8V Li-Ion / 1.5Ah
Μήκος λεπίδας: 30cm
Μέγ. διάμετρος κλαδιού: 8mm
Χρόνος λειτουργίας: 50min
Βάρος: 1,6kg
Χαρακτηριστικά: Λυχνία LED

83,90 €

Προτεινόμενη τιμή

105,00 €

Ψαλίδι γκαζόν μπαταρίας (Li-Ion)
AccuCut Li

Ψαλίδι γκαζόν μπαταρίας (Li-Ion)
Accu ClassicCut

Ψαλίδι γκαζόν μπαταρίας (Li-Ion)
Accu ComfortCut

ΚΩΔΙΚΌΣ : 09850-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08885-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08893-20

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Μπαταρία: 3,6V Li-Ion / 1.5Ah
Πλάτος κοπής: 8cm
Χρόνος λειτουργίας: 40min
Βάρος: 0,55kg
Χαρακτηριστικά: Εργονομική λαβή
Προτεινόμενη τιμή
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52,90 €

Μπαταρία: 3,6V Li-Ion / 1.5Ah
Πλάτος κοπής: 8cm
Χρόνος λειτουργίας: 45min
Βάρος: 0,55kg
Χαρακτηριστικά: Λυχνία LED, εύκολη αλλαγή λεπίδας
Προτεινόμενη τιμή

65,90 €

•
•
•
•
•

Μπαταρία: 7,2V Li-Ion / 1.5Ah
Πλάτος κοπής: 8cm
Χρόνος λειτουργίας: 90min
Βάρος: 0,8kg
Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής,λυχνία
LED, εύκολη αλλαγή λεπίδας, ροδάκια
Προτεινόμενη τιμή

81,90 €

Προτεινόμενη τιμή μπαταρίας 9839-20: 67,90€ και φορτιστή 8833-20: 12,99€

Σετ Ψαλίδι γκαζόν και λεπίδα μπορντούρας μπαταρίας
(Li-Ion) Αccu ClassicCut

Σετ Ψαλίδι γκαζόν και λεπίδα μπορντούρας μπαταρίας
(Li-Ion) Accu ComfortCut

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08887-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08897-20

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Μπαταρία: 3,6V Li-Ion / 1.5Ah
Πλάτος κοπής: 8cm
Μήκος λεπίδας μπορντούρας: 12,5cm
Χρόνος λειτουργίας: 45min
Βάρος: 0,85kg
Χαρακτηριστικά: Λυχνία LED, εύκολη αλλαγή λεπίδας
Προτεινόμενη τιμή

Μπαταρία: 7,2V Li-Ion / 1.5Ah
Πλάτος κοπής: 8cm
Μήκος λεπίδας μπορντούρας: 18cm
Χρόνος λειτουργίας: 90min
Βάρος: 0,95kg
Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής, λυχνία LED, εύκολη αλλαγή λεπίδας

89,90 €

Προτεινόμενη τιμή

100,00 €

* Τα επαναφορτιζόμενα ψαλίδια γκαζόν ClassicCut και ComfortCut μπορούν να συνδεθούν εύκολα χωρίς καλώδιο με τηλεσκοπική προέκταση (κωδ: 08899-20) ρυθμιζόμενου μήκους από 85 έως 120 cm.

Μηχανήματα Μπαταρίας NiMH 18 V

Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας (NiMH)
Accu EasyCut 42

Χορτοκοπτικό μπαταρίας (NiMH)
SmallCut 300 Accu

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08872-20

ΚΩΔΙΚΌΣ : 08844-20

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Μήκος λεπίδας: 42cm
Άνοιγμα δοντιών: 16mm
Χρόνος λειτουργίας: 60min
Χρόνος φόρτισης: 180min
Βάρος: 2,6kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Προστατευτικό λεπίδας
Προτεινόμενη τιμή

120,00 €

Διάμετρος κοπής: 23cm
Διάμετρος πετονιάς: 1,5mm
Χρόνος λειτουργίας: 25min
Χρόνος φόρτισης: 180min
Βάρος: 2,0kg (με μπαταρία)
Χαρακτηριστικά: Αυτόματη τροφοδοσία πετονιάς
Προτεινόμενη τιμή

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.B.E.

109,00 €
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα
Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105,
e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.gardena.gr
www.facebook.com/GardenaHellas
www.youtube.com/GardenaHellas

Αναζητήστε το δίκτυο καταστημάτων
GARDENA στο www.gardena.gr
Η πλήρης σειρά προϊόντων της Gardena παρουσιάζεται στον κατάλογό μας. Ζητήστε έναν κατάλογο προϊόντων από το πλησιέστερό σας
κατάστημα της Gardena ή κάντε την παραγγελία σας στο www.gardena.gr ή στο e-mail: info@papadopoulos.com.gr ή στο fax: 210
5193105. Ευχαρίστησή μας είναι να σας εξυπηρετούμε! Ζητήστε από το συνεργάτη της Gardena να σας συμπληρώσει το έντυπο εγγύησης
του μηχανήματός σας. Όλες οι τιμές σε αυτό το φυλλάδιο συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Η εταιρεία Π. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει
ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η Gardena αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα της και γι’ αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών,
σχεδιασμού, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα
μέρη μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης πριν
χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης.
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