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СПОДЕЛЯМЕ ЕДНА И СЪЩА 
СТРАСТ КЪМ ГРАДИНАТА
С гаранцията на АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ АД

30
ДО

ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ 
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1968
ОРИГИНАЛНА 
СИСТЕМА НА GARDENA 
(OGS)

1973
АКУМУЛАТОРНИ 
ПРОДУКТИ GARDENA

1975
ГРАДИНСКИ 
НОЖИЦИ И 
НОЖИЦИ ЗА 
КАСТРЕНЕ GARDENA

1977
ЛИДЕР ПРИ 
РЪЧНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ

2013
АТОМАТИЧНА 

МАКАРА ЗА МАРКУЧ 
ROLL UP GARDENA

2014
ТЕХНОЛОГИЯ 

POWER GRIP НА 
GARDENA

2015
ОРИГИНАЛНА 

СИСТЕМА НА GARDENA 
(OGS)

1978
ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗПОЛЗ-
ВАНЕ 
НА ВОДАТА В СИСТЕМИ

1985-1990 
СИСТЕМИ 
ЗА АВТОМАТИЧНО НАПОЯВАНЕ

1990
ЕДНА БАТЕРИЯ 

МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЯ

2007
ИНОВАТИВНА 

СИСТЕМА 
ЗА НАПОЯВАНЕ

2012
РОБОТИЗИРАНА 

КОСАЧКА GARDENA 

Създатели на Оргиналната система на GARDENA (OGS)
GARDENA е пионер в производстовото на маркучи и системи за напояване. Оригиналната система на GARDENA (OGS), която създадо-
хме през 1968, беше тогава и продъжава да бъде днес една революционна идея. Технологиите и качеството на материалите непрекъс-
нато се усъвършенстват, докато през годините GARDENA е продала над 120 милиона метра градински маркучи, число което е равно 
на 3 пъти периметъра на земното кълбо! 

30 години гаранция от GARDENA
GARDENA непрекъснато инвестира в разработването на иновативни технологии с цел първокласното качество и надеждност на своите 
продукти. Със сигурността, която ни дават всички тези години на изследване и усъвършенстване днес можем да предложим 30 години 
гаранция на нашите продукти. С други думи гарантирано GARDENA качество за цял живот! 

Награда Reddot
Red Dot е една институция основана 
през 1950, коята днес е еволю-
ирала в най-големият и престижен 
професионален конкурс за продук-
тов дизайн и идеи.

No Frost
Една нова, иновативна тех-
нология за предпазване на 
продуктите от замръзване.

No Drip
Една новаторска и усъвършен-
ствана система, която предо-
твратява прокапването след 
употреба.
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 ВОДНИ ПОМПИ

Дренажни Помпи за Мръсна Вода

(1) ГРАДИНСКА ПОМПА 3000/4 CLASSIC
Стартов модел помпа за разнообразни приложе-
ния. Идеална за напояване, увеличаване на наля-
гането, транспортиране или изпомпване на питейна 
вода, дъждовна вода или хлорна вода от басейни. 
Лека, устойчива и лесна за употреба. Голям отвор 
за пълнене. Ергономична дръжка. Основа от кау-
чук за безшумна работа, без вибрации. Дренажна 
пробка против замръзване. Керамична защита и 
системата с двойна изолация между двигателя и 
засмукващата турбина за безопасна работа и защи-
та от повреди. Термична защита. Мощност: 600 W. 
Максимален дебит: 3100 л/ч. Максимално наляга-
не: 3.6 бара. Максимална дълбочина на засмуква-
не: 7 м. Максимална височина на изпомпване: 36 
м. Захранваща турбина: Jet. Тегло: 6.5 кг.
 
 

Цена

165,00 лв

(2) ПОТОПЯЕМА ПОМПА ЗА РЕЗЕРВОАРИ 
С ДЪЖДОВНА ВОДА 4000/2 CLASSIC
Водна помпа с поплавък, подходяща за резервоари с дъж-
довна вода. Изработена е от устойчиви материали, за ра-
бота под водата. Има телескопична дръжка с извит край, 
така че да може да се закача на краищата на резервоар за 
вода и безшумен мотор с работен кондензатор, без нуж-
да от поддръжка. Разполага с термична защита, защита от 
работа на сухо,чрез поплавък и възвратен клапан, който 
предотвратява протичането от маркуча след изключване 
на помпата и скъсява времето за повторно засмукване 
при следващото стартиране. Керамична защита и система 
с двойна изолация. Защита от засмукване на прекалено 
големи частици. Мощност: 500 W. Максимален капацитет 
на изпомпване: 4000 л/ч. Максимално налягане: 2 бара. 
Максимална дълбочина на потапяне: 7 м. Максимална ви-
сочина на изпомпване: 20 м. Диаметър на помпата: 14.8 
см. Захранваща турбина: 2 степенна. Максимална темпе-
ратура на водата: 35 °C. Тегло: 6 кг.

Цена

165,00 лв
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КОД: 01740-20

Градински Помпи Потопяеми Помпи За Напояване

КОД: 01707-20

(3) ПОМПА С ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕСОСТАТ 
3500/4Е CLASSIC
Помпа за градината или за употреба в дома. Може 
да се използва като стационарна или мобилна. Ин-
тегрираната електроника автоматично задейства 
мощната помпа с електронен пресостат когато има 
необходимост от вода. Има защита от работа на сухо. 
Вграден филтър с голям капацитет. Вграден възвра-
тен клапан. Мотор с работен кондензатор и без нуж-
да от поддръжка. Термична защита. Голям отвор за 
пълнене. Основа от каучук за безшумна работа без 
вибрации. Дренажна пробка против замръзване. Два 
изхода, един от които може да се завърти под ъгъл. 
Мощност: 800 W. Максимален дебит: 3500 л/ч. Мак-
симално налягане: 4 бара. При включване: 2.5 бара. 
Максимална дълбочина на засмукване: 7 м. Макси-
мална височина на изпомпване: 40 м. Захранваща 
турбина: Jet. Тегло: 8.3 кг.

Цена

389,00 лв

(4) ХИДРОФОРНА УРЕДБА 3000/4 ECO 
CLASSIC
За снабдяване на дома или градината с вода от 
варели с дъждовна вода, кладенци и цистерни. В 
зависимост от нуждата от вода, помпата се включва 
и изключва автоматично. Разполага с eco-режим, 
който спестява до 15% енергия. Интегрирана за-
щита от работа без вода. Пазширителен съд, който 
няма да има нужда от поддръжка в следващите 5 
години. С термо-защита, която изключва помпата, 
ако тя загрее и дренажна пробка. Голям отвор за 
пълнене, вграден  филтър и вграден възрватен кла-
пан. Има 3 изхода. Мощност: 650 W. Максимален 
дебит: 2800 л/ч. Максимално налягане: 4 бара. При 
включване/При изключване: 1.5 бара/2.2 - 3.2 бара. 
Максимална дълбочина на засмукване: 8 м. Макси-
мална височина на изпомпване: 40 м. Захранваща 
турбина: Jet. Резервоар: 24 л. Тегло: 14 кг.

Цена

345,00 лв
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КОД: 01753-20

Помпи с Електронен Пресостат Хидрофорни Уредби

КОД: 01757-20

(5) ДРЕНАЖНА ПОМПА ЗА ЧИСТА ВОДА 
9000 AQUASENSOR COMFORT
За изпомпването на нежелана вода, например в 
случай на наводнение. Разполага с автоматична 
система Aquasensor, със сензори за автоматично 
включване на помпата и възможност за регулира-
не на нивото на вода, при което да се включва или 
изключва. Има здрав корпус,  направен от подси-
лена с фибростъкло пластмаса с износоустойчивата 
засмукваща турбина и безшумен двигател с работен 
кондензатор, без нужда от поддръжка. Разполага 
с термична защита. Мощност: 320 W. Максимален 
дебит: 9000 л/ч. Максимално налягане: 0.7 бара. 
Минимална височина на засмукване: 1 мм. Мак-
симална дълбочина на потапяне: 7 м. Максимална 
височина на изпомпване: 7 м. Максимален  размер 
на  частиците: 5 мм. Максимална температура на 
водата: 35°C. Тегло: 3.8 кг.

Цена

249,00 лв

(6) ДРЕНАЖНА ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА 
7000/D CLASSIC
За изпомпване на мръсна вода, например от гра-
дински езерца. Разполага с поплавачен прекъсвач 
за автоматично включване и изключване, благода-
рение на държача на кабела за поплавачния пре-
късвач се задава желаното ниво на вода, при което 
да се включва помпата. Здрав корпус от пластмаса, 
подсилена с фибростъкло, износоустойчива турбина 
и безшумен двигател с работен кондензатор, без 
нужда от поддръжка. Разполага с термична защи-
та и система за заключване Quick-action за лесна 
поддръжка и отстраняване на проблеми. Мощност: 
300 W. Максимален дебит: 7000 л/ч. Максимално 
налягане: 0.5 бара. Максимална дълбочина на по-
тапяне: 7 м. Максимална височина на изпомпване: 
5 м. Максимален размер на частиците: 25 мм. Мак-
симлна температура на водата: 35°C. Тегло: 4 кг.

Цена

119,00 лв
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КОД: 01665-20КОД: 01783-20
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КОНЕКТОРИ ЗА МАРКУЧ (БЪРЗИ ВРЪЗКИ)

1

КОД: 18215-29

3

КОД: 18255-20

4

КОД: 18253-20

2

КОД: 18213-29

(1) КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ 1/2" И 5/8"
За бързо и здраво свързване на маркуча към крана. Лес-
но освобождаване, само с едно издърпване. Подходящ 
за маркучи с размер 13 мм (1/2“) и 15 мм (5/8“). С 5 
години гаранция.

 Цена

9,50 лв
(4) КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ СЪС СТОП КЛАПАН PREMIUM 1/2" И 5/8"
Първокачествен конектор за маркуч, за бързо и надеждно свързване на маркуча към 
крана. Освобождаване само с едно издърпване, без да се налага да спирате крана и 
без да капе вода. Улеснява максимално смяната на аксесоарите за напояване. Раз-
полага с меки, пластмасови компоненти за по-голямо удобство и метално удължение 
за още по-добро захващане на маркуча, както и с технология Anti-kink, която не поз-
волява на маркуча да се изплъзва навън.  Подходящ за маркучи 13 мм (1/2“) и 15 мм 
(5/8“). С 5 години гаранция.

 Цена

 19,00 лв

(5) ПРИСТАВКА С ДВЕ РАЗКЛОНЕНИЯ
С тази приставка можете да свържете едновременно два аксесоара към един кран, 
например два маркуча. Изходите са напълно регулируеми, независимо един от друг. 
Предназначен за кранове с външна резба 26.5 мм (G 3/4“). С 5 години гаранция.

 Цена

 17,00 лв

(2) КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ СЪС СТОП КПАНАН 
1/2" И 5/8"
За бързо и здраво свързване на струйник или воден пис-
толет към маркуч. Освобождаване, с едно издърпване, 
без да капе и без да се налага да спирате кранчето. Иде-
ален за смяна на аксесоарите за напояване. Подходящ 
за маркучи с размер 13 мм (1/2“) и 15 мм (5/8“). С 5 
години гаранция.

Цена

11,90 лв

(3) КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧИ PREMIUM 1/2" И 5/8"
Първокачествен конектор за маркуч, за бързо и надежд-
но свързване на маркуча към крана. Освобождаване 
само с едно издърпване. Разполага с меки, пластмасови 
компоненти за по-голямо удобство и метално удължение 
за още по-добро захващане на маркуча, както и с тех-
нология Anti-kink, която не позволява на маркуча да се 
изплъзва навън.  Подходящ за маркучи 13 мм (1/2“) и 15 
мм (5/8“). С 5 години гаранция.

Цена

16,00 лв

НАПОЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВОДА

Приставки с Разклонения

5

КОД: 00938-20

МАКАРИ КОМПЮТРИ ЗА ВОДА 

(6) КОМПЛЕКТ МАКАРА ЗА МАРКУЧ CLASSIC 
AQUAROLL S С МАРКУЧ 20 М И КОНЕКТОРИ
Малка и удобна макара за маркуч, с лесна за регулиране 
телескопична ръкохватка, за пестене на пространство 
при съхранение. Изключително стабилна, разполага с 
колелца за лесно придвижване. Конекторът на маркуча 
е под ъгъл, така че маркучът  не се огъва при развиване, 
има манивела, която може да се поставя и от двете стра-
ни на макарата. Комплектът включва 20 метра маркуч, 1 
струйник и връзки от Оригиналната система на Gardena 
(OGS). Подходяща за маркучи с дължина 40 м (1/2“), 30 м 
(5/8“), 25 м (3/4“). С 5 години гаранция. 

 Цена

119,00 лв

(7) ВОДЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ CLASSIC
Воден пистолет за почистване и поливане. Меки пласт-
масови компоненти за удобен захват, два вида струя: 
силна струя и фина мъгла, плавно регулиране на водния 
дебит и спусък с бутон за заключване. Иновативна за-
щита от замръзване и мек пластмасов пръстен около 
разпръскващата глава срещу повреждане. С 5 години 
гаранция.

 Цена

22,00 лв

(8) КОМПЮТЪР ЗА ВОДА FLEXCONTROL
Голяма гъвкавост при задаването на параметрите на 
поливане. Напоявания за един ден: три. Продължител-
ност на напояване: 0 ч и 1 мин до 1 ч и 59 мин. Честота 
на напояване: на всеки 2-ри, 3-ти ден или свободен 
избор на дните от седмицата за напояване. Възможност 
за връзка със Сензор за дъжд или Сензор за влага в 
почвата. Източник на енергия: 1 x 9 V алкална батерия 
(не е включена).  За кранове с резба 26.5 мм (G 3/4“) и 
33.3 мм (G 1“).  Работно налягане: 0.5 - 12 бара.  

 Цена

100,00 лв

КОД: 18301-20КОД: 18502-35
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КОД: 01883-29

8



АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ АД 5НАПОЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВОДА

МАРКУЧИ

КОД: 18030-20 / 18033-20 / 18053-20

4, 5, 6
МАРКУЧИ FLEX МАРКУЧИ FLEX
(4) МАРКУЧ FLEX COMFORT 13 MM (1/2") 
- 10 M
(5) МАРКУЧ FLEX COMFORT 13 MM (1/2") 
- 20 M
Технология Power Grip за оптимално здрава връзка между конекто-
рите и маркуча. Благодарение на спираловидната текстилна мрежа 
с две спирали, намотани в двете противоположни посоки, маркучът 
е устойчив на налягане и запазва своята форма, но остава гъвкав 
и лесен за употреба. Не съдържа тежки метали и вредни вещества. 
Устойчив на UV лъчи. Максимално налягане: 25 бара

 Цена  Цена

КОД: 18030-20 23,00 лв КОД: 18033-20 44,00 лв

(6) МАРКУЧ FLEX COMFORT 19 MM (3/4") 
- 25 M
Технология Power Grip за оптимално здрава връзка между маркуча 
и конекторите. Благодарение на спираловидната текстилна мрежа 
с две спирали, намотани в двете противоположни посоки, маркучът 
е устойчив на налягане и запазва своята форма, но остава гъвкав 
и лесен за употреба. Не съдържа тежки метали и вредни вещества. 
Устойчив на UV лъчи. Максимално налягане: 25 бара

 Цена

КОД: 18053-20 90,00 лв

20ГОДИН И  Г А Р А Н Ц ИЯ 20ГОДИН И  Г А Р А Н Ц ИЯ 

КОД: 18000-20 / 18003-20 / 18010-20

1, 2, 3 МАРКУЧИ CLASSIC
(1) CLASSIC МАРКУЧ 13 MM (1/2") - 15 M

(2) CLASSIC МАРКУЧ 13 MM (1/2") - 20 М
(3)  МАРКУЧ CLASSIC 13 MM (1/2") - 50 M
Запазва формата си благодарение на висококачествените материали, от които е изработен. Без вредни вещества и тежки метали. 
Устойчив на UV лъчи. Максимално налягане: 22 бара. Гаранция: 12 години.

 Цена  Цена  Цена

КОД: 18000-20 28,00 лв КОД: 18003-20 36,00 лв КОД: 18010-20 85,00 лв

12ГОДИН И  Г А Р А Н Ц ИЯ 

КОД: 18063-20

7
МАРКУЧИ HIGHFLEX
(7) CLASSIC МАРКУЧ 13 MM (1/2") - 20 M
Технология Power Grip за оптимално здрава връзка между маркуча и съединителите. Благодарение на плътната спираловидна 
текстилна мрежа с две спирали, намотани в две противоположни посоки, маркучът е устойчив на налягане и запазва своята 
форма, но остава гъвкав и лесен за употреба. Не съдържа тежки метали и вредни вещества.  Устойчив на UV лъчи. Максимално 
налягане: 30 бара. Гаранция: 25 години.

 Цена

60,00 лв

25ГОДИН И  Г А Р А Н Ц ИЯ 

КОД: 18093-20

8
МАРКУЧИ SUPERFLEX
(8) МАРКУЧ SUPERFLEX PREMIUM 13 MM (1/2") - 20 M
Технология Power Grip, наподобяваща захващане между зъбни колела, за оптимално здрава връзка със съединителите. Благодаре-
ние на много плътна спираловидна текстилна мрежа с две спирали, намотани в две противоположни посоки, маркучът е устойчив 
на налягане , не се събира на възел и запазва своята форма,  но остава гъвкав и лесен за употреба. Разполага с прозрачен външен 
слой, по който не полепва мръсотия. Не съдържа тежки метали и вредни вещества. Устойчив на UV лъчи. Допустимо налягане: 35 
бара. Гаранция: 30 години.

 Цена

70,00 лв

30ГОДИН И  Г А Р А Н Ц ИЯ 
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Комплекти

6

6 7

КОД: 01953-20

КОД: 08730-20 КОД: 08970-20

(1) БАЗОВ КОМПЛЕКТ ЗА ВИСЯЩИ 
ГРАДИНИ
Идеален за отглеждане на цветя, билки и други на-
саждения в ограничено пространство, като например 
малки балкони, дворове, кухни. Може да се постави 
на земята или да се окачи на стената. Възможност за 
отглеждане на до 9 растения, общи размери 65 см  
x 15 см x 54  см. Комплектът включва 3  саксийни 
модула, три капака, една основа и 12 клипси.

 Цена

99,00 лв

(6) НОЖИЦА ЗА ТРЕВА CLASSIC 
За прецизно оформяне на краищата на 
тревната площ. Ръкохватка с ергономична 
форма за удобство при работа. Има пра-
возаточени, закалени и галванизирани 
остриета със защита против ръжда. Спе-
циалният механизъм на остриетата поз-
волява равномерно рязане с пълна сила, 
по цялата дължина на острието. Практично 
заключване на ножицата с една ръка и 25 
години гаранция.

 Цена

29,00 лв

(7) КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ТЕРАСATA CITY GARDENING 
Комлект инструменти за терасата с кутия 
за съхранение. Съдържа лопатκα , мотич-
ка, ножица и четка, капака на кутията за 
съхранение може да се използва и като 
ръчна дъска за сняг.

 Цена

65,00 лв

(2) БАЗОВ КОМПЛЕКТ ЗА ВИСЯЩИ ГРАДИНИ 
ЪГЛОВ
Идеален за отглеждане на растения като цветя,билки 
и зеленчуци в ъглите на пространства с малка площ, 
като например малки балкони, дворове, кухни. Може 
да се постави на земята или да се окачи на стената. 
Възможност за отглеждане на до 3 растения, общи 
размери 17 см  x 17 см x 54  см. Комплектът включва 
3 ъглови саксии, три капака, една основа и 6 клипси.

 Цена

64,90 лв

КОМПЛЕКТИ ЗА ВИСЯЩИ ГРАДИНИ

НОЖИЦИ ЗА ТРЕВА  КОМПЛЕКТИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

РЪКАВИЦИ

1

2

КОД: 13150-20 КОД: 13153-20

(3) ГРАДИНСКИ РЪКАВИЦИ, РАЗМЕР 
XS, S, M
Практични и удобни, за работа в градината, грижа за 
градината, подрязване, почистване, плевене. Покритие 
против изплъзване и специално подсилени върхове на 
пръстите за пълен контрол на движенията. Памучна ма-
терия , която предотвратява изпотяването на ръцете. 
Размер: XS, S, M 

 Цена

КОД: 00201-20, 00202-20, 00203-20 9,00 лв

(4) РЪКАВИЦИ ЗА РАЗСАЖДАНЕ, РАЗМЕР 
S, M, L, XL 
Градински ръкавици за взискателна работа на места с 
влага. Латексово покритие против изплъзване, за оп-
тимално сцепление по време на работа, ръцете остават 
чисти и сухи, дори при засаждане във влажна почва. 
Подсилените върхове на пръстите защитават от мръсо-
тия, дишаща материя за максимално удобство. Размер: 
S, M, L, XL

 Цена

КОД: 00205-20, 00206-20, 00207-20, 00208-20 11,50 лв

(5) РЪКАВИЦИ ЗА РАБОТА С ИНСТРУМЕНТИ, 
РАЗМЕР M, L, XL
Ръкавици с иновативно покритие по вътрешната част на 
пръстите, за максимално здрав захват на инструменти-
те. Възглавничките против вибрации и удари на длани-
те намаляват въздействието на механичните и моторни 
инструменти и дават комфорт. Специално оформен 
палец за безопасен захват и добро прилягане върху 
ръката. Изработени са от специална дишаща материя 
против изпотяване и имат здрав , регулируем маншет на 
китката за предпазване от замърсяване и наранявания. 
Размер: M, L, XL

 Цена

КОД: 00213-20, 00214-20, 00215-20 31,00 лв

КОД: 00205-20, 00206-20, 00207-20, 00208-20 КОД: 00201-20, 00202-20, 00203-20

3 4

КОД: 00213-20, 00214-20, 00215-20

5

Градински Ръкавици Ръкавици За Разсаждане Ръкавици за Работа с 
Инструменти 

ГОДИН И  Г А Р А Н ЦИЯ
 25
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(1) COMFORT ТЕЛЕСКОПИЧНА 
НОЖИЦА STARCUT 410 ЗА КАСТРЕНЕ 
КЛОНИ ДО 32 ММ 
Може да достигне навсякъде, така че с лекота 
да отрязва клони или дори гъсти храсти, на раз-
стояние до 6.5 м, благодарение на телескопич-
ната дръжка с лесно заключване на желаната 
позиция. Изклчючително леката и тясна режеща 
глава осигурява безпроблемно и целенасочено 
рязане, вътрешната дърпаща лента не позво-
лява ножиците да се оплитат в тесни участъци. 
Ъгълът на рязане може да се регулира до 200°. 
Прецизно заточените остриета с антизалепващо 
покритие са специално оформени, така че да 
придържат клоните на мястото им по време на 
рязане,докато специална кука, която може да 
се наглася на произволна позиция, улеснява от-
страняването на отрязаните клони. Зъбна пре-
давка, която пести енергия и дава по-голяма 
сила. Ножиците са оборудвани с ръкохватка за 
дърпане с краен ограничителсрещу изплъзване 
и допълнителна T-образна ръкохватка за още 
по-голям обсег. С 25 години гаранция.

Цена

195,00 лв

(4) CLASSIC 680 A НОЖИЦА С ДЪЛГИ ДРЪЖКИ ЗА КЛОНИ ДО 35 ММ (BYPASS)
Идеална за рязане на свежа дървесина. Постига гладък и чист разрез благодарение на прецизно заточеното горно острие 
с антизалепващо покритие и изпитаната геометрия на рязане за оптимално предаване на силата, без усилие. Стоманени 
ръкохватки с ергономичен дизайн и меки пластмасови компоненти за удобен захват. Разполага с абсорбираща буферна 
система за предпазване на китките. Гаранция 25 години.

 Цена

63,00 лв
(5) COMFORT 650 ΒТ НОЖИЦА С ДЪЛГИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ДРЪЖКИ ЗА КЛОНИ ДО 42 ММ (BYPASS)
Идеална за лесно и чисто рязане на клони, разположени на високо. Алуминиевите телескопични ръкохватки се регулират 
от 650 до 900 мм. Извитите, прецизно заточени остриета с антизалепващо покритие гарантират лек и лесен разрез, тъй 
като захващат стабилно клоните. Ръкохватки с ергономичен дизайн и меки пластмасови компоненти за удобен захват.  
Разполага с абсорбираща буферна система за предпазване на китките и има гаранция 25 години.

 Цена

100,00 лв

ГРАДИНСКИ НОЖИЦИ

НОЖИЦИ ЗА КЛОНИ С ДЪЛГИ РЪКОХВАТКИ

Ножици за Клонки

1

КОД: 08857-20

2

КОД: 08905-20

3

КОД: 08702-20

4 5 6

КОД: 08775-20 КОД: 08779-20

ГОДИН И  Г А Р А Н ЦИЯ
 25

ГОДИН И  Г А Р А Н ЦИЯ
 25

(1) CLASSIC S-M НОЖИЦА ЗА КЛОНИ ДО 22 
ММ (BYPASS)
Идеална за безпроблемно рязане на увивни растения и 
свежа дървесина. Прецизно заточени остриета, като го-
рното има антизалепващо покритие, а долното е изработе-
но от неръждаема стомана. Има две степени на отваряне 
на дръжките, резачка за тел и канал за оттичане на соко-
вете на растенията. Ергономични ръкохватки,  като горна-
та е с меко пластмасово покритие за максимално удобен 
захват, осигурителна заключалка и 25 години гаранция.

 Цена

27,90 лв

(2) COMFORT S-XL НОЖИЦА ЗА КЛОНИ ДО 24 
ММ (BYPASS) 
Идеална за прецизно рязане на увивни растения, цветя, 
млади издънки и мека дървесина. Степента на отваряне 
на ръкохватките се регулира свободно, така че да приляга 
на всяка ръка, за максимално удобство и ергономичност. 
Прецизно заточени остриета с антизалепващо покритие. 
Горното острие е изработено от неръждаема стомана. Раз-
полага с резачка за тел и канал за оттичане на соковете на 
растенията. Ергономични ръкохватки с меко,пластмасово 
покритие, осигурителна заключалка и 25 години гаранция.

 Цена

54,00 лв

(3) BP 50 PREMIUM НОЖИЦА ЗА КЛОНИ ДО 24 
ММ (BYPASS)
Много здрава професионална ножица с изключително ви-
соко качество. Прецизно заточена за чисто и точно ряза-
не. С регулируемо обтягане на остриетата и извита режеща 
глава. Горното острие е изработено от неръждаема стома-
на, прецизно заточено е и може да се сменя, долното ос-
трие е ковано и може да се презаточва. Ръкохватките са от 
висококачествен алуминии и мека пластмаса. Разполага 
с резачка за тел и канал за оттичане на соковете на рас-
тенията. Има защитна заключалка и гарация 25 години.

 Цена

91,00 лв

КОД: 12001-20

200°

Ножици За Кастрене 
На Дървета И Храсти
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Акумулаторни Роботизирани Косачки
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КОД: 15001-33 КОД: 15002-33

(2) РОБОТИЗИРАНА КОСАЧКА SILENO CITY 500
Роботизираната косачка за малки градини, коси тревата по уникален начин, давайки ви-
наги отлични резултати, без да изисква човешка намеса, с изключение на инсталацията 
и първоначалните насторйки. Работи безшумно и без да отделя вредни емисии, може да 
работи и в дъждовно време. Окосената трева остава върху моравата, като по този начин 
се превръща в естествен тор. Когато нивото на батерията е ниско се връща сама в стан-
цията за зареждане. Настройва се бързо и лесно, посредством LCD дисплей, а площите 
за косене се ограничават чрез специален кабел. Акумулаторна батерия: Li-Ion 18V/2.1 
Ah. Продължителност на работа: 65 мин. Време за зареждане: 60 мин. Максимален на-
клон на терена: 25%. Височина на косене: 20-50 мм. Тегло: 7.0 кг. За площи до 500 м². 
Включва станция за зареждане, 150 м ограничителен кабел и 200 бр. скоби за монтаж.

Цена

1.999,00 лв

(1) РОБОТИЗИРАНА КОСАЧКА SILENO CITY 250 
Роботизираната косачка за малки градини, коси тревата по уникален начин, давайки ви-
наги отлични резултати, без да изисква човешка намеса, с изключение на инсталацията 
и първоначалните насторйки. Работи безшумно и без да отделя вредни емисии, може да 
работи и в дъждовно време. Окосената трева остава върху моравата, като по този начин 
се превръща в естествен тор. Когато нивото на батерията е ниско се връща сама в стан-
цията за зареждане. Настройва се бързо и лесно, посредством LCD дисплей, а площите 
за косене се ограничават чрез специален кабел. Акумулаторна батерия: Li-Ion 18V/2.1 
Ah. Продължителност на работа: 65 мин. Време за зареждане: 60 мин. Максимален 
наклон на терена: 25%. Височина на косене: 20-50 мм. Тегло: 7.0 кг. За площи до 250 
м². Включва станция за зареждане, 150 м ограничителен кабел и 200 скоби за монтаж.

Цена

1.650,00 лв

РОБОТИЗИРАНИ КОСАЧКИ

1 2

3

КОД: 09805-20

Електрически Тримери

(3) ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР SMALLCUT 300/23
Лек и лесен за използване, идеален за по-леки задачи по подрязването на тревата в 
градината. Разполага с две ръкохватки за лесно и безопасно управление. Лесна смяна 
на касетата за корда, без нужда от инструменти.
Мощност: 300 W - Ширина на рязане: 23 см - Диаметър на кордата: 1,6 мм - Дължина на 
кордата: 6 м - Подаване на кордата - Подаващ механизъм - Вид на вала: Прав - Тегло: 
1,6 кг.

Цена

75,00 лв

(4) ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР EASYCUT 400/25
Лек и лесен за работа, идеален за подрязване на тревата и косене на труднодостъпни 
места. Разполага с  механизъм, който се грижи кордата винаги да има нужната дължина 
при работа. Разполага с втора, регулируема ръкохватка за максимално удобство. 
Телескопичната дръжка се регулира спрямо ръста на оператора. Ъгъла на главата 
на тримера може да се регулира, така че да се достига лесно до всяко място. Има 
предпазител, който не позволява да се нараняват растенията. Мощност: 400 W - Ширина 
на косене: 25 см - Диаметър на кордата:  1,6 мм - Дължина на кордата: 6 м - Подаване 
на кордата: Подаващ механизъм - Вид на вала: Прав - Тегло 2,8 кг.

Цена

129,00 лв

ТРИМЕРИ

4

КОД: 09807-20
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ГРАДИНСКИ КОСАЧКИ

НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ МЕТЛИ - ЛИСТОСЪБИРАЧИ

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПРЪТОВИ ТРИОНИ

Електрически 
Градински Косачки

Електрически Ножици за Жив Плет Електрически

Електрически Прътови Триони

КОД: 05031-20

КОД: 08883-20

КОД: 09831-20

КОД: 08883-20

КОД: 8868-20

КОД: 05037-20

1 2

(2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА POWERMAX 1600/37
Електрическа косачка с можен мотор PowerPlus, подходяща за площи до 500 м². Ергоно-
мична ръкохватка ErgoTec Plus за оптимално удобство, ръкохватката се сгъва, за да пес-
ти пространство при транспорт и съхранение. Системата CnC (Cut and Collect) допринася 
за по добра въздушна струя и в съчетание със специалното разположение на коша за 
трева осигурява изключителни резултати на косене и събиране. Големи задни колела, 
ръкохватка с регулираща се височина и нож DuraEdge. Мощност: 1600 W. Регулиране на 
височината на косене: централно (QuckFit Plus). Ширина на косене: 37 см. Степени на 
височината на косене: 5. Височина на косене: 20-60 мм. Вместимост на коша за трева: 
45 л. Тегло: 13.7 кг.  Включва мулчираща приставка.

Цена

375,00 лв

(1) ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА POWERMAX 1100/32
Подходяща за площи до 300 кв.м. Мощност: 1100W,  ширина на косене 32 см. Височина 
на косене: 20-60 мм. Система CnC (Cut and Collect) допринася за по-добра въздушна 
струя и в съчетание със специалното разположение на коша за трева осиурява изключи-
телни резултати за косене и събиране. Тегло 8.3 кг. Вместимост на коша за трева 30 л.

Цена

185,00 лв

(3) ЕЛЕКТРИЧЕСКА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ EASYCUT 450/50
Лека и удобна ножица за подрязване на малки храсти и жив плет. Има ергономична ръ-
кохватка с голям бутон за лесно и безопасно включване. Ножът гарантира бързо и чисто 
подрязване с предпазител в края си, който го предпазва от удар при работа близо до зе-
мята или до стени. Мощност: 450 W. Дължина на ножа: 50 см. Разстояние между зъбците: 
18 мм. Тегло: 2.7 кг.

 Цена

150,00 лв

(5) ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОТОРНА МЕТЛА/
ЛИСТОСЪБИРАЧ ERGOJET 3000
Свръхмощна и лесна за употреба, идеална за из-
духване, засмукване и раздробяване на листата 
във вашата градина. Превключването от режим на 
засмукване към режим на издухване и обратното 
става много бързо, без инструменти, благодарение 
на уникалната система ClickFit. В края на тръбата 
има здрав ръб, който служи за отстраняване на мо-
кри листа от земята. Разполага с метална турбина 
за раздробяване на листата и регулатор на скороста 
Speedcontrol. Мощност: 3000 W. Скорост на издух-
ване: 310 км/ч. Сила на засмукване: 170 л/ч. Обем 
на торбата: 45 л. Коефициент на раздробяване на 
листата: 16:1. Тегло: 4.8 кг.

 Цена

193,00 лв

(4) ТЕЛЕСКОПИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ THS 500/48
Лека ножица за подрязване на високи храсти и жив плет. Подходяща за работа на височина 
до 3 метра. Наклона на режещата глава се регулира за подрязване на върховете на висок 
жив плет. Разполага с лазерно заточен нож с предпазител в края, който го предпазва от 
удари при работа в близост до земята и стени. Ергономична ръкохватка за удобен захват 
и лесна работа. Мощност: 500 W. Дължина на ножа: 48 см. Разстояние между зъбците: 25 
мм. Тегло: 4.1 кг.

 Цена

260,00 лв

(6) ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕН ПРЪТОВ ТРИОН TCS 720/20
Идеален за рязане на височина до 4.4 метра. Разполага с тясна режеща глава, която 
може да се накланя под ъгъл, така че да достига труднодостъпни точки. Разполага 
със стопер в края на шината, който улеснява рязането от долната страна на клона и в 
същото време предпазва веригата при работа близо до стени или до земята. Мощност: 
720 W. Дължина на шината: 20 см.  Скорост на веригата: 3.8 м/с. Стъпка на веригата: 
3/8“ 1.1 мм. Тегло: 3.9кг. 

 Цена

269,00 лв
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АКУМУЛАТОРНИ ПРОДУКТИ

Акумулаторни Прътови Триони Акумулаторни Метли

КОД: 05039-20

КОД: 08866-20 КОД: 09335-20

КОД: 09823-20

1

3

2

АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР (LI-ION) EASYCUT LI-18/23R
Разполага със система RotorCut с пластмасови ножове за прецизна и ефективна работа. 
Разполага с обезопасителен ключ, който предотвратява неволно включване на машина-
та. Има втора регулируема ръкохватка за максимално удобство. Телескопичната дръжка 
се регулира спрямо ръста на оператора.  Ъгъла на главата на тримера може да се регу-
лира, така че да се достига лесно до всяко място. Има предпазител, който не позволява 
да се нараняват растенията. Волтаж на батерията: 18V. Капацитет на батерията: 2.6 Ah. 
Ширина на косене: 23 см . Тегло: 2.6 кг. Продължителност на работа с един заряд: 60 
минути. Време за пълно зареждане: приблизително 4 часа.

Цена

250,00 лв

(1) АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА POWERMAX LI-18/32 
Акумулаторна косачка, подходяща за площи до 230 м². Ръкохватка ErgoTec с регулиране 
на височината, за максимално удобство.  Удобно, централно регулиране на височината 
на косене, посредством ключа QuickFit.  Системата CnC (Cut and Collect) допринася за 
по добра въздушна струя и в съчетание със специалното разположение на коша за трева 
осигурява изключителни резултати на косене и събиране. Има индикатор за нивото на 
трева в коша и помощни гребени отстрани, за косене близо до бордюри и стени. Акуму-
латорна батерия: 2x Li-Ion 18V/2.6 Ah. Регулиране на височината на косене: централно 
(QuickFit). Ширина на косене: 32 см. Степени на височина на косене: 10. Височина на 
косене: 20-60 мм. Капацитет на коша за трева: 30 л. Тегло: 9.3 кг.

Цена

680,00 лв

(3) АКУМУЛАТОРЕН ТЕЛЕСКОПИЧЕН ПРЪТОВ ТРИОН (LI-ION) TCS 
LI-18/20
Идеален за рязане на височина до 4 метра. Разполага с тясна режеща глава, 
която може да се накланя под ъгъл, така че да достига труднодостъпни точки. 
Разполага със стопер в края на шината, който улеснява рязането от долната 
страна на клона и в същото време предпазва веригата при работа близо до 
стени или близо до земята. Презаредимата литиево-йонна батерия, с която мо-
гат да се извършат около 80 рязания, на клони с диаметър до 8 см. Волтаж на 
батерията: 18 V. Капацитет на батерията: 2.6 Ah. Дължина на шината: 20 см. 
Скорост на веригата: 3.8 м/с. Стъпка на веригата: 3/8“ 1.1 мм. Тегло: 3.5 кг. 
Продължителност на работа: 30 минути. Време за пълно зареждане: прибли-
зително 4 часа.

Цена

322,00 лв

(4) АКУМУЛАТОРНА МЕТЛА (LI-ION) ACCUJET LI-18
Много лека и лесна за употреба, подходяща за ефективно издухване на листа или 
отстраняване на дребни отпадъци от алеята или гаража. Ергономичната ръкохватка 
с меки пластмасови елементи я прави много удобна, а компактния и размер - лес-
на за съхранение. Напрежение: 18V. Капацитет на батерията: 2.6 Ah. Скорост на 
въздуха: 190 км/ч. Тегло: 1.8 кг. Продължителност на работа: 30 мнути. Време за 
пълно зареждане: приблизително 4 часа.

Цена

240,00 лв
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КОД: 09837-20

КОД: 09860-20

КОД: 09827-20

КОД: 09338-20

(3) АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР (LI-ION) 
POWERCUT LI-40/30
Мощен и лек Li-Ion 40V/2.6Ah литиево-йонна акумула-
торна батерия с безчетков мотор PowerPlus. Отлично 
балансирано тегло за безпроблемна работа. Разполага 
с  превключвател за включване / изключване, режим 
Еко и предупредителна светлина. С разглобяем вал за 
лесен транспорт и регулируема дръжка. Ширина на ря-
зане: 30 см. Диаметър на кордата: 1.6 мм. Дължина на 
кордата: 6 м. Тегло: 3.9 кг. Време за работа: 40 минути.
Пълно време за зареждане: приблизително 90 минути.

 Цена

620,00 лв

(4) АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (LI-
ION) POWERCUT LI-40/60
Лека и идеална за удобно подрязване на малки храсти 
и жив плет, с Li-Ion батерия 18V / 2.6Ah. С ергономич-
на ръкохватка Ergoline и висококачествено острие, което 
осигурява ефективен, бърз и чист срез,с предпазител в 
края, който предпазва ножа от удар при работа близо 
до земята или до стени. Разполага с  превключвател за 
включване / изключване, режим Еко и предупредителна 
светлина. Дължина на острието: 60 см. Разстояние между 
зъбците: 24 мм. Тегло: 3.7 кг. Време на работа: 65 мин. 
Пълно време за зареждане: Приблизително 90 минути.

 Цена

660,00 лв

(5) АКУМУЛАТОРНА МЕТЛА ЛИСТОСЪБИРАЧ 
(LI-ION) POWERJET LI-40
С мощна батерия Li-Ion 40V / 4.2 Ah с безчетков мотор 
PowerPlus. Отлично балансирано тегло за безпроблем-
на работа. Разполага с превключвател за включване 
/ изключване, режим за усилване и предупредител-
на светлина. Може да се използва за идухване и за 
засмукване на листата от вашата градина.Превключ-
ването на тези режими става много бързо и лесно. 
Скорост на издухване: 320 км / ч. Сила на засмукване: 
160 л /сек. Коефициент на раздробяване на листата: 
8:1. Торба: 30 л. Тегло: 4.1 кг. Продължителност на 
работа: 65 мнути. Време за пълно зареждане: прибли-
зително 2 часа и 20 мин.

 Цена

719,00 лв

(1) АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (LI-ION) COMFORTCUT LI-
18/50
Лека и идеална за удобно подрязване на малки храсти и жив плет, с Li-Ion батерия 
18V / 2.6Ah. С ергономична ръкохватка Ergoline и висококачествено острие, което 
осигурява ефективен, бърз и чист срез,с предпазител в края, който предпазва ножа 
от удар при работа близо до земята или до стени. Дължина на острието: 50 см. Раз-
стояние между зъбците: 20 мм. Тегло: 2.9 кг. Време на работа: 60 мин. Пълно време 
за зареждане: Приблизително 4 часа

 Цена

335,00 лв

(2) АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА POWERMAX LI-40/32 
Акумулаторна косачка, подходяща за площи до 280 м². Ръкохватка ErgoTec с регули-
ране на височината, за максимално удобство и мощен,  безчетков мотор PowerPlus.  
Удобно, централно регулиране на височината на косене, посредством ключа QuickFit.  
Системата CnC (Cut and Collect) допринася за по добра въздушна струя и в съчетание 
със специалното разположение на коша за трева осигурява изключителни резултати 
на косене и събиране. Има индикатор за нивото на трева в коша и помощни гребе-
ни отстрани, за косене близо до бордюри и стени. Акумулаторна батерия: 2x Li-Ion 
40V/2.6 Ah. Регулиране на височината на косене: централно (QuickFit). Ширина на 
косене: 32 см. Степени на височина на косене: 10. Височина на косене: 20-60 мм. 
Капацитет на коша за трева: 30 л. Тегло: 8.9 кг.

 Цена

719,00 лв

Акумулаторни Продукти
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Пълната гама продукти на Gardena можете да намерите в нашия каталог. Потърсете продуктовия ни каталог в най-близкия до вас магазин на Gardena. За нас ще бъде 
удоволствие да ви обслужим. Изисквайте от нашите партньори да попълват гаранционната карта на закупените от Вас продукти. Всички цени в тази брошура са с включено 
ДДС. Агроланд-България АД не носи отговорност за наличието на печатни грешки. Gardena постоянно усъвършенства своите продукти и си запазва правото да променя без 
предупреждение дизайна, спецификациите и оборудването на машините. Всички машини с движещи се части могат да бъдат опасни, ако не се спазват правилата за работа 

с тях. Винаги четете упътванията за експлоатация и съхранение преди да използвате дадена машина. Всички показани цени са препоръчителни за търговия на дребно. 

С ГАРАНЦИЯ НА

AΓΡΟΛΑΗД - БЪЛГАРИЯ AД
1700 София, ул. 8-ми Декември 13, офис 5

Tелефон: +359 246 66 910, Факс: +359 246 66 914, email: info@agroland.eu, site: www.agroland.eu

Вижте нашата дилърска мрежа на www.gardena.bg


