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Сад слухається
команд вашого
смартфона.

Розумний, професійний догляд за садом.
Інтелектуальна система GARDENA
Почніть роботу з інтелектуальною садовою системою і розширюйте її функції, як вам
зручно. Завдяки інтелектуальній системі GARDENA із спеціальним додатком, любителі
садів завжди будуть у курсі того, що відбувається в їхньому саду.
Більш того, вони можуть бути впевнені, що їхній сад і рослини отримують постійний
автоматичний догляд. Дізнатися все про своє «зелене житло» можна будь-якої миті, де
б ви не знаходились.
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Догляд за садом через
додаток
Стислий огляд інтелектуальної системи GARDENA

1

3
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4
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8

5

Інтелектуальне
керування

Косіння

1 Розумний додаток
GARDENA

2 Роботизована
газонокосарка SILENO

Для iOS, Android та Інтернету.
Контроль, інформація та технології для саду.

Пропонуються роботизовані
газонокосарки для малих,
середніх і великих садів.

Полив
3 Інтелектуальна система
керування поливом
4 Інтелектуальний
регулятор подачі води

Таймер подачі води або багатоканальна система керування
поливом для різних ділянок
зрошування.
5 Інтелектуальний датчик
Датчик надає дані про поточну
вологість ґрунту, температуру
та інтенсивність освітлення.
6 Інтелектуальний
нагнітальний насос
Електронний нагнітальний насос для побутового водопостачання з можливістю мобільного
застосування для поливу саду.

Живлення
7 Інтелектуальне
керування живленням
Адаптери для інтеграції додаткових електричних пристроїв
в інтелектуальну систему
GARDENA.
8 Інтелектуальний
акумулятор напругою 40 В
Системний акумулятор для
всіх пристроїв, що живляться
від літій-іонного акумулятора
напругою 40 В, включно з
тримерами, ножицями для
живої огорожі та пилососами
для листя.
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Набори інтелектуальної системи GARDENA — роботизовані газонокосарки

1

Позначення виробу

Інтелектуальний набір SILENO city

Роботизована газонокосарка SILENO в
наборі1

Роботизована газонокосарка SILENO+ в
наборі1

Артикул №

19066-20

19060-60

19061-60

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/4

1/4

1/4

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

доступно лише в наборі арт. № 19066

доступно лише в наборі арт. № 19060

доступно лише в наборі арт. № 19061

Комплектація

Інтелектуальна система Smart Gateway,
роботизована газонокосарка SILENO city

Інтелектуальна система Smart Gateway,
роботизована газонокосарка SILENO

Інтелектуальна система Smart Gateway,
роботизована газонокосарка SILENO+

Можливість розширення

За допомогою всіх компонентів
інтелектуальної системи.

За допомогою всіх компонентів
інтелектуальної системи.

За допомогою всіх компонентів
інтелектуальної системи.

Тип батареї

Літій-іонний акумулятор

Літій-іонний акумулятор

Літій-іонний акумулятор

Напруга батареї

18 В

18 В

18 В

Ємність батареї

2,1 А-год

2,1 А-год

2,1 А-год

Час заряджання

60 хв

60 хв

60 хв

Приблизний час косіння на одному
заряді

65 хв

60/65 хв

60/65 хв

Рекомендована площа газону

< 500 м²

< 1000 м²

< 1300 м²

Максимальний нахил

До 25 % включно

До 35 % включно

До 35 % включно

Висота зрізання, мін. – макс.

20–50 мм

20–60 мм

20–60 мм

Ріжуче полотно

Диск із трьома лезами

Диск із трьома лезами

Диск із трьома лезами

Система заряджання

автоматична

автоматична

автоматична

Споживання енергії на місяць

7 кВт·год

8 кВт·год

9 кВт·год

Маса

7,0 кг

9,6 кг

9,6 кг

Розміри (Д x Ш x В)

55 x 36 x 22 см

63 x 51 x 25 см

63 x 51 x 25 см

Довжина дроту огорожі

150 м

200 м

250 м

Гачки

200 шт.

400 шт.

400 шт.

Запасні леза

–

9 шт.

9 шт.

З'єднувальні клеми

1

4

4

з'єднувачі

3

5

5

Корпус

Ударостійкий пластик

Ударостійкий пластик

Ударостійкий пластик

Дисплей

РК-дисплей з програмним меню

РК-дисплей з програмним меню

РК-дисплей з програмним меню

Визначає площу косіння

За допомогою обмежувального дроту

За допомогою обмежувального дроту

За допомогою обмежувального дроту

Датчик

Датчик зіткнення, підйому та нахилу

Датчик зіткнення, підйому та нахилу

Датчик зіткнення, підйому та нахилу

Програмування часу косіння

За допомогою панелі вибору, дисплею та
розумного додатку

За допомогою панелі вибору, дисплею та
розумного додатку

За допомогою панелі вибору, дисплею та
розумного додатку

Шланг, що миється

•

–

–

Функція дистанційного запуску

3/налаштовується

3/налаштовується

3/налаштовується

Функція сенсорного керування
SensorControl: регулювання об'єму
косіння відносно швидкості росту
газону

–

–

•

Код EAN

Керування через розумний
додаток

Безкоштовне завантаження, без абонентської плати, є версії для смартфонів, планшетів та Інтернету

Вимоги
Особливості

6

Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК
Може використовуватися в вологих умовах, має захист від крадіжки/ПІН-код, гнучке розміщення зарядної станції,
EasyPassage — автоматичне керування у вузьких зонах, проста процедура оновлення програмного забезпечення.
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Набори інтелектуальної системи GARDENA — роботизовані газонокосарки та регулятори подачі води

Позначення виробу

Інтелектуальна система в наборі

Артикул №
Код EAN

19100-60

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Комплектація

Застосування
Можливість розширення
Вимоги

1/–

Інтелектуальна система сенсорного
управління в наборі
19102-20

Інтелектуальна система регулювання
подачі води в наборі
19103-20

4 078500 018883

4 078500 018906

1/40

1/72

4-кольорова демонстраційна картонна коробка 4-кольорова демонстраційна картонна коробка 4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
–
–
Роботизована газонокосарка SILENO,
Інтелектуальний регулятор подачі води,
Інтелектуальний регулятор подачі води,
інтелектуальний регулятор подачі води,
інтелектуальний датчик.
система Smart Gateway
інтелектуальний датчик, система Smart
Інтелектуальна система Smart Gateway,
Gateway
Косіння газонів та полив рослин за допомогою
Полив рослин за допомогою розумного додатка
розумного додатка
За допомогою всіх компонентів інтелектуальної системи.
Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Компоненти інтелектуальної системи GARDENA — регулятори подачі води

Позначення виробу

Інтелектуальний датчик

Артикул №

19030-20

Код EAN

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

4 078500 018845

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/208

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

Застосування

Вимірювання таких параметрів, як вологість
ґрунту, інтенсивність освітлення та зовнішня
температура, а також вологість ґрунту в системі
керування поливом за допомогою розумного
додатка

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

З чим застосовується
Джерело живлення

З чим застосовується

З усіма наборами інтелектуальної системи.

Джерело живлення

Дві лужні батареї AA 1,5 В (LR6, замовляється
окремо)

Світлодіодний індикатор стану

Світлодіодний індикатор стану

Потужність сигналу для бездротового з'єднання з
системою Gateway

Вологість ґрунту

0–100 %

Інтенсивність освітлення

0–200 000 лк

Програмовані виходи
Тривалість поливу
Частота поливу
Різьба для підключення до крана

Зовнішня температура

Від -1 до +50 °C

Керування через розумний
додаток

Безкоштовне завантаження, без абонентської
плати, є версії для смартфонів, планшетів та
Інтернету

Вимоги

Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до
Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Робочий тиск
Керування через розумний
додаток
Вимоги
Особливості

Інтелектуальний регулятор подачі води
19031-20

4 078500 018869

1/294

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Автоматичний полив за допомогою розумного
додатка, ідеально підходить для використання з
системою мікрокрапельного поливу або системою
зрошування.
З усіма наборами інтелектуальної системи.
Три лужні батареї AA 1,5 В (LR6, замовляється
окремо)
Здійснення поливу, потужність сигналу,
попередження про розрядження акумулятора
1
1 хв – 10 год
Вибір робочих днів
26,5 мм (G 3/4"), 33,3 мм (G 1")
0,5–12 бар
Безкоштовне завантаження, без абонентської
плати, є версії для смартфонів, планшетів та
Інтернету
Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до
Інтернету, смартфон, планшет або ПК
Вибір робочих днів, попередження про замерзання,
що надсилається в додаток, коли температура
опускається нижче 5 °C.
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Набори інтелектуальної системи GARDENA — багатоканальний регулятор напругою 24 В

Позначення виробу

Інтелектуальна система керування поливом у наборі

Інтелектуальна система сенсорного керування поливом у наборі

Артикул №

19108-20

19109-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Комплектація

Багатоканальна інтелектуальна система керування поливом, система
smart Gateway

Багатоканальна інтелектуальна система керування поливом,
інтелектуальний датчик, система smart Gateway

Код EAN

Застосування

На багатьох ділянках поливу за допомогою розумного додатка, керування шістьома клапанами зрошування напругою 24 В одним пристроєм

Можливість розширення

За допомогою інших компонентів інтелектуальної системи, для більшої кількості ділянок з керованим поливом

Вимоги

Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Компонент інтелектуальної системи GARDENA — багатоканальна система керування поливом напругою 24 В

Позначення виробу

Інтелектуальна система керування поливом

Артикул №

19032-20

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

Застосування

На багатьох ділянках поливу за допомогою розумного додатка, керування шістьома клапанами зрошування напругою 24 В одним пристроєм

Може застосовуватися

З клапаном зрошування напругою 24 В (артикул № 1278), системою керування насосом напругою 24 В (артикул № 1273), інтелектуальними датчиками,
усіма наборами інтелектуальної системи.

Джерело живлення

230 В/24 В

Кількість клапанів зрошування
напругою 24 В, якими можна
керувати

6

Індивідуальні програми
зрошування для кожного клапана

Налаштовуються окремо в розумному додатку.

Тривалість поливу протягом кожної
програми

Налаштовуються окремо в розумному додатку.

Придатний до використання на
відкритому повітрі

• Клас захисту IP X4

Магістральний канал для
керування насосом

•

Підключення до клапана

З'єднувальний кабель 24 В (артикул № 1280)

Керування через розумний
додаток

Безкоштовне завантаження, без абонентської плати, є версії для смартфонів, планшетів та Інтернету

Вимоги

Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

8

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА

Набір інтелектуальної системи GARDENA — Електронний
Компонент
нагнітальний
інтелектуальної
насос
системи GARDENA

ENGINEERED
IN GERMANY
Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Інтелектуальний нагнітальний насос в наборі
19106-20

Інтелектуальний нагнітальний насос
19080-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Комплектація
Може оснащуватися/
застосовуватися
Можливості використання

1/12

1/12

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
доступно лише в наборі арт. № 19106
Інтелектуальний електронний нагнітальний насос, система smart Gateway
За допомогою всіх компонентів інтелектуальної системи.

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Інтелектуальний електронний нагнітальний насос
З усіма наборами інтелектуальної системи.

Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Макс. глибина занурення
Привод насоса
Маса

Автоматичне використання непитної води
для поливу саду або для побутових потреб
1300 Вт
5000 л/год
50 м/5,0 бар
8м
Струминний
14 кг

Автоматичне використання непитної води
для поливу саду або для побутових потреб
1300 Вт
5000 л/год
50 м/5,0 бар
8м
Струминний
13,4 кг

Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Макс. температура рідини

47 x 26 x 34 см
35 °C

47 x 26 x 34 см
35 °C

Кабель живлення
Сполучна різьба
Кількість виходів

1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G1)
2 (один може бути під кутом)

1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G1)
2 (один може бути під кутом)

Конденсаторний двигун із
захисним вимикачем від
перегрівання
Регульована за часом робота
Програма для малої кількості
Окрема дренажна пробка

Не потребує технічного обслуговування

Не потребує технічного обслуговування

•
•
•

•
•
•

Клас захисту

IP X4

IP X4

Характерні ознаки
Керування через розумний
додаток
Вимоги
Особливості

Керамічне ущільнення/система подвійного ущільнення, вбудований фільтр попереднього очищення, автоматичне вмикання/вимикання,
попередження про витік, захист від сухого ходу
Безкоштовне завантаження, без абонентської плати, є версії для смартфонів, планшетів та Інтернету
Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон,
планшет або ПК

Просте оновлення програмного забезпечення, вал із нержавіючої сталі

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА
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Компоненти інтелектуальної системи GARDENA — адаптери

Позначення виробу

Інтелектуальний адаптер живлення

Інтелектуальні адаптери живлення
Набір із 3 шт.

Артикул №

19095-20

19096-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Код EAN

Застосування

Зовнішні адаптери із можливістю перемикання для підключення до інтелектуальної системи GARDENA електричних пристроїв
(наприклад, світильників, водних об'єктів, насосів, гірлянд)

Може застосовуватися

З усіма наборами інтелектуальної системи.

Встановлення на відкритому
повітрі (захист від бризок води)

• Клас захисту IP 44

Максимальне перемикальне
навантаження

3680 Вт

Автоматичне вмикання/вимикання

Налаштовуються окремо в розумному додатку.

Ручне вмикання/вимикання

Через розумний додаток

Ручне вмикання/вимикання на
адаптері

•

Двоконтактне повне вимикання

•

Цілорічне застосування за
температур до -20 °С

•

Керування через розумний
додаток

Безкоштовне завантаження, без абонентської плати, є версії для смартфонів, планшетів та Інтернету

Вимоги

Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Інтелектуальний адаптер живлення
для різних варіантів застосування навколо будинку та у саду, а саме:

Освітлення саду

10

Водяні об'єкти

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА

Садові насоси

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА

Компоненти інтелектуальної системи GARDENA — акумуляторна батарея напругою 40
Аксесуари
В

Позначення виробу

Інтелектуальна акумуляторна батарея
BLi-40/100

Інтелектуальна акумуляторна батарея
BLi-40/160

Пристрій для прискореного заряджання
QC40

Артикул №

19090-20

19091-20

9845-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Тип батареї

Літій-іонна

Літій-іонна

–

Максимальна/номінальна
потужність акумулятора

40 В/36 В

40 В/36 В

–

Ємність батареї

2,6 А-год

4,2 А-год

–

Час заряджання

Приблизно 90 хв

Приблизно 2 год 20 хв

–

Індикатор стану заряджання

•

•

–

Маса

700 г

1200 г

–

Інтеграція в розумний додаток

•

•

–

Код EAN

Керування через розумний
додаток

Безкоштовне завантаження, без абонентської плати, є версії для смартфонів, планшетів та
Інтернету

Вимоги

Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Застосування

Усі вироби GARDENA з батареєю напругою 40 В: газонокосарка арт. № 5033, 5038, 5041, ножиці
для живої огорожі арт. № 9860, тример арт. № 9827, садовий пилосос/повітродув арт. № 9338

–
Арт. № 19090, 19091, 9842, 9843
(батарея напругою 40 В)

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32

PowerCut Li-40/30

PowerMax Li-40/37

PowerMax Li-40/41
*Максимальна початкова напруга холостого ходу батареї становить 40 В, номінальна
напруга — 36 В.

PowerJet Li-40
(повітродув та
пилосос)
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА
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Нам 50 років!

Оригінально.
Краще ніж будь-коли.
Тепер із п'ятирічною гарантією.

Дякуємо за вашу довіру протягом останніх 50 років
•
•
•
•
•
•

Надійне та просте підключення: від крану до пристрою.
Якість, надзвичайно тривалий термін служби та надійність — зроблено в Німеччині.
Дуже зручні у використанні.
Безпека, на яку можна покластися — коли і де завгодно.
Широкий і гнучкий асортимент поливальних аксесуарів.
Інноваційні рішення.

На честь дня нашого народження ми пропонуємо Вашій увазі
дивовижні новинки

Захист від бризок
Напрямлений струмінь води. Подача
води без бризок.

Металеві стопорні
гайки
Сам шланг надміцний.

Вбудований захист
від перегину
Запобігає зриву
шланга.

Запатентовано/патент заявлений

12

ПОЛИВ

Зручні рифлені
тримачі
Шланг зручно тримати. Мокрі пальці не
зісковзують.
Усе завдяки м'якому
пластику.

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до крана

Штуцер із внутрішньою різьбою
18200-20

Штуцер із внутрішньою різьбою
18201-20

Штуцер із внутрішньою різьбою
18202-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

12/2304

24/2304

12/2304

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

Артикул №
Код EAN

18200-50

18201-50

18202-50

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування
Варіанти підключення

20/7920

50/10 000

50/10,500

Кран діаметром 16,7 мм (G 3/8") з різьбою
21 мм (G 1/2")

Варіанти підключення до крана
Кран діаметром 21 мм (G 1/2") з різьбою
26,5 мм (G 3/4")

Кран діаметром 26,5 мм (G 3/4") з різьбою
33,3 мм (G 1")

ПОЛИВ

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Також доступні без упаковки

Особливості

Прості та зручні у поводженні

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до крана

Позначення виробу

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

Артикул №

18240-20

18241-20

18242-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/–

12/–

6/–

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

18240-50

18241-50

18242-50

10/–

20/–

20/–

Кран діаметром 16,7 мм (G 3/8") з різьбою
21 мм (G 1/2")

Кран діаметром 21 мм (G 1/2") з різьбою
26,5 мм (G 3/4")

Код EAN

Також доступні без упаковки

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування
Варіанти підключення
Особливості

Варіанти підключення до крана
Кран діаметром 26,5 мм (G 3/4") з різьбою
33,3 мм (G 1")

Захист від бризок: інноваційна форма дозволяє гарантовано подавати воду без бризок; модель з металу

ПОЛИВ

13

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до крана
1

Позначення виробу

Шарнірний штуцер

Шарнірний штуцер

Штуцер без різьби

Штуцер без різьби

Розподілювач
двоканальний1

Розподілювач
двоканальний1

Артикул №

2998-20

2999-20

2907-20

2908-20

938-20

940-20

Код EAN

4 078500299800

4 078500 290708

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/850

10/850

12/960

6/1296

6/684

6/684

Тип упаковки

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

–

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Артикул №

–

998-50

–

–

–

–

Код EAN

–

–

–

–

–

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

–

10/3130

–

–

–

–

Варіанти підключення

Для кранів із
різьбою 33,3 мм
(G 1"), 26,5 мм (G
3/4"), 23 мм (G
5/8") і
21 мм (G 1/2")

Кран діаметром
26,5 мм (G 3/4") з
різьбою 33,3 мм (G
1"), кран діаметром
21 мм (G 1/2") з
різьбою 26,5 мм (G
3/4")

Для кранів без різьби
із зовнішнім
діаметром
15–20 мм

Кран діаметром
21 мм (G 1/2") з
різьбою 26,5 мм
(G 3/4")

Кран діаметром
26,5 мм (G 3/4") з
різьбою 33,3 мм
(G 1")

Особливості

Жодного згинання та перекручування шланга
на крані завдяки шарнірному з'єднувачеві.
Ідеально підходить для використання на візках
для шлангів

Також доступні без упаковки

Застосування

Варіанти підключення до крана
Для кранів без різьби
із зовнішнім
діаметром
14–17 мм

Матеріал, стійкий до корозії

Для одночасного використання з двома
аксесуарами для поливу.
Два регульованих виходи

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до крана

1

Позначення виробу

Розподілювач двоканальний
безшумний
8193-20

Розподільник чотириканальний
безшумний
8194-20

Інтелектуальний лічильник
води1
8188-20

Інтелектуальні лічильники
води — акційна пропозиція1
8189-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/240

2/104

4/288

24/96

Тип упаковки
Інформація щодо продажу

4-кольорова блістерна упаковка
–

4-кольорова блістерна упаковка
–

4-кольорова блістерна упаковка
–

Застосування
Варіанти підключення

Варіанти підключення до крана
Кран діаметром 26,5 мм (G 3/4") з різьбою 33,3 мм (G 1"), кран
діаметром 21 мм (G 1/2") з різьбою 26,5 мм (G 3/4")
–
–
Для роботи з двома
Для роботи з чотирма
поливальними аксесуарами; потік
поливальними аксесуарами
можна регулювати та припиняти;
водночас;регульований потік
підходить для двох блоків
води; підходить для двох
керування поливом або таймерів
автоматичних блоків керування
подачі води GARDENA
поливом або таймерів подачі
води GARDENA

Артикул №
Код EAN

Комплектація
Особливості
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ПОЛИВ

Дисплей
Продається лише в
демонстраційній упаковці (24 шт.)
Контроль споживання води, вимірювання кількості води, що протікає
Кран, розпилювач, дощувач, насос, конектор

–

24 x 8188
Одним натисненням кнопки легко обрати одну з чотирьох функцій:
споживання води на день, за сезон, за цикл поливу і поточна витрата
(л/хв). Акумулятор входить до комплекту

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до крана

Адаптер з різьбою з
аератором
2910-20

Конектор з різьбою

2905-26

Адаптер з різьбою з
аератором
2906-20

10/850

12/1584

6/1728

6/1728

6/1728

4-кольорова блістерна
упаковка
–

4-кольорова блістерна
упаковка
–

4-кольорова блістерна
упаковка
–

4-кольорова блістерна
упаковка
–

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише блоками

–
–

–
–

–
–

–
–

917-50

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування

–

–

–

–

10/4800

Варіанти підключення до
крана

Для забезпечення м'якого
аерованого потоку
без бризок

Варіанти підключення

Для кранів у приміщенні
із зовнішньою різьбою М
22 х 1 і
внутрішньою різьбою М
24 х 1.
Оригінальну систему GARDENA можна швидко
приєднати та від'єднати
після одноразової заміни
душової лійки

Для під'єднання до
штуцера GARDENA

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Особливості

Адаптер без різьби з
аератором
8187-20

Адаптер з аератором

–

Для підключення
оригінальної системи GARDENA
до крана з аератором
Із внутрішньою різьбою
M 22 x 1 і зовнішньою
різьбою 26,5 мм (G 3/4")

Із зовнішньою різьбою M
24 x 1 і 26,5 мм (G 3/4")

Наприклад, для використання на кухні або у ванній

ПОЛИВ

ПОЛИВ

Позначення виробу

2917-20

Для під'єднання
гвинтового шлангового
з'єднання до
штуцера GARDENA
З різьбою 26,5 мм (G
3/4")

Наприклад, на пральній
машині. Захищено
від дітей: від'єднання
здійснюється шляхом
скручування
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Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до вхідного кінця шланга

Позначення виробу

Конектор

Конектор

Конектор Premium

Конектор Premium

Артикул №

18215-20

18216-20

18255-20

18256-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

24/1728

12/1584

12/–

12/–

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

18215-50

18216-50

18255-50

18256-50

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

50/5600

10/3430

10/–

10/–

Застосування

На вхідному кінці шланга

На вхідному кінці шланга

На вхідному кінці шланга

На вхідному кінці шланга

Варіанти підключення

Шланги діаметром 13 мм (1/2") –
15 мм (5/8")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 13 мм (1/2") –
15 мм (5/8")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Код EAN

Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Особливості
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Міцний тримач — затискна гайка особливої форми для надзвичайно
щільного прилягання та
зручного монтажу, м'який пластиковий тримач із канавками для
зручності у користуванні

ПОЛИВ

Сучасний витончений дизайн, м'який пластиковий тримач із
канавками, надзвичайно щільне прилягання завдяки затискній гайці з
металу,
вбудований захист від перегину

Позначення виробу

Конектор з автостопом

Конектор з автостопом

Артикул №
Код EAN

18213-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування
Варіанти підключення
Особливості

18214-20

Конектор з автостопом
Premium
18253-20

Конектор з автостопом
Premium
18254-20

24/1728

12/1584

12/–

12/–

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

18213-50

18214-50

18253-50

18254-50

50/5600

10/3430

10/–

10/–

На вихідному кінці шланга
На вихідному кінці шланга
Шланги діаметром 13 мм (1/2") –
Шланги діаметром 19 мм (3/4")
15 мм (5/8")
М'який пластиковий тримач із канавками для зручності у користуванні,
легка зміна поливальних аксесуарів, від'єднання = автоматичне
припинення подачі води, під'єднання = подача води

На вихідному кінці шланга
На вихідному кінці шланга
Шланги діаметром 13 мм (1/2") –
Шланги діаметром 19 мм (3/4")
15 мм (5/8")
Сучасний витончений дизайн, м'який пластиковий тримач із
канавками, легка зміна
поливальних аксесуарів, від'єднання = автоматичне припинення подачі
води, під'єднання = подача води, надзвичайно щільне прилягання
завдяки затискній гайці
з металу, вбудований захист від перегину

ПОЛИВ
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ПОЛИВ

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до вихідного кінця шланга

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до вихідного кінця шланга

Позначення виробу

Конектор із регулювальним клапаном

Конектор
із регулювальним клапаном

Регулювальний клапан

Артикул №

2942-20

2943-20

2977-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/792

6/792

6/576

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

942-50

943-50

977-50

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/3200

10/2640

10/2640

Застосування

На вихідному кінці шланга

На вихідному кінці шланга

Регулює або вимикає потік води на одному
кінці Y-подібної муфти

Варіанти підключення

Шланги діаметром 13 мм (1/2") – 15 мм
(5/8")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланговий з'єднувач, запірна насадка

Код EAN

Також доступні без упаковки

Артикул №
Код EAN

Особливості

Ідеально підходить для заміни аксесуарів без вимикання крана, особливо якщо вода подається
під високим тиском

Ідеально підходить для регулювання робочого
діапазону дощувача. Щоб від'єднати, просто
потягніть

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до вихідного кінця шланга

Позначення виробу

Адаптер для єврорізьби

Адаптер для єврорізьби
2921-20

Універсальний адаптер для
єврорізьби
2920-26

Універсальний адаптер для
дощувача
5304-20

Артикул №
Код EAN

2922-26

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

6/1728

6/1728

6/1728

10/1320

4-кольорова блістерна упаковка
–

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна упаковка
–

Артикул №
Код EAN

–
–

921-50

–
–

–
–

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування

–

10/3960

–

–

Для під'єднання дощувачів
до шлангового з'єднувача
оригінальної системи GARDENA

Варіанти підключення

Американська різьба

Для всіх дощувачів GARDENA,
що призначені для поливу
прямокутних ділянок (крім
арт. № 8127, 8128)
–

Також доступні без упаковки
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Для під'єднання дощувачів із внутрішньою різьбою до оригінальної
системи GARDENA
Різьба 26,5 мм (G 3/4")

ПОЛИВ

Різьба 13,2 мм (G 1/4")

Оригінальна система GARDENA — варіанти підключення до шланга

Ремонтна муфта

Ремонтна муфта

З'єднувач базової
системи для шлангів

Трійник базової
системи

2931-20

З'єднувач для
регулювального
клапана
2976-20

Артикул №
Код EAN

18232-20

18233-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

24/1728

12/1584

24/2304

6/576

12/2592

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише блоками

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише блоками

18232-50

18233-50

931-50

976-50

934-50

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування

30/5760

10/2000

50/10 500

10/3100

12/4032

Ремонт шланга

Ремонт шланга

Ремонт шланга

Регулює або вимикає
потік води в шлангу

Варіанти підключення

Шланги діаметром 13 мм
Шланги діаметром 19 мм
(1/2") і 15 мм (5/8")
(3/4")
Швидкий ремонт шланга без інструментів: просто
виріжте пошкоджену секцію, вставте ремонтну муфту —
і шланг знову готовий до експлуатації

Шланговий з'єднувач,
запірна насадка
Для подовження шланга,
для переходу від шланга
діаметром 19 мм (3/4") до
шлангів діаметром 13 мм
(1/2")

Шланговий з'єднувач,
запірна насадка
Ідеально підходить для
регулювання діапазону
дощувача

Розбиває потік води
на два, для переходу від
шланга діаметром
19 мм (3/4") до шлангів
діаметром 13 мм (1/2")
Шланговий з'єднувач,
запірна насадка
–

Інформація щодо продажу
Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Особливості

ПОЛИВ

2934-20

ПОЛИВ

Позначення виробу
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Оригінальна система GARDENA — набори

Позначення виробу

Набір конекторів

Набір конекторів з
перехідником

Набір для швидкого
підключення шланга

Набір для підключення
шланга

Набір для швидкого
розгалуження шланга

Артикул №

18281-20

18283-20

18285-20

18286-20

18287-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/936

10/850

6/792

10/900

10/360

Тип упаковки

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Варіанти підключення

Шланги діаметром 13 мм
(1/2") і
15 мм (5/8")

Шланги діаметром 13 мм
(1/2") і
15 мм (5/8")

Шланги з внутрішньою
різьбою M 22 x 1 і
зовнішньою різьбою
26,5 мм (G 3/4")
і діаметром 13 мм (1/2") і
15 мм (5/8")

Шланги з різьбою 26,5 мм
(G 3/4"),
13 мм
(1/2") і 15 мм
(5/8")

Шланги діаметром 13 мм
(1/2") і
15 мм (5/8")

Інформація про виріб, див. артикул

18215

18215, 931

2906, 18201, 18215

18201, 18215

934, 18215

Комплектація

2 x 18215

2 x 18215, 1 x 931

1 x 2906, 18201, 18215

2 x 18201, 1 x 18215

1 x 934, 3 x 18215

Код EAN

Оригінальна система GARDENA — набори

Позначення виробу

Набір ремонтних муфт

Набір з наконечником для
поливу та конектором для
шланга

Набір з наконечником для
поливу та комплектом
конекторів для шланга

Набір Premium з пістолетом
для поливу та комплектом
конекторів для шланга

Артикул №

18280-20

18288-20

18291-20

18298-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/936

10/1120

10/600

6/–

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Варіанти підключення

Шланги діаметром 13 мм (1/2") і
15 мм (5/8")

Шланги діаметром 13 мм (1/2") і
15 мм (5/8")

Шланги діаметром 13 мм (1/2")
і 15 мм (5/8") та кран з різьбою
26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм (G 1")

Шланги діаметром 13 мм (1/2") та
кран з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і
33,3 мм (G 1")

Інформація про виріб, див. артикул

18232

18213, 18300

18202/5305, 18215, 18213,
18300

18242/5305, 18255, 18253,
18305

Комплектація

2 x 18232

1 x 18213, 18300

1 x 18202/5305, 18215, 18213,
18300

1 x 18242/5305, 18255, 18253,
18305

Код EAN
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ПОЛИВ

Позначення виробу

Набір з наконечником для поливу та
комплектом конекторів для шланга
Ювілейний випуск

Акційний набір з наконечником для
поливу та комплектом конекторів для
шланга

Акційний набір з пістолетом для поливу та
комплектом конекторів для шланга

Артикул №

18293-34

18295-34

18299-34

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

30/120

50/200

36/144

Тип упаковки

Демонстраційна коробка

Демонстраційна коробка

Демонстраційна коробка

Інформація щодо продажу

Продається лише в демонстраційній упаковці
(30 шт.)

Продається лише в демонстраційній упаковці
(50 шт.)

Продається лише в демонстраційній упаковці
(36 шт.)

Варіанти підключення

Шланги діаметром 13 мм (1/2") і 15 мм (5/8")
та кран з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм
(G 1")

Шланги діаметром 13 мм (1/2") і 15 мм (5/8")
та кран з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм
(G 1")

Шланги діаметром 13 мм (1/2") і 15 мм (5/8")
та кран з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм
(G 1")

Інформація про виріб, див. артикул

Наконечник 902/5305, 915, 913, 941

18202/5305, 18215, 18213, 18300

18202/5305, 18215, 18213, 18311

Комплектація

1 наконечник x 902/5305, 915, 913, 941

50 x 18291

1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18311

Код EAN

ПОЛИВ
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Оригінальна система GARDENA — 50 років акційних пропозицій

Система GARDENA Profi
System
Система для посилення гідравлічної потужності та збільшення обсягу
води, що подається

Система GARDENA Profi — це спеціальне рішення для випадків, коли використовуються великі обсяги води і поливу вимагають великі
площі. Ця система здатна працювати з високопродуктивними насосами і спеціально призначена для шлангів діаметром 19 мм (3/4").
Також доступні сумісні компоненти для переходу від системи GARDENA Profi до оригінальної системи GARDENA і навпаки.

Система GARDENA Profi System

1

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Штуцер Profi System із внутрішньою різьбою для кранів1
2801-20

Штуцер Profi System із внутрішньою різьбою для кранів1
2802-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

10/1320

10/960

4-кольорова блістерна упаковка
–
Варіанти підключення до крана

4-кольорова блістерна упаковка
–
Варіанти підключення до крана

Варіанти підключення
Особливості

Кран діаметром 21 мм (G 1/2") з різьбою 26,5 мм (G 3/4")
–

Кран діаметром 26,5 мм (G 3/4") з різьбою 33,3 мм (G 1")
Підходить для всіх насосів GARDENA (крім арт. № 1490, 1740, 1742)

Система GARDENA Profi System

1

Позначення виробу

Конектор Profi System
2817-20

Конектор Profi System
із регулювальним клапаном
2819-20

Конектор Profi System з
автостопом1
2814-20

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

10/1120

6/480

10/1320

4-кольорова блістерна упаковка
–
На вхідному кінці шланга

4-кольорова блістерна упаковка
–
На вихідному кінці шланга

4-кольорова блістерна упаковка
–
На вихідному кінці шланга

Варіанти підключення
Особливості

Шланги діаметром 19 мм (3/4")
Спеціальний з'єднувач забезпечує щільну
посадку і знімається, якщо за шланг просто
потягнути

Шланги діаметром 19 мм (3/4")
Ідеально підходить для заміни аксесуарів без
вимикання
крана, особливо якщо вода подається
під високим тиском Для регулювання і
відключення потоку води, спеціальний роз'єм
забезпечує щільну посадку

Шланги діаметром 19 мм (3/4")
При від'єднанні інструменту потік води
автоматично зупиняється, при повторному
приєднанні подача води відновлюється;
дозволяє підключати будь-які аксесуари
оригінальної системи GARDENA до системи
Profi Maxi-Flow, приєднання шлангів діаметром
13 мм (1/2") через перехідник (арт. № 931)
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Система GARDENA Profi System

1

Перехідник Profi System для подовження/
з'єднання шлангів1

Перехідник Profi System1

Y-подібна муфта Profi System

Артикул №

2831-20

2830-20

2833-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1320

10/1320

6/792

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Застосування

Для з'єднання і подовження шлангів

Перехід від системи Profi до оригінальної
системи GARDENA

Розгалуження шлангів у системі Profi

Варіанти підключення

1 вхід 3/4" і 1 вихід 3/4"

1 вхід системи Profi Maxi-Flow,
1 вихід оригінальної системи GARDENA

1 вхід 3/4" і 2 виходи 3/4"

ПОЛИВ

Позначення виробу

Код EAN

Система GARDENA Profi System

1

Позначення виробу

Трійник-муфта Profi System1

Т-подібний трійник Profi1

Універсальний адаптер для єврорізьби1

Артикул №

2834-20

2835-20

2821-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/936

6/792

6/936

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Застосування

Перехід від системи Profi до оригінальної
системи GARDENA

Перехід від системи Profi до оригінальної
системи GARDENA

Дозволяє приєднувати інструменти для поливу
з внутрішньою різьбою до системи Profi

Варіанти підключення

1 вхід системи Profi,
2 виходи оригінальної системи GARDENA

1 вхід системи Profi,
1 вихід системи Profi,
1 вихід оригінальної системи GARDENA

Різьба 26,5 мм (G 3/4")

Код EAN

ПОЛИВ
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Система GARDENA Profi System
1

2

Позначення виробу

Регульований наконечник для поливу
Profi1, 2

Розпилювач Profi

Універсальна штанга для поливу Profi

Артикул №

2818-20

2847-20

2849-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/900

4/312

4/72

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Вид струменя

Жорсткий струмінь, тонке розпилення

М'яке розпилення, жорсткий струмінь, тонке
розпилення

М'яке розпилення, жорсткий струмінь, тонке
розпилення

Код EAN

Характерні ознаки

Вид струменя регулюється, подачу води можна припинити

Можливість підключення до
оригінальної системи GARDENA

–

•

•

Особливості

Велика кількість води, латунна насадка

Захисне кільце на головці розпилювача

Довжина 92 см, захисне кільце на головці
розпилювача

Посилення гідравлічної потужності та збільшення обсягу
води, що подається
Для шлангів діаметром 19 мм (3/4")

Численні приклади застосування
Використовуються у випадках, коли:
- використовуються великі обсяги води;
- поливу вимагають великі площі;
- будуть використовуватися високопродуктивні насоси.
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Насадки/розпилювачі
GARDENA
Своя модель для кожної задачі
Нове покоління насадок/розпилювачів, що вражає:
•
•
•

Великий асортимент виробів для найрізноманітніших завдань поливу.
Інноваційна морозостійкість, що забезпечує стійку якість.
Простота у використанні завдяки ергономічному тригеру з вбудованим фіксатором.
Зручне регулювання швидкості потоку води однією рукою.

ПОЛИВ

•

Запатентовано/патент заявлений

Вироби для найрізноманітніших завдань поливу
Спеціально розроблені і відібрані для завдань поливу:
Насадки — чудово
підходять для чищення

Розпилювачі — ідеальний вибір для поливу

Видалення великих
забруднень за допомогою
жорсткого струменя

Полив рослин за допомогою
м'якого розпилення

Багатофункціональні розпилювачі — ідеально підходять
для всіх видів поливу та чищення

Полив клумб за допомогою
віялового м'якого розпилення

Полив делікатних рослин із
функцією дрібнодисперсного
туману

Штанги для поливу — ідеально підходять для всіх видів
поливу та чищення у віддалених або важкодоступних
місцях

ПОЛИВ
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Насадки — чудово підходять для чищення

Позначення виробу

Пістолет для чищення

Classic
Пістолет для чищення

Comfort
Пістолет для чищення

Premium
Пістолет для чищення

18303-20

Comfort
Пістолет для
чищення — акційна
пропозиція
18303-34

Артикул №
Код EAN

18300-20

18301-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

24/960

10/440

5/420

36/144

5/420

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна
картка
–

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише
в комплекті для
демонстрації (36 шт.).

4-кольорова інформаційна
картка
–

18300-50

18301-50

–
–

–
–

–
–

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування
Вид струменя
Захист від замерзання
Тригер
Фіксатор тригера
Ручка з м'якими пластиковими
елементами
Припинення подачі води
Регулювання потоку води
М'яке пластикове кільце
на головці для захисту від
пошкоджень
Комплектація
Особливості

35/2940

20/960

–

–

–

Позначення виробу

Набір пістолетів для чищення Premium — акційна пропозиція

Пістолет для чищення Premium у наборі із з'єднувачем

Артикул №

18306-32

18306-20

24/240

6/288

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише в демонстраційній упаковці (24 шт.)
Шланги діаметром 13 мм (1/2") і 15 мм (5/8")
18305, 18253
1 x 18305, 18253

4-кольорова інформаційна картка
–
Шланги діаметром 13 мм (1/2") і 15 мм (5/8")
18305, 18253
1 x 18305, 18253

Інформація щодо продажу
Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

•
–
–
•

Ідеально підходить для очищення великих забруднень та поливу дрібнодисперсним туманом
Жорсткий струмінь, дрібнодисперсний туман, регулювання потоку води
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
•
•

•
–
•

•
•
•

•
•
•

–

–
–
Муфта насадки не знімається, тому її неможливо загубити
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

36 x 18303

–
Муфта насадки не
знімається, тому її
неможливо загубити;
виготовлена з міцного
металу або пластику

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Варіанти підключення
Інформація про виріб, див. артикул
Комплектація

18305-20

Позначення виробу

Наконечник для поливу

Пістолет для поливу Classic

Артикул №
Код EAN

18310-20

18311-20

Набір пістолетів для поливу Classic із
з'єднувачами
18312-33

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

6/630

5/300

54/216

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

У демонстраційній упаковці
Продається лише в демонстраційній упаковці
(54 шт.)

18310-50

18311-50

–

Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Застосування
Вид струменя
Захист від замерзання
Тригер
Фіксатор тригера
Ручка з м'якими пластиковими
елементами
Припинення подачі води
Регулювання потоку води
М'яке пластикове кільце
на головці для захисту від
пошкоджень
Комплектація

–

10/1400

•
–
–
•

15/720

–

Ідеально підходить для поливу рослин у горщиках та клумб
М'яке розпилення
•
•
•
•
•
•
–
–

•
•
•

•
•
•

•
–
•

–

–

54 x 18312 + 18213

ПОЛИВ
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Розпилювачі — ідеальний вибір для поливу

Розпилювачі — ідеальний вибір для поливу

Позначення виробу

Пістолет для поливу Comfort для чутливих
рослин
18321-20

Пістолет для поливу клумб Comfort
18319-20

Пістолети для поливу клумб Comfort —
акційна пропозиція
18319-32

4 078500 017244

4 078500 017336

4 078500 017893

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

5/240

4/224

36/144

4-кольорова інформаційна картка
–

4-кольорова інформаційна картка
–

Застосування

Ідеально підходить для м'якого поливу квітів,
чутливих рослин, трав і розсади
Дрібнодисперсний туман, м'яке розпилення
–
•

Артикул №
Код EAN

Вид струменя
Захист від крапання
Захист від замерзання

У демонстраційній упаковці
Продається лише в демонстраційній упаковці
(36 шт.)
Ідеально підходить для поливу клумб та великих ділянок
Напрямлене та віялове м'яке розпилення
•
•

Регулювання ширини
розпилювання
Тригер

–

•

•

•

Фіксатор тригера

•

•

Ручка з м'якими пластиковими
елементами
Припинення подачі води

•

•

•

•

Регулювання потоку води

•

•

М'яке пластикове кільце
на головці для захисту від
пошкоджень
Комплектація

•

•

Особливості

–

–

–

Розпилювачі — ідеальний вибір для поливу та чищення

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Пістолет для чищення та поливу Comfort
18323-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування
Вид струменя
Захист від замерзання

5/240

Фіксатор тригера

•

Ручка з м'якими пластиковими
елементами
Припинення подачі води

•

Регулювання потоку води

•

М'яке пластикове кільце
на головці для захисту від
пошкоджень

•
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36 x 18319
Інтегрована інноваційна система захисту від крапання, яка запобігає
протіканню води після поливу, фільтр, який можна зняти та почистити

4-кольорова інформаційна картка
–
Ідеально підходить для поливу та чищення
Жорсткий струмінь, дрібнодисперсний туман
•

•

ПОЛИВ

Позначення виробу

Багатофункціональний
пістолет для поливу
Classic

Багатофункціональні
пістолети для поливу
Classic — акційна
пропозиція
18313-34

Багатофункціональний
пістолет для поливу
Comfort

Артикул №

18313-20

Кількість в упаковці/упаковок на піддоні
Тип упаковки

5/300
4-кольорова інформаційна
картка
–

48/192
У демонстраційній упаковці

Захист від замерзання

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(48 шт.)
Ідеально підходить для поливу рослин у горщиках та на клумбах,
а також для потужного очищення
М'яке розпилення — струмінь, насичений повітрям —
триточковий жорсткий струмінь
•
•

Тригер

•

Фіксатор тригера

•

Ручка з м'якими пластиковими
елементами
Припинення подачі води
Регулювання потоку води
М'яке пластикове кільце на головці для
захисту від пошкоджень
Комплектація

Код EAN

Інформація щодо продажу
Застосування
Вид струменя

Особливості

Багатофункціональні
пістолети для поливу
Comfort — акційна
пропозиція
18315-34

Багатофункціональний
пістолет для поливу
Premium

4/224
4-кольорова інформаційна
картка
–

36/144
У демонстраційній упаковці

4/224
4-кольорова інформаційна
картка
–

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

48 x 18313

–

36 x 18315

–

18315-20

18317-20

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(36 шт.)
Ідеально підходить для поливу клумб, рослин у горщиках і чутливих рослин, а також для потужного
очищення та видалення бруду
М'яке розпилення, дрібнодисперсний туман, жорсткий струмінь, струмінь, насичений повітрям,
плоский струмінь
•
•
•

Вбудований фільтр, який можна зняти та почистити

ПОЛИВ

Вбудований фільтр, який
можна зняти та почистити,
виготовлений з міцного
металу або пластику

29

ПОЛИВ

Багатофункціональні розпилювачі — ідеально підходять для всіх видів поливу та чищення

Штанги для поливу — ідеально підходять для всіх видів поливу та чищення у віддалених або важкодоступних
місцях

Позначення виробу

Штанга для поливу — акційна пропозиція

Штанга для поливу — акційна пропозиція

Штанга для поливу Classic

Артикул №

18330-34

18330-20

18332-20

Код EAN
4 078500 010245

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

24/96

6/96

6/96

Тип упаковки

У комплекті для демонстрації, без упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається лише в демонстраційній упаковці
(24 шт.)

–

–

Застосування

Ідеально підходить для поливу на відстані

Ідеально підходить для поливу на відстані

Ідеально підходить для поливу на відстані

Вид струменя

М'яке розпилення

М'яке розпилення

М'яке розпилення

Захист від замерзання

•

•

•

Регулювання потоку води

–

–

•

Комплектація

24 штанги для поливу (арт. № 18330)

–

–

Особливості

Довжина 60 см, може підвішуватися з метою компактного зберігання

Характерні ознаки

Довжина 75 см, може підвішуватися з метою
компактного зберігання

Тригер, фіксатор тригера, можливість припинення подачі води, м'яке пластикове кільце на головці для захисту від пошкоджень

Штанги для поливу — ідеально підходять для всіх видів поливу та чищення у віддалених або
важкодоступних місцях

1

Позначення виробу

Штанга для поливу Comfort1

Артикул №
Код EAN

18334-20

Штанга для поливу рослин у підвісних
кошиках Comfort1
18335-20

4 078500 017282

4 078500 017268

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

Штанга для поливу Premium
18336-20

6/96

6/96

6/72

4-кольорова інформаційна картка
–
Ідеально підходить для поливу та очищення у
важкодоступних місцях
М'яке розпилення, жорсткий струмінь

4-кольорова інформаційна картка
–
Ідеально підходить для поливу та очищення з
відстані та у важкодоступних місцях
М'яке розпилення, жорсткий струмінь,
дрібнодисперсний туман
•
–

Захист від замерзання
Регульована насадка для м'якого
розпилення (200°)
Тригер

•
•

4-кольорова інформаційна картка
–
Ідеально підходить для поливу рослин у
підвісних кошиках або горщиках з відстані
М'яке розпилення, струмінь, насичений
повітрям
•
•

•

•

•

Фіксатор тригера
Припинення подачі води
Регулювання потоку води
Ручка з м'якими пластиковими
елементами
М'яке пластикове кільце
на головці для захисту від
пошкоджень
Особливості

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Вид струменя
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Довжина 90 см, може підвішуватися з метою компактного зберігання

ПОЛИВ

Довжина 90 см, може підвішуватися з метою
компактного зберігання, виготовлена з
міцного металу/пластику

ПОЛИВ

Садові душі

Позначення виробу

Душ садовий Solo

Душ садовий Duo

Душ садовий Trio з триногою

Артикул №

961-20

959-20

960-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/72

2/72

2/38

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Максимальна висота

207 см

207 см

220 см

Вид струменя

М'яке розпилення

М'яке розпилення, дрібнодисперсний туман

М'яке розпилення, дрібнодисперсний туман

Припинення подачі води

•

•

•

Регулювання потоку води

•

•

•

Налаштування висоти

•

•

•

Гострий кінець

•

•

–

Тринога

–

–

•

Особливості

–

–

Регульована висота, знімна насадка
із з'єднувальним шлангом довжиною 1,3 м

Код EAN

Садові душі

Позначення виробу

Садовий душ — промоакція

Артикул №

958-30

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/90

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Інформація про виріб

М'яке розпилення, напір води можна регулювати та відключати

Комплектація

10 x 958

ПОЛИВ
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Дощувачі GARDENA

Ідеальна система поливу для кожного саду
Незалежно від розміру вашої садової ділянки в лінійці дощувачів GARDENA знайдеться той, що якнайкраще підходить
саме вам.
Усі дощувачі GARDENA виготовлені з високоякісних матеріалів і гарантують точний та рівномірний полив.

Кругові дощувачі
з різноманітними
налаштуваннями
Від простих
дощувачів для поливу
невеликих ділянок до
високотехнологічних
топових моделей.
З різноманітними
налаштуваннями.

Осцилюючі дощувачі
Забезпечують
рівномірний полив
квадратних і
прямокутних ділянок без
калюж.
Висока якість завдяки
відмовостійкій насадці
та протиковзним
особливостям.
Регульований діапазон.
Для ділянок площею
90-350 м2.

Робочий тиск (у барах) визначає площу поливу.
Дані про продуктивність були отримані за робочого тиску дощувача 4 бар.

32

ПОЛИВ

Дощувачі для поливу
великих ділянок

Зрошення великих
ділянок

Для ділянок площею
до 490 м2. Точне
регулювання ділянки
поливу: від окремого
сектора до повного
кола.

Автоматичний дощувач
AquaContour призначений
для поливу садових ділянок
будь-якої конфігурації
площею до 350 м2.
Дощувач AquaContour
дістає до кожного куточка
саду та запам'ятовує до 50
точок траєкторії поливу.
Передбачена можливість
зручного програмування
двох різних контурів
поливу, наприклад ділянок
перед будинком і за
будинком, і подальшого
виклику програми в будьякий час.

Позначення виробу

Дощувачі Classic — акційна
пропозиція

Дощувачі Classic Fox

Дощувач чотирипозиційний
TWIST — акційна пропозиція

Дощувач Classic Foxtrot

Артикул №

969-20

1951-20

2068-34

1953-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

54/324

6/480

60/240

6/312

Тип упаковки

Демонстраційна коробка

4-кольорова блістерна упаковка

Демонстраційна коробка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише в
демонстраційній упаковці (54 шт.)

–

Продається лише в комплекті для
демонстрації (60 шт.).

–

Площа поливу

До 80 м²

До 100 м²

Повне коло: 80 м²/півкола: 100 м²
Квадрат: 64 м²/прямокутник: 32 м²

До 130 м²

Сектор зрошення

360°

360°

Діапазон розпилення

Макс. діаметр 10 м

Макс. діаметр 11 м

Повне коло: макс. діаметр 10 м/
півколо: r = до 8 м
Квадрат: макс. 8 x 8 м/
прямокутник: макс. 16 x 2 м

Макс. діаметр 13 м

Кріплення

Гострий кінець

Гострий кінець

Гострий кінець

Гострий кінець

Особливості

–

–

Просто повертаючи головку
пристрою

–

Комплектація

54 блістерні упаковки з одним
дощувачем і запірною насадкою
у кожній

–

60 блістерних упаковок з одним
чотирипозиційним дощувачем і
запірною насадкою у кожній

–

Код EAN

360°

Кругові дощувачі
1

Позначення виробу

Дощувач шестипозиційний Classic Boogie

Круговий дощувач Classic Samba1

Круговий дощувач Comfort Mambo1

Артикул №

2073-20

2060-20

2062-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/120

4/72

4/72

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Площа поливу

Повне коло: 80 м²/півкола: 100 м²
Квадрат: 64 м²/прямокутник: 32 м²/еліпс:
11 м²

Від 9 до 250 м2

Від 9 до 310 м2

Сектор зрошення

–

360°

360°

Діапазон розпилення

Повне коло: макс. діаметр 10 м/півколо: r = до
8 м Квадрат: макс. 8 x 8 м/прямокутник: макс.
16 x 2 м Еліпс: до 3 x 5 м/струмінь: 1,5 мм

Діаметр від 3 до 18 м

Діаметр від 3 до 20 м

Можливість регулювання діапазону
поливу

–

–

•

Знімний фільтр

–

Пластмаса

Код EAN

Кріплення

Пластмаса
Пластмасова основа

ПОЛИВ

33

ПОЛИВ

Кругові дощувачі

Кругові дощувачі
1

Позначення виробу

Круговий дощувач Comfort
Vario зі штативом

Круговий дощувач Comfort
Vario зі штативом

Артикул №
Код EAN

1949-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Площа поливу
Сектор зрошення

–
До 225 м²
Від 90° до 360°, сім секторів
поливу
із кроком 45°
Макс. діаметр 17 м
–

Діапазон розпилення
Можливість регулювання діапазону
поливу
Регулювання потоку води
Знімний фільтр
Кріплення
Особливості

34

Тринога для дощувача

1948-20

Круговий дощувач Comfort
Tango з частковим або повним
колом обертання1
2065-20

5/420

5/145

4/72

2/126

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
До 225 м²
Від 90° до 360°, сім секторів
поливу
із кроком 45°
Макс. діаметр 17 м
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Від 9 до 310 м2
Від 5° до 360°

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
–
–

Діаметр від 3 до 20 м
•

–
–

•
Пластмаса
Пластмасова основа

–
–
–

Точне налаштування діапазону
поливу шляхом регулювання
напору

Дозволяє встановлювати кругові,
осцилюючі, розпилювальні та
багатопозиційні дощувачі GARDENA на висоті для рівномірного
поливу високих рослин зверху.
Повна висота: 50 см. Швидке
з'єднання полегшує монтаж,
інструменти для нього не потрібні.
Складані ніжки для швидкого
встановлення та компактного
зберігання

–
Пластмаса
Металевий кілок

–
Пластмаса
Пластмасовий штатив із
металевою вставкою
Спеціальне турбінне колесо гарантує рівномірний полив.
Передбачена можливість регулювання напрямку поливу
Для поливу великих ділянок передбачена можливість з'єднання
декількох дощувачів у ряд (аксесуар: штуцер 18201 або різьбовий
штуцер Profi 2801)

ПОЛИВ

2075-20

Позначення виробу

Осцилюючий дощувач Classic
Polo 220

Осцилюючі дощувачі Classic
Polo — акційна пропозиція

Осцилюючий дощувач Classic
Polo 250

Осцилюючий дощувач Classic
Polo 280

Артикул №

2082-20

2081-34

2083-20

2084-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/200

60/120

5/230

5/90

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Демонстраційна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише в
демонстраційній упаковці (60 шт.)

–

–

Площа поливу

Від 90 до 220 м2

Від 90 до 220 м2

Від 110 до 250 м2

Від 120 до 280 м2

Регульований діапазон

Від 7 м до 17 м

Від 7 м до 17 м

Від 8 м до 18 м

Від 8 м до 18 м

Ширина струменя

до 13 м

до 13 м

до 14 м

до 16 м

М'які пластмасові форсунки

–

–

•

•

Знімний фільтр

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Особливості

–

60 осцилюючих дощувачів Classic
Polo 220 2082

Позначення виробу

Осцилюючий дощувач ZoomMaxx1

Осцилюючий дощувач ZoomMaxx — акційна пропозиція

Дощувач Comfort Aquazoom
250/1

Набір дощувачів Comfort Aquazoom 250/1

Артикул №

8127-20

8128-34

1971-20

1021-34

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/90

16/64

4/96

24/96

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Дисплей

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Дисплей

Інформація щодо продажу

–

Продається лише в комплекті для
демонстрації (16 шт.).

–

Продається лише в
демонстраційній упаковці (24 шт.)

Площа поливу

Від 9 до 216 м2

Від 9 до 216 м2

Від 105 до 250 м2

Від 105 до 250 м2

Регульований діапазон

Від 3 м до 18 м

Від 3 м до 18 м

Від 7 м до 17 м

Від 7 м до 17 м

Ширина струменя

Від 3 м до 12 м

Від 3 м до 12 м

До 15 м

До 15 м

Регулювання діапазону

•

•

•

•

Регулювання ширини струменя

•

•

–

–

Регулювання швидкості потоку

•

•

–

–

М'які пластмасові форсунки

•

•

–

–

Знімний фільтр

Пластмаса

Пластмаса

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Розміри (Д x Ш x В)

–

–

39 x 16 x 9 см

39 x 16 x 9 см

Особливості

Точне налаштування діапазону
поливу та ширини струменя
шляхом регулювання напору

Комплектація: 16 дощувачів
ZoomMaxx 8127

–

Комплектація: 24 осцилюючих
дощувача Aquazoom 250/1 1971

Код EAN

Нержавіюча сталь

Міцна армована алюмінієм трубка з соплами

Осцилюючі дощувачі

1

Код EAN

ПОЛИВ
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Осцилюючі дощувачі

Осцилюючі дощувачі

Позначення виробу

Дощувач Comfort Aquazoom
250/2

Дощувач Comfort Aquazoom
350/2

Дощувач Comfort Aquazoom
350/3

Осцилюючий дощувач
Premium 250

Артикул №

1973-20

1975-20

1977-20

8151-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/68

4/68

4/48

2/136

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Площа поливу

Від 25 до 250 м2

Від 28 до 350 м2

Від 28 до 350 м2

Від 105 до 250 м2

Регульований діапазон

Від 7 м до 18 м

Від 7 м до 21 м

Від 7 м до 21 м

Від 7 м до 17 м

Ширина струменя

Від 3,5 м до 14 м

Від 4 м до 17 м

Від 4 м до 17 м

До 15 м

Регулювання діапазону

•

•

•

•

Регулювання ширини струменя

•

•

•

–

Регулювання швидкості потоку

–

–

•

–

М'які пластмасові форсунки

•

•

•

•

Знімний фільтр

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Розміри (Д x Ш x В)

52 x 16 x 11 см

53,7 x 16 x 11 см

57,5 x 16 x 11 см

–

Особливості

–

–

Точне налаштування діапазону
поливу та ширини струменя
шляхом регулювання напору

–

Код EAN
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Дощувачі для поливу великих ділянок
1

Позначення виробу

Дощувач імпульсний Comfort
на кілку з частковим або
повним колом обертання2

Дощувач імпульсний Comfort
на кілку з частковим або
повним колом обертання —
акційна пропозиція2

Дощувач Comfort Turbo-Drive
на кілку1

Дощувач Comfort Turbo-Drive
на кілку1

Артикул №

8141-20

8142-20

8143-20

8144-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/125

30/120

5/90

5/122

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

Дисплей

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

Продається лише в
демонстраційній упаковці (30 шт.)

–

–

Площа поливу

Від 75 до 490 м2

Від 75 до 490 м2

Від 75 до 450 м2

Від 75 до 450 м2

Сектор зрошення

Від 25° до 360°

Від 25° до 360°

Від 20° до 360°

Від 20° до 360°

Регульований діапазон

Від 5 до 12,5 м

Від 5 до 12,5 м

Від 5 до 12 м

Від 5 до 12 м

Знімний фільтр

–

–

•

•

Кріплення

Гострий кінець

Гострий кінець

Пластмасова основа

Гострий кінець

Матеріал

Пластмаса

Пластмаса

Пластмаса

Пластмаса

Особливості

Передбачена можливість
з'єднання декількох дощувачів у
ряд (аксесуар: штуцер 18201)

Комплектація: 30 імпульсних
дощувачів 8141

Тихий дощувач для поливу великих ділянок. Розподіл води відбувається
рівномірно завдяки двозональному поливу та дефлектору спеціальної
форми.
Запатентований зубчатий турбопривід, стійкий до бруду

Код EAN

Дощувачі для поливу великих ділянок

Позначення виробу

Дощувач імпульсний Premium на кілку з частковим або повним
колом обертання

Дощувач імпульсний Premium на кілку з частковим або повним
колом обертання

Артикул №

8135-20

8136-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/90

5/125

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

Площа поливу

Від 75 до 490 м2

Від 75 до 490 м2

Сектор зрошення

Від 25° до 360°

Від 25° до 360°

Регульований діапазон

Від 5 до 12,5 м

Від 5 до 12,5 м

Кріплення

Міцна пластикова підставка з металевими вставками для забезпечення
стабільності

Металевий кілок

Код EAN

Матеріал
Особливості

Пластмаса з металевим молотком та високоточна латунна форсунка
Передбачена можливість з'єднання декількох дощувачів у ряд (аксесуар: штуцер 18201)

ПОЛИВ
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2

Зрошення великих
ділянок

Дощувачі для поливу великих ділянок
1

2

Позначення виробу

Головка імпульсного дощувача Premium
на кілку
з частковим або повним колом
обертання2
8137-20

Імпульсний дощувач Premium
на тринозі1

Автоматична система зрошення великих
ділянок
Comfort AquaContour1

8138-20

8133-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

6/420

2/48

1/30

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу
Застосування

–
Полив великих ділянок по колу або по
конкретних секторах
Від 75 до 490 м2
Від 25° до 360°

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Полив великих ділянок по колу або по
конкретних секторах
Від 75 до 490 м2
Від 25° до 360°

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Індивідуальна програма поливу саду будь-якої
форми
До 350 м²
Від 25° до 360°, обирається за допомогою
регулювальних кілець
Від 2,5 до 9 м (2 бар)/від 4 до 10,5 м (4 бар) з
можливістю збереження налаштувань

Артикул №
Код EAN

Площа поливу
Сектор зрошення
Діапазон

Від 5 до 12,5 м, регулюється

Управління

–

–

Програмування

–

–

Комплектація

–

–

Кріплення

Накручується на штатив або водопровідну
Міцний штатив для дощувача з розкладними
трубу
ніжками
з'єднувальна різьба 21 мм (G 1/2")
Пластмаса з металевим молотком та високоточна латунна форсунка
–
Повна висота приблизно 100 см

Матеріал
Особливості

За допомогою мембранних клавіш із захистом
від забруднення та чіткими пояснювальними
надписами
Можливість програмування двох різних
контурів поливу з подальшим викликом
програми в будь-який час, можна зберегти до
50 точок траєкторії поливу
Передбачені дві практичні планки з двома
монтажними отворами кожна для точного
позиціювання дощувача на запрограмованій
території поливу, додаються два кілочка для
надійної фіксації планок на траві
–
–
М'які пластикові форсунки для рівномірного
розподілу води

Зрошування ділянок різної форми

Програмування

Монтажна планка

Залежно від програми можна
зберегти до 50 точок траєкторії
поливу.

Передбачена можливість зручного
програмування двох різних контурів
поливу, наприклад ділянок перед
будинком (А) і за будинком (В), з
подальшим викликом програми в
будь-який час.

Передбачені дві планки для
надійного та точного розміщення
дощувача на запрограмованій
території поливу.
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Шланги-дощувачі

Шланг-дощувач

Шланг-дощувач

Шланг-дощувач

Артикул №

995-20

996-20

1995-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/210

5/180

5/210

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Довжина

7,5 м

15 м

7,5 м

Можливість подовження

До 22,5 м (аксесуар 5316-20)

До 22,5 м (аксесуар 5316-20)

До 22,5 м (аксесуар 5316-20)

Будь-якої довжини

•

•

•

ПОЛИВ

Позначення виробу
Код EAN

Застосування

Полив вузьких, довгих ділянок за допомогою дрібнодисперсного туману

Шланги-дощувачі

Позначення виробу

Шланг-дощувач

Шланг-дощувач

Шланг-дощувач

Артикул №

1998-20

1999-20

997-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/150

5/150

100 м/3000 м

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Будь-якої довжини

Інформація щодо продажу

–

–

Продається тільки повними бухтами

Довжина

15 м

15 м

100 м

Можливість подовження

До 22,5 м (аксесуар 5316-20)

До 22,5 м (аксесуар 5316-20)

До 22,5 м (аксесуар 5316-20)

Будь-якої довжини

•

•

•

Код EAN

Застосування

Полив вузьких, довгих ділянок за допомогою дрібнодисперсного туману

ПОЛИВ
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Пористі шланги для крапельного поливу

Позначення виробу

Пористий шланг для крапельного поливу

Пористий шланг для крапельного поливу

Пористий шланг для крапельного поливу

Артикул №

1968-20

1969-20

1987-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/120

5/60

100 м/800 м

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Будь-якої довжини

Інформація щодо продажу

–

–

Продається тільки повними бухтами

Довжина

7,5 м

15 м

100 м

Можливість подовження

До 30 м (аксесуар 1989-20)

До 30 м (аксесуар 1989-20)

–

Будь-якої довжини

•

•

•

Код EAN

Застосування

Раціональний полив рослин, висаджених рядами

Особливості

Оснащений регулятором витрати води і тиску

Продається тільки повними бухтами
(аксесуар 1989-20)

Аксесуари

Позначення виробу

Набір конекторів для шлангів крапельного поливу

Набір конекторів для шлангів-дощувачів

Артикул №

1989-20

5316-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/792

6/792

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

Продається лише блоками

Особливості

До комплекту входять усі вхідні та вихідні з'єднувальні елементи для
підключення шланга крапельного поливу:
з'єднувач з регулятором та запірна насадка

До комплекту входять усі вхідні та вихідні з'єднувальні елементи для
підключення шланга-дощувача

Код EAN
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Система GARDENA
Cleansystem

Водяна система чищення з можливістю комбінування
Оригінальна система GARDENA Cleansystem ідеально впорається з будь-яким завданням із чищення
в будинку чи на садовій ділянці. Просто під’єднайте до ручки Cleansystem відповідну насадку і шланг
GARDENA, а потім підключить шланг до водопровідного крана.
Просто бездоганні
Просте комбінування
М’які щітки якнайкраще підходять
Поєднання різноманітних ручок і
для чищення делікатних поверхонь.
насадок для будь-яких завдань із
Жорсткі щітки пристосовані для
чищення.
чищення жорсткої підлоги.

Просте чищення
Усі водопропускні ручки обладнані
дозатором для миючих засобів
GARDENA та регулятором подачі
чистої води і засобу для догляду.

Просто потужні
Пласкі насадки вичищають та
видаляють стійкий бруд.

ПОЛИВ
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Водопропускні ручки

Позначення виробу

Водопропускна ручка
довжиною 90 см

Водопропускна ручка
довжиною 150 см

Телескопічна водопропускна
ручка

Подовжувач водопропускної
ручки з шарніром

Артикул №

5552-20

5550-20

5554-20

5556-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/72

2/80

2/80

2/144

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Довжина

90 см

150 см

155-260 см

53 см

Гвинтове з'єднання

•

•

•

•

Регулювання напору

•

•

•

–

Припинення подачі води

•

•

•

–

Дозатор (для арт. № 1680)

•

•

•

–

Особливості

–

–

Довжина рукоятки регулюється
телескопічно
від 155 до 260 см.

Легко регульоване шарнірне
з'єднання можна обертати на
45° у будь-який бік, що полегшує
очищення недоступних ділянок
(наприклад, дахи домів на
колесах, фургонів або зимових
садів)

Код EAN

Регулювання напору

Дозатор

З'єднання на ручці

Високоякісні матеріали

Є можливість комфортного
регулювання тиску і напору
води. Потік води можна
повністю перекрити. У процесі
роботи можна використовувати
чисту воду або воду з
додаванням миючих засобів
відповідно до вимог.

У ручку вбудований міцний
дозатор для засобів із
догляду GARDENA (арт.
№ 1680).

Проста, безпечна і надійна
технологія з'єднання
гвинтовим кріпленням
дозволяє без зусиль
приєднувати до ручки будь-які
насадки Cleansystem.

Ручка з високоякісного
алюмінію відрізняється
легкістю і міцністю. Вона
має зручне для тримання
пластикове покриття, що не
дряпається і не ковзає; крім
того, її поверхня не буває
холодною.
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Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Ширина
Матеріал

Шарнірне з'єднання (360°)
Чутливі поверхні
Жорсткі поверхні
Застосування

Як доповнення до водопропускної
ручки оригінальної системи GARDENA Cleansystem
Можливість безпосереднього
приєднання до оригінальної
системи GARDENA
Особливості

Щітка для миття вікон
зі скребком
5564-20

Щітка для миття
5570-20

Щітка для миття
на шарнірі
5560-20

Жорстка щітка
на шарнірі
5562-20

Жорстка щітка
Comfort
5568-20

2/108

2/120

2/120

2/120

2/120

4-кольорова інформаційна
картка з пластиковим
гачком
–
31 х 10 см
Знімний фліс із
мікроволокна для
інтенсивного чищення,
міцна гумова крайка
•
•
–
Поєднання склоочисника
зі скребком; може
використовуватися як
ручний інструмент або
під'єднуватись до ручки
•

4-кольорова інформаційна
картка з пластиковим
гачком
–
27 х 9 см
Щетина: ПЕТ

4-кольорова інформаційна
картка з пластиковим
гачком
–
27 х 13 см
Щетина: ПЕТ

4-кольорова інформаційна
картка з пластиковим
гачком
–
27 х 13 см
Щетина: ПЕТ

4-кольорова інформаційна
картка з пластиковим
гачком
–
27 см
Щетина: ПП

–
•
–
Наприклад, для очищення
автомобілів, фургонів
тощо

•
•
–
Наприклад, для чищення
роликових штор, теплиць,
зимових
садів тощо

•
–
•
Наприклад, для чищення
внутрішніх двориків,
ґанків тощо

–
–
•
Наприклад, для чищення
внутрішніх двориків,
доріжок, під'їзних доріжок
до гаражу тощо

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Функція фіксації для
зручного, якісного миття
без розводів

Щітка повертається
в усіх напрямках із
кроком 30° і без зусиль
підлаштовується під
поверхню, що очищується.
Універсальна м'яка
пластикова смужка
запобігає появі подряпин

Зручна трикутна форма
для очищення у важкодоступних місцях
(особливо у кутках тощо)

ПОЛИВ

Щетинки різної довжини:
забезпечують легке
очищення, особливо
на нерівних поверхнях,
стиках та виїмках. Завдяки
спеціальній пласкій
форсунці та скребку можна
ефективно видалити будьякі стійкі забруднення
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Насадки

Набори

Позначення виробу

Набір для миття автомобіля

Набір для миття підлоги

Артикул №

5580-20

5586-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/36

4/80

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

Застосування

Ніжне, ефективне очищення транспортних засобів та чутливих
поверхонь

Ефективне та ретельне очищення жорстких поверхонь

Інформація про виріб

Див. арт. № 5570, 5552, 1680

Див. арт. № 5568, 5550, 1680

Комплектація

1 щітка для миття (арт. 5570), 1 водопропускна ручка довжиною 90 см
(арт. 5552), 1 миючий засіб
(арт. 1680)

1 жорстка щітка Comfort (арт. 5568), 1 водопропускна ручка довжиною
150 см (арт. 5550),
1 миючий засіб (арт. 1680)

Код EAN

Ручні щітки для миття

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Ручна щітка для миття
987-20

Ручна щітка для миття
984-20

Ручна щітка для миття
5574-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/405

3/240

3/144

Інформація щодо продажу
Щетина
Для чутливих поверхонь
Для жорстких поверхонь
Застосування
Регулювання напору
Припинення подачі води
Можливість безпосереднього
приєднання до оригінальної
системи GARDENA
Можливість використання з
восковими паличками GARDENA
(арт. № 989)
Особливості
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4-кольорова демонстраційна картонна
4-кольорова демонстраційна картонна
4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
коробка
коробка
–
–
–
ПВХ
ПВХ
ПЕТ
•
•
•
–
–
–
Наприклад, для очищення садових меблів, гаражних воріт, транспортних засобів тощо
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Модель малого розміру: гнучка плоска щітка
дозволяє легко виконувати очищення в умовах
обмеженого простору

Велика модель

Чищення можна виконувати однією рукою.
Легка плоска головка щітки
дозволяє легко виконувати очищення в умовах
обмеженого простору.
Універсальна м'яка пластикова смужка
запобігає появі подряпин

ПОЛИВ

Жорсткі щітки

Ручна жорстка щітка
988-20

Ручна жорстка щітка
5572-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Щетина
Для жорстких поверхонь
Застосування
Регулювання напору
Припинення подачі води
Можливість безпосереднього
приєднання до оригінальної
системи GARDENA
Можливість використання з
восковими паличками GARDENA
(арт. № 989)
Особливості

5/405

3/144

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
ПП
•
Наприклад, для чищення садових інструментів, смітників тощо
•
•
•

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
ПП
•
Наприклад, для чищення садових інструментів, садових меблів тощо
•
•
•

•

•

Гнучка плоска щітка дозволяє легко виконувати очищення в умовах
обмеженого простору

Чищення можна виконувати однією рукою. Легка плоска головка щітки
дозволяє легко виконувати очищення в умовах обмеженого простору.
Універсальна м'яка пластикова смужка запобігає появі подряпин

ПОЛИВ

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Аксесуари
1

Позначення виробу

Миючий засіб1

Флісова ганчірка для миття вікон1

Миючі воскові палички

Артикул №

1680-20

5565-20

989-30

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/2080

4/360

10/1320

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

–

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

–

Продається лише блоками

Артикул №

–

–

989-20

Код EAN

–

–

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

–

–

10/5400

Застосування

Для ефективного очищення чутливих та
жорстких
поверхонь і скла

–

–

Особливості

Піддається біологічному розкладанню

Сумісність

Арт. № 5552, 5550, 5554

Код EAN

Також доступні без упаковки

–
Арт. № 5564

Арт. № 984, 987, 988, 5572, 5574

ПОЛИВ
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Візки та котушки
для шлангів GARDENA
Шланг акуратно зберігається,
але він завжди під рукою

Завдяки спеціальному візку, шланг завжди акуратно змотаний і готовий до використання. Більше не треба тягнути
шланг за собою або носити його садом.

Візки для шлангів

Котушка для шланга

Бокс для шланга

Нові пластикові візки для
шлангів серії AquaRoll
мають безліч інноваційних
властивостей.

Спеціальна трикутна
конструкція з низько
розташованим центром
ваги забезпечує високу
стійкість.

Компактний і легкий, що
робить його ідеальним для
використання на ходу, наприклад під час відпочинку на природі або занять
водними видами спорту та
інших розваг.

Для випадків із
особливими вимогами
доступні моделі з металу.
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Ергономічна ручка
забезпечує простоту та
зручність переміщення.

ПОЛИВ

Передбачений механізм
складання кривошипа і
рукоятки.

Настінна котушка для
шланга
Для зручного змотування
шланга стоячи.
Захисна напрямна для легкого змотування та розмотування шланга, навіть навколо
кутів (арт. 2650-20).
Один пристрій виконує дві
функції: зберігання шланга
на стіні або зняття зі стіни у
будь-який час для мобільного
використання в саду (арт.
8009-20).

Візки для шлангів GARDENA
Шланговий візок для саду
будь-якого розміру

ПОЛИВ

Ви легко оберете потрібний товар з нашого чітко впорядкованого асортименту. Більше того, всі наші нові пластикові візки для
шлангів є морозостійкими.
Надзвичайна довговічність, зроблено в Німеччині.
Нові вироби

S

M

AquaRoll S — для невеликих садів
• Для шланга довжиною до
100 м, діаметром 13 мм
(1/2")
• Компактна модель з
ручкою, що регулюється за
висотою

S

M

L

Компактне зберігання
Просто відпустіть
важіль, відрегулюйте
висоту, а потім знову
заблокуйте важіль,
щоб зафіксувати
шланг.

M

L

AquaRoll M — для садів
середніх розмірів
• Для шланга довжиною до
60 м, діаметром 13 мм
(1/2")
• Максимальна стійкість завдяки інноваційній функції
Kick&Stand

L

M

AquaRoll L Easy — для
великих садів
• Для шланга довжиною до
100 м, діаметром 13 мм
(1/2")
• Максимальна стійкість завдяки інноваційній функції
Kick&Stand
• Обладнаний міцною
металевою напрямною
для зручного змотування
шланга

L

Зручне змотування

Функція Kick&Stand:
гарантована стійкість
Ергономічна, зручна Відкидна опорна ніжка не дасть візку впасти.
ручка полегшує
Особлива форма візка та його помітно вищі
змотування. Швидке колеса забезпечують додаткову стійкість
складання кривошипа пристрою. Під час зберігання просто складіть
дозволяє заощадити опорну ніжку.
місце під час зберігання.

ПОЛИВ
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Візки для шлангів

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Набір AquaRoll S
18502-20

Візок для шланга AquaRoll M
18511-20

Набір AquaRoll M
18513-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

18/18

1/19

2/8

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається тільки на піддоні у кількості 18
одиниць
Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 10 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 50 м
–
•
–
Цільна
У зібраному стані

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

Місткість котушки для шланга
Функція Kick&Stand
Захист від замерзання
Шлангова напрямна
Кривошипна ручка
Монтаж
Можливість підключення до системи GARDENA Profi
Мінімальні та максимальні розміри
(Д x Ш x В)
Особливості
Комплектація

Зручна шлангова напрямна з металевою рамою
для додаткової стійкості
Гарантує рівномірне змотування шланга. При використанні кривошипа руки
лишаються чистими.
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–

Продається тільки на піддоні у кількості 8
одиниць
Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 60 м Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 60 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 35 м Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 35 м
•
•
•
•
–
–
Складана
Складана
Потрібно збирати самостійно (інструменти не
У зібраному стані, готовий до використання:
потрібні)
шланг уже оснащений компонентами оригінальної системи GARDENA
Потрібен штуцер Profi арт. 2801

36 x 44 x 48-75 см

43-74 x 38-48 x 67-90 см

Ручка, що регулюється за висотою, кутовий шланговий з'єднувач, пристрій для запобігання крапанню, кривошип може кріпитися с будь-якого боку
(справа чи зліва)
Шланг Classic довжиною 20 м, діаметром
Шланг Classic довжиною 20 м, діаметром
–
13 мм (1/2"), компоненти та наконечник для
13 мм (1/2"), компоненти та наконечник для
поливу оригінальної системи GARDENA
поливу оригінальної системи GARDENA

Усе на своїх місцях

Безпечне
транспортування

Завжди під рукою: насадку
та з'єднувальний шланг можна прикріпити до затискача.

Запобігає витіканню води
із шланга після закінчення
його використання і під час
транспортування.

ПОЛИВ

Кривошип кріпиться з
будь-якого боку
Кривошип кріпиться з
будь-якого боку візка: барабан з кривошипом можна
від'єднати, повернути на 180
градусів і знову прикріпити.

ПОЛИВ

Візки для шлангів

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Візок для шланга AquaRoll M Easy
18515-20

Набір AquaRoll M Easy
18517-20

Візок для шланга AquaRoll L Easy
18520-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/19

3/6

1/16

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

Інформація щодо продажу
Місткість котушки для шланга
Функція Kick&Stand
Захист від замерзання
Шлангова напрямна
Кривошипна ручка
Монтаж
Можливість підключення до системи GARDENA Profi
Мінімальні та максимальні розміри
(Д x Ш x В)
Особливості
Комплектація

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 60 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 35 м
•
•
•
Складана
Потрібно збирати самостійно (інструменти не
потрібні)

Продається тільки на піддоні у кількості 6
одиниць
Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 60 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 35 м
•
•
•
Складана
У зібраному стані, готовий до використання:
шланг уже оснащений компонентами оригінальної системи GARDENA
Потрібен штуцер Profi арт. 2801

43-74 x 38-48 x 72-90 см

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 100 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 80 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 50 м
•
•
•
Складана
Потрібно збирати самостійно (інструменти не
потрібні)

46-74 x 38-48 x 72-90 см

Ручка, що регулюється за висотою, кутовий шланговий з'єднувач, пристрій для запобігання крапанню, кривошип може кріпитися с будь-якого боку
(справа чи зліва)
–
Шланг FLEX довжиною 20 м, діаметром 13 мм
–
(1/2"), компоненти та наконечник для поливу
оригінальної системи GARDENA

ПОЛИВ
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Візки для шлангів

Позначення виробу

Металевий візок для шланга довжиною 60 м

Металевий візок для шланга довжиною 100 м

Артикул №

2681-20

2674-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/8

1/4

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Місткість котушки для шланга

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 60 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 35 м

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 100 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 80 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 50 м
Шланг діаметром 25 мм (1/2") — довжина 25 м

Шлангова напрямна

–

•

Кривошипна ручка

Метал

Метал

Монтаж

У зібраному стані

У частково зібраному стані

Можливість підключення до системи GARDENA Profi

–

У комплекті два штуцера Profi арт. 2801

Розміри (Д x Ш x В)

42 x 47 x 60-95 см

55 x 65 x 89 см

Особливості

Ручка, що регулюється за висотою, із захистом для рук, пристрій для
запобігання крапанню

Кутовий шланговий з'єднувач, пристрій для запобігання крапанню

Код EAN

З'єднувальні комплекти

Позначення виробу

З'єднувальний комплект Classic,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина 1,5 м

З'єднувальний комплект Comfort FLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина 1,5 м

Артикул №

18011-20

18040-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/340

5/340

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

Код EAN

–

Комплектація
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Оснащений компонентами оригінальної системи GARDENA

ПОЛИВ

Котушки та бокси для шлангів

Котушка для шланга Classic 10 в наборі

Котушка для шланга Classic 50

Артикул №
Код EAN

8010-20

8007-20

Настінна котушка для шланга Classic 50
в наборі
8009-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/24

1/32

12/12

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова інформаційна картка

Місткість котушки для шланга

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина
10 м

Пристрій для запобігання крапанню
Складана кривошипна ручка
Можливість підключення до системи GARDENA Profi
Особливості

•

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 50 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 40 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 30 м
•

Продається тільки на піддоні у кількості 12
одиниць
Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 50 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 40 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 30 м
•

•

•

•

Комплектація

Шланг Classic довжиною 10 м, діаметром
13 мм (1/2"), компоненти та наконечник для
поливу оригінальної системи GARDENA

Інформація щодо продажу

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Місткість котушки для шланга
Тиск розриву
Пристрій для запобігання крапанню
Складана кривошипна ручка
Особливості

Комплектація

Потрібен штуцер Profi арт. 2801

Спеціальна трикутна конструкція забезпечує високу стійкість; вбудована ручка, кутове шлангове
з'єднання
–

ПОЛИВ

Позначення виробу

Дві функції: зберігання шланга на стіні або
зняття зі стіни у будь-який час для мобільного
використання в саду. Вбудована ручка, кутове
шлангове з'єднання
Шланг Classic довжиною 20 м, діаметром
13 мм (1/2"), компоненти та наконечник для
поливу оригінальної системи GARDENA. До
комплекту входять настінний кронштейн,
дюбель та гвинти

Бокс для шланга Classic 15 в
наборі

Плоский шланг Classic 15
у касеті

Плоский шланг Classic 20
у касеті

2662-20

756-20

757-20

1/24

1/24

1/108

1/108

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Шланг діаметром 11 мм — довжина 10 м
30 бар
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Шланг діаметром 11 мм — довжина 15 м
30 бар
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Шланг діаметром 12 мм — довжина 15 м
25 бар
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Шланг діаметром 12 мм — довжина 20 м
25 бар
–

•
Легкий, займає мало місця,
вбудована ручка

•
Легкий, займає мало місця,
вбудована ручка

–

Високоякісний шланг Classic довжиною 11,5 м (10 м + з'єднувач
1,5 м), компоненти та наконечник
для поливу оригінальної системи
GARDENA

Високоякісний шланг Classic довжиною 16,5 м (15 м + з'єднувач
1,5 м), компоненти та наконечник
для поливу оригінальної системи
GARDENA

Бокс для шланга довжиною
10 м для терас
18400-20

–
Легкий та компактний, вбудована ручка
Касета з плоским шлангом оснащена автоматичним запобіжним
пристроєм,
що запобігає пошкодженню касети, коли у шлангу, що залишився в
касеті, випадково виникає тиск
Просочений міцний плоский
Просочений міцний плоский
шланг довжиною 15 м, компошланг довжиною 20 м, компоненти та наконечник для поливу
ненти та наконечник для поливу
оригінальної системи GARDENA
оригінальної системи GARDENA

ПОЛИВ
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Додаткові аксесуари для зберігання

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Спіральний шланг для терас довжиною
7,5 м
18411-20

Настінний шланговий кронштейн
зі шлангом

Настінний шланговий кронштейн
зі шлангом

18005-50

18005-20

10/30

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

1/36

5/40

4-кольорова рукавна етикетка
–

4-кольорова інформаційна картка
–

Місткість котушки для шланга

Шланг діаметром 9 мм і довжиною 7,5 м

Особливості

У комплекті шланговий кронштейн для зручного
зберігання та економії місця. Після використання
спіральний шланг автоматично змотується
Компоненти оригінальної системи GARDENA
та насадка для поливу

Комплектація

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише в демонстраційній упаковці
(10 шт.)
Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 35 м Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 35 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 25 м Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 25 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 20 м Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 20 м
Засіб для підвішування садового шланга та компоненти оригінальної системи GARDENA
Шланг Classic довжиною 20 м, діаметром 13 мм (1/2"),
компоненти та наконечник для поливу оригінальної системи GARDENA

Позначення виробу

Настінний кронштейн для шланга

Настінний кронштейн

Настінна котушка для шланга Classic 60
з напрямною

Артикул №

241-20

238-20

2650-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/240

5/90

1/22

Тип упаковки

Без/наклейка

Без/наклейка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Місткість котушки для шланга

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 35 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 25 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 20 м

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 35 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 25 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 20 м

Шланг діаметром 13 мм (1/2") — довжина 60 м
Шланг діаметром 15 мм (5/8") — довжина 50 м
Шланг діаметром 19 мм (3/4") — довжина 35 м

Можливість підключення до системи GARDENA Profi

–

–

Потрібен штуцер Profi арт. 2801

Особливості

Засіб для підвішування садового шланга та
компоненти оригінальної системи GARDENA

Садовий шланг і компоненти системи
GARDENA
тепер мають власне місце і завжди готові до
використання

Напрямна дозволяє змотувати і розмотувати
шланг навколо кутів, до комплекту входять
напрямна шланга та стійкий металевий
кронштейн

Код EAN

52

ПОЛИВ

Настінні автоматичні котушки
для шлангів GARDENA
ПОЛИВ

Зручне рішення для поливу саду

Зручність у використанні стає все важливішим фактором роботи у саду.
Компанія GARDENA пропонує рішення, яке полегшує процес поливу саду за допомогою
настінних автоматичних котушок для шлангів GARDENA.
• Автоматичне змотування шланга забезпечує максимальну практичність без потреби нахи-

лятися, повертати ручку чи бруднити руки.
• Сучасна технологія для безпечного та надійного змотування шланга.
• Витягніть шланг на потрібну довжину — сильно тягнути не потрібно — рівномірне контрольоване змотування.
• Усі моделі оснащені високоякісним шлангом діаметром 13 мм (1/2").
• Вбудований захист від замерзання: усі моделі включають у себе інноваційну технологію
Автоматичне змотування шланга в
захисту від замерзання GARDENA.
настінному боксі
Модель з потужною сталевою пружиною
для безпечного та надійного змотування.

Потужне змотування шланга
• Високоякісна пружина, підібрана під довжину
шланга.

Рівномірне змотування
шланга
Практичність

• Ефективне відцентрове
гальмо.

Під час розмотування шланг зупиняється
з максимальним кроком 50 см.

Витягніть шланг на потрібну довжину —
сильно тягнути не потрібно — рівномірне
контрольоване змотування.
15 м для невеликих садів та внутрішніх
двориків.
25 м для садів середнього розміру.
35 м для великих садів.

Потягніть шланг із мінімальним
зусиллям, щоб
деактивувати замок.

Настінна автоматична котушка на
акумуляторі
Новинка: перша настінна котушка для
шланга з електроприводом, яка забезпечує потужне змотування.

Економія простору
• Бокс для шланга
можна повертати
на 180°.

Висока якість

Ще більш зручна: витягніть шланг на
бажану довжину легко і без зусиль.
Проста процедура автоматичного змотування шланга одним дотиком. Шланг
змотується надійно і рівномірно.
Оснащена високопродуктивним надійним
літій-іонним акумулятором та світлодіодним дисплеєм стану заряду акумулятора.

• У комплекті високоякісний шланг діаметром 13 мм (1/2"),
що забезпечує високий напір води, наприклад при використанні насадки для поливу.

ПОЛИВ
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Настінні автоматичні котушки для шлангів

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Приводний механізм
Захист від замерзання
Розміри (Д x Ш x В)
Комплектація

Особливості

Автоматична котушка для
шланга довжиною 15 м для
міського садівництва
18402-20

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 15 м

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 25 м

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 30 м

8022-20

8023-20

8026-32

1/14

1/14

1/12

1/12

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Сталева пружина
•
47,7 x 21,2 x 39,5 см
У комплекті: 15-метровий
високоякісний шланг GARDENA
діаметром 13 мм (1/2"), з'єднувальний шланг, компоненти
оригінальної системи GARDENA
та розпилювач.
Також додаються настінний
кронштейн з гвинтами, дюбелі та
пристрій для монтажу

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Сталева пружина
•
47,7 x 21,2 x 39,5 см
У комплекті: 15-метровий високоякісний шланг GARDENA діаметром 13 мм (1/2"), з'єднувальний
шланг, компоненти оригінальної
системи GARDENA та насадка
для поливу. Також додаються
настінний кронштейн з гвинтами,
дюбелі та пристрій для монтажу

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Сталева пружина
•
59,3 x 25 x 54,2 см
У комплекті: 25-метровий високоякісний шланг GARDENA діаметром 13 мм (1/2"), з'єднувальний
шланг, компоненти оригінальної
системи GARDENA та насадка
для поливу. Також додаються
настінний кронштейн з гвинтами,
дюбелі та пристрій для монтажу

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Сталева пружина
•
59,3 x 25 x 54,2 см
У комплекті: 30-метровий
високоякісний шланг GARDENA
діаметром 13 мм (1/2"), з'єднувальний шланг, компоненти
оригінальної системи GARDENA
та розпилювач.
Також додаються настінний
кронштейн з гвинтами, дюбелі та
пристрій для монтажу

Вбудований захист від замерзання, може повертатися на 180°, напрямна шланга, вбудована ручка, захист від крадіжки, пристрій для запобігання
крапанню

Позначення виробу

Настінна автоматична котушка
для шланга довжиною 35 м

Настінна автоматична котушка
для шланга довжиною 35 м

Настінна автоматична котушка
для шланга довжиною 35 м з акумулятором

Артикул №

8024-20

8024-32

8025-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/12

1/12

1/12

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Приводний механізм

Сталева пружина

Сталева пружина

Електродвигун

Захист від замерзання

•

•

•

Тип та ємність батареї

–

–

Літій-іонна батарея 18 В/1,6 А-год

Тривалість роботи

–

–

Повністю заряджена батарея забезпечує
70 повних циклів змотування всієї довжини
шланга

Розміри (Д x Ш x В)

59,3 x 25 x 54,2 см

59,3 x 25 x 54,2 см

59,3 x 25 x 54,2 см

Комплектація

У комплекті: 35-метровий високоякісний
шланг GARDENA діаметром 13 мм (1/2"),
з'єднувальний шланг, компоненти оригінальної
системи GARDENA та насадка для поливу.
Також додаються настінний кронштейн з гвинтами, дюбелі та пристрій для монтажу

У комплекті: 35-метровий високоякісний
шланг GARDENA діаметром 13 мм (1/2"),
з'єднувальний шланг, компоненти оригінальної системи GARDENA та розпилювач. Також
додаються настінний кронштейн з гвинтами,
дюбелі та пристрій для монтажу

У комплекті: 35-метровий високоякісний
шланг GARDENA діаметром 13 мм (1/2"), з'єднувальний шланг, компоненти оригінальної
системи GARDENA та насадка для поливу.
Також додаються настінний кронштейн з
гвинтами, дюбелі, пристрій для монтажу та
зарядний пристрій для акумулятора

Код EAN

Особливості

54

Вбудований захист від замерзання, може повертатися на 180°, напрямна шланга, вбудована ручка, захист від крадіжки, пристрій для запобігання
крапанню

ПОЛИВ

Шланги GARDENA

Інноваційні вироби, що ідеально поєднуються між собою!

ПОЛИВ

Завдяки інноваційному профілю Power Grip забезпечується точне та надійне з’єднання між шлангами FLEX GARDENA та
компонентами оригінальної системи поливу GARDENA. Завдяки інноваційним технологіям обидва компоненти взаємодіють, як
шестерні. Ці елементи, виконані у класичному стилі GARDENA, утворюють єдине ціле, як технічно, так і візуально, що гарантує
якість.
Шланги GARDENA не містять фталатів та важких металів і несприйнятливі до УФ випромінювання.
Профіль Power Grip

ПРОФІЛЬ
POWER GRIP
ПРОФІЛЬ POWER
GRIP
• Бездоганне з'єднання

шланга з компонентами
оригінальної системи
GARDENA.
• Оптимальне зчеплення.

Високоякісний спіральний сітчастий текстиль

Високоякісний спіральний сітчастий текстиль
• Здатний витримувати високий тиск
без втрати форми.
• Гнучкий та простий у використанні.
Впізнаваний дизайн
та високоякісне маркування
• Впізнаваний дизайн.
• Спеціальна технологія друку на
гарячій плівці.
GARDENA
GARDENA
Classic
Classic

Профіль Power Grip

–

GARDENA
GARDENAComfort
Comfort
FLEX
FLEX

GARDENA
GARDENAComfort
Comfort
HighFLEX
HighFLEX

GARDENA
GARDENAPremium
Premium
SuperFLEX
SuperFLEX

POWER GRIP

POWER GRIP

POWER GRIP

Не зв'язується у вузли і не
перекручується
Гнучкість
Гнучкість

Стійкість до деформації
Спіральний сітчастий
текстиль
Тиск розриву
Тиск
розриву

–

•

•

•

22 бар
бар
22

25 бар
бар
25

30 бар
бар
30

35 бар
бар
35

Гарантія

Не містять фталатів та важких
металів
Стійкість до УФ-випромінення

Не містять шкідливих речовин
Стійкість до УФ випромінювання

ПОЛИВ
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Шланги Classic
Не зв'язується у вузли і не перекручується
Здатність витримувати високий
тиск без втрати форми
Гнучкість
Тиск розриву

22 бар

Матеріал

ПВХ, високоякісний текстиль

Характерні ознаки

Не містить фталатів та важких металів, стійкий до УФ випромінювання

Позначення виробу

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
15 м

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
18 м

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
18 м

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
20 м

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
20 м, з компонентами системи

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
20 м, з компонентами системи

Артикул №

18000-20

18001-20

18002-20

18003-20

18004-20

18008-20

Код EAN

4 078500002202
Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

4 078500002226

4 078500002257

72/72

72/72

14/42

66/66

66/66

14/42

Інформація щодо продажу

4-кольорова інформаційна картка
Продається тільки на
європіддоні
у кількості 72
одиниць

4-кольорова інформаційна картка
Продається тільки на
європіддоні
у кількості 72
одиниць

4-кольорова інформаційна картка
Продається тільки на
європіддоні у кількості 66 одиниць

4-кольорова інформаційна картка
Продається тільки на
європіддоні у кількості 66 одиниць

Діаметр
Довжина

13 мм (1/2")
15 м

13 мм (1/2")
18 м

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише
в комплекті для
демонстрації (14 шт.).
Приваблива кольорова демонстраційна
упаковка на картонному піддоні
13 мм (1/2")
18 м

13 мм (1/2")
20 м

13 мм (1/2")
20 м

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише
в комплекті для
демонстрації (14 шт.).
Приваблива кольорова демонстраційна
упаковка на картонному піддоні
13 мм (1/2")
20 м

Комплектація

–

–

–

–

Позначення виробу

Настінний кронштейн зі шлангом
Classic діаметром
13 мм (1/2"), довжиною 20 м

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
30 м

Шланг Classic,
діаметр 13 мм
(1/2"), довжина
50 м

Шланг Classic,
діаметр 19 мм
(3/4"), довжина
20 м

Шланг Classic,
діаметр 19 мм
(3/4"), довжина
50 м

Шланг Classic, діаметр 19 мм (3/4")
Будь-якої довжини

Артикул №

18005-20

18009-20

18010-20

18022-20

18025-20

18025-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/30

1/48

1/30

1/36

1/30

50 м/1500 м

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

На котушці для
пристрою подачі
шланга

Інформація щодо продажу

Продається лише
в демонстраційній
упаковці (10 шт.)

–

–

–

–

Продається тільки
повними бухтами

Діаметр

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

19 мм (3/4")

19 мм (3/4")

19 мм (3/4")

Довжина

20 м

30 м

50 м

20 м

50 м

Будь-якої довжини

Комплектація

Шланг, настінний
кронштейн для шланга 241, компоненти
та наконечник для
поливу оригінальної
системи GARDENA

–

–

–

–

–

Компоненти оригінальної системи GARDENA
та насадка для поливу

Код EAN
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Шланги Comfort FLEX
Профіль Power Grip

POWER GRIP

Не зв'язується у вузли і не перекручується
Здатність витримувати високий
тиск без втрати форми

Тиск розриву

25 бар

Матеріал

ПВХ, високоякісний спіральний сітчастий текстиль

Характерні ознаки

Не містить фталатів та важких металів, стійкий до УФ випромінювання

Особливості

Товсті стінки, які забезпечують безпеку та тривалий термін служби

ПОЛИВ

Гнучкість

Позначення виробу

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 10 м

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 15 м

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина 20 м

Артикул №

18030-20

18031-20

18033-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/96

1/68

1/66

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Діаметр

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

Довжина

10 м

15 м

20 м

Комплектація

–

–

–

Позначення виробу

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина 20 м,
з компонентами системи

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина 30 м

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина 50 м

Артикул №

18034-20

18036-20

18039-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/66

1/48

1/30

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Діаметр

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

Довжина

20 см

30 см

50 м

Комплектація

Компоненти оригінальної системи GARDENA
та насадка для поливу

–

–

Код EAN

Код EAN

POWER GRIP

Профіль Power Grip
Інноваційний профіль Power
Grip забезпечує точне та
надійне з’єднання між
шлангами FLEX GARDENA і
компонентами оригінальної
системи поливу GARDENA.

Високоякісний, щільний
спіральний сітчастий
текстиль
Завдяки високоякісному
текстилю садовий шланг не
зв'язується в вузли та не
перекручується. Він дуже
гнучкий і водночас зберігає
форму.

Незвичний дизайн

Не містить фталатів і
важких металів

Його легко впізнати. Ідеально підходить до оригінальної
системи GARDENA.

Шланги GARDENA не містять
важких металів та отруйних
пластифікаторів (фталатів).

ПОЛИВ
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Шланги Comfort FLEX
Профіль Power Grip

POWER GRIP

Не зв'язується у вузли і не перекручується
Здатність витримувати високий
тиск без втрати форми
Гнучкість
Тиск розриву

25 бар

Матеріал

ПВХ, високоякісний спіральний сітчастий текстиль

Характерні ознаки

Не містить фталатів та важких металів, стійкий до УФ випромінювання

Особливості

Товсті стінки, які забезпечують безпеку та тривалий термін служби

Позначення виробу

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 19 мм (3/4"),
довжина 25 м

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 19 мм (3/4"),
довжина 50 м

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 13 мм (1/2")
Будь-якої довжини

Артикул №

18053-20

18055-20

18039-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/30

1/30

50 м/1500 м

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

На котушці для пристрою
подачі шланга

Інформація щодо продажу

–

–

Продається тільки
повними бухтами

Діаметр

19 мм (3/4")

19 мм (3/4")

13 мм (1/2")

Довжина

25 м

50 м

Будь-якої довжини

Комплектація

–

–

–

Позначення виробу

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 19 мм (3/4")
Будь-якої довжини

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 25 мм (1")
Будь-якої довжини

Шланг Comfort FLEX,
діаметр 32 мм (5/4")
Будь-якої довжини

Артикул №

18055-22

18057-22

18058-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

50 м/1500 м

25 м/300 м

25 м/375 м

Тип упаковки

На котушці для пристрою
подачі шланга

На котушці для пристрою
подачі шланга

На котушці для пристрою
подачі шланга

Інформація щодо продажу

Продається тільки
повними бухтами

Продається тільки
повними бухтами

Продається тільки
повними бухтами

Діаметр

19 мм (3/4")

25 мм (1")

32 мм (5/4")

Довжина

Будь-якої довжини

Будь-якої довжини

Будь-якої довжини

Комплектація

–

–

–

Код EAN

Код EAN
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Шланги Comfort HighFLEX
Профіль Power Grip

POWER GRIP

Не зв'язується у вузли і не перекручується
Здатність витримувати високий
тиск без втрати форми

Тиск розриву

30 бар

Матеріал

ПВХ, високоякісний спіральний сітчастий текстиль

Характерні ознаки

Не містить фталатів та важких металів, стійкий до УФ випромінювання

Особливості

Товсті стінки, які забезпечують безпеку та тривалий термін служби

Позначення виробу

Шланг Comfort
HighFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 15 м

Шланг Comfort
HighFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 20 м

Артикул №
Код EAN

18061-20

18063-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Шланг Comfort
HighFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 20 м,
з компонентами
системи
18064-20

ПОЛИВ

Гнучкість

Шланг Comfort
HighFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 30 м

Шланг Comfort
HighFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 50 м

18066-20

18069-20

1/66

1/48

1/30

4 078500 001922

1/78

1/66

Інформація щодо продажу
Діаметр
Довжина

4-кольорова інформаційна
картка
–
13 мм (1/2")
15 м

4-кольорова інформаційна
картка
–
13 мм (1/2")
20 м

4-кольорова інформаційна
картка
–
13 мм (1/2")
20 м

4-кольорова інформаційна
картка
–
13 мм (1/2")
30 м

4-кольорова інформаційна
картка
–
13 мм (1/2")
50 м

Комплектація

–

–

Компоненти оригінальної
системи GARDENA та
насадка для поливу

–

–

Позначення виробу

Шланг Comfort HighFLEX,
діаметр 19 мм (3/4"), довжина
25 м

Шланг Comfort HighFLEX,
діаметр 19 мм (3/4"), довжина
50 м

Шланг Comfort HighFLEX,
діаметр 13 мм (1/2")
Будь-якої довжини

Шланг Comfort HighFLEX,
діаметр 19 мм (3/4")
Будь-якої довжини

Артикул №

18083-20

18085-20

18069-22

18085-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/30

1/30

50 м/1500 м

50 м/1500 м

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

На котушці для пристрою подачі
шланга

На котушці для пристрою подачі
шланга

Інформація щодо продажу

–

–

Продається тільки повними
бухтами

Продається тільки повними
бухтами

Діаметр

19 мм (3/4")

19 мм (3/4")

13 мм (1/2")

19 мм (3/4")

Довжина

25 м

50 м

Будь-якої довжини

Будь-якої довжини

Комплектація

–

–

–

–

Код EAN

ПОЛИВ
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Шланги Premium SuperFLEX
Профіль Power Grip

POWER GRIP

Не зв'язується у вузли і не перекручується
Здатність витримувати високий
тиск без втрати форми
Гнучкість
Тиск розриву

35 бар

Матеріал

ПВХ, високоякісний спіральний сітчастий текстиль

Характерні ознаки

Не містить фталатів та важких металів, стійкий до УФ випромінювання

Особливості

Прозорий зовнішній шланг із перламутровим ефектом.
Товсті стінки, які забезпечують безпеку та тривалий термін служби

Позначення виробу

Шланг Premium SuperFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина
20 м

Шланг Premium SuperFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина
30 м

Шланг Premium SuperFLEX,
діаметр 13 мм (1/2"), довжина
50 м

Шланг Premium SuperFLEX,
діаметр 19 мм (3/4"), довжина
25 м

Артикул №

18093-20

18096-20

18099-20

18113-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/66

1/48

1/30

1/30

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Діаметр

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

13 мм (1/2")

19 мм (3/4")

Довжина

20 м

30 м

50 м

25 м

Код EAN

Гумові шланги Premium
Не зв'язується у вузли і не перекручується
Здатність витримувати високий
тиск без втрати форми
Гнучкість
Тиск розриву

35 бар

Матеріал

Гума EPDM-якості, високоякісний текстиль

Характерні ознаки

Не містить фталатів та важких металів, стійкий до УФ випромінювання

Особливості

Стійкість до погодних умов та озону. Призначені для надвисоких
навантажень, стійкі до нагрівання до +95 °С

Позначення виробу

Гумовий шланг Premium,
діаметр 13 мм (1/2")
Будь-якої довжини

Гумовий шланг Premium,
діаметр 19 мм (3/4")
Будь-якої довжини

Артикул №

4424-22

4434-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

50 м/1500 м

50 м/500 м

Тип упаковки

На котушці для пристрою подачі шланга

На котушці для пристрою подачі шланга

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Продається тільки повними бухтами

Діаметр

13 мм (1/2")

19 мм (3/4")

Довжина

Будь-якої довжини

Будь-якої довжини

Код EAN
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ПОЛИВ

Позначення виробу

Спіральний шланг довжиною 10 м, набір

Спіральний шланг довжиною 10 м, набір — акційна пропозиція

18424-20

4647-20

4646-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/72

4/72

20/40

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише в демонстраційній упаковці
(20 шт.)

Діаметр

9 мм

9 мм

9 мм

Довжина

10 м

10 м

10 м

Матеріал

Поліуретан

Поліуретан

Поліуретан

Артикул №

Шланг довжиною 10 м для терас

Код EAN

Застосування

Для поливу балконних рослин, рослин на терасах та в невеличких садах

Особливості

Після використання спіральний шланг автоматично змотується

Комплектація

Компоненти оригінальної системи GARDENA та пістолет для поливу

ПОЛИВ
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ПОЛИВ

Спіральні шланги

Технічні шланги

Позначення виробу

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Артикул №

4951-20

4953-20

4955-20

4956-20

4958-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

200 м/8800 м

100 м/4400 м

80 м/3520 м

50 м/2000 м

50 м/1500 м

Тип упаковки

На котушці

На котушці

На котушці

На картонному листі

На картонному листі

Код EAN

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Застосування
Розміри
Особливості

Наприклад, фонтани у приміщенні, насоси для ставків, прикраси для фонтану, заглибні насоси тощо
3 x 1 мм

6 x 1,5 мм

8 x 1,5 мм

10 x 2 мм

12 x 2 мм

Не має тканинного армування/стійкий до нагрівання (від -10 °C до +50 °C)/не містить кадмію, свинцю, барію та перероблених домішок

Технічні шланги

Позначення виробу

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Прозорий шланг

Артикул №

4960-20

4962-20

4964-20

4966-20

4968-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

50 м/1500 м

50 м/750 м

40 м/480 м

25 м/450 м

25 м/225 м

Тип упаковки

На картонному листі

На картонному листі

На картонному листі

На картонному листі

На картонному листі

Код EAN

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Застосування
Розміри
Особливості
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Наприклад, фонтани у приміщенні, насоси для ставків, прикраси для фонтану, заглибні насоси тощо
13 x 3 м

16 x 2,5 мм

19 x 3 м

25 x 3,5 мм

32 x 4 мм

Не має тканинного армування/стійкий до нагрівання (від -10 °C до +50 °C)/не містить кадмію, свинцю, барію та перероблених домішок

ПОЛИВ

Позначення виробу

Прозорий шланг
з тканинним армуванням

Прозорий шланг
з тканинним армуванням

Прозорий шланг
з тканинним армуванням

Прозорий шланг
з тканинним армуванням

Прозорий шланг
з тканинним армуванням

Артикул №

4971-20

4973-20

4975-20

4976-20

4978-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

50 м/2200 м

50 м/2200 м

40 м/1760 м

50 м/1500 м

50 м/1500 м

Тип упаковки

На котушці

На котушці

На котушці

На картонному листі

На картонному листі

Код EAN

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Застосування

Спеціально для стисненого повітря

Розміри

6x3м

8x3м

9x3м

10 x 3 м

13 x 3,5 мм

Тиск розриву

60 бар

60 бар

60 бар

60 бар

36 бар

Особливості

Міцне тканинне армування/стійкий до нагрівання (від -10 °C до +50 °C)/не містить кадмію, свинцю, барію та перероблених домішок

ПОЛИВ

63

ПОЛИВ

Технічні шланги

Технічні шланги

Позначення виробу

Прозорий шланг, зелений

Прозорий шланг, зелений

Прозорий шланг, зелений

Прозорий шланг, зелений

Артикул №

4982-20

4985-20

4986-20

4988-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

200 м/8800 м

100 м/4400 м

80 м/3520 м

50 м/2200 м

Тип упаковки

На котушці

На котушці

На котушці

На котушці

Код EAN

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Застосування
Розміри
Особливості

Для фонтанів у приміщенні, насосів для ставків, фонтанних прикрас і особливо для акваріумів
4 x 1 мм

6 x 1,5 мм

8 x 1,5 мм

10 x 2 мм

Не має тканинного армування/стійкий до нагрівання (від -10 °C до +50 °C)/не містить кадмію, свинцю, барію та перероблених домішок

Технічні шланги

Позначення виробу

Рифлений шланг для водойм

Рифлений шланг для водойм

Рифлений шланг для водойм

Рифлений шланг для водойм

Артикул №

7830-20

7831-20

7832-20

7833-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

25 м/500 м

25 м/450 м

25 м/225 м

20 м/120 м

Тип упаковки

На картонному листі

На картонному листі

На картонному листі

На картонному листі

Код EAN

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Застосування
Розміри
Особливості

64

Спеціально розроблені для використання у водоймах і за їхніми межами
19 мм (3/4")

25 мм (1")

32 мм (1 1/4")

38 мм (1 1/2")

Гладкі з'єднувальні кінці для забезпечення водонепроникних з'єднань. Непрозорий ПЕ шланг.
Гнучкий та міцний завдяки спеціальному рифленому дизайну.
Не містить кадмію, свинцю, барію та перероблених домішок

ПОЛИВ

Фітинги для шлангів
GARDENA

Зручні у користуванні, якісні фірмові вироби
ПОЛИВ

Для універсального використання в промисловості, майстернях та садах.
Чітко представлені на роздавальних стійках для фітингів для шлангів.

Латунні швидкорознімні штуцери

Позначення виробу

Швидкорознімний
штуцер

Швидкорознімний
штуцер

Швидкорознімний
штуцер

Швидкорознімний
штуцер

Артикул №

7100-20

7102-20

7103-20

7104-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/3240

5/1680

5/1680

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Код EAN

Застосування
Сумісність

Надійне з'єднання для обох кінців шланга. Ідеально підходить для використання в сільському господарстві, промисловості та торгівлі
Шланги діаметром 13 мм (1/2") і
16 мм (5/8")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 25 мм (1")

ПОЛИВ

Шланги діаметром 32 мм (1 1/4")
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Латунні швидкорознімні штуцери з внутрішньою різьбою

Позначення виробу

Швидкорознімний штуцер із
внутрішньою різьбою

Швидкорознімний штуцер із
внутрішньою різьбою

Швидкорознімний штуцер із
внутрішньою різьбою

Швидкорознімний штуцер із
внутрішньою різьбою

Артикул №

7106-20

7108-20

7109-20

7110-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/3360

10/3360

5/3240

5/1680

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Код EAN

Застосування
Різьба

Для виробів із зовнішньою різьбою, наприклад кранів
21 мм (G 1/2")

26,5 мм (G 3/4")

33,3 мм (G 1")

42 мм (G 1 1/4")

Латунні швидкорознімні штуцери із зовнішньою різьбою

Позначення виробу

Швидкорознімний штуцер із
зовнішньою різьбою

Швидкорознімний штуцер із
зовнішньою різьбою

Швидкорознімний штуцер із
зовнішньою різьбою

Швидкорознімний штуцер із
зовнішньою різьбою

Артикул №

7112-20

7114-20

7115-20

7116-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/3360

10/3360

5/3240

5/3240

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Код EAN

Застосування
Різьба

Для виробів із внутрішньою різьбою, наприклад насосів
21 мм (G 1/2")

26,5 мм (G 3/4")

33,3 мм (G 1")

42 мм (G 1 1/4")

Латунні швидкорознімні форсунки

Позначення виробу

Латунна швидкорознімна форсунка

Латунна швидкорознімна форсунка

Латунна швидкорознімна форсунка

Артикул №

7130-20

7131-20

7132-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/1008

3/1008

3/1080

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

Сумісність

Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 25 мм (1")

Код EAN

Особливості
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Швидко знімається та приєднується. Регулювання напору води аж до припинення подачі

ПОЛИВ

Позначення виробу

Швидкорознімна
заглушка шланга

Швидкорознімний
трійник-муфта

Всмоктувальний
штуцер
високого тиску
7121-20

Всмоктувальний
штуцер
високого тиску
7122-20

Запасна кільцева
прокладка

7119-20

Всмоктувальний
штуцер
високого тиску
7120-20

Артикул №
Код EAN

7118-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/3240

2/672

5/1680

5/1800

5/1800

20/1920

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Застосування

Швидкорознімна
заглушка шланга
для закриття
швидкорознімного
трійника-муфти
GARDENA
(Арт. № 7119)
Швидкорознімний
трійник-муфта
Розподільник
(арт. № 7119)
–

Для розгалуження
шлангів і з'єднання,
наприклад шланга
діаметром 19 мм
(3/4") зі шлангом
діаметром 13 мм
(1/2")
Шланги діаметром
19 мм (3/4"),
13 мм (1/2")

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Запасна кільцева
прокладка
для латунних
швидкорознімних
штуцерів GARDENA

Сумісність

Особливості

5320-20

Для труб під тиском до 40 бар і всмоктувальних шлангів та
шлангів високого тиску

Шланги діаметром
19 мм (3/4")

Шланги діаметром
25 мм (1/2")

–

Шланги діаметром
32 мм (1/4")

–

Захист від від'єднання

–

Латунні штуцери з внутрішньою різьбою для шлангів, рознімні

Позначення виробу

Латунний штуцер із
внутрішньою різьбою
для шланга,
рознімний

Латунний штуцер із
внутрішньою різьбою
для шланга,
рознімний

Латунний штуцер із
внутрішньою різьбою
для шланга,
рознімний

Латунний штуцер із
внутрішньою різьбою
для шланга,
рознімний

Латунний штуцер із
внутрішньою різьбою
для шланга,
рознімний

Артикул №

7140-20

7141-20

7142-20

7143-20

7144-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/6480

10/3360

5/3240

10/6480

10/6480

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Різьба

26,5 мм (G 3/4")

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

26,5 мм (G 3/4")

Сумісність

Шланги діаметром 13 мм
(1/2")

Шланги діаметром 19 мм
(3/4")

Шланги діаметром 25 мм
(1")

Шланги діаметром 13 мм
(1/2")

Шланги діаметром 19 мм
(3/4")

Код EAN

Застосування

Особливості

Підключення до крана

Плоска кільцева прокладка з муфтою і муфтовою гайкою. Не підходить для насосів

ПОЛИВ
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ПОЛИВ

Латунні швидкорознімні штуцери

Латунні штуцери із зовнішньою різьбою для шлангів, суцільні

Позначення виробу

Латунний штуцер із
зовнішньою різьбою для
шланга,
суцільний

Латунний штуцер із
зовнішньою різьбою для
шланга,
суцільний

Латунний штуцер із
зовнішньою різьбою для
шланга,
суцільний

Латунний штуцер для шланга
суцільний, із зовнішньою
різьбою,
пазом і ущільнювальним
кільцем

Артикул №

7146-20

7147-20

7148-20

7149-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/6480

10/6480

10/6480

10/3600

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Код EAN

Застосування

Для виробів із внутрішньою різьбою, наприклад для латунного штуцера-розгалужувача GARDENA діаметром
19 мм (3/4") (арт. № 7155)

Для виробів із внутрішньою
різьбою

Різьба

26,5 мм (G 3/4")

26,5 мм (G 3/4")

33,3 мм (G 1")

47,9 мм (G 1 1/2")

Сумісність

Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 32 мм (1 1/4")

Особливості

–

–

–

Ущільнювальне кільце

Латунні штуцери для шлангів, із трьох частин/латунний штуцер-розгалужувач, прокладка

Позначення виробу

Латунний штуцер для шланга,
із трьох частин

Латунний штуцер для шланга,
із трьох частин

Штуцер-розгалужувач
діаметром 19 мм (3/4")

Плоска прокладка для
різьбового штуцера

Артикул №

7151-20

7152-20

7155-20

5321-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/3240

5/3240

10/2880

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Продається лише блоками

Для подачі води у два
підключених пристрої для поливу,
для розгалуження
шланга, для з'єднання,
наприклад шланга діаметром
19 мм (3/4") зі шлангом
діаметром 13 мм (1/2")

Для штуцера з внутрішньою
різьбою

26,5 мм (G 3/4")

21 мм (G 1/2")

–

Комплектація: 5 шт.

Код EAN

Застосування

Подовження шлангів

Подовження шлангів

Різьба/сумісність

26,5 мм (G 3/4")

Особливості

Плоска кільцева прокладка. З двома шланговими муфтами і муфтовими
гайками
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33,3 мм (G 1")

ПОЛИВ

Латунні форсунки

Стандартна латунна форсунка

Латунна форсунка Deluxe

Латунна форсунка Deluxe

Артикул №

7160-20

7165-20

7166-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/3240

5/1680

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

Сумісність

Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Можливість припинення подачі
води

•

•

•

Регулювання струменя води

•

Особливості

Нерухома шлангова муфта

ПОЛИВ

Позначення виробу
Код EAN

Від жорсткого струменя до дрібнодисперсного туману
Муфта

Латунні ремонтні муфти

Позначення виробу

Ремонтна муфта

Ремонтна муфта

Ремонтна муфта

Ремонтна муфта

Артикул №

7180-20

7181-20

7182-20

7183-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/6480

10/6480

5/3240

5/3240

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Код EAN

Застосування
Сумісність

Для подовження або ремонту шлангів
Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 25 мм (1")

ПОЛИВ

Шланги діаметром 32 мм (1 1/4")
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Хомути для шлангів

Позначення виробу

Хомут для шланга

Хомут для шланга

Хомут для шланга

Хомут для шланга

Хомут для шланга

Хомут для шланга

Артикул №

7190-20

7191-20

7192-20

7193-20

7194-20

7195-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

20/10560

20/10560

20/5760

10/2880

10/2880

5/1440

Тип упаковки

Набір з 2 штук

Набір з 2 штук

Набір з 2 штук

Набір з 2 штук

Набір з 2 штук

Набір з 2 штук

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Код EAN

Застосування

Для з'єднання шлангів

Сумісність

Діапазон затискання
10-16 мм (1/2")

Діапазон затискання
12-20 мм (1/2")

Діапазон затискання
20-32 мм (3/4")

Діапазон затискання
25-40 мм (1")

Діапазон затискання
32-50 мм (1 1/4")

Діапазон затискання
40-60 мм (1 1/2")

Ширина смуги

9 мм

9 мм

9 мм

9 мм

9 мм

9 мм

Матеріал

Оцинкована сталь зі світлою поверхнею

Особливості

Затискач черв'ячного типу, DIN 3017, шестикутна головка зі шліцом

Хомути для шлангів/рознімні хомути/ущільнювальна стрічка

Позначення виробу

Хомут для шланга

Хомут для шланга

Рознімний хомут

Рознімний хомут

Рознімний хомут

Ущільнювальна
стрічка з ПТФЕ

Артикул №

7196-20

7197-20

7210-20

7211-20

7212-20

7219-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/1440

20/10560

10/3600

10/3600

10/3600

10/1560

Тип упаковки

Набір з 2 штук

Набір з 2 штук

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

4-кольорова
блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Код EAN

Застосування

Для з'єднання шлангів

Для надійного кріплення шлангів всмоктування або високого тиску

–
Для ущільнення
різьби без
використання
гумового ущільнення
або ущільнювального
кільця

Сумісність

Діапазон затискання
70-90 мм (3")

Діапазон затискання
7–11 мм

Шланги діаметром
19 мм (3/4")

Шланги діаметром
25 мм (1")

Шланги діаметром
32 мм
(1 1/4")

–

Ширина затискання

9 мм

5 мм

–

–

–

–

Матеріал
Особливості

70

Оцинкована сталь зі світлою поверхнею
Затискач черв'ячного типу, DIN 3017,
шестикутна
головка зі шліцом

ПОЛИВ

Латунь гарячого пресування. З оцинкованими болтами з шестикутними
голівками та гайками

ПТФЕ

–

Довжина 12 м,
ширина 12 мм,
товщина 0,1 мм

–

–

Позначення виробу

Латунний
всмоктувальний
клапан

Латунний
всмоктувальний
клапан

Латунний
всмоктувальний
клапан

Латунний
проміжний
клапан

Латунний
проміжний
клапан

Латунний
проміжний
клапан

Артикул №

7220-20

7221-20

7222-20

7230-20

7231-20

7232-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/1680

5/1800

3/1008

5/1680

5/1800

3/1080

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Код EAN

Застосування
Різьба

Для безвідмовного всмоктування, наприклад для насосів
26,5 мм
(G 3/4")

Матеріал

33,3 мм
(G 1")

42 мм
(G 1 1/4")

Зворотний клапан, наприклад для насосів
26,5 мм
(G 3/4")

Корпус клапана з латуні, грубий фільтр — дрібна сітка з нержавіючої
сталі

Комплектація

Грубий фільтр, кулька клапана, прокладка

33,3 мм
(G 1")

42 мм
(G 1 1/4")

Корпус із твердої латуні
–

–

–

Грубі фільтри/латунні муфти

Позначення виробу

Грубий фільтр

Грубий фільтр

Грубий фільтр

Латунна муфта

Латунна муфта

Латунна муфта

Артикул №

7240-20

7241-20

7242-20

7250-20

7251-20

7252-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/1680

5/1680

5/3240

5/3240

3/1944

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Код EAN

Застосування

Для проміжних клапанів, наприклад до насосів

Для всмоктувальних і проміжних клапанів, наприклад до насосів

Різьба

26,5 мм
(G 3/4")

33,3 мм
(G 1")

42 мм
(G 1 1/4")

26,5 мм
(G 3/4")

33,3 мм
(G 1")

42 мм
(G 1 1/4")

Сумісність

–

–

–

Шланги діаметром
19 мм (3/4")

Шланги діаметром
25 мм (1")

Шланги діаметром
32 мм (1 1/4")

Матеріал

Дрібна сітка з нержавіючої сталі

Латунь

ПОЛИВ

71

ПОЛИВ

Латунні клапани

Латунні різьбові ніпелі

Позначення виробу

Латунний
різьбовий
ніпель

Латунний
різьбовий
ніпель

Латунний
різьбовий
ніпель, зменшений

Латунний
різьбовий
ніпель, зменшений

Латунний
різьбовий
ніпель, зменшений

Латунний
різьбовий
ніпель, зменшений

Артикул №

7260-20

7261-20

7262-20

7263-20

7264-20

7265-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/3240

5/3240

5/3240

5/3240

5/3240

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Код EAN

Застосування
Різьба

Для використання з насосами тощо
26,5 мм
(G 3/4") з
обох боків

33,3 мм
(G 1") з обох
боків

Зовнішня різьба
26,5 мм
(G 3/4")
Зовнішня різьба
21 мм
(G 1/2")

Для зменшення різьби, наприклад для насосів
Зовнішня різьба
33,3 мм
(G 1")
Зовнішня різьба
26,5 мм
(G 3/4")

Зовнішня різьба
26,5 мм
(G 3/4")
Внутрішня різьба
33,3 мм
(G 1")

Внутрішня різьба
33,3 мм
(G 1")
Внутрішня різьба
26,5 мм
(G 3/4")

Латунний різьбовий ніпель/перехідні муфти/латунний різьбовий кутовий штуцер

Позначення виробу

Латунний
різьбовий ніпель,
зменшений

Латунна перехідна
муфта

Латунна перехідна
муфта

Латунна перехідна
муфта

Латунна перехідна
муфта

Різьбовий кутовий
штуцер

Артикул №

7266-20

7270-20

7271-20

7272-20

7273-20

7286-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/3240

5/3240

5/3240

5/3240

5/3240

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Застосування

Для зменшення
різьби, наприклад
для насосів

Різьба

Зовнішня різьба
33,3 мм (G 1")
Внутрішня різьба
42 мм (G 1 1/4")

Зовнішня різьба
26,5 мм (G 3/4")
Внутрішня різьба
21 мм (G 1/2")

Зовнішня різьба
33,3 мм (G 1")
Внутрішня різьба
26,5 мм (G 3/4")

Зовнішня різьба
42 мм (G 1 1/4")
Внутрішня різьба
33,3 мм (G 1")

Зовнішня різьба
47,9 мм (G 1 1/2")
Внутрішня різьба
42 мм (G 1 1/4")

Різьба 26,5 мм (G
3/4")

–

–

–

–

–

Шланг діаметром
13 мм (1/2")

Код EAN
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Для під'єднання, наприклад труби до швидкорознімної муфти

ПОЛИВ

Для зміни напрямку,
наприклад
живильного шлангу
до пральної машини

Позначення виробу

Латунна кутова
муфта з
внутрішньою
різьбою

Латунна кутова
муфта з
внутрішньою
різьбою

Латунна кутова
муфта з
внутрішньою
різьбою

Латунна кутова
муфта з
внутрішньою та
зовнішньою
різьбою

Латунна кутова
муфта з
внутрішньою та
зовнішньою
різьбою

Латунна кутова
муфта з
внутрішньою та
зовнішньою
різьбою

Артикул №

7280-20

7281-20

7282-20

7283-20

7284-20

7285-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/3240

5/1680

5/1800

5/1680

5/1800

5/1800

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

33,3 мм
(G 1")

42 мм
(G 1 1/4")

Код EAN

Застосування
Різьба

Для зміни напрямку, наприклад труби або шланга
26,5 мм
(G 3/4")

33,3 мм
(G 1")

42 мм
(G 1 1/4")

26,5 мм
(G 3/4")

Крани/крани з клапаном

Позначення виробу

Кран зі штуцером

Кран зі штуцером

Кран із кульковим клапаном

Кран із кульковим клапаном

Артикул №

7330-20

7331-20

7332-20

7333-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/1800

5/800

5/1800

5/800

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Код EAN

Застосування

Для використання в приміщенні та на вулиці

Для швидкого забезпечення повного напору води.
Для використання в приміщенні та на вулиці

З'єднання

Різьба 21 мм (G 1/2")

Різьба 26,5 мм (G 3/4")

Різьба 26,5 мм (G 3/4")

Різьба 33,3 мм (G 1")

Сумісність

Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Шланги діаметром 13 мм (1/2")

Шланги діаметром 19 мм (3/4")

Особливості

Матове хромування

ПОЛИВ

73

ПОЛИВ

Латунні кутові муфти

Крани з кульковим клапаном

Позначення виробу

Кран із кульковим клапаном

Кран із кульковим клапаном

Кран із кульковим клапаном

Артикул №

7335-20

7336-20

7337-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/1680

5/1800

3/1080

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

Код EAN

Застосування
Внутрішня різьба

Для швидкого забезпечення повного напору води. Для використання в приміщенні та на вулиці
21 мм (G 1/2") з обох боків

26,5 мм (G 3/4") з обох боків

Особливості

33,3 мм (G 1") з обох боків

Матове хромування

Золотникові запірні вентилі/муфти для шлангів під тиском

Позначення виробу

Золотниковий запірний
вентиль із внутрішньою
різьбою
7340-20

Золотниковий запірний
вентиль із внутрішньою
різьбою
7341-20

Золотниковий запірний
вентиль із внутрішньою
різьбою
7342-20

Муфти для шлангів
під тиском

Муфти для шлангів
під тиском

7350-20

7352-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/1680

3/1008

3/1080

10/1080

10/1560

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу
Застосування

–

–
Підходить тільки для води

–

Внутрішня різьба
Особливості

26,5 мм (G 3/4") з обох боків

33,3 мм (G 1") з обох боків

42 мм (G 1 1/4") з обох боків

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Прозорий шланг
діаметром 6 мм з
тканинним армуванням
GARDENA

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Прозорий шланг
діаметром 9 мм з
тканинним армуванням
GARDENA

Артикул №
Код EAN

–

Робочий тиск: до 12 бар включно

–

З'єднання латунного вставного ніпеля з
швидкорознімною муфтою

Пластмасові шлангові з'єднувачі

Позначення виробу

Шланговий конектор

Шланговий конектор

Шланговий конектор

Шланговий конектор

Шланговий конектор

Артикул №
Код EAN

7290-20

7291-20

7292-20

7293-20

7294-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

20/5760

20/5760

10/1560

10/1560

10/1560

4-кольорова блістерна
упаковка
–

4-кольорова блістерна
упаковка
–

Інформація щодо продажу
Застосування
Сумісність
Комплектація
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Шланги діаметром 4 мм
3 шт.

4-кольорова блістерна
4-кольорова блістерна
упаковка
упаковка
–
–
Для подовження або ремонту шлангів
Шланги діаметром 6 мм
Шланги діаметром 8 мм
Шланги діаметром 10 мм
3 шт.
2 шт.
2 шт.

ПОЛИВ

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Шланги діаметром 12 мм
2 шт.

Пластмасові Т-подібні муфти

Позначення виробу

T-подібна муфта

T-подібна муфта

T-подібна муфта

T-подібна муфта

T-подібна муфта

Артикул №

7300-20

7301-20

7302-20

7303-20

7304-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/2880

10/1560

10/1560

10/1560

10/1560

Тип упаковки

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Сумісність

Шланги діаметром 4 мм

Шланги діаметром 6 мм

Шланги діаметром 8 мм

Шланги діаметром 10 мм

Шланги діаметром 12 мм

Комплектація

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Застосування

Для розгалуження шлангів

Пластмасові перехідні Т-подібні муфти

Позначення виробу

Перехідна Т-подібна
муфта

Перехідна Т-подібна
муфта

Перехідна Т-подібна
муфта

Перехідна Т-подібна
муфта

Перехідна Т-подібна
муфта

Артикул №

7310-20

7311-20

7312-20

7313-20

7314-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/2880

10/1560

10/1560

10/1560

10/1560

Тип упаковки

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Код EAN

Застосування

Для розгалуження шлангів різних розмірів

Сумісність

Шланги діаметром 4-64 мм

Шланги діаметром 6-46 мм

Шланги діаметром 8-68 мм

Шланги діаметром 8-128 мм

Шланги діаметром 12-612 мм

Комплектація

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Пластмасові перехідні муфти

Позначення виробу

Пряма перехідна муфта

Пряма перехідна муфта

Пряма перехідна муфта

Артикул №

7320-20

7321-20

7322-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/2880

10/2880

10/1560

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Код EAN

Застосування
Сумісність

Для з'єднання шлангів різних розмірів
Шланги діаметром 6-4 мм

Шланги діаметром 8-6 мм

ПОЛИВ

Шланги діаметром 12-8 мм
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Насоси GARDENA
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IN GERMANY

Новий асортимент продукції для приведення води у рух
Насоси GARDENA — це серце водогону в будинку та саду.
Ці легкі для користування та високопродуктивні вироби вражають інноваційними зручними додатковими функціями у галузі
зрошування, осушування та подачі води для побутового користування.
Асортимент насосів GARDENA доповнюється широким спектром аксесуарів.
Онлайн-консультант з насосів GARDENA на веб-сайті http://www.gardena.com допоможе вам підібрати найкращий насос для ваших
клієнтів.
Завдяки чіткій структурі та сучасній ергономіці, а також винятковим властивостям продукту та високому рівню якості, зрозуміло,
чому вироби GARDENA користуються таким успіхом.
Полив

Осушення

Поливальні насоси GARDENA ідеально
підходять для поливу садів водою із
свердловин, цистерн та резервуарів
для дощової води, а також для
збільшення тиску води в кранах.

Дренажні насоси GARDENA ідеально
підходять для осушення або
викачування затоплених підвалів,
ставків або будівельних котлованів.

Садові насоси та електронні
нагнітальні насоси

Занурювальні насоси

Підходять для зручного й безпечного
зрошування за допомогою дощувачів,
насадок, розпилювачів та систем
мікрокрапельного поливу.
Насоси для резервуарів з
дощовою водою
Висока продуктивність та зручність
за більшого тиску та пропускної
здатності, ніж у стандартних моделях.

Ряд потужних та інноваційних насосів
для дренажу та викачування чистої чи
трохи брудної води.
Насоси для брудної води
Розроблені спеціально для
викачування брудної води з
частинками бруду діаметром до
38 мм.

Водопостачання для побутового
користування
Для подачі побутової води з колодязів
або цистерн — наприклад, для
пральних машин чи туалетів —
ідеально підходять насосні станції,
електронні насоси високого тиску
та автоматичні занурювальні насоси
високого тиску GARDENA.

Насосні станції ECO
Швидкі, прості в експлуатації та надійні
«розумні» агрегати забезпечують
безперебійну роботу та дозволяють
заощаджувати електроенергію.
Електронні нагнітальні насоси
Дуже компактні — отже, ідеально
підходять для поливу саду. За рахунок
програми зменшення витрат води можуть
використовувати мінімальну кількість
води. Спеціальний дисплей забезпечує
повний контроль усіх важливих функцій
насоса (інтерфейс 24 мовами).
Автоматичні занурювальні
нагнітальні насоси
Для забезпечення автоматичного
побутового водопостачання будинку
та саду безпосередньо з водойми.
Підходять для свердловин діаметром
від 10 см.

Занурювальні нагнітальні насоси
Надійне, безпечне високопродуктивне
рішення з невеликими розмірами.

Рідина, що обробляється: водопровідна та дощова вода, вода з резервуару, що містить хлор.
Не можна перекачувати солону воду, агресивні та легкозаймисті речовини, а також продукти харчування.

76

ПОЛИВ

Садові насоси/садові насоси в наборах

Позначення виробу

Садовий насос Classic 3000/4

Садовий насос Classic 3500/4

Садовий насос Classic 3000/4
у наборі

Садовий насос Classic 3500/4
у наборі

Артикул №

1707-20

1709-20

1717-20

1719-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/27

1/27

12/12

6/12

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Код EAN

Можливості використання

Для поливу, для підвищення тиску, для осушення або перекачування

Потужність електродвигуна

600 Вт

800 Вт

600 Вт

800 Вт

Макс. продуктивність

3100 л/год

3600 л/год

3100 л/год

3600 л/год

Макс. напір і тиск

36 м/3,6 бар

41 м/4,1 бар

36 м/3,6 бар

41 м/4,1 бар

Макс. висота самовсмоктування

7 см

7 см

7 см

7 см

Механізм подачі

Струминний

Струминний

Струминний

Струминний

Маса

6,5 кг

7 кг

6,5 кг

7 кг

Розміри (Д x Ш x В), приблизно

37 x 21 x 28 см

37 x 21 x 28 см

37 x 21 x 28 см

37 x 21 x 28 см

Кабель живлення

1,5 м H07 RNF

1,5 м H07 RNF

1,5 м H07 RNF

1,5 м H07 RNF

Макс. температура рідини

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Сполучна різьба

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

Кількість виходів води

1

2

1

2

Керамічний захист/система
подвійного ущільнення

•

•

•

•

Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні

Не потребує технічного
обслуговування

Не потребує технічного
обслуговування

Не потребує технічного
обслуговування

Не потребує технічного
обслуговування

Окрема дренажна пробка

•

•

•

•

Клас захисту

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Особливості

Вал із нержавіючої сталі

Вал із нержавіючої сталі
Шланг діаметром 13 мм (1/2"), довжиною 20 м у комплекті з фітингами
та шлангом для всмоктування довжиною 3,5 м

Компактні моделі з потужним пусковим механізмом

Простий в експлуатації

Надійне, безпечне високопродуктивне та стійке рішення з
невеликими розмірами.

Великі заливальні отвори та ергономічна ручка.
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Садові насоси

ENGINEERED
IN GERMANY

Позначення виробу

Садовий насос Comfort 4000/5

Садовий насос Comfort 5000/5

Садовий насос Premium 6000/6 inox

Артикул №

1732-20

1734-20

1736-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/12

1/12

1/12

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Код EAN

Можливості використання

Для поливу, для підвищення тиску, для осушення або перекачування

Потужність електродвигуна

1100 Вт

1300 Вт

1300 Вт

Макс. продуктивність

4000 л/год

5000 л/год

6000 л/год

Макс. напір і тиск

45 м/4,5 бар

50 м/5,0 бар

55 м/5,5 бар

Макс. висота самовсмоктування

8м

8м

8м

Механізм подачі

Струминний

Струминний

5-ступінчастий

Маса

12,2 кг

13 кг

14,9 кг

Розміри (Д x Ш x В), приблизно

47 x 25 x 34 см

47 x 25 x 34 см

50 x 25 x 34 см

Кабель живлення

1,5 м H07 RNF

1,5 м H07 RNF

1,5 м H07 RNF

Макс. температура рідини

35 °C

35 °C

35 °C

Сполучна різьба

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

Кількість виходів води

2 (один може бути під кутом)

2 (один може бути під кутом)

2 (один може бути під кутом)

Керамічний захист/система
подвійного ущільнення

•

•

•

Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні

Не потребує технічного обслуговування

Не потребує технічного обслуговування

Не потребує технічного обслуговування

Окрема дренажна пробка

•

•

•

Вбудований фільтр попереднього
очищення

•

•

•

Функція захисту насоса/захист від
сухого ходу

–

•

•

Особливості
Клас захисту

Вал із нержавіючої сталі
IP X4

IP X4

Вал з нержавіючої сталі, корпус насоса з
нержавіючої сталі, низький рівень шуму
IP X4

Функція захисту насоса

Вбудований фільтр

Два виходи (один з шарніром)

Світлодіодний дисплей з функцією
попередження (повідомлення про
помилку).

Захищає насос від домішок.

- Дозволяють одночасно
використовувати два поливальних
пристрої.

Автоматичне безпечне вимкнення
(автовимкнення).

Забезпечує безперебійну роботу
насоса.

Вбудований захист від сухого ходу.
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Насоси для резервуарів із дощовою водою і занурювальні нагнітальні насоси

Позначення виробу

Насос для резервуарів із
дощовою водою Classic
4000/2

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Можливості використання
Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Макс. глибина занурення
Механізм подачі
Макс. температура рідини
Маса, приблизно
Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Кабель живлення
Сполучна різьба
Мотузка для кріплення
Автоматичне вмикання і
вимикання
Пристрій захисту від сухого ходу
Подвійний гідрозахист двигуна
та приводний вал з керамічною
системою захисту
Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні
Захист від всмоктування бруду
Особливості
Клас захисту

Занурювальний нагнітальний
насос
Classic 5500/3

Занурювальний нагнітальний
насос
Classic 6000/4

1740-20

Автоматичний насос для
резервуарів
із дощовою водою Classic
4000/2
1742-20

1461-20

1468-20

1/36

1/36

1/37

1/27

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Для поливу, наприклад з використанням дощувачів, обприскувачів та
системи мікрокрапельного поливу,
для осушення або перекачування
500 Вт
500 Вт
4000 л/год
4000 л/год
20 м/2,0 бар
20 м/2,0 бар
7 см
7 см
2-ступінчастий
2-ступінчастий
35 °C
35 °C
6 кг
5,9 кг
25 x 14,8 x 45 см
25 x 14,8 x 45 см
10 м H05 RNF
10 м H05 RNF
Патрубок 3/4" для безпечного підвішування насоса в резервуарі з
дощовою водою, кутовий, телескопічний
–
–
–
•

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Для роботи дощувачів і систем поливу, для забору води
з великої глибини

Поплавковий вимикач
•

Вбудований
•

900 Вт
5500 л/год
30 м/3,0 бар
12 см
3-ступінчастий
35 °C
9,6 кг
15 x 15 x 45 см
15 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")

1000 Вт
6000 л/год
40 м/4,0 бар
12 см
4-ступінчастий
35 °C
10 кг
15 x 15 x 47 см
15 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")

15 м
–

15 м
–

Поплавковий вимикач
•

Поплавковий вимикач
•

Низький рівень шуму, не потребує обслуговування

Низький рівень шуму, не потребує обслуговування

Має підставку
Вал із нержавіючої сталі
Регулювальний та запірний клапани
IP X8

Фільтр із нержавіючої сталі, стійкої до корозії
Вал із нержавіючої сталі

IP X8

IP X8

IP X8

Потужний та універсальний

Зручний та ощадний

Робота на великій глибині

Для поливу за допомогою дощувачів,
наконечників, розпилювачів або систем
мікрокрапельного поливу.

Автоматичний вимикач (модель Comfort):
зручний, не шкодить насосу та дозволяє
заощаджувати електроенергію.

- Висока швидкість потоку.
- Швидке всмоктування.
- Надійна робота.
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Насоси для свердловин і автоматичні занурювальні нагнітальні насоси
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Позначення виробу

Насос для свердловин
Premium
5500/5 inox

Насос для свердловин
Premium
6000/5 inox

Автоматичний насос для
свердловин Premium
6000/5 inox

Автоматичний занурювальний
нагнітальний
насос Comfort 6000/5

Артикул №

1489-20

1492-20

1499-20

1476-20

1/24

1/24

1/19

1/28

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Можливості використання
Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Макс. глибина занурення
Механізм подачі
Макс. температура рідини
Маса, приблизно
Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Кабель живлення
Сполучна різьба
Мотузка для кріплення
Автоматичне вмикання і
вимикання
Пристрій захисту від сухого ходу
Подвійний гідрозахист двигуна
та приводний вал з керамічною
системою захисту
Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні
Вбудований фільтр
Захист від всмоктування бруду

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Для роботи дощувачів і систем поливу, для забору води з великої
глибини
850 Вт
950 Вт
5500 л/год
6000 л/год
45 м/4,5 бар
50 м/5,0 бар
19 м
19 м
6-ступінчастий
7-ступінчастий
35 °C
35 °C
7,5 кг
8,25 кг
9,8 x 9,8 x 64 см
9,8 x 9,8 x 65 см
22 м/H07 RNF
22 м/H07 RNF
Внутрішня різьба 40 мм (1 1/4"), фітинг насоса також можна
під'єднати до зовнішньої різьби 33,3 мм (1")
22 м
22 м
–
–

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Для автоматичного водопостачання будинку та саду безпосередньо із
свердловин або цистерн
950 Вт
1050 Вт
6000 л/год
6000 л/год
50 м/5,0 бар
45 м/4,5 бар
19 м
12 м
7-ступінчастий
4-ступінчастий
35 °C
35 °C
9 кг
8 кг
9,8 x 9,8 x 85 см
15 x 15 x 51 см
22 м/H07 RNF
15 м/H07 RNF
33,3 мм (G 1")
33,3 мм (G 1")
22 м
•

15 м
•

–
•

–
•

•
•

•
•

Низький рівень шуму, не потребує
обслуговування

Низький рівень шуму, не потребує
обслуговування

Низький рівень шуму, не потребує
обслуговування

Низький рівень шуму, не потребує
обслуговування

Виготовлений із нержавіючої
сталі, стійкої до корозії
Має підставку

Виготовлений із нержавіючої
сталі, стійкої до корозії
Має підставку

Виготовлений із нержавіючої
сталі, стійкої до корозії
Має підставку

Виготовлений із нержавіючої
сталі, стійкої до корозії
Фільтр із нержавіючої сталі,
стійкої до корозії
Вал із нержавіючої сталі

Особливості

Клас захисту

Корпус із нержавіючої сталі, стійкої до корозії.
Ідеально підходить для свердловин діаметром 100 мм.
Вал із нержавіючої сталі
IP X8

IP X8

Інноваційна функція
автоматичного
вмикання та вимикання

Діаметр насоса 98 мм
Ідеально підходить для
використання у вузьких
свердловинах діаметром не
менше 100 мм.

Інтегрований електричний
манометричний вимикач
запускає насос, коли
потрібна вода, а потім
автоматично вимикає його.
Зручний, не шкодить
насосу та дозволяє
заощаджувати
електроенергію.
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Корпус із нержавіючої сталі, стійкої
до корозії.
Ідеально підходить для
свердловин діаметром 100 мм.
Вал із нержавіючої сталі
IP X8

ПОЛИВ

IP X8

насосні станції

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Можливості використання
Номінальна потужність
Еко-режим
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Тиск увімкнення
Тиск вимкнення в еко-режимі/
режимі макс. потужності
Макс. висота самовсмоктування
Механізм подачі
Маса, приблизно
Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Макс. температура рідини
Кабель живлення
Сполучна різьба
Кількість виходів води
Бак
Пристрій захисту від сухого ходу
Багатофункціональний перемикач
(вмикання і вимикання/ручний і
автоматичний режим роботи)
Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні
Окрема дренажна пробка
Особливості
Клас захисту
Характерні ознаки

Насосна станція Classic
3000/4 eco
1753-20

Насосна станція Comfort
4000/5 eco
1754-20

Насосна станція Comfort
5000/5 eco
1755-20

Насосна станція Premium
5000/5 eco inox
1756-20

1/5

1/5

1/5

1/5

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
650 Вт
•
2800 л/год
40 м/4,0 бар
1,5 бар ± 0,1 бар
2,2/3,2 бар

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
картонна коробка
–
–
–
Автоматичне використання непитної води для поливу саду або для побутових потреб
850 Вт
1100 Вт
1200 Вт
•
•
•
3500 л/год
4500 л/год
4500 л/год
45 м/4,5 бар
50 м/5,0 бар
50 м/5,0 бар
1,5 бар ± 0,1 бар
1,8 бар ± 0,1 бар
1,8 бар ± 0,1 бар
2,2/3,2 бар
2,5/3,5 бар
2,5/3,5 бар

8м
Струминний
14 кг
45 x 29 x 62 см
35 °C
1,5 м H05 RNF
33,3 мм (G 1")
1
Не потребує обслуговування
протягом 5 років
–
–

8м
Струминний
15,3 кг
45 x 29 x 62 см
35 °C
1,5 м H05 RNF
33,3 мм (G 1")
3
Не потребує обслуговування
протягом 5 років
•
•

8м
Струминний
17,5 кг
45 x 29 x 62 см
35 °C
1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")
3
Не потребує обслуговування
протягом 5 років
•
•

8м
Струминний
17,3 кг
45 x 29 x 62 см
35 °C
1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")
3
Не потребує обслуговування
протягом 5 років
•
•

Не потребує технічного
обслуговування

Не потребує технічного
обслуговування

Не потребує технічного
обслуговування

Не потребує технічного
обслуговування

•
Вал із нержавіючої сталі

•
Вал із нержавіючої сталі

•
Вал із нержавіючої сталі

•
Бак для води із нержавіючої
сталі, стійкої до корозії, вал із
нержавіючої сталі
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Керамічний захист/система подвійного ущільнення, вбудований фільтр попереднього очищення, зворотний клапан, автоматичне вмикання і
вимикання, тепловий вимикач

Еко-режим

Перевірена технологія

Регульований еко-режим дозволяє
заощадити до 15 % енергії порівняно зі
звичайним режимом.

Функція захисту від сухого ходу та
функція автоматичного захисного
вимикання у разі перегрівання насоса.

ПОЛИВ

Бак не вимагає обслуговування
протягом 5 років
Не потребує заміни мембрани і
заправляння повітрям.
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ПОЛИВ

ENGINEERED
IN GERMANY

Електронні нагнітальні насоси

ENGINEERED
IN GERMANY

Позначення виробу
Артикул №

Електронний нагнітальний
насос
Classic 3500/4E
1757-20

Електронний нагнітальний
насос
Comfort 4000/5E
1758-20

Електронний нагнітальний
насос
Comfort 5000/5E LCD
1759-20

Електронний нагнітальний
насос
Premium 6000/6E LCD inox
1760-20

1/21

1/12

1/12

1/12

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Можливості використання
Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Тиск увімкнення
Макс. висота самовсмоктування
Механізм подачі
Маса, приблизно
Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Макс. температура рідини
Кабель живлення
Сполучна різьба
Кількість виходів води
Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні
Окрема дренажна пробка
Дисплей
Програма зменшення витрат води
Особливості

Клас захисту
Характерні ознаки

800 Вт
3500 л/год
40 м/4,0 бар
2,5 ± 0,2 бар
7м
Струминний
8,3 кг
44 x 20 x 30 см
35 °C
1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")
1
Не потребує технічного
обслуговування
•
Світлодіодний
•
Вал із нержавіючої сталі

•
Світлодіодний
•
Вал із нержавіючої сталі

•
РК-дисплей (24 мови)
•
Вал із нержавіючої сталі

IP X4

IP X4

IP X4

•
РК-дисплей (24 мови)
•
Корпус насоса з нержавіючої
сталі,
низький рівень шуму, вал із
нержавіючої сталі
IP X4

Керамічний захист/система подвійного ущільнення, вбудований фільтр попереднього очищення, автоматичне вмикання і вимикання, функція
попередження про протікання, захист від сухого ходу

Новий зворотний клапан
Забезпечує швидке всмоктування
та безперебійну роботу.
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Автоматичне використання непитної води для поливу саду або для побутових потреб
1100 Вт
1300 Вт
1300 Вт
4000 л/год
5000 л/год
6000 л/год
45 м/4,5 бар
50 м/5,0 бар
55 м/5,5 бар
3,0 ± 0,2 бар
3,2 ± 0,2 бар
3,2 ± 0,2 бар
8м
8м
8м
Струминний
Струминний
5-ступінчастий
12,6 кг
13,4 кг
15,2 кг
47 x 26 x 34 см
47 x 26 x 34 см
50 x 26 x 34 см
35 °C
35 °C
35 °C
1,5 м H07 RNF
1,5 м H07 RNF
1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")
33,3 мм (G 1")
33,3 мм (G 1")
2 (один може бути під кутом)
2 (один може бути під кутом)
2 (один може бути під кутом)
Не потребує технічного
Не потребує технічного
Не потребує технічного
обслуговування
обслуговування
обслуговування

Вбудований фільтр
тонкого очищення

Програма зменшення
витрат води

Запобігає пошкодженню
насоса.

Забезпечує безперебійну
роботу навіть за найнижчої
потреби у воді.

ПОЛИВ

Великий РК-дисплей
Повний контроль усіх функцій
насоса. Вичерпна інформація
щодо можливих несправностей
та засобів їхнього усунення.
Відображення робочих даних,
попередження.

Набір інтелектуальної системи GARDENA —
Електронний нагнітальний насос

Розумний додаток GARDENA

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Інтелектуальний нагнітальний насос в наборі
19106-20

Інтелектуальний нагнітальний насос
19080-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Комплектація

1/12

1/12

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
доступно лише в наборі арт. № 19106
Інтелектуальний електронний нагнітальний насос, система smart
Gateway
За допомогою всіх компонентів інтелектуальної системи.

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Інтелектуальний електронний нагнітальний насос

Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Макс. глибина занурення
Привод насоса
Маса

Автоматичне використання непитної води
для поливу саду або для побутових потреб
1300 Вт
5000 л/год
50 м/5,0 бар
8м
Струминний
14 кг

Автоматичне використання непитної води
для поливу саду або для побутових потреб
1300 Вт
5000 л/год
50 м/5,0 бар
8м
Струминний
13,4 кг

Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Макс. температура рідини

47 x 26 x 34 см
35 °C

47 x 26 x 34 см
35 °C

Кабель живлення
Сполучна різьба
Кількість виходів

1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")
2 (один може бути під кутом)

1,5 м H07 RNF
33,3 мм (G 1")
2 (один може бути під кутом)

Конденсаторний двигун із
захисним вимикачем від
перегрівання
Регульована за часом робота
Програма для малої кількості
Окрема дренажна пробка

Не потребує технічного обслуговування

Не потребує технічного обслуговування

•
•
•

•
•
•

Клас захисту

IP X4

Може оснащуватися/
застосовуватися
Можливості використання

Характерні ознаки
Керування через розумний
додаток
Вимоги
Особливості

ПОЛИВ

ENGINEERED
IN GERMANY

З усіма наборами інтелектуальної системи.

IP X4
Керамічне ущільнення/система подвійного ущільнення, вбудований фільтр попереднього очищення, автоматичне вмикання/вимикання,
попередження про витік, захист від сухого ходу
Безкоштовне завантаження, без абонентської плати, є версії для смартфонів, планшетів та Інтернету

Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК

Система smart Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон,
планшет або ПК
Просте оновлення програмного забезпечення

ПОЛИВ
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Занурювальні насоси

ENGINEERED
IN GERMANY

Позначення виробу

Занурювальний насос
для чистої води Classic
7000/C

Занурювальний насос
Classic 7000

Занурювальний насос
Comfort 9000 aquasensor

Занурювальний насос
Comfort 13000 aquasensor

Занурювальний насос
Premium 21000 inox

Артикул №

1661-20

1780-20

1783-20

1785-20

1787-20

1/41

1/48

1/36

1/36

1/28

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова
4-кольорова
4-кольорова
демонстраційна картонна
демонстраційна картонна
демонстраційна картонна
коробка
коробка
коробка
–
–
–
Для відведення та викачування чистої та злегка брудної води
250 Вт
320 Вт
650 Вт
7000 л/год
9000 л/год
13 000 л/год
6 м/0,6 бар
7 м/0,7 бар
8 м/0,8 бар
Поплавковий вимикач
Аквасенсор
Аквасенсор
7 см
7 см
7 см
1 мм
1 мм
1 мм

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–

5 мм
4,3 кг
23 x 16 x 27 см
10 м H05 RNF
35 °C
41,9 мм (G 1 1/4")
Для шлангів діаметром
13 мм (1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
38 мм (1 1/2")

5 мм
3,8 кг
28 x 17 x 25 см
10 м H05 RNF
35 °C
41,9 мм (G 1 1/4")
Для шлангів діаметром
13 мм (1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
38 мм (1 1/2")

5 мм
5,4 кг
28 x 17 x 28 см
10 м H07 RNF
35 °C
41,9 мм (G 1 1/4")
Для шлангів діаметром
13 мм (1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
38 мм (1 1/2")

Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні
Особливості

5 мм
3,8 кг
23 x 20 x 29 см
10 м H05 RNF
35 °C
41,9 мм (G 1 1/4")
Три окремих адаптери для
шлангів діаметром 13 мм
(1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
32 мм (5/4")
Низький рівень шуму,
не потребує
обслуговування
Вал із нержавіючої сталі

Низький рівень шуму, не
потребує обслуговування

Низький рівень шуму, не
потребує обслуговування

Низький рівень шуму, не
потребує обслуговування

5 мм
8,3 кг
32 x 18 x 34 см
10 м H07 RNF
35 °C
47,8 мм (G 1 1/2")
Для шлангів діаметром
13 мм (1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
38 мм (1 1/2"),
50 мм (2")
Низький рівень шуму, не
потребує обслуговування

Вал із нержавіючої сталі

Вал із нержавіючої сталі

Вал із нержавіючої сталі

Корпус насоса з
нержавіючої сталі,
стійкої до корозії,
вал із нержавіючої сталі

Клас захисту

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Можливості використання
Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Автоматична функція
Макс. глибина занурення
Мінімальний залишковий рівень
всмоктування
Макс. розмір часток бруду
Маса, приблизно
Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Кабель живлення
Макс. температура рідини
Сполучна різьба
З'єднання

300 Вт
7000 л/год
5 м/0,5 бар
Поплавковий вимикач
7 см
5 мм

Висока продуктивність, надійність,
зручність
Ідеальний занурювальний насос для
початківців

Інноваційна технологія аквасенсорів

Інноваційна система швидкого блокування:
просте обслуговування та усунення
несправностей.

Легко регульований рівень увімкнення
та вимкнення датчиків, окремо один від
одного.

Автоматичне відкачування починається з
рівня води всього 5 мм.

Компактний, оскільки не містить
поплавкового вимикача: ідеально підходить
для використання в обмеженому просторі.

Знімний пристрій, що дозволяє легко
перемикатися між ручним та постійним
режимами роботи.

84

Всмоктується майже вся вода до
мінімального залишкового рівня 1 мм (до
сухої поверхні).

ПОЛИВ

1000 Вт
21 000 л/год
11 м/1,1 бар
Поплавковий вимикач
7 см
3м

Насоси для брудної води

Позначення виробу

Занурювальний насос
для брудної води Classic 7000/D

Занурювальний насос
для брудної води Classic 7500

Занурювальний насос
для брудної води Comfort 8500 aquasensor

Занурювальний
насос для брудної води
Premium 20000 inox

1797-20

Занурювальний
насос для брудної
води Comfort 13000
aquasensor
1799-20

Артикул №

1665-20

1795-20

1/37

1/48

1/30

1/26

1/30

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова
4-кольорова
4-кольорова
демонстраційна картонна
демонстраційна картонна
демонстраційна картонна
коробка
коробка
коробка
–
–
–
Для відведення, а також викачування брудної води
340 Вт
380 Вт
680 Вт
7500 л/год
8300 л/год
13 000 л/год
6 м/0,6 бар
6 м/0,6 бар
9 м/0,9 бар
Поплавковий вимикач
Аквасенсор
Аквасенсор
7 см
7 см
7 см
25 мм
30 см
30 см
4,3 кг
4 кг
5,6 кг
27 x 16 x 29 см
26 x 18 x 31 см
26 x 19 x 34 см
10 м H05 RNF
10 м H05 RNF
10 м H07 RNF
35 °C
35 °C
35 °C
41,9 мм (G 1 1/4")
41,9 мм (G 1 1/4")
41,9 мм (G 1 1/4")
Для шлангів діаметром
Для шлангів діаметром
Для шлангів діаметром
13 мм (1/2"),
13 мм (1/2"),
13 мм (1/2"),
16 мм (5/8"),
16 мм (5/8"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
19 мм (3/4"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
25 мм (1"),
25 мм (1"),
38 мм (1 1/2")
38 мм (1 1/2")
38 мм (1 1/2")

1802-20

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Можливості використання
Номінальна потужність
Макс. продуктивність
Макс. напір і тиск
Автоматична функція
Макс. глибина занурення
Макс. розмір часток бруду
Маса, приблизно
Розміри (Д x Ш x В), приблизно
Кабель живлення
Макс. температура рідини
Сполучна різьба
З'єднання

Конденсаторний двигун із
вимикачем, що спрацьовує при
перегріванні
Особливості

300 Вт
7000 л/год
5 м/0,5 бар
Поплавковий вимикач
7 см
25 мм
4 кг
23 x 20 x 31 см
10 м H05 RNF
35 °C
41,9 мм (G 1 1/4")
Три окремих адаптери для
шлангів діаметром 13 мм
(1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
32 мм (5/4")
Низький рівень шуму,
не потребує
обслуговування
Вал із нержавіючої сталі

Клас захисту

IP X8

Низький рівень шуму,
не потребує
обслуговування
Вал із нержавіючої сталі

Низький рівень шуму,
не потребує
обслуговування
Вал із нержавіючої сталі

Низький рівень шуму,
не потребує
обслуговування
Вал із нержавіючої сталі

IP X8

IP X8

IP X8

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
1050 Вт
20 000 л/год
11 м/1,1 бар
Поплавковий вимикач
7 см
38 см
8,3 кг
30 x 19 x 39 см
10 м H07 RNF
35 °C
47,8 мм (G 1 1/2")
Для шлангів діаметром
13 мм (1/2"),
16 мм (5/8"),
19 мм (3/4"),
25 мм (1"),
38 мм (1 1/2"),
50 мм (2")
Низький рівень шуму,
не потребує
обслуговування
Корпус насоса з
нержавіючої сталі,
стійкої до корозії, вал із
нержавіючої сталі
IP X8

Інноваційна
технологія
аквасенсорів
Насос вмикається
автоматично при рівні
води всього 65 мм.

ПОЛИВ
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ENGINEERED
IN GERMANY

Фільтр попереднього очищення, поплавковий вимикач, електронний манометричний вимикач, пристрій захисту від
сухого ходу

Позначення виробу

Фільтр попереднього
очищення насоса

Фільтр попереднього
очищення насоса

Поплавковий вимикач

Електронний
манометричний
вимикач з пристроєм
захисту
від сухого ходу

Пристрій захисту від
сухого ходу

Артикул №

1731-20

1730-20

1735-20

1739-20

1741-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/202

2/120

2/172

2/90

2/232

Тип упаковки

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Застосування

Для захисту насоса
від ушкоджень частками
бруду

Для захисту насоса
від ушкоджень частками
бруду

Автоматично вмикає
та вимикає насос
залежно від поточного
рівня води

Для перетворення садових
насосів на електронні
нагнітальні насоси

Автоматично вимикає
насос,
коли припиняється
подача води

Витрата води

До 3000 л/год

До 6000 л/год

–

–

–

Сполучна різьба

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

–

33,3 мм (G 1")

33,3 мм (G 1")

Розміри (Д x Ш x В)

18 x 12 x 19 см

18 x 12 x 39 см

12 x 8 x 4 см

9 x 16 x 26 см

9,5 x 7 x 16 см

Застосування

Садові насоси, електронні
нагнітальні насоси,
насосні станції

Садові насоси, електронні
нагнітальні насоси,
насосні станції

Занурювальні насоси,
занурювальні нагнітальні
насоси,
садові насоси,
насосні станції

Садові насоси

Садові насоси,
занурювальні нагнітальні
насоси,
насосні станції

Поставляється із
спеціальним
кабелем живлення H07
RNF
довжиною 10 м

Виконує три функції:
- манометричний вимикач
для автоматичного
вмикання та вимикання;
- захист від сухого ходу;
- саморегуляція тиску
вимикання насоса.
Тиск увімкнення
(приблизно
2,0 бар) налаштовується
заздалегідь на заводі.

–

IPX8

IPX4

IPX4

Код EAN

Особливості

Клас захисту

З фільтром, що миється, який рекомендується
використовувати, зокрема,
для перекачування води з піском

–

–

Приклад застосування
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Позначення виробу

1745-20

Набір для під'єднання
шланга
1750-20

Набір для під'єднання
шланга
1752-20

6/936

6/1296

6/936

6/576

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Для підключення
занурювальних
насосів із внутрішньою
різьбою
до системи шлангового
з'єднання GARDENA

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Для підключення
занурювальних
насосів із внутрішньою
різьбою
до системи шлангового
з'єднання GARDENA

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Для підключення шлангів
діаметром 13 мм (1/2") до
насосів
із зовнішньою різьбою
33,3 мм
(G 1)

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Для підключення шлангів
діаметром 19 мм (3/4") до
насосів
із зовнішньою різьбою
33,3 мм
(G 1)

42 мм (G 5/4")/33,3 мм
(G 1")
–

–

–

Комплектація

33,3 мм (G 1")/33,3 мм
(G 1")
–

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Для підключення насосів
(садові насоси, електронні
нагнітальні насоси, насосні
станції, занурювальні
нагнітальні насоси) з
внутрішньою різьбою
до системи шлангового
з'єднання GARDENA
33,3 мм (G 1")/33,3 мм
(G 1")
–

Особливості

–

–

–

1 різьбовий штуцер (арт.
№ 18202), 1 шланговий
з'єднувач (арт. № 18215)
–

1 різьбовий штуцер (арт.
№ 2802), 1 шланговий
з'єднувач (арт. № 2817)
Фітинги системи Profi
забезпечують більший
потік

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

Різьба

Фітинг для
занурювального насоса
1743-20

Фітинг для
занурювального насоса
1744-20

Фітинг для насоса

6/936

Приклад застосування

Електричний насос із приводом від дриля

Позначення виробу

Електричний насос із приводом від дриля

Артикул №

1490-20

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/350

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

Застосування

Для відкачування невеликої кількості чистої води
Підходить до будь-якого електричного дриля

Макс. продуктивність

2400 л/год

Макс. напір і тиск

30 м/3,0 бар

Макс. висота всмоктування

3м

Макс. швидкість

3400 об/хв

ПОЛИВ
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З'єднувальні елементи/набори з'єднувачів

Забірні шланги

Позначення виробу

Шланг забірний зі зворотнім клапаном
(1")

Шланг забірний зі зворотнім клапаном
(1")

Шланг забірний (1")

Артикул №
Код EAN

1411-20

1418-20

1412-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

2/72

2/36

2/72

4-кольорова інформаційна картка
–
Для безперебійного всмоктування

4-кольорова інформаційна картка
–
Для безперебійного всмоктування

Сполучна різьба
Діаметр
Довжина
Тип шланга
Стійкість до вакууму
Особливості

33,3 мм (G 1")
33,3 мм (G 1")
25 мм (1")
25 мм (1")
3,5 м
7м
Спіральний шланг
Спіральний шланг
•
•
Готовий до підключення. Має всмоктувальний фільтр і зворотний клапан

4-кольорова інформаційна картка
–
Для подовження забірного шланга зі
зворотнім клапаном або для використання із
всмоктувальними фільтрами
33,3 мм (G 1")
25 мм (1")
3,5 м
Спіральний шланг
•
Готовий до підключення

Позначення виробу

Шланг забірний (3/4")

Шланг забірний (1")

Шланг забірний (5/4")

Артикул №

1720-22

1721-22

1722-22

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

50 м/500

45 м/270

25 м/150

Тип упаковки

На котушках без фітингів

На котушках без фітингів

На котушках без фітингів

Інформація щодо продажу

Продається тільки повними бухтами

Продається тільки повними бухтами

Продається тільки повними бухтами

Застосування

Для окремих відрізків забірних шлангів

Для окремих відрізків забірних шлангів

Для окремих відрізків забірних шлангів

Сполучна різьба

–

–

–

Діаметр

19 мм (3/4")

25 мм (1")

32 мм (5/4")

Довжина

50 м

45 м

25 м

Тип шланга

Спіральний шланг

Спіральний шланг

Спіральний шланг

Стійкість до вакууму

•

•

•

Особливості

–

–

–

Приклад застосування

Забірні шланги

Код EAN

Приклад застосування
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Аксесуари для забірних шлангів

Фітинг для забірного шланга (3/4")

Фітинг для забірного шланга (1")

Артикул №
Код EAN

1723-20

1724-20

Всмоктувальний фільтр зі зворотним
клапаном (3/4")
1726-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

6/936

6/936

4/384

4-кольорова блістерна упаковка
–

4-кольорова блістерна упаковка
–

4-кольорова блістерна упаковка
–

Застосування

Для стійкого до вакууму підключення
забірного шлангу, що продається на відріз,
до насосу
Внутрішня різьба 33,3 мм (G 1")
19 мм (3/4")
•
•
–

Для стійкого до вакууму підключення
забірного шлангу, що продається на відріз,
до насосу
Внутрішня різьба 33,3 мм (G 1")
25 мм (1")
•
•
–

Для під'єднання до забірного шланга

Всмоктувальний фільтр зі зворотним
клапаном (1")
1727-20

Всмоктувальний фільтр зі зворотним
клапаном
1728-20

Забірний шланг для свердловин (1")

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

4/384

4/384

4/280

4-кольорова блістерна упаковка
–
Для під'єднання до забірного шланга

4-кольорова блістерна упаковка
–
Для під'єднання до забірного шланга

Сполучна різьба
Діаметр забірного шланга
Стійкість до вакууму
Наявність хомута
Особливості

–
25 мм (1")
•
•
–

–
19 мм (3/4")/25 мм (1")
•
•
Металеві/пластмасові моделі

4-кольорова інформаційна картка
–
Для стійкого до вакууму підключення насоса
до свердловин або трубопроводів
Внутрішня різьба 33,3 мм (G 1") з обох боків
25 мм (1")
•
У зібраному стані
Довжина 0,5 м

Сполучна різьба
Діаметр забірного шланга
Стійкість до вакууму
Наявність хомута
Особливості

ПОЛИВ

Позначення виробу

–
19 мм (3/4")
•
•
–

Приклад застосування

Аксесуари для забірних шлангів

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

1729-20

Приклад застосування

ПОЛИВ

89

GARDENA
Система мікрокрапельного поливу
Економне зрошення саду
•

Універсальне рішення для поливання рослин на балконі, терасі, на грядках та клумбах.

•

Інноваційні розумні системні рішення спрощують використання системи.

•

Контролювати процес поливання можна автоматично за допомогою таймерів подачі води GARDENA.
КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ
БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ

ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАННЯ

ТЕРАСА І БАЛКОН
РОСЛИНИ У ГОРЩИКАХ
ТА ЯЩИКАХ (крапельниці)

САД І ГОРОД

ГРЯДКИ (мікродощувачі)

РЯДИ НАСАДЖЕНЬ (лінії крапельного поливу)

Квіти в горщиках

Грядки

Ряди насаджень

Точний полив рослин у горщиках та
лотках за допомогою крапельниць.

Гнучкі мікродощувачі дозволяють поливати рослини і досягати оптимального
ефекту, якщо часу для росту рослин на
клумбах та грядках не досить.

Завдяки високій точності системи
мікрокрапельного поливу зрошування
відбувається саме там, де потрібно
рослинам – під коренями.

- Регулюйте кількість води для поливу.
- Жодної краплини після вимкнення
крана.

- Самоочищення крапельниць.
- Спеціальна лабіринтна технологія
запобігає проникненню коріння.

- Самоочищення.
Запатентована технологія з'єднання
Quick & Easy
- Постійно герметичне з'єднання шланга.
- За потреби легко роз'єднується.

- Усі компоненти системи швидко монтуються
та розбираються.
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Позначення виробу

Набір мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків S

Артикул №
Код EAN

13000-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Набір мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків S
(демонстраційна упаковка)
13000-34

Набір мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків M
13001-20

Набір автоматичного мікрокрапельного поливу для
квіткових горщиків M
13002-20

4 078500 018388

4 078500 018401

4/240

36/144

3/30

2/24

Інформація щодо продажу

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

Застосування

Для 5 квіткових горщиків

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Продається лише в демонстраційній упаковці (36 шт.)
Для 5 квіткових горщиків

Комплектація

1 адаптер шлангового з'єднувача
917, 1 блок зменшення тиску
1000, підвідний шланг довж.
10 м, 5 регульованих кінцевих
крапельниць (витрата 0-10 л/год),
1 кінцева заглушка діам. 4,6 мм
(3/16”), 5 T-подібних з'єднувачів
4,6 мм (3/16”), 5 кілочків для
шланга 4,6 мм (3/16”)

1 адаптер шлангового з'єднувача
917, 1 блок зменшення тиску
1000,
підвідний шланг довж. 10 м, 5 регульованих кінцевих крапельниць
(витрата 0-10 л/год), 1 кінцева
заглушка діам. 4,6 мм (3/16”),
5 T-подібних з'єднувачів 4,6 мм
(3/16”), 5 кілочків для шланга
4,6 мм (3/16”)

Для 7 квіткових горщиків та 3
вазонів
1 таймер подачі води EasyControl,
1 блок зменшення тиску 1000,
підвідний шланг довж. 15 м, 7
регульованих кінцевих крапельниць, 9 внутрішніх крапельниць,
10 перехідних Т-подібних муфт, 2
кінцевих заглушки діам. 4,6 мм
(1/2”), 3 кінцевих заглушки діам.
4,6 мм (3/16”), 10 кілочків для
шланга 13 мм (1/2”), 15 кілочків
для шланга 4,6 мм (3/16”), 1
голка для прочищення отворів

Можливість розширення

До 15 квіткових горщиків

До 15 квіткових горщиків

Для 7 квіткових горщиків та 3
вазонів
1 блок зменшення тиску 1000,
магістральний шланг довж. 15 м,
1 T-подібний з'єднувач 13 мм
(1/2"), підвідний шланг довж.
10 м, 7 регульованих кінцевих
крапельниць (витрата 0-10 л/год),
9 внутрішніх крапельниць
(витрата 2 л/год), 10 перехідних
Т-подібних муфт, 2 кінцевих
заглушки діам. 4,6 мм (1/2”), 3
кінцевих заглушки діам. 4,6 мм
(3/16”), 10 кілочків для шланга
13 мм (1/2”), 15 кілочків для
шланга 4,6 мм (3/16”), 1 голка
для прочищення отворів
•

Автоматичний полив

–

–

–

Включно з таймером подачі води
EasyControl

•

Набори для розширення системи мікрокрапельного поливу квіткових горщиків

Позначення виробу

Набір для розширення системи мікрокрапельного поливу квіткових горщиків

Набір для розширення системи мікрокрапельного поливу
квіткових вазонів

Артикул №

13005-20

13006-20

4 078500 018326

4 078500 018340

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/240

4/240

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Застосування

Для розширення (5 квіткових горщиків) системи звичайного і автоматичного мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків M (арт.
№ 13001 і 13002).

Для розширення (4 вазони) системи звичайного і автоматичного
мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків M (арт. № 13001 і
13002).

Комплектація

Підвідний шланг довж. 5 м, 5 перехідних Т-подібних муфт,
5 регульованих кінцевих крапельниць (витрата 0-10 л/год),
5 кілочків для шланга 4,6 мм (3/16”)

Підвідний шланг довж. 10 м, 4 перехідних Т-подібних муфти, 12 внутрішніх крапельниць (витрата 2 л/год), 10 кілочків для шланга 4,6 мм
(3/16”), 4 кінцеві заглушки діам. 4,6 мм (3/16"), 1 голка для прочищення отворів

Код EAN

ПОЛИВ
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ПОЛИВ

Набори мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків

Набори мікрокрапельного поливу грядок

Позначення виробу

Набір мікрокрапельного поливу грядок

Артикул №

13015-20

Код EAN
4 078500 018524

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/30

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

Застосування

Полив квіткових клумб/грядок площею 40 м2

Комплектація

1 блок зменшення тиску 1000, магістральний шланг довж. 25 м, 4
мікродощувача з поворотом на 90°, 1 мікродощувач із поворотом
на 360°, 2 L-подібних з'єднувача 13 мм (1/2"), 1 муфта-хрестовина
13 мм (1/2"), 5 шлангових напрямних 13 мм (1/2"), 5 подовжувальних патрубків для мікродощувачів, 5 регуляторів, 3 заглушки
13 мм (1/2"), 10 кілочків для шланга 13 мм (1/2"), 1 монтажний
інструмент

Можливість розширення

•

Набори мікрокрапельного поливу для рядів насаджень та елемент розширення системи
1

Позначення виробу

Набір мікрокрапельного поливу для рядів
насаджень S1

Артикул №
Код EAN

13010-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

4/144

Інформація щодо продажу
Застосування
Комплектація

Витрата води однією крапельницею
Можливість розширення

4 078500 018241

4 078500 018289

38/152

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише в демонстраційній упаковці
(38 шт.)
Ряд рослин довжиною 15 м або чутливі саджанці та декоративні рослини
1 блок зменшення тиску 1000,
шланг-дощувач діам. 4,6 мм (3/16"), довж. 15 м,
15 кілочків для шланга 4,6 мм (3/16”)
1 заглушка діам. 4,6 мм (3/16")
1,6 л/год кожні 30 см
До 30 м за допомогою виробу арт. № 1362

Внутрішній діаметр шланга
Макс. довжина (з блоком
зменшення тиску у центральному
положенні)
Характерні ознаки
Особливості
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Набір мікрокрапельного поливу для рядів
насаджень S
(демонстраційна упаковка)1
13010-32

4,6 мм (3/16")
30 м

Подовжувальний поверхневий шланг-дощувач для рядів насаджень, діам. 4,6 мм
(3/16")
1362-20

4 078500 136204

4/240

4-кольорова інформаційна картка
–
Для розширення системи мікрокрапельного
поливу для рядів насаджень S (арт. № 13010)
Шланг-дощувач довж. 15 м,
без фітингів

1,6 л/год кожні 30 см
–
4,6 мм (3/16")
30 м

Мембранна/лабіринтна технологія, що забезпечує довготривалу надійність та самоочищення, встановлення на поверхні землі, відстань між крапельницями — 30 см.
Висока гнучкість завдяки невеликому діаметру шланга

ПОЛИВ

Набори мікрокрапельного поливу для рядів насаджень та елемент розширення системи

Позначення виробу

Набір мікрокрапельного поливу для рядів насаджень M1

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Набір мікрокрапельного поливу для рядів насаджень L

13011-20

Набір автоматичного мікрокрапельного поливу для
рядів насаджень M1
13012-20

13013-20

Подовжувальний поверхневий
шланг-дощувач для рядів
насаджень, діам. 13 мм (1/2")
13131-20

4 078500 018463

4 078500 018487

4 078500 018500

4 078500 018227

1/64

2/95

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Ряд насаджень довжиною 25 м (наприклад, живі огорожі або зелені
насадження з боків вулиць)

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

–
Ряд насаджень довжиною 50 м
(наприклад, живі огорожі або
зелені насадження з боків вулиць)

Комплектація

1 блок зменшення тиску 1000,
шланг-дощувач діам. 13 мм (1/2")
довж. 25 м, 15 кілочків для шланга 13 мм (1/2”), 1 заглушка діам.
13 мм (1/2")

Шланг-дощувач довж. 50 м, 1
блок зменшення тиску 1000,
1 заглушка

Витрата води однією крапельницею
Можливість розширення

4 л/год кожні 30 см

1 таймер подачі води EasyControl,
1 блок зменшення тиску 1000,
шланг-дощувач діам. 13 мм (1/2")
довж. 25 м, 15 кілочків для шланга 13 мм (1/2”), 1 заглушка діам.
13 мм (1/2")
4 л/год кожні 30 см

–
Для розширення системи
мікрокрапельного поливу
для рядів насаджень M (арт.
№ 13011/13012) і L
(арт. № 13013-20)
Шланг-дощувач довж. 25 м,
без фітингів

4 л/год кожні 30 см

4 л/год кожні 30 см

До 100 м за допомогою виробу
арт. № 13131-20
13 мм (1/2")

До 100 м за допомогою виробу
арт. № 13131-20
13 мм (1/2")

–

Внутрішній діаметр шланга

До 100 м за допомогою виробу
арт. № 13131-20
13 мм (1/2")

Відстань між крапельницями

30 см

30 см

30 см

30 см

Макс. довжина (з блоком
зменшення тиску у центральному
положенні)
Мембранна/лабіринтна технологія,
що забезпечує довготривалу
надійність та самоочищення
Встановлення на поверхні землі

100 м

100 м

100 м

100 м

•

•

•

•

•

•

•

•

Особливості

–

Включно з таймером подачі води
EasyControl

–

–

Інформація щодо продажу
Застосування

3/18

2/16

13 мм (1/2")

Шланг-дощувач для поверхневого крапельного поливу діам. 4,6 мм (3/16") і 13 мм (1/2")
Особливо підходить для поливу невеликих ділянок клумби або грядки та рядів насаджень, а також чутливих саджанців для городу та декоративних
рослин.
Самоочищення завдяки лабіринтній технології.
ПОЛИВ
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ПОЛИВ

1

Базові компоненти з готовою до з'єднання системою
1

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Блок зменшення тиску 1000
1355-20

Блок зменшення тиску 20001
1354-20

Розкидач добрива1
8313-20

Монтажний інструмент
8322-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/1200

5/420

3/240

6/924

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1 елемент, готовий до підключення,
з адаптером
Базовий компонент системи
мікрокрапельного поливу
для зниження тиску та фільтрації
води

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1 елемент, готовий до підключення,
зі штуцером 901
Базовий компонент системи
мікрокрапельного поливу
для зниження тиску та фільтрації
води

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1 шт.

4-кольорова блістерна упаковка

Для змішування універсального
рідкого добрива GARDENA

Універсальний інструмент
для монтажу виробів
та точного проколювання
магістрального шланга

Сумісність

Магістральний шланг діам. 13 мм
(1/2") (арт. № 1346, 1347), підвідний шланг діам. 4,6 мм (3/16")
(арт. № 1348, 1350)

Магістральний шланг діам. 13 мм
(1/2") (арт. № 1346, 1347), підвідний шланг діам. 4,6 мм (3/16")
(арт. № 1348, 1350)

Магістральний шланг діам. 13 мм
(1/2") (арт. № 1346,
1347), підвідний шланг діам.
4,6 мм (3/16") (арт. № 1348,
1350)

Витрата води
Зменшення тиску
Фільтрація води

До 1000 л/год
До 1,5 бар
•

До 2000 л/год
До 1,5 бар
•

–
–
–

Кінцеві крапельниці, мікродощувачі, подовжувальний патрубок
для мікродощувача, з'єднувач
діам. 4,6 мм, магістральний
шланг діам. 13 мм, голки для
прочищення отворів крапельниць
–
–
–

Інформація щодо продажу
Комплектація
Застосування

Особливості
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Технологія з'єднання Quick & Easy

ПОЛИВ

Технологія з'єднання Quick &
Easy, великий заливний отвір,
індикатор рівня, клапан для
зливання перед заморозками і
перед наповненням рідким
добривом

–
1 шт.

Легкий у використанні універсальний інструмент
із міцним металевим наконечником

Шланги та аксесуари
1

Магістральний
шланг
діам. 13 мм (1/2”)

Магістральний
шланг
діам. 13 мм (1/2”)

Підставка під
шланг діам. 4,6 мм
(3/16”)

Підвідний шланг
діам.
4,6 мм (3/16")

Запірний клапан
13 мм (1/2")1

Запірний клапан
4,6 мм (3/16")1

Артикул №

1346-20

1347-20

1350-20

1348-20

8358-20

8357-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/54

1/80

5/400

3/102

6/576

10/2160

Тип упаковки

Бухта з 4-кольоровим
тримачем

Бухта з 4-кольоровим
тримачем

Бухта з 4-кольоровим
рукавом-етикеткою

Бухта з 4-кольоровим рукавом-етикеткою

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Комплектація

15 м

50 м

15 м

50 м

1 шт.

2 шт.

Застосування

Центральні лінії
подачі в системі
мікрокрапельного
поливу, встановлення на поверхні і під
землею

Центральні лінії
подачі в системі
мікрокрапельного
поливу, встановлення на поверхні і під
землею

Підвідний шланг
для крапельниць
та мікродощувачів

Підвідний шланг
для крапельниць
та мікродощувачів

Перекривання
окремих
шлангів діам. 13 мм
(1/2") (арт.
№ 1346/1347)

Перекривання
окремих
шлангів діам. 4,6 мм
(3/16") (арт.
№ 1348/1350)
і регулювання
відстані зрошення
мікродощувача, який
повертається на
360°

ПОЛИВ

Позначення виробу

Код EAN

Особливості

Стійкий до УФ випромінювання, не пропускає світло

Технологія з'єднання Quick & Easy

Кілочки для шлангів

Позначення виробу

Підставка під
шланг діам.
13 мм (1/2")

Підставка під
шланг діам.
4,6 мм (3/16")

Кілочки для шланга діам.
13 мм (1/2")

Кілочки для шланга діам.
4,6 мм (3/16")

Напрямна для
шланга діам.
13 мм (1/2")

Напрямна для
шланга діам.
4,6 мм (3/16")

Артикул №

8380-20

8379-20

1328-20

1327-20

8328-20

8327-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1080

10/1080

10/720

10/960

10/450

10/800

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Комплектація

2 шт.

5 шт.

5 шт.

10 шт.

3 шт.

3 шт.

Застосування

Для закріплення
шлангів на фіксованій поверхні та
мікродощувачів на
магістральному
шлангу діам.
13 мм (1/2") (арт.
№ 1347/1346),
для регулювання
висоти мікродощувачів за допомогою
Т-подібного з'єднувача для мікродощувачів (арт. № 8331)
та подовжувального
патрубка
(арт. № 1377)

Для закріплення
шлангів на фіксованій поверхні та
мікродощувачів на
підвідному шлангу
діам. 4,6 мм (3/16")
(арт. № 1348/1350),
для регулювання
висоти мікродощувачів за допомогою
Т-подібного з'єднувача для мікродощувачів
(арт. № 8332) та
подовжувального
патрубка
(арт. № 1377)

Спрямування та
фіксація підвідного шланга діам.
13 мм (1/2") (арт.
№ 1346/1347) та
шланга-дощувача
(арт. № 13011 /
13012/ 13013/
13131) в землі

Спрямування та
фіксація підвідного шланга діам.
4,6 мм (3/16") (арт.
№ 1348/1350) та
шланга-дощувача
(арт. № 13010/1362)
в землі

Для закріплення
шлангів у землі
та мікродощувачів
на магістральному шлангу діам.
13 мм (1/2") (арт.
№ 1347/1346),
для регулювання
висоти
мікродощувачів за
допомогою
Т-подібного з'єднувача для мікродощувачів
(арт. № 8331) та
подовжувального
патрубка
(арт. № 1377)

Для закріплення
шлангів у землі
та мікродощувачів на
підвідному шлангу
діам. 4,6 мм (3/16")
(арт. № 1348/1350),
для регулювання
висоти мікродощувачів за допомогою
Т-подібного з'єднувача для мікродощувачів
(арт. № 8332) та
подовжувального
патрубка
(арт. № 1377)

Код EAN

ПОЛИВ
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З'єднувальні муфти

Позначення виробу

Хрестоподібний з'єднувач 13 мм (1/2")

Хрестоподібний з'єднувач 4,6 мм (3/16")

Перехідна Т-подібна
муфта 13 мм (1/2") х
4,6 мм (3/16")

T-подібний з'єднувач
13 мм (1/2”)

T-подібний з'єднувач
4,6 мм (3/16”)

Артикул №

8339-20

8334-20

8333-20

8329-20

8330-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1080

10/1080

10/800

10/1080

10/1320

Тип упаковки

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Комплектація

2 шт.

10 шт.

5 шт.

2 шт.

10 шт.

Застосування

Розгалуження
магістрального шланга
діам. 13 мм
(1/2") (арт. № 1347/1346)

Розгалуження підвідного
шланга діам. 4,6 мм
(3/16”)
(арт. № 1348/1350)

З'єднання
магістрального шланга
діам. 13 мм (1/2")
(арт. № 1347/1346) і
підвідного шланга діам.
4,6 мм (3/16") (арт.
№ 1348/1350)

Розгалуження
магістрального шланга
діам. 13 мм
(1/2") (арт. № 1347/1346)

Розгалуження підвідного
шланга діам. 4,6 мм
(3/16”)
(арт. № 1348/1350)

Технологія з'єднання Quick &
Easy

•

•

•

•

•

Код EAN

З'єднувальні муфти

Позначення виробу

L-подібний з'єднувач 13 мм (1/2")

L-подібний з'єднувач 4,6 мм (3/16")

З'єднувач 13 мм
(1/2")

З'єднувач 4,6 мм
(3/16")

Заглушка діам.
13 мм (1/2")

Заглушка діам.
4,6 мм (3/16")

Артикул №

8382-20

8381-20

8356-20

8337-20

8324-20

1323-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1560

10/1320

10/1080

10/1560

6/936

6/1728

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Комплектація

2 шт.

10 шт.

3 шт.

10 шт.

5 шт.

10 шт.

Застосування

Точне відгалуження
магістрального
шланга
діам. 13 мм (1/2”)
(арт. № 1347/1346)

Точне відгалуження
підвідного шланга
діам. 4,6 мм (3/16")
(арт. № 1348/1350)

Подовження
магістрального
шланга
діам. 13 мм (1/2")
(арт. № 1347/1346)

Подовження
підвідного шланга

Заглушення магістрального
шланга діам. 13 мм
(1/2")
(арт. № 1347/1346)

Заглушення отвору
в магістральному
шлангу діам. 13 мм
(1/2”),
заглушення
підвідного шланга
діам. 4,6 мм
(3/16")

Технологія з'єднання Quick &
Easy

•

•

•

•

•

–

Код EAN
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Позначення виробу

Кінцева крапельниця

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Комплектація
Застосування
Сумісність
Витрата води
Вирівнювання тиску для рівномірного розподілу води незалежно від
її початкового тиску
Особливості

1340-20

Кінцева крапельниця
з вирівнюванням тиску
8310-20

Регульована кінцева крапельниця
1391-20

Регульована кінцева крапельниця з вирівнюванням тиску
8316-20

10/2160

10/1320

10/1080

10/1320

4-кольорова блістерна упаковка
4-кольорова блістерна упаковка
–
–
25 регульованих кінцевих кра10 шт.
пельниць,
1 голка для прочищення отворів
Для окремих рослин з однаковими вимогами до поливу

4-кольорова блістерна упаковка
–
10 шт.

4-кольорова блістерна упаковка
–
5 шт.

З монтажним інструментом (арт. № 8322) На кінці підвідного шланга
або кріпиться безпосередньо до магістрального шланга
2 л/год
Постійна 2 л/год, незалежно від
тиску води

На кінці підвідного шланга або кріпиться безпосередньо до магістрального шланга
Регулюється в діапазоні 0-10 л/
Регулюється в діапазоні 1-8 л/
год
год,
незалежно від тиску води
–
• за 1–4 бар

–

• за 0,5–4 бар

–

Самогерметизація вимкненої
системи

Для окремих рослин з різними вимогами до поливу

Знімна, регульована розпилювальна головка з інтегрованою
голкою для прочищення отворів

ПОЛИВ

Має шкалу об'єму
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ПОЛИВ

Кінцеві крапельниці для поливу квіткових горщиків

Внутрішні крапельниці для вазонів

Позначення виробу

Внутрішня крапельниця

Внутрішня крапельниця
з вирівнюванням тиску

Регульована внутрішня крапельниця

Регульована внутрішня крапельниця з вирівнюванням тиску

Артикул №

8343-20

8311-20

8392-20

8317-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1080

10/1080

10/1080

10/900

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Комплектація

10 внутрішніх крапельниць,
1 кінцева заглушка,
1 голка для прочищення отворів

Код EAN

Застосування

10 внутрішніх крапельниць,
1 кінцева заглушка

Для рядів насаджень з однаковими вимогами до поливу

Сумісність

5 внутрішніх крапельниць,
1 кінцева заглушка

Для рядів насаджень з різними вимогами до поливу

Підставка для шланга 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)

Витрата води

2 л/год

Постійна 2 л/год,
незалежно від тиску води

Регулюється в діапазоні 0-10 л/
год

Регулюється в діапазоні 1-8 л/год
незалежно від тиску води

Постійна надійна подача, самоочищення
завдяки мембранній/лабіринтній
технології

–

–

•

–

Вирівнювання тиску для рівномірного розподілу води
незалежно від її початкового тиску

–

• за 0,5–4 бар

–

• за 1–4 бар

Технологія з'єднання Quick &
Easy

•

•

•

•

Особливості

–

Постійна надійна подача, самоочищення завдяки мембранній/
лабіринтній технології

Знімна, регульована розпилювальна головка з інтегрованою
голкою для прочищення отворів

Має шкалу об'єму. Постійна
надійна подача, самоочищення
завдяки мембранній/лабіринтній
технології
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Позначення виробу

Кінцевий стрічковий
мікродощувач

Стрічковий
мікродощувач

Мікродощувач з
поворотом на 90°

Мікродощувач з
поворотом на 180°

Мікродощувач з
поворотом на 360°

6-позиційний
мікродощувач

Артикул №

1372-20

1370-20

1368-20

1367-20

1365-20

1396-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/1728

6/1728

6/1728

6/1728

6/1728

6/792

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Комплектація

5 шт.

5 шт.

5 шт.

5 шт.

5 шт.

2 шт.

Застосування

Для дрібнокрапельного
обприскування
невеликих
видовжених ділянок,
особливо в поєднанні зі
стрічковим
мікродощувачем.

Для дрібнокрапельного обприскування
невеликих видовжених ділянок

Для дрібнокрапельного обприскування невеликих
видовжених ділянок
на клумбах

Для дрібнокрапельного обприскування
невеликих видовжених ділянок
на клумбах

Для дрібнокрапельного обприскування невеликих
видовжених ділянок
на клумбах

Для гнучкого режиму
поливу. За допомогою регулятора
легко вибрати один з
режимів поливу (90°,
180°, 270°, 360°,
смуга і подвійна
смуга)

Сумісність

Магістральний шланг діам. 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346) або T-подібна муфта для мікродощувачів (арт. № 8331/8332),
може складатися за допомогою монтажного інструмента (арт. № 8322)

Магістральний шланг
діам. 13 мм (1/2")
(арт. № 1347/1346)
або T-подібна муфта
для мікродощувачів
(арт. № 8331/8332)

Діаметр зони поливу

–

–

–

6м

6м

–

Ширина струменя

Приблизно 0,6 м

Приблизно 0,6 м

–

–

–

–

Діапазон

Приблизно 2,75 м

Приблизно 5,5 м

Приблизно 3 м

Приблизно 3 м

Приблизно 3 м

Регулюється

Код EAN

Особливості

Подовжується за допомогою подовжувального патрубка (арт. № 1377)

ПОЛИВ
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Мікродощувачі для грядок

Мікродощувачі та дощувачі для грядок

1

Позначення виробу

Мікродощувач круговий

Мікродощувач
1371-20

Мікродощувач для
малих ділянок
8320-20

Внутрішній мікродощувач для малих ділянок
8321-20

Осцилюючий дощувач
OS 901
8361-20

Артикул №
Код EAN

1369-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

6/1728

6/2160

10/1320

10/1080

3/120

4-кольорова блістерна
упаковка
–
2 шт.

4-кольорова блістерна
упаковка
–
5 шт.

4-кольорова блістерна
упаковка
–
10 шт.

Площа поливу
Ширина струменя

Для дрібнокрапельного
Для поливу свіжозасаджеобприскування
них грядок, теплиць
Магістральний шланг діам. 13 мм (1/2") (арт.
№ 1347/1346) або T-подібна муфта для мікродощувачів
(арт. № 8331/8332), може складатися за допомогою
монтажного інструмента (арт. № 8322)
7–38 м2
Діам. 1 м
–
–

4-кольорова блістерна
упаковка
–
10 мікродощувачів для
малих ділянок, 1 кінцева
заглушка
Точне дозування води на невеликих ділянках, таких як
чагарники та кущі
Магістральний шланг
Підвідний шланг діам.
діам. 13 мм (1/2") (арт.
4,6 мм
№ 1347/1346)
(3/16") (арт.
№ 1348/1350)
Діам. 10–40 см
Діам. 10–40 см
–
–

Діапазон струменя

1,5-3,5 м

–

–

–

Особливості

Подовжується за допомогою подовжувального
патрубка (арт. № 1377),
регулюється за допомогою запірного клапана
(арт. № 8357)

Подовжується за допомогою подовжувального
патрубка (арт. № 1377),
регулюється за допомогою запірного клапана
(арт. № 1374)

Знімна, регульована
розпилювальна головка
з інтегрованою голкою
для прочищення отворів

Технологія з'єднання
Quick & Easy,
знімна, регульована
розпилювальна головка
з інтегрованою голкою
для прочищення отворів

Інформація щодо продажу
Комплектація
Застосування
Сумісність

100
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4-кольорова блістерна
упаковка
–
1 осцилюючий дощувач,
1 кінцева заглушка
Полив квадратних та
прямокутних ділянок
Магістральний шланг
діам. 13 мм (1/2") (арт.
№ 1347/1346)
1–90 м2
Регулюється в діапазоні
0,5-7 м
Регулюється в діапазоні
1,5-13 м
Технологія з'єднання
Quick & Easy, регулюється
за висотою за допомогою подовжувального
патрубка (арт. № 8363),
фіксується на землі з
використанням напрямної
шланга (арт. № 8328),
може бути закріплений на
фіксованій поверхні

Позначення виробу

T-подібна муфта для
мікродощувачів, 13 мм
(1/2")
8331-20

T-подібна муфта для
мікродощувачів, 4,6 мм
(3/16")
8332-20

Подовжувальний
патрубок
для мікродощувачів
1377-20

Регулювальний клапан

Подовжувальний патрубок для OS 90

1374-20

8363-20

10/800

10/1320

6/864

6/792

6/432

4-кольорова блістерна
упаковка
–
5 Т-подібних з'єднувачів,
1 кінцева заглушка

4-кольорова блістерна
упаковка
–
5 Т-подібних з'єднувачів,
5 кінцевих заглушок

4-кольорова блістерна
упаковка
–
5 шт.

4-кольорова блістерна
упаковка
–
5 шт.

4-кольорова блістерна
упаковка
–
2 шт.

Застосування

Для встановлення мікродощувачів на магістральному шлангу діам. 13 мм
(1/2") (арт. № 1346, 1347)

Для підіймання мікродощувача з метою зрошення
високих рослин зверху

Для регулювання витрати
води та діапазону поливу
мікродощувачів

Для підіймання осцилюючого дощувача OS 90 з
метою зрошення високих
рослин зверху

Сумісність

У поєднанні з напрямною
шланга (арт. № 8328) або
підставкою для шланга
(арт. № 8380) для всіх
мікродощувачів,
для підіймання мікродощувачів
за допомогою подовжувального
патрубка (арт. № 1377)

Для встановлення мікродощувачів на підвідному
шлангу діам. 4,6 мм
(3/16") (арт. № 1348,
1350)
У поєднанні з напрямною
шланга (арт. № 8327) або
підставкою для шланга
(арт. № 8379)
для всіх мікродощувачів,
для підіймання
мікродощувачів за
допомогою
подовжувального
патрубка
(Арт. № 1377)

З мікродощувачами

З мікродощувачами
(арт. № 1396, 1367, 1368,
1370, 1372, 1371), на подовжувальному патрубку
для мікродощувачів

З осцилюючим дощувачем
OS
90 (арт. № 8361)

Можна під'єднати
декілька подовжувальних
патрубків, довжина 20 см

–

Встановлюється між головкою дощувача і міцною
основою, довжина 20 см

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Комплектація

Особливості

Технологія з'єднання Quick & Easy

ПОЛИВ
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Аксесуари до мікродощувачів і дощувачів

Підземні шланги зрошення

Позначення виробу

Базовий набір шланга для підземного зрошення рядів насаджень, діам. 13,7 мм

Подовжувальний шланг для підземного зрошення рядів насаджень, діам. 13,7 мм

Артикул №

1389-20

1395-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/36

1/36

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

Готовий до під'єднання базовий
набір

•

–

Комплектація

Шланг 50 м, блок зменшення тиску 1000,
T-подібна муфта та 2 кінцевих заглушки

Шланг 50 м, з'єднувач та
кінцева заглушка

Застосування

Для насаджень з країв газону

Для подовження підземної системі крапельного поливу до насаджень з
країв газону

Внутрішній діаметр шланга

13,7 мм

13,7 мм

Відстань між крапельницями

30 см

30 см

Витрата води однією крапельницею

1,6 л/год

1,6 л/год

Макс. довжина (з блоком зменшення тиску посередині)

200 мм

200 мм

Мембранна/лабіринтна технологія,
що забезпечує довготривалу
надійність та самоочищення

•

•

Код EAN

Особливості

Система захисту від проникнення коренів, вирівнювання тиску, що забезпечує рівномірний розподіл води, незалежно від її тиску,
самогерметизація крапельниці після використання, запобігання забрудненню, встановлення під землею

Підземний шланг крапельного поливу діам. 13,7 мм
Може непомітно встановлюватися під клумбами, межами та газонами
Самогерметизація крапельниць, що запобігає їхньому забрудненню
у разі вимкнення системи.
Вирівнювання тиску для рівномірного поливу ділянки до 200 м.
Система захисту
від проникнення коренів.
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ПОЛИВ

Набір для створення дрібнодисперсного туману

→

Cool
er
summ

Cooling Mist Set

7x

→

10m

Набір для створення дрібнодисперсного туману для міського
садівництва

Форсунка для створення дрібнодисперсного туману

Артикул №

13135-20

13136-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/–

6/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

Застосування

Набір для створення дрібнодисперсного туману забезпечує на вулиці
ефект охолодження у спекотні літні дні. Дрібнодисперсний туман, що
утворюється спеціальними форсунками, знижує температуру до 6 °C.
Цей набір легко встановлювати на балконах, терасах, під парасольками
та в наметах.
Система під'єднується до крана за допомогою інтегрованого шлангового
з'єднувача OGS.

Форсунки створюють дрібнодисперсний туман, який освіжає і охолоджує у спекотні дні. Запасні форсунки дрібнодисперсного туману
використовуються разом з набором арт. № 13135-20.

Комплектація

Шланг довжиною 10 м, внутрішнім діаметром 3,5 мм, 7 форсунок
дрібнодисперсного туману (включно з 1 форсункою з заглушкою), 13
кріпильних хомутів і шланговий з'єднувач

3 запасних форсунки дрібнодисперсного туману

Витрата води

13 л/год

1,9 л/год

Застосування

Може бути розширений з використанням додаткових наборів арт.
№ 13135-20

З набором арт. № 13135-20

ПОЛИВ

Позначення виробу

Код EAN

Високий рівень комфорту

Широкий діапазон застосування

Зручний полив

Набір для дрібнодисперсного туману
забезпечує комфортні умови в спекотні
літні дні, створюючи дрібнодисперсний
туман, що освіжає та охолоджує.

Може встановлюватися на балконах,
терасах, під парасольками або в наметах.

Вода подається безпосередньо з крана
крізь шланговий з'єднувач OGS. Форсунки із заглушками запобігають витоку
води.

ПОЛИВ
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NatureUp!
Система для вертикального садівництва
Більше зелені: стіни з рослин із поливом

Щось відбувається навіть на найменших балконах, терасах і внутрішніх двориках. Системи
вертикального садівництва дозволяють вкрити стіни зеленню. Завдяки системі автоматичного
поливу можна відпочивати, насолоджуючись зеленим оазисом.

Більше місця для зелені! Більше часу на відпочинок. Перетворюйте голі стіни на квітучі
сади. NatureUp! Система вертикального садівництва:
•
•
•
•
•
•

Перетворює найменші простори на оазиси з квітами, зеленню та городиною.
Пропонує нові варіанти інтер'єру.
Вражає продуманим дизайном.
Додає природності та свіжості.
Поливається автоматично.
Захищена від негоди.

Економія простору

Індивідуальність

«Розумна» подача води

Вертикальна жива стіна
потребує небагато місця.
У тісному просторі можна
вирощувати різноманітні рослини. Простір для творчості
необмежений.

Можна розгорнути гнучку
систему у вигляді модулів та
підключити без інструментів.
Вазони можна поставити на
підлозі або надійно закріпити на
стінах. Численні кріплення забезпечують додаткову безпеку.

Надлишок води з вазонів за
допомогою інтегрованої дренажної системи спрямовується у колектори на підставці.

«Розумні» комплекти для поливу
• Надійно поливають вашу живу стіну. Навіть коли ви знаходитесь у відпустці або просто
далеко від дому.
• Система якнайкраще доглядає і поливає рослини з використанням правильної кількості води.
• Заощаджує час і дає вам свободу.
• Заощаджує воду.
• Зручна, гнучка та проста процедура встановлення.
• Точно і рівномірно подає воду безпосередньо під корені.
• Можливе автоматичне управління за допомогою таймера подачі води (додатково).
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ПОЛИВ

NatureUp! Вертикальні та кутові базові набори з аксесуарами

NatureUp!
Вертикальний базовий набір

NatureUp!
Кутовий базовий набір

Артикул №

13150-20

13153-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

ПОЛИВ

Позначення виробу

Код EAN

Застосування

Для вертикального насадження зелені на балконах, терасах та у внутрішніх двориках

Комплектація

3 вертикальних вазони, 3 кришки, 1 підставка, 12 з'єднувачів

3 кутових вазони, 3 кришки, 1 підставка, 6 з'єднувачів

Потрібний простір (Д x Ш)

65 см x 15 см

17 см x 17 см

Кількість рослин

Для 9 рослин

Для 3 рослин

Розміри (набір) (Д x Ш x В)

65 см x 15 см x 54 см

17 см x 17 см x 54 см

Розширення

За допомогою виробів арт. № 13150-20 або арт. № 13153-20

Автоматичний полив

За допомогою таймера подачі води GARDENA (додатково) і комплектів для поливу NatureUp! Комплекти для поливу

Позначення виробу

NatureUp!
Настінний кронштейн для
вертикального набору

NatureUp!
Настінний кронштейн для
кутового набору

NatureUp!
З'єднувач

NatureUp!
Кріплення

Артикул №

13162-20

13163-20

13164-20

13166-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/–

3/–

10/–

10/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Застосування

Для підвішування до 3 вертикальних вазонів; щоб повісити до 6
вазонів, потрібні 2 вироби арт.
№ 13162-20

Для підвішування в кутку 3
кутових вазонів, або 6 кутових
вазонів, розташованих півмісяцем
під кутом 180°

Для з'єднання вертикальних або
кутових вазонів один з одним і
вазонів з кришками

Закріплення та стабілізація
вертикальних та кутових вазонів
на стінах або вертикальних
просторах

Комплектація

1 настінний кронштейн, 2 гвинти,
2 дюбелі, 4 кріплення та 16
загартованих сталевих цвяхів

2 спеціальні підставки, 3 з'єднувача, 8 кріплень, 32 загартованих
сталевих цвяха

8 з'єднувачів

4 кріплення з високоякісною
двосторонньою стрічкою, 16
загартованих сталевих цвяхів

Розміри (Д x Ш x В), приблизно

18,2 x 13,3 x 8,9 см (настінний
кронштейн)

–

–

5,0 x 5,0 x 0,8 см

Код EAN

ПОЛИВ
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NatureUp! Комплекти для поливу

→ Grow

Grow
→
your own

your own

Vertical Watering Set

→

Tap

Corner Watering Set

Container
Extended Watering Set Water

Tap

No Stress

No Stress

Happy
plants

No Stress

Позначення виробу

NatureUp!
Комплект для поливу вертикального
набору

NatureUp!
Комплект для поливу кутового набору

NatureUp!
Розширений комплект
для поливу

Артикул №
Код EAN

13156-20

13157-20

13158-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

3/–

3/–

3/–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для поливу до 27 рослин або
9 вертикальних контейнерів шляхом подачі
води
1 блок зменшення тиску 1000,
1 запірний клапан 4,6 мм (3/16"),
6 з'єднувачів 4,6 мм (3/16"),
7 T-подібних з'єднувачів 4,6 мм (3/16”),
1 муфта-хрестовина 4,6 мм (3/16"),
2 L-подібних з'єднувача 4,6 мм (3/16"),
10 заглушок діам. 4,6 мм (3/16"),
9 шлангів крапельного поливу довжиною 65 см,
8 підвідних шлангів довжиною 16,5 см,
3 підвідних шланга довжиною 4 см,
1 підвідний шланг довжиною 150 см
(всі шланги діам. 4,6 мм (3/16"))

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для поливу до 12 рослин або
12 кутових контейнерів шляхом подачі води

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для поливу без подачі води: Вертикальний набір: арт. № 13156-20 і арт. № 13158-20 Кутовий
набір: арт. № 13157-20 і арт. № 13158-20
Трансформатор з таймером та 13 додатковими програмами, низьковольтний насос
напругою 14 В з фільтром від бруду

Інформація щодо продажу
Застосування
Комплектація

Кількість рослин
Автоматичний полив
Витрата води однією крапельницею
Застосування
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До 27 рослин
За допомогою таймера подачі води GARDENA
(додатково)
1,6 л/год

1 блок зменшення тиску 1000,
1 запірний клапан 4,6 мм (3/16"),
12 з'єднувачів 4,6 мм (3/16"),
10 T-подібних з'єднувачів 4,6 мм (3/16”),
1 муфта-хрестовина 4,6 мм (3/16"),
13 L-подібних з'єднувачів 4,6 мм (3/16"),
13 заглушок діам. 4,6 мм (3/16"),
13 шлангів крапельного поливу довжиною
14 см,
11 підвідних шлангів довжиною 16,5 см,
9 підвідних шлангів довжиною 8,5 см,
1 підвідний шланг довжиною 150 см
(всі шланги діам. 4,6 мм (3/16"))
До 12 рослин
За допомогою таймера подачі води GARDENA
(додатково)
1,6 л/год

Для з'єднання крана та блока зменшення тиску 1000, рекомендується використовувати з'єднувальний комплект Comfort FLEX, діам. 13 мм (1/2"), довжина 1,5 м, арт. № 18040-20

ПОЛИВ

–
За допомогою трансформатора (в комплекті)
–
–

ПОЛИВ

Система поливу у вихідні дні, полив рослин у горщиках та ящиках
GARDENA
Полив без використання крана
Для кімнатних рослин
Автоматичний полив до 36 рослин у горщиках. Ідеально підходить
для поливу вашого саду, поки ви у відпустці. Три крапельних розподільника з різною швидкістю подачі води та 12 виходами для окремого дозованого поливу.
Для ящиків з квітами
Автоматичний полив до 6 м ящиків з квітами, систему можна
розширити. З підключенням датчика для зниження потоку води
під час зрошення.

Позначення виробу

Набір для поливу у вихідні дні Holiday
Watering
1265-20

Набір для поливу у вихідні дні Holiday
Watering
1266-20

Набір для поливу балконних рослин
Balcony Watering
1407-20

4/112

4/44

3/108

4-кольорова обкладинка

Інформація щодо продажу
Застосування
Увімкнення поливу

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для 36 рослин у горщиках
Трансформатор із вбудованим таймером

Програма поливу

1 хвилина щодня

1 хвилина щодня

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для квіткових ящиків довжиною до 5-6 м
Трансформатор із вбудованим таймером і 13
програмами
Виберіть одну з 13 постійних програм

Витрата води
Джерело живлення

Для кожного виходу: мін. 15 мл/хв, середній
30 мл/хв, макс. 60 мл/хв
Повністю герметичний низьковольтний трансформатор для використання в приміщенні
та на вулиці

Для кожного виходу: мін. 15 мл/хв, середній
30 мл/хв, макс. 60 мл/хв
Повністю герметичний низьковольтний трансформатор для використання в приміщенні
та на вулиці

Джерело подачі води

Низьковольтний насос напругою 14 В з
фільтром від бруду

Можливість розширення

У службі підтримки компанії GARDENA можна
замовити додаткові компоненти

Резервуар для води об'ємом 9 л, низьковольтний насос напругою 14 В
з фільтром від бруду
У службі підтримки компанії GARDENA можна
замовити додаткові компоненти

Комплектація

Трансформатор, насос, 3 крапельних розподільника з 12 виходами кожен, розподільний
шланг довж. 9 м, шланг крапельного поливу
довж. 30 м, 36 кілочків для шлангів, 20
кінцевих заглушок

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

–
Для 36 рослин у горщиках
Трансформатор із вбудованим таймером

Резервуар для води 9 л, трансформатор,
насос, 3 крапельних розподільника з 12
виходами кожен, розподільний
шланг довж. 9 м, шланг крапельного поливу
30 м, 36 кілочків для шлангів, 20 кінцевих
заглушок

ПОЛИВ

Для кожної внутрішньої крапельниці: приблизно 2 л/год
Повністю герметичний низьковольтний
трансформатор з
обертальним регулятором для вибору програми поливу
Низьковольтний насос напругою 14 В з
фільтром від бруду
З використанням компонентів системи
мікрокрапельного поливу для квіткових ящиків
довжиною до 10 м, з'єднання для електронного датчика дощу (арт. № 1189) або датчика
вологості ґрунту (арт. № 1188)
Трансформатор, насос, 25 внутрішніх крапельниць (витрата прибл. 2 л/год) з кінцевою
кришкою та голкою для прочищення отворів,
розподільний шланг діам. 4,6 мм (3/16"),
довж. 10 м, 15 кілочків для шланга
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Трубопровід GARDENA
Вода — це немов струм із мережі
•

Зручна подача води в будь-який куточок вашого саду.

•

Стаціонарне прокладення.

•

Автоматичні дренажні клапани захищають від замерзання.

1

Позначення виробу

Водозабірна колонка
підземна1
2722-20

Водозабірна колонка1

Водяний кран

8250-20

Шланг спіральний у
підземному боксі
8253-20

8254-20

Базовий набір для
садового водопроводу
8255-20

3/180

3/180

1/30

2/288

3/54

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Зовнішня різьба 3/4”
Під землею
–
•
•
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Зовнішня різьба 3/4”
Під землею
•
•
•
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Зовнішня різьба 1”
Під землею
•
•
–
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
–
–
–
–
–
–
Базовий набір з 2 точками
забору
води

Комплектація

Система Profi-System та
штуцер

–

Спіральний шланг
у підземному боксі,
спіральний шланг
довж. 10 м та голка
для прочищення (арт.
№ 18300)

4-кольорова блістерна
упаковка
–
Зовнішня різьба 3/4”
На поверхні
•
–
–
•
Може кріпитися до стіни
або втикатися у м'яку
землю за допомогою
кілка
–

Необхідні аксесуари

–

–

–

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
З'єднання
Монтаж
Запірний клапан
Висувна сферична кришка
Знімний фільтр
Шарнірне обертальне з'єднання
Особливості
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–

Система Profi Maxi-Flow, 1
вхідна колонка,
2 водозабірні колонки, 1
T-подібна муфта 25 мм,
3 з'єднувача 25 мм з внутрішньою різьбою 3/4",1
T-подібна муфта 25 мм
з внутрішньою різьбою
3/4",1 дренажний клапан
Магістральний шланг
діам. 25 мм (арт.
№ 2700/2701/2718),
садовий шланг діам.
19 мм (3/4") (арт.
№ 8553/8550)

ПОЛИВ

Система зрошування
GARDENA

Зручність, надійність та надзвичайна легкість монтажу
Непомітні заглиблені в землю висувні дощувачі забезпечують ефективне та рівномірне поливання газону.
Після завершення поливання вони знову ховаються під землю.
Система зрошування GARDENA пропонує широкий вибір обладнання:
• Надійні високоякісні висувні дощувачі.
• «Розумні» інноваційні системні модулі.
• Автоматичні дренажні клапани для захисту від замерзання.
• Можливості автоматичного керування.

1

Висувні дощувачі

1

Для малих і великих ділянок газону, володіють
відмінними перевагами.
Наприклад, T200/380:
Легкий вибір форсунок, що не потребують
монтажу.
Налаштування сектора
поливу без інструментів.
Вандалостійкість завдяки функції запам'ятовування сектора.

Висувні осцилюючі
дощувачі OS 140
Нові можливості зрошування прямокутних і
квадратних ділянок.
Можна налаштувати
для використання
на ділянках від 2 до
140 м2. Регульована
подача води.

1

2

2

3

Автоматичний висувний дощувач для
великих ділянок
AquaContour

3

Рівномірний полив
ділянок газону неправильної форми чітко по
контурах із використанням 50 програмованих
ключових точок траєкторії поливу.

Запатентована технологія з'єднання Quick
& Easy
Гнучке встановлення
численних компонентів
системи на різних ділянках газону.
Монтаж і демонтаж
шлангів шляхом повороту
з'єднувальних елементів
на 140°.
Захист від замерзання за
допомогою автоматичних
дренажних клапанів.

Рівномірний розподіл
води крізь 16 самоочищувальних точних
форсунок із м'якої
пластмаси.

Стійкість до погодних
умов та УФ
випромінювання.

ПОЛИВ

109

Висувні дощувачі

Позначення виробу

Висувний дощувач з турбоприводом T 100
8201-29

Висувний дощувач з турбоприводом T 200
8203-29

Висувний дощувач з турбоприводом T 380
8205-29

Висувний осцилюючий дощувач OS 140
8220-29

10/600

6/264

6/264

2/90

Інформація щодо продажу
Застосування

У коробці з 4-кольоровою
наклейкою
–
Невеликі ділянки газону

У коробці з 4-кольоровою
наклейкою
–
Великі ділянки газону

Площа поливу

До 100 м2

У коробці з 4-кольоровою
наклейкою
–
Ділянки газону середнього
розміру
До 200 м2

Сектор поливу

Регулюється в діапазоні від 70
до 360°
Регулюється в діапазоні від 4
до 6 м
–
Внутрішня різьба 1/2"
•
–
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Полив квадратних та прямокутних
ділянок
Регулюється в діапазоні від 2 до
140 м2
–

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Діапазон
Ширина струменя
Сполучна різьба
Фільтр
Турбопривід, захищений від піску
Рівномірний полив з використанням різних дощувачів

Можливість комбінування

Особливості

З висувним дощувачем з
турбоприводом T 200, T380, висувним осцилюючим дощувачем
OS 140
–

До 380 м2

Регулюється в діапазоні від 25
Регулюється в діапазоні від 25
до 360°
до 360°
Регулюється в діапазоні від 5
Регулюється в діапазоні від 6
до 8 м
до 11 м
–
–
Внутрішня різьба 1/2"
Внутрішня різьба 3/4"
•
•
•
•
За допомогою наявних вбудованих насадок зі змінною швидкістю подачі
води, для секторів поливу з різними налаштуваннями
Насадка 1: 25-90°
Насадка 2: 91-180°
Насадка 3: 181-270°
Насадка 4: 271-360°
З висувним дощувачем з турЗ висувним дощувачем з
боприводом
турбоприводом T 100, T200, виT 100, T380, висувним осцилююсувним осцилюючим дощувачем
чим дощувачем OS 140
OS 140
Противандальний захист за рахунок функції запам'ятовування: дощувач
автоматично повертається до заданого сектора.

2-15 м
1-9,5 м
Внутрішня різьба 3/4"
•
•
•

З висувним дощувачем з турбоприводом T 100, T200, T 380
Точне налаштування діапазону
поливу та ширини струменя
шляхом регулювання напору

Робочий тиск (бар) встановлюється залежно від площі поливу. Дані про продуктивність автоматичного дощувача для великих ділянок
AquaContour були отримані за робочого тиску 4 бар, а для решти висувних дощувачів — за робочого тиску 2 бар.
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Висувні дощувачі

Позначення виробу

Висувний дощувач S 80

Висувний дощувач S 80/3001

Автоматичний висувний дощувач
для великих ділянок AquaContour

Артикул №

1569-29

1566-29

1559-29

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

12/576

4/252

1/36

Тип упаковки

У коробці з 4-кольоровою наклейкою

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Застосування

Невеликі ділянки газону

Полив високих рослин зверху

Зрошування нерівномірних ділянок газону
точно по контуру

Площа поливу

До 80 м2

До 80 м2

До 350 м2

Сектор поливу

Регулюється в діапазоні від 5 до 360°

Регулюється в діапазоні від 5 до 360°

Регулюється в діапазоні від 25 до 360°

Діапазон

Регулюється в діапазоні від 2,5 до 5 м

Регулюється в діапазоні від 2,5 до 5 м

На вибір 2,5-9 м (2 бар)/4-10,5 м (4 бар)

Сполучна різьба

Внутрішня різьба 1/2"

Зовнішня різьба 3/4”

Внутрішня різьба 3/4"

Фільтр

•

–

•

Турбопривід, захищений від піску

–

–

•

Захист від замерзання

–

•

•

Рівномірний полив з використанням різних дощувачів

•

•

–

Особливості

Ввімкнення і вимкнення подачі води

Ввімкнення і вимкнення подачі води, довжина
вала дощувача: 300 мм

Гнучкість контурів зони зрошування завдяки
можливості зберігання до 50 ключових точок
траєкторії поливу та регульованому діапазону.
Живлення від високопотужних сонячних
елементів та літій-іонного акумулятора.

Код EAN

Робочий тиск (бар) встановлюється залежно від площі поливу. Дані про продуктивність автоматичного дощувача для великих ділянок
AquaContour були отримані за робочого тиску 4 бар, а для решти висувних дощувачів — за робочого тиску 2 бар.

ПОЛИВ
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1

З'єднувачі для висувних дощувачів

Позначення виробу

L-подібний з'єднувач
25 мм
із зовнішньою різьбою
1/2"

L-подібний з'єднувач
25 мм
із зовнішньою різьбою
3/4"

Кутовий з'єднувач
25 мм
із зовнішньою різьбою
1/2"

Кутовий з'єднувач
25 мм
із зовнішньою різьбою
3/4"

T-подібний з'єднувач
25 мм
із зовнішньою різьбою
1/2"

Артикул №

2780-20

2781-20

2782-20

2783-20

2786-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1840

10/1840

10/800

10/800

10/1140

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Застосування

Під'єднання висувного
дощувача S 80, висувного
дощувача з турбоприводом T 100, висувного
дощувача з турбоприводом T 200

Під'єднання висувного
дощувача з турбоприводом T 380, висувного
осцилюючого дощувача
OS 140, автоматичного
висувного дощувача
для великих ділянок
AquaContour

Під'єднання висувного
дощувача S 80,
висувного дощувача
з турбоприводом T 100,
висувного дощувача
з турбоприводом T 200 у
кутових зонах

Під'єднання висувного
дощувача з турбоприводом T 380 у кутових зонах

Під'єднання висувного
дощувача S 80, висувного
дощувача з турбоприводом T 100, висувного
дощувача з турбоприводом T 200
в межах довжини шланга

Код EAN

Особливості

Технологія з'єднання Quick & Easy, самогерметизація гвинтового з'єднання

З'єднувачі для висувних дощувачів та аксесуари

Позначення виробу

T-подібний з'єднувач
25 мм
із зовнішньою різьбою
3/4"

T-подібний з'єднувач
25 мм
із внутрішньою різьбою
3/4"

З'єднувач 25 мм
із внутрішньою різьбою
3/4"

З'єднувач 25 мм
із внутрішньою різьбою
1"

З'єднувач 25 мм
із зовнішньою різьбою
1"

Артикул №

2787-20

2790-20

2761-20

2762-20

2763-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1140

10/800

10/1840

10/1920

10/1840

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Застосування

Для під'єднання
висувного дощувача
з турбоприводом T 380,
висувного осцилюючого
дощувача OS 140
в межах довжини шланга

Для встановлення
дренажного клапана
в межах довжини шланга

Для під'єднання шланга
до вхідної колонки,
водозабірної
колонки, регулятора
і запірного клапана,
центрального фільтра і
висувного дощувача S
80/300,
а також для прямого
підключення системи
зрошення до побутової
системи водопостачання

Для під'єднання
трубопроводу
до блоків клапанів V1 та
V3 і підземного боксу спірального шланга, а також
для прямого підключення
системи зрошення до
побутової
системи водопостачання

Для під'єднання шлангів
до клапанів зрошення, а
також для прямого
підключення системи
зрошення до побутової
системи водопостачання

Код EAN

Особливості
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Шлангові з'єднувачі та аксесуари

T-подібний з'єднувач 25 мм

T-подібний з'єднувач 25 мм

З'єднувач 25 мм

Кінцева заглушка 25 мм

Артикул №

2771-20

2773-20

2775-20

2778-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/800

10/1140

10/1140

10/2560

Тип упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Б/упаковки

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Застосування

Розгалуження
магістрального шланга

Зміна напрямку
магістрального шланга

Подовження
магістрального шланга

Заглушення магістрального
шланга

ПОЛИВ

Позначення виробу
Код EAN

Особливості

Технологія з'єднання Quick & Easy

Шланги

Позначення виробу

Магістральний шланг

Магістральний шланг

Магістральний шланг

Артикул №

2700-20

2701-20

2718-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/44

1/36

1/22

Тип упаковки

4-кольоровий ярлик

4-кольоровий ярлик

4-кольоровий ярлик

Інформація щодо продажу

–

–

–

Застосування

Трубопровід, система зрошування

Трубопровід, система зрошування

Трубопровід, система зрошування

Довжина

25 м

50 м

10 м

Монтаж

Прокладається на поверхні і під землею

Прокладається на поверхні і під землею

Прокладається на поверхні і під землею

Зовнішній діаметр

25 мм

25 мм

25 мм

Робочий тиск

До 6 бар

До 6 бар

До 6 бар

Код EAN

Особливості

Стійкий до УФ випромінювання, не пропускає світло, не зношується, стійкий до погодних умов
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Базові компоненти з готовою до з'єднання системою

1

Позначення виробу

Водозабірна колонка1

Центральний фільтр

Регулятор і запірний клапан1

Артикул №

2722-20

1510-20

2724-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/180

2/626

2/160

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Застосування

Для підземного з'єднання трубопроводу та
системи зрошування

Фільтрує воду, що протікає, може використовуватись разом з насосами та іншими
зрошувальними
пристроями

Для плавного регулювання та відключення
окремих дощувачів або груп дощувачів

Система

Трубопровід, система зрошування

Система зрошування

Система зрошування

Монтаж

Під землею

На поверхні та під землею

Під землею

Висувна сферична кришка

•

–

•

Знімний фільтр

•

•

•

Комплектація

Система Profi-System та штуцер

–

–

З'єднання

Зовнішня різьба 3/4”

Зовнішня різьба 3/4”

Зовнішня різьба 3/4”

Особливості

–

Зручна процедура очищення фільтра, можливість встановлення в магістральній лінії

–

Код EAN

Аксесуари

Позначення виробу

Набір з'єднувачів системи Profi Maxi-Flow

З'єднувальний набір системи Profi Maxi-Flow

Артикул №

1505-23

2713-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/342

3/120

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

Застосування

Для підключення трубопроводу та системи зрошування до водопровідного крана

Набір для підключення трубопроводу та системи зрошування до джерела водопостачання

Монтаж

Для водопровідних кранів з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм (G 1")

Для водопровідних кранів з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм (G 1")

Комплектація

1 штуцер з адаптером, 2 шлангових з'єднувачі системи Profi Maxi-Flow
для шланга діам. 19 мм (3/4")

1 штуцер з адаптером, 2 шлангових з'єднувачі системи Profi Maxi-Flow
для шланга діам. 19 мм (3/4")

Код EAN

Особливості
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Аксесуари

Штуцер з хомутом

Дренажний клапан

Артикул №

1513-20

2760-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/1152

10/1560

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

Застосування

Для забезпечення стійкого до тиску шлангового з'єднання

Для автоматичного зливу води під час перекривання системи

Монтаж

Для водопровідних кранів з різьбою 26,5 мм (G 3/4") і 33,3 мм (G 1")

Для T-подібного з'єднувача 25 мм з внутрішньою різьбою 3/4" (арт.
№ 2790)

Комплектація

Хомут для закріплення шланга, для шлангів діам. 19 мм (3/4")

–

Особливості

Також для з'єднання шланга діам. 19 мм (3/4") з магістральним
шлангом діам. 25 мм
(разом з виробом арт. № 2763)

Встановлюється в найнижчій точці системи

ПОЛИВ

Позначення виробу
Код EAN

Готові набори системи зрошення

Позначення виробу

Готовий набір з висувним осцилюючим
дощувачем OS 140

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Інформація про виріб
Комплектація

8221-20

Готовий набір з висувним осцилюючим
дощувачем
OS 140 — акційна пропозиція
8222-20

Готовий набір з автоматичним висувним дощувачем для великих ділянок
AquaContour
2708-20

1/8

5/10

1/7

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише в комплекті для демонстрації (5 шт.).
Див. арт. 8221
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

Див. арт. 8220
1 система Profi Max-Flow,
гнучкий шланг діам. 19 мм (3/4"), довж. 2 м,
1 набір з'єднувачів, магістральний шланг
діам. 25 мм, довж. 20 м, 1 з'єднувач 25 мм
з внутрішньою різьбою 3/4", 1 Т-подібний
з'єднувач 25 мм з внутрішньою різьбою 3/4",
1 дренажний клапан, 1 L-подібний з'єднувач
25 мм із зовнішньою різьбою 3/4", 1 висувний
осцилюючий дощувач OS 140

ПОЛИВ

Див. арт. 1559
1 система Profi Max-Flow,
гнучкий шланг діам. 19 мм (3/4"), довж. 2 м,
1 набір з'єднувачів, магістральний шланг діам.
25 мм, довж. 20 м, з внутрішньою різьбою
3/4", 1 з'єднувач 25 мм з внутрішньою
різьбою 3/4", 1 Т-подібний з'єднувач 25 мм
з внутрішньою різьбою 3/4", 1 дренажний
клапан,
1 L-подібний з'єднувач 25 мм із зовнішньою
різьбою 3/4", 1 автоматичний висувний дощувач для великих ділянок AquaContour
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Також у межах
інтелектуальної системи:
інтелектуальний регулятор
подачі води та
інтелектуальний датчик

Пристрої керування
поливом GARDENA

Повний асортимент виробів для автоматичного зрошування саду

Автоматичне зрошування з використанням пересувних дощувачів, системи мікрокрапельного поливу або системи зрошування. Так ви матимете більше вільного часу для відпочинку в саду.
• Налаштування часу роботи або, що навіть ефективніше, робота на основі даних додаткового датчика вологості ґрунту або датчика дощу.
• Різноманітні рішення поливу саду, від однієї до шести ділянок зрошення.
• Особливо прості у використанні завдяки зрозумілому управлінню, знімній панелі
керування та РК-дисплею, де відображаються всі програмні дані (за винятком
моделі арт. № 1169).
•

Для початківців
• Таймер зрошування.
• Таймер подачі води
EasyControl.
• Таймер подачі води
FlexControl.
Популярні варіанти програмування.

Для вимогливих садівників
• Таймер подачі води
SelectControl.
Рекомендовані варіанти
зрошування для п'яти типових садових ділянок для
зручності користувачів.
• Таймер подачі води
MultiControl.
• Таймер подачі води
MultiControl duo.
Гнучкі параметри зрошування.
Економія води:
підключіть датчик вологості
ґрунту — і він автоматично
розпочне полив, лише якщо
земля суха.
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Для професіоналів
• Таймер подачі води
MasterControl.
• Інтелектуальний регулятор
подачі води та інтелектуальний датчик.
Шість програм індивідуального зрошування. У поєднанні з автоматичним розподілювачем води система
поливу MasterControl може
контролювати й послідовно
поливати до шести садових
ділянок.
Процедура програмування
з вибором мови є інтуїтивно
зрозумілою і пояснюється на
дисплеї крок за кроком.

Позначення виробу

Таймер подачі води
1169-20

Таймер подачі води
EasyControl
1881-20

Таймер подачі води
FlexControl
1883-20

Таймер подачі води
SelectControl
1885-20

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

2/288

2/220

2/220

2/220

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу
Програмовані виходи
Тривалість поливу
Частота поливу

–
1
5-120 хв
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1
2-60 хв
Щоденно,
кожен другий/третій/сьомий день.

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1
1 хв – 1 год 59 хв
На вибір або
кожен другий/третій/сьомий день.

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1
1 хв – 2 год 59 хв
Щоденно,
кожен другий/третій/сьомий день.

Кількість поливів на день
Джерело живлення

При ввімкненні
Механічне

Індикатор заряду батареї
Сполучна різьба для крана

–
26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

1/2/3 рази
1 лужна батарея 9 В
(замовляється окремо)
Індикатор розрядження батареї
26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

1/2/3 рази
1 лужна батарея 9 В
(замовляється окремо)
Індикатор розрядження батареї
26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

1/2/3 рази
1 лужна батарея 9 В
(замовляється окремо)
Індикатор розрядження батареї
26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

Робочий тиск
РК-дисплей
Можливість знімання панелі
керування
З'єднання для датчика дощу або
датчика вологості ґрунту

0,5–12 бар
–
–

0,5–12 бар
•
•

0,5–12 бар
•
•

0,5–12 бар
•
•

–

•

•

•

Автоматичне управління за допомогою датчика вологості ґрунту
(додатково)
Особливості

–

–

–

•

Вимикається автоматично.
Можливість налаштування
витрати води

Базові варіанти програмування
за допомогою кнопок та
РК-дисплея

Плавне програмування
базових функцій за допомогою
обертального регулятора

Просте програмування
за допомогою різних
варіантів поливу для
5 різних завдань. Можна обирати
об'єкт поливу: газон,
город, жива огорожа,
рослини у горщиках, квіткові
клумби

ПОЛИВ
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Пристрої керування поливом

Пристрої керування поливом

1

2

3

8

Позначення виробу

Таймер подачі води
MultiControl2
1862-20

Таймер подачі води
MultiControl duo1
1874-20

Таймер подачі води
MasterControl2
1864-20

Інтелектуальний регулятор
подачі води3
19031-20

2/140

2/120

2/140

1/294

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1
1 хв – 7 год 59 хв

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
2
1 хв – 3 год 59 хв (на кожен вихід)

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1
1 хв – 9 год 59 хв

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
1
1 хв – 10 год

Частота поливу

На вибір або
кожен другий/третій/сьомий день.

На вибір або
кожен другий/третій/сьомий день.

Вибір робочих днів

Кількість поливів на день

Кожні 8/12/24 год

Джерело живлення

1 лужна батарея 9 В
(замовляється окремо)

Кожні 8/12/24 год (на кожен
вихід)
1 лужна батарея 9 В
(замовляється окремо)

На вибір або
кожен другий/третій/четвертий/п'ятий/шостий/сьомий день
Можливе налаштування 6 варіантів часу зрошування
1 лужна батарея 9 В
(замовляється окремо)

Індикатор заряду батареї

•

•

•

•

Сполучна різьба для крана

26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

26,5 мм (G 3/4")
33,3 мм (G 1")

Робочий тиск
РК-дисплей
Просте програмування — пояснення
Можливість знімання панелі
керування
З'єднання для датчика дощу або
датчика вологості ґрунту

0,5–12 бар
•
•

0,5–12 бар
•
•

0,5–12 бар
•
•

0,5–12 бар
–
• Розумний додаток

•

•

•

–

•

•

•

Інтелектуальний датчик

Автоматичне управління за допомогою датчика вологості ґрунту
(додатково)
Особливості

•

•

•

За допомогою інтелектуального
датчика

Великий дисплей для простого
програмування

Великий дисплей для простого
програмування
Обидва виходи контролюються
за допомогою датчика

Обертальний регулятор для
швидкої зміни даних У поєднанні
з автоматичним розподілювачем
води (арт. № 1197) можна окремо
контролювати до шести різних
приєднаних пристроїв. Тривалість
поливу може змінюватись на
відсотковому рівні для всіх
програм одночасно. Спеціальні
програми для керування поливом
за допомогою датчиків.

Світлодіодний дисплей, на якому
відображається процес поливу,
потужність сигналу, попередження про розрядження акумулятора.
Попеедження про замерзання, яке
надсилається у розумний додаток,
коли температура опускається
нижче 5 °C.
Вимоги: Система Gateway, Wi-Fi
роутер та доступ до Інтернету,
смартфон, планшет або ПК.
Постійне розширення функцій
додатка.

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Програмовані виходи
Тривалість поливу

4 078500 018869

Інтервали обираються самостійно
Три лужні батареї AA 1,5 В (LR6,
замовляється окремо)

Зручне управління
Для зручності панель керування з великим дисплеєм
можна зняти.

Енергоефективна технологія використання клапанів
Приблизно 1 рік надійної роботи без заміни батареї (за винятком
виробу арт. № 1169).
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Аксесуари до пристроїв керування поливом

Також у межах
інтелектуальної системи:

Позначення виробу

Датчик вологості ґрунту

Електронний датчик дощу

Подовжувач кабелю

Артикул №
Код EAN

1188-20

1189-20

1186-20

Автоматичний водорозподілювач
1197-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

2/304

2/324

2/576

2/100

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Врахування вологості ґрунту під
час контрольованого поливу

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Врахування природної кількості
опадів під час контрольованого
поливу
Таймери подачі води GARDENA,
модульна система керування
поливом 4040 (арт. № 1276),
система керування поливом 4030
(арт. № 1283) і 6030
(арт. № 1284),
регулятор напругою 9 В (арт.
№ 1250),
система поливу рослин у горщиках (арт. № 1407)
1 лужна батарея 9 В (замовляється окремо),
приблизно 1 рік роботи

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Для подовження кабелю живлення датчика до 105 м

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Автоматичний контроль і
послідовне керування шістьома
приєднаними пристроями
Таймер подачі води GARDENA
MasterControl
(арт. № 1864)

–

Механічне

Оптичний/електронний принцип
роботи, швидко реагує, якщо
починається дощ. Втикається
в ґрунт або розташовується на
поверхні. З'єднувальний кабель
зі штекером довжиною 5 м.

Довжина 10 м. Для використання
на поверхні або
під землею.

Садові ділянки поливаються
послідовно згідно з програмуванням таймера подачі води.
Зовнішня різьба 26,5 мм
(G 3/4"). У комплекті з 5 штуцерами (арт. № 18201) та
3 кінцевими заглушками.

Інформація щодо продажу
Застосування
Сумісність

Джерело живлення

Особливості

Таймери подачі води GARDENA,
модульна система керування
поливом 4040 (арт. № 1276),
система керування поливом 4030
(арт. № 1283) і 6030
(арт. № 1284),
регулятор напругою 9 В (арт.
№ 1250),
система поливу рослин у горщиках (арт. № 1407)
2 батареї 1,5 В (LR 14/C/Baby,
замовляються окремо), приблизно 1 рік
роботи
Надійна тривала експлуатація
завдяки електронному вимірюванню різниць температур
ґрунту. Показує поточний рівень
вологості ґрунту.
З'єднувальний кабель зі штекером довжиною 5 м.

Датчик вологості ґрунту
(арт. № 1188),
електронний датчик дощу
(арт. № 1189)

Заощадливий полив

Можливість контролю до 6 ділянок зрошування

Кожен пристрій керування поливом можна підключити до датчика
вологості ґрунту (крім арт. № 1169) або датчика дощу GARDENA.
Датчик автоматично зупинить або не почне полив, якщо ґрунт
досить вологий або починається дощ.

Автоматичний контроль від 2 до 6 зрошувальних пристроїв.
Ідеально підходить для поливу окремих рослин і садових ділянок
з різними вимогами до зрошування або за умов, коли води недостатньо для одночасного живлення всіх зрошувальних пристроїв.
Садові ділянки поливаються послідовно згідно з програмуванням
таймера подачі води. Виходи, що не використовуються, можна
відключити за допомогою перевідного важеля.
ПОЛИВ
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інтелектуальний датчик

Система керування поливом
GARDENA
Професійні пристрої для автоматичного керування зрошувальними системами
Системи керування поливом GARDENA ідеально підходять для умов, коли подачі води з крана не досить, щоб одночасно
керувати всією зрошувальною системою, або якщо ділянки саду потребують різного об'єму води для поливу.
НОВИНКА: новий інтелектуальний блок керування поливом, повністю інтегрований у інтелектуальну систему.
Усі завдання з поливу саду можна налаштовувати в розумному системному додатку.
• Керування клапаном можливе з роз'ємом живлення або без нього — від батареї або від мережі 230 В.
• Подача води починається і припиняється автоматично.
• Можна налаштовувати цілу низку окремих програм для кожного клапана поливу.
Також у межах
інтелектуальної системи:
• Просте програмування за допомогою інструкції користувача.
інтелектуальний регулятор
подачі води
• Підключення датчика для зниження потоку води під час зрошування. Датчик вологості ґрунту
або датчик дощу автоматично зупинить або не почне полив, якщо ґрунт досить вологий або починається дощ.

1
1

2

3
2

Керування клапанами за допомогою кабелю

Децентралізоване безконтактне керування клапанами

Через блок керування поливом, що встановлений на стіні 1
, клапан 2 отримує від прямого кабелю імпульс, який вказує,
коли розпочати або припинити подачу води. Таким чином, можна
повністю автоматично керувати шістьома клапанами зрошування
напругою 24 В.

За допомогою переносного блока програмування 1 можна
запрограмувати регулятор 2 , який потім кріпиться до клапана
зрошення 3 і відкриває та закриває його згідно з введеними даними. Ця бездротова система на акумуляторі дозволяє контролювати стільки клапанів зрошення напругою 9 В, скільки потрібно.
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Позначення виробу

Блок керування
поливом Classic
4030

Блок керування
поливом Classic
6030

Модульна система
керування поливом
Comfort 4040

Додатковий модуль
Comfort 2040

Артикул №
Код EAN

1283-20

1284-20

1276-20

1277-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

2/168

2/168

2/144

4/840

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Керування 4 клапанами зрошування напругою 24 В, кількість
клапанів можна збільшити до 12,
для застосування на вулиці
Клапан зрошування напругою
24 В (арт. № 1278), блок керування насосом напругою 24 В (арт.
№ 1273)
230 В/24 В
До 4 (можна збільшити до 12)

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Для модульної системи керування
поливом 4040, має додаткові
з'єднання для 2 клапанів зрошування напругою 24 В кожен
Модульна система керування
поливом 4040 (арт. № 1276)

4

Див. модульну систему керування
поливом 4040

1 хв – 4 год 59 хв, регулюється
централізовано в діапазоні
0-200 %
•

Див. модульну систему керування
поливом 4040

•

–

Інформація щодо продажу
Застосування

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Керування 4 клапанами зрошування напругою 24 В,
може застосовуватися в приміщенні та на вулиці

Сумісність

Джерело живлення
Кількість клапанів зрошування
напругою 24 В, якими можна
керувати
Індивідуальні програми зрошування для кожного клапана

Клапан зрошування напругою 24 В (арт. № 1278),
блок керування насосом напругою 24 В (арт. № 1273)

4
3

230 В/24 В
6
3

Тривалість поливу протягом кожної
програми

1 хв – 3 год 59 хв, регулюється централізовано в діапазоні 0-200 %

Придатний до використання на
відкритому повітрі
Магістральний канал для керування насосом
Підключення до клапана
Захист від перебоїв живлення
Особливості

Тільки в місцях, захищених від дощу
•

•

З'єднувальний кабель напругою 24 В (арт. № 1280)
Лужна батарея 9 В (замовляється окремо)
Можливість підключення датчика вологості ґрунту або датчика дощу.
За допомогою додаткового модуля 2040 систему можна розширити до 12 клапанів, можливість
підключення датчика вологості
ґрунту або датчика дощу.

ПОЛИВ

–
До 2

•

–
–
Легке підключення до центрального
модуля.
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Блоки керування поливом та аксесуари

Блоки керування поливом та аксесуари

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування
Сумісність
Джерело живлення
Кількість клапанів зрошування
напругою 24 В, якими можна
керувати
Індивідуальні програми зрошування для кожного клапана
Тривалість поливу протягом кожної
програми
Придатний до використання на
відкритому повітрі
Магістральний канал для керування насосом
Підключення до клапана
Захист від перебоїв живлення
Керування через розумний
додаток
Можливість розширення
Вимоги
Особливості
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Інтелектуальна система керування
поливом
19032-20

Клапан зрошування 24 В

З'єднувальний кабель 24 В

1278-20

1280-20

1/–

4/340

4/304

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
На багатьох ділянках поливу за допомогою інтелектуальної програми, керування шістьома клапанами
зрошування напругою 24 В одним пристроєм
Клапан зрошування 24 В (арт. № 1278),
блок керування насосом 24 В (арт. № 1273),
інтелектуальні датчики
230 В/24 В
6

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Підключення до блока керування поливом
GARDENA за допомогою кабелю

4-кольорова обкладинка

Налаштовуються окремо в розумному додатку.

–

–

Налаштовуються окремо в розумному додатку.

–

–

• Клас захисту IP X4

•

•

•

–

–

З'єднувальний кабель напругою 24 В (арт.
№ 1280)
–
Безкоштовне завантаження, без абонентської
плати, є версії для смартфонів, планшетів та
Інтернету
За допомогою інших компонентів інтелектуальної системи, за допомогою інших інтелектуальних систем керування поливом
Система Gateway, Wi-Fi роутер та доступ до
Інтернету, смартфон, планшет або ПК.
Постійне розширення функцій додатка.

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

Можливість ввімкнення і вимкнення вручну.
Фільтр тонкого очищення, що самоочищується,
для безперебійного керування.
Робочий тиск від 0,5 до 12 бар.
Внутрішня різьба 1".

Довжина 15 м, поперечний переріз кабелю 7
x 0,5 мм2.
Максимальна довжина кабелю 30 м.
Максимальна напруга 30 В.

ПОЛИВ

–
–

–
Підключення до 6 клапанів зрошення
напругою 24 В до блока керування поливом
GARDENA
Блок керування поливом 4030 (арт. № 1283) і 6030 (арт. № 1284),
модульний блок керування поливом 4040 (арт. № 1276),
інтелектуальна система керування поливом (арт. № 19032, 19108, 19109)
–
–

Блоки керування поливом 9 В та аксесуари

Блок програмування
1242-20

Регулятор 9 В
1250-20

Клапан зрошування 9 В
1251-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

2/304

2/1140

2/264

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для програмування регулятора напругою 9 В

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для керування клапанами зрошування
напругою 9 В

Регулятор напругою 9 В (арт. № 1250),
клапан зрошування напругою 9 В (арт.
№ 1251)
6

Блок програмування (арт. № 1242),
клапан зрошування напругою 9 В (арт.
№ 1251)
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для керування системою зрошування
відповідно до програмування регулятора
напругою 9 В за допомогою блока програмування
Блок програмування (арт. № 1242),
регулятор напругою 9 В (арт. № 1250)

1 хв – 9 год 59 хв

–

–

Передача даних модулю керування та від
нього натисканням однієї кнопки.
Приблизно 1 рік роботи з використанням 1
лужної батареї напругою 9 В
(замовляється окремо).

Можна підключити датчик вологості ґрунту
або датчик дощу. Приблизно 1 рік роботи з
використанням 1 лужної батареї напругою 9 В
(замовляється окремо).

Енергоощадний електромагнітний клапан
напругою 9 В. Можливість ввімкнення і
вимкнення вручну. Спеціальна форма клапану
дозволяє оптимізувати потік та мінімізувати
втрати тиску. Робочий тиск від 0,5 до 12 бар.
Внутрішня різьба 1".

Інформація щодо продажу
Застосування

Сумісність
Індивідуальні програми зрошування для кожного клапана
Тривалість поливу протягом кожної
програми
Особливості

ПОЛИВ

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

–

Аксесуари до блоків керування поливом

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Клапанна коробка V1
1254-20

Клапанна коробка V3
1255-20

Кабельна муфта 24 В
1282-20

Блок керування насосом 24 В
1273-20

Кількість в упаковці/упаковок на піддоні
Тип упаковки

2/68
4-кольорова обкладинка

2/24
4-кольорова обкладинка

4/1632
4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу
Комплектація
Застосування

–
1 шт.
Для 1 клапана зрошування напругою
9 В або 24 В

–
1 шт.
Для 3 клапанів зрошування напругою
9 В або 24 В

Сумісність

Клапан зрошування напругою 9 В
(арт. № 1251), клапан зрошування
напругою 24 В (арт. № 1278)

Клапан зрошування напругою 9 В
(арт. № 1251), клапан зрошування
напругою 24 В (арт. № 1278)

–
6 шт.
Для підключення з'єднувального
кабелю напругою 24 В до клапана
зрошування напругою 24 В із
забезпеченням водонепроникного
з'єднання при використанні клапанної
коробки V1
З'єднувальний кабель напругою 24 В
(арт. № 1280)

2/384
4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
1 шт.
Для керування насосом (потужністю
до 2000 Вт) у поєднанні з системою
керування поливом.

Особливості

Телескопічне гвинтове з'єднання
дозволяє легко встановлювати
та знімати клапани.
Щоб гарантувати безпеку дітей,
кришку можна
заблокувати.
Зовнішня різьба 2 х 1"

Водопостачання може бути забезпечене з трьох різних боків. Телескопічне
гвинтове з'єднання дозволяє легко
встановлювати та знімати клапани.
Монтажна коробка є водонепроникною і дозволяє легко та акуратно
під'єднати кабель напругою 24 В.
Центральна заглушка для зливу лінії
подачі перед заморозками.
Щоб гарантувати безпеку дітей,
кришку можна заблокувати. Зовнішня
різьба 4 х 1"

З'єднання здійснюється простим
натисканням кнопки.
Поперечний переріз кабелю від 0,33
до 1,5 мм2.
Максимальний діаметр кабелю 3,9 м.
Максимальна напруга 30 В.

ПОЛИВ

Інтелектуальний блок керування поливом (арт. № 19032, 19108, 19109),
модульний блок керування поливом
4040 (арт. № 1276),
4030 (арт. № 1283),
6030 (арт. № 1284)
Поставляється з кабелем довжиною
10 м для підключення до блоку
керування поливом.
Можна збільшити до 50 м.
Мінімальний поперечний переріз
кабелю 0,25 мм².
Придатний для використання на вулиці
(IP 44).
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РОБОТИЗОВАНІ
ГАЗОНОКОСАРКИ Gardena
Займайся улюбленими справами

Тиха. Жвава. Автоматична. Точна і надійна. Роботизована газонокосарка зробить Ваш сад місцем для відпочинку. Присвятивши багато часу створенню концепції, інтенсивним дослідженням і розробкам у нашій групі компаній, ми випустили
роботизовану газонокосарку на газони по всьому світу більше двох десятиліть тому.
Нова модель SILENO city стала результатом досвіду в галузі виробництва роботизованих газонокосарок, накопиченого
протягом 20 років роботи.
Функція, на яку ви чекали: легке очищення за допомогою садового шланга! Звісно, вона надзвичайно тиха і її ще простіше
встановити. Крім цього, представлена програмно керована «розумна» модель.

Розумний додаток GARDENA
Керувати роботизованою газонокосаркою дуже просто через
безкоштовний розумний додаток GARDENA для iOS, Android та
Інтернету. Крім цього, за допомогою додатку можна керувати
всіма зрошувальними пристроями інтелектуальної системи.

Додаток
підключений
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ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Роботизовані газонокосарки

Позначення виробу

Роботизована газонокосарка SILENO city
15001-20

Роботизована газонокосарка SILENO city
15002-20

Інтелектуальний набір
SILENO city
19066-20

R70Li

R80Li

4072-60

4069-60

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Інформація щодо продажу

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–

Комплектація

–

–

–

–

Можливість розширення

–

–

–

–

Тип батареї

Літій-іонний акумулятор

Літій-іонний акумулятор

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
доступно лише в наборі
арт. № 19066
Інтелектуальна система
Smart Gateway,
роботизована газонокосарка SILENO city
За допомогою всіх компонентів інтелектуальної
системи.
Літій-іонний акумулятор

Напруга батареї
Ємність батареї
Час заряджання
Приблизний час косіння на одному
заряді
Рекомендована площа газону
Максимальний нахил

18 В
2,1 А-год
60 хв
65 хв

18 В
2,1 А-год
60 хв
65 хв

18 В
2,1 А-год
60 хв
65 хв

< 250 м²

< 500 м²
До 25 % включно

Артикул №

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Висота зрізання, мін. – макс.
Ріжуче полотно
Система заряджання
Споживання енергії на місяць
Маса
Розміри (Д x Ш x В)

20–50 мм
4 кВт·год
7,0 кг

7 кВт·год
7,0 кг
55 x 36 x 22 см

Літій-іонний акумулятор

Літій-іонний акумулятор

18 В
2,1 А-год
50 хв
65 хв

< 500 м²
До 25 % включно
20–50 мм
Диск з трьома лезами
Автоматична
7 кВт·год
7,0 кг
55 x 36 x 22 см

< 700 м²

До 25 % включно
20–50 мм

6 кВт·год
7,4 кг

58 x 46 x 25,5 см

Довжина дроту огорожі

150 м

150 м

200 м

Гачки
Запасні леза
З'єднувальні клеми
з'єднувачі

200 шт.
–
1
3

200 шт.
–
1
3

400 шт.
3 шт.
4
5

Корпус
Дисплей

Можливість застосування під
дощем
Захист від крадіжки/ПІН-код
Шланг, що миється
Функція дистанційного запуску

7 кВт·год
7,4 кг

Ударостійкий пластик
РК-дисплей з програмним меню

Визначає площу косіння
Датчик
Програмування часу косіння

< 800 м²

За допомогою обмежувального дроту
За допомогою панелі вибору та дисплея
•

Датчик зіткнення, підйому та нахилу
За допомогою панелі
вибору, дисплея та розумного додатка
•

•

•

•

•

3/налаштовується

За допомогою панелі вибору та дисплея
•
•
–

3/налаштовується

2/налаштовується

Можливість зміни положення
зарядної станції
EasyPassage — автоматичне
керування у вузьких зонах
Функція сенсорного керування
SensorControl: регулювання об'єму
косіння відносно швидкості росту
газону
Просте оновлення програмного
забезпечення
Керування через розумний
додаток

•

•

–

•

•

–

–

–

–

•

•

–

–

–

Вимоги

–

Безкоштовне завантаження, без абонентської
плати, є версії для
смартфонів, планшетів та
Інтернету
Wi-Fi роутер та доступ до
Інтернету, смартфон,
планшет або ПК

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Код EAN

Роботизовані газонокосарки

Позначення виробу
Артикул №

Роботизована газонокосарка
SILENO
4052-60

Роботизована газонокосарка
SILENO+
4054-60

Роботизована газонокосарка
SILENO в наборі
19060-60

Роботизована газонокосарка
SILENO+ в наборі
19061-60

1/4

1/4

1/4

1/4

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
доступно лише в наборі арт. №
доступно лише в наборі арт. №
19060
19061
Інтелектуальна система Smart
Інтелектуальна система Smart
Gateway,
Gateway,
роботизована газонокосарка
роботизована газонокосарка
SILENO
SILENO+
За допомогою всіх компонентів інтелектуальної системи.
Літій-іонний акумулятор
18 В
2,1 А-год
65 хв
60/65 хв

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Комплектація

Можливість розширення
Тип батареї
Напруга батареї
Ємність батареї
Час заряджання
Приблизний час косіння на одному
заряді
Рекомендована площа газону
Максимальний нахил
Висота зрізання, мін. – макс.
Ріжуче полотно
Система заряджання
Споживання енергії на місяць
Маса
Розміри (Д x Ш x В)
Довжина обмежувального дроту
Гачки
Запасні леза

–

–
Літій-іонний акумулятор
18 В
2,1 А-год
60 хв
60/65 хв
< 1000 м²

< 1300 м²
До 35 % включно

< 1000 м²

20–60 мм

8 кВт·год

200 м

9 кВт·год
9,6 кг
63 x 51 x 25 см
250 м
400 шт.
9 шт.

З'єднувальні клеми
з'єднувачі

< 1300 м²
До 35 % включно
20–60 мм

Диск з трьома лезами
Автоматична
8 кВт·год

200 м

4
5

9 кВт·год
9,6 кг
63 x 51 x 25 см
250 м
400 шт.
9 шт.
4
5

Корпус
Дисплей

Ударостійкий пластик
РК-дисплей з програмним меню

Визначає площу косіння

За допомогою обмежувального дроту

Датчик
Програмування часу косіння

Датчик зіткнення, підйому та нахилу
За допомогою панелі вибору та дисплея
За допомогою панелі вибору, дисплея та розумного додатка

Можливість застосування під
дощем
Захист від крадіжки/ПІН-код

•

•

•

•

Шланг, що миється

–

–

3/налаштовується

3/налаштовується

•

•

•

•

Функція дистанційного запуску
Можливість зміни положення
док-станції
EasyPassage — автоматичне
керування у вузьких зонах
Функція сенсорного керування
SensorControl: регулювання об'єму
косіння відносно швидкості росту
газону
Просте оновлення
програмного забезпечення
Керування через розумний
додаток
Вимоги
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•

•

–

•

•
Безкоштовне завантаження, без абонентської плати,
є версії для смартфонів, планшетів та Інтернету
Wi-Fi роутер та доступ до Інтернету, смартфон, планшет або ПК
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Роботизовані газонокосарки
Для великих газонів
Високотехнологічні роботизовані газонокосарки SILENO та
SILENO+ підходять для обробки великих газонів.

Для газонів середнього розміру
Високотехнологічні роботизовані газонокосарки R70Li та R80Li
підходять для газонів середнього розміру.
Для помірно складних газонів
Для помірно складних газонів або звивистих ландшафтів роботизовані газонокосарки R70Li та R80Li пропонують більш гнучке
налаштування параметрів. Наприклад, функція віддаленого
запуску дає змогу вирішити, як часто газонокосарка повинна
прямувати до важкодоступних ділянок саду.

Для невеликих газонів
Облаштування невеликих садових ділянок — сучасний тренд.
Користувачі мають можливість займатися городніми та квітковими
грядками або просто відпочивати, поки роботизована газонокосарка
SILENO city підстригає газон.

Для складних газонів
Для невеликих, але складних газонів або звивистих ландшафтів
роботизована газонокосарка SILENO city пропонує більш гнучке
налаштування параметрів.
Функція віддаленого запуску дає змогу вирішити, як часто ваша
автоматична газонокосарка повинна прямувати до важкодоступних ділянок саду. Система EasyPassage без проблем скеровує
її вздовж напрямного кабелю крізь вузькі проходи. Зарядну
станцію також можна встановити у вузьких зонах.

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Для складних газонів
Для особливо складних газонів або звивистих ландшафтів роботизовані газонокосарки SILENO та SILENO+ пропонують більш
гнучке налаштування параметрів. Функція віддаленого запуску
дає змогу вирішити, як часто ваша автоматична газонокосарка
повинна прямувати до важкодоступних ділянок саду. Система
EasyPassage без проблем скеровує її вздовж напрямного кабелю крізь вузькі проходи. Зарядну станцію також можна встановити у вузьких зонах.

Аксесуари до роботизованих газонокосарок

Позначення виробу

Навіс зарядної станції для
роботизованої
газонокосарки

Навіс зарядної станції для
роботизованої газонокосарки

Настінний кронштейн

Настінний кронштейн

Артикул №

4007-60

4011-20

4045-20

4042-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/4

1/4

1/–

1/48

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка коробка з
євроотвором

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
з євроотвором

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Застосування

Заряджає та захищає роботизовану газонокосарку від дощу та сонячних
променів

Сумісність

R40Li
R70Li
SILENO city
smart SILENO city

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

SILENO city
smart SILENO city

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

Комплектація

Навіс зарядної станції — 1 шт.
Регулювальний гвинт — 6 шт.

Навіс зарядної станції — 1 шт.
Регулювальний гвинт — 6 шт.

Настінний кронштейн — 1 шт.

Настінний кронштейн — 1 шт.

Код EAN

Безпечне і сухе зберігання взимку

Аксесуари до роботизованих газонокосарок

Позначення виробу

Захисний контейнер для зберігання кабелю взимку

Чохол для зберігання газонокосарки

Набір для догляду за газонокосаркою

Щітки для коліс

Артикул №

4056-20

4057-20

4067-20

4030-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/288

1/36

1/75

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка коробка з
євроотвором

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка коробка з
євроотвором

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка коробка з
євроотвором

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Застосування

Безпечне та сухе зберігання
кінців кабелю взимку

Безпечне та сухе зберігання
взимку

Чищення та догляд за роботизованою газонокосаркою

Очищають колеса від бруду та
трави

Код EAN

Сумісність
Комплектація
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З усіма роботизованими газонокосарками GARDENA
Захисний контейнер — 1 шт.

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Чохол — 1 шт.

Спрей для очищення пластмасових деталей, щітка для чищення,
шліфувальна губка, викрутка

SILENO city/smart SILENO city
Комплект щіток для коліс — 1 шт.

Аксесуари до роботизованих газонокосарок

Позначення виробу

Запасні леза

З'єднувальні клеми та з'єднувачі

Гачки

Обмежувальний
дріт
150 м

Обмежувальний
дріт
50 м

Комплект для
ремонту обмежувального дроту

Артикул №

4087-20

4089-20

4090-20

4088-20

4058-20

4059-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/1470

5/1470

2/200

1/120

1/300

1/400

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова упаковка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Застосування

Для заміни ріжучого
леза

Для обмежувального
дроту

Для закріплення
обмежувального
дроту

Для розширення
або регулювання
площі газону, що буде
коситися

Для розширення або
регулювання площі
газону, що буде
коситися

Для ремонту
пошкодженого дроту
або для несуттєвого
регулювання площі
газону, що буде
коситися

Леза з кріпильними
гвинтами — 9 шт.
(3 комплекти)

З'єднувальні клеми — 6 шт.
З'єднувачі — 3 шт.

Обмежувальний
дріт — 50 м

Обмежувальний
дріт — 5 м
З'єднувачі — 6 шт.
Гачки — 10 шт.

Сумісність
Комплектація

З усіма роботизованими газонокосарками GARDENA

Система SensorCut

Проста навігація меню

Рівномірне косіння без
смуг Оскільки роботизовані
газонокосарки косять у
різних напрямках, поперечний переріз залишається
рівномірним та дуже чистим.
Щоденний догляд зробить
газон густішим і перетворить
його на справжній зелений
килим.

Встановлення, експлуатація
та програмування здійснюються за лічені хвилини.

100 шт.

Обмежувальний
дріт — 150 м

Робота за будь-яких погодних умов
У роботизованих газонокосарках GARDENA використовуються
передові технології, а отже,
вони можуть працювати за
будь-яких погодних умов. Це означає, що у датчику дощу, який
зупиняв би косіння у вологу
погоду, немає потреби.
ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Надзвичайно тиха робота
GARDENA пропонує найтихіші
роботизовані газонокосарки
на ринку з електродвигунами
Silent Drive. Ваш маленький
помічник не потурбує вас
або ваших сусідів.
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Код EAN

Літій-іонна акумуляторна система 18 В
для невеликих садів та садів середнього
розміру

Літій-іонна акумуляторна система 40 В для великих
садів

Підрізання
Видування

Зрізання

Косіння

130

Підрівнювання

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

YEARS

ERIENC

E

EX

GARDENA спрощує вибір акумуляторної системи.
Автономна. Безпечна для довкілля. Потужна.

44

XP

E

Система GARDENA HeartBeat.
Акумуляторні батареї, створені для садівництва.

I
PER EN

CE

Електричне устаткування та
акумуляторні батареї GARDENA

S

M

L

Косіння
PowerMax Li-18/32

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Газонокосарки

PowerMax Li-40/32
PowerMax Li-40/37
PowerMax Li-40/41

Підрівнювання
Тримери

EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23

PowerCut Li-40/30

Зрізання
та підрізання

Ножиці для живоплоту, телескопічні ножиці для
живоплоту

PowerCut Li-40/60
TCS Li-18/20
THS Li-18/42

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60

Видування
Повітродуви

AccuJet Li-18

PowerJet Li-40 (повітродув та
пилосос)

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Літій-іонна акумуляторна система 18 В для невеликих садів та
садів середнього розміру
Невеликі сади та сади середнього розміру заслуговують на найкращі технології з живленням від акумуляторних батарей. Акумуляторна система 18 В — зручне джерело живлення різних садових інструментів, зокрема
пристроїв для зрізання, підрізання, підрівнювання, збору листя та косіння. Девіз системи HeartBeat — «Зрізуй,
підрізуй, підрівнюй, збирай листя і коси».
Літій-іонна технологія 18 В — оптимальне рішення для невеликих садів та садів середнього розміру.
• Ефективна та надійна.
• Проста у використанні.
• Легка та ергономічна.
S

M

Єдина акумуляторна система — широкий спектр застосувань

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60
EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23

TCS Li-18/20

THS Li-18/42
PowerMax Li-18/32

AccuJet Li-18
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Літій-іонна акумуляторна система 40 В* для великих садів
Літій-іонна акумуляторна система 40 В — чудове рішення для великих садів. Система GARDENA
HeartBeat — це мініатюрна електростанція, що живить пристрої з винятковою тривалістю та точністю.
Система забезпечує стійке живлення пристроїв для зрізання, підрівнювання, збору листя та косіння. Це
оптимальна технологія для пристроїв, що потребують надійного живлення для роботи у великих садах.
• Ефективна та надійна.
• Проста у використанні.
• Потужна, але тиха.

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

L

Єдина акумуляторна система — широкий спектр застосувань

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32

PowerCut Li-40/30

PowerMax Li-40/37

PowerMax Li-40/41

*Максимальна початкова напруга холостого ходу батареї становить 40 В, номінальна напруга — 36 В.

PowerJet Li-40
(повітродув та
пилосос)

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Електричні та
акумуляторні
газонокосарки
GARDENA PowerMax™
Потужні та ергономічні
Електричні та акумуляторні газонокосарки GARDENA
PowerMax™ створюють оптимальне трав'яне покриття
та забезпечують неперевершені результати зрізання
завдяки електродвигуну PowerPlus та лезу подвійного
гартування DuraEdge.

Електричні газонокосарки

Позначення виробу

PowerMax™ 1200/32

PowerMax™ 1400/34

PowerMax™ 1600/37

PowerMax™ 1800/42

Артикул №
Код EAN

5032-20

5034-20

5037-20

5042-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/6

1/6

1/4

1/4

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1200 Вт
32 см
До 300 м²

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1400 Вт
34 см
До 400 м²

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1600 Вт
37 см
До 500 м²

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
1800 Вт
42 см
До 800 м²

Об'єм травозбірника
Центрування висоти зрізання
Регулювання за висотою зрізання
Ергономічна ручка
Телескопічна ручка
Гребінці для крайок
(для зрізання біля крайок)
Електродвигун PowerPlus

30 л
10 рівнів: 20-60 мм
QuickFit
ErgoTec
–
•

40 л
10 рівнів: 20-60 мм
QuickFit
ErgoTec Plus
–
•

45 л
5 рівнів: 20-60 мм
QuickFit Plus
ErgoTec Plus
•
•

45 л
5 рівнів: 20-60 мм
QuickFit Plus
ErgoTec Plus
•
•

–

–

•

•

Складана ручка
Лезо DuraEdge
Індикатор рівня
Система CnC
Маса

•
–
•
•
8,3 кг

•
–
•
•
9,7 кг

•
•
•
CnC Plus
13,7 кг

•
•
•
CnC Plus
14,3 кг

Інше
Особливості

–

–

Функція мульчування
Функція мульчування
2 в 1 (з функцією мульчування), дуже великі задні колеса, компактне
зберігання

Інформація щодо продажу
150 %
Ширина зрізання
Рекомендована площа газону
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Акумуляторні газонокосарки

Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Позначення виробу

PowerMax™ Li-40/32 у наборі

PowerMax™ Li-18/32 у наборі

5033-20

PowerMax™ Li-40/32
без батареї
5033-55

5039-20

PowerMax™ Li-18/32
без батареї
5039-55

Артикул №

1/6

1/6

1/6

1/6

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея 40 В
(макс./36 В ном.)/2,6 А-год

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
–

4-кольорова демонстраційна
4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
картонна коробка
–
–
Літій-іонна
батарея –
18 В/2,6 А-год — 2 шт.
32 см

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
150 %
Ширина зрізання
Рекомендована площа газону
Об'єм травозбірника
Центрування висоти зрізання
Ергономічна ручка
Гребінці для крайок
(для зрізання біля крайок)
Двигун PowerPlus (вентильний)
Складана ручка
Індикатор рівня
Регулювання висоти QuickFit
Система CnC
Маса
Комплектація

32 см
До 280 м²

–
30 л
10 рівнів: 20-60 мм
ErgoTec
•

До 230 м²

–
30 л
10 рівнів: 20-60 мм
ErgoTec
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

9,1 кг

8,4 кг

9,3 кг

BLi-40/100
Зарядний пристрій QC40

–

2 x BLi-18
–
2 зарядних пристрої 18 В
Компактне зберігання

Особливості

Компактне зберігання

8,4 кг

Електродвигун PowerPlus

Ергономічна ручка

Потужний двигун із зубчатою передачею з високим крутним моментом, що забезпечує точне зрізання. Особливо ефективний для
дуже тривалої експлуатації.

Проста, зручна експлуатація. Ручки ErgoTec та ErgoTec Plus
забезпечують гнучкий підхід до роботи, забезпечуючи природне
положення інструмента в руці.

Система CnC Plus (система Cut and Collect)
Завдяки скерованому руху повітря травозбірник вміщує на 20 %
більше трави, тож спорожняти його потрібно рідше, а отже, ви
заощаджуєте свій час.
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Код EAN

Акумуляторні газонокосарки

Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Позначення виробу

PowerMax™ Li-40/37 у наборі

PowerMax™ Li-40/37
без батареї

PowerMax™ Li-40/41 у наборі

PowerMax™ Li-40/41
без батареї

Артикул №

5038-20

5038-55

5041-20

5041-55

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/4

1/4

1/4

1/4

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

150 %

Літій-іонна батарея 40 В
(макс./36 В ном.)/4,2 А-год

–

Літій-іонна батарея 40 В
(макс./36 В ном.)/4,2 А-год

–

Код EAN

Ширина зрізання
Рекомендована площа газону

37 см
До 450 м²

41 см

–

Об'єм травозбірника

До 450 м²

–

45 л

50 л

5 рівнів: 20-60 мм

10 рівнів: 25-75 мм

ErgoTec Plus

•

Гребінці для крайок
(для зрізання біля крайок)

•

–

Двигун PowerPlus (вентильний)

•

•

Складана ручка

•

•

Індикатор рівня

•

–

QuickFit Plus

•

CnC Plus

–

•

•

Центрування висоти зрізання
Ергономічна ручка

Центрування за висотою
Система CnC
Інтуїтивна панель керування
(ввімк./вимк., індикатор стану
заряджання, еко-режим)
Маса

15,0 кг

13,7 кг

21,8 кг

20,6 кг

Комплектація

BLi-40/160
Зарядний пристрій QC40

–

BLi-40/160
Зарядний пристрій QC40

–

Особливості

Телескопічна ручка, 2 в 1 (з функцією мульчування)

Кришка, облицьована сталлю

Лезо DuraEdge

2в1

Ретельно відшліфоване лезо подвійного гартування для високоякісного зрізання.

Мульчування: під час косіння легко перемикайтеся зі збирання листя
на мульчування.
Телескопічна форма
Ручка регулюється, тож зручно буде користувачам будь-якого зросту.
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Запчастини для газонокосарок

Позначення виробу

Запасне лезо

Запасне лезо

Запасне лезо

4080-20

4016-20

4017-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/1020

3/432

3/432

Тип упаковки

Індивідуальна упаковка

Індивідуальна упаковка

Індивідуальна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Сумісність

Арт. № 4033, 4073, 5032

Арт. № 4075, 5037

Арт. № 4076, 5042

Інше

Загартована сталь

Артикул №

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Код EAN

Ретельно відшліфоване лезо подвійного гартування DuraEdge

Запчастини для газонокосарок

Позначення виробу

Запасне лезо

Запасне лезо

Запасне лезо

Запасне лезо

Артикул №

4100-20

4101-20

4103-20

4104-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/480

3/360

3/420

3/420

Тип упаковки

Індивідуальна упаковка

Індивідуальна упаковка

Індивідуальна упаковка

Індивідуальна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Сумісність

Арт. № 5033, 5039

Арт. № 5034, 4074

Арт. № 5038

Арт. № 5041

Код EAN
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Запчастини для газонокосарок

Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Позначення виробу

Акумуляторна система
BLi-40/100

Акумуляторна система
BLi-40/160

Інтелектуальна акумуляторна батарея
BLi-40/100

Інтелектуальна акумуляторна батарея
BLi-40/160

Пристрій для прискореного заряджання
QC40

Артикул №

9842-20

9843-20

19090-20

19091-20

9845-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

1/–

1/–

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Тип батареї

Літій-іонна

Літій-іонна

Літій-іонна

Літій-іонна

–

Максимальна/номінальна потужність батареї

40 В/36 В

40 В/36 В

40 В/36 В

40 В/36 В

–

Ємність батареї

2,6 А-год

4,2 А-год

2,6 А-год

4,2 А-год

–

Час заряджання

Прибл. 90 хв

2 год 20 хв

Прибл. 90 хв

2 год 20 хв

–

Індикатор стану заряджання
POWER info

•

•

•

•

–

Маса

700 г

1200 г

700 г

1200 г

–

Інтеграція в розумний додаток

–

–

•

•

–

Код EAN

Сумісність

Арт. № 5033, 5038, 5041, 9860, 9827, 9338

Арт. № 19090, 19091,
9842, 9843 (батарея
напругою 40 В)

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32

PowerCut Li-40/30

PowerMax Li-40/37

PowerMax Li-40/41
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PowerJet Li-40
(повітродув та
пилосос)

Барабанні газонокосарки GARDENA
Ця безконтактна електрична технологія точного зрізання з ручним керуванням і живленням від
літій-іонної батареї дозволяє зрізати будь-який газон, наче ножицями. Надзвичайно плавне обертання і тиха робота без зайвих зусиль.

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Барабанна газонокосарка Classic 330
4027-20

Барабанна газонокосарка Classic 400
4018-20

Барабанна газонокосарка Comfort 400 C
4022-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/12

1/12

1/12

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
33 см
До 150 м2
12-42 мм (4-рівнева)
8,2 кг
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
40 см
До 200 м2
12-42 мм (4-рівнева)
8,9 кг
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
40 см
До 250 м2
12-42 мм (4-рівнева)
9,4 кг
•
•

Травозбірник (арт. № 4029)

Травозбірник (арт. № 4029)
Ріжучий барабан з якісної загартованої сталі

Травозбірник (арт. № 4029)

Інформація щодо продажу
Ширина
Рекомендована площа газону
Висота зрізання, мін. – макс.
Маса
Ергономічна ручка
Додатковий дефлектор для контрольованого відкидання трави
Рекомендовані аксесуари
Матеріал
Застосування

Для точного косіння, наче ножицями — надзвичайно плавно, тихо та без зайвих зусиль

Особливості

Технологія безконтактного зрізання (ріжучий барабан та нижнє лезо не торкаються одне одного), що забезпечує надзвичайно тиху роботу газонокосарки, яку легко штовхати
Компактне зберігання, колеса зі спеціальним протектором, покриття ріжучого барабана, що не прилипає, нижнє відшліфоване лезо,
ручка для перенесення спеціальної форми, складана ручка

Характерні ознаки

Технологія точного безконтактного
косіння
Особливо плавне обертання і тиха робота без
зайвих зусиль.

Ручка спеціальної форми

Ергономічна ручка

Легке підіймання газонокосарки.

Зручне керування.
ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Барабанні газонокосарки

Барабанні газонокосарки

Позначення виробу

Барабанна газонокосарка 380 Li з акумуляторною батареєю, що
перезаряджається

Електрична барабанна газонокосарка 380 EC

Артикул №

4025-20

4028-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/8

1/8

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Ширина

38 см

38 см

Рекомендована площа газону

До 400 м²

До 500 м²

Висота зрізання, мін. – макс.

12-42 мм (плавно регульована)

12-42 мм (плавно регульована)

Потужність

25 В

400 Вт

Маса

13,6 кг

11,9 кг

Потужна батарея

•

–

Світлодіодний дисплей

•

–

Ергономічна ручка

•

•

Комплект поставки

Батарея, що перезаряджається, травозбірник і зарядний пристрій

–

Додатковий дефлектор для контрольованого відкидання трави

•

•

Рекомендовані аксесуари

Зарядний пристрій для прискореного заряджання (арт. № 8831)

Травозбірник (арт. № 4029)

Матеріал

Змінна потужна літій-іонна батарея. Ріжучий барабан з якісної загартованої сталі

Ріжучий барабан з якісної загартованої сталі

Код EAN

Застосування

Для точного бездротового косіння, наче ножицями — надзвичайно плавно, тихо та без зайвих зусиль

Особливості

Технологія безконтактного зрізання (ріжучий барабан та нижнє лезо не торкаються одне одного), що забезпечує
надзвичайно тиху роботу газонокосарки, яку легко штовхати Також може використовуватися без батареї, що перезаряджається, в якості звичайної
ручної газонокосарки

Характерні ознаки

Аксесуари для
барабанних газонокосарок
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Компактне зберігання, колеса зі спеціальним протектором, покриття ріжучого барабана, що не прилипає, нижнє відшліфоване лезо,
ручка для перенесення спеціальної форми, складана ручка

Позначення виробу

Травозбірник

Артикул №

4029-20

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/40

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

Маса

1,3 кг

Об'єм

35-49 л

Сумісність

З усіма барабанними газонокосарками GARDENA
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Електричні газонні
граблі/аератори GARDENA

Регулювальний важіль

Знімна ручка

Просте регулювання робочої висоти.

Економія простору під час користування та
зберігання.

Аератори та граблі для газону, аксесуари

Позначення виробу

Електричні граблі для газону ES 500

Електричний газонний аератор EVC 1000

Травозбірник

Артикул №

4066-20

4068-20

4065-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/8

1/8

1/57

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Потужність

500 Вт

1000 Вт

Ширина

30 см

30 см

–

Маса

9,5 кг

10,5 кг

–

Рекомендована площа газону

600 м²

600 м²

–

Об'єм
Сумісність

–
–

–
–

40 л
Граблі для газону GARDENA ES 500
Аератор GARDENA EVC 1000

Компактне зберігання

–

•

–

Регулювання робочої висоти

3 x 3 мм

3 x 3 мм

–

Матеріал

Надійні пружини із загартованої нержавіючої
сталі (заміняються окремо)

Леза із спеціальної загартованої оцинкованої
сталі

–

Застосування

Рухомі граблі для газону акуратно видаляють
мох та сплутану траву

Компактний рухомий аератор видаляє з
газону сплутану траву

–

Код EAN

Характерні ознаки
Особливості

Важіль керування, легке транспортування, колеса зі спеціальним протектором, знімна ручка

–

Високотехнологічний, високопотужний двигун, який легко запускається. Рукоятка з ергономічними засобами керування для комфортного використання.

–

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Привабливий дизайн, незрівнянна керованість і потужність для ефективного відновлення
газону.

Тримери GARDENA
Ідеальні інструменти для будь-яких
задач

Тримери з надійною батареєю, що перезаряджається, або тримери
з живленням від електричної мережі
• Для швидкого та ефективного підрівнювання крайок.
• Для зрізання трави у важкодоступних місцях.
• Для зрізання жорсткої трави або зарослих місць.
Потужні електричні тримери для складних завдань.
Ідеальні для високої трави та великих площ.
Легкі, адаптивні тримери з живленням від батареї забезпечують
свободу руху та не потребують кабелю електроживлення!
Тримери працюють від високоякісної літій-іонної акумуляторної
системи з індикаторами стану заряджання, що сприяє тривалому
часу роботи.

Турботримери

Позначення виробу

SmallCut 300/23

SmallCut Plus 350/23

Артикул №

9805-20

9806-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/30

1/30

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Потужність електродвигуна

300 Вт

350 Вт

Діаметр зрізання

230 мм

230 мм

Діаметр філамента

1,6 мм

1,6 мм

Довжина філамента

6м

6м

Ударна подача

•

•

Змінна філаментна касета

Арт. № 5307

Арт. № 5307

Маса

1,6 кг

1,8 кг

Особливості

–

XL: +10 см робочої висоти порівняно зі SmallCut 300/23

Код EAN
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Позначення виробу

EasyCut 400/25

ComfortCut 450/25

ComfortCut Plus 500/27

PowerCut Plus 650/30

Артикул №

9807-20

9808-20

9809-20

9811-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/25

1/21

1/21

1/21

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Потужність електродвигуна

400 Вт

450 Вт

500 Вт

650 Вт

Діаметр зрізання

250 мм

250 мм

270 мм

300 мм

Діаметр філамента

1,6 мм

1,6 мм

1,6 мм

2,0 мм

Довжина філамента

6м

6м

6м

4м

Ударна подача

•

•

•

•

Індивідуально регульована
передня ручка

•

•

•

•

Щиток для захисту рослин

•

•

•

•

Телескопічна ручка

•

•

•

•

Регулювання кута головки тримера

•

•

•

•

Обертальна головка тримера

–

•

•

•

Вбудоване напрямне колесо

–

•

•

•

Система керування швидкістю
AutoSpeed

–

–

–

•

Змінна філаментна касета

Арт. № 5307

Арт. № 5307

Арт. № 5307

Арт. № 5309

Маса

2,8 кг

3,1 кг

3,2 кг

3,5 кг

Код EAN

Регулювання кута головки тримера

Обертальна головка тримера

Система AutoSpeed

З ножною педаллю для легкого
регулювання кута тримера. Легка ергономічна робота навіть під перешкодами (наприклад, під батутом, садовою
лавкою тощо).

Для вертикального підрівнювання зарослих
крайок газону. Вбудоване напрямне колесо
значно спрощує роботу і робить її комфортною.

Автоматичне збільшення швидкості для простого та особливо потужного зрізання високої
та міцної трави.
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Турботримери

Акумуляторні тримери

Позначення виробу

SmallCut 300 Accu

EasyCut Li-18/23R у наборі

Артикул №
Код EAN

8844-20

9823-20

EasyCut Li-18/23R
без батареї
9823-55

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/30

1/25

1/25

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Нікель-метал-гідридна батарея 18 В/1,6 А-год
230 мм

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Літій-іонна батарея 18 В/2,6 А-год

До 25 хв (= 800 м крайок газону)
Прибл. 3 год
1,5 мм
10 м
•
–

До 60 хв (= 1500 м крайок газону)
Прибл. 4 год

Інформація щодо продажу
Тип та ємність батареї
Діаметр зрізання
Тривалість роботи
Час заряджання
Діаметр філамента
Довжина філамента
Ударна подача
Індивідуально регульована
передня ручка
Щиток для захисту рослин
Телескопічна ручка
Регулювання кута головки тримера
Обертальна головка тримера
Вбудоване напрямне колесо
Запасні леза/філаментна касета
Маса
Комплект поставки

–
–
–
–
–
Арт. № 5306
2,9 кг
Нікель-метал-гідридна батарея
Зарядний пристрій

2,6 кг
Літій-іонна батарея BLi-18,
зарядний пристрій 18 В,
20 запасних лез RotorCut

Літій-іонна акумуляторна система

Система зрізання RotorCut

Із світлодіодним дисплеєм POWER info
для чіткої індикації рівня заряду та
заряджання батареї.
Висока ємність для дуже тривалої
експлуатації.

Надійне пластикове лезо для особливо
точного зрізання та ефективної роботи.
Проста заміна.
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4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
–
230 мм

–
–
Система зрізання RotorCut
–
–
•
•
•
•
–
–
Арт. № 5368
2,1 кг
20 запасних лез RotorCut

Відкидний щиток для захисту
рослин
Для захисту прилеглих рослин.

Акумуляторні тримери

Позначення виробу

ComfortCut Li-18/23R у наборі

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип та ємність батареї
Діаметр зрізання
Тривалість роботи
Час заряджання
Діаметр філамента
Довжина філамента
Ударна подача
Індивідуально регульована
передня ручка
Щиток для захисту рослин
Телескопічна ручка
Регулювання кута головки тримера
Обертальна головка тримера
Вбудоване напрямне колесо
Запасні леза/філаментна касета
Маса
Комплект поставки
Особливості

PowerCut Li-40/30 у наборі

9825-20

ComfortCut Li-18/23R
без батареї
9825-55

9827-20

PowerCut Li-40/30
без батареї
9827-55

1/21

1/21

1/–

1/–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея 18 В/2,6 А-год

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея 40 В
(макс./36 В ном.)/2,6 А-год

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
–

230 мм
До 60 хв
–
(= 1500 м крайок газону)
Прибл. 4 год
–
Система зрізання RotorCut
–
–
•

2,9 кг
Літій-іонна батарея BLi-18,
зарядний пристрій 18 В,
20 запасних лез RotorCut
–

•
•
•
•
•
Арт. № 5368
2,4 кг

До 40 хв
Прибл. 1,5 год

3,9 кг

300 мм
–
–
1,6 мм
6м
•
•
–
–
–
–
–
Арт. № 5307
3,2 кг

20 запасних лез RotorCut

BLi-40/100
Зарядний пристрій QC40

–

Інтуїтивна панель керування (ввімк./вимк., еко-режим), роздільний вал
для зручного транспортування та зберігання

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Аксесуари для тримерів

Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Позначення виробу

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип батареї
Напруга батареї
Ємність батареї
Час заряджання
Індикатор стану заряджання
POWER info
Алюмінієвий корпус
Маса
Сумісна з продукцією

Нікель-метал-гідридна батарея
18 В, що перезаряджається
8834-20

Акумуляторна
батарея BLi-18

Пристрій для
прискореного
заряджання QC18

Зарядний пристрій
18 В

Акумуляторна
система
BLi-40/100

Акумуляторна
система
BLi-40/160

9839-20

8832-20

8833-20

9842-20

9843-20

2/576

2/480

1/–

3/–

1/–

1/–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише
блоками
Нікель-метал-гідридна
18 В
1,6 А-год
Прибл. 3 год
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише
блоками
Літій-іонна

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише
блоками
–

Літій-іонна

Літій-іонна

18 В
2,6 А-год
Прибл. 4 год
•

–
–
–
–

–
–
–
–

40 В/36 В
2,6 А-год
Прибл. 90 хв
•

40 В/36 В
4,2 А-год
2 год 20 хв
•

–
570 г
Арт. № 8872, 8844

•
460 г
Арт. № 9823, 9825,
9335, 8881, 8866,
5039, 9837, 9838

–
–
Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

–
–
Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

–
700 г
Арт. № 9860, 9827,
9338, 5033, 5038,
5041

–
1200 г
Арт. № 9860, 9827,
9338, 5033, 5038,
5041

Аксесуари для тримерів

Позначення виробу

Запасні леза RotorCut

Змінна філаментна
касета

Змінна філаментна
касета

Змінна філаментна
касета

Артикул №

5368-20

5306-20

5307-20

5309-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/936

6/1440

6/1428

6/1080

Тип упаковки

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Діаметр філамента

–

1,5 мм

1,6 мм

2,0 мм

Довжина філамента/комплектація

20 лез

10 м

6м

4м

Сумісні з тримерами

Арт. № 9823 (EasyCut Li-18/23R),
Арт. № 9825 (ComfortCut Li18/23R),
Арт. № 8840 (AccuCut 400 Li),
Арт. № 8841 (AccuCut 450 Li),
Арт. № 2417 (AccuCut)

Арт. № 8844 (SmallCut 300),
Арт. № 8845 (SmallCut 300 Accu),
Арт. № 9824 (EasyCut Li-18/23)

Арт. № 9805 (SmallCut 300/23),
Арт. № 9806 (SmallCut Plus
350/23),
Арт. № 9807 (EasyCut 400/25),
Арт. № 9808 (ComfortCut 450/25),
Арт. № 9809 (ComfortCut Plus
500/27),
Арт. № 9827 (PowerCut Li-40/30),
Арт. № 8846 (EasyCut 400),
Арт. № 8847 (ComfortCut 450),
Арт. № 8848 (PowerCut 500)

Арт. № 9811 (PowerCut Plus
650/30)

Код EAN
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Акумуляторні ножиці
для трави GARDENA

Охайне покриття газону завдяки кущорізу з батареєю, що перезаряджається

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Зробити межі вашого саду охайними, підрівняти та оформити самшитові кущі або невеликий живопліт та кущі відтепер простіше нікуди. Ці кущорізи мають точність обрізування
традиційних кущорізів, але вирізняються додатковим комфортом за рахунок живлення від
акумуляторної батареї.
Відмінний універсальний пристрій із змінними лезами (замовляються окремо) для підрівнювання трави або насаджень. Зручна модель GARDENA має регульовану ручку та вбудовані колеса (замовляються окремо) для надзвичайного комфорту та простоти використання.

Акумуляторні ножиці для трави та кущорізи

1

Позначення виробу

Акумуляторні ножиці
для трави ClassicCut1
8885-20

Акумуляторні ножиці
для трави ComfortCut1
8893-20

Акумуляторний кущоріз
ComfortCut1
8895-20

4/140

3/154

3/140

3/112

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
3,6 В/1,5 А-год
До 40 хв
(= 700 м крайок газону)
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
3,6 В/1,5 А-год
До 40 хв

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
7,2 В/1,5 А-год
До 90 хв
(= 1400 м крайок газону)
•

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
7,2 В/1,5 А-год
До 90 хв

–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
3,6 В/1,5 А-год
До 45 хв
(= 800 м крайок газону)
•

8 см
–

–
12 см

8 см
12,5 см (з аксесуарами)

8 см
12,5 см (з аксесуарами)

8 см (з аксесуарами)
18 см

–

–

•

•

•

–

–

•

•

•

–
–

–
–

–
– (вдосконалені)

•
•

•
– (вдосконалені)

Телескопічна шарнірна ручка

–

–

Аксесуари (арт. № 8899)

Аксесуари (арт. № 8899)

Аксесуари (арт. № 8899)

Маса
Комплект поставки

550 г

620 г

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип та ємність батареї
Тривалість роботи
Світлодіодний індикатор стану
заряджання
Ширина обрізування (лезо ножиць)
Довжина обрізування (лезо
кущоріза)
Швидка заміна леза без інструментів
Якісне лезо з покриттям, що не
прилипає
Зручна обертальна ручка
Колеса

Ножиці для трави
AccuCut Li
9850-20

4 078500 016520
4/144

Кущорізи AccuCut Li
9851-20

4 078500 016537

550 г
800 г
Захист для лез/зарядний пристрій
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950 г
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Акумуляторні ножиці для трави та кущорізи

Позначення виробу

Акумуляторні ножиці для
трави ClassicCut в наборі

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип та ємність батареї
Тривалість роботи
Світлодіодний індикатор стану
заряджання
Ширина обрізування (лезо ножиць)
Довжина обрізування (лезо
кущоріза)
Максимальний діаметр гілки
Швидка заміна леза без інструментів
Якісне лезо з покриттям, що не
прилипає
Зручна обертальна ручка
Колеса
Телескопічна шарнірна ручка
Маса
Комплект поставки

Акумуляторні ножиці для
трави та кущів ComfortCut в
наборі
8897-20

Акумуляторний кущоріз
ComfortCut30

8890-20

Акумуляторні ножиці для
трави та самшитових кущів
ClassicCut в наборі
8887-20

3/18

3/117

3/90

1/32

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
3,6 В/1,5 А-год
До 45 хв
(= 800 м крайок газону)
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
3,6 В/1,5 А-год
До 45 хв
(= 800 м крайок газону)
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
7,2 В/1,5 А-год
До 90 хв
(= 1400 м крайок газону)
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
10,8 В/1,5 А-год
До 50 хв

8 см
12,5 см (з аксесуарами)

8 см
12,5 см

8 см
18 см

–
30 см

–
•

–
•

–
•

8 мм
–

•

•

•

–

–
•
•
550 г (без ручки)

–
– (вдосконалені)
Аксесуари (арт. № 8899)
850 г

•
– (вдосконалені)
Аксесуари (арт. № 8899)
950 г
Захист для лез
Зарядний пристрій

8898-20

•

–
–
Аксесуари (арт. № 8899)
1600 г

Ножиці для трави та кущоріз в одному пристрої

Заміна лез без інструментів

Зручна обертальна ручка

Якісне лезо, зроблене в
Німеччині

Усі моделі ClassicCut та
Comfort-Cut (окрім ComfortCut
30) можуть використовуватися
як ножиці для трави та кущорізи для самшитових кущів або
насаджень.

Швидка, проста та безпечна
заміна леза залежно
від типу застосування.

Разом із вбудованими колесами забезпечує ергономічність та зручність у експлуатації.

Точно відшліфоване лезо
з поверхнею, що не прилипає, для ідеальних результатів обрізування та тривалої
служби.
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Аксесуари для акумуляторних ножиць для трави, продукція для догляду
1

Позначення виробу

Лезо для трави та самшитових
кущів1

Лезо для кущів, 12,5 см1

Лезо для кущів, 18 см1

Спрей для чищення

Артикул №

2340-20

2342-20

2343-20

2366-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/576

4/456

4/320

12/1008

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова самоклейна
етикетка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

На привабливому піддоні

Ширина обрізування (лезо ножиць)

8 см

–

–

–

Довжина обрізування (лезо
кущоріза)

–

12,5 см

18 см

–

Сумісні з акумуляторними
ножицями

ClassicCut, ComfortCut

ClassicCut, ComfortCut

ClassicCut, ComfortCut

–

Зменшує знос лез

–

–

–

•

Звільняє від бруду, запобігає іржі

–

–

–

•

Піддається біологічному розкладанню

–

–

–

•

Економічний у використанні

–

–

–

•

Для догляду

–

–

–

Садові інструменти, леза

Комплектація

–

–

–

200 мл

Особливості

–

–

–

Покращує ковзні якості лез

Ручки до акумуляторних ножиць для трави

Позначення виробу

Телескопічна шарнірна ручка

Артикул №

8899-20

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/108

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

Регульована висота

Від 85 до 120 см

Обертання

В обидва боки на 45°

Ергономічна ручка

•

Можливість встановлення другої
ручки

•

Бездротовий штекер

•

Сумісні з акумуляторними
ножицями

ClassicCut, ComfortCut

Застосування

Для обрізування газонних крайок та ґрунтових рослин у вертикальному
положенні, більший розмах для високого живоплоту або бокових
контурів
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Код EAN

Дротові та бездротові електричні
пристрої для догляду за деревами
та насадженнями GARDENA
Зручні та потужні!

Незалежно від принципу роботи пристрою — від електричного двигуна чи від батареї — та від того, що потрібно обрізати — насадження чи самшитові кущі, невеликий чи великий живопліт, — GARDENA пропонує ножиці, що задовольнять усі потреби та підійдуть для будь-яких садів.

Бездротовий кущоріз
Бездротовий пристрій із живленням
від літій-іонної
батареї ідеально
підходить для надання форми самшитовим кущам,
живоплотам малого
розміру та насадженням.
Завдяки змінним лезам
їх можна використовувати як ножиці для трави.
Ідеально підходять для
чистого та точного обрізування довгих газонних
крайок.
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Бездротові та дротові
тримери для живоплоту

Бездротові та дротові
телескопічні тримери
для живоплоту

Легкі тримери для
живоплоту з ручкою
ергономічної форми для
зручного та безпечного
обрізування живоплоту
різних розмірів. Оптимальна геометрія леза
забезпечує ефективне,
швидке та чисте різання.

Зручне обрізування
високого живоплоту з
безпечного положення на
землі, без використання
драбини.

Літій-іонна акумуляторна
система з індикатором
статусу заряджання для
більшої мобільності та
тривалої роботи.
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Кут нахилу головки
можна змінювати, щоб
обрізати верхню частину
живоплоту та ґрунтовий
покрив.
Літій-іонна акумуляторна
система з індикатором
статусу заряджання для
більшої мобільності та
тривалої роботи.

Бездротовий телескопічний сучкоріз
Потужний бездротовий
сучкоріз для розрідження та підрізання дерев
та гілок, до яких важко
дістатися, з безпечного
положення на землі.
Кут нахилу головки
можна змінювати, щоб
обрізати гілки на цій
висоті та на землі.

Позначення виробу

EasyCut 420/45

EasyCut 450/50

EasyCut 500/55

Артикул №

9830-20

9831-20

9832-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/24

1/24

1/24

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Потужність електродвигуна

420 Вт

450 Вт

500 Вт

Довжина леза

45 см

50 м

55 см

Отвір у лезі

18 см

18 см

18 см

Ергономічна ручка

•

•

•

Захист від ударних впливів

•

•

•

Леза з лазерною обробкою

–

–

–

Маса

2,6 кг

2,7 кг

2,7 кг

Код EAN

Ергономічна ручка

Захист від ударних впливів

ProZone

Велика кнопка пуску для зручного та
безпечного запуску за першої потреби.

Протектор на кінці леза захищає його
від віддачі при різанні близько до землі.

Професійне шліфування та спеціальні
зубці для обрізування дуже міцних
гілок без зусиль.
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Електричний тример для живоплоту

Електричний тример для живоплоту

1

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

ComfortCut 550/501
9833-20

ComfortCut 600/551
9834-20

PowerCut 700/65
9835-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/22

1/22

1/20

Інформація щодо продажу

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

Потужність електродвигуна
Довжина леза
Отвір у лезі
Ергономічна ручка
Захист від ударних впливів
Леза з лазерною обробкою
ProZone

550 Вт
50 м
27 см
ErgoLine
•
•
–

600 Вт
55 см
27 см
ErgoLine
•
•
–

700 Вт
65 см
27 см
ErgoLine
•
•
•

Маса

3,5 кг

3,5 кг

3,7 кг

Інше

–

–

Інноваційне лезо з антиблокувальною
функцією

Аксесуари

Позначення виробу
Артикул №

Сміттєзбірник Cut&Collect EasyCut
6001-20

Сміттєзбірник Cut&Collect ComfortCut/PowerCut
6002-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

4/32

4/32

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу
Місткість
Маса
Сумісність
Інше

Продається лише блоками
Продається лише блоками
20 л
20 л
460 г
460 г
Арт. № 9830, 9831, 9832
Арт. № 9833, 9834, 9835, 9837, 9838, 9860
Просто спорожняти перекиданням, просте збирання та розбирання, можна використовувати як для горизонтального, так і для вертикального різання

Код EAN
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Позначення виробу

Акумуляторний тример для живоплоту
EasyCut 42

ComfortCut Li-18/50 у наборі

ComfortCut Li-18/50 без батареї

Артикул №

8872-20

9837-20

9837-55

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/28

1/22

1/22

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Тип та ємність батареї

Нікель-метал-гідридна батарея 18 В/1,6 А-год

Літій-іонна батарея 18 В/2,6 А-год

–

Тривалість роботи

До 60 хв

До 60 хв

–

Час заряджання

Прибл. 3 год

Прибл. 4 год

Довжина леза

42 мм

50 м

Отвір у лезі

16 см

20 см

Ергономічна ручка

•

Захист від ударних впливів

•

Маса

2,6 кг

2,9 кг

2,4 кг

Комплект поставки

Нікель-метал-гідридна батарея
Зарядний пристрій

Літій-іонна батарея BLi-18,
зарядний пристрій 18 В

–

Код EAN

–

•
•

Літій-іонна акумуляторна система
Із світлодіодним дисплеєм POWER info для чіткої індикації рівня заряду та заряджання батареї. Висока ємність
для тривалої роботи.
ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Акумуляторні тримери для живоплоту

Акумуляторні тримери для живоплоту

Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Позначення виробу

ComfortCut Li-18/60 у наборі

ComfortCut Li-18/60 без
батареї

PowerCut Li-40/60 у наборі

PowerCut Li-40/60 без батареї

Артикул №

9838-20

9838-55

9860-20

9860-55

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/22

1/22

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Тип та ємність батареї

Літій-іонна батарея
18 В/2,6 А-год

–

Літій-іонна батарея 40 В
(макс./36 В ном.)/2,6 А-год

–

Тривалість роботи

До 60 хв

–

До 65 хв

–

Час заряджання

Прибл. 4 год

–

Прибл. 1,5 год

Код EAN

–

Довжина леза

60 см

60 см

Отвір у лезі

20 см

24 мм

Ергономічна ручка

•

•

Захист від ударних впливів

•

•

Інтуїтивна панель керування
(ввімк./вимк., еко-режим)

–

•

Маса

3,0 кг

2,5 кг

3,7 кг

3,0 кг

Комплект поставки

Літій-іонна батарея BLi-18,
зарядний пристрій 18 В

–

Літій-іонна батарея BLi-40/1000
Зарядний пристрій QC40

–
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Позначення виробу

Телескопічний тример для живоплоту
THS 500/48

Телескопічні тримери для живоплоту THS
Li-18/42 в наборі

Телескопічний тример для живоплоту
THS Li-18/42 без батареї

Артикул №

8883-20

8881-20

8881-55

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/20

1/24

1/24

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Потужність електродвигуна

500 Вт

–

–

Тип та ємність батареї

–

Літій-іонна батарея 18 В/2,6 А-год

–

Тривалість роботи

–

До 90 хв

Довжина леза

48 см

42 мм

Отвір у лезі

25 мм

16 мм

Ергономічна ручка

•

•

Захист від ударних впливів

•

•

Обертальний блок з лезами

•

•

Телескопічна ручка

•

•

Леза з лазерною обробкою

•

Довжина дотягування

до 3,4 м

Маса

4,1 кг

3,5 кг

3,0 кг

Комплект поставки

–

Літій-іонна батарея BLi-18,
зарядний пристрій 18 В

–

Код EAN

–

–
3,0 м

Телескопічна ручка
Для розрідження та
очищення дерев і чагарників від сучків, до
яких важко дістатися з
безпечного положення
на землі.

Обертальна головка
Для обрізування верхніх частин живої огорожі та ґрунтового
покриву.
ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

155

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Телескопічний тример для живоплоту

Сучкоріз

Позначення виробу

Телескопічний сучкоріз TCS 720/20
8868-20

Телескопічний сучкоріз TCS Li-18/20 у
наборі
8866-20

Телескопічний акумуляторний сучкоріз
TСS Li-18/20 без батареї
8866-55

Артикул №

1/32

1/24

1/24

Інформація щодо продажу
Потужність електродвигуна
Тип та ємність батареї
Тривалість роботи
Тривалість роботи
Довжина шини
Швидкість ланцюга
Крок ланцюга
Розведення зубів
Місткість бака оливи
Телескопічна ручка
Обертальний блок з лезами
Зупинка різання
Вузька конструкція
Ремінь через плече
Довжина дотягування
Маса

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
720 Вт
–
–
–
20 см
13 м/с
3/8"
0,43" (1,1 мм)
100 мл
•
•
•
•
•
до 4,40 м
3,9 кг

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
–
Літій-іонна батарея 18 В/2,6 А-год
До 30 хв
до 80 зрізів (діаметр обрізування — 8 см)

Комплект поставки

Ремінь через плече

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
–
–
–
–
20 см
3,8 м/с
3/8"
0,43" (1,1 мм)
60 мл
•
•
•
•
•
до 4,0 м
3,0 кг

3,5 кг
Літій-іонна батарея BLi-18,
зарядний пристрій 18 В
Ремінь через плече

Ремінь через плече

Телескопічна ручка

Обертальна головка

Опора для різання

Змінна літій-іонна батарея

Для розрідження та очищення дерев і чагарників
від сучків, до яких важко
дістатися з безпечного
положення на землі.

Для легкого різання
гілок на цій висоті
та на землі.

Забезпечує підтримку
під час різання гілки знизу
та захищає ланцюг під час
різання близько до землі.

Світлодіодний дисплей з
індикатором POWER info для
чіткої індикації рівня заряду
та заряджання батареї.
Висока ємність
для тривалої роботи.
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Аксесуари

Позначення виробу

Артикул №
Код EAN
Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип батареї
Напруга батареї
Ємність батареї
Час заряджання
Індикатор стану заряджання
POWER info
Алюмінієвий корпус
Маса
Сумісність
Інше

Змінна нікель-метал-гідридна
батарея
18 В/1,6 А-год
8834-20

Батарея BLi-18

Пристрій для
прискореного
заряджання QC18

Зарядний пристрій
18 В

Акумуляторна
система
BLi-40/100

Акумуляторна
система
BLi-40/160

9839-20

8832-20

8833-20

9842-20

9843-20

2/576

2/480

1/–

3/–

1/–

1/–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише
блоками
Нікель-метал-гідридна
18 В
1,6 А-год
Прибл. 3 год
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише
блоками
Літій-іонна

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–

–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише
блоками
–

Літій-іонна

Літій-іонна

18 В
2,6 А-год
Прибл. 3 год
•

–
–
–
–

–
–
–
–

40 В/36 В
2,6 А-год
Прибл. 90 хв
•

40 В/36 В
4,2 А-год
2 год 20 хв
•

–
570 г
Арт. № 8872, 8844

•
460 г
Арт. № 9823, 9825,
9335, 8881, 8866,
5039, 9837, 9838
Індикатор стану
заряджання POWER
info, алюмінієвий
корпус

–
–
Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

–
–
Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

–

–

700 г
1200 г
Арт. № 9860, 9827,
Арт. № 9860, 9827,
9338, 5033, 5038,
9338, 5033, 5038,
5041
5041
Індикатор стану заряджання POWER info

Аксесуари

Позначення виробу

Спрей для чищення

Ланцюг пилки

Шина і ланцюг для пилки в наборі

Артикул №

2366-20

4049-20

4048-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

12/1008

5/1275

3/459

Тип упаковки

4-кольорова самоклейна етикетка

Блістерна упаковка

Блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

На привабливому піддоні

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Крок ланцюга

–

3/8"

3/8"

Розведення зубів

–

0,43" (1,1 мм)

0,43" (1,1 мм)

Сумісність

Садові інструменти, леза

Арт. № 8866, 8868

Арт. № 8866, 8868

Інше

Вміст: 200 мл
Піддається біологічному розкладанню

–

–

Код EAN

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ
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Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Садові пилососи та
повітродуви GARDENA
Видалення листя та сміття без зусиль

Прибирати ще ніколи не було так просто: пилососи та повітродуви GARDENA
всмоктують листя, сміття та обрізки трави швидко й без зусиль.

Садовий пилосос і повітродув

Універсальний повітродув

Потужний повітродув і пилосос
для листя з простим перемиканням з функції всмоктування на
функцію видування без додаткових
інструментів. Ідеальний помічник із
догляду за садом.

Легкий та простий у використанні універсальний акумуляторний
повітродув.
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Ідеальний для швидкого й простого
прибирання листя та сміття вдома, в
гаражі та в саду.
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Пилосос і повітродув для листя

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Потужність електродвигуна
Тип та ємність батареї

Електричний повітродув і пилосос ErgoJet
3000
9332-20

Універсальний повітродув AccuJet 18-Li в
наборі
9335-20

Універсальний повітродув AccuJet 18-Li без
батареї
9335-55

Універсальний повітродув PowerJet 40-Li
9338-20

Універсальний повітродув PowerJet 40-Li без
батареї
9338-55

1/12

1/27

1/27

1/–

1/–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
3000 Вт
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–

Швидкість дуття
Потужність всмоктування
Об'єм сміттєзбірника
Ступінь подрібнення
Тривалість роботи
Великий сміттєзбірник, який легко
спорожняти
Регульована швидкість
Вбудований подрібнювач
З крайкою для відскоблювання
Ремінь через плече
Маса

310 км/год
170 л/с
45 л
До 16:1
–
•

Комплект поставки

Ремінь через плече

Особливості

Металеве лезо для
мульчування
Просте перемикання з
повітродува на пилосос

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
18 В
Літій-іонна батарея 18 В/2,6 А-год

До 30 хв

•
•
•
•
3,6 кг/4,8 кг

190 км/год
–
–
–
–
–

1,8 кг

–
–
–
–

Літій-іонна акумуляторна
система BLi-18,
зарядний пристрій 18 В

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
Літій-іонна батарея
40 В (макс./36 В
ном.)/2,6 А-год

До 40 хв

•
2,9 кг/3,8 кг

1,3 кг
–

4-кольорова демонстраційна картонна коробка
–
40 В
–

До 320 км/год
160 л/с
30 л
До 8:1
–
•
•
•
•

•
4,1 кг/5,0 кг

Літій-іонна акумуляторна
Ремінь через плече
система BLi-40/160
Зарядний пристрій QC40
Ремінь через плече
Пилосос та повітродув 3-в-1 з функцією подрібнення,
з інтуїтивною панеллю керування (ввімк./вимк., форсований режим)

–

ClickFit

Вбудований подрібнювач

Крайка для відскоблювання

Інноваційна технологія для простого
перемикання з функції всмоктування на
функцію видування.

Міцне металеве робоче колесо та подрібнювач із високим ступенем подрібнення з
функцією швидкого компостування листя.

Для видалення вологого листя.
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Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Аксесуари для пилососів і повітродувів

Також у межах
інтелектуальної системи:
смарт-батарея

Позначення виробу

Батарея BLi-18

Пристрій для прискореного заряджання QC18

Зарядний пристрій 18 В

Акумуляторна система
BLi-40/100

Акумуляторна система
BLi-40/160

Артикул №

9839-20

8832-20

8833-20

9842-20

9843-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/480

1/–

3/–

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

–

Продається лише блоками

–

–

Тип батареї

Літій-іонна

–

–

Літій-іонна

Літій-іонна

Напруга батареї

18 В

–

–

40 В/36 В

40 В/36 В

Ємність батареї

2,6 А-год

–

–

2,6 А-год

4,2 А-год

Час заряджання

Прибл. 3 год

–

–

Прибл. 90 хв

2 год 20 хв

Індикатор стану заряджання
POWER info

•

–

–

•

•

Алюмінієвий корпус

•

–

–

Маса

460 г

–

–

700 г

1200 г

Сумісність

Арт. № 9823, 9825, 9335,
8881, 8866, 5039, 9837,
9838

Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

Арт. № 9839, 9840 (батарея 18 В)

Арт. № 9860, 9827, 9338,
5033, 5038, 5041

Арт. № 9860, 9827, 9338,
5033, 5038, 5041

Код EAN
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Механічні ножиці для трави
GARDENA
Ідеальні для точного механічного зрізання коротких
газонних крайок

Ергономічні ручки для бездоганного догляду. Підходять для роботи як правою, так і лівою рукою.
Ріжучі леза хвилястого заточування для точного зрізання та кінцевої обробки газонних крайок.

Леза обертаються на 360°

Хвилясте заточування

Спеціальна зручна ручка

З ручкою

Робота без зусиль для роботи як правою, так і лівою
рукою.

Ріжуче лезо та бігунок
утримують траву в зоні
різання, забезпечуючи
просте й точне обрізування
та рівномірну її висоту.

Ідеально лежить в руці
і легко ріже. Зусилля
прикладається вказівним та
середнім пальцями.

Для роботи у вертикальному
положенні з захистом спини.
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360°
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Механічні ножиці для трави

Позначення виробу

Механічні ножиці для трави
Classic

Механічні ножиці для трави
Classic, обертальні

Ножиці для трави Comfort з
довгою ручкою

Набір ножиць для трави
Comfort

Артикул №

8730-30

8731-30

12100-20

12100-30

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

30/440

30/440

5/30

20/40

Тип упаковки

У комплекті для демонстрації, без
упаковки

У комплекті для демонстрації, без
упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

–

Металева коробка з 4-кольоровим плакатом

Код EAN

Покриття

Запобігаю тертю

Заточування

Покриття, що не прилипає, запобігає тертю
Пряме

Лезо

Самозагострювальне

Ручка з додатковими компонентами
з м'якого матеріалу

–

–

•

•

Обертальні леза

–

• (360°)

• (180°)

• (180°)

Ручка

–

–

•

•

Регульований кут ручки

–

–

•

•

Великі колеса

–

–

•

•

Особливості

162

Ергономічна ручка, запобіжник
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Механічні ножиці для трави

1

8

Позначення виробу

Ножиці для трави Comfort1

Ножиці для трави Comfort, обертальні1

Ножиці для трави Comfort, обертальні1

Артикул №

8733-20

8734-20

8735-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/400

10/400

10/400

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

8733-30

8734-30

8735-30

10/400

10/400

10/270

Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Покриття

Покриття, що не прилипає, запобігає тертю

Заточування

Хвилясте

Лезо

Самозагострювальне

Спеціальна зручна форма ручки

–

–

•

Обертальні леза

–

• (360°)

• (360°)

Особливості

Ергономічна форма ручки, ручка з додатковими компонентами з м'якого матеріалу, запобіжник, бігунок
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Код EAN

Секатори GARDENA

Максимальні характеристики обрізування
Ці високоякісні ножиці, зроблені в Німеччині, мають інноваційну конструкцію та
неперевершені ергономічні властивості, що гарантують тривалі та надійні результати
обрізування.

Ручки ергономічної форми з
компонентами
з м'якого матеріалу для зручності у
користуванні.

Регульована ширина ручки
для різних розмірів
долонь.

Найкращий вибір для кожного користувача

Секатори для невеликих долонь, що
використовуються
для делікатних робіт з різання.
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Моделі для долонь більшого розміру і
більшого діаметру різання.
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Високу надійність секаторів
забезпечують вбудовані
незнімні пружини з нержавіючої
сталі.

Міцні вироби великого розміру з
алюмінієвими ручками та особливими
характеристиками.

Секатори

Позначення виробу

Садові секатори —акційна пропозиція

Садові секатори1
B/S

Садові секатори1
A/S

Садові секатори1
B/S-M

Артикул №
Код EAN

8754-30

8854-20

8855-20

8857-20

Садові секатори
B/S-M1 — акційна
пропозиція
8853-34

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

30/2700

10/840

10/840

10/840

30/240

У комплекті для демонстрації, без упаковки
Продається лише в
демонстраційній упаковці
(30 шт.)
18 мм

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише блоками

20 мм

18 мм

22 мм

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише в
демонстраційній упаковці
(30 шт.)
22 мм

Обвідне
•
•
•
•
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

Ковадло
•
•
–
–
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

–
•
–

–
•
1x

–
•
1x

Два положення
•
1x

Два положення
•
1x

•
Для зрізання квітів та
молодих паростків

•
Для зрізання квітів та
молодих паростків, деревини листяних порід
Нижнє лезо з нержавіючої
сталі, ручка, посилена
склопластиком

•
Для зрізання більш старих
прутів та гілок

•
Для зрізання квітів та
молодих паростків, деревини листяних порід
Нижнє лезо з нержавіючої
сталі, ручка, посилена
склопластиком, два варіанти ширини розкриття
ручки

•
Для зрізання квітів та
молодих паростків, деревини листяних порід
Нижнє лезо з нержавіючої
сталі, ручка, посилена
склопластиком, два варіанти ширини розкриття
ручки

Інформація щодо продажу
Максимальний діаметр ріжучої
крайки
Принцип різання
Шліфовані леза
Ріжуча головка під кутом
З жолобком для живиці
З дротяним відсікачем
Два положення ручки
Запобіжник із керуванням однією
рукою
Змінне положення відкриття ручки
Ергономічна ручка
Ручки з додатковими компонентами
з м'якого матеріалу
Лезо з покриттям, що не прилипає
Застосування
Особливості

Нижнє лезо з нержавіючої
сталі

Міцне ковадло, ручка,
посилена склопластиком
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1

Секатори

Позначення виробу

Садові секатори A/M

Садові секатори B/M

Садові секатори B/S-XL

Рекламний стенд: садові
секатори B/S-XL

Артикул №
Код EAN

8903-20

8904-20

8905-20

8902-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

5/700

5/700

5/700

30/240

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

Максимальний діаметр ріжучої
крайки
Принцип різання
Шліфовані леза
Ріжуча головка під кутом
З жолобком для живиці
З дротяним відсікачем
Два положення ручки
Запобіжник із керуванням однією
рукою
Змінне положення відкриття ручки
Ергономічна ручка
Ручки з додатковими компонентами
з м'якого матеріалу
Лезо з покриттям, що не прилипає
Застосування

23 мм

24 мм

24 мм

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише в демонстраційній упаковці (30 шт.)
24 мм

Ковадло
•
•
–
–
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

–
•
2 шт.

–
•
2 шт.

плавно регульоване
•
2 шт.

плавно регульоване
•
2 шт.

•
Для зрізання більш старих прутів
та гілок

Особливості

Міцне ковадло,
ручка, посилена склопластиком,
пружина, вбудована в ручку

•
Більш міцні гілки та прути більшого діаметру,
деревина листяних порід
Верхнє лезо з нержавіючої сталі,
ручка, посилена склопластиком,
пружина, вбудована в ручку

•
Більш міцні гілки та прути більшого діаметру,
деревина листяних порід
Верхнє лезо з нержавіючої сталі,
ручка, посилена склопластиком,
різні положення відкриття ручки,
пружина, вбудована в ручку

•
Більш міцні гілки та прути більшого діаметру,
деревина листяних порід
Верхнє лезо з нержавіючої сталі,
ручка, посилена склопластиком,
різні положення відкриття ручки,
пружина, вбудована в ручку

S–XL

Точно відшліфоване
лезо з покриттям, що не
прилипає
Для акуратного та точного
зрізання без пошкодження
рослин.
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Два положення ручки

Ергономічна ручка

Підходить для будь-якого Змінні леза, регульоване
розміру долоні
з'єднання

Для потужного зрізання та
швидкого відривання
плодоніжок.

Зручна ручка з компонентами з м'якого матеріалу, яку
зручно й безпечно тримати.

Ширина відкриття ручки
регулюється залежно від
розміру долоні.

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

Для тривалої служби та
бездоганного зрізання.

Секатори

1

Алюмінієві садові секатори B/L

Секатори B+/L Premium

8906-20

Секатори з храповим механізмом
SmartCut Comfort1
8798-20

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Максимальний діаметр ріжучої
крайки
Принцип різання
Шліфовані леза
Ріжуча головка під кутом
З жолобком для живиці
З дротяним відсікачем
Два положення ручки
Запобіжник із керуванням однією
рукою
Ергономічна ручка
Ручки з додатковими компонентами
з м'якого матеріалу
Леза з покриттям, що не прилипає
Застосування

5/700

5/700

5/1000

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише блоками
25 мм

4-кольорова блістерна упаковка
–
25 мм

4-кольорова блістерна упаковка
–
24 мм

Обвідне
•
•
•
•
•
•

Ковадло
•
•
–
–
•
•

Обвідне
•
•
•
•
•
•

•
2 шт.

•
2 шт.

•
2 шт.

•
Більш міцні гілки та прути більшого діаметру,
деревина листяних порід

•
Більш міцні гілки та прути більшого діаметру,
суха деревина

–
Більш міцні гілки та прути більшого діаметру,
деревина листяних порід

Особливості

Нижнє лезо з нержавіючої сталі, з міцними
алюмінієвими ручками, змінним лезом,
регульованим з'єднанням

З міцними алюмінієвими ручками, храповий
механізм для більшої потужності (потужність,
більша на 150 %)

Нижнє коване лезо, з міцними алюмінієвими ручками, змінним лезом, регульованим
з'єднанням

8702-20

Функція SmartCut
Автоматичне зачеплення храпового механізму для більшої потужності під час різання гілок великого діаметру.
ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ
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Позначення виробу

Балконні секатори, побутові ножиці

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Також доступні без упаковки
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Загальна довжина
Миття в посудомийній машині
Лезо з нержавіючої сталі, стійкої
до корозії
Ергономічна ручка з компонентами з м'якого матеріалу
Матеріали
Застосування

Особливості

168

Балконні ножиці для міського
садівництва
8707-20

Побутові ножиці
SchnippSchnapp
8704-20

Побутові ножиці
SchnippSchnapp XL
8705-20

Ножиці для троянд

10/840

10/2000

10/2000

10/1440

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

4-кольорова інформаційна картка
Продається лише блоками

–

8704-30

–

–

–

10/2000

–

–

195 мм
–
•

180 мм
•
•

210 мм
•
•

210 мм
–
•

•

•

•

–

Спеціально відшліфована крайка леза
Зручні у використанні універсальні ножиці для кухні та саду. Ідеальні для квітів, зелені, мотузок,
обв'язувального дроту, картону,
пластику тощо.
Ручки мають два положення відПідходять для роботи як правою,
криття, запобіжник із керуванням
так і лівою рукою
однією рукою, два положення для
тримання
Для будь-яких завдань з різання
на балконі (наприклад, для
зрізання квітів, зелені, гілок,
розрізання пластикових пакетів)
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Зручні універсальні ножиці для
дому та хобі. Чудово підходять
для паперу, шпалер, шкіри,
тканини, мотузок тощо.
Підходять для роботи як правою,
так і лівою рукою. Для надточного
різання довгих прямих предметів

359-20

–
Для підрізування трояндових
кущів

Одні ножиці виконують чотири
функції: обрізування/утримування
відрізаної квітки/відрізання шипів/
подрібнення кінців стебел

Поєднання інновацій та доведеної якості
Немає значення, яке у вас завдання — надання чіткої форми або масштабне зрізання: кожен виріб якнайкраще підходить для своєї мети і задовольняє потреби кожного
користувача.

Короткі леза і леза з
прямим шліфуванням
Для надання точної форми кущам, наприклад
кущам самшиту.

Довгі леза з хвилястим
шліфуванням або спеціальними зубцями
Підходять для обробки
великих площ.

Зубчата передача
Просте обрізування товстих гілок без зусиль.

Ножиці для живоплоту для будь-яких завдань

Classic

Comfort

Premium

Довіряйте перевіреним
методам: традиційні матеріали та беззаперечна
майстерність.

Надзвичайні результати та
простота використання.
Вбудовані гелеві подушечки Technogel® та двокомпонентний демпфер
забезпечують оптимальну
амортизацію.

Наші ножиці для живоплоту
надзвичайно потужні та
надійні завдяки високоякісним матеріалам та технічним деталям, що обумовлюють особливий характер
інструменту.
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Ножиці для
живоплоту GARDENA

Механічні ножиці для живоплоту

1

Позначення виробу

Ножиці
для живоплоту Classic
5401
391-20

Ножиці для живоплоту
Classic 5101

Ножиці для живоплоту
Classic 5401

Секатори Comfort для
самшитових кущів

397-20

398-20

399-20

Секатори Comfort для
самшитових кущів —
акційна пропозиція
319-20

4/112

4/112

4/112

4/176

16/96

Інформація щодо продажу

Тримач із
4-кольоровою інформаційною карткою
–

Тримач із
4-кольоровою інформаційною карткою
–

Тримач із
4-кольоровою інформаційною карткою
–

Тримач із
4-кольоровою інформаційною карткою
–

Загальна довжина
Довжина леза
Маса
Заточування
Ріжуче лезо

54 см
23 см
830 г
Хвилясте
Покриття, що не прилипає
–
•
•

54 см
23 см
890 г
Хвилясте
Оцинковане, відполіроване
–
•
•

40 см
18 см
тільки 615 г
Пряме
Покриття, що не прилипає

Гелеві подушечки на ручці
Вбудований гілкоріз
Захист від ударів завдяки двостороннім демпферам з обмежувачами ходу
Особливості

51 см
20 см
840 г
Пряме
Оцинковане, відполіроване
–
•
•

Тримач із
4-кольоровою інформаційною карткою
Продається лише в демонстраційній упаковці
(16 шт.)
40 см
18 см
тільки 615 г
Пряме
Покриття, що не прилипає

•
•
•

•
•
•

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Ручки ергономічної форми з дерева, на 100 % сертифікованого FSC®.
Надійні та зносостійкі

Особливо підходять для точного та зручного надання
форми кущам, наприклад, самшитовим тощо.
Ергономічний дизайн для роботи без зусиль

Вбудований гілкоріз

Ручка з пластиковими
елементами

Леза з покриттям, що не
прилипає

Вбудований захист від
ударів

Ефективне обрізування
окремих товстих гілок.

Для особливої зручності та
надійного утримування під час
різання.

Просте та акуратне обрізування завдяки точно відшліфованим лезам з поверхнею,
що не прилипає. Очищення
без зусиль та корозійна
стійкість.

Оптимальний захист від
ударів завдяки гелевим
подушечкам Technogel®,
вбудованим у ручки.
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Позначення виробу

Ножиці
для живоплоту Comfort 570

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Загальна довжина
Довжина леза
Маса
Заточування
Ріжуче лезо

Зубчата передача
Гелеві подушечки на ручці
Вбудований гілкоріз
Захист від ударів завдяки двостороннім демпферам з обмежувачами ходу
Регульована телескопічна конструкція
Особливості

Ножиці
для живоплоту Comfort 700 T

392-20

Ножиці
для живоплоту з зубчатою
передачею Comfort 600
393-20

394-20

Ножиці
для живоплоту з зубчатою
передачею Premium 650
395-20

4/140

4/140

4/72

2/110

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
57 см
20 см
тільки 690 г
Пряме
Покриття, що не прилипає

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
60 см
23 см
840 г
Пряме
Покриття, що не прилипає

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
70-90 см
25 см
1380 г
Хвилясте
Покриття, що не прилипає

–
•
•
•

Якість різання, вища на 46 %
•
•
•

–
–
•
•

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
65 см
25 см
1150 г
Хвилясте
Широкі загартовані леза з полірованими
металевими ріжучими крайками
(без покриття)
Якість різання, вища на 25 %
–
•
•

–

–

•

–

Особливо підходять для обрізування
високих живоплотів. Для роботи
на відстані (+20 см), оптимізований важільний механізм.

Алюмінієві рукоятки.
М'які пластикові рукоятки для
особливої зручності
та надійного утримування під час
різання.

Проста робота без зусиль для будь-яких завдань з різання. Ідеальні для
точного надання форми
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Механічні ножиці для живоплоту

Сучкорізи
GARDENA
Менша вага для більш потужного різання
Інноваційні рішення та найсучасніші матеріали гарантують зручне обрізування з
неперевершеними результатами.

Обвідне різання

Ковадло

Ножиці з подвійною край- Міцне ковадло підходить
кою ідеально підходять для для твердої сухої деревидеревини листяних порід.
ни, забезпечує підтримку
під час зрізання гілок та
запобігає пошкодженню
зовнішньої частини стовбура, сучків і гілок.

Сучкоріз із храповим механізмом SmartCut
Надзвичайно потужні та прості у використанні. Завдяки
інноваційній функції храпового механізму без зусиль
будуть обрізані навіть товсті
гілки та тверда деревина.

Сучкорізи GARDENA для будь-яких потреб

Classic — для початківців

Comfort — для вибагливих користувачів

Premium — для спеціалістів

Надійні вироби для початківців, призначені для
обрізання деревини листяних порід або старих
сухих гілок. Безпечну та
зручну роботу гарантують міцні краплеподібні
рукоятки та ергономічна
ручка з додатковими
компонентами з м'якого
пластику і опорою для
вказівного пальця.

Потужні, легкі та сучасні.
Для тих, хто цінує потужне,
охайне різання та оптимальні ергономічні властивості.

Для палких шанувальників
садівництва.
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Краплеподібні алюмінієві
рукоятки забезпечують
високу стійкість, малу вагу
та виняткові ергономічні
властивості. Ергономічні
ручки з компонентами з
м'якого пластику і опорою
для вказівного пальця.
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Високотехнологічна конструкція.
Особливості преміум-класу:
ковані леза, зубчата передача та алюмінієві ручки
подвійної кривизни.

Сучкорізи

1

Позначення виробу

Сучкоріз Classic 480 B1

Сучкоріз Classic 680 B1

Сучкоріз Classic 680 A

Сучкорізи та секатори
Classic

Артикул №

8776-20

8775-20

8774-20

8786-34

2/154

4/140

4/140

12/48

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою, з протектором для леза

Демонстраційна коробка з арт.
№ 8766 (12 шт.) + арт. № 8754
(12 шт.)

Інформація щодо продажу

–

–

–

Продається лише в демонстраційній упаковці (12 шт.)

Максимальний діаметр гілки

30 мм

35 мм

32 мм

42 мм/18 мм

Загальна довжина

48 см

68 см

68 см

61 см (сучкоріз)

Загальна маса

1000 г

1500 г

1420 г

1500 г

Принцип різання

Обвідне

Обвідне

Ковадло

Обвідне

Шліфовані леза

•

•

•

•

Леза з покриттям, що не прилипає

•

•

•

•

Ергономічна ручка

•

•

•

•

Ручки з додатковими компонентами з м'якого матеріалу

•

•

•

•

Демпфер з обмежувачем ходу

•

•

–

–

Матеріали
Застосування

Краплеподібні алюмінієві рукоятки
Ідеальні для обрізування деревини листяних порід

Краплеподібні алюмінієві рукоятки (сучкоріз)
Для обрізування твердої сухої
деревини

Ідеальні для обрізування деревини листяних порід

Телескопічні рукоятки
Ергономічна ручка
Ергономічна ручка
з обмежувачем зісковзування пальців, опорою
для вказівного пальця та
додатковими компонентами
з м'якого матеріалу для
зручної роботи та
надійного тримання.

Різання без зусиль

Шліфовані леза

Зубчата передача
забезпечує
роботу без зайвих зусиль.

Для простого й точного
обрізування без
пошкодження рослин.
Стійке до корозії лезо з
покриттям, що не прилипає,
яке просто чистити.

Робота на більшій відстані,
оптимізований важільний
механізм.
Телескопічні алюмінієві
ручки
розширюються від 25 см до
90 см.

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

173

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

Код EAN

Сучкорізи

1

Сучкоріз Comfort 500 BL
8770-20

Сучкоріз Comfort 500 AL
8771-20

Сучкоріз Comfort 780 B 1
8778-20

Сучкоріз Comfort 760 A1
8777-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

2/154

2/154

2/66

2/66

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою

Інформація щодо продажу
Максимальний діаметр гілки
Загальна довжина
Загальна маса
Прикладене зусилля
Принцип різання
Шліфовані леза
Леза з покриттям, що не прилипає
Ергономічна ручка
Ручки з додатковими компонентами з м'якого матеріалу
Демпфер з обмежувачем ходу
Технологія прикладання зусилля

–
35 мм
50 см
620 г
38 %
Обвідне
•
•
•
–

–
35 мм
50 см
600 г
38 %
Ковадло
•
• (Верхнє лезо)
•
–

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою, з протектором
для леза
–
42 мм
78 см
1500 г
40 %
Обвідне
•
•
•
•

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою, з протектором
для леза
–
42 мм
76 см
1500 г
40 %
Ковадло
•
•
•
•

•
Запатентована зубчата передача
для збільшення
потужності різання на 38 %
Рукоятки з пластику, посиленого
склопластиком

•
Запатентована зубчата передача
для збільшення
потужності різання на 38 %
Змінне ковадло. Рукоятки
з пластику, посиленого склопластиком
Для обрізування твердої сухої
деревини

•
Зубчата передача збільшує
прикладене зусилля

–
Зубчата передача збільшує
прикладене зусилля

Краплеподібні алюмінієві
рукоятки

Краплеподібні алюмінієві
рукоятки

Ідеальні для обрізування деревини листяних порід

Для обрізування твердої сухої
деревини

–

Змінне ковадло

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Матеріали
Застосування
Особливості
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Для обрізування деревини
листяних порід

Надлегкий, простий у використанні та потужний
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Сучкорізи

1

1

Позначення виробу

Телескопічний сучкоріз
Comfort 650 BT

Сучкоріз Comfort із храповим
механізмом SmartCut

Сучкоріз Premium 700 B

Сучкоріз Premium 780 BL

Артикул №

8779-20

8773-20

8710-20

8711-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/66

2/110

2/110

2/66

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою, з протектором
для леза

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач з 4-кольоровою інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Максимальний діаметр гілки

42 мм

45 мм

40 мм

42 мм

Загальна довжина

65-90 см

59 см

70 см

78 см

Загальна маса

1361 г

1295 г

1253 г

1514 г

Прикладене зусилля

Збільшена телескопічна рукоятка

250 %

18 %

20 %

Принцип різання

Обвідне

Ковадло

Обвідне

Обвідне

Шліфовані леза

•

•

•

•

Змінне лезо

–

–

•

•

Коване нижнє лезо

–

–

•

•

Леза з покриттям, що не прилипає

•

• (Верхнє лезо)

–

–

Регульований натяг леза

–

–

–

•

Ергономічна ручка

•

•

•

•

Ручки з додатковими компонентами з м'якого матеріалу

•

•

–

–

Демпфер з обмежувачем ходу

•

–

•

•

Технологія прикладання зусилля

Робота на більшій відстані, оптимізований важільний механізм
із телескопічними алюмінієвими
рукоятками (+25 см)

Технологія SmartCut з 4-ступеневим храповим механізмом

–

Зубчата передача збільшує
прикладене зусилля

Матеріали

Алюмінієві рукоятки

Алюмінієве ковадло. Овальні
алюмінієві рукоятки

Застосування

Ідеальні для обрізування деревини листяних порід

Потужне ковадло
Сучкоріз для обрізування міцних
гілок та твердої деревини

Для акуратного та точного обрізування рослин

Особливості

Регульована телескопічна
конструкція

Обрізування без зусиль завдяки
храповому механізму

Ріжуча головка під кутом

Міцні подвійні алюмінієві ручки

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

175

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

Код EAN

Сучкорізи для гілок GARDENA

Спеціальні інструменти для густих живоплотів, кущів та високих дерев
Виконуйте будь-які завдання, не боячись заплутатися! Рівне, точне обрізування, зокрема на верхівках дерев.
Безпечна та комфортна робота з землі без драбини.

Сучкорізи для гілок

0 см

-41

230

Позначення виробу

StarCut 160 plus

Телескопічний StarCut 410 plus

Артикул №

12000-20

12001-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/96

2/88

Тип упаковки

Чохол для леза та 4-кольорова інформаційна картка

Чохол для леза та 4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

Максимальний діаметр гілки

32 мм

32 мм

Загальна довжина

160 см

Плавно регульоване від 230 до 410 см

Регульований кут різання (200°)

•

•

Зубчата передача

•

•

Т-подібна ручка

•

•

Загальне охоплення

Приблизно 3,5 м, включно з користувачем

Приблизно 6,5 м, включно з користувачем

Внутрішній натяжний передавальний механізм

•

•

Код EAN

Лезо

Леза спеціальної форми утримують гілку в оптимальному для обрізування положенні

Матеріали

Шліфовані леза з покриттям, що не прилипає

Застосування

Обрізування густих дерев та живоплоту без зусиль

Просте зручне обрізування, навіть у кроні дерева, з землі
без драбини

Особливості

Внутрішній натяжний ремінь і компактна ріжуча головка запобігають
заплутуванню під час обрізування. Новинка: З регульованим гачком
для видалення відрізаних гілок.

Внутрішній натяжний ремінь і компактна ріжуча головка запобігають
заплутуванню під час обрізування. Новинка: регульований гачок для
видалення решток обрізування, з швидким фіксатором для зручного
складання трубки.

Регульований кут різання
Кут різання, що регулюється до 200°,
для точного різання окремих гілок
з землі.
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Інноваційний гачок для видалення
відрізаних гілок
За допомогою регульованого гачка на
ручці легко видаляти відрізані гілки з
крони дерева.
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Сталева зубчата передача
Внутрішня сталева зубчата передача особливо надійна та зносостійка.
12-швидкісне передатне число забезпечує помітно більшу силу різання.

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Максимальний діаметр гілки
Принцип різання
Можна повісити на гілку
Лезо призначене для точного
зачеплення гілок
Запобіжна скоба
Довжина дроту
Дріт, що не рветься
Механізм блокування та підіймання
З D-подібною ручкою для ефективної та зручної роботи
D-подібна ручка для зберігання
дроту
Закріплення кінця дроту
Також може використовуватись як
ручні ножиці
Рекомендована ручка
Матеріали
Застосування
Особливості

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми з
ковадлом
297-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми для
обвідного різання
298-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми для
обвідного різання — акційна пропозиція
298-30

4/96

4/96

12/48

4-кольорова інформаційна картка з протектором для леза
–

4-кольорова інформаційна картка з протектором для леза
–

35 мм
Ковадло
•
•

35 мм
Обвідне
•
•

4-кольорова інформаційна картка з протектором для леза
Продається лише в демонстраційній упаковці
(12 шт.)
35 мм
Обвідне
•
•

•
4,7 м
•
•

•
4,7 м
•
•

•
4,7 м
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Телескопічні ручки комбісистеми

Телескопічна ручка комбісистеми 210-390 см
(арт. № 3721)
Загартоване лезо з покриттям, що не прилипає, для плавного охайного різання
Зручне видалення сухих ламких гілок на
Зручне видалення зелених гілок на верхівках
верхівках
Заощаджуйте зусилля з п'ятиступеневою передачею (на 60 % більше потужності)

Можна повісити на гілку

D-подібна ручка

Механізм блокування та підіймання

Мінімальні зусилля та зручне натягування.

Ефективність та зручність із регульованою D-подібною ручкою.

Підрізування без зусиль завдяки
п'ятиступеневій передачі та важелевому
механізму подвійної дії.
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Сучкорізи-висоторізи комбісистеми

Телескопічна ручка комбісистеми

Позначення виробу

Телескопічна ручка комбісистеми 160-290 см

Телескопічна ручка комбісистеми 210-390 см

Артикул №

3720-20

3721-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/200

4/200

Тип упаковки

–

–

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Довжина

160-290 см

210-390 см

Робоча висота

До 5 м

До 6 м

Код EAN

Сумісність

З усіма інструментами комбісистеми

Матеріал

Високоякісний алюміній

Ручка із дюропластовим покриттям

•

З невипадним регулювальним
гвинтом

•

Регулювальні гвинти з м'якими
компонентами

•

Кнопковий механізм

•

Ручки овальної форми

•

Замкове з'єднання

•

Особливості

Просте регулювання довжини штанги за допомогою кнопкового механізму.
Замкове з'єднання запобігає неочікуваному зісковзуванню внутрішньої штанги.
Ручка овальної форми забезпечує підвищену стабільність та запобігає розвороту внутрішньої трубки.

Регулюється відповідно до ваших
потреб
Просте регулювання довжини штанги за
допомогою кнопкового механізму.
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Безпечне закріплення інструментів

Ручки овальної форми

Великий незнімний регулювальний
гвинт із м'якими компонентами забезпечує надійне закріплення інструментів.

Ручка овальної форми забезпечує підвищену стабільність та запобігає розвороту
внутрішньої трубки під час регулювання.
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Садові пилки GARDENA

Широкий вибір для всіх типів робіт з пиляння вдома та в саду

Лучкові пилки

Пилки комбісистеми

Садові пилки

Ідеальні для товстих гілок та колод.

Широкий вибір застосувань.

Стійка якість різання з мінімальним
технічним обслуговуванням.

Може використовуватись як ручна
пилка або з ручкою комбісистеми
GARDENA.

Зміцнене хромоване покриття для
посиленого захисту від корозії та
зносу.

Зручний, легко регульований гвинтовий
механізм.
Підходить для сирої та сухої деревини.

Імпульсно загартовані зуби потрійного шліфування для надзвичайної
гостроти та чистого різання.

З перехресними зубами або точним
потрійним шліфуванням.
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Комфортна ручка із захистом долоні
та можливістю іншого положення для
тримання за лучок.

Імпульсно загартовані кінці зубів для
стійкої якості.

Протиковзні якості під час натягування завдяки ручці з компонентами
з м'якого матеріалу та додатковим
обмежувачем.

Лучкові пилки Comfort

Позначення виробу

Лучкова пилка Comfort 530

Лучкова пилка Comfort 760

Артикул №

8747-20

8748-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/120

6/90

Тип упаковки

4-кольоровий інформаційний рукав-етикетка

4-кольоровий інформаційний рукав-етикетка

Інформація щодо продажу

–

–

Довжина леза

530 мм

760 мм

Заміна леза

без інструментів

без інструментів

Лезо пилки

Імпульсно загартоване, стійке до корозії лезо з гострими зубами

Імпульсно загартоване, стійке до корозії лезо з гострими зубами

Легкий регульований натяг леза

•

•

Гвинтовий механізм

• для максимального натягу леза

• для максимального натягу леза

Зручна ручка із захистом долоні

•

•

Захист для леза

•

•

Застосування

Легка надійна пилка із загостреним лучком для роботи в обмеженому
просторі.
Пилка для дерева

Надійна пилка з високим лучком для пнів та товстих гілок.
Пилка для дерева

Код EAN

Особливості
Аксесуари

Сталева конструкція лучка, стійка до корозії
Змінне лезо пилки

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ
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Садові пилки комбісистеми

Позначення виробу

Лучкова пилка комбісистеми
691-20

Набір
Садова пилка комбісистеми
8737-20

300 PP
Садова пилка комбісистеми
8737-32

300 PP Садова пилка
комбісистеми 300 PP,
скошена
8738-20

Садова пилка комбісистеми 300 PP,
скошена
8739-20

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/180

6/324

15/60

6/324

6/324

Інформація щодо продажу

4-кольоровий інформаційний рукав-етикетка
–

4-кольорова інформаційна
картка
–

4-кольорова інформаційна
картка
–

4-кольорова інформаційна
картка
–

Довжина леза
Нарізка зубів

350 мм
Точна нарізка

325 мм
Перехресна нарізка

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише в демонстраційній упаковці
15 шт.
325 мм
Перехресна нарізка

315 мм
Перехресна нарізка

Запобіжник
Лезо з якісної пружинної сталі, зі
зміцненим хромованим покриттям
Імпульсно загартовані зуби
Тримач із отвором
Обмежувач зісковзування пальців
на кінці ручки
Чохол для леза
Гачок для видалення відрізаних
гілок
Рекомендована ручка

–
•

•
•

•
•

•
•

340 мм
Точна нарізка з потрійним
шліфуванням (натяг)
•
•

–
–
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–
–

•
–

•
–

•
•

•
•

Матеріали

Натягувальні елементи з
нержавіючої сталі.
Сталева конструкція
лучка,
стійка до корозії

Телескопічна ручка комбісистеми
Арт. № 3721 або 3720

–

Застосування
Особливості

15 пристроїв,
кожен у зборі з пилкою,
арт. № 8737, та телескопічною ручкою,
Арт. № 3721
–

Телескопічна ручка комбісистеми
Арт. № 3721 або 3720

–

–

Може використовуватись як ручна пилка або в поєднанні з ручками комбісистеми
Лезо пилки обертається
на 360°. Замок леза із захистом від прокручування.
Регульований натяг леза.

Дворучна пилка

Натяжна пилка

Економія зусиль завдяки
точній нарізці зубів натяжної пилки

Ергономічна ручка

Лезо пилки професійної
якості

Запобіжник

Гачок для видалення
відрізаних гілок

Протиковзні якості під час
натягування завдяки компонентам з м'якого матеріалу та
додатковому обмежувачу
на кінці ручки.

Якісна пружинна сталь,
імпульсно загартовані кінчики
зубів та зміцнене хромоване
покриття для посиленого
захисту від корозії та зносу.

Запобіжник гарантує безпечне
під'єднання садової пилки
комбісистеми до ручки
комбісистеми.

Полегшує видалення відрізаних гілок.
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Садові пилки

Позначення виробу

Садова стрічкова пилка 135 P

Садова стрічкова пилка 200 P

Садова пилка 300 P

Артикул №

8742-20

8743-20

8745-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/672

4/320

4/456

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Довжина

135 мм

200 мм

300 мм

Код EAN

Точна нарізка з потрійним шліфуванням (натяг)

Лезо з якісної пружинної сталі, зі
зміцненим хромованим покриттям

•

•

•

Імпульсно загартовані зуби

•

•

•

Лезо пилки, що блокується (3
положення)

•

•

–

Тримач із отвором

•

•

•

Обмежувач зісковзування пальців
на кінці ручки

•

•

•

Особливості

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ

Нарізка зубів

Натяжна пилка

Ергономічна ручка

Лезо пилки професійної
якості

Точна нарізка з потрійним
шліфуванням (натяг)

Лезо пилки, що блокується

Ергономічна ручка.
Протиковзні якості під час
натягування завдяки компонентам з м'якого матеріалу та
додатковому обмежувачу на
кінці ручки.

Якісна пружинна сталь,
імпульсно загартовані кінчики
зубів та зміцнене хромоване
покриття для посиленого
захисту від корозії та зносу.

Пилки потрійного шліфування для швидких результатів
без зайвих зусиль, чистого та
плавного різання.

Замок із трьома режимами
для різних потреб.

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ
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Сокири та тесаки GARDENA
Сокири для будь-яких робіт із деревиною
Для вирубання, розколювання, підрівнювання та обтісування деревини.

Леза на будь-який випадок та геометрична головка сокири

Захист від ударних впливів

Функція молотка

Лезо та геометрія головки сокир та тесаків GARDENA підходять для будь-якого застосування та робочих ситуацій,
гарантуючи оптимальні результати.

Клепаний щиток вала з нержавіючої
сталі захищає ручку, навіть якщо удар
нанесений неправильно.

Для легкого та ефективного розколювання деревини.

Сокири-колуни GARDENA з ріжучим
кутом та клиноподібною головкою
особливо підходять для розколювання
дров.

Ретельно оброблена ударна поверхня
сокири обережно розколює клини та
колоди.
Підходить для всіх поширених типів
клинів: дерев'яних, пластикових та
алюмінієвих (окрім сталевих).

Сокири та тесаки з особливими характеристиками
Леза на будь-який випадок
та геометрична головка

Функція молотка

Надійне з'єднання ручки з головкою
Загартоване лезо зі сталі для
інструментів преміум-класу

Центр ваги розташований близько до
головки сокири

Захист від ударних впливів
з нержавіючої сталі

Кінець ручки в формі гака

Пластик, посилений склопластиком

Компоненти з м'якого
матеріалу на ручці
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Сокири та тесаки

Позначення виробу

Універсальний тесак
900 B

Універсальна сокира
1000 A

Універсальна сокира
1400 A

Сокира-колун 1600 S

Сокира-колун 2800 S

Артикул №

8713-48

8714-48

8716-48

8718-48

8719-48

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/288

4/192

2/108

2/108

2/80

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Довжина

34 см

45 см

60 см

60 см

70 см

Загальна маса

900 г

1000 г

1400 г

1600 г

2800 г

Маса головки сокири

700 г

700 г

1000 г

1200 г

2300 г

Покриття головки сокири

Покриття, що не прилипає

Захист сокирища

–

–

•

•

•

Функція молотка

•

•

•

•

•

Чохол для леза

• (для закріплення на
поясі)

•

•

•

•

Особливості

Функція молотка, спеціальне покриття

Універсальні сокири GARDENA

Сокири-колуни GARDENA

Універсальні тесаки GARDENA

Універсальні сокири GARDENA особливо підходять для рубання невеликих
дерев, підрівнювання та розколювання
деревини хвойних порід.

Під час розколювання клиноподібна
головка сокири скошує крайки, забезпечуючи просте та ефективне розколювання дров.

Неперевершені для створення трісок,
підрівнювання невеликих дерев, а також для активного відпочинку і туризму.

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ ТА КУЩАМИ
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Код EAN

Інструменти для
перекопування
GARDENA

Інноваційні інструменти для важких робіт із
копання
Встановлюють стандарти з якості та зручності:
• Надійна конструкція з довгим терміном служби завдяки якісній сталі та високосортному
покриттю.
• Екстраширокий хват для ефективного прикладання сили. Доступні ручки Т- або
D-подібної форми.
• Екстравеликий захист опори для ніг із надійним протектором для легкого вкопування в
землю.
• Ергономічна ручка з пластиковою насадкою, що запобігає зісковзуванню.

184

Лопата Terraline™

Вила для земляних
робіт Terraline™

Лопата Terraline™

Для копання,
видалення,
розпушення та
переміщення ґрунту.

Для копання, видалення
та розпушення ґрунту,
особливо в засаджених
зонах.

Різноманітні
застосування: для
переміщення ґрунту,
піску, снігу, щебеню та
інших сипких матеріалів.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти для перекопування Terraline™

Позначення виробу

Лопата Terraline™

Лопата Terraline™

Мала лопата
Terraline™

Мала лопата
Terraline™

Загострена лопата
Terraline™

Загострена лопата
Terraline™

Артикул №

3771-20

3771-24

3772-20

3772-24

3773-20

3773-24

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/48

4/48

4/48

4/48

4/48

4/48

Тип упаковки

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

–

Загальна довжина

117 см

117 см

113 см

113 см

117 см

117 см

Ручка

Т-подібна ручка

D-подібна ручка

Т-подібна ручка

D-подібна ручка

Т-подібна ручка

D-подібна ручка

Код EAN

Матеріал
Застосування

Для копання, видалення, розпушення та переміщення ґрунту

Для копання, видалення, розпушення та
переміщення ґрунту. Особливо підходить для
твердого, важкого ґрунту

Дуже широкий хват для обох рук із компонентами з м'якого матеріалу, екстравеликий захист опори для ніг, краплеподібний профіль ручки,
що запобігає ненавмисному зміщенню, пластикове покриття для особливо комфортного використання без зісковзування,
ручка бездоганної форми

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Особливості

Загартоване лезо з якісної сталі з високосортним покриттям

Захист опори для ніг
Ручка
Екстраширокий хват для обох рук для ефективного прикладання сили. Доступні
ручки Т- або D-подібної форми.

Екстравеликий захист опори для ніг із надійним
протектором
дозволяє ефективно прикладати силу та
зменшує ризик травм,
спричинених ненавмисним зісковзуванням.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Інструменти для перекопування Terraline™

Позначення виробу

Вила для земляних робіт Terraline™

Вила для земляних робіт Terraline™

Універсальна лопата Terraline™

Артикул №

3781-20

3781-24

3786-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/48

4/48

4/24

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Загальна довжина

117 см

117 см

135 см

Ручка

Т-подібна ручка

D-подібна ручка

D-подібна ручка

Екстравеликий захист опори для
ніг

•

•

–

Код EAN

Матеріал

4 списоподібних зубця з якісної загартованої сталі з високосортним покриттям

Лезо з якісної загартованої сталі з
високосортним покриттям

Застосування

Для копання, видалення та розпушення ґрунту, особливо в засаджених зонах.
Для видалення коріння та живих організмів

Різноманітні застосування: для переміщення
ґрунту, піску, снігу, щебеню та інших
сипких матеріалів.

Особливості

186

Екстраширокий хват для обох рук з компонентами з м'якого матеріалу, краплеподібний профіль ручки, що запобігає ненавмисному зміщенню,
пластикове покриття для особливо комфортного використання без зісковзування, ручка бездоганної форми

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Комбісистема GARDENA
Гарантоване міцне закріплення

Комбісистема GARDENA — це широка лінійка ергономічних виробів, кращих у своєму
класі, із оптимальною комбінацією інструмент/ручка для будь-якого типу робіт в саду, що
створює умови для ефективної та зручної роботи як для початківців, так і для професійних
садівників.
•
•
•
•
•
•
•

Оптимальне ергономічне положення.
Комфортний хват.
Проста у використанні.
Усі ручки можуть використовуватися з усіма інструментами, незалежно від розміру.
Оптимальна комбінація інструмент/ручка — понад 80 комбінацій систем.
Гарантовано міцне закріплення.
Якісні матеріали, неперевершене покриття.

Асортимент GARDENA пропонує оптимальне з'єднання круглий
рік

Ручні інструменти
комбісистеми
Ергономічна ручка
з обмежувачем
зісковзування пальців
забезпечує комфортну
роботу без зайвих
зусиль. Подовжується
за допомогою ручки
комбісистеми.

Головки
комбісистеми
Оптимальна головка
для кожної задачі.
Просто під'єднайте
ручку та надійно її
загвинтіть. Гарантовано
міцне закріплення.

Ручки комбісистеми
Від обробки ґрунту
до робіт із верхівками
дерев — вибір ручок,
що ідеально пасують
для будь-якого
застосування.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Зимові інструменти
комбісистеми
Найкращий інструмент для
прибирання льоду та снігу
від GARDENA.
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САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Гарантовано міцне
закріплення
з 1976 року

Ручні інструменти комбісистеми

Позначення виробу

Ручна сапка комбісистеми

Ручна сапка комбісистеми

Ручна сапка комбісистеми

Артикул №

8911-20

8913-20

8915-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/390

5/390

5/280

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

6 см

5 см

6,5 см

Код EAN

Матеріал

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Ергономічна ручка

•

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

•

•

Застосування

Для розпушування, аерації та очищення ґрунту

Особливості

Захист від корозії, можливість подовження, невипадний регулювальний гвинт із компонентами з м'якого пластику

Ручні інструменти комбісистеми

Позначення виробу

Дротові ручні граблі комбісистеми

Ручні граблі комбісистеми

Ручний плуг комбісистеми

Артикул №

8917-20

8919-20

8921-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/455

5/450

5/520

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

Продається лише блоками

–

Ширина

12 см

12 см

7 см

Код EAN

Матеріал

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Ергономічна ручка

•

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

•

•

Захист від зісковзування, навіть
під час натягування

•

•

•

Застосування

Прибирання клумб та аерація невеликих зон,
зарослих мохом

Грабління листя, бур'янів та обрізків трави на
клумбах

Розпушування та аерація ґрунту без
пошкодження коріння

Особливості
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Захист від корозії, можливість подовження, невипадний регулювальний гвинт із компонентами з м'якого пластику

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Ручні інструменти комбісистеми

Позначення виробу

Ручний культиватор
комбісистеми

Граблі комбісистеми для
квітів

Культиватор комбісистеми для
тераси

Ручний совок комбісистеми

Артикул №

8923-20

8925-20

8927-20

8929-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/640

5/520

5/700

5/520

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Ширина

7 см

8,5 см

–

8,5 см

Матеріал

Високоякісна сталь із
дюропластовим покриттям

Високоякісна сталь із
дюропластовим покриттям

Двостороннє шліфування та
загартоване лезо з високосортної
нержавіючої сталі, захист від іржі

Високоякісна сталь із
дюропластовим покриттям

Ергономічна ручка

•

•

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

•

•

•

Хват без зісковзування під час
натягування

•

•

•

•

Застосування

Розпушування ґрунту на клумбах
та в горщиках для квітів

Грабління та розпушування ґрунту

Видалення трави, моху та бур'янів
зі стиків між плитами та на стінах

Саджання та пересаджування

Особливості

Захист від корозії, можливість подовження, невипадний регулювальний
гвинт із компонентами з м'якого пластику

У наборі з високоякісним кожухом
для леза, захист від корозії,
можливість подовження,
невипадний регулювальний
гвинт із компонентами з м'якого
пластику

Захист від корозії, можливість
подовження, невипадний
регулювальний гвинт із
компонентами з м'якого пластику

Позначення виробу

Ручка комбісистеми з можливістю подовження для ручних
інструментів

Телескопічна ручка комбісистеми 100

Артикул №

8900-20

3516-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/810

5/765

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

Довжина

78 см

58-98 см

Сумісність

З усіма ручними інструментами комбісистеми

З усіма ручними інструментами комбісистеми

Невипадний регулювальний
гвинт із компонентами з м'якого
пластику

•

•

Отвір у тримачі для зручного
зберігання

•

•

Матеріал

Високоякісний алюміній

Високоякісний алюміній

Особливості

Легка, але міцна алюмінієва ручка з хватом, приємним на дотик.
Ручка знімається з ручного інструменту комбісистеми та під'єднується
до подовжувальної ручки

Легка та міцна. Пересувне кільце з блокуванням, що запобігає
прокручуванню.
Подовжується з кроком по 10 см

Код EAN

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Ручки комбісистеми

Код EAN

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Ручні інструменти

Позначення виробу

Совок для прополки

Ручний совок

Совок

Артикул №

8935-20

8950-20

8951-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/950

20/960

20/960

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

У комплекті для демонстрації, без упаковки

У комплекті для демонстрації, без упаковки

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише у демонстраційній коробці
(20 шт.)

Продається лише у демонстраційній коробці
(20 шт.)

Ширина

–

8 см

6 см

Код EAN

Матеріал

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Ергономічна ручка

•

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

–

–

Захист від зісковзування, навіть
під час натягування

•

•

•

Застосування

Видалення бур'янів

Особливості

Робоча глибина 14,5 см,
захист від корозії

Для саджання та пересаджування
Захист від корозії

Захист від корозії

Ручні інструменти

Позначення виробу

Вила для квітів

Великий ручний совок

Артикул №

8952-20

8953-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

20/960

5/280

Тип упаковки

У комплекті для демонстрації, без упаковки

У комплекті для демонстрації, без упаковки

Інформація щодо продажу

Продається лише у демонстраційній коробці (20 шт.)

Продається лише у демонстраційній коробці (20 шт.)

Ширина

7,5 см

12 см

Код EAN

Матеріал

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Ергономічна ручка

•

•

Захист від зісковзування, навіть
під час натягування

•

•

Застосування

Дбайлива обробка коріння під час саджання та пересаджування

Саджання та пересаджування великих рослин, перелопачування

Особливості

Захист від корозії

Захист від корозії
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САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Ручні інструменти

Позначення виробу

Ручна сапка Comfort

Ручні граблі Comfort

Ручний плуг Comfort

Артикул №

8955-20

8956-20

8957-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/450

5/450

5/650

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

6 см

12 см

7 см

Код EAN

Матеріал

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Ергономічна ручка

•

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

•

•

Захист від зісковзування, навіть
під час натягування

•

•

•

Застосування

Для розпушування, аерації та очищення ґрунту

Грабління листя, бур'янів та обрізків трави на
клумбах

Розпушування та аерація ґрунту без
пошкодження коріння

Особливості

Захист від корозії

Захист від корозії

Захист від корозії

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Граблі для квітів Comfort
8958-20

Культиватор для тераси Comfort
8959-20

Ручний совок Comfort
8960-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/600

5/700

5/520

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою
–

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою
–

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою
–

Ширина
Матеріал

8,5 см
Високоякісна
покриттям

8,5 см
Високоякісна
покриттям

Ергономічна ручка
Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу
Захист від зісковзування, навіть
під час натягування

•
•

–
Двостороннє шліфування та загартоване лезо
з високосортної нержавіючої сталі, захист
від іржі
•
•

•

•

•

Застосування

Грабління та розпушування ґрунту

Для саджання та пересаджування

Особливості

Захист від корозії

Видалення трави, моху та бур'янів зі стиків
між плитами та на стінах
Захист від корозії

Інформація щодо продажу

сталь

із

дюропластовим

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

сталь

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Ручні інструменти

із

дюропластовим

•
•

Захист від корозії
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Ручні інструменти — акційні пропозиції

Позначення виробу

Ящик для балкону
city gardening

Набір ящиків для балкону
city gardening

Комплект інструментів для
балконних рослин
city gardening

Базові ручні інструменти

Артикул №

8970-20

8970-30

8974-20

8965-30

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/78

12/48

5/–

20/80

Тип упаковки

4-кольоровий рукав-етикетка

4-кольоровий рукав-етикетка

4-кольорова інформаційна картка

Приваблива подарункова
упаковка

Інформація щодо продажу

–

Продається лише в
демонстраційній упаковці (12 шт.)

Продається лише блоками

Продається лише в
демонстраційній упаковці (20 шт.)

Код EAN

Матеріал

Литий алюміній та високоякісний пластик

–

Ергономічна ручка

•

•

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

•

•

–

Захист від зісковзування, навіть
під час натягування

–

–

–

•

Саджання та пересаджування,
розпушування ґрунту

Саджання та пересаджування,
очищення, обрізування квітів та
молодих паростків

–

Див. арт. № 8950, 8935, 8754,
206

Застосування

Саджання та пересаджування, розпушування ґрунту, обрізування квітів та
зелені, підмітання бруду
на балконах та терасах

Особливості

Комплект інструментів для використання на балконах/терасах,
у зборі з коробкою для зберігання, гарантія 25 років

Ручні інструменти — акційні пропозиції

Позначення виробу

Набір ручних інструментів

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Матеріал

Набір культиваторів для тераси

8966-30

Базові балконні інструменти
city gardening
8966-32

20/80

10/80

50/500

4-кольоровий рукав-етикетка
4-кольоровий рукав-етикетка
Продається лише в демонстраційній упаковці
Продається лише в демонстраційній упаковці
(20 шт.)
(10 шт.)
Універсальний глечик з високоякісного пластику

Ергономічна ручка
Захист від зісковзування, навіть
під час натягування
Застосування

•
•

Особливості

Універсальний глечик, що виконує дві функції:
полив та перелопачування (наприклад, ґрунту
для квітів).
Для детальної інформації див. арт. № 8950,
8754, 206

192

•
•

Полив, перелопачування, саджання та пересаджування, обрізування квітів та молодих паростків

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Універсальний глечик, що виконує дві функції:
полив та перелопачування (наприклад, ґрунту
для квітів). Для детальної інформації див. арт.
№ 8950 та 8754

8959-30

–
Продається лише в демонстраційній упаковці
(50 шт.)
Двостороннє шліфування та загартоване лезо
з високосортної нержавіючої сталі, захист
від іржі
•
•
Видалення трави, моху та бур'янів зі стиків
між плитами та на стінах
Хват без зісковзування під час натягування.
У комплекті з високоякісним кожухом для леза,
гарантія 25 років

Ручні інструменти — акційні пропозиції

Позначення виробу

city gardening #growanyspace
Акційна пропозиція

city gardening #growanyspace
Акційна пропозиція

city gardening #growanyspace
Акційна пропозиція

Артикул №

8967-20

8967-30

8967-32

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/–

30/–

30/–

Тип упаковки

Приваблива подарункова упаковка

Приваблива подарункова упаковка

Приваблива подарункова упаковка

Інформація щодо продажу

–

Продається лише в демонстраційній упаковці
(30 шт.)

Продається лише в демонстраційній упаковці
(30 шт.)

Ергономічна ручка

•

•

•

Застосування

Для вирощування рослин на підвіконні

Для вирощування рослин на підвіконні

Для садівництва на підвіконні взимку

Комплектація

Совок 8951-20
Садові рукавиці 206-20
Металевий піддон для рослин
Субстрат для рослин (керамзит)
Насіння базиліку

Совок 8951-20
Садові рукавиці 206-20
Металевий піддон для рослин
Субстрат для рослин (керамзит)
Насіння базиліку

Совок 8951-20
Садові рукавиці 206-20
Металевий піддон для рослин
Субстрат для рослин (керамзит)
Насіння чотирилистої конюшини

Особливості

Поради із саджання на упаковці

Поради із саджання на упаковці

Поради із саджання на упаковці

Позначення виробу

Саджалка для цибулин

Набір саджалок для цибулин

Саджалка для розсади

Артикул №

3412-20

3039-20

3487-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/240

48/192

5/630

Тип упаковки

Ярлик виробу

–

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

Продається лише в демонстраційній упаковці
(48 шт.)

–

Робоча глибина

–

–

19,5 см

Захист від корозії

•

•

•

Код EAN

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Ручні інструменти

Код EAN

Матеріал

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Металевий наконечник з литого цинку із
захистом від іржі

Застосування

Саджання цибулин квітів

Особливості

Зі шкалою глибини та автоматичним роз'єднувальним механізмом на ручці

Для простого саджання насіння
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Зручна форма ручки
із захистом від холоду
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Ручки комбісистеми GARDENA
Одна ручка з додатковими пристроями:
широкий діапазон застосувань круглий рік

Різні ручки для різних застосувань та розмірів інструментів.
Гарантовано міцне з'єднання ручки з інструментом.
• Просте встановлення інструментів за допомогою м'яких гвинтів з пластику.
• Захист довкілля — наш вищий пріоритет: дерев'яні ручки GARDENA відповідають всім
стандартам FSC®.
•
•

Ручки комбісистеми

1

Позначення виробу

Алюмінієва ручка
комбісистеми
130 см

Алюмінієва ручка
комбісистеми
150 см

3728-20

3713-20

3715-20

10/640

10/640

10/750

10/600

–

–

–

–

–

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише блоками

Продається лише блоками

Довжина

130 см

150 см

180 см

130 см

150 см

Сумісність

З усіма інструментами
комбісистеми

З усіма інструментами
комбісистеми

З усіма інструментами
комбісистеми

З усіма інструментами
комбісистеми

З усіма інструментами
комбісистеми

Матеріал

Ясен FSC® 100 %/
алюміній

Ясен FSC® 100 %/
алюміній

Ясен FSC® 100 %/
алюміній

Алюміній

Алюміній

З невипадним регулювальним
гвинтом

•

•

•

•

•

Особливості

Невипадний регулювальний гвинт із компонентами з м'якого пластику.
Високоякісний гнучкий ясен, що поглинає вібрації.
Європейська деревина, сертифікована FSC®.
Анодована алюмінієва трубка для міцного зчеплення інструменту з ручкою.
Ергономічна пластикова ручка з канавками, що не вислизає під час тримання

Дерев'яна ручка
комбісистеми
130 см1

Дерев'яна ручка
комбісистеми
150 см1

Дерев'яна ручка
комбісистеми
180 см1

3723-20

3725-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/640

Тип упаковки

Артикул №
Код EAN
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Легкий та міцний високоякісний алюміній.
З пластиковим покриттям з канавками, приємним на дотик, для
особливо комфортного використання
без висковзування

Позначення виробу

Алюмінієва ручка
комбісистеми
Ergoline 130 см
3734-20

Алюмінієва ручка
комбісистеми
Ergoline 150 см плюс
3745-20

Телескопічна ручка
комбісистеми
160-290 см
3720-20

Телескопічна ручка
комбісистеми
210-390 см
3721-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Довжина
Робоча висота
Сумісність

4/180

6/132

4/200

4/200

4-кольорова інформаційна картка
–
130 см
–
З усіма інструментами
комбісистеми

–
Продається лише блоками
160-290 см
До 5 м
З усіма інструментами
комбісистеми

–
Продається лише блоками
210-390 см
До 5 м
З усіма інструментами
комбісистеми

Матеріал
Ручка з дюропластовим покриттям
З невипадним регулювальним
гвинтом
Невипадний регулювальний гвинт
із компонентами з м'якого
пластику
Кнопковий механізм
Ручки овальної форми
Замкове з'єднання
Особливості

Високоякісний алюміній
–
•

4-кольорова інформаційна картка
–
150 см
–
З усіма інструментами
комбісистеми
двобічної дії
Високоякісний алюміній
–
•

Високоякісний алюміній
•
•

Високоякісний алюміній
•
•

–

–

•

•

–
–
–
Хват під кутом на кінці ручки
запобігає висковзуванню
долоні та забезпечує зручніше
положення
руки, що знаходиться зверху.
Ручка з пластиковим покриттям
із канавками для особливо
комфортного використання без
висковзування

–
–
–
Вигин ергономічної форми
дозволяє працювати у
вертикальному положенні та
захищає спину. Хват під кутом на
кінці ручки запобігає вислизанню
долоні та забезпечує зручніше
положення руки, що знаходиться
зверху. Ручка з пластиковим
покриттям із канавками
для особливо комфортного
використання без висковзування

•
•
•

Артикул №
Код EAN

•
•
•
Просте регулювання довжини штанги за допомогою кнопкового
механізму.
Замкове з'єднання запобігає неочікуваному зісковзуванню внутрішньої
штанги.
Ручка овальної форми забезпечує підвищену стабільність та запобігає
розвороту внутрішньої штанги.
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Ручки комбісистеми

Засоби зберігання комбісистеми

Позначення виробу

Планка для інструментів

Планка для інструментів

Тримач

Артикул №

3500-20

3501-20

3503-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

6/300

4/112

4/576

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Тримачі підходять для діаметрів

–

18-40 мм

18-40 мм

Загальна вантажність одного
тримача

–

До 10 кг

До 10 кг

Загальна вантажність усієї планки

–

До 60 кг

–

Ширина

–

Прибл. 78 см

–

Постачається у наборі з гвинтами
та дюбелями

•

•

•

Матеріали

Високоякісний пластик/метал

Алюмінієва планка з тримачами з пластику,
посиленого склопластиком. Тримачі з
оцинкованої сталі
з гумовими насадками

Тримачі з пластику, посиленого
склопластиком.
Тримачі з оцинкованої сталі з гумовими
насадками

Застосування

Компактне зберігання шести інструментів та
ручок
комбісистеми

Компактне зберігання інструментів для дому
та саду, головок комбісистеми, системи
з'єднувальних інструментів оригінальної
GARDENA та інших практичних аксесуарів

В якості додатку до планки для інструментів
GARDENA.
Може бути вмонтований в стіну окремо

Код EAN
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Комбісистема для догляду за газоном

Позначення виробу

Пружинні граблі комбісистеми

Віялові граблі комбісистеми

Пластикові віялові граблі комбісистеми,
варіант XXL

Артикул №

3100-20

3102-20

3107-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/140

5/130

3/42

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

50 см

50 см

77 см

Рекомендована довжина ручки

130 см

130 см

130 см або 150 см

Матеріали

Міцні дротові зубці з дюропластовим
покриттям

Гнучкі оцинковані зубці зі сталевими
пружинами

Високоякісний пластик із вбудованою
алюмінієвою трубкою для підвищеної стійкості

Застосування

Для очищення та аерації зон газону,
вкритих мохом

Для грабління листя, обрізків трави та
садового сміття

Для швидкого грабління листя, обрізків,
аерованих
матеріалів та іншого садового сміття

Особливості

–

–

Можуть бути розділені на дві частини для
зручного збирання матеріалу після грабління.
Складається для компактного зберігання.
Велика затискна лапка для простого
розділення

Код EAN

Позначення виробу

Регульовані граблі комбісистеми

Пластикові регульовані граблі комбісистеми

Артикул №

3103-20

3099-20

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Комбісистема для догляду за газоном

Код EAN

4 078500 017343

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/185

5/60

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

Ширина

30–50 см

Прибл. 35-52 см

Рекомендована довжина ручки

130 см

130 см

Матеріали

Гнучкі оцинковані зубці зі сталевими пружинами

Високоякісний пластик

Застосування

Для грабління листя, обрізків трави та садового сміття (великого і
дрібного)

Для грабління листя, обрізків трави та садового сміття (великого і
дрібного)

Особливості

Регульовані оцинковані зубці зі сталевими пружинами

Оцинковані зубці зі сталевими пружинами з 6 рівнями регулювання

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Комбісистема для догляду за газоном

Позначення виробу

Газонні граблі комбісистеми

Газонні граблі комбісистеми

Тример комбісистеми для крайок газону

Артикул №

3105-20

3101-20

3149-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/200

5/120

5/340

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу

–

Продається лише блоками

–

Ширина

27 см

43 см

–

Рекомендована довжина ручки

130 см

130 см

130 см

Матеріали

Високоякісний пластик

Високоякісний пластик

Високоякісна сталь із дюропластовим
покриттям

Застосування

Для грабління листя, обрізків трави та
садового
сміття

Для грабління листя та обрізків трави у
невеликих зонах

Обрізування газонних крайок

Особливості

Легкі, практичні та дбайливі

Легкі, практичні та дбайливі

Із загостреним пругом із загартованої сталі.
Можна використовувати в якості лопати або
штовхати вздовж крайки газону

Код EAN

Комбісистема для догляду за газоном

Позначення виробу

Граблі комбісистеми для збирання

Граблі комбісистеми для збирання

Артикул №

3381-20

3382-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/120

5/100

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

–

Ширина

60 см

73 см

Рекомендована довжина ручки

180 см

180 см

Матеріали

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Застосування

Для очищення газону від обрізків трави та листя в невеликих зонах

Для очищення газону від обрізків трави та листя в зонах середнього
розміру

Особливості

З утримувачем трави

З утримувачем трави

Код EAN
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Комбісистема для догляду за газоном

Позначення виробу

Граблі комбісистеми фризеруючі

Граблі комбісистеми фризеруючі двосторонні

Артикул №

3395-20

3392-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/66

5/90

Тип упаковки

4-кольорова етикетка

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

Ширина

32 см

35 см

Рекомендована довжина ручки

180 см

180 см

Матеріали

Спеціальні зубці із задніми частинами, що плавно прокручуються, з
високосортної нержавіючої пружинної сталі із захистом від корозії

Метал

Застосування

Видаляє мох, бур'яни та переплетені трави

Загострені зубці для видалення моху та переплетених трав. Закруглені,
близько посаджені зубці для грабління листя, сміття та каміння

Особливості

Завдяки опорній осі та колесам потрібно значно менше зусиль

Оцинковані пресовані зубці

Код EAN

Позначення виробу

Граблі-аератор комбісистеми

Розкидач комбісистеми

Артикул №

3391-20

420-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/135

2/34

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною карткою

Ширина

35 см

40 см

Рекомендована довжина ручки

180 см

130 см або 150 см

Матеріали

Метал

–

Застосування

Для видалення моху та переплетених трав, розбиття грудок ґрунту та
його вирівнювання

Розкидання газонного добрива

Особливості

Оцинковані пресовані зубці

Вбудована щітка забезпечує регулярний розподіл,
місткість 3 л,
з розподільним столом для стандартного добрива
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Комбісистема для догляду за газоном

Код EAN
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Комбісистема для культивації ґрунту

Позначення виробу

Культиватор комбісистеми

Культиватор комбісистеми

Плуг комбісистеми

Артикул №

3132-20

3135-20

3166-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/720

5/360

5/420

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

Продається лише блоками

Ширина

3,6 см

10 см

9 см

Рекомендована довжина ручки

130 см

130 см

130 см

Матеріали

Високоякісна сталь із дюропластовим
покриттям

Високоякісна сталь із дюропластовим
покриттям

Високоякісна сталь із дюропластовим
покриттям

Застосування

Легко розбиває затверділий ґрунт у близько
розташованих
рядках без пошкодження рослин

Легко розбиває ґрунт середньої твердості та
в'язкий ґрунт

Дбайлива обробка коренів, розпушування
та аерація ґрунту. Чудово підходить для
кам'янистої землі та близько посаджених
рослин

Особливості

–

З трьома пресованими зубцями у формі списа

–

Код EAN

Комбісистема для культивації ґрунту

Позначення виробу

Плуг-просапник комбісистеми

Сапка комбісистеми

Сапка комбісистеми

Артикул №

3118-20

3112-20

3113-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/230

5/450

5/450

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

16 см

14 см

16 см

Рекомендована довжина ручки

150 см

150 см

150 см

Матеріали

Високоякісна сталь із дюропластовим
покриттям

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Застосування

Орання картоплі та овочів.
Легко нарізує борозни

Видалення бур'янів

Видалення бур'янів

Особливості

Загострений наконечник легко розбиває ґрунт

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Код EAN
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САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Комбісистема для культивації ґрунту

Позначення виробу

Дворучна сапка комбісистеми GARDEX

Сапка комбісистеми для коренеплодів

Сапка комбісистеми для коренеплодів

Артикул №

3187-20

3180-20

3189-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/930

5/540

5/385

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

14 см

8 см

16 см

Рекомендована довжина ручки

150 см

150 см

150 см

Матеріали

Високоякісна сталь із дюропластовим
покриттям

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Застосування

Для очищення грядок та доріжок від бур'янів

Для поління та очищення від бур'янів

Для поління та очищення від бур'янів

Особливості

Нижня сторона пластини обрамлена гострим
пругом

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Код EAN

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Комбісистема для культивації ґрунту

Позначення виробу

Сапка комбісистеми для коренеплодів

Сапка комбісистеми

Сапка комбісистеми

Артикул №

3190-20

3192-20

3193-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/350

5/360

5/300

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

18 см

12 см

16 см

Рекомендована довжина ручки

150 см

150 см

150 см

Матеріали

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Застосування

Для поління та очищення від бур'янів

Для поління та розпушування ґрунту

Для поління та розпушування ґрунту

Код EAN

Особливості

Лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

Конструкція з двома лучками для складних завдань, лезо з нержавіючої сталі, стійкої до корозії

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Комбісистема для культивації ґрунту

Позначення виробу

Граблі комбісистеми

Граблі комбісистеми

Граблі комбісистеми

Граблі комбісистеми

Артикул №

3184-20

3185-20

3176-20

3177-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/945

5/800

5/500

5/440

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Ширина

15 см/8 зубців

18,5 см/10 зубців

25 см/10 зубців

30 см/12 зубців

Рекомендована довжина ручки

130 см

130 см

150 см

150 см

Код EAN

Матеріали

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Застосування

Універсальні граблі для дрібних робіт, таких як прибирання,
зачищення та вирівнювання

Універсальний інструмент для грабління, вирівнювання та розробки
ґрунту

Комбісистема для культивації ґрунту

Позначення виробу

Граблі комбісистеми

Граблі комбісистеми

Лучкові граблі комбісистеми

Артикул №

3178-20

3179-20

3168-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/350

5/270

5/240

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Тримач із 4-кольоровою інформаційною
карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

Ширина

36 см/14 зубців

41 см/16 зубців

36 см/14 зубців

Рекомендована довжина ручки

150 см

150 см

150 см

Код EAN

Матеріали

Високоякісна сталь із дюропластовим покриттям

Застосування
Особливості
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Універсальний інструмент для грабління, вирівнювання та розробки ґрунту
–

–

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Конструкція з двома лучками для складних
завдань та безпечного руху під час
використання

Комбісистема для культивації ґрунту

Зірковий культиватор
комбісистеми

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Ширина
Рекомендована довжина ручки
Матеріали

Застосування
Особливості

Садова сапка
комбісистеми

Садова сапка
комбісистеми

Садова сапка
комбісистеми

3196-20

Зірковий культиватор
комбісистеми з
прополювальним
ножем
3195-20

3215-20

3218-20

3219-20

3/102

3/60

5/680

5/770

5/360

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
14 см
150 см
Високосортна сталь
із дюропластовим
покриттям;
оцинковані зіркоподібні
колеса
Готує землю
до посіву
Чотиризіркові колеса
особливої форми
забезпечують гарне
розбиття та кришіння
ґрунту.

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
14 см
150 см
Високосортна сталь
із дюропластовим
покриттям;
оцинковані зіркоподібні
колеса
Готує землю
до посіву
Чотиризіркові колеса
особливої форми
забезпечують гарне
розбиття та кришіння
ґрунту. Додатковий
очищувач щілин для
одночасного видалення
бур'янів, ідеальний для
піщаного ґрунту

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
7 см
130 см
Високосортна сталь
із дюропластовим
покриттям

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
7,5 см
130 см
Високосортна сталь
із дюропластовим
покриттям

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
9 см
130 см або 150 см
Високосортна сталь
із дюропластовим
покриттям

Для поління, очищення ґрунту від бур'янів, аерації, підгортання та вирівнювання, а
також для обробки близько посаджених рядків без пошкодження рослин
Два зуба, лезо у формі
Два зуба, пряме лезо
Три зуба, пряме лезо.
серця
Велике лезо з
удосконаленим контуром
для простого проникнення
в землю

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Позначення виробу

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Інструменти комбісистеми для очищення

Позначення виробу

Щітка
комбісистеми для
щілин M

Щітка
комбісистеми для
щілин К

Щітка
комбісистеми для
тераси

Щітка
комбісистеми для
доріжок

Щітка
комбісистеми для
прибирання

Артикул №

3605-20

3606-20

3609-20

3622-20

3630-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

5/625

5/625

5/300

5/100

5/150

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова
інформаційна картка

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

–

Ширина

–

–

32 см

45 см

34 см

Рекомендована довжина ручки

130/150 см

130/150 см

130/150 см

130/150 см

130/150 см

Матеріали

Головка з високоякісного
пластику,
щетина зі спеціальної
сталі
для забезпечення високих
результатів

Головка з високоякісного
пластику,
щетина з
поліпропілену

Головка щітки з
високоякісного пластику,
високоеластична
пластикова щетина

Головка щітки з
високоякісного пластику,
тверда та м'яка щетина з
поліпропілену

Головка щітки з
високоякісного пластику,
щетина з комбінованих
волокон високоякісного
поліпропілену та
кінського волосу

Застосування

Для легкого видалення
моху зі стиків та на стінах

Для легкого очищення
стиків між плитами вдома
та на терасі

Для очищення терас

Очищення зовнішніх зон
від бруду

Очищення внутрішніх зон
від бруду

–

З крайкою для легкого
видалення бруду, що
в'ївся, або вологого листя

Круглі крайки, що не
пошкоджують
меблі

Код EAN

4 078500 017381

Особливості

З крайкою для відскоблювання

Інструменти комбісистеми для чищення

Позначення виробу

Жорстка щітка комбісистеми

Щітка-шкребок комбісистеми

Артикул №
Код EAN

3639-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Ширина
Рекомендована довжина ручки
Матеріали
Застосування

Особливості

204

3642-20

Сітка комбісистеми для
водоймищ, варіант 2
3230-20

Плодозбірник комбісистеми
для фруктів
3108-20

5/150

5/260

5/170

1/24

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
30 см
130/150 см

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
43 см
130/150 см

4-кольорова інформаційна картка

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою
–
–
130/150 см

Головка з високоякісного
пластику, високоеластична
поліпропіленова щетина
Видалення бруду у внутрішніх та
зовнішніх зонах бруду

Зносостійка головка з
високоякісного пластику з міцним
гумовим лезом
Видалення води з кам'яних
підлог та гладких поверхонь

Круглі крайки, що не
пошкоджують меблі

Двобортовий

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

–
–
Рекомендовано для алюмінієвих
та телескопічних ручок
комбісистеми
Алюміній та пластик
Виловлювання листя, комах
тощо з поверхні водоймищ
Сітка з широкими чарунками
та сітка з дрібними чарунками
для зняття поверхневого шару.
Сітки легко заміняються та стійкі
до машинного прання. Легко
обертається

Високоякісний пластик
Зручне збирання плодів, збитих
вітром, та фруктів різних розмірів
(4-9 см) за допомогою лише
одного інструменту
Легке спорожнення (не потребує
інших аксесуарів (патентована
система)), функція совка для
збирання окремих фруктів
у важкодоступних місцях
(наприклад, поруч з деревами)

Телескопічні пристрої комбісистеми

Плодозбірник
комбісистеми для
фруктів

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Рекомендована ручка
Матеріали

Кутова
щітка комбісистеми

Очищувач
стічних жолобів
комбісистеми

3115-20

Плодозбірник
комбісистеми для
фруктів —
акційна пропозиція
3115-30

3634-20

3651-20

Очищувач
стічних жолобів
комбісистеми —
акційна пропозиція
3651-30

5/–

20/80

5/–

5/–

12/48

4-кольорова інформаційна
картка
–

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише в
демонстраційній упаковці
(20 шт.)
–

4-кольорова інформаційна
картка
–

4-кольорова інформаційна
картка
–

Телескопічні ручки
комбісистеми для роботи
на висоті до 5 метрів
Корпус із високоякісного
пластику.
Щетина з високоякісного
пластику
Видалення павутиння
тощо, особливо зручна
для очищення кутів
Робочий кут за
потреби регулюється
за допомогою системи
швидкого роз'єднання. З
ручкою для використання
без ручки комбісистеми.

Телескопічні ручки
комбісистеми для роботи
на висоті до 5 метрів
Корпус та шкребок з
високоякісного пластику.
Щітка з жорсткою
пластиковою щетиною
Очищення жолобів

4-кольорова інформаційна
картка
Продається лише в
демонстраційній упаковці
(12 шт.)
–

Телескопічні ручки
комбісистеми для роботи
на висоті до 5 метрів
Міцна пластикова
конструкція

–

Застосування

Зручне збирання фруктів

–

Особливості

Зручне збирання фруктів
за рахунок зубів між
отворами. Робочий кут
за потреби регулюється
за допомогою системи
швидкого роз'єднання. З
ручкою для використання
без ручки комбісистеми.
Сміттєзбірник з
чарункового матеріалу
для зручної ідентифікації
вмісту

У демонстраційній
коробці. Комплектація:
20 інструментів у
комплекті з арт. № 3101
(1 шт.),
3721 (1 шт.),
3115 (1 шт.)

Два шкребка для
ефективного видалення
бруду. З'єднувач
оригінальної системи
GARDENA для очищення
водою. Жорстка
щетина для відмінного
очищення, особливо
з використанням
води. Робочий кут за
потреби регулюється
за допомогою системи
швидкого роз'єднання. З
ручкою для використання
без ручки комбісистеми.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

–

–
У демонстраційній
коробці. Комплектація:
12 інструментів у
комплекті з арт. № 3101
(1 шт.),
3721 (1 шт.),
3651 (1 шт.)

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Позначення виробу
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Сучкорізи-висоторізи комбісистеми

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Максимальний діаметр гілки
Принцип різання
Довжина дроту
Рекомендована ручка
Матеріали
Застосування
Особливості

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми з
ковадлом
297-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми для
обвідного різання
298-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми для
обвідного різання — акційна пропозиція
298-30

4/96

4/96

12/48

4-кольорова інформаційна картка з кожухом
для леза
–

4-кольорова інформаційна картка з кожухом
для леза
–

4-кольорова інформаційна картка з кожухом
для леза
Продається лише в демонстраційній упаковці
(12 шт.)
35 мм
35 мм
35 мм
Ковадло
Обвідне
Обвідне
4,7 м
4,7 м
4,7 м
Телескопічні ручки комбісистеми
Телескопічні ручки комбісистеми
Телескопічна ручка комбісистеми 210-390 см
(арт. № 3721)
Загартоване лезо з покриттям, що не прилипає, для плавного охайного різання
Зручне видалення сухих ламких гілок на
Зручне видалення нових гілок на верхівках
Зручне видалення нових гілок на верхівках
верхівках
Значно менше зусиль завдяки п'ятиступеневій передачі (+60 % до потужності), можна повісити на гілці, леза точно зчіплюються з гілкою, запобіжна скоба,
натяжний шнур із захистом від розриву, натяжний механізм, D-подібна ручка для потужності та зручності, D-подібна ручка для зберігання дроту, закріплення
кінця кабелю, може використовуватись як ручні ножиці

Садові пилки комбісистеми

Позначення виробу

Лучкова пилка
комбісистеми
691-20

Садова
пилка комбісистеми
300 PP
8737-20

Садова
пилка комбісистеми
300 PP
8737-32

Садова пилка
комбісистеми 300 PP,
скошена
8738-20

Садова пилка
комбісистеми 300 PP,
скошена
8739-20

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

5/180

6/324

15/60

6/324

6/324

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова інформаційна
картка

Інформація щодо продажу

4-кольоровий
інформаційний рукаветикетка
–

–

–

–

Довжина леза
Нарізка зубів

350 мм
Точна нарізка

325 мм
Перехресна нарізка

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(15 шт.)
325 мм
Перехресна нарізка

Рекомендована ручка

Застосування
Особливості
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Телескопічна ручка
комбісистеми, арт. № 3721 або 3720

Лезо пилки обертається
на 360°. Замок
леза із захистом
від прокручування.
Регульований натяг
леза.

315 мм
Перехресна нарізка

340 мм
Точна нарізка з потрійним
шліфуванням (натяг)
Телескопічна ручка
комбісистеми, арт. № 3721 або 3720

15 пристроїв, кожен
у зборі з пилкою, арт.
№ 8737, та телескопічною
ручкою, арт. № 3721
Може використовуватись як ручна пилка або в поєднанні з ручками комбісистеми
Дворучна пилка
Натяжна пилка

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Економія зусиль завдяки
точній нарізці зубів
натяжної пилки

Більш докладну інформацію про продукцію можна знайти на сторінках 177 та 180.

Акційні пропозиції щодо комбісистеми

Позначення виробу

Набір пластикових віялових
граблів комбісистеми,
варіант XXL

Комбісистема
у наборі — акційна
пропозиція

Набір
віялових граблів комбісистеми

Набір пластикових
регульованих граблів
комбісистеми

Артикул №

3107-30

3081-20

3022-20

3099-30

Код EAN

4 078500 017367
Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

20/40

20/60

20/60

20/60

Тип упаковки

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

Інформація щодо продажу

Продається лише в комплекті для
демонстрації (20 шт.).

Продається лише в комплекті для
демонстрації (20 шт.).

Продається лише в комплекті для
демонстрації (20 шт.).

Продається лише в комплекті для
демонстрації (20 шт.).

Інформація про виріб

Див. арт. № 3107 та 3723

Див. арт. № 3622, 3101 та 3723

Див. арт. № 3102 та 3723

Див. арт. № 3099 та 3723

Комплектація

20 інструментів у комплекті з
арт. № 3107 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см, FSC®
100 %

20 інструментів у комплекті з
арт. № 3622 (1 шт.),
3101 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

20 інструментів у комплекті з
арт. № 3102 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см, FSC®
100 %

20 інструментів у комплекті з
арт. № 3099 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см, FSC®
100 %

Позначення виробу

Набір газонних граблів
комбісистеми

Набір віялових граблів
комбісистеми, XXL

Набір плугів
комбісистеми

Набір граблів
комбісистеми

Комбісистема у
наборі — акційна
пропозиція

Артикул №

3020-23

3015-20

3019-20

3024-20

3004-20

Код EAN
4 078500 301503

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

20/60

20/40

30/90

20/60

20/60

Тип упаковки

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

Інформація щодо продажу

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(20 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(20 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(30 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(20 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці
(20 шт.)

Інформація про виріб

Див. арт. № 3101 та 3723

Див. арт. № 3106 та 3723

Див. арт. № 3166 та 3723

Див. арт. № 3177 та 3723

Див. арт. № 3166, 3177
та 3723

Комплектація

20 інструментів у
комплекті з
арт. № 3101 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

20 інструментів у
комплекті з
арт. № 3106 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

30 інструментів у
комплекті з
арт. № 3166 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

20 інструментів у
комплекті з
арт. № 3177 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

20 інструментів у
комплекті з
арт. № 3166 (1 шт.)
арт. № 3177 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Акційні пропозиції щодо комбісистеми

Акційні пропозиції щодо комбісистеми

Позначення виробу

Набір щіток комбісистеми для
щілин M

Набір щіток комбісистеми для
доріжок

Набір
очищувачів щілин
комбісистеми для тераси

Набір плодозбірників
комбісистеми
для фруктів

Артикул №

3605-30

3622-30

3001-20

3108-30

Код EAN
4 078500 017404

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

30/90

20/60

30/90

10/20

Тип упаковки

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

У демонстраційній коробці

Інформація щодо продажу

Продається лише в
демонстраційній упаковці (30 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці (20 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці (30 шт.)

Продається лише в
демонстраційній упаковці (10 шт.)

Інформація про виріб

Див. арт. № 3605 та 3723

Див. арт. № 3622 та 3723

Див. арт. № 8927 та 3723

Див. арт. № 3108 та 3723

Комплектація

30 інструментів у комплекті з
арт. № 3605 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см, FSC®
100 %

20 інструментів у комплекті з
арт. № 3622 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см, FSC®
100 %

30 інструментів у комплекті з
арт. № 8927 (1 шт.) (без ручки),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %

10 інструментів у комплекті з
арт. № 3108 (1 шт.),
1 дерев'яна ручка 130 см,
FSC® 100 %
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Зимовий інвентар

Позначення виробу

Малий розкидач S

Набір малих
розкидачів S

Скрепер для
прибирання снігу
3260-20

Набір скреперів
для прибирання
снігу
3260-30

Лопата
комбісистеми для
снігу KST 40
3240-20

Лопата
комбісистеми для
снігу KST 50
3241-20

Артикул №
Код EAN

3255-20

3255-30

4 078500 017428

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

15/180

30/120

1/6

14/14

4/48

4/48

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольорова
демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова
інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

–

–
–

70 см
–

Продається лише
в демонстраційній
упаковці (14 шт.)
70 см
–

Тримач із
4-кольоровою
інформаційною
карткою
–

Ширина
Рекомендована довжина ручки

Продається лише
в демонстраційній
упаковці (30 шт.)
–
–

Тримач із
4-кольоровою
інформаційною
карткою
–

Крайка

–

–

Крайка з надійної
оцинкованої сталі
з довгим терміном
служби

Крайка з надійної
оцинкованої сталі
з довгим терміном
служби

Широка крайка для кращої
стабільності
Високі борти запобігають
висипанню снігу з боків
Широкі ребра, що запобігають
тертю
Гладка поверхня для кращого
зісковзування снігу
Матеріали

–

–

•

•

40 см
50 см
Алюмінієва ручка комбісистеми Ergoline,
130 см (арт. № 3734)
Крайка з низьким рівнем шуму та захистом від
зносу для дбайливого очищення поверхонь.
Ідеальна для всіх типів землі, особливо
підходить для нерівних поверхонь —
натурального каменю, дорожнього покриття
або плитки
•
•

–

–

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

Особливості

Легке розкидання солі, піску тощо в
невеликих зонах
Унікальна система дозування,
зручне регулювання за допомогою великої
кнопки, наприклад під час роботи в
рукавицях, легке відкриття байонетного
замка, контейнер зручно лягає в долоню
завдяки заглибленням з обох боків.
Об'єм заповнення:
пісок — прибл. 1,7 кг,
дорожня сіль — прибл. 1,4 кг,
гравій — прибл. 1,65 кг,
добриво — прибл. 1,3 кг

Лезо з високоякісного пластику: захист від
холоду до -40 °C та захист від солі
Зручне очищення від снігу
у великих зонах
Індивідуальне регулювання розміру корпусу
завдяки триступеневому телескопуванню
ручки (приблизно на 30 см), пластикове
покриття ручки із захистом від холоду,
зручне видалення снігу завдяки додатковим
положенням ручки, легке розбиття снігу
завдяки профільованій опорі для ніг,
покращена стійкість завдяки додатковому
посиленому протектору, компактне
зберігання: знімна рама (без інструментів) під
ковшем

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Лезо з високоякісного пластику: захист від
холоду до -40 °C та захист від солі
Очищення від снігу
Оптимальний кут леза для досягнення
ідеальних результатів під час відкидання

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Застосування

Високоякісний пластик
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Зимовий інвентар

Позначення виробу

Лопата
комбісистеми для снігу ES 40

Лопата
комбісистеми для снігу ES 50

Шкребок
комбісистеми для льоду 15

Шкребок
комбісистеми для льоду 30

Артикул №

3242-20

3243-20

3250-20

3251-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/48

4/48

5/500

5/255

Тип упаковки

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Тримач із 4-кольоровою
інформаційною карткою

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Ширина

40 см

50 см

15 см

Код EAN

Рекомендована довжина ручки

30 см

Алюмінієва ручка комбісистеми Ergoline, 130 см (арт. № 3734)

Алюмінієва ручка комбісистеми Ergoline, 130 см (арт. № 3734)

Особливо тривка та надійна напрямна крайка з нержавіючої сталі.
Підходить для рівних поверхонь, таких як дорожнє покриття або
асфальт

–

Широка крайка для кращої
стабільності

•

–

Високі борти запобігають
висипанню снігу з боків

•

–

Широкі ребра, що запобігають
тертю

•

–

Гладка поверхня для кращого
зісковзування снігу

•

–

Лезо з високоякісного пластику: захист від холоду до -40 °C та захист
від солі

Лезо з пружинної сталі можна заміняти

Застосування

Очищення від снігу

Для легкого очищення заледенілих місць та втоптаного снігу.
Також може використовуватися для видалення бруду круглий рік

Особливості

Оптимальний кут леза для досягнення ідеальних результатів під час
відкидання

Лезо можна заміняти

Крайка

Матеріали

Скрепер для прибирання снігу

Лопата комбісистеми для снігу

Малий розкидач

Зручне очищення від снігу у великих
зонах. Регулювання розміру корпусу
завдяки телескопічній ручці. Компактне
зберігання.

Ретельне очищення від снігу. За
запитом доступна із пластиковою
крайкою з надійним захистом від
зносу та шуму або міцною напрямною
крайкою з нержавіючої сталі.

Легке розкидання солі, піску та інших
матеріалів. Ексклюзивна система
дозування.
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Розкидачі GARDENA
Іноваційні та зручні вироби для створення гарного газону без зусиль
Кращі моделі для будь-якого розміру саду та будь-якого застосування.
Відтепер жодного розсипання матеріалу! Ручне відкривання та закривання дозволяє запобігти випадковому розсипанню матеріалів.
Технологія обертання для швидкого ефективного нанесення.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Підходить для сіяння та удобрення. Може використовуватись круглий рік, зокрема для розкидання дорожньої солі.

Малий розкидач S

Ручний розкидач М

Розкидач L

Розкидач XL

Для скерованого розкидання
матеріалу.

Ідеально підходить для газонів
невеликого та середнього
розміру та міських садів.
Швидке та просте розкидання
завдяки інтуїтивному
кривошипному механізму.

Для садів середнього
розміру. Матеріал більше не
розсипається випадково. Ручка
з функцією відкривання та
закривання. Запатентована
обмежувальна накладка з
м'яким пластиковим виступом.
Зручне налаштування кількості
матеріалу у вертикальному
положенні.

Для великих садів.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Зручне розкидання на
відстань до 6 см для великих
зон. Розкидання точно до
крайки завдяки обмеженій
боковій дальності відкидання.
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Розкидачі

Позначення виробу

Малий розкидач S

Набір малих
розкидачів S

Ручний розкидач М

Набір ручних
розкидачів М

Артикул №

3255-20

3255-30

431-20

431-30

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

15/180

30/120

4/72

18/72

Тип упаковки

4-кольорова інформаційна картка

4-кольорова інформаційна картка

4-кольоровий рукав-етикетка

4-кольоровий рукав-етикетка

Інформація щодо продажу

Продається лише блоками

Продається лише в
демонстраційній упаковці (30 шт.)

–

Продається лише блоками

Діапазон/ширина розкидання

–

–

Об'єм

–

–

1,8 л

Рекомендована площа газону до

–

–

100 м²

Рівномірне розкидання за рахунок

–

–

Диску, що вільно обертається

Функція відкривання і закривання

–

–

Кнопка фіксатора

Зручне налаштування кількості

–

–

Розкидання твердого добрива та
гранул

–

–

•

•

Розкидання насіння для газону та
дорожньої солі

–

–

•

•

Розкидання сульфату заліза, піску
та порошкоподібного матеріалу

–

–

–

–

Таблиця дозування, рекомендації з
налаштувань

–

–

Рекомендації з налаштувань залежно від розміру зерна

Практичне зберігання

–

–

Компактне зберігання на полиці

Просте чищення

–

Код EAN

Матеріали

Від 1 м до 4 м
(залежно від швидкості прокручування та типу матеріалу, що
розкидається)

4 рівня на ручці

–

Полоскання водою

Високоякісний пластик

Високоякісний пластик, захист від корозії та пошкоджень

Застосування

Легке розкидання солі, піску тощо в невеликих зонах

Розкидання добрив, насіння та дорожньої солі

Особливості

Унікальна система дозування,
зручне регулювання за допомогою великої кнопки,
наприклад під час роботи в рукавицях,
легке відкриття байонетного замка,
контейнер зручно лягає в долоню завдяки
заглибленням з обох боків.
Об'єм заповнення:
пісок — прибл. 1,7 кг,
дорожня сіль — прибл. 1,4 кг,
гравій — прибл. 1,65 кг,
добриво — прибл. 1,3 кг

Ергономічне положення ручки, використання круглий рік, просте та
швидке розкидання матеріалу.
Об'єм заповнення:
добриво — прибл. 1,65 кг,
дорожня сіль — прибл. 2,0 кг,
насіння — прибл. 1,0 кг

Легке розкидання солі, піску та інших матеріалів.
Ексклюзивна система дозування.
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Ергономічна ручка із серединним центром ваги.
Просте та швидке розкидання завдяки інтуїтивному кривошипному
механізму.

Розкидачі

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Розкидач комбісистеми
420-20

Розкидач L
432-20

Набір розкидачів L
432-30

Розкидач XL
436-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

2/34

1/–

8/–

1/–

4-кольорова інформаційна картка

Інформація щодо продажу
Діапазон/ширина розкидання

–
40 см

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

Об'єм
Рекомендована площа газону до
Рівномірне розкидання за рахунок
Функція відкривання і закривання
Зручне налаштування кількості
Розкидання твердого добрива та
гранул
Розкидання насіння для газону та
дорожньої солі
Розкидання сульфату заліза, піску
та порошкоподібного матеріалу
Налаштування дозування
З протектором на хомуті
З таблицею дозування

3л
100 м²
Вбудованої щітки
–
–
•

12,5 л
400 м²
Інноваційного високоеластичного двокомпонентного розкидного валика
Механізм роз'єднання на ручці
У вертикальному положенні
•
•

–

•

•

•

–

•

•

–

–
–
•

•

Привід на два колеса
З кулькопідшипником
Міцний U-подібний кронштейн
на ручці
Рекомендована довжина ручки
Практичне зберігання
Просте чищення
Матеріали

•
•
•

•
•
•

130 см/150 см
•

–

Особливості

Підходить для всіх ручок
комбісистеми

10 рівнів на ручці
•
Див. на сайті www.gardena.com
•
•
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
Від 1,5 м до 6 м
(залежно від швидкості ходьби та
типу матеріалу, що розкидається)
18 л
800 м²
Диску, що вільно обертається

•

•
Рекомендації з налаштувань
залежно від розміру зерна
•
–
•

–
–
• (у стоячому чи висячому положенні)
Водою
Високоякісний пластик, захист від корозії та пошкоджень. Міцний алюмінієвий кронштейн, дротовий кабель з
нержавіючої сталі
Універсальне використання круглий рік. Для розкидання добрива,
Використання круглий рік.
насіння, вапняку, дорожньої солі та піску
Для розкидання добрива, насіння
та дорожньої солі
Блокувальний затискач з ущільнювальним виступом для надійного
закриття контейнера. Манжета на кришці для простого спорожнення та
очищення.

Жодного випадкового розсипання матеріалу завдяки
запатентованому блокувальному затискачу з м’яким пластиковим
виступом.

Дуже велика відстань відкидання,
що заощаджує ваш час. Накладна
пластина для розкидання
близько до крайок та нанесення
очищувача

Точне розповсюдження по крайках завдяки накладній пластині.
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Застосування

Високоякісний пластик, захист
від корозії та пошкоджень
Для розподілу газонного добрива

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–
45 см

Обприскувачі GARDENA

Для зрошування, удобрення або захисту рослин
Ручні та напірні обприскувачі — це корисні інструменти для точкового поливу і нанесення добрива або продуктів для
захисту рослин.
Для кожного завдання — окрема модель.

Ручні обприскувачі GARDENA — для невеликої
кількості води

Напірні обприскувачі GARDENA — для великої
кількості води

Ідеальні для квітів удома, у внутрішніх двориках або
в саду. Усі ручні обприскувачі GARDENA ідеально
лежать у руці та вміщують від 0,5 до 1 л води.

Напірні обприскувачі GARDENA вміщують від 1,25 до
12 л рідини, зручні для дерев, кущів, фруктових садів
або великих квіткових клумб. Завдяки широкому
отвору напірні обприскувачі дуже легко наповнювати.

Ручні обприскувачі

Позначення виробу

Ручний обприскувач Comfort,
0,5 л
804-20

Ручний обприскувач Comfort,
1л
805-20

Ручний обприскувач Comfort,
1 л — акційна пропозиція
810-20

Ручний обприскувач для
балкона city gardening, 1 л
806-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

8/192

6/144

30/120

6/144

4-кольоровий тримач
–

4-кольоровий тримач
–

4-кольоровий тримач
–

Місткість
Ергономічна ручка
Регульована струменева форсунка
Широкий отвір для заповнення
Фільтр на всмоктувальній трубі
Застосування
Особливості

0,5 л
•
•
•
•

1л
•
•
•
•

4-кольоровий тримач
Продається лише в
демонстраційній упаковці (30 шт.)
1л
•
•
•
•

Артикул №
Код EAN
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Сад та домогосподарство
Індикатор рівня, широкий отвір для заповнення
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1л
•
•
•
•
Балкон
Індикатор рівня, з'єднання з
форсункою з нержавіючої сталі,
кільце з нержавіючої сталі і темний
контейнер, широкий отвір для
заповнення

Напірні обприскувачі

Напірний
обприскувач Comfort, 1,25 л

Напірний
обприскувач, 5 л

Напірний
обприскувач,
5 л — акційна
пропозиція

Напірний
обприскувач,
5 л — акційна
пропозиція

Комплект напірних
обприскувачів —
акційна
пропозиція

814-20

Напірний
обприскувач
Comfort,
1,25 л — акційна
пропозиція
814-30

Артикул №
Код EAN

822-20

823-20

823-27

824-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

4/96

24/96

10/40

46/46

24/72

20/40

4-кольоровий
тримач

4-кольорова
етикетка,
поліетиленова
упаковка

Продається лише
блоками

Місткість
З кутовою форсункою
Широкий отвір для заповнення
Максимальний робочий тиск
Регульована струменева форсунка
Клапан регулювання
надлишкового тиску
Ергономічна ручка насоса
Ергономічна D-подібна ручка
Довжина шланга
Вбудований фільтр

1,25 л
–
•
3 бар
•
•

5л
•
•
3 бар
•
•

4-кольорова
етикетка,
поліетиленова
упаковка
з плакатом
Продається лише
в демонстраційній
упаковці (46 шт.)
5л
•
•
3 бар
•
•

4-кольорова
етикетка,
поліетиленова
упаковка

Інформація щодо продажу

4-кольорова
етикетка,
поліетиленова
упаковка
з плакатом
Продається лише
в демонстраційній
упаковці (24 шт.)
1,25 л
–
•
3 бар
•
•

4-кольорова
етикетка,
поліетиленова
упаковка
з плакатом
Продається лише
в демонстраційній
упаковці (20 шт.)
5 л/0,5 л
• Арт. № 822
•
3 бар
•
• Арт. № 822

•
–
–
• (у всмоктувальній
трубі)
–

•
–
–
• (у всмоктувальній
трубі)
–

–
•
1,75 м
• (в алюмінієвій
трубі)
•

–
•
1,75 м
• (в алюмінієвій
трубі)
•

–
•
1,75 м
• (в алюмінієвій
трубі)
•

• Арт. № 804
• Арт. № 822
1,75 м
•

–
–

–
24 x 814 (1,25 л)

•
–

•
–

•
–

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

•
Арт. № 822 (1 шт.)
(5 л)
Арт. № 804 (1 шт.)
(0,5 л)
40 °C

Імпульсний генератор з
двопозиційним блокуванням
Ремінь через плече
Комплектація

Максимально допустима робоча
температура
Матеріал струменевої форсунки
Застосування

–

Продається лише
в демонстраційній
упаковці (24 шт.)
5л
•
•
3 бар
•
•

•

Високоякісний пластик
Сад та домогосподарство

Особливості

Догляд за рослинами в саду
Індикатор рівня

Регульована струменева форсунка

Ремінь через плече

Індикатор рівня

Регулювання від жорсткого струменя до
дрібнодисперсного туману.

З ременем через плече для зручного
носіння.

З індикатором рівня для точного
дозування.
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Позначення виробу

Напірні обприскувачі

Позначення виробу

Артикул №
Код EAN
Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Місткість
З кутовою форсункою
Широкий отвір для заповнення
Максимальний робочий тиск
Регульована струменева форсунка
Клапан регулювання
надлишкового тиску
Ергономічна D-подібна ручка
Вбудована ручка
Імпульсний генератор з
двопозиційним блокуванням
Довжина шланга
Вбудований фільтр
Ремінь через плече
З литими ніжками
Телескопічний розприскувач
Отвір для заповнення з фільтром
Тримач для розприскувача
З манометром
Максимально допустима робоча
температура
Матеріал струменевої форсунки
Застосування

Особливості

Набір напірних
обприскувачів,
5 л — акційна
пропозиція
824-26

Напірний
обприскувач
Classic,
5л
828-20

Напірний
обприскувач
Comfort,
3л
867-20

Напірний
обприскувач
Comfort,
5л
869-20

14/28

4/40

3/55

3/40

4-кольоровий
тримач, упакований
у поліетилен
–
5л
•
•
3 бар
•
•

4-кольорова
демонстраційна
картонна коробка
–
5л
•
•
3 бар
•
•

4-кольорова
демонстраційна
картонна коробка
–
3л
•
•
3 бар
•
•

•
–
–

•
–
•

1,75 м
• (в алюмінієвій
трубі)
•
–
–
–
•
–
40 °C
Високоякісний
пластик
Догляд за рослинами
в саду
З конусом для
обприскування,
що запобігає
віднесенню дрібних
бризок повітрям

Ранцевий
обприскувач Comfort, 12 л

884-20

885-20

4 078500 088404

1/20

1/20

4-кольорова
демонстраційна
картонна коробка
–
5л
•
•
3 бар
•
•

4-кольорова
демонстраційна
картонна коробка
–
12 л
–
•

4-кольорова
демонстраційна
картонна коробка
–
12 л
–
•

•
–

•
–

•
–
•

•
–
•

–
•
–

–
•
–

1,75 м
• (в алюмінієвій
трубі)
• (м'яка підкладка)
•
–
–
•
–
40 °C

1,75 м
• (у всмоктувальній
трубі)
• (м'яка підкладка)
•
–
–
•
–
40 °C

1,75 м
• (у всмоктувальній
трубі)
• (м'яка підкладка)
•
–
–
•
–
40 °C

1,25 м
• (в алюмінієвій
трубі)
• (м'яка підкладка)
–
• (0,6–1,00 м)
•
•
–
35 °C

1,25 м
• (в алюмінієвій
трубі)
• (м'яка підкладка)
–
• (0,6–1,00 м)
•
•
•
35 °C

Латунна форсунка

Високоякісний
пластик
Захист рослин,
удобрення та цільове
зрошення

Високоякісний
пластик
Захист рослин,
удобрення та цільове
зрошення

Латунна форсунка

Латунна форсунка

Розподіл добрива
та продуктів для
захисту рослин
Із плоскою струминною
форсункою для
невеликих вузьких зон
та доріжок.З литими
ніжками. Індикатор
рівня

Міцний, стійкий до тиску контейнер.
Дуже широкий отвір для заповнення.
З литими ніжками.
Індикатор рівня

Литі ніжки

Фільтр

Литі ніжки сприяють легкому
перекачуванню та гарантують стійкість
на нерівних поверхнях.

Широкий отвір для заповнення зі
знімним фільтром.
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Ранцевий
обприскувач Comfort, 12 л
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Простий розподіл великої кількості рідини
та догляд за рослинами у великих домашніх
садах, фруктовими деревами та виноградною
лозою
Легка заміна системи насоса Форма, що
забезпечує захист спини. Підходять для
роботи як правою, так і лівою рукою.
Великий радіус.
Індикатор рівня

Клапан регулювання надлишкового
тиску
За потреби швидко зменшує тиск.

Аксесуари для ручних та напірних обприскувачів

Позначення виробу

Конус для гербіцидів

Штанга для подовження

Телескопічна штанга

Артикул №

894-20

897-20

899-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/208

4/2080

4/1200

Тип упаковки

–

–

–

Інформація щодо продажу

–

–

–

Довжина

–

50 м

100 м

Сумісність

Напірні обприскувачі, 3–5 л, арт. № 867, 869,
875, 879, 828, 824, 823, 822

Напірні обприскувачі, 3–5 л, арт. № 867, 869,
875, 879, 828, 824, 823, 822

Напірні обприскувачі, 3–5 л, арт. № 867,
869, 875, 879, 828, 824, 823, 822

Особливості

Запобігає віднесенню дрібних бризок повітрям

–

–
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Садові рукавиці GARDENA
Рукавиці для будь-якого застосування
Широкий вибір застосувань удома та в саду
• Високоякісний міцний матеріал для бездоганного захисту.
• Сучасний привабливий дизайн.
• Оптимальна зручність носіння та посадки.

Садові пальчатки
для саджання
рослин і догляду

Садові пальчатки
для роботи з
ґрунтом

Вологостійкі
пальчатки

Робочі
пальчатки

Пальчатки для
догляду за
кущами

Для полегшених,
дрібних робіт у саду
та догляду, для
яких не підходять
товсті рукавиці.

Для садових та
ґрунтових робіт,
що потребують
належного хвату та
захисту від вологи.

Для всіх робіт з
водоймами та для
очищення.

Для складних
робіт із садовими
інструментами.

Для роботи
з кущами та
тернистими
рослинами.
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Рукавиці

Позначення виробу
Артикул № (розмір 6/XS)
Код EAN

Артикул № (розмір 7/S)

Садові пальчатки для
саджання рослин і
догляду
201-20

Садові пальчатки для
роботи з ґрунтом

Вологостійкі пальчатки

202-20

205-20

209-20

203-20

206-20

Робочі пальчатки

Пальчатки для догляду
за кущами

216-20

Код EAN

Артикул № (розмір 8/М)

213-20

Код EAN

Артикул № (розмір 9/L)
Код EAN

207-20

Артикул № (розмір 10/XL)

208-20

210-20

214-20

218-20

215-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

6 пар/1152

6 пар/1152

6 пар/720

6 пар/576

6 пар/576

4-кольорова інформаційна
картка
–
Міцна еластична ткана
нейлонова тканина

4-кольорова інформаційна
картка
–
Міцна бавовняна тканина
з латексним покриттям

Повітропроникність

4-кольорова інформаційна
картка
–
Міцна бавовняна тканина:
бавовна 90 %,
ПВХ 10 %
•

•

–

Нековзке покриття
Водонепроникні

•
–

•
•

4-кольорова інформаційна
картка
–
Міцна бавовняна тканина
та штучна шкіра
(на долонях)
• (задні частини
пальчаток)
•
–

Довга манжета
Застосування

–
Для будь-яких робіт у саду
та догляду, що потребують
акуратності, наприклад
пересаджування рослин
у горщики, висаджування
розсади, саджання та
грабління

•
Водонепроникна
підкладка та кінчики
пальців
–
Для садових та ґрунтових
робіт, що потребують
належного хвату та
захисту від вологи,
наприклад саджання,
очищення від бур'янів та
грабління

4-кольорова інформаційна
картка
–
Міцна бавовняна тканина
та штучна шкіра
(на кінчиках пальців)
• (задні частини
пальчаток)
•
–
–
Для будь-яких робіт
з механічними та
електричними
садовими інструментами,
наприклад сокирами,
кущорізами та
сучкорізами

•
Для будь-яких робіт з
кущами та
тернистими рослинами

Інформація щодо продажу
Матеріали

•
Для робіт з водоймами
та чищення, а також для
будь-яких робіт з водою,
наприклад очищення
насосів та промивання
контейнерів для компосту

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Код EAN

Спеціальні інструменти GARDENA
Корисні помічники для будь-яких завдань
• Висмикувач бур'янів: видаляйте бур'яни, не нахиляючись.
• Мобільний садовий візок для застосування вдома та в саду.
• Захватний пристрій: легко підіймає сміття, турбуючись про вашу спину.
• Бордюри для газонів та клумб: охайні краї.

Висмикувач бур'янів
Інноваційне рішення для
простого та ефективного
видалення бур'янів
(зокрема кульбаб).

Мобільний садовий
візок
Просте збирання та
видалення садового
сміття.

Захватний пристрій

Бордюр для клумби

Простий спосіб підіймати
сміття та відходи, щадний
до Вашої спини. Функції
захвату та наколювання в
одному пристрої.

Охайне оформлення країв
клумб та газонів.

Спеціальні вироби

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Довжина
Висота
Застосування
Матеріал
Товщина матеріалу
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Бордюр для
клумби
530-20

Бордюр для
клумби
532-20

Бордюр для
клумби
534-20

Бордюр для газону

Бордюр для газону

Бордюр для газону

536-20

538-20

540-20

6/192

6/144

6/96

6/192

6/144

6/96

4-кольорова
обкладинка
–
9м
9 см

4-кольорова
обкладинка
–
9м
15 см

4-кольорова
4-кольорова
обкладинка
обкладинка
–
–
9м
9м
20 см
9 см
Запобігає розростанню коріння
Високоякісний пластик

4-кольорова
обкладинка
–
9м
15 см

4-кольорова
обкладинка
–
9м
20 см

1 мм

1 мм

1 мм

1 мм

1 мм

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

1 мм

Спеціальні інструменти

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Мобільний садовий візок
232-20

Захватний пристрій
3567-20

Набір захватних пристроїв
3067-20

Висмикувач бур'янів
3517-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/23

5/150

25/250

4/56

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова інформаційна
картка
–

4-кольорова інформаційна картка

До 70 кг
•

–
–

4-кольорова демонстраційна
коробка
Продається лише в
демонстраційній упаковці (25 шт.)
–
–

•
•
•

–
–
–

–
–
–

–
–
–

•
–
Збирання та видалення садового
сміття, бур'янів, обрізків трави
або мотлоху
Металева рама

–
–
• (захват та наколювання)
• (захват та наколювання)
Простий спосіб підіймати сміття та відходи,
щадний до Вашої спини

Інформація щодо продажу
Навантаження
Тримач для мішка з регульованою
висотою
Тримач для мішка можна зняти
Для стандартних сміттєвих пакетів
Широкі міцні колеса зі
спеціальним протектором, що не
пошкоджує газон
Матеріал, стійкий до корозії
Функція 2 в 1
Застосування
Матеріал

Поруч можна закріпити два
мішки; можна зберігати дві ручки
комбісистеми та два невеликих
інструменти.

Просте видалення натисканням кнопки.
Металева секція, що згинається, у верхньому захваті для
видалення сміття.
Підходять для роботи як правою, так і лівою рукою.

–
–

–
–
Просте та ефективне видалення бур'янів
(зокрема кульбаб) у вертикальному
положенні
Загартована сталь із дюропластовим
покриттям
2 спеціальних леза легко проникають у
землю та видаляють бур'яни.
Функція відкидання для легкого
видалення викопаних бур'янів без
забруднення рук.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Особливості

Вістря зі сталі із захистом від іржі

–

Втисніть пристрій у ґрунт, поверніть на 180° вправо, викопайте
бур'ян — готово!

Просте видалення
бур’янів без
забруднення рук.

Наконечник для закопування отворів:
натисніть поряд з отвором та вкиньте ґрунт
всередину, щоб швидко закопати отвір.

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Міське садівництво GARDENA
Займатись садівництвом можна всюди — навіть у центрі міста
Тенденцію не можна ігнорувати: все більше людей живуть у містах, але не згодні існувати без власного зеленого оазису. Зрештою, цілком

можливо жити в центрі міста і мати особистий зелений простір, позаяк усе більше рослин квітнуть та розростаються на
балконах, садових терасах та терасах на даху.
Наш девіз — «Геть сірість, хай живе рослинність!»

Продукція city gardening від GARDENA дозволяє задовольнити жагу до садів, незалежно від розміру простору. Шукаєте
рослинність у місті? Досить шукати! Продукція city gardening від GARDENA робить місто більш зеленим, барвистим та квітучим!
Прямо за вашими дверима.

Розмаїття рослинності, незалежно від розміру простору

Невеликі міські сади (до 100 м2)
• Домашні сади на терасі і сади на
задньому подвір'ї.
• Невеликі простори з газоном,
клумбами та живоплотом.
• Обмежений простір для зберігання.
• Доступна подача води.
• Комфорт і приватний простір у
квітучих оазисах.

Тераси, тераси на даху (20-50 м2)
• Середній розмір 20-30 м2.
• Розмаїття рослин в горщиках та
контейнерах.
• Дуже обмежений простір для
зберігання.
• Зазвичай доступна подача води.
• Особистий прихисток.

Балкони (5-30 м2)
• Дуже обмежений простір.
• Виключно рослини в горщиках та
контейнерах.
• Невеликі та прості в догляді.
• Мінімальний простір зберігання
зумовлює потребу в компактних та
ощадних рішеннях.
• Зрідка доступна подача води.
• Крихітні оазиси для безтурботного
відпочинку.

Нові вироби для балконів
1

Позначення виробу

Балконні секатори
city gardening1

Базові балконні
інструменти city
gardening1

city gardening
#growanyspace —
акційна пропозиція

city gardening
#growanyspace —
акційна пропозиція

city gardening
#growanyspace —
акційна пропозиція

8966-32

Комплект
інструментів для
балконних рослин
city gardening
8974-20

Артикул №
Код EAN

8707-20

8967-20

8967-30

8967-32

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

10/840

10/80

5/–

4/–

30/–

30/–

4-кольорова
інформаційна картка

4-кольоровий рукаветикетка

4-кольорова
інформаційна картка

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Докладна інформація про
продукцію на сторінці

168

Продається лише
в демонстраційній
упаковці (10 шт.)
192

Приваблива
подарункова
упаковка
Продається лише
блоками

192

193

Приваблива
подарункова
упаковка
Продається лише
в демонстраційній
упаковці (30 шт.)
193

Приваблива
подарункова
упаковка
Продається лише
в демонстраційній
упаковці (30 шт.)
193
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Більше виробів для балконів

Позначення виробу

Ящик для балкона city gardening

Набір ящиків для балкона city gardening

Артикул №

8970-20

8970-30

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

2/78

12/48

Тип упаковки

4-кольоровий рукав-етикетка

4-кольоровий рукав-етикетка

Інформація щодо продажу

–

Код EAN

Продається лише в демонстраційній упаковці (12 шт.)

Матеріал

Литий алюміній та високоякісний пластик

Ергономічна ручка

•

•

Ручка з компонентами з м'якого
матеріалу

•

•

Застосування

Саджання та пересаджування, розпушування ґрунту, обрізування квітів та зелені, підмітання бруду на балконах та терасах

Особливості

Набір інструментів для використання на балконах і терасах. У комплекті з ящиком для зберігання. Гарантія 25 років.

Позначення виробу

Набір для поливу у вихідні дні
city gardening1

Набір для поливу у вихідні дні
city gardening1

Набір для поливу балконних
рослин city gardening1

Ручний обприскувач для
балкона city gardening, 1 л

Артикул №

1265-20

1266-20

1407-20

806-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/112

4/44

3/108

6/144

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова обкладинка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольоровий тримач

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Докладна інформація про
продукцію на сторінці

107

107

107

214

Код EAN
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1

NatureUp!

Система для вертикального
садівництва
До стіни, увага, руш!

Сьогодні рослинність у місті рветься до небес — на балконах, терасах, у внутрішніх двориках
та невеликих садах. NatureUp! — це сучасна тенденція з поширення рослин у містах.
Наше завдання — вирощувати різноманітні рослини у місцях з обмеженим простором, а отже, робити місто більш гарним, зеленим та барвистим.
Бажаєте негайно облаштувати зелений сад? Не гаючись, збудуйте свій власний рай прямо за
дверима — на балконі, терасі або біля парадного входу. У багатьох місцях можна побачити
рослини та квіти, що ростуть горизонтально. Там, де це можливо, рослинність завойовує вертикальні простори. Нарешті можна використовувати місця, в яких раніше не саджали рослини.
Міські оазиси створюються прямо на стінах у місцях із вкрай обмеженим простором. Додати
зелені дуже просто, вбудувавши практичні компоненти конструкції вздовж усієї стіни.
NatureUp! — це найсучасніша тенденція
• Перетворює найменші простори на оазиси з квітами, зеленню та городиною.
• Пропонує нові варіанти інтер'єру.
• Вражає продуманим дизайном.
• Додає природності та свіжості.
• Можливий інтелектуальний полив (за запитом).
• Захищена від негоди.
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Настінний кронштейн

Модульна конструкція

Легкий монтаж

Настінний кронштейн із гвинтами та дюбелями. Елементи
рослини легко підвісити та
закріпити на стіні, немов
картину.

Просте розміщення та зняття
завдяки блокувальним компонентам.
Можливі постійні зміни та
розширення. Розширення
вправо, вліво, вгору та за ріг.

Окремі модулі легко з'єднувати без жодних інструментів.
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NatureUp! Система для вертикального садівництва

Позначення виробу

NatureUp!
Вертикальний базовий набір

NatureUp!
Кутовий базовий набір

Артикул №

13150-20

13153-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

1/–

1/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

4-кольорова демонстраційна картонна коробка

Інформація щодо продажу

–

–

Код EAN

Застосування

Для вертикального насадження зелені на балконах, терасах та у внутрішніх двориках

Комплектація

3 вертикальних вазони, 3 кришки, 1 підставка, 12 з'єднувачів

3 кутових вазони, 3 кришки, 1 підставка, 6 з'єднувачів

Потрібний простір (Д x Ш)

65 см x 15 см

17 см x 17 см

Кількість рослин

Для 9 рослин

Для 3 рослин

Розміри (набір) (Д x Ш x В)

65 см x 15 см x 54 см

17 см x 17 см x 54 см

Розширення

За допомогою виробів арт. № 13150-20 або арт. № 13153-20
За допомогою таймера подачі води GARDENA (додатково) і комплектів для поливу NatureUp!
Комплекти для поливу

Позначення виробу

NatureUp!
Настінний кронштейн для
вертикального набору

NatureUp!
Настінний кронштейн для
кутового набору

NatureUp!
З'єднувач

NatureUp!
Кріплення

Артикул №

13162-20

13163-20

13164-20

13166-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

3/–

3/–

10/–

10/–

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова блістерна упаковка

4-кольорова блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

–

–

–

–

Застосування

Для підвішування до 3
вертикальних вазонів; щоб
повісити до 6 вазонів, потрібні 2
вироби арт. № 13162-20

Для підвішування в кутку 3
кутових вазонів, або 6 кутових
вазонів, розташованих півмісяцем
під кутом 180°

Для з'єднання вертикальних або
кутових вазонів один з одним і
вазонів з кришками

Закріплення та стабілізація
вертикальних та кутових вазонів
на стінах або вертикальних
просторах

Комплектація

1 настінний кронштейн, 2 гвинти,
2 дюбелі, 4 кріплення та 16
загартованих сталевих цвяхів

2 спеціальні підставки, 3
з'єднувача, 8 кріплень, 32
загартованих сталевих цвяхи

8 з'єднувачів

4 кріплення з високоякісною
двосторонньою стрічкою, 16
загартованих сталевих цвяхів

Розміри (Д x Ш x В), приблизно

18,2 x 13,3 x 8,9 см (настінний
кронштейн)

–

–

5,0 x 5,0 x 0,8 см

Код EAN
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Автоматичний полив

NatureUp! Система для вертикального садівництва

→ Grow

Grow
→
your own

your own

Vertical Watering Set

Tap

Corner Watering Set

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Застосування

Комплектація

Кількість рослин
Автоматичний полив
Витрата води однією
крапельницею
Застосування

226

Happy
plants

Container
Extended Watering Set Water

Tap

No Stress

No Stress

Позначення виробу

→

No Stress

NatureUp!
Комплект для поливу вертикального
набору
13156-20

NatureUp!
Комплект для поливу кутового набору
13157-20

NatureUp!
Комплект для поливу розширеного
набору з контейнером для води
13158-20

3/–

3/–

3/–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для поливу до 27 рослин або 9 вертикальних
вазонів шляхом подачі води.

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для поливу до 12 рослин або 12 кутових
вазонів шляхом подачі води.

1 блок зменшення тиску 1000,
1 запірний клапан 4,6 мм (3/16"),
6 з'єднувачів 4,6 мм (3/16"),
7 T-подібних з'єднувачів 4,6 мм (3/16”),
1 муфта-хрестовина 4,6 мм (3/16"),
2 L-подібних з'єднувача 4,6 мм (3/16"),
10 заглушок діам. 4,6 мм (3/16"),
9 шлангів крапельного поливу довжиною 65 см,
8 підвідних шлангів довжиною 16,5 см,
3 підвідних шланга довжиною 4 см,
1 підвідний шланг довжиною 150 см (всі шланги
діам. 4,6 мм (3/16"))
До 27 рослин
За допомогою таймера подачі води GARDENA
(додатково)
1,6 л/год

1 блок зменшення тиску 1000,
1 запірний клапан 4,6 мм (3/16"),
12 з'єднувачів 4,6 мм (3/16"),
10 T-подібних з'єднувачів 4,6 мм (3/16”),
1 муфта-хрестовина 4,6 мм (3/16"),
13 L-подібних з'єднувачів 4,6 мм (3/16"),
13 заглушок діам. 4,6 мм (3/16"),
13 шлангів крапельного поливу довжиною 14 см,
11 підвідних шлангів довжиною 16,5 см,
9 підвідних шлангів довжиною 8,5 см,
1 підвідний шланг довжиною 150 см
(всі шланги діам. 4,6 мм (3/16"))
До 12 рослин
За допомогою таймера подачі води GARDENA
(додатково)
1,6 л/год

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
Для поливу без подачі води:
Вертикальний набір: арт. № 13156-20 і арт.
№ 13158-20
Кутовий набір: арт. № 13157-20 і арт. № 1315820
Трансформатор з таймером та 13
додатковими програмами, низьковольтний
насос напругою 14 В з фільтром для бруду

Для з'єднання крана та блока зменшення тиску 1000, рекомендується використовувати
з'єднувальний комплект Comfort FLEX, діам. 13 мм (1/2"), довжина 1,5 м, арт. № 18040-20
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–
За допомогою трансформатора (в комплекті)
–
–

Нові вироби для терас і терас на даху

→

Cool
er
summ

Cooling Mist Set

7x

→

Позначення виробу

Набір для створення дрібнодисперсного
туману city gardening
13135-20

Форсунка для створення
дрібнодисперсного туману city gardening
13136-20

Автоматична котушка для шланга
довжиною 15 м city gardening
18402-20

3/–

6/–

1/14

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
–
–

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
13 мм
15 м

Пристрій для запобігання
крапанню
Матеріал

–

–

•

–

–

ПВХ

Особливості

Набір для створення дрібнодисперсного
туману забезпечує на вулиці ефект
охолодження у спекотні літні дні.
Дрібнодисперсний туман, що утворюється
спеціальними форсунками, знижує
температуру до 6 °C. Цей набір легко
встановлювати на балконах, терасах,
під парасольками та в наметах. Система
під'єднується до крана за допомогою
інтегрованого шлангового з'єднувача OGS.
Шланг довжиною 10 м, внутрішнім діаметром
3,5 мм, 7 форсунок дрібнодисперсного туману
(включно з 1 форсункою з заглушкою), 13
кріпильних хомутів і шланговий з'єднувач

Форсунки створюють дрібнодисперсний
туман, який освіжає і охолоджує у спекотні
дні. Запасні форсунки дрібнодисперсного
туману використовуються разом з набором
арт. № 13135-20.

Привод зі сталевою пружиною, вбудований
захист від замерзання, автоматичне
втягування шлангу його натягуванням,
обертається на 180°, напрямна шланга,
вбудована ручка, захист від крадіжки

3 запасних форсунки дрібнодисперсного
туману

У комплекті: Високоякісний шланг GARDENA
довжиною 15 м, діаметром 13 мм (1/2"),
з'єднувальний шланг, компоненти оригінальної
системи GARDENA та розпилювач. Також
додаються настінний кронштейн з гвинтами,
дюбелі та пристрій для монтажу

Бокс для шланга довжиною 10 м для
терас
city gardening
18400-20

Спіральний шланг довжиною 7,5 м для
терас
city gardening
18411-20

Шланг довжиною 10 м для терас
city gardening

1/24

1/36

4/72

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
11 мм
10 м

4-кольоровий рукав-етикетка
–
9 мм
7,5 м

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
Продається лише блоками
9 мм
10 м

Пристрій для запобігання
крапанню
Матеріал

•

–

–

ПВХ

Поліуретан

Поліуретан

Особливості

Легкий та компактний, вбудована ручка,
складаний кривошип

Після використання спіральний шланг
автоматично змотується

Комплектація

Високоякісний шланг Classic довжиною 11,5 м
(10 м + з'єднувач 1,5 м), компоненти та
наконечник для поливу оригінальної системи
GARDENA

З вбудованим тримачем шланга. Просте та
компактне зберігання. Після використання
спіральний шланг змотується
Компоненти оригінальної системи GARDENA
та насадка для поливу

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Діаметр
Довжина

Комплектація

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Діаметр
Довжина

18424-20

Компоненти оригінальної системи GARDENA
та пістолет для поливу
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10m

Більше виробів для терас і терас на даху

Позначення виробу

Набір мікрокрапельного поливу для
квіткових горщиків S (демонстраційна
упаковка)

Набір мікрокрапельного поливу для
квіткових горщиків M

Набір автоматичного мікрокрапельного
поливу для квіткових горщиків M

Артикул №

13000-34

13001-20

13002-20

4 078500 018388

4 078500 018401

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

36/144

3/30

2/24

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка

Інформація щодо продажу

Продається лише в демонстраційній упаковці
(36 шт.)

–

–

Докладна інформація про
продукцію на сторінці

91

91

91
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Нові вироби для невеликих міських садів

Також у межах
інтелектуальної системи:
інтелектуальний датчик

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Роботизована газонокосарка SILENO city
15001-20

Ручний розкидач М
431-20

Барабанна газонокосарка Classic 330
4027-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

1/4

4/72

1/12

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
–

4-кольоровий рукав-етикетка

4-кольорова демонстраційна картонна
коробка
–
33 см

Рекомендована площа газону
Висота зрізання, мін. – макс.
Маса
Рекомендовані аксесуари

Матеріал

< 250 м²
20–50 мм
7,0 кг
Чохол для зберігання газонокосарки,
настінний кронштейн, щітки для коліс, набір
для догляду за газонокосаркою, захист
кабельного з'єднувача
Високоякісний пластик

Застосування

Автоматична система догляду за газоном

Особливості

Просте встановлення: допоміжний пристрій
для встановлення та гнучке позиціювання
зарядної станції, зручне регулювання рівня
зрізання, обробка місць із обмеженим
простором, надзвичайно тиха робота, просте
очищення за допомогою садового шланга
–

Характерні ознаки

–
Від 1 м до 4 м (залежно від швидкості
прокручування та типу матеріалу, що
розкидається)
До 100 м2
–
750 г
–

До 150 м2
12-42 мм (4-рівнева)
8,2 кг
Травозбірник (арт. № 4029)

Високоякісний пластик, захист від корозії та
пошкоджень
Для нанесення добрива, насіння та дорожньої
солі
Ергономічна ручка, використання кріглий рік,
просте та швидке розкидання матеріалу. Об'єм
заповнення: добриво — прибл. 1,65 кг,
дорожня сіль — прибл. 1,4 кг, насіння —
прибл. 1,0 кг
Місткість 1,8 л
4-рівневе налаштування кількості

Ріжучий барабан з якісної загартованої сталі
Для точного косіння, наче ножицями —
надзвичайно плавно, тихо та без зайвих
зусиль
Технологія безконтактного зрізання (ріжучий
барабан та нижнє лезо не торкаються один
одного), що забезпечує надзвичайно тиху
роботу газонокосарки, яку легко штовхати
Компактне зберігання, колеса зі спеціальним
протектором, покриття ріжучого барабана,
що не прилипає, нижнє відшліфоване лезо,
ручка для перенесення спеціальної форми,
складана ручка

Більше виробів для невеликих міських садів

2

1

3

Позначення виробу

Осцилюючий дощувач
ZoomMaxx1

Артикул №
Код EAN

8127-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Докладна інформація про
продукцію на сторінці

5/90
4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
35

Пістолет для поливу
Comfort для чутливих
рослин3
18321-20

Акумуляторний кущоріз
ComfortCut 302

8885-20

Акумуляторні ножиці
для трави
ComfortCut2
8893-20

5/240

3/154

3/140

1/32

4-кольорова інформаційна
картка

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
147

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
147

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
148

4 078500 017244

–
28

Акумуляторні ножиці
для трави ClassicCut2

8898-20
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Інформація щодо продажу
Робоча ширина

Запасні частини GARDENA
Запчастини для будь-якої ситуації

До оригінальної
системи GARDENA

Для зрошення

До пилок

До напірних
обприскувачів

Для догляду за
До тримерів
газоном
Повний асортимент запасних частин див. на сайті www.gardena.com
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ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

До ножиць

До бездротових
інструментів

Оригінальна система GARDENA

Позначення виробу

Прокладка

Прокладка

Прокладка

Ущільнювальне
кільце

Артикул №
Код EAN

5300-20

5301-20

5302-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

10/1560

10/1560

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Штуцер
для оригінальної
системи GARDENA,
арт. № 18201,
18241,
штуцер для системи
Profi-System, арт.
№ 2801
та штуцеррозгалужувач,
арт. № 938
5 прокладок

Інформація щодо продажу
Сумісність

Комплектація

Набір прокладок

5303-20

Запасне
ущільнювальне
кільце
1123-20

10/4080

10/4080

100/54000

10/4080

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Штуцер
для оригінальної
системи GARDENA,
арт. № 18202,
18242, штуцер для
системи Profi-System,
арт. № 2802
та штуцеррозгалужувач,
арт. № 940

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Штуцер
для оригінальної
системи GARDENA,
арт.
№ 18200, 18240

Б/упаковки

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Штуцер з адаптером,
арт. № 18201 та
18241

3 прокладки

3 прокладки

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
З усіма
з'єднувальними
елементами
оригінальної
системи GARDENA,
наприклад
кнопковими
аксесуарами,
форсунками,
обприскувачами та
розпилювачами
5 ущільнювальних
кілець

–

1 прокладка, 3
ущільнювальних
кільця

Набір прокладок
системи Profi
Maxi-Flow
2824-20

Універсальний
адаптер для
дощувача
5304-20

Адаптер

Фільтр
обприскувача

Фільтр

5305-20

5311-20

5318-20

Продається лише
блоками

1124-20

Оригінальна система GARDENA

Позначення виробу

Набір прокладок

Артикул №
Код EAN

1125-20

4 078500 016612

10/4080

10/4800

10/1320

6/1728

5/1440

10/2880

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Різьбовий штуцер,
арт. № 18202 та
18242

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Різьбовий штуцер
системи Profi-System,
арт. № 2801 та 2802

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
–

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Обприскувачі, арт.
№ 18310, 18311,
18312, та штанги
для поливу, арт.
№ 18330, 18332

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Регулятор тривалості
зрошення,блоки
керування поливом
та електронні
нагнітальні насоси

Комплектація

3 ущільнювальних
кільця та 1
прокладка

–

–

–

Область застосування

–

3 ущільнювальних
кільця та 1
прокладка, кожне
для арт. № 2801,
2802
–

4-кольорова
блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Розпилювач GARDENA, арт. № 2080,
2081, 2082, 2089,
2084, 1971, 1973,
1975, 1977, 1021,
1022
–

–

Для заміни
внутрішньої різьби
33,3 мм (G 1")
на зовнішню різьбу
26,5 мм (G 3/4")

–

–

Інформація щодо продажу
Сумісність

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
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Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
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Зрошувальні і напірні розпилювачі

Позначення виробу

Мікродощувач з
поворотом на 360°

Водяний кран із
запірним
клапаном

Набір прокладок

Набір прокладок

Змінна форсунка

Артикул №

5337-20

5797-20

5384-20

5385-20

5386-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1920

4/1152

10/2160

10/1560

6/1728

Тип упаковки

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

4-кольорова блістерна
упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Сумісність

Висувні дощувачі,
арт. № 1569-29, 1566-29

Водозабірна колонка,
арт. № 2797

Напірні обприскувачі,
арт. № 867, 869

Напірні обприскувачі,
арт. № 852, 853, 856,
857, 858, 875 та 879

Напірні обприскувачі,
арт. № 864, 867, 869,
875, 828, 824, 823, 822
та 814

Діапазон

від 2,5 до 5 м

–

–

–

–

Сектор поливу

5-360°

–

–

–

–

Характерні ознаки

Регульований потік води

–

–

–

–

Код EAN

Секатори

Позначення виробу

Верхнє лезо

Верхнє лезо

Пружина

Пружина

Пружина

Пружина

Артикул №

5362-20

5363-20

5352-20

5353-20

5359-20

5379-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

10/1920

10/1920

10/1560

10/1560

10/1560

10/1560

Тип упаковки

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

4-кольорова
блістерна упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Сумісність

Секатори, арт.
№ 8701

Секатори, арт.
№ 8702

Професійні секатори,
арт. № 343, та
секатори,
арт. № 609

Секатори, арт.
№ 600, 601, 602,
603, 604, 610, 611,
612, 613, 614

Секатори, арт.
№ 607, 608, 617,
618, 8701, 8702,
8785, 8787, 8788,
8790, 8792, 8793,
8906

Секатори, арт.
№ 8754, 8755, 8757,
8759, 8854, 8855,
8857

Код EAN
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Ножиці

Позначення виробу

Лезо для трави та самшитових
кущів

Лезо для кущів, 12,5 см

Лезо для кущів, 18 см

Набір лез

Артикул №

2340-20

2342-20

2343-20

2344-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні

4/576

4/456

4/320

5/1260

Тип упаковки

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка

4-кольорова упаковка

Інформація щодо продажу

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Продається лише
блоками

Сумісність

Акумуляторні ножиці, арт.
№ 8898, 8895, 8897, 8887,
8885, 8890, 8893

Акумуляторні ножиці, арт.
№ 8898, 8895, 8897, 8887,
8885, 8890, 8893

Акумуляторні ножиці, арт.
№ 8898, 8895, 8897, 8887, 8885,
8890, 8893

Кущорізи, арт. № 8819, 8829

Ширина зрізання

8 см

–

–

8 см

Довжина зрізання

–

12,5 см

18 см

–

Код EAN

Ножиці

Набір лез для трави
2345-20

Набір лез для трави
2346-20

Набір лез для кущорізів
5378-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Сумісність

5/1260

5/1260

5/360

4-кольорова упаковка
Продається лише блоками
Акумуляторні ножиці, арт. № 8800, 8801,
8802,
8803, 2500, 2505 та кущорізи, арт. №
8818, 8824
8 см
–

4-кольорова упаковка
Продається лише блоками
Акумуляторні ножиці, арт. № 8804, 8805,
2510,
відсікач для газону 8830 та кущорізи, арт. №
8820, 8825
10 см
–

4-кольорова упаковка
Продається лише блоками
Акумуляторні ножиці, арт. № 8802, 8803,
8804,
8805 та кущорізи, арт. № 8818, 8820,
8824, 8825, 8829
–
20 см

Ширина зрізання
Довжина зрізання

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN
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Пилки

Позначення виробу
Артикул №

Мастило для ланцюга Bio, 1 л
6006-20

Змінне лезо
5358-20

Змінне лезо
5376-20

Змінне лезо
5377-20

4/288

5/7020

5/2400

5/2000

Блістерна упаковка
Продається лише
блоками
–
Чисте рослинне мастило

Блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Пилка, арт. № 691
–

Блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Пилка, арт. № 8747
–

Блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Пилка, арт. № 8748
–

Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Сумісність
Характерні ознаки

Пилки

Позначення виробу

Ланцюг пилки

Шина і ланцюг для пилки в наборі

Артикул №
Код EAN

4049-20

4048-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу

5/1275

3/459

Блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Сучкоріз, арт. № 8866, 8868
Ланцюгова пилка 8"/20 см
Крок ланцюга 3/8"
Розведення зубів
0,43" (1,1 мм)

Блістерна упаковка
Продається лише
блоками
Сучкоріз, арт. № 8866, 8868
Ланцюгова пилка 8"/20 см в наборі
Крок ланцюга 3/8"
Розведення зубів 0.43"
(1,1 мм)

Сумісність
Характерні ознаки
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Догляд за газоном, запасні леза

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Запасне лезо
4079-20

Запасне лезо
4080-20

Запасне лезо
4081-20

Запасне лезо
4082-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

3/759

3/1020

3/759

3/759

Індивідуальна упаковка з
інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка, арт.
№ 4031

Індивідуальна упаковка з
інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка,
арт. № 4033, 4073, 5032

Індивідуальна упаковка з
інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка,
арт. № 4037

Індивідуальна упаковка з
інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка,
арт. № 4043

Інформація щодо продажу
Сумісність

Догляд за газоном, запасні леза

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Запасне лезо
4016-20

Запасне лезо
4017-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Сумісність

3/432

3/432

Індивідуальна упаковка з інформацією
Продається лише блоками
Електрична газонокосарка, арт. № 4075, 5037

Індивідуальна упаковка з інформацією
Продається лише блоками
Електрична газонокосарка, арт. № 4076, 5042

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Запасне лезо
4100-20

Запасне лезо
4101-20

Запасне лезо
4103-20

Запасне лезо
4104-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки

3/480

3/360

3/420

3/420

Індивідуальна упаковка
з інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка,
арт. № 5033, 5039

Індивідуальна упаковка
з інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка,
арт. № 5034, 4074

Індивідуальна упаковка
з інформацією
Продається лише
блоками
Акумуляторна газонокосарка,
арт. № 5038

Індивідуальна упаковка
з інформацією
Продається лише
блоками
Електрична газонокосарка,
арт. № 5041

Інформація щодо продажу
Сумісність

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
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Догляд за газоном, запасні леза

Аксесуари до роботизованих газонокосарок

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Запасні леза
4087-20

З'єднувальні клеми, з'єднувачі
4089-20

Гачки
4090-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Сумісність

5/1470

5/1470

2/200

4-кольорова блістерна упаковка
–

4-кольорова блістерна упаковка
–
З усіма роботизованими газонокосарками GARDENA

4-кольорова блістерна упаковка
–

Аксесуари до роботизованих газонокосарок

Позначення виробу

Обмежувальний дріт 150 м

Обмежувальний дріт 50 м

Артикул №
Код EAN

4088-20

4058-20

Комплект для ремонту обмежувального
дроту
4059-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Сумісність

1/120

1/300

1/400

4-кольорова інформаційна картка
–

4-кольорова блістерна упаковка
–
З усіма роботизованими газонокосарками GARDENA

4-кольорова блістерна упаковка
–
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Позначення виробу

Запасні леза RotorCut

Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Діаметр філамента
Довжина філамента/комплектація
Сумісні з тримерами

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Довжина філамента
Сумісність

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Довжина філамента
Сумісність

5368-20

Змінна філаментна
касета
5306-20

Змінна філаментна
касета
5307-20

Змінна філаментна
касета
5308-20

Змінна філаментна
касета
5309-20

6/936

6/1440

6/1428

6/630

6/1080

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
–
20 лез
Турботример, арт.
№ 9823, 9825, 8840,
8841, 2417

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
1,5 мм
10 м
Турботример, арт.
№ 8844, 8845

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
1,6 мм
6м
Турботример, арт. № 9805,
9806, 9807, 9808, 9809,
9827, 8846, 8847, 8848

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
2,0 мм
2x3м
Турботример, арт.
№ 8851, 8852

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
2,0 мм
4м
Турботример, арт. № 9811

Змінна філаментна
касета
5364-20

Змінна філаментна
касета
5365-20

Змінна філаментна
касета
5366-20

Змінна філаментна
касета
5367-20

6/1470

6/1470

6/1470

6/1470

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише
блоками
6м
Турботример, арт. № 2401

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише
блоками
6м
Турботример, арт. № 2402

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише
блоками
2x5м
Турботример, арт. № 2403

4-кольорова блістерна упаковка
Продається лише
блоками
4м
Турботример, арт. № 2404

Змінна філаментна
касета
5369-20

Змінна філаментна
касета
5372-20

Філаментна касета
у зборі
2406-20

Філаментна касета
у зборі
5370-20

Філаментна касета
у зборі
5371-20

6/1428

5/1800

10/2500

5/3795

5/1800

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
6м
Турботример, арт.
№ 2542, 2544, 2555 і
пружинні тримери, арт.
№ 2545, 2546 із серії '99

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
2x5м
Турботример, арт.
№ 2557, 2558, 2560,
2565, та пружинний
тример, арт.
№ 2548

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
–
Турботример, арт.
№ 2385, 2390, 2395,
2400, та тример TL 18 з
акумуляторною системою
12 В

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
4м
Турботример, арт.
№ 2540, та тример TL
21 з акумуляторною
системою 12 В

4-кольорова блістерна
упаковка
Продається лише
блоками
6м
Турботример, арт.
№ 2542, 2544, 2550,
2555, та пружинні
тримери, арт. № 2545,
2546
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237

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Тримери

Тип батареї

NiMH

Позначення виробу
Артикул №
Код EAN

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип батареї
Напруга батареї
Ємність батареї
Час заряджання
Індикатор стану заряджання
POWER info
Алюмінієвий корпус
Маса
Сумісність

Змінна нікель-метал-гідридна
батарея 18 В
8834-20

Батарея BLi-18

Зарядний пристрій 18 В

9839-20

Пристрій для прискореного
заряджання QC18
8832-20

2/576

2/480

1/–

3/–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Продається лише
блоками
Нікель-метал-гідридна
18 В
1,6 А-год
Прибл. 3 год
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Продається лише
блоками
Літій-іонна
18 В
2,6 А-год
Прибл. 4 год
•

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
–

4-кольорова демонстраційна
картонна коробка
Продається лише
блоками

–
570 г
Арт. № 8872, 8844

•
460 г
Арт. № 9823, 9825, 9335, 8881,
8866, 5039, 9837, 9838

8833-20

–
–
–
–
–

Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

–
–

Арт. № 9839, 9840
(батарея 18 В)

Тип батареї

Позначення виробу

Акумуляторна система
BLi-40/100

Акумуляторна система
BLi-40/160

Артикул №
Код EAN

9842-20

Кількість в упаковці/упаковок на
піддоні
Тип упаковки
Інформація щодо продажу
Тип батареї
Максимальна/номінальна
потужність батареї
Ємність батареї
Час заряджання
Індикатор стану заряджання
POWER info
Маса
Інтеграція в розумний додаток
Сумісність
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9843-20

Інтелектуальна
акумуляторна батарея
BLi-40/100
19090-20

Інтелектуальна
акумуляторна батарея
BLi-40/160
19091-20

Пристрій для
прискореного
заряджання QC40
9845-20

1/–

1/–

1/–

1/–

1/–

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
Літій-іонна
40 В/36 В

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
Літій-іонна
40 В/36 В

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
Літій-іонна
40 В/36 В

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
Літій-іонна
40 В/36 В

4-кольорова
демонстраційна картонна
коробка
–
–
–

2,6 А-год
Прибл. 90 хв
•

4,2 А-год
Прибл. 2 год 20 хв
•

2,6 А-год
Прибл. 90 хв
•

4,2 А-год
Прибл. 2 год 20 хв
•

–
–
–

700 г
1200 г
700 г
1200 г
–
–
•
•
Усі вироби GARDENA з батареєю напругою 40 В: газонокосарка арт. № 5033, 5038, 5041, ножиці для живої огорожі
арт. № 9860, тример арт. № 9827, садовий пилосос/повітродув арт. № 9338

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

–
–
Арт. № 19090, 19091,
9842, 9843
(батарея 40 В)

Покажчик виробів GARDENA
Опис виробу

Сторінка

Арт. №

Опис виробу

Сторінка

201-20

Садові пальчатки для саджання рослин і догляду

219

934-50

Трійник базової системи

19

202-20

Садові пальчатки для саджання рослин і догляду

219

938-20

Розподілювач двоканальний безшумний

14

203-20

Садові пальчатки для саджання рослин і догляду

219

940-20

Розподілювач двоканальний безшумний

14

205-20

Садові пальчатки для роботи з ґрунтом

219

942-50

Конектор із регулювальним клапаном

18

206-20

Садові пальчатки для роботи з ґрунтом

219

943-50

Конектор із регулювальним клапаном

18

207-20

Садові пальчатки для роботи з ґрунтом

219

958-30

Садовий душ — промоакція

31

208-20

Садові пальчатки для роботи з ґрунтом

219

959-20

Душ садовий Duo

31

209-20

Вологостійкі пальчатки

219

960-20

Душ садовий Trio з триногою

31

210-20

Вологостійкі пальчатки

219

961-20

Душ садовий Solo

31

213-20

Робочі пальчатки

219

969-20

Дощувачі Classic — акційна пропозиція

33

214-20

Робочі пальчатки

219

976-50

З'єднувач для регулювального клапана

19

215-20

Робочі пальчатки

219

977-50

Регулювальний клапан

18

216-20

Пальчатки для догляду за кущами

219

984-20

Ручна щітка для миття

44

218-20

Пальчатки для догляду за кущами

219

987-20

Ручна щітка для миття

44

232-20

Мобільний садовий візок

221

988-20

Ручна жорстка щітка

45

238-20

Настінний кронштейн

52

989-20

Миючі воскові палички

45

241-20

Настінний кронштейн для шланга

52

989-30

Миючі воскові палички

45

297-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми з ковадлом

177/206

995-20

Шланг-дощувач

39

298-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми для обвідного різання

177/206

996-20

Шланг-дощувач

39

298-30

997-22

Шланг-дощувач

39

998-50

Шарнірний штуцер

14

359-20

Сучкоріз-висоторіз комбісистеми для обвідного
різання — акційна пропозиція
Секатори Comfort для самшитових кущів — акційна
пропозиція
Ножиці для троянд

391-20
392-20

319-20

177/206
170

1021-34

Набір дощувачів Comfort Aquazoom 250/1

168

1123-20

Запасне ущільнювальне кільце

231

Ножиці для живоплоту Classic 540

170

1124-20

Набір прокладок

231

Ножиці для живоплоту Comfort 570

171

Набір прокладок

393-20

Ножиці для живоплоту з зубчатою передачею Comfort 600

171

1125-20
1169-20

Таймер подачі води

231
117

394-20

Ножиці для живоплоту Comfort 700 Т

171

1186-20

Подовжувач кабелю

119

395-20

Ножиці для живоплоту з зубчатою передачею Premium 650

171

1188-20

Датчик вологості ґрунту

119

397-20

Ножиці для живоплоту Classic 510

170

1189-20

Електронний датчик дощу

119

398-20

Ножиці для живоплоту Classic 540

170

1197-20

Автоматичний водорозподілювач

119

399-20

Секатори Comfort для самшитових кущів

170

1242-20

Блок програмування

123

420-20

Розкидач комбісистеми

199/213

1250-20

Регулятор 9 В

123

431-20

Ручний розкидач М

212/229

Клапан зрошування 9 В

431-30

Набір ручних розкидачів М

212

1251-20
1254-20

123
123

432-20

Розкидач L

213

1255-20

Клапанна коробка V3

432-30

Набір розкидачів L

213

1265-20

Набір для поливу у вихідні дні Holiday Watering

107/223

436-20

Розкидач XL

213

1266-20

Набір для поливу у вихідні дні Holiday Watering

107/223

530-20

Бордюр для клумби

220

1273-20

Блок керування насосом 24 В

123

532-20

Бордюр для клумби

220

Модульна система керування поливом Comfort 4040

534-20

Бордюр для клумби

220

1276-20
1277-20

Додатковий модуль Comfort 2040

121
121

536-20

Бордюр для газону

220

1278-20

Клапан зрошування 24 В

122

538-20

Бордюр для газону

220

1280-20

З'єднувальний кабель 24 В

122

540-20

Бордюр для газону

220

1282-20

Кабельна муфта 24 В

123

691-20

Лучкова пилка комбісистеми

180/206

1283-20

Блок керування поливом Classic 4030

121

756-20

Плоский шланг у касеті Classic 15

51

1284-20

Блок керування поливом Classic 6030

121

757-20

Плоский шланг у касеті Classic 20

51

1323-20

Заглушка діам. 4,6 мм (3/16")

96

804-20

Ручний обприскувач Comfort, 0,5 л

214

1327-20

Кілочки для шланга діам. 4,6 мм (3/16”)

95

805-20

Ручний обприскувач Comfort, 1 л

214

1328-20

Кілочки для шланга діам. 13 мм (1/2”)

95

806-20

Ручний обприскувач для балкона city gardening, 1 л

214/223

1340-20

Кінцева крапельниця

97

810-20

Ручний обприскувач Comfort, 1 л — акційна пропозиція

214

1346-20

Магістральний шланг діам. 13 мм (1/2”)

95

814-20
814-30
822-20

Напірний обприскувач, 1,25 л
Напірний обприскувач Comfort, 1,25 л — акційна пропозиція
Напірний обприскувач, 5 л

215
215
215

1347-20

Магістральний шланг діам. 13 мм (1/2”)

95

1348-20

Підвідний шланг діам. 4,6 мм (3/16”)

95

823-20

Напірний обприскувач, 5 л — акційна пропозиція

215

1350-20

Підставка під шланг діам. 4,6 мм (3/16”)

95

823-27

Напірний обприскувач, 5 л — акційна пропозиція

215

1354-20

Блок зменшення тиску 2000

94

824-20

Набір напірних обприскувачів — акційна пропозиція

215

1355-20

Блок зменшення тиску 1000

94

824-26

Набір напірних обприскувачів, 5 л — акційна пропозиція

216

1362-20

Подовжувальний поверхневий шланг-дощувач для рядів
насаджень, діам. 4,6 мм (3/16")

92

828-20

Напірний обприскувач Classic, 5 л

216

1365-20

Мікродощувач з поворотом на 360°

99

867-20

Напірний обприскувач Comfort, 3 л

216

1367-20

Мікродощувач з поворотом на 180°

99

869-20

Напірний обприскувач Comfort, 5 л

216

1368-20

Мікродощувач з поворотом на 90°

884-20

Ранцевий обприскувач Comfort, 12 л

216

1369-20

Мікродощувач круговий

885-20

Ранцевий обприскувач Comfort, 12 л

216

1370-20

Стрічковий мікродощувач

894-20

Конус для гербіцидів

217

1371-20

Мікродощувач

897-20

Штанга для подовження

217

1372-20

Кінцевий стрічковий мікродощувач

899-20

Телескопічна штанга

217

1374-20

Регулювальний клапан

101

917-50

Шланговий конектор з різьбою

15

921-50

Адаптер для єврорізьби

18

1377-20
1389-20

101
102

931-50

З'єднувач базової системи для шлангів

19

Подовжувальний патрубок для мікродощувачів
Базовий набір шланга для підземного зрошення рядів
насаджень, діам. 13,7 мм

35

Клапанна коробка V1

123

99
100
99
100
99
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ПОКАЖЧИК ВИРОБІВ

Арт. №

Покажчик виробів GARDENA
Арт. №
1391-20

Опис виробу

Сторінка

Арт. №

Опис виробу

Сторінка

97

1799-20

102

1802-20

Занурювальний насос для брудної води Comfort 13000
aquasensor
Занурювальний насос для брудної води Premium 20000 inox

1862-20

Таймер подачі води MultiControl

118

1864-20

Таймер подачі води MasterControl

118

1874-20

Таймер подачі води MultiControl duo

118

1881-20

Таймер подачі води EasyControl

117

1883-20
1885-20

Таймер подачі води FlexControl

117

1948-20

Таймер подачі води SelectControl
Круговий дощувач Comfort Vario зі штативом

117
34

1949-20

Круговий дощувач Comfort Vario зі штативом

34

1951-20

Дощувач Classic Fox

33

1953-20

Дощувач Classic Foxtrot

33

1968-20

Пористий шланг для крапельного поливу

40

1969-20

Пористий шланг для крапельного поливу

40

1971-20

Дощувач Comfort Aquazoom 250/1

35

1973-20

Дощувач Comfort Aquazoom 250/2

36

1975-20

Дощувач Comfort Aquazoom 350/2

36

1977-20

Дощувач Comfort Aquazoom 350/3

36

111

1987-22

Пористий шланг для крапельного поливу

40

111

1989-20

Набір конекторів для шлангів крапельного поливу

40

1995-20

Шланг-дощувач

39

1998-20

Шланг-дощувач

39

1999-20

Шланг-дощувач

39

2060-20

Круговий дощувач Classic Samba

33
33

1396-20

Регульована кінцева крапельниця
Подовжувальний поверхневий шланг-дощувач для рядів
насаджень,
діам. 13,7 мм
6-позиційний мікродощувач

1407-20

Комплект поливу для балкона city gardening

1411-20

Шланг забірний зі зворотнім клапаном (1")

88

1412-20

Шланг забірний (1")

88

1418-20

Шланг забірний зі зворотнім клапаном (1")

88

1461-20

Занурювальний нагнітальний насос Classic 5500/3

79

1468-20
1476-20

79
80

1489-20

Занурювальний нагнітальний насос Classic 6000/4
Автоматичний занурювальний нагнітальний насос Comfort
6000/5
Насос для свердловин Premium 5500/5 inox

1490-20

Електричний насос із приводом від дриля

87

1492-20

Насос для свердловин Premium 6000/5 inox

80

1499-20

Автоматичний насос для свердловин Premium 6000/5 inox

80

1505-23

Набір з'єднувачів системи Profi Maxi-Flow

114

1510-20

Центральний фільтр

114

1513-20
1559-29

115

1566-29

Штуцер з хомутом
Автоматичний висувний дощувач для великих ділянок
AquaContour
Висувний дощувач S 80/300

1569-29

Висувний дощувач S 80

111

1661-20

Занурювальний насос для чистої води Classic 7000/C

84

1665-20

Занурювальний насос для брудної води Classic 7000/D

85

1680-20

Миючий засіб

45

1707-20

Садовий насос Classic 3000/4

77

2062-20

1709-20

Садовий насос Classic 3500/4

77

2065-20

1717-20

Садовий насос Classic 3000/4 у наборі

77

1719-20

Садовий насос Classic 3500/4 у наборі

77

2068-34

Круговий дощувач Comfort Mambo
Круговий дощувач Comfort Tango з частковим або повним
колом обертання
Дощувач чотирипозиційний TWIST — акційна пропозиція

1720-22

Шланг забірний (3/4")

88

2073-20

Дощувач шестипозиційний Classic Boogie

33

1721-22

Шланг забірний (1")

88

2075-20

Тринога для дощувача

34

1722-22

Шланг забірний (5/4")

88

2081-34

Осцилюючий дощувач Classic Polo — акційна пропозиція

35

1723-20

Фітинг для забірного шланга (3/4")

89

2082-20

Осцилюючий дощувач Classic Polo 220

35

1724-20

Фітинг для забірного шланга (1")

89

2083-20

Осцилюючий дощувач Classic Polo 250

35

1726-20

Всмоктувальний фільтр зі зворотним клапаном (3/4")

89

2084-20

Осцилюючий дощувач Classic Polo 280

1727-20

Всмоктувальний фільтр зі зворотним клапаном (1")

89

2340-20

Лезо для трави та самшитових кущів

149/233

1728-20

Всмоктувальний фільтр зі зворотним клапаном

89

2342-20

Лезо для кущів, 12,5 см

149/233

1729-20

Забірний шланг для свердловин (1")

89

2343-20

Лезо для кущів, 18 см

149/233

1730-20

Фільтр попереднього очищення насоса

86

2344-20

Набір лез

233

1731-20

Фільтр попереднього очищення насоса

86

2345-20

Набір лез для трави

233

1732-20

Садовий насос Comfort 4000/5

78

2346-20

Набір лез для трави

233

1734-20

Садовий насос Comfort 5000/5

78

2366-20

Спрей для чищення

149/157

1735-20

Поплавковий вимикач

86

2406-20

Філаментна касета у зборі

1736-20

Садовий насос Premium 6000/6 inox
Електронний манометричний вимикач з пристроєм
захисту від сухого ходу
Насос для резервуарів із дощовою водою Classic 4000/2

78

2650-20

Настінна котушка для шланга Classic 60 з напрямною

52

2662-20

Бокс для шланга Classic 15 в наборі

51

86

2674-20

Металевий візок для шланга довжиною 100 м

50

79

2681-20

Металевий візок для шланга довжиною 60 м

86

Магістральний шланг

113

2701-20

Магістральний шланг

113

1743-20

Пристрій захисту від сухого ходу
Автоматичний насос для резервуарів із дощовою водою
Classic 4000/2
Фітинг для занурювального насоса

2700-20
2708-20

Готовий набір з автоматичним висувним дощувачем для
зрошування великих ділянок AquaContour

115

1744-20

Фітинг для занурювального насоса

87

2713-20

З'єднувальний набір системи Profi Maxi-Flow

114

1745-20

Фітинг для насоса

87

2718-20

Магістральний шланг

113

1750-20

Набір для під'єднання шланга

87

2722-20

Водозабірна колонка

108/114

1752-20

Набір для під'єднання шланга

87

2724-20

Регулятор і запірний клапан

114

1753-20

Насосна станція Classic 3000/4 eco

81

2760-20

Дренажний клапан

115

1754-20

Насосна станція Comfort 4000/5 eco

81

2761-20

З'єднувач 25 мм із внутрішньою різьбою 3/4"

112

1755-20

Насосна станція Comfort 5000/5 eco

81

2762-20

З'єднувач 25 мм із внутрішньою різьбою 1"

112

1756-20

Насосна станція Premium 5000/5 eco inox

81

2763-20

З'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 1"

112

1757-20

Електронний нагнітальний насос Classic 3500/4E

82

2771-20

T-подібний з'єднувач 25 мм

113

1758-20

Електронний нагнітальний насос Comfort 4000/5E

82

2773-20

T-подібний з'єднувач 25 мм

113

1759-20

Електронний нагнітальний насос Comfort 5000/5E LCD

82

2775-20

З'єднувач 25 мм

113

1760-20

Електронний нагнітальний насос Premium 6000/6E LCD inox

82

2778-20

Кінцева заглушка 25 мм

113

1780-20

Занурювальний насос Classic 7000

84

2780-20

L-подібний з'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 1/2"

112

1783-20

Занурювальний насос Comfort 9000 aquasensor

84

2781-20

L-подібний з'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 3/4"

112

1785-20

Занурювальний насос Comfort 13000 aquasensor

84

2782-20

Кутовий з'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 1/2"

112

1787-20

Занурювальний насос Premium 21000 inox

84

2783-20

Кутовий з'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 3/4"

112

1795-20

Занурювальний насос для брудної води Classic 7500
Занурювальний насос для брудної води Comfort 8500
aquasensor

85

2786-20

Т-подібний з'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 1/2"

112

85

2787-20

Т-подібний з'єднувач 25 мм із зовнішньою різьбою 3/4"

112

1395-20

1739-20
1740-20
1741-20
1742-20

1797-20

240

99
107/223

80

79
87

85
85

34
33

35

237

50

Покажчик виробів GARDENA
Опис виробу

Сторінка

2790-20
2801-20
2802-20
2814-20
2817-20
2818-20
2819-20
2821-20
2824-20
2830-20

Т-подібний з'єднувач 25 мм із внутрішньою різьбою 3/4"
Штуцер Profi System із внутрішньою різьбою для кранів
Штуцер Profi System із внутрішньою різьбою для кранів
Конектор Profi System з автостопом
Конектор Profi System
Регульований наконечник для поливу Profi
Конектор Profi System з регулятором
Універсальний адаптер для єврорізьби
Набір прокладок системи Profi Maxi-Flow
Перехідник Profi System

112
22
22
22
22
24
22
23
231
23

2831-20

Перехідник Profi System для подовження/з'єднання шлангів

23

2833-20

Y-подібна муфта Profi System

23

2834-20

Трійник-муфта Profi System

23

2835-20

Т-подібний трійник Profi

23

2847-20

Розпилювач Profi

24

2849-20

Універсальна штанга для поливу Profi

24

2905-26

Адаптер з аератором

15

2906-20

Адаптер з різьбою з аератором

15

2907-20

Штуцер без різьби

14

2908-20

Штуцер без різьби

14

2910-20

Адаптер з різьбою з аератором

15

2917-20

Шланговий конектор з різьбою

15

2920-26

Універсальний адаптер для єврорізьби

18

2921-20

Адаптер для єврорізьби

18

2922-26

Адаптер для єврорізьби

18

2931-20

З'єднувач базової системи для шлангів

19

2934-20

Трійник базової системи

19

2942-20

Конектор із регулювальним клапаном

18

2943-20

Конектор із регулювальним клапаном

18

2976-20

З'єднувач для регулювального клапана

19

2977-20

Регулювальний клапан

18

2998-20

Шарнірний штуцер

14

2999-20

Шарнірний штуцер

14

3001-20

Набір очищувачів щілин комбісистеми для тераси

208

3004-20

Комбісистема у наборі — акційна пропозиція

207

3015-20

Набір віялових граблів комбісистеми, XXL

207

3019-20

Набір плугів комбісистеми

207

3020-23

Набір газонних граблів комбісистеми

207

3022-20

Набір віялових граблів комбісистеми

207

3024-20

Набір граблів комбісистеми

207

3039-20

Набір саджалок для цибулин

193

3067-20

Набір захватних пристроїв

221

3081-20

Комбісистема у наборі — акційна пропозиція

207

3099-20

Пластикові регульовані граблі комбісистеми

197

3099-30

Набір пластикових регульованих граблів комбісистеми

207

3100-20

Пружинні граблі комбісистеми

197

3101-20

Газонні граблі комбісистеми

198

3102-20

Віялові граблі комбісистеми

197

3103-20

Регульовані граблі комбісистеми

197

3105-20

Газонні граблі комбісистеми

198

3107-20

Пластикові віялові граблі комбісистеми, варіант XXL

197

3107-30

Набір пластикових віялових граблів комбісистеми, варіант XXL

207

3108-20

Плодозбірник комбісистеми для фруктів

204

3108-30

Набір плодозбірників комбісистеми для фруктів

208

3112-20

Сапка комбісистеми

200

3113-20

Сапка комбісистеми

200

3115-20

Плодозбірник комбісистеми для фруктів

205

3115-30

Плодозбірник комбісистеми для фруктів — акційна пропозиція

205

3118-20

Плуг-просапник комбісистеми

200

3132-20

Культиватор комбісистеми

200

3135-20

Культиватор комбісистеми

200

3149-20

Тример комбісистеми для крайок газону

198

3166-20

Плуг комбісистеми

200

3168-20

Лучкові граблі комбісистеми

202

3176-20

Граблі комбісистеми

202

3177-20

Граблі комбісистеми

202

3178-20

Граблі комбісистеми

202

3179-20

Граблі комбісистеми

202

3180-20

Сапка комбісистеми для коренеплодів

201

Арт. №

Опис виробу

Сторінка

3184-20

Граблі комбісистеми

202

3185-20

Граблі комбісистеми

202

3187-20

Дворучна сапка комбісистеми GARDEX

201

3189-20

Сапка комбісистеми для коренеплодів

201

3190-20

Сапка комбісистеми для коренеплодів

201

3192-20

Сапка комбісистеми

201

3193-20

Сапка комбісистеми

201

3195-20

Зірковий культиватор комбісистеми з прополювальним ножем

203

3196-20

Зірковий культиватор комбісистеми

203

3215-20

Садова сапка комбісистеми

203

3218-20

Садова сапка комбісистеми

203

3219-20

Садова сапка комбісистеми

203

3230-20

Сітка комбісистеми для водоймищ, варіант 2

204

3240-20

Лопата комбісистеми для снігу KST 40

209

3241-20

Лопата комбісистеми для снігу KST 50

209

3242-20

Лопата комбісистеми для снігу ES 40

210

3243-20

Лопата комбісистеми для снігу ES 50

210

3250-20

Шкребок комбісистеми для льоду 15

210

3251-20

Шкребок комбісистеми для льоду 30

3255-20

Малий розкидач S

209/212

3255-30

Набір малих розкидачів S

209/212

3260-20

Скрепер для прибирання снігу

209

3260-30

Набір скреперів для прибирання снігу

209

3381-20

Граблі комбісистеми для збирання

198

3382-20

Граблі комбісистеми для збирання

198

3391-20

Граблі-аератор комбісистеми

199

3392-20

Граблі комбісистеми фризеруючі двосторонні

199

3395-20

Граблі комбісистеми фризеруючі

199

3412-20

Саджалка для цибулин

193

3487-20

Саджалка для розсади

193

3500-20

Планка для інструментів

196

3501-20

Планка для інструментів

196

3503-20

Тримач

196

3516-20

Телескопічна ручка комбісистеми 100

189

3517-20

Висмикувач бур'янів

221

3567-20

Захватний пристрій

221

3605-20

Щітка комбісистеми для щілин M

204

3605-30

Набір щіток комбісистеми для щілин M

208

3606-20

Щітка комбісистеми для щілин К

204

3609-20

Щітка комбісистеми для тераси

204

3622-20

Щітка комбісистеми для доріжок

204

3622-30

Набір щіток комбісистеми для доріжок

208

3630-20

Щітка комбісистеми для прибирання

204

3634-20

Кутова щітка комбісистеми

205

3639-20

Жорстка щітка комбісистеми

204

3642-20

Щітка-шкребок комбісистеми

204

3651-20

Очищувач стічних жолобів комбісистеми

205

3651-30

Очищувач стічних жолобів комбісистеми — акційна пропозиція

205

3713-20

Алюмінієва ручка комбісистеми 130 см

194

3715-20

Алюмінієва ручка комбісистеми 150 см

3720-20

Телескопічна ручка комбісистеми 160-290 см

178/195

3721-20

Телескопічна ручка комбісистеми 210-390 см

178/195

3723-20

Дерев'яна ручка комбісистеми 130 см

194

3725-20

Дерев'яна ручка комбісистеми 150 см

194

3728-20

Дерев'яна ручка комбісистеми 180 см

194

3734-20

Алюмінієва ручка комбісистеми Ergoline 130 см

195

3745-20

Алюмінієва ручка комбісистеми Ergoline 150 см плюс

195

3771-20

Лопата Terraline™

185

3771-24

Лопата Terraline™

185

3772-20

Мала лопата Terraline™

185

3772-24

Мала лопата Terraline™

185

3773-20

Загострена лопата Terraline™

185

3773-24

Загострена лопата Terraline™

185

3781-20

Вила для земляних робіт Terraline™

186

3781-24

Вила для земляних робіт Terraline™

186

3786-20

Універсальна лопата Terraline™

186

4007-60

Навіс зарядної станції для роботизованої газонокосарки

128

4011-20

Навіс зарядної станції для роботизованої газонокосарки

128

210

194

241
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4016-20

Запасне лезо

137/235

5038-20

PowerMax™ Li-40/37 у наборі

136

4017-20

Запасне лезо

137/235

5038-55

PowerMax™ Li-40/37 без батареї

136

4018-20

Барабанна газонокосарка Classic 400

139

5039-20

PowerMax™ Li-18/32 у наборі

135

4022-20

139

5039-55

PowerMax™ Li-18/32 без батареї

135

140

5041-20

PowerMax™ Li-40/41 у наборі

136

4027-20

Барабанна газонокосарка Comfort 400 C
Барабанна газонокосарка 380 Li з акумуляторною
батареєю, що перезаряджається
Барабанна газонокосарка Classic 330

5041-55

PowerMax™ Li-40/41 без батареї

136

4028-20

Електрична барабанна газонокосарка 380 EC

140

5042-20

PowerMax™ 1800/42

134

4029-20

Травозбірник

140

5300-20

Прокладка

231

4030-20

Щітки для коліс

128

5301-20

Прокладка

231

4042-20

Настінний кронштейн

128

5302-20

Прокладка

231

4045-20

Настінний кронштейн

128

5303-20

Ущільнювальне кільце

4048-20

Шина і ланцюг для пилки в наборі

157/234

5304-20

Універсальний адаптер для дощувача

4049-20

Ланцюг пилки

157/234

5305-20

Адаптер

4052-60

Роботизована газонокосарка SILENO

126

5306-20

Змінна філаментна касета

146/237

4054-60

Роботизована газонокосарка SILENO+

126

5307-20

Змінна філаментна касета

146/237

4056-20

Захисний контейнер для зберігання кабелю взимку

128

5308-20

Змінна філаментна касета

237

4057-20

Чохол для зберігання газонокосарки

5309-20

Змінна філаментна касета

146/237

4058-20

Обмежувальний дріт 50 м

129/236

5311-20

Фільтр обприскувача

4059-20

Комплект для ремонту обмежувального дроту

129/236

5316-20

Набір конекторів для шлангів-дощувачів

4065-20

Травозбірник

141

5318-20

Фільтр

4066-20

Електричні граблі для газону ES 500

141

5320-20

Запасна кільцева прокладка

4067-20

Набір для догляду за газонокосаркою

128

5321-20

Плоска прокладка для різьбового штуцера

4068-20

Електричний газонний аератор EVC 1000

141

5337-20

Мікродощувач з поворотом на 360°

232

4069-60

R80Li

125

5352-20

Пружина

232

4072-60

R70Li

125

5353-20

Пружина

232

4079-20

Запасне лезо

235

5358-20

Змінне лезо

234

4080-20

Запасне лезо

137/235

5359-20

Пружина

232

4081-20

Запасне лезо

235

5362-20

Верхнє лезо

232

4082-20

Запасне лезо

235

5363-20

Верхнє лезо

232

4087-20

Запасні леза

129/236

5364-20

Змінна філаментна касета

237

4088-20

Обмежувальний дріт 150 м

129/236

5365-20

Змінна філаментна касета

237

4089-20

З'єднувальні клеми, з'єднувачі

129/236

5366-20

Змінна філаментна касета

237

4090-20

Гачки

129/236

5367-20

Змінна філаментна касета

4100-20

Запасне лезо

137/235

5368-20

Запасні леза RotorCut

4101-20

Запасне лезо

137/235

5369-20

Змінна філаментна касета

237

4103-20

Запасне лезо

137/235

5370-20

Філаментна касета у зборі

237

4104-20

Запасне лезо

137/235

5371-20

Філаментна касета у зборі

237

4424-22

Гумовий шланг Premium, діаметр 13 мм (1/2")
Будь-якої довжини

60

5372-20

Змінна філаментна касета

237

5376-20

Змінне лезо

234

Гумовий шланг Premium, діаметр 19 мм (3/4")
Будь-якої довжини

60

5377-20

Змінне лезо

234

5378-20

Набір лез для кущорізів

233

4646-20

Спіральний шланг довжиною 10 м, набір — акційна пропозиція

61

5379-20

Пружина

232

4647-20

Спіральний шланг довжиною 10 м, набір

61

5384-20

Набір прокладок

232

4951-20

Прозорий шланг

62

5385-20

Набір прокладок

232

4953-20

Прозорий шланг

62

5386-20

Змінна форсунка

232

4955-20

Прозорий шланг

62

5550-20

Водопропускна ручка довжиною 150 см

42

4956-20

Прозорий шланг

62

5552-20

Водопропускна ручка довжиною 90 см

42

4958-20

Прозорий шланг

62

5554-20

Телескопічна водопропускна ручка

42

4960-20

Прозорий шланг

62

5556-20

Подовжувач водопропускної ручки з шарніром

42

4962-20

Прозорий шланг

62

5560-20

Щітка для миття на шарнірі

43

4964-20

Прозорий шланг

62

5562-20

Жорстка щітка на шарнірі

43

4966-20

Прозорий шланг

62

5564-20

Щітка для миття вікон зі скребком

43

4968-20

Прозорий шланг

62

5565-20

Флісова ганчірка для миття вікон

45

4971-20

Прозорий шланг з тканинним армуванням

63

5568-20

Жорстка щітка Comfort

43

4973-20

Прозорий шланг з тканинним армуванням

63

5570-20

Щітка для миття

43

4975-20

Прозорий шланг з тканинним армуванням

63

5572-20

Ручна жорстка щітка

45

4976-20

Прозорий шланг з тканинним армуванням

63

5574-20

Ручна щітка для миття

44

4978-20

Прозорий шланг з тканинним армуванням

63

5580-20

Набір для миття автомобіля

44

4982-20

Прозорий шланг, зелений

64

5586-20

Набір для миття підлоги

4985-20

Прозорий шланг, зелений

64

5797-20

Водяний кран із запірним клапаном

232

4986-20

Прозорий шланг, зелений

64

6001-20

Сміттєзбірник Cut&Collect EasyCut

152

4988-20

Прозорий шланг, зелений

64

6002-20

Сміттєзбірник Cut&Collect ComfortCut/PowerCut

152

5032-20

PowerMax™ 1200/32

134

6006-20

Мастило для ланцюга Bio, 1 л

234

5033-20

PowerMax™ Li-40/32 у наборі

135

7100-20

Швидкорознімний штуцер

65

5033-55

PowerMax™ Li-40/32 без батареї

135

7102-20

Швидкорознімний штуцер

65

5034-20

PowerMax™ 1400/34

134

7103-20

Швидкорознімний штуцер

65

5037-20

PowerMax™ 1600/37

134

7104-20

Швидкорознімний штуцер

65

7106-20

Швидкорознімний штуцер із внутрішньою різьбою

66

4025-20

4434-22

242

139/229

128

231
18/231
231

231
40
231
67
68

237
146/237
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Покажчик виробів GARDENA
Опис виробу

Сторінка

Арт. №

Опис виробу

Сторінка

7108-20

Швидкорознімний штуцер із внутрішньою різьбою

66

7270-20

Латунна перехідна муфта

72

7109-20

Швидкорознімний штуцер із внутрішньою різьбою

66

7271-20

Латунна перехідна муфта

72

7110-20

Швидкорознімний штуцер із внутрішньою різьбою

66

7272-20

Латунна перехідна муфта

72

7112-20

Швидкорознімний штуцер із зовнішньою різьбою

66

7273-20

Латунна перехідна муфта

72

7114-20

Швидкорознімний штуцер із зовнішньою різьбою

66

7280-20

Латунна кутова муфта з внутрішньою різьбою

73

7115-20

Швидкорознімний штуцер із зовнішньою різьбою

66

7281-20

Латунна кутова муфта з внутрішньою різьбою

73

7116-20

Швидкорознімний штуцер із зовнішньою різьбою

66

7282-20

73

7118-20

Швидкорознімна заглушка шланга

67

7119-20

Швидкорознімний трійник-муфта

67

7283-20

7120-20

Всмоктувальний штуцер високого тиску

67

7121-20

Всмоктувальний штуцер високого тиску

67

7285-20

Латунна кутова муфта з внутрішньою різьбою
Латунна кутова муфта з внутрішньою та зовнішньою
різьбою
Латунна кутова муфта з внутрішньою та зовнішньою
різьбою
Латунна кутова муфта з внутрішньою та зовнішньою
різьбою
Різьбовий кутовий штуцер

7284-20

73
73
73

7122-20

Всмоктувальний штуцер високого тиску

67

7286-20

7130-20

Латунна швидкорознімна форсунка

66

7290-20

Шланговий конектор

74

7131-20

Латунна швидкорознімна форсунка

66

7291-20

Шланговий конектор

74

7132-20

66

7292-20

Шланговий конектор

74

67

7293-20

Шланговий конектор

74

7294-20

Шланговий конектор

74

7300-20

T-подібна муфта

75

7301-20

T-подібна муфта

75

7302-20

T-подібна муфта

75

7303-20

T-подібна муфта

75

7304-20

T-подібна муфта

75

7310-20

Перехідна Т-подібна муфта

75

7311-20

Перехідна Т-подібна муфта

75

7312-20

Перехідна Т-подібна муфта

75

7313-20

Перехідна Т-подібна муфта

75

7314-20

Перехідна Т-подібна муфта

75

7151-20

Латунна швидкорознімна форсунка
Латунний штуцер із внутрішньою різьбою для шланга,
рознімний
Латунний штуцер із внутрішньою різьбою для шланга,
рознімний
Латунний штуцер із внутрішньою різьбою для шланга,
рознімний
Латунний штуцер із внутрішньою різьбою для шланга,
рознімний
Латунний штуцер із внутрішньою різьбою для шланга,
рознімний
Латунний штуцер із зовнішньою різьбою для шланга,
суцільний
Латунний штуцер із зовнішньою різьбою для шланга,
суцільний
Латунний штуцер із зовнішньою різьбою для шланга,
суцільний
Латунний штуцер для шланга суцільний, із зовнішньою
різьбою, пазом і ущільнювальним кільцем
Латунний штуцер для шланга, із трьох частин

68

7320-20

Пряма перехідна муфта

75

7152-20

Латунний штуцер для шланга, із трьох частин

68

7321-20

Пряма перехідна муфта

75

7155-20

Штуцер-розгалужувач діаметром 19 мм (3/4")

68

7322-20

Пряма перехідна муфта

75

7160-20

Стандартна латунна форсунка

69

7330-20

Кран зі штуцером

73

7165-20

Латунна форсунка Deluxe

69

7331-20

Кран зі штуцером

73

7166-20

Латунна форсунка Deluxe

69

7332-20

Кран із кульковим клапаном

73

7180-20
7181-20

Ремонтна муфта

7333-20

Кран із кульковим клапаном

73

Ремонтна муфта

69
69

7335-20

Кран із кульковим клапаном

74

7182-20

Ремонтна муфта

69

7336-20

Кран із кульковим клапаном

74

7183-20

Ремонтна муфта

69

7337-20

Кран із кульковим клапаном

74

7190-20

Хомут для шланга

70

7340-20

Золотниковий запірний вентиль із внутрішньою різьбою

74

7191-20

Хомут для шланга

70

7341-20

Золотниковий запірний вентиль із внутрішньою різьбою

74

7192-20

Хомут для шланга

70

7342-20

Золотниковий запірний вентиль із внутрішньою різьбою

74

7193-20

Хомут для шланга

70

7350-20

Муфти для шлангів під тиском

74

7194-20

Хомут для шланга

70

7352-20

Муфти для шлангів під тиском

74

7195-20

Хомут для шланга

70

7830-20

Рифлений шланг для водойм

64

7196-20

Хомут для шланга

70

7831-20

Рифлений шланг для водойм

64

7197-20

Хомут для шланга

70

7832-20

Рифлений шланг для водойм

64

7210-20

Рознімний хомут

70

7833-20

Рифлений шланг для водойм

64

7211-20

Рознімний хомут

70

8007-20

Котушка для шланга Classic 50

51

7212-20

Рознімний хомут

70

8009-20

Настінна котушка для шланга Classic 50 в наборі

51

7219-20

Ущільнювальна стрічка з ПТФЕ

70

8010-20

Котушка для шланга Classic 10 в наборі

51

7220-20

Латунний всмоктувальний клапан

71

8022-20

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 15 м

54

7221-20

Латунний всмоктувальний клапан

71

8023-20

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 25 м

54

7222-20

Латунний всмоктувальний клапан

71

8024-20

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 35 м

54

7230-20

Латунний проміжний клапан

71

8024-32

54

7231-20

Латунний проміжний клапан

71

7232-20

Латунний проміжний клапан

71

8025-20

7240-20

Грубий фільтр

71

8026-32

Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 35 м
Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 35 м
з акумулятором
Настінна автоматична котушка для шланга довжиною 30 м

7241-20

Грубий фільтр

71

8127-20

Осцилюючий дощувач ZoomMaxx

7242-20

Грубий фільтр

71

8128-34

7250-20

Латунна муфта

71

7251-20

Латунна муфта

71

7252-20

Латунна муфта

71

7260-20

Латунний різьбовий ніпель

72

8136-20

7261-20

Латунний різьбовий ніпель

72

7262-20

Латунний різьбовий ніпель, зменшений

72

8137-20

7263-20

Латунний різьбовий ніпель, зменшений

72

7264-20

Латунний різьбовий ніпель, зменшений

72

8141-20

7265-20

Латунний різьбовий ніпель, зменшений

72

8142-20

7266-20

Латунний різьбовий ніпель, зменшений

72

8143-20

Осцилюючий дощувач ZoomMaxx — акційна пропозиція
Автоматична система зрошення великих ділянок Comfort
AquaContour
Дощувач імпульсний Premium на кілку з частковим або
повним колом обертання
Дощувач імпульсний Premium на кілку з частковим або
повним колом обертання
Головка імпульсного дощувача Premium на кілку з
частковим або повним колом обертання
Імпульсний дощувач Premium на тринозі
Дощувач імпульсний Comfort на кілку з частковим або
повним колом обертання
Дощувачі імпульсні Comfort на кілку з частковим або
повним колом обертання — акційна пропозиція
Дощувач Comfort Turbo-Drive на кілку

7140-20
7141-20
7142-20
7143-20
7144-20
7146-20
7147-20
7148-20
7149-20

67
67
67
67
68
68
68
68

8133-20
8135-20

8138-20

72

54
54
35/229
35
38
37
37
38
38
37
37
37
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8144-20

Дощувач Comfort Turbo-Drive на кілку

37

8737-20

Садова пилка комбісистеми 300 PP

180/206

8151-20

Осцилюючий дощувач Premium 250

36

8737-32

Садова пилка комбісистеми 300 PP

180/206

8187-20

Адаптер без різьби з аератором

15

8738-20

Садова пилка комбісистеми 300 PP, скошена

180/206

8188-20

Інтелектуальний лічильник води

14

8739-20

Садова пилка комбісистеми 300 PP, скошена

180/206

8189-20

Інтелектуальні лічильники води — акційна пропозиція

14

8742-20

Садова стрічкова пилка 135 P

181

8193-20

Розподілювач двоканальний безшумний

14

8743-20

Садова стрічкова пилка 200 P

181

8194-20

Розподільник чотириканальний безшумний

14

8745-20

Садова пилка 300 P

181

8201-29

Висувний дощувач із турбоприводом T 100

110

8747-20

Лучкова пилка Comfort 530

179

8203-29

Висувний дощувач із турбоприводом T 200

110

8748-20

Лучкова пилка Comfort 760

179

8205-29

Висувний дощувач із турбоприводом T 380

110

8754-30

Садові секатори — акційна пропозиція

165

8220-29

Висувний осцилюючий дощувач OS 140

110

8770-20

Сучкоріз Comfort 500 BL

174

8221-20
8222-20

115
115

8771-20

Сучкоріз Comfort 500 AL

174

8773-20

Сучкоріз Comfort із храповим механізмом SmartCut

175

8250-20

Готовий набір з висувним осцилюючим дощувачем OS 140
Готовий набір з висувним осцилюючим дощувачем
OS 140 — акційна пропозиція
Водозабірна колонка

8774-20

Сучкоріз Classic 680 A

173

8253-20

Шланг спіральний у підземному боксі

108

8775-20

Сучкоріз Classic 680 B

173

8254-20

Водяний кран

108

8776-20

Сучкоріз Classic 480 B

173

8255-20

Базовий набір для садового водопроводу

108

8777-20

Сучкоріз Comfort 760 A

174

8310-20

Кінцева крапельниця з вирівнюванням тиску

97

8778-20

Сучкоріз Comfort 780 B

174

8311-20

Внутрішня крапельниця з вирівнюванням тиску

98

8779-20

Телескопічний сучкоріз Comfort 650 BT

175

8313-20

Розкидач добрива

94

8786-34

Сучкорізи та секатори Classic

173

8316-20

Регульована кінцева крапельниця з вирівнюванням тиску

97

8798-20

Секатори з храповим механізмом SmartCut Comfort

8317-20

Регульована внутрішня крапельниця з вирівнюванням тиску

98

8832-20

Пристрій для прискореного заряджання QC18 146/157/

160/238

8320-20

Внутрішній мікродощувач для малих ділянок

100

8321-20

Внутрішній мікродощувач для малих ділянок

100

8322-20

Монтажний інструмент

94

8833-20
8834-20
8844-20

Зарядний пристрій 18 В
Змінна нікель-метал-гідридна батарея 18 В
SmallCut 300 Accu

160/238
157/238
144

8324-20

Заглушка діам. 13 мм (1/2")

96

8853-34

Садові секатори B/S-M — акційна пропозиція

165

8327-20

Напрямна для шланга діам. 4,6 мм (3/16”)

95

8854-20

Садові секатори B/S

165

8328-20

Напрямна для шланга діам. 13 мм (1/2”)

95

8855-20

Садові секатори A/S

165

8329-20

T-подібний з'єднувач 13 мм (1/2”)

96

8857-20

Садові секатори B/S-M

165

8330-20

T-подібний з'єднувач 4,6 мм (3/16”)

96

8866-20

156

8331-20

T-подібна муфта для мікродощувачів, 13 мм (1/2")

101

8866-55

8332-20

T-подібна муфта для мікродощувачів, 4,6 мм (3/16")

101

8868-20

Телескопічний сучкоріз TCS Li-18/20 у наборі
Телескопічний акумуляторний сучкоріз TСS Li-18/20 без
батареї
Телескопічний сучкоріз TCS 720/20

8333-20

Перехідна Т-подібна муфта 13 мм (1/2") х 4,6 мм (3/16")

96

8872-20

Акумуляторний тример для живоплоту EasyCut 42

153

8334-20

Хрестоподібний з'єднувач 4,6 мм (3/16")

96

8881-20

155

8337-20

З'єднувач 4,6 мм (3/16")

96

8339-20

Хрестоподібний з'єднувач 13 мм (1/2")

96

8881-55

8343-20

Внутрішня крапельниця

98

Телескопічний тример для живоплоту THS Li-18/42 у наборі
Телескопічний тример для живоплоту THS Li-18/42 без
батареї
Телескопічний тример для живоплоту THS 500/48

8356-20

З'єднувач 13 мм (1/2")

96

8357-20

Запірний клапан 4,6 мм (3/16")

95

8358-20

Запірний клапан 13 мм (1/2")

95

8361-20

Осцилюючий дощувач OS 90

100

8363-20

Подовжувальний патрубок для OS 90

101

8379-20

Підставка під шланг діам. 4,6 мм (3/16”)

95

8380-20

Підставка під шланг діам. 13 мм (1/2”)

95

8381-20

L-подібний з'єднувач 4,6 мм (3/16")

8382-20

L-подібний з'єднувач 13 мм (1/2")

8392-20

Регульована внутрішня крапельниця

8702-20

Секатори B+/L Premium

167

8704-20

Побутові ножиці SchnippSchnapp

168

8704-30

Побутові ножиці SchnippSchnapp

168

8705-20

Побутові ножиці SchnippSchnapp XL

168

8707-20

Балконні ножиці для міського садівництва

8710-20

Сучкоріз Premium 700 B

175

8711-20

Сучкоріз Premium 780 BL

175

8713-48

Універсальний тесак 900 B

183

8714-48

Універсальна сокира 1000 A

183

8716-48

Універсальна сокира 1400 A

183

8718-48

Сокира-колун 1600 S

183

8719-48

Сокира-колун 2800 S

183

8730-30

Механічні ножиці для трави Classic

162

8731-30

Механічні ножиці для трави Classic, обертальні

162

8733-20

Ножиці для трави Comfort

163

8733-30

Ножиці для трави Comfort

163

8734-20

Ножиці для трави Comfort, обертальні

163

8734-30

Ножиці для трави Comfort, обертальні

163

8735-20

Ножиці для трави Comfort, обертальні

163

8735-30

Ножиці для трави Comfort, обертальні

163

244

108

8883-20

156
156

155
155

8890-20

Акумуляторні ножиці для трави ClassicCut
147/229
Акумуляторні ножиці для трави та самшитових кущів Clas148
sicCut в наборі
Акумуляторні ножиці для трави ClassicCut в наборі
148

8893-20

Акумуляторні ножиці для трави ComfortCut

8895-20

Акумуляторний кущоріз ComfortCut

8897-20

Акумуляторні ножиці для трави та кущів ComfortCut в наборі

8898-20

Акумуляторний кущоріз ComfortCut30

96

8899-20
8900-20

98

8902-20

Телескопічна шарнірна ручка
Ручка комбісистеми з можливістю подовження для
ручних інструментів
Рекламний стенд: садові секатори B/S-XL

149

96

8903-20

Садові секатори A/M

166

8904-20

Садові секатори B/M

166

8905-20

Садові секатори B/S-XL

166

8906-20

Алюмінієві садові секатори B/L

167

8911-20

Ручна сапка комбісистеми

188

8913-20

Ручна сапка комбісистеми

188

8915-20

Ручна сапка комбісистеми

188

8917-20

Дротові ручні граблі комбісистеми

188

8919-20

Ручні граблі комбісистеми

188

8921-20

Ручний плуг комбісистеми

188

8923-20

Ручний культиватор комбісистеми

189

8925-20

Граблі комбісистеми для квітів

189

8927-20

Культиватор комбісистеми для тераси

189

8929-20

Ручний совок комбісистеми

189

8935-20

Висмикувач бур'янів

190

8950-20

Ручний совок

190

8951-20

Совок

190

8952-20

Вила для квітів

190

8953-20

Великий ручний совок

190

8955-20

Ручна сапка Comfort

191

168/222

8885-20

146/157/
146/

167

8887-20

147/229
147
148
148/229
189
166

Покажчик виробів GARDENA
Опис виробу

Сторінка

Арт. №

Опис виробу

Сторінка

8956-20

Ручні граблі Comfort

191

13015-20

Набір мікрокрапельного поливу грядок

92

8957-20

Ручний плуг Comfort

191

8958-20

Граблі для квітів Comfort

191

13131-20

Подовжувальний поверхневий шланг-дощувач для рядів
насаджень, діам. 13 мм (1/2")

93

8959-20

Культиватор для тераси Comfort

191

8959-30

Набір культиваторів для тераси

192

13135-20

103/227

8960-20

Ручний совок Comfort

191

13136-20

Набір для створення дрібнодисперсного туману для
міського садівництва
Форсунка для створення дрібнодисперсного туману

8965-30

Базові ручні інструменти

192

13150-20

NatureUp! Вертикальний базовий набір

105/225

8966-30

Набір ручних інструментів

192

13153-20

NatureUp! Кутовий базовий набір

105/225

8966-32

Базові балконні інструменти city gardening

192/222

13156-20

NatureUp! Комплект для поливу вертикального набору

106/226

8967-20

city gardening growanyspace — акційна пропозиція

193/222

13157-20

NatureUp! Комплект для поливу кутового набору

8967-30

city gardening growanyspace — акційна пропозиція

193/222

13158-20

NatureUp! Розширений комплект для поливу

8967-32

city gardening growanyspace — акційна пропозиція

193/222

13162-20

NatureUp! Настінний кронштейн для вертикального набору 105/225

8970-20

Ящик для балкона city gardening

192/223

13163-20

NatureUp! Настінний кронштейн для кутового набору

105/225

8970-30

Набір ящиків для балкона city gardening

192/223

13164-20

NatureUp! З'єднувач

105/225

8974-20

Комплект інструментів для балконних рослин city gardening

192/222

13166-20

NatureUp! Кріплення

105/225

9332-20

Електричний повітродув і пилосос ErgoJet 3000

159

15001-20

Роботизована газонокосарка SILENO city

125/229

9335-20

Універсальний повітродув AccuJet 18-Li в наборі

159

15002-20

Роботизована газонокосарка SILENO city

125

9335-55

Універсальний повітродув AccuJet 18-Li без батареї

159

18000-20

Шланг Classic, діам. 13 мм (1/2"), довжина 15 м

56

9338-20

Універсальний повітродув PowerJet 40-Li

159

18001-20

Шланг Classic, діам. 13 мм (1/2"), довжина 18 м

56

9338-55

Універсальний повітродув AccuJet 40-Li без батареї

159

18002-20

Шланг Classic, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 18 м

56

9805-20

SmallCut 300/23

142

18003-20

56

9806-20

SmallCut Plus 350/23

142

9807-20

EasyCut 400/25

143

18005-20

9808-20

ComfortCut 450/25

143

9809-20

ComfortCut Plus 500/27

143

18005-50

9811-20

PowerCut Plus 650/30

143

9823-20

EasyCut Li-18/23R у наборі

144

Шланг Classic, діам. 13 мм (1/2"), довжина 20 м
Шланг Classic, діам. 13 мм (1/2"), довжина 20 м, з
компонентами системи
Настінний кронштейн зі шлангом Classic діам. 13 мм
(1/2"), довжина 20 м
Настінний шланговий кронштейн зі шлангом
Шланг Classic, діам. 13 мм (1/2"), довжина 20 м, з
компонентами системи
Шланг Classic, діам. 13 мм (1/2"), довжина 30 м

9823-55

EasyCut Li-18/23R без батареї у наборі

144

9825-20

ComfortCut Li-18/23R у наборі

145

9825-55

ComfortCut Li-18/23R без батареї

145

9827-20

PowerCut Li-40/30 у наборі

145

9827-55

PowerCut Li-40/30 без батареї

145

9830-20

EasyCut 420/45

151

9831-20

EasyCut 450/50

151

9832-20

EasyCut 500/55

9833-20

18004-20

18008-20
18009-20

106/226
106/226

56
52/56
52
56
56
56

18022-20

Шланг Classic, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 50 м
З'єднувальний комплект Classic, діаметр 13 мм (1/2"),
довжина 1,5 м
Шланг Classic, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 20 м

18025-20

Шланг Classic, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 50 м

56

18025-22

Шланг Classic, 19 мм (3/4”), будь-якої довжини

56

18030-20

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 10 м

57

18031-20

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 15 м

57

151

18033-20

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 20 м

57

ComfortCut 550/50

152

18034-20

57

9834-20

ComfortCut 600/55

152

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 20 м,
з компонентами системи

9835-20

PowerCut 700/65

152

18036-20

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 30 м

57

9837-20

ComfortCut Li-18/50 у наборі

153

18039-20

57

9837-55

ComfortCut Li-18/50 без батареї

153

18039-22

9838-20

ComfortCut Li-18/60 у наборі

154

9838-55

ComfortCut Li-18/60 без батареї

154

9839-20

Батарея BLi-18

146/157/

160/238

Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 50 м
Шланг Comfort FLEX, діаметр 13 мм (1/2”), будь-якої
довжини
З'єднувальний комплект Comfort FLEX, діаметр 13 мм
(1/2"), довжина 1,5 м
Шланг Comfort FLEX, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 25 м

9842-20

Акумуляторна система BLi-40/100

138/146/157/

160/238

58

9843-20

Акумуляторна система BLi-40/160

146/157/

160/238

18055-22

9845-20

Пристрій для прискореного заряджання QC40 11/

138/238

18057-22

9850-20

Ножиці для трави AccuCut Li

147

9851-20

Кущорізи AccuCut Li

147

9860-20

PowerCut Li-40/60 у наборі

154

Шланг Comfort FLEX, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 50 м
Шланг Comfort FLEX, діаметр 19 мм (3/4”), будь-якої
довжини
Шланг Comfort FLEX, діаметр 25 мм (1”), будь-якої
довжини
Шланг Comfort FLEX, діаметр 32 мм (5/4”), будь-якої
довжини
Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 15 м

9860-55

PowerCut Li-40/60 без батареї

154

12000-20

StarCut 160 plus

176

59
59

12001-20

Телескопічний StarCut 410 plus

176

18066-20

Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 20 м
Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина
20 м, з компонентами системи
Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 30 м

12100-20

Ножиці для трави Comfort з довгою ручкою

162

18069-20

Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 50 м

59

12100-30

Набір ножиць для трави Comfort

162

18069-22

Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 13 мм (1/2") Будь-якої довжини

59

13000-20

Набір мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків S
Набір мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків S
(демонстраційна упаковка)
Набір мікрокрапельного поливу для квіткових горщиків M
Набір автоматичного мікрокрапельного поливу для
квіткових горщиків M
Набір для розширення системи мікрокрапельного
поливу квіткових горщиків
Набір для розширення системи мікрокрапельного
поливу квіткових вазонів
Набір мікрокрапельного поливу для рядів насаджень S
Комплект наборів мікрокрапельного поливу для рядів
насаджень S
Набір мікрокрапельного поливу для рядів насаджень M
Набір автоматичного мікрокрапельного поливу для рядів
насаджень M
Набір мікрокрапельного поливу для рядів насаджень L

18083-20

Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 25 м

59

91/228

18085-20
18085-22
18093-20

Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 50 м
Шланг Comfort HighFLEX, діаметр 19 мм (3/4") Будь-якої довжини
Шланг Premium SuperFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 20 м

59
59
60

91/228

18096-20

Шланг Premium SuperFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 30 м

60

18099-20

Шланг Premium SuperFLEX, діаметр 13 мм (1/2"), довжина 50 м

60

18113-20

Шланг Premium SuperFLEX, діаметр 19 мм (3/4"), довжина 25 м

60

18200-20

Штуцер із внутрішньою різьбою

13

92

18200-50

Штуцер із внутрішньою різьбою

13

92

18201-20

Штуцер із внутрішньою різьбою

13

93

18201-50

Штуцер із внутрішньою різьбою

13

18202-20

Штуцер із внутрішньою різьбою

13

18202-50

Штуцер із внутрішньою різьбою

13

18213-20

Конектор з автостопом

17

13000-34
13001-20
13002-20
13005-20
13006-20
13010-20
13010-32
13011-20
13012-20
13013-20

91
91/228

91
91

93
93

18010-20

103/227

18011-20

18040-20
18053-20
18055-20

18058-22
18061-20
18063-20
18064-20

50
56

58
50
58

245

58
58
58
59

59

ПОКАЖЧИК ВИРОБІВ

Арт. №

Покажчик виробів GARDENA
Арт. №

Опис виробу

Сторінка

Арт. №

Опис виробу

Сторінка

18213-50

Конектор з автостопом

17

18310-20

Наконечник для поливу

27

18214-20

Конектор з автостопом

17

18310-50

Наконечник для поливу

27

18214-50

Конектор з автостопом

17

18311-20

Пістолет для поливу Classic

27

18215-20

Шланговий конектор

16

18311-50

Пістолет для поливу Classic

27

18215-50

Шланговий конектор

16

18312-33

Набір пістолетів для поливу Classic із з'єднувачами

27

18216-20

Шланговий конектор

16

18313-20

29

18216-50

Шланговий конектор

16

18313-34

18232-20

Ремонтна муфта

19

18232-50

Ремонтна муфта

19

18315-20

18233-20

Ремонтна муфта

19

18233-50

Ремонтна муфта

19

Багатофункціональний пістолет для поливу Classic
Багатофункціональні пістолети для поливу Classic —
акційна пропозиція
Багатофункціональний пістолет для поливу Comfort
Багатофункціональні пістолети для поливу Comfort —
акційна пропозиція
Багатофункціональний пістолет для поливу Premium

18240-20

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

13

28

18240-50

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

13

18241-20

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

13

18321-20

Пістолет для поливу клумб Comfort
Пістолети для поливу клумб Comfort — акційна
пропозиція
Пістолет для поливу Comfort для чутливих рослин

18241-50

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

13

18323-20

Пістолет для чищення та поливу Comfort

28

18242-20

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

13

18330-20

Штанга для поливу — акційна пропозиція

30

18242-50

Штуцер із внутрішньою різьбою Premium

13

18330-34

Штанга для поливу — акційна пропозиція

30

18253-20

Конектор з автостопом Premium

17

18332-20

Штанга для поливу Classic

30

18253-50

Конектор з автостопом Premium

17

18334-20

Штанга для поливу Comfort

30

18254-20

Конектор з автостопом Premium

17

18335-20

Штанга для поливу рослин у підвісних кошиках Comfort

30

18254-50

Конектор з автостопом Premium

17

18336-20

Штанга для поливу Premium

18255-20

Конектор Premium

16

18400-20

51/227

18255-50

Конектор Premium

16

18402-20

18256-20

Конектор Premium

16

18411-20

Бокс для шланга довжиною 10 м для терас
Автоматична котушка для шланга довжиною 15 м для
міського садівництва
Спіральний шланг для терас довжиною 7,5 м

18256-50

Конектор Premium

16

18424-20

Спіральний шланг для терас довжиною 10 м

61/227

18280-20

Набір ремонтних муфт

20

18502-20

Набір AquaRoll S

48

18281-20

Набір конекторів

20

18511-20

Візок для шланга AquaRoll M

48

18283-20

Набір конекторів з перехідником

20

18513-20

Набір AquaRoll M

48

18285-20

Набір для швидкого підключення шланга

20

18515-20

Візок для шланга AquaRoll M Easy

49

18286-20

Набір для підключення шланга

20

18517-20

Набір AquaRoll M Easy

49

18287-20

20

18520-20

Візок для шланга AquaRoll L Easy

49

20

19030-20

Інтелектуальний датчик

19031-20

Інтелектуальний регулятор подачі води

7/118

19032-20

Інтелектуальна система керування поливом

8/122

19060-60

Роботизована газонокосарка SILENO в наборі

6

19061-60

Роботизована газонокосарка SILENO+ в наборі

6

19066-20

Інтелектуальний набір SILENO city

19080-20

Інтелектуальний нагнітальний насос

18300-20

Набір для швидкого розгалуження шланга
Набір з наконечником для поливу та конектором для
шланга
Набір з наконечником для поливу та комплектом
конекторів для шланга
Базовий комплект — ювілейний випуск
Акційний набір з наконечником для поливу та
комплектом конекторів для шланга
Набір Premium з пістолетом для поливу та комплектом
конекторів для шланга
Акційний набір з пістолетом для поливу та комплектом
конекторів для шланга
Пістолет для чищення

19090-20

Інтелектуальна акумуляторна батарея BLi-40/100

138/238

18300-50

Пістолет для чищення

26

19091-20

Інтелектуальна акумуляторна батарея BLi-40/160

138/238

18301-20

Пістолет для чищення Classic

26

19095-20

Інтелектуальний адаптер живлення

10

18301-50

Пістолет для чищення Classic

26

19096-20

Набір із трьох інтелектуальних адаптерів живлення

10

18303-20

Пістолет для чищення Comfort

26

19100-60

Інтелектуальна система в наборі

7

18303-34

Пістолет для чищення Comfort — акційна пропозиція

26

19102-20

7

18305-20

Пістолет для чищення Premium

26

18306-20

Пістолет для чищення Premium у наборі із з'єднувачем
Набір пістолетів для чищення Premium — акційна
пропозиція

26

Інтелектуальна система сенсорного управління в наборі
Інтелектуальна система регулювання подачі води в
наборі
Інтелектуальний нагнітальний насос в наборі

18288-20
18291-20
18293-34
18295-34
18298-20
18299-34

18306-32

246

20
21
21
20
21
26

26

18315-34
18317-20
18319-20
18319-32

19103-20
19106-20
19108-20
19109-20

Інтелектуальна система керування поливом у наборі
Інтелектуальна система сенсорного керування поливом у
наборі

29
29
29
29
28
28

30
54/227
52/227

7

6
9/83

7
9/83
8
8

Огляд GARDENA: рівні шуму та вібрації
ПОЛИВ
Гарантований
Виміряний рівень
рівень
звукової потужності звукової потужності
[дБ(A)]
[дБ(A)]

Рівень звукового
Погрішність
тиску для вимірювання рівня
оператора
звукового тиску
[дБ]
[дБ]

Рівень вібрації
[м/с2]

Назва виробу

Арт. №

Садовий насос Classic 3000/4
Садовий насос Classic 3500/4
Садовий насос Comfort 4000/5
Садовий насос Comfort 5000/5
Садовий насос Premium 6000/6 inox
Насосна станція Classic 3000/4 eco
Насосна станція Classic 4000/5 eco
Насосна станція Comfort 5000/5 eco
Насосна станція Premium 5000/5 eco inox
Нагнітальний насос 3500/4E
Нагнітальний насос 4000/5E
Нагнітальний насос 5000/5E LCD
Нагнітальний насос 6000/6E LCD inox
Інтелектуальний нагнітальний насос в наборі
Інтелектуальний нагнітальний насос

1707
1709
1732
1734
1736
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
19106
19080

87
87
87
87
87
78,5
83
87
87
75
77
75
73
77
77

88
88
88
88
88
81
85
89
90
76
78
79
77
79
79

Назва виробу

Арт. №

Виміряний рівень
звукової потужності
[дБ(A)]

Гарантований
рівень звукової
потужності [дБ(A)]

Роботизована газонокосарка SILENO city
Роботизована газонокосарка SILENO city
Роботизована газонокосарка smart SILENO
Роботизована газонокосарка smart SILENO+
Роботизована газонокосарка smart SILENO city
Роботизована газонокосарка SILENO
Роботизована газонокосарка SILENO+
Роботизована газонокосарка R40Li
Роботизована газонокосарка R70Li
Роботизована газонокосарка R80Li
Електрична газонокосарка PowerMax™ 37 E
Електрична газонокосарка PowerMax™ 42 E
Електрична газонокосарка PowerMax™ 1200/32
Акумуляторна газонокосарка PowerMax™ Li40/32
Акумуляторна газонокосарка PowerMax™ Li40/32 без батареї
Електрична газонокосарка PowerMax™ 1400/34
Електрична газонокосарка PowerMax™ 1600/37
Акумуляторна газонокосарка PowerMax™ Li-40/37
Акумуляторна газонокосарка PowerMax™ Li40/37 без батареї
Акумуляторна газонокосарка PowerMax™ Li-18/32
Акумуляторна газонокосарка PowerMax™ Li-18/32
без батареї
Електрична газонокосарка PowerMax™ 1800/42
Барабанна газонокосарка 380 Li з акумуляторною
батареєю, що перезаряджається
Електрична барабанна газонокосарка 380 EC
Електричні граблі для газону ES 500
Електричний газонний аератор EVC 1000
Акумуляторний турботример SmallCut 300
Акумуляторний турботример SmallCut 300*
Тример SmallCut 300/23
Тример SmallCut Plus 350/23

15001
15002
19060
19061
19066
4052
4054
4071
4072
4069
4075
4076
5032
5033

**
**
58
58
**
58
58
56
58
58
93
95
91
86

**
**
60
60
**
60
60
58
60
60
96
96
92
87

**
**
**
81
84
77
73

**
**
**
2,5
2,5
3
3

**
**
**
< 2,5
< 2,5
2,51
< 2,5

5033

86

87

73

3

< 2,5

5034
5037
5038
5038

91
**
**
**

93
**
**
**

81
**
**
**

3
**
**
**

< 2,5
**
**
**

5039
5039

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

5042
4025

**
85

**
86

**
70

**
3

**
< 2,5

4028
4066
4068
8844
8844
9805
9806

91
89
93
89
86
92
92

92
91
94
96
88
94
94

-

-

-

Погрішність
Рівень звукового вимірювання рівня
тиску для
звукового
оператора [дБ]
тиску [дБ]

Рівень вібрації
[м/с2]

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

77
3
< 2,5
77
3
< 2,5
78
3
< 2,5
76
2,5
7
75
3
2,6
83
3
4,3
83
3
4,3
*Тример з новою касетою **На момент друку дані відсутні
Детальна інформація за адресою www.gardena.com/int/noiseandemission | Можливі друкарські помилки, зміни та похибки.

Огляд GARDENA: рівні шуму та вібрації
ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

Назва виробу

Арт. №

Гарантований
Виміряний рівень
рівень
звукової потужності звукової потужності
[дБ(A)]
[дБ(A)]

Рівень звукового
Погрішність
тиску для вимірювання рівня
оператора
звукового тиску
[дБ]
[дБ]

Рівень вібрації
[м/с2]

9807
9808
9809
9811
9823
9823
9825
9825
9827
9827
8885
8886
8893
8895
8887
8897
8898
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9837
9837

92
93
94
93
83
83
82
82
**
**
77
77
78
78
77
78
87
94
94
94
95
96
97
**
**

95
94
96
96
88
88
86
86
**
**
79
79
80
80
79
80
89
97
97
97
96
97
99
**
**

80
84
83
83
68
68
68
68
**
**
76
84
84
84
84
85
87
**
**

3
3
3
3
3
3
3
3
**
**
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
**
**

3
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
**
**
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
3,8
3,8
3,0
< 2,5
< 2,5
< 2,5
**
**

9838
9838

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

9860
9860

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

8872
8877

82
88

85
89

71
77

3
3

< 2,5
< 2,5

8877
8883
8881

88
96
86

89
97
89

77
86
70

3
2,5
3

< 2,5
< 2,5
< 2,5

Телескопічні тримери для живоплоту THS Li-18/42 без
батареї

8881

86

89

70

3

< 2,5

Телескопічний сучкоріз TCS 720/20

8868
8866
8866
9332
9335
9335
9338
9338

89
89
102
77
77
**
**

92
92
102
80
80
**
**

89
79
79
88,4
68
68
**
**

3
3
3
3
**
**

3,1
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
**
**

Турботример EasyCut 400/25
Турботример ComfortCut 450/25
Турботример ComfortCut Plus 500/27
Турботример PowerCut Plus 650/30
Акумуляторний тример EasyCut Li-18/23R в наборі
Акумуляторний тример EasyCut Li-18/23 без батареї
Акумуляторний тример ComfortCut U-18/23R в наборі
Акумуляторний тример ComfortCut Li-18/23 без батареї
Акумуляторний тример PowerCut Li-40/30
Акумуляторний тример PowerCut Li-40/30 без батареї
Акумуляторні ножиці для трави ClassicCut Li
Акумуляторний кущоріз ClassicCut Li
Акумуляторні ножиці для трави ComfortCut Li
Акумуляторний кущоріз ComfortCut Li
Акумуляторні ножиці ClassicCut Li + 2 леза, в наборі
Акумуляторні ножиці ComfortCut Li + 2 леза, в наборі
Акумуляторний кущоріз ComfortCut 30 Li
Електричні тримери для живоплоту EasyCut 420/45
Електричні тримери для живоплоту EasyCut 450/50
Електричні тримери для живоплоту EasyCut 500/55
Електричні тримери для живоплоту ComfortCut 550/50
Електричні тримери для живоплоту ComfortCut 600/55
Електричні тримери для живоплоту ComfortCut 700/65
Акумуляторний тример для живоплоту ComfortCut Li-18/50
Акумуляторний тример для живоплоту ComfortCut Li-18/50
без батареї
Акумуляторний тример для живоплоту ComfortCut Li-18/60
Акумуляторний тример для живоплоту ComfortCut Li-18/60
без батареї
Акумуляторний тример для живоплоту PowerCut Li-40/60
Акумуляторний тример для живоплоту ComfortCut Li-40/60
без батареї
Акумуляторні тримери для живоплоту EasyCut 42
Акумуляторні тримери для живоплоту EasyCut Li-18/50
в наборі
Тримери для живоплоту EasyCut Li-18/50 без батареї
Телескопічні тримери для живоплоту THS 500/48
Телескопічні тримери для живоплоту THS Li-18/42 в
наборі

Телескопічний сучкоріз TCS Li-18/20 у наборі
Телескопічний сучкоріз TСS Li-18/20 без батареї
Електричний повітродув і пилосос ErgoJet 3000
Універсальний повітродув AccuJet 18-Li в наборі
Універсальний повітродув AccuJet 18-Li без батареї
Акумуляторний повітродув Powerjet Li-40
Акумуляторний повітродув Powerjet Li-40 без батареї

*Тример з новою касетою **На момент друку дані відсутні
Детальна інформація за адресою www.gardena.com/int/noiseandemission | Можливі друкарські помилки, зміни та похибки.

ТОВ «Хускварна Україна»
http://www.gardena.com/ua
www.facebook.com/Gardena.Ukraine/

Інформаційна лінія:
0 800 504 804

Компанія залишає за собою право вносити зміни
для цілей технологічного розвитку.

