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Passion powered 
by GARDENA
Snoerloze tuinapparaten die u de vrijheid  
geven om te creëren

GARDENA biedt een grote verscheidenheid accuproducten voor het tuinleven aan: zorg voor 
uw planten, heggen, uw bomen en struiken en uw gazon. Maar er is nog veel meer: als u 
uw planten op een duurzame manier water wilt geven, hebt u een regenwaterpomp nodig. 
Voor reiniging kunt u rekenen op de nieuwe AquaClean. Kies het accugereedschap dat u 
nodig hebt voor uw tuin.
Met alle producten kunt u krachtig en snoerloos werken, waar u maar wilt. De lithium- 
ioncellen garanderen een lange looptijd en zijn oplaadbaar zonder geheugeneffect.

Kies een GARDENA product uit ons assortiment.
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GARDENA maakt het kiezen van het juiste 
gereedschap eenvoudig.

1. Welke taak wilt u uitvoeren?

Gazon- 
onderhoud

Verzorging van hagen  
en bomen

Reiniging Pompen

2. Accusysteem of geïntegreerde accu?

GARDENA accusysteem
Eén accu. Eén systeem voor meer dan 70 apparaten.

Gereedschappen met geïntegreerde accu

Kies een GARDENA product uit ons assortiment.

18 V voor verschillende klussen.

Meer informatie vindt u op pagina 4. Meer informatie vindt u op pagina 28.

Geïntegreerde lithium- 
ionaccu voor kleinere 
klussen. 

NIEUW



Battery Medium-Pressure Washer 
Perfect to clean almost everything  

around the house and garden

Battery Blower 
Powerful and fast cleaning-for use 

around the house and garden

Battery Lawnmower HandyMower 
Light, compact and manoeuvrable-perfect for 

smalllawn areas with up to 50 m²

One battery for all  
applications
The GARDENA 18V POWER FOR ALL Battery System

Battery Hedge Trimmer
Convenient and powerful for 

small and middle-size hedges
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Eén accu voor alle toepassingen
De GARDENA 18 V POWER FOR ALL accusystemen

Accu Medium drukreiniger
Perfect om vrijwel alles rond uw huis 

en tuin schoon te maken

Accubladblazer
Krachtig en snel schoonmaken - 
voor gebruik rond uw huis en tuin

Accugrasmaaier HandyMower
Licht, compact en wendbaar - perfect voor 

kleine gazons tot 50 m²

Accuheggenschaar
Handig en krachtig voor kleine 

en middelgrote hagen



Battery Lawnmower PowerMax TM

Powerful and efficient for lawn  
areas with up to 200 m²

Battery Telescopic  
Hedge Trimmer 

For cutting in great hight from  
a safe position on the ground

Battery Telescopic Pruner 
For cutting in great hight from a safe 

position on the ground

Battery Pumps 
Independent and 

powerful way to pump

Battery Trimmer 
For perfect lawn edges and  
areas that are hard to reach
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Accugrasmaaier PowerMax TM

Krachtig en efficiënt voor gazons tot 
200 m²

Telescopische accuheggenschaar
Voor snoeien op een grote hoogte vanaf 

een veilige positie op de grond

Telescopische accusnoeizaag 
Voor snoeien op een grote hoogte vanaf 

een veilige positie op de grond

Accupompen
Voor onafhankelijk en 

krachtig pompen

Accutrimmer
Voor perfecte graskanten en 
moeilijk bereikbare plaatsen



TBD MAX

Het GARDENA 18 V 
POWER FOR ALL  
accusysteem
De POWER FOR ALL ALLIANTIE is een echte revolutie

De POWER FOR ALL ALLIANTIE is een van de grootste merkoverstijgende accu-allianties van toonaangevende 
fabrikanten wereldwijd en biedt de grootste verscheidenheid aan toepassingen voor uw huis en tuin. 
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Ontdek alle merken van de alliantie 
op powerforall-alliance.com

Handig in één 18 V-accu-ecosysteem
Eén accu voor meer dan 70 producten en meer dan 100 
verschillende toepassingen in huis en tuin

Dankzij één veelzijdig 
18 V-accusysteem voor al uw 
taken in en om het huis gaat 
u gemakkelijk van binnen 
naar buiten.

Eén accu voor  
meer dan  
70 apparaten

Als medeoprichter van de 
POWER FOR ALL ALLIANTIE 
zorgt GARDENA voor nog 
meer flexibiliteit door het 
gebruik van één accu voor alle 
tuingereedschappen die op een 
accu werken. Alle bestaande 
18 V-producten zijn aangepast 
voor de nieuwe accu en voorzien 
van een ledindicator. 
POWER FOR ALL accu’s, 
opladers en producten bieden een 
grote flexibiliteit en compatibiliteit 
met alle 18V-producten van de 
deelnemende merken. 
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Alle voordelen in één oogopslag

Een van de grootste merkoverstijgende accusystemen.

Meest uiteenlopende toepassingen 
voor uw hele huis en tuin.

Systeemflexibiliteit  
uitbreidbaar met gereedschappen van  
de andere merken binnen de alliantie.

Bespaar ruimte. Bespaar geld.  
Bescherm het milieu.

100% compatibiliteit 
binnen de POWER FOR ALL ALLIANTIE.*

* Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li + Emmaljunga eStroller 
  alleen compatibel met accutype 1,5 Ah-3,0 Ah.
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Voordelen van de 18 V POWER FOR ALL GARDENA-accuproducten

Ledindicator 
U ziet altijd de laadstatus wanneer het 
apparaat in werking is.

Compatibiliteit 
Met alle gereedschappen van de 
POWER FOR ALL ALLIANTIE. 

Snel opladen 
Aanzienlijk kortere oplaadtijd vergeleken 
met de vorige generatie. Uiteraard met 
de bekende prestaties en kwaliteit van 
GARDENA dankzij ruim 45 jaar ervaring 
met accu’s.
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Kies een productset.

De eenvoudigste manier om aan de slag te gaan is met een productset:  
dit basispakket bestaat uit een product, een accu en een acculader.

Hebt u al een POWER FOR ALL accu?

Koop dan een GARDENA soloproduct en gebruik gewoon de accu en  
de acculader die u al hebt. 

Lees hier hoe u aan de slag gaat met het 
GARDENA 18 V-accusysteem
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Breid uw accusysteem uit: koop 
in de toekomst meer producten 
van GARDENA.  
Als u al een productset of een accu van de POWER FOR ALL 
ALLIANTIE hebt, kunt u uw systeem uitbreiden met elk gewenst 
apparaat. U hebt geen extra acculader of extra accu nodig.

Er zijn twee opties om de  
accuproducten van GARDENA te kopen:  

Product met accu
Gereedschap, accu en acculader meegeleverd – perfect als u het GARDENA 
accusysteem voor het eerst gebruikt.

Product zonder accu
Alleen het gereedschap – ideaal als u al een compatibele  
POWER FOR ALL accu en acculader van GARDENA hebt.

Gebruiksklare set

Solo



Accugrasmaaiers en -trimmers  
Een prachtig gazon trekt alle aandacht in uw tuin. Gazons zijn 
wereldwijd enorm in trek. Goed gazononderhoud is belangrijk voor 
een mooi groen gazon. GARDENA accugrasmaaiers en -trimmers 
zorgen voor een optimale grasbedekking en uitstekende resultaten. 

Gazon-
onderhoud

NIEUW
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Accugrasmaaier 
HandyMower 22/18V P4A 

Accugrasmaaier 
HandyMower 22/18V P4A 
zonder accu

Aanbevolen gazonoppervlak 50 m2

Maaibreedte 22 cm

Inhoud Incl. systeemaccu P4A PBA 18V/45, incl. acculader P4A AL 1810 CV –

Artikelnr. 14620-20 14620-55

Perfect voor kleine tuinen met een gazon tot 50 m². Dankzij het 
lichte en compacte ontwerp is het maaien van uw gazon net zo 
gemakkelijk en moeiteloos als het stofzuigen van uw woonkamer. 
Maai prachtig.

LICHT EN WENDBAAR
Hierdoor kunt u zelfs moeilijk bereikbare 
plaatsen gemakkelijk maaien 

GEEN EXTRA WERK 
U hoeft het gemaaide gras niet te verwijderen 
waardoor u tijd en ruimte bespaart MIDDEN, DRIE STAPPEN 

Instelling maaihoogte – eenvoudig in te 
stellen op de gewenste hoogte 

MULCHMES 
Maait het gras zo fijn dat u de gras-
resten op het gazon kunt laten liggen 
en gebruiken als natuurlijke mest 

COMPACT OPBERGEN 
dankzij het compacte formaat

LEDINDICATOR VOOR DE ACCU 
Geeft informatie over de huidige laadstatus  
van de accu

BEDIENING MET ÉÉN OF  
TWEE HANDEN
Flexibel werken

Accugrasmaaier HandyMower 22/18V P4A

NIEUW NIEUW
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Accugrasmaaier
PowerMax™ 32/36V P4A 

Accugrasmaaier
PowerMax™ 32/36V P4A 
zonder accu

Aanbevolen gazonoppervlak 200 m2

Maaibreedte 32 cm

Inhoud Incl. 2 systeemaccu’s P4A PBA 18V/45, incl. snellader P4A AL 1830 CV –

Artikelnr. 14621-20 14621-55

Accugrasmaaier PowerMax™ 32/36V P4A
Wendbaar, efficiënt en krachtig voor gazonoppervlakken tot 200 m². Met de PowerMaxTM is 
maaien niet langer een vervelende klus. De maaier levert optimale maairesultaten en maakt 
efficiënt opvangen mogelijk, zodat u in een mum van tijd van een perfect gemaaid gazon kunt 
genieten.

COMFORTABELE ERGOTEC-HANDGREEP
Garandeert comfortabel werken

POWERPLUS MOTOR
Hoge prestaties en borstelloos

SNIJDT TOT AAN DE RAND
Met gazonkammen aan de zijkanten

LEDINDICATOR VOOR DE ACCU
Geeft informatie over de huidige 
laadstatus van de accu

CUT & COLLECT SYSTEEM
Aanzienlijk meer gras in de grasbak

QUICKFIT
Centrale, in tien stappen verstelbare maaihoogte 
via QuickFit door eenvoudig indrukken en draaien

NIEUW NIEUW
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Accutrimmer 
EasyCut 23/18V P4A 

Accutrimmer 
EasyCut 23/18V P4A 
zonder accu

Accutrimmer 
ComfortCut 23/18V P4A 

Accutrimmer
ComfortCut 23/18V P4A
zonder accu

Looptijd van de accu Max. 45 min. Max. 56 min.

Draaibare trimkop – •

Accuvoeding 18 V li-ion/2,0 Ah – 18 V li-ion/2,5 Ah –

Inhoud Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/36, incl. acculader P4A AL 
1810 CV, incl. 5 RotorCut mesjes

Incl. 5 RotorCut mesjes Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/45, incl. acculader P4A AL 
1810 CV, incl. 5 RotorCut mesjes

Incl. 5 RotorCut mesjes

Artikelnr. 14700-20 14700-55 14701-20 14701-55

Accutrimmer EasyCut 23/18V P4A
• Voor het snel en efficiënt trimmen van graskanten
• Voor het maaien van gras op moeilijk bereikbare plaatsen
Onze lichte, verstelbare accutrimmers bieden meer bewegingsvrijheid 
omdat u geen stroomkabel nodig hebt!

VERSTELBARE HANDGREEP VOORKANT 
Voor de juiste werkpositie van verschillende 
gebruikers

EXTREEM LICHT (2,0 KG) 
Voor werken zonder moe worden

VERSTELBARE HOEK 
Voor het eenvoudig  
trimmen onder banken  
of andere obstakels

TELESCOPISCHE STEEL
Aanpasbaar aan de grootte van de gebruiker

EENVOUDIG OPBERGEN VAN  
RESERVEMESSEN
Altijd bij de hand tijdens gebruik

Op de afbeelding ziet u ook het 
geleidingswiel voor de trimmer, dat 
als accessoire verkrijgbaar is

KANTELBARE KOP
Voor het verticaal maaien van  
overhangende randen (alleen ComfortCut)

LEDINDICATOR VOOR DE ACCU
Geeft informatie over de huidige  
laadstatus van de accu

ROTORCUT MESJE
Voor een optimaal snoeiresultaat: diameter 
maaicirkel 23 cm

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW



Accuheggenscharen 
Snoerloos, handig, licht en gebruiksvriendelijk: met de GARDENA 
18V-accuheggenschaar trimt u zonder moeite kleine en middelgrote 
heggen. Voor hoge heggen en bomen gebruikt u de telescopische 
18V-producten.

En dankzij een duidelijk zichtbare ledindicator direct op het 
gereedschap bent u altijd op de hoogte van het actuele laadniveau. 
Zo weet u wanneer het tijd is om de accu op te laden of een andere 
accu aan te sluiten.

Verzorging  
van heggen  
en bomen

NIEUW
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Accuheggenschaar 
ComfortCut 50/18V P4A 

Accuheggenschaar 
ComfortCut 50/18V P4A 
zonder accu

Accuheggenschaar 
ComfortCut 60/18V P4A 

Accuheggenschaar 
ComfortCut 60/18V P4A 
zonder accu

Looptijd van de accu Max. 45 min. Max. 56 min.

Meslengte 50 cm  60 cm

Inhoud Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/36, incl. acculader P4A AL 
1810 CV

– Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/45, incl. acculader P4A AL 
1810 CV

–

Artikelnr. 14730-20 14730-55 14731-20 14731-55

Accuheggenschaar ComfortCut 50/18V P4A

EENVOUDIG EN VEILIG SNOEIEN 
Met ergonomisch ontworpen ErgoLine  
handgreep

NAUWKEURIG, SNEL EN SCHOON SNOEIEN
Dankzij optimale mesgeometrie

LICHTGEWICHT
Eenvoudig en comfortabel 
werken/dragen

STERKE 18V/2,0 AH  
LITHIUM-IONACCU
Voor veel verschillende toepassingen – 
onderdeel van het 18V-accusysteem

Handig en krachtig gereedschap voor kleine en middelgrote heggen.

LEDINDICATOR OP DE HANDGREEP
U ziet altijd de laadstatus tijdens  
het werk

TIPPROTECTOR
Beschermt het blad als  
het dicht bij de grond komt

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
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Telescopische accuheggen-
schaar THS 42/18V P4A 

Telescopische accuheggen-
schaar THS 42/18V P4A 
zonder accu

Telescopische accusnoeizaag
TCS 20/18V P4A 

Telescopische accusnoeizaag
TCS 20/18V P4A 
zonder accu

Looptijd van de accu Max. 100 min. Max. 50 min.

Maximale snoeihoogte tot 3,0 m tot 4,0 m

Inhoud Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/45, incl. acculader P4A AL 
1810 CV

– Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/45, incl. snellader P4A AL 
1830 CV, incl. schouderriem

Incl. schouderriem

Artikelnr. 14732-20 14732-55 14770-20 14770-55

Telescopische accuheggenschaar THS 42/18V P4A 
Comfortabel snoeien van hoge heggen vanaf een veilige positie op de grond – geen ladders nodig.

TELESCOPISCHE BUIS
Eenvoudig, comfortabel en veilig 
hoge heggen snoeien vanaf de grond

LEDINDICATOR OP DE HANDGREEP
U ziet altijd de laadstatus tijdens het 
werk

DRAAIBARE KOP
Snoei met gemak de bovenkant van de heg,  
altijd vanuit de comfortabelste positie bij de heg

UITSTEKENDE ERGONOMIE
De tweede handgreep is altijd binnen  
handbereik voor moeiteloos hoog snoeien

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
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GARDENA accublazer  
Krachtig, licht en handig, altijd en 
overal
De nieuwe lichtgewicht en compacte GARDENA PowerJet 18V 
accubladblazer zorgt voor kracht, snelheid en efficiëntie bij 
buitenreiniging. Voor gebruik rond uw huis en tuin.

Krachtig 
Sterke blaasprestaties doordat de moter is  
geplaatst in richting van de luchtdruk. Er is dus  
geen overbrenging (en krachtverlies) meer nodig.

Ledindicator voor de accu
U ziet altijd de laadstatus tijdens het werk.

Lichtgewicht 
Dankzij de perfecte ergonomie van de handgreep 
gecombineerd met het lage gewicht en de ideale 
balans werkt u eenvoudig en comfortabel.

Individueel instelbare snelheid 
Afhankelijk van het gebruik en de tuintoepassing stelt 
u de snelheid van de blazer eenvoudig in met slechts 
één vinger. 

2-in-1 
Het puntstraalmondstuk biedt meer flexibiliteit bij 
verschillende reinigingstoepassingen, zoals bij tuinen 
in steen. Dit garandeert een optimale verwijdering van 
alle soorten vuil.

Eenvoudige opberging
Door het compacte ontwerp en de afneembare 
elementen bespaart u ruimte bij het opbergen.

Reiniging NIEUW
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Accubladblazer 
Power Jet 18V P4A 

Accubladblazer 
PowerJet 18V P4A
zonder accu

Looptijd van de accu Max. 13-23 min.

Luchtvolume Max. 7,9 m³/min.

Inclusief accu • –

Inclusief lader • –
Gewicht 2,3 kg 1,8 kg

Inhoud Incl. puntstraalmondstuk, incl. systeemaccu P4A PBA 18V/45,  
incl. acculader P4A AL 1810 CV

Incl. puntstraalmondstuk

Artikelnr. 14890-20 14890-55

Accubladblazer PowerJet 18V P4A

PUNTSTRAALMOND-
STUK
Om de buis te verlengen 
en nauwkeuriger te 
werken

ERGONOMISCHE 
HANDGREEP 
Voor gebruiksgemak

KRACHTIGE AXIALE VENTILATOR
Met minder verlies van luchtstroom 
en een hoog luchtvolume van  
7,9 m³ per minuut voor geweldige 
blaasprestaties

KLEINE VOETJES
Om de bladblazer na 
het werk gemakkelijk 
neer te zetten

EEN VAN DE LICHTSTE 
BLAZERS OP DE MARKT
1,8 kg zonder accu

INDIVIDUEEL  
INSTELBARE SNELHEID

LEDINDICATOR VOOR DE ACCU

NIEUW NIEUW
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AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean
AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

GARDENA Medium drukreiniger
Compact en onafhankelijk

Reiniging

Innovatief, krachtig en zeer mobiel – deze drukreiniger wordt 
geleverd met veel accessoires zodat u meteen aan de slag 
kunt. Of u nu uw auto, terras, rolluiken of tuinmeubilair wilt 
schoonmaken, dankzij het slimme ontwerp, de praktische 
handgreep en het lage gewicht van slechts 1,5 kg werkt u heel 
comfortabel, zelfs voor langere tijd, met de drukreiniger. 

Perfect om vrijwel alles rond uw huis en 
tuin, of zelfs elders, te reinigen:

NIEUW



Zelfaanzuigend 
Zuigt water aan tot een diepte van  
2 m. Kan ook worden aangesloten  
op de drinkwatertoevoer. 

3 standen
De juiste druk voor alle materialen.

Licht en 
gebruiksvriendelijk
Eenvoudig in gebruik.

Schuimsproeier en 
waterzak
De premiumset wordt geleverd met een 
extra schuimhouder en een waterzak 
van 20 l voor mobiel gebruik.

Accu Medium drukreiniger 
AquaClean 24/18V P4A

LEDINDICATOR VOOR DE ACCU

SOFTCLEAN-MODUS
Voor maximale looptijd/gevoelig 
materiaal 3 stappen: 9-14-24 bar

OPBERGRUIMTE VOOR 
MONDSTUK

Middelhoge druk: 24 bar
Stroomsnelheid: 250 l/h

0°/15°/40°-REINIGINGSMONDSTUK
Instelbare richting!
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Accu Medium drukreiniger
AquaClean 24/18V P4A  

Accu Medium drukreiniger
AquaClean 24/18V P4A  
zonder accu

Accu Medium drukreiniger
AquaClean 24/18V P4A  
premiumset

Looptijd van de accu 2,5 Ah Hoog (24 bar): Max. 16 min., zacht (14 bar): Max. 20 min., ultrazacht (9 bar): Max. 38 min.

Max. doorvoercapaciteit Hoog (24 bar): 250 l/h, zacht (14 bar): 200 l/h, ultrazacht (9 bar): 180 l/h

Lengte aanzuigslang 5 m

Max. aanvoertemperatuur 45 °C

Inclusief accu/acculader • – •
Gewicht 1,9 kg 1,5 kg 1,9 kg

Inhoud Incl. systeemaccu P4A PBA 18V/45, incl. 
acculader P4A AL 1810 CV, incl. 0°-, 15°- en 
40°-reinigingsmondstuk, incl. lange en korte 
lans, incl. OGS-aansluiting voor tuinslang, incl. 
aanzuigslang van 5 m met OGS-aansluitingen, 
filter

Incl. 0°-, 15°- en 40°-reinigingsmondstuk, 
incl. lange en korte lans, incl. OGS-aansluiting 
voor tuinslang, incl. aanzuigslang van 5 m met 
OGS-aansluitingen, filter

Incl. systeemaccu P4A PBA 18V/45, incl. 
acculader P4A AL 1810 CV, incl. 0°-, 15°- en 
40°-reinigingsmondstuk, incl. lange en korte 
lans, incl. OGS-aansluiting voor tuinslang, incl. 
aanzuigslang van 5 m met OGS-aansluitingen en 
filter, incl. waterzak van 20 l, inclusief mondstuk 
voor reinigingsmiddel

Artikelnr. 14800-20 14800-55 14800-31

NIEUW NIEUW NIEUW



GARDENA accupompen 
De onafhankelijke en krachtige manier 
om te pompen
Gebruik gewoon gratis regenwater uit de regenton om uw tuin 
efficiënt te besproeien. Het is nog eenvoudiger als u uw GARDENA 
spuitpistolen, sproeiers of kleine sprinklers aansluit.
Wilt u een kinderzwembad of een boot vol regenwater leegpompen? 
Dan is de dompelpomp voor helder water uw mobiele oplossing, 
vooral als er geen stroomaansluiting in de buurt is.

Pompen
NIEUW
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Artikelbeschrijving Dompelpomp voor helder 
water 2000/2 18V P4A

Dompelpomp voor helder 
water 2000/2 18V P4A
zonder accu

Regentonpomp
2000/2 18V P4A

Regentonpomp
2000/2 18V P4A 
zonder accu

Looptijd van de accu 2,5 Ah Modus 1 (2,0 bar): max. 18 min. Modus 2 (1,3 bar): max. 35 min. 
Modus 3 (0,4 bar): max. 65 min.

Modus 1 (2,0 bar): max. 18 min. Modus 2 (1,3 bar): max. 35 min. 
Modus 3 (0,4 bar): max. 65 min.

Max. doorvoercapaciteit 2.000 l/h 2.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 20 m/2,0 bar 20 m/2,0 bar
Inhoud Incl. systeemaccu P4A PBA 

18V/45, incl. acculader P4A AL 
1810 CV

– Incl. systeemaccu P4A PBA 
18V/45, incl. acculader P4A AL 
1810 CV

–

Artikelnr. 14600-20 14600-55 14602-20 14602-55

Vermogensregeling
Met drie verschillende vermogensni-
veaus vindt u altijd de juiste balans 
tussen pompprestaties en looptijd van 
de accu. Inclusief timerfunctie voor 
5/10/15 minuten.

Beschermkap  
De pomp en de accu kunnen buiten 
worden bewaard – het deksel  
beschermt de accu tegen regen. 

Filtersysteem
In de pompbescherming is een 
fijnmazig filter geïntegreerd. 
Uitneembaar en eenvoudig schoon  
te maken.

2 m kabelaansluiting
Voor flexibele, droge plaatsing van de 
accu-unit.

GARDENA regentonpomp 2000/2 18V P4A

TELESCOPISCHE BUIS UIT  
ROBUUST ALUMINIUM
Voor eenvoudige bediening  
en knikvrije slanggeleiding 

KLEINE POMP,  
HOOG VERMOGEN
2000 l/h en 2,0 bar.
Daarom ook geschikt voor 
kleinere sprinklers

FILTERSYSTEEM

REGELKLEP
Voor een fijne afstelling van de 
pompprestaties, bijv. bij gevoelige 
planten. Voorkomt restwaterdoorvoer 
nadat de pomp is uitgeschakeld 

FLEXIBELE ROESTVRIJSTALEN HAAK 
Om de accu aan een regentonpomp te 
bevestigen

VLAKKE AANZUIGING TOT 5 MM 
Met verwijderde voet

EENVOUDIG TRANSPORT 
Dankzij het uitneembare accuvak

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW



Wat is de looptijd  
van de gekozen accu?
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Accu en acculader/startsets 
Vanaf 2021 biedt GARDENA 3 accu’s aan uit de POWER FOR ALL ALLIANTIE: 2,0 Ah, 2,5 Ah  
en 4,0 Ah. De accu’s van 3,0 Ah, 5,0 Ah en 6,0 Ah zijn extra verkrijgbaar in de alliantie. Op deze 
manier vindt iedereen de perfecte match voor zijn of haar klussen. Houd er rekening mee dat de 
2,0Ah-accu alleen wordt aangeboden in gebruiksklare sets en niet als aparte accu wordt verkocht.

De nieuwe 18V-accu’s van GARDENA zijn allemaal compatibel met tal van andere gereedschappen 
voor rond uw huis en tuin. Zo moet u niet voor elk product een extra accu te kopen. U bespaart geld 
en kunt altijd flexibel werken!

Systeemaccu PBA 18V/36 
Lichtgewicht, voor kleinere klussen. 

Systeemaccu PBA 18V/45 
De universele accu voor alle werkzaamheden in de tuin. 
De perfecte balans tussen looptijd en gewicht.

Systeemaccu PBA 18V/72
Voor alle werkzaamheden in de tuin, extra looptijd of 
extra vermogen.

Systeemaccu 
2,0 Ah  
PBA 18V/36

Systeemaccu 
2,5 Ah  
PBA 18V/45

Systeemaccu 
3,0 Ah

Systeemaccu 
4,0 Ah 
PBA 18V/72

Systeemaccu 
5,0 Ah 

Systeemaccu 
6,0 Ah 

Accugrasmaaier
PowerMax™ 32/36V P4A
Artikelnr. 14621

160 m2 200 m2 240 m2 320 m2 400 m2 480 m2 

Accugrasmaaier
HandyMower 22/18V P4A
Artikelnr. 14620

Max. 20 min.
50 m2 
Max. 25 min.

Max. 30 min. Max. 40 min. Max. 50 min. Max. 60 min.

Accutrimmer
EasyCut 23/18V P4A
Artikelnr. 14700

Max. 45 min. Max. 56 min. Max. 68 min. Max. 90 min. Max. 113 min. Max. 135 min.

Accutrimmer
ComfortCut 23/18V P4A
Artikelnr. 14701

Max. 45 min. Max. 56 min. Max. 68 min. Max. 90 min. Max. 113 min. Max. 135 min.

Accuheggenschaar
ComfortCut 50/18V P4A
Artikelnr. 14730

Max. 45 min. Max. 56 min. Max. 68 min. Max. 90 min. Max. 113 min. Max. 135 min.

Accuheggenschaar
ComfortCut 60/18V P4A
Artikelnr. 14731

Max. 45 min. Max. 56 min. Max. 68 min. Max. 90 min. Max. 113 min. Max. 135 min.

Regentonpomp
2000/2 18V P4A
Artikelnr. 14602

Max. 14-52 min. Max. 18-65 min. Max. 22-78 min.
Max. 29-104 
min.

Max. 36-130 
min.

Max. 43-156 
min.

Dompelpomp voor helder water  
2000/2 18V P4A
Artikelnr. 14600

Max. 14-52 min. Max. 18-65 min. Max. 22-78 min.
Max. 29-104 
min.

Max. 36-130 
min.

Max. 43-156 
min.

Accu Medium drukreiniger 
AquaClean 24/18V P4A
Artikelnr. 14800

Max. 13-31 min. Max. 16-38 min. Max. 19-46 min. Max. 25-62 min.
Max. 31-130 
min.

Max. 40-92 min.

Accubladblazer
PowerJet 18V P4A
Artikelnr. 14890

Max. 10-18 min. Max. 23-23 min.  Max. 15-25 min. Max. 18-36 min.* Max. 21-46 min.* Max. 26-50 min.*

* 10% meer vermogenWij raden de volgende accu aan
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Accuoverzicht

Artikelbeschrijving System Accu P4A
PBA 18V/36 

System Accu P4A
PBA 18V/45 

System Accu P4A
PBA 18V/72

Lader P4A 
AL 1830 CV

Snellader P4A 
AL 1830 CV

Accutechnologie Li-Ion Li-Ion Li-Ion – –

Accuspanning 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Accucapaciteit 2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah – –

Volledig opladen met AL 
1830 CV

45 min 60 min 95 min – –

Gebruiksklaar opladen tot 
80% met AL 1830 CV

32 min 40 min 64 min – –

Gewicht 360 g 360 g 660 g 60 g 400 g

Geschikt voor 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890 PBA 18V and 14902, 14903, 14905

Artikelnr. 14902-20 14903-20 14905-20 14900-20 14901-20

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Artikelbeschrijving Startset P4A
PBA 18V/45 + AL 
1830 CV

Startset P4A
2 x PBA 18V/45 + AL 
1830 CV

Startset P4A
PBA 18V/72 + AL 
1830 CV

Starter-Kit 
P4A PBA 18V/36 + 
AL1810 CV

Starter-Kit 
P4A PBA 18V/45 + 
AL1810 CV 

Accutechnologie Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Accuspanning 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Accucapaciteit 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah

Volledig opladen met AL 
1830 CV

60 min 60 min 95 min – –

Gebruiksklaar opladen tot 
80% met AL 1830 CV

40 min 40 min 64 min – –

Gewicht 760 g 1120 g 1000 g 420 g 420 g

Geschikt voor 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890

Artikelnr. 14906-20 14907-20 14908-20 14909-20 14910-20

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW



TBD MAX

Gereedschappen 
met geïntegreerde 
accu voor kleine 
tuinen
Perfecte oplossingen voor tuinwerkzaamheden op 
uw terras, in uw kleine tuin of zelfs op uw balkon 
Een nette afwerking voor gazons en struiken met een oplaadbare accu. Zorgt voor 
superstrakke en schone randen, en maakt het trimmen en vormgeven van uw buxussen, 
kleine heggen en struiken supereenvoudig.
De kruimeldief met accu voor binnen en buiten is een allrounder die zowel nat als droog  
vuil opneemt. Altijd in de buurt om uw probleem in een handomdraai op te lossen.



g e ï n t e g r e e r d e  a c c u  v a n  g a r d e n a 29

Accutrimmer
SmallCut Li-23R

Accugrasschaar
ClassicCut Li

Accugrasschaar
ComfortCut Li

Accugrasschaar  
ClassicCut Li 
Set

Accugrasschaar  
ComfortCut Li 
Set

Looptijd van de accu Max. 40 min. Max. 50 min. Max. 80 min. Max. 50 min. Max. 80 min.

m per looptijd Max. 1.000 m graskant Max. 800 m graskant Max. 1.400 m graskant Max. 800 m graskant Max. 1.400 m graskant

Diameter maaicirkel 230 mm – – – –

Maaibreedte – 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
Snelle meswissel zonder 
gereedschap 

– • • • •

Draaibare comforthandgreep – – • – •

Artikelnr. 9822-20 9853-20 9856-20 9855-20 9858-20

29

Gazononderhoud

Toepassingen

Grasschaar voor het knippen van graskanten. Snoeischaren om buxus en kleine struiken vorm te 
geven.

Met telescopische as in een rechte stand.
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Accubuitenstofzuiger 
EasyClean Li
Looptijd van de accu: Max. 20 min.

Stroomsnelheid: Max. 1500 l/min.

Art.nr. 9339-20

Accuheggenschaar
EasyCut Li

Accugras- en buxusschaar  
ClassicCut Li 
Set

Accugras- en buxusschaar  
ComfortCut Li 
Set 

Looptijd van de accu Max. 60 min. Max. 50 min. Max. 80 min.

m2 per looptijd Max. 150 m2 heggen Max. 800 m graskant Max. 800 m graskant 

Meslengte 40 cm 12 cm 12 cm
Ergonomische handgreep ErgoTec • •

Tipprotector • – –

Artikelnr. 9836-20 9854-20 9857-20

 Tip

Verzorging van heggen en  
bomen

Reiniging 

Gebruik 
• Voor binnen en buiten 
• Nat en droog
• Voor fijn, grof en nat vuil
• Voor dagelijks gebruik

Op zoek naar Gardena 40V-producten?  
U vindt alle informatie op gardena.com



GARDENA Service
Altijd aan de veilige kant
Ga voor meer informatie over onze producten naar onze website gardena.com. Dankzij 
uitgebreide planningshulpmiddelen voor bewateringssystemen en pompen kiest u gemakkelijker 
het juiste product. Hebt u nog vragen over onze producten, accessoires of reserveonderdelen. 
Onze bekwame GARDENA Service helpt u graag.
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