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Original GARDENA System
Zákazníci důvěřují výrobkům Original GARDENA System již více  
než 45 let – nyní je Original GARDENA System ještě lepší
Nové spojovací díly Original GARDENA systému se vyznačují vysokým stupněm pohodlí při používání,  
velkou spolehlivostí, dlouhou životností a vysokou kvalitou výrobků. 
Kromě toho všechny systémové díly do sebe skvěle zapadají.

Neklouzavý rýhovaný povrch  
zaručuje bezproblémovou  
a pohodlnou montáž.

Spojka

K prodloužení hadice,  
ale také k přechodu z hadic  
19 mm (3/4") na hadice  
13 mm (1/2").

Rychlospojka

Pro použití na začátku hadice.

Stopspojka

Na konec hadice  
s integrovanou stop-funkcí: 
odpojení = voda se 
automaticky zastaví. 
připojení = voda opět teče.

Rýhované úchopy z měkkého plastu 
pro pohodlnou manipulaci.

Šroubení

Pro připojení na vodovodní 
kohoutek.

Umožňuje snadnou výměnu  
zavlažovacích přístrojů bez únavného 
chození k vodovodnímu kohoutku.

Nové barevné označení ulehčuje správné přiřazení dílů:
• světlé díly na začátek hadice - pro připojení na vodovodní kohoutek
• tmavé díly na konec hadice - tmavá stopspojka + zavlažovací přístroje

Speciálně tvarovaná převlečná matice 
pro vysokou přídržnost hadice.

Opravka

Pro rychlou a bezpečnou opravu 
hadice bez nářadí.

Spojení se uvolní snadným  
zatáhnutím za rychlospojku.

Konec hadice

Začátek hadice

Opravka

Začátek u 
vodovodního 
kohoutku

Spojky na hadici
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Název výrobku Šroubení Šroubení Šroubení
Č. výrobku 18200-29 18201-29 18202-29
EAN kód

4 078500 011334 4 078500 011525 4 078500 011433
Husqvarna obj. č. 967311901 967312401 967312801
Baleno po ks/Paletová jednotka 12 / 2304 24 / 2304 12 / 2304
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení

Č. výrobku 18200-50 18201-50 18202-50
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967312001 967312501 967312901
Baleno po ks/Paletová jednotka 20 / 7920 50 / 10.000 50 / 10.500
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8) se závitem 

21 mm (G 1/2)
Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2) se závitem 
26,5 mm (G 3/4)

Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem 
33,3 mm (G 1)

Zvláštnosti Snadná, příjemná manipulace díky novému tvaru

Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku
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Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku

Název výrobku 4-cestný rozdělovač 2-cestný ventil Průtokoměr 1

Č. výrobku 8194-20 8193-20 8188-29
EAN kód

4 078500 818896
Husqvarna obj. č. 901160801 901160701 966781201
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 104 24 / 240 4 / 288
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevné blistrové balení
Prodej/Info – – –
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek Možnost připojení na vodovodní kohoutek Pro kontrolu spotřeby vody, měří protečené 

množství vody
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem 

33,3 mm (G 1), vodovodní kohoutek 21 mm  
(G 1/2) se závitem 26,5 mm (G 3/4)

Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G3/4) se závitem 
33,3 mm (G1), vodovodní kohoutek 21 mm 
(G1/2) se závitem 26,5 mm (G 3/4)

Vodovodní kohoutek, sprcha, zavlažovač, čerpa-
dlo, rychlospojka/konektor

Obsah – – –
Zvláštnosti K provozu až 4 přípojných přístrojů, regulovatelný 

a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDE-
NA zavlažovací počítače nebo hodiny

K provozu až 2 přípojných přístrojů,  
regulovatelný a uzavíratelný průtok vody,  
vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače 
nebo hodiny

Čtyři funkce jednoduše volitelné pomocí tlačítka: 
spotřeba vody za den, za sezónu, za zalévací 
cyklus a aktuální průtok vody (l/ min), baterie je 
součástí balení

Název výrobku Výkyvná přípojka na vodovodní 
kohoutek

Výkyvná přípojka na vodovodní 
kohoutek

Přípojka na ventil 2-cestný ventil

Č. výrobku 2998-20 2999-20 2908-20 940-20
EAN kód

4 078500 299800
Husqvarna obj. č. 901031901 901032001 901024401 900877401
Baleno po ks/Paletová jednotka 10  / 850 10  / 850 6 / 1296 6 / 684
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení – Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení

Č. výrobku – 998-50 – –
EAN kód – – –

Husqvarna obj. č. 900884301
Baleno po ks/Paletová jednotka – 10 / 3130 – –
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení Pro vodovodní kohoutky se závitem 

33,3 mm (G1), 26,5 mm (G 3/4), 
23 mm (G 5/8) a 21 mm (G1/2)

Pro vodovodní kohoutky 26,5 mm 
(G 3/4) se závitem 33,3 mm (G 1) + 
vodovodní kohoutek  
21 mm (G 1/2) se závitem 26,5 
mm (G 3/4)

Vodovodní kohoutky bez závitu s 
vnějším průměrem od 14 do 17 mm

Vodovodní kohoutek 26,5 mm  
(G 3/4) se závitem 33,3 mm (G 1)

Zvláštnosti Bez zalamování a přetáčení hadice u vodovodního kohoutku díky otočné a 
výkyvné přípojce; ideální pro použití u vozíků na hadici

Odolný vůči korozi K provozu 2 přípojných přístrojů, 2 
plynule regulovatelné výstupy

1
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Název výrobku Adaptér pro vnitřní vodovodní 
kohoutky 1

Perličkový závitový adaptér Perličkový závitový adaptér Hadicová rychlospojka

Č. výrobku 8187-20 2906-20 2910-26 2917-26
EAN kód

4 078500 291088 4 078500 291781
Husqvarna obj. č. 901160201 901023901 901024901 901027001
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 850 6 / 1728 12 / 1728 12 / 1728
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – Prodej pouze v kompletním balení
Použití Možnost připojení na vodovodní 

kohoutek
Pro připojení GARDENA systémů na vodovodní kohoutek  

s perličkovou hlavou
Přechod z hadicového šroubení
na GARDENA vodovodní kohoutek

Možnosti připojení Vnitřní vodovodní kohoutky  
s vnitřním a vnějším závitem, vnitřní 
závit  M 22 x 1, vnější závit M 24 
x 1

Vnitřní závit M 22 x 1 a vnější závit 
26,5 mm (G 3/4)

S vnějším závitem M 24 x 1 a vněj-
ším závitem 26,5 mm (G 3/4)

Závit 26,5 mm (G 3/4)

Zvláštnosti Rychlé připojení a odpojení dílů 
Original GARDENA System po jed-
norázové výměně perličkové hlavy, 
montážní pomůcka je součástí 
dodávky

Např. pro použití v kuchyni a koupelně Např. pro použití na pračku,  
s dětskou pojistkou: Uvolnit 
otočením

Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku

1
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Original GARDENA System – Možnosti připojení na začátku hadice

Název výrobku Rychlospojka Rychlospojka Rychlospojka Premium 1 Rychlospojka Premium 1

Č. výrobku 18215-29 18216-29 8166-50 8167-50
EAN kód

4 078500 011846 4 078500 011907 4078 5363 4078 5370
Husqvarna obj. č. 967314301 967314801 901156301 901156801
Baleno po ks/Paletová jednotka 24 / 1728 12 / 1584 10 / 1584 10 / 1584
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení
Č. výrobku 18215-50 18216-50 – –
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967314401 967314901 – –
Baleno po ks/Paletová jednotka 50 / 5600 10 / 3430 – –
Použití Začátek hadice Začátek hadice Začátek hadice Začátek hadice
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2")  

a 15 mm (5/8")
Hadice 19 mm (3/4") Hadice 13 mm (1/2") Hadice 19 mm (3/4")

Zvláštnosti POWER GRIP - speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přídržnost 
hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z měkké-

ho plastu zajišťují pohodlnou manipulaci

Moderní design pro náročné, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého 
plastu, vysoká přídržnost hadice díky pevné svěrné matici z kvalitního kovu

1
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Název výrobku Stopspojka Stopspojka Stopspojka Premium 1 Stopspojka Premium 1

Č. výrobku 18213-29 18214-29 8168-50 8169-50
EAN kód

4 078500 011761 4 078500 011662 4078 5387 4078 5394

Husqvarna obj. č. 967313301 967313801 901157401 901157901
Baleno po ks/Paletová jednotka 24 / 1728 12 / 1584 10 / 1584 10 / 1584
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení
Č. výrobku 18213-50 18214-50 – –
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967313401 967313901 – –
Baleno po ks/Paletová jednotka 50 / 5600 10 / 3430 – –
Použití Konec hadice Konec hadice Konec hadice Konec hadice
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm 

(5/8")
Hadice 19 mm (3/4") Hadice 13 mm (1/2") Hadice 19 mm (3/4")

Zvláštnosti POWER GRIP - speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přídržnost 
hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z 

měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci, snadná výměna koncových 
přípojných přístrojů, odpojení = voda se automaticky zastaví, zastrčení = 

voda začne proudit

Moderní design pro náročné, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého 
plastu, snadná výměna koncových přípojných přístrojů, odpojení = voda 

se automaticky zastaví, zastrčení = voda začne proudit, vysoká přídržnost 
hadice díky pevné svěrné matici z kvalitního kovu

Original GARDENA System – Možnosti připojení na konci hadice

1
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Original GARDENA System – Možnosti připojení na konci hadice

Název výrobku Adaptér Přípojka
Č. výrobku 2921-29 2920-26
EAN kód

4 078500 292122 4 078500 292085
Husqvarna obj. č. 901027701 901027301
Baleno po ks/Paletová jednotka 12  / 1728 6 / 1728
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Použití K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Original GARDENA 

System
K připojení zavlažovačů na rychlospojky Original GARDENA System

Možnosti připojení Závit 26,5 mm (G 3/4) Závit 13,2 mm (G 1/4)

Název výrobku Regulační stopspojka Regulační stopspojka Spojka s regulačním ventilem Regulační ventil
Č. výrobku 2942-29 2943-29 2976-29 2977-29
EAN kód

4 078500 294294 4 078500 294393 4 078500 297691 4 078500 297790
Husqvarna obj. č. 901030901 901031201 901031501 901031801
Baleno po ks/Paletová jednotka 12 / 792 6 / 792 6 / 576 6 / 576
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Použití Konec hadice Konec hadice K plynulé regulaci a uzavření  

průtoku vody v průběhu hadice
K plynulé regulaci a uzavření 
průtoku vody v průběhu hadice na 
výstupu Y-kusu

Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm 
(5/8")

Hadice 19 mm (3/4") Rychlospojka, stopspojka Rychlospojka, stopspojka

Zvláštnosti Snadná výměna koncových přístrojů, obzvláště při vysokém tlaku vody, 
regulace a uzavírání průtoku vody

Ideální pro regulaci dosahu 
zavlažovače

Jednoduché zatažení uvolní spojení

Original GARDENA System – Možnosti připojení na konci hadice
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Název výrobku Opravka Opravka Spojka Y-kus
Č. výrobku 18232-29 18233-29 2931-29 2934-29
EAN kód

4 078500 012140 4 078500 012102 4 078500 293129 4 078500 293495
Husqvarna obj. č. 967315601 967316101 901029001 901030201
Baleno po ks/Paletová jednotka 24 / 1728 12 / 1584 24 / 2304 12 / 2592
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení
Č. výrobku 18232-50 18233-50 931-50 934-50

Husqvarna obj. č. 967315701 967316201 900875501 900876701
Baleno po ks/Paletová jednotka 30 / 5760 10 / 2000 50 / 10500 12 / 4032
Použití Oprava hadice Oprava hadice Spojení hadic Odbočení hadice
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm 

(5/8")
Hadice 19 mm (3/4") Rychlospojka, stopspojka Rychlospojka, stopspojka

Zvláštnosti Rychlá oprava hadice bez nástroje: vyřízněte poškozenou část hadice 
– nasaďte opravku – hotovo

K prodloužení hadice, pro přechod  
z hadic 19 mm (3/4") na hadice  
13 mm (1/2")

K odbočení hadice, pro přechod
z hadic 19 mm (3/4“) na hadice
13 mm (1/2“)

Original GARDENA System – Možnosti připojení v průběhu hadice

Název výrobku Základní vybavení Základní vybavení
Č. výrobku 18291-20 18296-20
EAN kód

4 078500 010184
Husqvarna obj. č. 967305201 967305401
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 600 6 / 540
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – –
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem  

26,5 mm (G 3/4) a 33,3 mm (G 1)
Hadice 19 mm (3/4“) a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)  
a 33,3 mm (G 1)

Informace o produktu, viz výrobek 18202/5305, 18215, 18213, 18300  18202/5305, 18216, 18214, 18300
Obsah 1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300  1 x 18202/5305, 18216, 18214, 18300

Original GARDENA System – sady
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GARDENA Profi-System

GARDENA Profi-System
Systém pro větší sílu a průtok vody
GARDENA Profi-System najde uplatnění tam, kde je zapotřebí hodně vody a musí se překonávat velké vzdálenosti.  
Proto je tento systém vhodný ve spojení s výkonnými čerpadly a je konstruován speciálně pro hadice 19 mm (3/4").

S vhodnými systémovými díly pro přechod z dílů Profi-System na díly Original GARDENA System.

Název výrobku Profi-System-šroubení Profi-System-regulační stopspojka Profi-System-přechodka se stopspojkou 1

Č. výrobku 2817-20 2819-20 2814-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901020401 901020801 901020201
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1120 6 / 480 10 / 1320
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – –
Použití Začátek hadice Konec hadice Konec hadice
Možnosti připojení Hadice 19 mm (3/4") Hadice 19 mm (3/4") Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti Vysoká přídržná síla hadice díky speciálnímu 

připojení, jednoduché zatáhnutí spojení uvolní
Snadná výměna přípojných přístrojů při vysokém 
tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody, vy-
soká přídržnost hadice díky speciálnímu připojení

Odpojení = voda se automaticky zastaví, připo-
jení = voda začne proudit, pro připojení všech 
přípojných přístrojů Original GARDENA System 
na Profi-System, pro přechod na hadice 13 mm 
(1/2") se spojkou 931

Název výrobku Profi-System-šroubení 1 Profi-System-šroubení 1

Č. výrobku 2801-20 2802-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901019701 901019901
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1560 10 / 1320
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – –
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2) se závitem 26,5 mm (G 3/4) Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem 33,3 mm (G 1)
Zvláštnosti – Vhodné pro všechna GARDENA čerpadla (kromě č.v.1490, 1740, 1742)

GARDENA Profi-System

1

1
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GARDENA Profi-System

GARDENA Profi-System

Název výrobku Profi-System-Y-redukční kus 1 Profi-System-T-kus 1 Profi-System-přípojka 1

Č. výrobku 2834-20 2835-20 2821-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901021801 901021901 901020901
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 936 6 / 792 6 / 1728
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – –
Použití Přechod z Profi-System na  

Original GARDENA System
Přechod z Profi-System na  
Original GARDENA System

K připojení zavlažovacích přístrojů  
s vnitřním závitem na Profi-System

Možnosti připojení 1 vstup Profi-System, 2 výstupy  
Original GARDENA System

1 vstup Profi-System, 1 výstup Profi-System,  
1 výstup Original GARDENA System 

Závit 26,5 mm (G 3/4)

Název výrobku Profi System spojka1 Profi-System-redukční spojka 1 Profi-System-Y-kus
Č. výrobku 2831-20 2830-20 2833-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901021501 901021301 901021701
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1560 10 / 1560 6 / 792
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – –
Použití Ke spojování nebo prodloužení hadic Přechod z Profi-System na  

Original GARDENA System
K odbočení hadice v rámci Profi-Systemu

Možnosti připojení 1 x 3/4" vstup a 1 x 3/4" výstup 1 vstup Profi-System,  
1 výstup Original GARDENA System

1 x 3/4" vstup a 2 x 3/4" výstupy

1

1
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GARDENA Profi-System

Název výrobku Profi-System-postřikovač 1 Profi-System-postřikovací sprcha
Č. výrobku 2818-20 2847-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901020601 901022101
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 900 4 / 312
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Tvar vodního paprsku Plný, rozprašovací paprsek Sprchový, plný, rozprašovací paprsek
Vlastnosti Plynule nastavitelný tvar vodního paprsku, uzavíratelný průtok vody
Možnost přestavění na Original 
GARDENA System

– •

Zvláštnosti Velký průtok, mosazná tryska Ochranný kroužek na sprchové hlavici

Pro větší přídržnou sílu a vyšší průtok vody

Pro hadice 19 mm (3/4").

Mnoho způsobů použití

Použití tam, kde

- je zapotřebí hodně vody

- je nutno překonat velké vzdálenosti

- se používají výkonná čerpadla. 

1
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Čištění zaschlých nečistot -  
pomocí bodového paprsku

Zavlažování záhonků - pomocí 
vějířového sprchového paprsku 

Zavlažování rostlin - pomocí 
měkkého proudu vody

 

Zavlažování citlivých rostlin - 
pomocí jemné rozprašovací mlhy

Multifunkční sprchy – skvělé pro všechny druhy  
zavlažovacích a čistících úkolů

Zavlažovací tyče – perfektní pro všechny druhy zavlažovacích a 
čisticích úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech

Výrobky podle požadavků uživatelů
Speciálně vyvinuté a určené pro různé účely použití:

Sprchy –  
perfektní pro zavlažovací úkoly

Postřikovače –  
skvělé pro čistící úkoly

GARDENA příslušenství  
k zavlažování
Pro každý účel správný model
Nová generace zavlažovacích přístrojů se vyznačuje:
• sortimentem výrobků orientovaných podle účelu použití
• moderní odolností vůči mrazu pro dlouhodobou kvalitu
• velmi snadnou manipulací díky ergonomickému spouštěči s integrovanou aretací
• pohodlnou, jednoruční regulací objemu vody
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Název výrobku Čisticí postřikovač Čisticí postřikovač Classic Čisticí postřikovač Classic Čisticí postřikovač Premium
Č. výrobku 18300-20 18301-20 18303-20 18305-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967305901 967306301 967099701 967102101
Baleno po ks/Paletová jednotka 24 / 960 10 / 440 5 / 420 5 / 420
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení – –
Také ve volném provedení
Č. výrobku 18300-50 – – –
EAN kód – – –

Husqvarna obj. č. 967306201
Baleno po ks/Paletová jednotka 35 / 2940 – – –
Použití Ideální k čištění intenzivních nečistot, rovněž také k jemnému postřiku
Tvar vodního paprsku Bodový paprsek, jemná mlha - plynule nastavitelné
Ochrana před mrazem • • • •
Impulsní spouštění – • • •
Trvalá aretace – • • •
Regulovatelné množství vody – • • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• • • •

Zvláštnosti Neztratitelné postřikovací pouzdro Neztratitelné pouzdro, regulovatelný 
a zastavitelný průtok vody, pevné 
kovovo-plastové provedení

Přípojné přístroje Classic - skvělé pro čisticí úkoly

NOVINKA NOVINKA
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Název výrobku Zavlažovací sprcha Classic Multifunkční sprcha Classic
Č. výrobku 18311-20  18313-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967307001 967307201
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 300 5 / 300
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení –
Použití Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a ploch Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a záhonků, rovněž k účinnému 

čištění
Tvar vodního paprsku Sprchový paprsek Sprchový, perličkový,  9-bodový plný paprsek
Ochrana před mrazem • •
Impulsní spouštění • •
Trvalá aretace • •
Uzavíratelné množství vody • •
Regulovatelné množství vody • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• •

Zvláštnosti 3-bodový plný paprsek pro velkou čisticí sílu, integrované sítko na nečistoty, 
které lze vyjmout a vyčistit

Přípojné přístroje Classic - perfektní pro zavlažovací úkoly
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Přípojné přístroje Comfort

Název výrobku Sprcha pro citlivé  
rostliny Comfort 1

Sprcha pro záhonky  
Comfort 1

Multifunkční sprcha Comfort Multifunkční sprcha Premium

Č. výrobku 18321-20 18319-20 18315-20 18317-20
EAN kód

4 078500 017244 4 078500 017336

Husqvarna obj. č. 967632801 967632701 967102201 967102401
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 240 4 / 300 4 / 224 4 / 224
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – – – –
Použití Ideální pro jemné zavlažování květin 

a citlivých rostlin, bylinek a sazenic
Ideální k zavlažování záhonků a 
větších ploch

Skvělé pro zavlažování květinových záhonků, rostlin v květináčích a citlivých 
rostlin, rovněž také pro účinné čištění a odstraňování nečistot

Tvar vodního paprsku Jemná mlha, sprchový paprsek Koncentrovaný a vějířovitý měkký 
postřik

Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový, sprchový a plochý 
paprsek

Stopka proti odkapávání – • – –
Ochrana před mrazem • • – –
Nastavitelná šířka postřiku – • – –
Obsah – – – –
Zvláštnosti Spouštěč On/Off, aretace, regulovatelný a zastavitelný průtok vody, rukojeť s prvky z měkkého plastu,  

měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana proti poškození

Integrovaný moderní systém proti 
odkapávání zabraňuje vytékání vody 
ze zavlažovacího přístroje po ukon-
čení zavlažování; sítko na nečistoty 
lze vyjmout a vyčistit

1

NOVINKA NOVINKA
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Zalévací tyče  - skvělé pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech

Název výrobku Postřikovací zalévací tyč Comfort Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort
Č. výrobku 18334-20 18335-20
EAN kód

4 078500 017282 4 078500 017268

Husqvarna obj. č. 967633001 967632901
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 96 6 / 96
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Použití Ideální k zavlažování a čištění těžce dostupných míst Ideální k zavlažování závěsných květináčů nebo rostlin v květináčích na 

vzdálenějších místech
Tvar vodního paprsku Rozprašovací a plochý paprsek Rozprašovací a perličkový paprsek
Zvláštnosti Naklápěcí sprchová hlavice (200°), spouštěč On/Off, aretace, regulovatelný a zastavitelný průtok vody, rukojeť s prvky z měkkého plastu,  

měkký plastový kroužek jako ochrana sprchové hlavice před poškozením, ochrana proti mrazu, délka 90 cm, lze jí pověsit pro úsporné skladování

Název výrobku Zahradní sprcha duo Zahradní sprcha trio Zahradní sprchy - akční nabídka
Č. výrobku 959-20 960-20 958-30
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900880501 900880601 900880301
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 72 1 / 40 10 / 90
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton 4-barevná informační karta
Prodej/Info – – Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Maximální výška 207 cm 220 cm –
Tvar vodního paprsku Sprchový paprsek, jemná mlha Sprchový paprsek, jemná mlha –
Kolík • • –
Třínohý stativ – • –
Informace o výrobku Sprchový paprsek, průtok vody plynule regulova-

telný a uzavíratelný
Obsah 10 x 958
Zvláštnosti Výškově nastavitelná, odnímatelná sprchová hlavice se spojovací hadicí o délce 1,3 m

Zahradní sprchy
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GARDENA zavlažovače
Optimální zavlažování pro každou zahradu
GARDENA nabízí optimální zavlažovače pro velké i malé plochy, pro jakýkoliv tvar zahrady nebo trávníku.

Všechny GARDENA zavlažovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a zaručují spolehlivé a rovnoměrné zavlažování.

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu. Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bary před zavlažovačem.

Kruhové a víceplošné  
zavlažovače

Od jednoduchých maloplošných 
zavlažovačů až po technicky  
vyspělé modely.

S rozmanitými možnostmi nastavení.

Velkoplošné  
zavlažovače

Pro plochy do 490 m2. Dle volby 
lze jemně nastavit buď zavlažování 
sektoru nebo plného kruhu. 

Čtyřplošné  
zavlažovače

Pro rovnoměrné zavlažování  
čtvercových a obdélníkových  
ploch bez tvorby kaluží.

Vysoká kvalita díky zesílené trubce 
trysky a kluzné spojce. Plynule  
nastavitelný dosah. 

Pro plochy od 90 do 350 m2.
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Kruhové zavlažovače

Název výrobku Rozprašovací zavlažovač 
Classic – akce

Rozprašovací zavlažovač 4-plošný zavlažovač 
Twist Classic – akce

Kruhový zavlažovač 
Classic Foxtrott

6-plošný zavlažovač 
Boogie Classic

Č. výrobku 969-20 972-20 2068-20 1953-20 2073-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900881301 900881601 900979801 900968301 900980601
Baleno po ks/Paletová jednotka 54 / 324 50 / 1800 60 / 240 1 / 312 4 / 120
Způsob balení Displej Volně Displej 4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze v displeji s 

54 kusy
– Prodej pouze v displeji s 

60 kusy
– –

Zavlažovaná plocha max. 80 m² max. 80 m² Snadné nastavení otáčením 
kroužku na zavlažovači: 
Kruh: Ø max. 10 m /80 m²
Půlkruh: r = max. 8 m / 100 m²
Čtverec: max. 8 x 8 m / 64 m²
Obdélník =  
max. 16 x 2 m / 32 m²

max. 130 m² Kruh: 80 m²,
Půlkruh: 100 m², 
Čtverec: 64 m², 
Obdélník: 32 m²,
Elipsa: 11 m²,

Zavlažovaný sektor 360° 360° – 360° –
Oblast rozptylu Ø max. 10 m Ø max. 10 m Ø max. 13 m Kruh: Ø max. 10 m, 

Půlkruh: r = max. 8 m, 
Čtverec: max. 8 x 8 m, 
Obdélník: max. 16 x 2 m, 
Elipsa: max. 3 x 5 m, 
Bodový paprsek: 1,5 m

Upevnění Kolík Kolík Kolík Kolík Plastové ližiny
Zvláštnosti – – Nastavení tvaru paprsku 

jednoduchým pootočením 
hlavice 

– –

Obsah 54 blistrových karet, v každé 
1 x rozprašovací zavlažovač 
a rychlospojka a stopspojka

– 60 blistrových karet, v každé 
1 x 4-plošný zavlažovač a 
rychlospojka a stopspojka

– –

Název výrobku Kruhový zavlažovač Vario Comfort Kruhový zavlažovač Vario Comfort
Č. výrobku 1949-20 1948-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900967601 900967401
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 420 5 / 145
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Zavlažovaná plocha max. 225 m² max. 225 m²
Zavlažovaný sektor 90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45° 90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°
Oblast rozptylu Ø max. 17 m Ø max. 17 m
Odnímatelné sítko na nečistoty Plast Plast
Upevnění Kovový hrot Plastové ližiny s kovovou vložkou
Zvláštnosti Rovnoměrné rozptylování vody díky otočné turbíně, směr postřiku nastavitelný, možnost zapojení více zavlažovačů za sebou  

(příslušenství šroubení 901 nebo Profi-System šroubení)
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Čtyřplošné zavlažovače

Název výrobku Čtyřplošný zavlažovač Polo 220 
Classic

Čtyřplošný zavlažovač Polo 250 
Classic

Čtyřplošný zavlažovač 
ZoomMaxx 1

Aquazoom 250/1 Comfort

Č. výrobku 2082-20 2083-20 8127-20 1971-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966620201 966620301 967154601 900969901
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 200 5 / 230 5 / 90 4 / 96
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení – – –
Zavlažovaná plocha 90 m² - max. 220 m² 110 m² - max. 250 m² 9 m² - max. 216 m² 105 m² - max. 250 m²
Plynule nastavitelný dosah 7 m - max. 17 m 8 m - max. 18 m 3 m - max. 18 m 7 m - max. 17 m
Šířka rozptylu max. 13 m max. 14 m 3 m - max. 12 m max. 15 m
Trysky z měkkého plastu – • • –
Plynule nastavitelný dosah – – • • 
Odnímatelné sítko na nečistoty Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel Plast Ušlechtilá ocel
Rozměry D x Š x V – – – 39 x 16 x 9 cm
Zvláštnosti – Hliníková zesílená trubka pro velkou 

odolnost vůči zlomení
Jemné nastavení dosahu a šířky 
postřiku regulací objemu vody

Čtyřplošné zavlažovače

Název výrobku Aquazoom 250/2 Comfort Aquazoom 350/3 Comfort Čtyřplošný zavlažovač 250 Premium 1

Č. výrobku 1973-20 1977-20 8151-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900970201 900971101 901154501
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 68 4 / 48 2 / 136
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Zavlažovaná plocha 25 m² - max. 250 m² 28 m² - max. 350 m² 105 m² - max. 250 m²
Plynule nastavitelný dosah 7 m - max. 18 m 7 m - max. 21 m 7 m - max. 17 m
Šířka rozptylu 3,5 m - max. 14 m 4 m - max. 17 m max. 15 m
Nastavitelný dosah • • • 
Regulovatelná šířka postřiku • • –
Regulace průtoku – • –
Trysky z měkkého plastu • • • 
Odnímatelné sítko na nečistoty Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel
Rozměry D x Š x V 52 x 16 x 11 cm 57,5 x 16 x 11 cm –
Zvláštnosti – Jemné nastavení dosahu a šířky postřiku regulací 

objemu vody
–

1

1
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Velkoplošné zavlažovače

Název výrobku Impulsní, kruhový a sektorový 
zavlažovač Comfort 1

Turbínový zavlažovač Comfort Turbínový zavlažovač Comfort Impulsní, kruhový a sektorový 
zavlažovač Premium 1

Č. výrobku 8141-20 8143-20 8144-20 8135-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901154001 901154101 901154201 901153601
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 125 1 / 90 1 / 175 1 / 90
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Zavlažovaná plocha 75 - max. 490 m² 75 - max. 450 m² 75 - max. 450 m² 75 - max. 490 m²
Zavlažovaný sektor 25° - 360° 20° - 360° 20° - 360° 25° - 360°
Plynule nastavitelný dosah 5 - max. 12,5 m 5 - max. 12 m 5 - max. 12 m 5 - max. 12,5 m
Odnímatelné sítko na nečistoty – • • –
Upevnění/možnost kombinace Kolík Plastové ližiny Kolík Plastové ližiny s kovovými vložkami 

pro velkou stabilitu
Materiál Plast Plast Plast Plast s kovovým kladívkem  a 

přesnou mosaznou tryskou
Zvláštnosti Možnost zapojení více zavlažovačů 

za sebou (příslušenství šroubení 
901)

Tichý velkoplošný zavlažovač, rovnoměrné rozptylování vody díky  
2-zónovému zavlažování a speciálně tvarovanému deflektoru,  

patentovaný převod turbíny, odolný vůči nečistotám

Možnost zapojení více zavlažovačů 
za sebou (příslušenství šroubení 
901)

1
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Název výrobku Hadicový zavlažovač Hadicový zavlažovač
Č. výrobku 995-20 996-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900883801 900884001
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 210 5 / 150
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Délka 7,5 m 15 m
Záruka 10 let 10 let
Možnost individuálního prodloužení Až 22,5 m (příslušenství 5316-20) Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)
Možnost individuálního zkrácení • • 
Použití Jemné rozprašování pro zavlažování dlouhých, úzkých zón 

Hadicové zavlažovače

Název výrobku Průsakový zavlažovač Průsakový zavlažovač
Č. výrobku 1968-20 1969-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900969401 900969501
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 120 5 / 60
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Délka 7,5 m 15 m
Možnost individuálního prodloužení Až 30 m (příslušenství 1989-20) Až 30 m (příslušenství 1989-20)
Možnost individuálního zkrácení • • 
Použití Úsporné zavlažování rostlin v řádcích
Zvláštnosti S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku

Průsakové zavlažovače
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Příslušenství

Název výrobku Průsakový zavlažovač - připojovací sada Hadicový zavlažovač - připojovací sada
Č. výrobku 1989-20 5316-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900972801 901083401
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 792 6 / 792
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – Prodej pouze v kompletním balení
Zvláštnosti Připojovací armatury pro začátek a konec průsakového zavlažovače:  

přípojka s regulačním ventilem a stopspojkou
Připojovací armatury pro začátek a konec hadicového zavlažovače
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GARDENA Cleansystem
Péče namokro se systémem - snadná kombinace
Original GARDENA Cleansystem je ideální systém pro veškeré čisticí práce kolem domu a na zahradě.  
Jednoduše připojíte k násadě vhodný koncový nástroj z řady cleansystem a propojíte ji s hadicí –  
a nakonec všechno připojíte k vodovodnímu kohoutku.

Jednoduše kombinovatelný
Ideální přizpůsobení se každé oblasti 
použití vhodnou kombinací násady a 
koncového přípojného přístroje

Jednoduše ideální
Měkké kartáče pro citlivé povrchy,
tvrdé kartáče pro pevné
podlahové plochy

Jednoduše čistý
Všechny vodní násady s přimícháva-
čem pro GARDENA čisticí přípravky 
a regulací průtoku pro čistou vodu a 
příměs čisticího přípravku

Jednoduše výkonný
Plošné trysky uvolňují a odstraňují
neústupné nečistoty
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Název výrobku Vodní násada 150 Prodloužení vodní násady s kloubem
Č. výrobku 5550-20 5556-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901089501 901090101
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 80 2 / 144
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Délka 150 cm 53 cm
Otočný uzávěr • •
Plynulá regulace průtoku • –
Uzavíratelný průtok • –
Přimíchávač (pro č.v. 1680) • –
Zvláštnosti – Postupné nastavení výkyvného kloubu (oboustranně 45°) pro čištění těžce 

dostupných míst (např.  střech obytných automobilů, obytných přívěsů nebo 
zimních zahrad)

GARDENA vodní násady

Plynulá regulace průtoku

Průtok a tlak vody lze regulovat 
a uzavřít na rukojeti. Pro použití 
pouze na čistou vodu a/nebo s 
příměsí čisticího přípravku.

Možnost připojení násady

Díky spojovací technice s otoč-
ným uzávěrem lze připojit všech-
ny přípojné přístroje Original 
Cleansystem pouhým nastrče-
ním na násadu.

Přimíchávač

Přímíchávač, odolný vůči 
rozbití, pro GARDENA čisticí 
přípravek (č. výrobku 1680).

Vysoce kvalitní materiály

Lehké a pevné z kvalitního 
hliníku, s plastovým povlakem 
pro pohodlnou manipulaci: 
zabraňuje poškrábání, sklou-
závání, izoluje proti chladu.
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Název výrobku Čistič oken se stěrkou Mycí kartáč Kartáč na drhnutí Komfort
Č. výrobku 5564-20 5570-20 5568-20

  EAN kód

Husqvarna obj. č. 901090701 901091401 901091201
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 108 2 / 120 2 / 120
Způsob balení 4-barevná informační karta s plastovým závěsem 4-barevná informační karta s plastovým závěsem 4-barevná informační karta s plastovým závěsem
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 31 resp. 10 cm 27 resp. 9 cm 27 cm
Materiál Odnímatelná utěrka z mikrovláken pro intenzivní 

čisticí účinek, odolná gumová lišta
Štětiny: PVC Štětiny: PVC

Kloub otočný o 360° • – –
Citlivé povrchy • • –
Pevné povrchy – – •
Použití Čistič oken se stěrkou v jednom, buď pro ruční 

použití nebo spolu s násadou
Např. pro čištění automobilů, obytných vozů atd. Např. pro čištění teras, chodníků, vjezdů do 

garáží atd.
Pro použití s vodními násadami 
Original GARDENA Cleasystem

• • •

Možnost napojení přímo na  
Original GARDENA System

• • •

Zvláštnosti Pro pohodlné a čisté stírání beze šmuh Otočný dokola po 30°, pro nenamáhavou práci a 
ideální přizpůsobení se čištěné ploše. 
Průběžná plastová lišta zabraňuje poškrabání

Rozdílná délka štětin:
Pro intenzivní čisticí účinek, obzvláště na 
nerovných podlahových plochách s mezerami 
a prohlubněmi, speciální plochá tryska a hrana 
na odstraňování zaschlých nečistot

Přípojné přístroje
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Název výrobku Sada na mytí aut Sada na mytí podlah Šampón
Č. výrobku 5580-20 5586-20 1680-20
EAN kód

4 078500 168007
Husqvarna obj. č. 901091801 901092001 900944201
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 36 4 / 80 10 / 2080
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – Prodej pouze v kompletním balení
Použití Šetrné a efektivní čištění automobilů a citlivých 

povrchů
Účinné a důkladné čištění pevných povrchových 
ploch

K účinnému čištění citlivých a pevných povrchů, 
rovněž také skleněných ploch

Informace o výrobku  Viz č.v. 5570, 5552, 1680  Viz č.v. 5568, 5550, 1684 –
Použitelné pro Viz č.v. 5552, 5550, 5554
Obsah 1 x 5570 mycí kartáč, 1 x 5552 vodní násada 

90, 1 x 1680 šampón
1 x 5568 kartáč na drhnutí Komfort, 1 x 5550 
vodní násada 150, 1 x 1680 šampón

Č.v. 5552, 5550, 5554

Zvláštnosti – – Biologicky odbouratelný

Sady

Ruční mycí kartáče, kartáče na drhnutí

Název výrobku Ruční mycí kartáč Ruční kartáč na drhnutí Ruční kartáč na drhnutí Mýdlové tyčinky Mycí kartáč – akce
Č. výrobku 5574-20 988-20 5572-20 989-20 990-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901091701 900882801 901091601 900882901 900883101
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 144 5 / 405 3 / 144 10 / 5400 10 / 420
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – Prodej pouze v kompletním 

balení
Prodej pouze v kompletním 
balení s 10 kusy

Štětiny PVC PVC PVC PVC
Pro citlivé povrchy • – – – •
Pro pevné povrchy – • • – –
Použití Např. k čištění zahradního 

nábytku, garážových dveří, 
jízdních kol atd.

Např. k čištění zahradního 
nářadí, popelnic atd.

Např. k čištění zahradního 
nářadí, zahradního nábytku 
atd.

– Např. k čištění zahradního 
nábytku, garážových vrat, 
jízdních kol atd.

Plynulá regulace průtoku • • • – •
Uzavíratelný průtok • • • – •
Možnost napojení přímo na  
Original GARDENA System

• • • – •

Možnost přimíchání GARDENA 
mýdlových tyčinek (989)

• • • – •

Zvláštnosti Jednoruční ovládání. 
Ploché, lehké těleso kartáče 
pro čištění úzkých míst. 
Průběžná lišta z měkkého 
plastu zabraňuje poškrábání

Malé provedení:
Elastické ploché těleso 
kartáče ulehčuje čištění v 
úzkých místech

Jednoruční ovládání. 
Ploché, lehké těleso kartáče 
pro čištění úzkých míst. 
Průběžná lišta z měkkého 
plastu zabraňuje poškrábání

Č.v. 984, 987, 988, 5572, 
5574

Malé provedení: Elastické 
ploché těleso kartáče 
ulehčuje čištění v úzkých 
místech. V balení kartáč a 
mýdlové tyčinky.
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GARDENA vozíky/bubny na hadici
Hadice je vždy uklizená a připravená k použití
Díky vozíku na hadici je hadice vždy čistě navinuta a připravena pro další použití. Odpadá přitom namáhavé tahání a nošení 
hadice přes celou zahradu.

Vozík na hadici

Speciálně tvarovaný stojan 
pro velkou stabilitu.

Bez špinavých rukou (modely 
60 HG a 100 HG)! Pohodlná 
vodící cívka automaticky 
navíjí hadici po vrstvách.

Pro velké zahrady je k dostá-
ní také v pevném kovovém 
provedení.

Nástěnný buben  
na hadici

1 výrobek pro dvě oblasti 
použití: pro skladování 
hadice na zdi: kdykoliv k 
dispozici pro mobilní použití 
v zahradě.

Buben na hadici

Ideální pro terasy a malé 
zahrady.

Velká stabilita díky speciální 
trojúhelníkové konstrukci s 
nízko položeným těžištěm.
Ergonomická rukojeť pro 
příjemný transport.

Nástěnný buben na hadici  
s vodicí cívkou

Pro pohodlné navíjení hadice 
vestoje.

Vodící cívka hadice pro snadné 
navíjení a odvíjení hadice také 
v rozích.  
(Č.v. 8009-20)
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Název výrobku Vozík na hadici - sada Vozík na hadici 60 TS 
Classic

Vozík na hadici 60 TS 
Classic - sada

Vozík na hadici 100 HG 
Classic

Vozík na hadici 50 
Classic

Č. výrobku 2692-20 8000-20 8001-20 8006-20 8011-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901009701 966620601 966620701 966621001 966621101
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 18 1 / 15 2 / 8 1 / 11 1 / 32
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze na paletě s 

18 kusy
– Prodej pouze na paletě s 

8 kusy
–

Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 40 m 
15 mm (5/8") 30 m 
19 mm (3/4") 25 m

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m  
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 60 m  
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 100 m 
15 mm (5/8") 80 m 
19 mm (3/4") 50 m 

13 mm (1/2") 50 m 
15 mm (5/8") 40 m 
19 mm (3/4") 30 m

Stabilita • ••• ••• ••• •
Výškově nastavitelná rukojeť • • • • –
Rukojeť s chráničem ruky – – – • –
Výkyvně uložená připojovací osa – • • • –
Výkyvná (úhlová) přípojka na hadici • • • • •
Zaklapávací ruční klika – • • • –
Kola Lehce se otáčející profilo-

vaná kola
Velká, lehce se otáčející profilovaná kola Lehce se otáčející profilo-

vaná kola
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi-System

– Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801

Rozměry D x Š x V – 38 x 46 x 74-97 cm – 38 x 47 x 88-97 cm –
Obsah Kompletně montovaný: 

1 x vozík na hadice, 1 x 
20 m hadice Classic 13 
mm (1/2"), 1 x šroubení 
902, 1 x adaptér 5305, 
3 x rychlospojka 915, 1 x 
stopspojka 913, 1 x postři-
kovač 8114

– Kompletně montovaný:  
1 x vozík na hadici 8000,  
1 x 20 m hadice Classic  
13 mm (1/2") s díly Original 
GARDENA System a postři-
kovačem (1 x 915,  
1 x 913, 1 x 8114).  
Dodatečně se systémovými 
díly pro připojení na vodo-
vodní kohoutek (1 x 5305,  
1 x 902, 2 x 915)

–

Vozíky na hadici Classic

Pohodlné vedení hadice

Zajistí, aby se hadice navíjela 
v rovnoměrných vrstvách. Díky 
otáčení pouze klikou na bubnu 
zůstanou ruce vždy čisté. 

Pojistka proti odkapávání

Zabraňuje, aby při transportu 
nebo po použití vozíku z hadice 
vytékala voda.

Pohodlné tahání

Vozík na hadici se velmi snadno 
táhne. Rukojeť lze individuálně 
přizpůsobit tělesné výšce uživa-
tele. Více pohodlí umožňují také 
lehce se otáčející profilová kola.

Výkyvná přípojka na hadici

Hadice se nezalamuje a umož-
ňuje plný průtok vody.
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Název výrobku Kovový vozík na hadici 60 Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m
Č. výrobku 2681-20 18040-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901007801 967255701
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 8 5 / 340
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m

–

Stabilita •• –
Výškově nastavitelná rukojeť • –
Rukojeť s chráničem ruky • –
Výkyvně uložená připojovací osa – –
Stopka proti odkapávání po použití • –
Výkyvná (úhlová) přípojka na hadici – –
Kola Lehce se otáčející profilovaná kola –
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi-System

– –

Rozměry D x Š x V 42 x 47 x 60-95 cm –
Obsah – Vybavena díly Original GARDENA System: 

1 x šroubení 901 2 x rychlospojka 915

Kovové vozíky na hadici/Připojovací souprava
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Název výrobku Buben na hadici Classic 10 - sada Box na hadici Classic 15 - sada
Č. výrobku 8010-20 2662-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966610101 966609701
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 24 1 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 10 m 11 mm 15 m 
Tlak, při kterém dojde k prasknutí – 30 bar
Výkyvně uložená osa • –
Stopka proti odkapávání po použití • •
Ruční klika • •
Zvláštnosti Vysoká bezpečnost díky 3-bodovému bočnímu spojení, integrovaná rukojeť 

na přenášení, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici
Pro použití při kempování, volnočasových aktivitách a vodních sportech.
Nízká hmotnost a úspora místa.
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 barů.

Obsah Kompletně s: 
1 x buben na hadici, 1 x 10 m hadice Classic 13 mm (1/2") s díly Original 
GARDENA System (1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114). Dodatečně se systémovými 
díly pro připojení na vodovodní kohoutek (1 x 5305, 1 x 902, 2 x 915)

Kompletně s: 
1 x 16,5 m kvalitní hadice (15 m + 1,5 m připojovací souprava) s díly 
Original GARDENA System a postřikovačem.

Bubny na hadici Classic/Plochá hadice roll-fix

Název výrobku Nástěnný držák na hadici Nástěnný držák na hadici s hadicí
Č. výrobku 241-20 18005-20
EAN kód

967239601 967246901
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 240 10 / 30
Způsob balení volně/nálepka 4-barevný displejový kotouč
Prodej/Info – Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 35 m 

15 mm (5/8") 25 m 
19 mm (3/4") 20 m 

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

Zvláštnosti Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo. 
Obsah – Kompletně smontovaný s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original 

GARDENA systémovými díly a postřikovačem

Nástěnné bubny na hadici Classic/Držáky na hadici
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Držáky na hadici

Název výrobku Nástěnný buben na hadici 50 Classic - sada Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodicí kladkou 
Č. výrobku 8009-20 2650-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966610001 901005501
Baleno po ks/Paletová jednotka 12 / 12 1 / 22
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze na paletě s 12 kusy –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 50 m, 

15 mm (5/8") 40 m, 
19 mm (3/4") 30 m 

13 mm (1/2") 60 m, 
15 mm (5/8") 50 m, 
19 mm (3/4") 35 m 

Výkyvně uložená osa • –
Stopka proti odkapávání po použití • •
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi-System

Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801

Zvláštnosti 2 oblasti použití: Ke skladování hadice na zdi, kdykoliv k dispozici pro 
mobilní použití v zahradě. 
Zaklapávací klika, integrované držadlo, výkyvná přípojka na hadici

S vodící kladkou hadice pro snadné navíjení a odvíjení hadice, také kolem 
rohů

Obsah Kompletně s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systé-
movými díly a postřikovačem. Včetně držáku na zeď, hmoždinek a šroubů.

Kompletně s vodící kladkou hadice a stabilním kovovým držákem
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GARDENA nástěnné boxy na hadici
Řešení pro snadné zavlažování zahrady
Vysoký uživatelský komfort je v zahradě čím dál tím důležitější. GARDENA nabízí řešení pro  
snadné a pohodlné zavlažování zahrady pomocí GARDENA nástěnných boxů na hadici.

• Automatické navíjení hadice – bez ohýbání zad, bez točení klikou, bez špinavých rukou

• Kvalitní technologie pro bezpečné a spolehlivé navinutí hadice

• Hadice se povytáhne na požadovanou délku – po krátkém zatáhnutí za hadici se hadice  
 rovnoměrně a pomalu navine

• Všechny modely jsou vybaveny kvalitní hadicí 13 mm (1/2")
• Integrovaná ochrana před mrazem: všechny modely jsou vybaveny novou,  
   moderní GARDENA technologií ochrany před mrazem

Nástěnný box na hadici roll-up  
automatic

Modely se silnou ocelovou pružinou pro  
bezpečné a spolehlivé vtažení hadice.

Hadice se povytáhne na požadovanou  
délku – po krátkém zatáhnutí za hadici se  
hadice rovnoměrně a pomalu navine.
- 15 m pro menší zahrady a terasy
- 25 m pro středně velké zahrady
- 35 m pro větší zahrady

Nástěnný box na hadici roll-up  
automatic s akumulátorovou technologií

Inovace: první motorem poháněný nástěnný 
box na hadici pro energické navíjení.

Ještě pohodlnější: hadici vytáhněte na poža-
dovanou délku – bez námahy a vynakládání 
síly; zastavení je možné v jakékoliv délce.

Automatické navíjení hadice pohodlně pou-
hým stisknutím tlačítka. Hadice se navine 
bezpečně a rovnoměrně.

S výkonným a spolehlivým lithium-iontovým 
akumulátorem a LED-indikátorem stavu 
nabití akumulátoru.

Praktické
•  krátké a zřetelné vzdálenosti pro   
  zastavení hadice max. 50 cm
•  deaktivace krátkým zatáhnutím 
  za hadici

Silné navíjení hadice
• kvalitní pružina skvěle přizpůsobená 
   délce hadice

Vysoká kvalita
• s kvalitní hadicí 1/2" (13 mm) pro velký 
   průtok vody např. pro provoz zavlažovačů

Rovnoměrné navíjení
• účinná odstředivá 
   brzda

Úspora místa
•  držák na zeď 
  výkyvný o 180°
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Název výrobku Nástěnný box na hadici 15 
roll-up automatic Comfort

Nástěnný box na hadici 25 
roll-up automatic Comfort

Nástěnný box na hadici 35 
roll-up automatic Comfort

Nástěnný box na hadici 35 
roll-up automatic Comfort

Č. výrobku 8022-20 8023-20 8024-20 8025-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967169301 967169401 967169501 967169601
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 14 1 / 12 1 / 12 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Pohon Ocelová pružina Ocelová pružina Ocelová pružina Motor
Typ akumulátoru / kapacita – – – 18 V Li-Ion / 1,6 Ah
Pracovní čas – – – Jedno nabití vystačí cca na 50 

kompletních navinutí hadice
Automatické vtažení hadice Zatáhání za hadici Zatáhání za hadici Zatáhání za hadici Stisknutí tlačítka
Velikost zahrady malá střední velká velká
Rozměry D x Š x V 47,7 x 21,2 x 39,5 cm  59,3 x 25 x 54,2 cm 59,3 x 25 x 54,2 cm  59,3 x 25 x 54,2 cm  
Obsah Kompletně s: 15 m GARDENA kva-

litní hadice a 2 m připojovací hadice, 
díly Original GARDENA System: vždy 
1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114

Kompletně s: 25 m GARDENA kva-
litní hadice a 2 m připojovací hadice, 
díly Original GARDENA System: vždy 
1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114

Kompletně s 35 m kvalitní hadice 
GARDENA 13 mm (1/2"), připojovací 
hadicí, Original GARDENA systémo-
vými díly a postřikovačem. Včetně 
držáku na zeď se šrouby, hmoždinek, 
montážní pomůcky a nabíječky.

Kompletně s: 35 m GARDENA 
kvalitní hadice a 2 m připojovací 
hadice, díly Original GARDENA 
System: vždy 1 x 900, 901, 902, 
915, 913, 8114 a  nabíječkou

Zvláštnosti Integrovaná ochrana před mrazem, výkyvný 180°, vodící kladka hadice,  
integrované držadlo, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání vody

Výkonný akumulátor - možnost dobití 
kdykoliv

Hadice, kterou lze navinout pohodlně 
zmáčknutím knoflíku - světová novinka 
od firmy GARDENA. Různobarevné LED 
neustále informují o aktuálním stavu nabití 
akumulátoru. Zvláště praktické: ihned jsou 
zobrazeny také blokády nebo poruchy. 
Akumulátor je znovu plně dobitý již po třech 
až čtyřech hodinách.

Všechno na dosah ruky 

Hadice je vždy po ruce, a současně jsou k 
dispozici i různé přípojné přístroje, protože 
na držák je možné snadno pověsit a skla-
dovat postřikovače, sprchy a mycí kartáče.

Flexibilní použití a snadný transport 

Praktický držák na zeď umožňuje, že je 
možné otáčet boxem na hadici v úhlu 
180°. Díky tomu se hadice při zavlažování 
nezalamuje a box je možné po použití 
úsporně zaklapnout ke zdi. Před přícho-
dem mrazů se box snadno sundá z držáku 
pro skladování na místě chráněném před 
mrazem.

Nástěnné boxy na hadici Comfort
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POWER GRIP 
 

Hochwertiges Spirálová tkanina
• Besonders druckbeständig  
 und formstabil
• Flexibel und einfach in der  
 Handhabung
• Bez tvoření uzlů a kroucení
• Für komfortables Aufwickeln

Außergewöhnliches Design und 
hochwertiges Branding 
• Hoher Wiedererkennungswert 
• Spezieller Heißfoliendruck 

POWER GRIP POWER GRIP POWER GRIP–

– • • •

22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Bez škodlivých látek

UV-stálost

Spirálová tkanina

Tlak, při kterém dojde k prasknutí

Záruka

Bez ftalátů a těžkých kovů

UV-stálost

Profil Power Grip

Bez tvoření uzlů a kroucení

Flexibilita

Tvarová stálost

GARDENA
Classic

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

POWER GRIP Profil Power Grip
• bezpečné spojení hadice  
  a Original GARDENA 
  systémových dílů
• optimální přídržnost

Vysoce kvalitní spirálová 
tkanina
• obzvláště tlakově a tvarově stálá
• flexibilní a snadno se s ní   
 manipuluje
• netvoří se na ní uzly a nepřetáčí se
• pro pohodlné navíjení

Výjimečný design a kvalitní 
značka 
• vysoký stupeň rozpoznatelnosti
• speciální technologie - tlaková fólie  
   za tepla  

POWER GRIP POWER GRIP POWER GRIP–

– • • •

22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Bez škodlivých látek

UV-stálost

Spirálová tkanina

Tlak, při kterém dojde k 
prasknutí

Záruka

Bez ftalátů a těžkých kovů

UV-stálost

Profil Power Grip

Bez tvoření uzlů a kroucení

Flexibilita

Tvarová stálost

GARDENA
Classic

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

GARDENA hadice
Moderní výrobky se systémem – všechno se k sobě hodí
Nové kvalitní GARDENA hadice FLEX s profilem Power-Grip pro optimální uchycení hadice a Original GARDENA systémovými díly. 
Výjimečný design perfektně zapadne do Original GARDENA systému. Díky jedinečné technice obě drží jako ozubená kola. S designem 
typickým pro výrobky GARDENA vytváří prvky jak technickou, tak i optickou jednotu a jsou zárukou kvality. Všechny hadice GARDENA 
jsou UV-stálé a neobsahují ftaláty, ani těžké kovy. 

Podmínky záruky najdete na: www.gardena.com
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Hadice Classic

Název výrobku Hadice Classic
13 mm (1/2"), 15 m bez armatur

Hadice Classic
19 mm (3/4"), 20 m

Č. výrobku 18000-20 18022-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967246301 967247501
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 66 1 / 36
Způsob balení 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč
Prodej/Info –
Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Délka 15 m 20 m
Obsah – –

Bez tvoření uzlů a kroucení  

Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost  

Flexibilita  

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 22 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní křížová tkanina
Vlastnosti Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
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Power Grip POWER GRIP
Bez tvoření uzlů a kroucení

Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost

Flexibilita

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 25 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
Zvláštnosti Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost

Hadice FLEX Comfort

Název výrobku Hadice Flex Comfort
13 mm (1/2"), 10 m

Hadice Flex Comfort
13 mm (1/2"), 20 m

Hadice Flex Comfort
13 mm (1/2"), 50 m

Hadice FLEX Comfort
19 mm (3/4"), 25 m

Hadice FLEX Comfort
19 mm (3/4")

Č. výrobku 18030-20 18033-20 18039-20 18053-20 18055-20
    EAN kód

      

Husqvarna obj. č. 967243601 967243801 967244401 967245301 967245401
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 104 1 / 60 1 / 30 1 / 30 1 / 10
Způsob balení 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč
Prodej/Info – – – – –
Průměr 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 19 mm (3/4")
Délka 10 m 20 m 50 m 25 m 50 m
Obsah – – – – –

Název výrobku Hadice FLEX Comfort
13 mm (1/2")

Hadice FLEX Comfort
19 mm (3/4")

Hadice FLEX Comfort
25 mm (1")

Hadice FLEX Comfort
32 mm (5/4")

Č. výrobku 18039-22 18055-22 18057-22 18058-22
    EAN kód

            

Husqvarna obj. č. 967244501 967247701 967247801 967247901
Baleno po ks/Paletová jednotka 50 m / 1500 m 50 m / 600 m 25 m / 300 m 25 m / 150 m
Způsob balení Na cívce pro hadicové centrum Na cívce pro hadicové centrum Na cívce pro hadicové centrum Na cívce pro hadicové centrum
Prodej/Info Prodej pouze v kompletních 

rolích
Prodej pouze v kompletních 
rolích

Prodej pouze v kompletních 
rolích

Prodej pouze v kompletních 
rolích

Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1") 32 mm (5/4")
Délka metráž metráž metráž metráž
Obsah – – – –
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Hadice HighFLEX Comfort

Název výrobku Hadice HighFLEX Comfort
13 mm (1/2"), 20 m

Hadice HighFLEX Comfort
19 mm (3/4"), 25 m

Hadice HighFLEX Comfort
13 mm (1/2")

Hadice HighFLEX Comfort
19 mm (3/4")

Č. výrobku 18063-20 18083-20 18069-22 18085-22
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967248101 967249801 967248601 967250101
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 54 1 / 30 50 m / 1500 m 50 m / 600 m
Způsob balení 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč Na cívce pro hadicové centrum Na cívce pro hadicové centrum
Prodej/Info – – Prodej pouze v kompletních 

rolích
Prodej pouze v kompletních 
rolích

Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Délka 20 m 25 m metráž metráž
Obsah – – – –

Profil Power Grip 

Jedinečné GARDENA kvalitní 
hadice FLEX s profilem Power 
Grip pro skvělé spojení a opti-
mální držení hadice a Original 
GARDENA systémových dílů.

Výjimečný design 

S vysokým stupněm rozpozná-
ní. Skvěle se hodí k Original 
GARDENA systému.

Hustá kvalitní spirálová 
tkanina

Díky vysoce kvalitní tkanině se 
na této zahradní hadici netvoří 
uzly a nekroutí se. Hadice je 
pružná a přitom tvarově stálá.

Bez ftalátů a těžkých kovů 

GARDENA hadice neobsahují 
jedovatá změkčovadla (ftaláty) 
a těžké kovy.

Power Grip POWER GRIP
Bez tvoření uzlů a kroucení

Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost

Flexibilita

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
Zvláštnosti Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost

POWER GRIP
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Hadice SuperFLEX Premium

Název výrobku Hadice SuperFLEX Premium
13 mm (1/2"), 20 m

Hadice SuperFLEX Premium
19 mm (3/4"), 25 m

Č. výrobku 18093-20 18113-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967250301 967251301
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 60 1 / 30
Způsob balení 4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč
Prodej/Info – –
Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Délka 20 m 25 m

Power Grip POWER GRIP
Bez tvoření uzlů a kroucení

Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost

Flexibilita

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 35 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
Zvláštnosti Průhledná vnější hadice s perleťovým efektem. Velká tloušťka stěn pro 

bezpečnost a dlouhou životnost

Spirálová hadice

Název výrobku Spirálová hadice 10 m - sada
Č. výrobku 4647-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901074901
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 72
Způsob balení 4-barevný displejový kotouč
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení
Průměr 9 mm
Délka 10 m
Materiál Polyuretan
Použití K zavlažování rostlin na terasách, balkónech nebo menších plochách,

např. v předzahrádkách
Zvláštnosti Spirálová hadice se po použití automaticky stáhne
Obsah Kompletně s díly Original GARDENA System:

1 x kohoutek 33,3mm (G1") s adaptérem 26,5 mm (G3/4")
1 x rychlospojka
1 x stopspojka
1 x impulsní sprcha
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Název výrobku Sací hadice (1") Sací hadice (5/4")
Č. výrobku 1721-22 1722-22
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900947701 900947901
Baleno po ks/Paletová jednotka 45 m / 270 25 m / 150
Způsob balení V rolích bez armatur V rolích bez armatur
Prodej/Info Prodej pouze v kompletních rolích Prodej pouze v kompletních rolích
Použití Pro individuální délky sacích hadic Pro individuální délky sacích hadic
Průměr 25 mm (1") 32 mm (5/4")
Délka 45 m 25 m
Druh hadice Spirálová hadice Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu • •
Zvláštnosti – –
Příklad použití

Název výrobku Sací souprava (1") Sací souprava (1") Sací hadice (1")
Č. výrobku 1411-20 1418-20 1412-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900917201 900917901 900917401
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 72 1 / 36 1 / 72
Způsob balení 4-barevný displej 4-barevný displej 4-barevný displej
Prodej/Info – – –
Použití Pro bezproblémové nasávání Pro bezproblémové nasávání K prodloužení sací soupravy nebo pro použití se 

sacími filtry
Připojovací závit 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Průměr 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1")
Délka 3,5 m 7 m 3,5 m
Druh hadice Spirálová hadice Spirálová hadice Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu • • •
Zvláštnosti Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou 

klapkou.
Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou 
klapkou.

Připravená k použití

Příklad použití

Sací hadice
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Název výrobku Sací filtr se zpětnou klapkou (1") Sací filtr se zpětnou klapkou Sací hadice do ražené studny (1")
Č. výrobku 1727-20 1728-20 1729-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900948301 900948401 900948501
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 504 4 / 504 4 / 280
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – – –
Použití K připojení na sací hadici K připojení na sací hadici K vakuově stálému připojení čerpadla na ražené 

studny nebo potrubní rozvody
Připojovací závit – – oboustranný 33,3 mm (G1) vnitřní závit
Pro sací hadici o průměru 25 mm (1") 19 mm (3/4") / 25 mm (1") 25 mm (1")
Odolnost vůči vakuu • • •
S hadicovou svorkou • • Smontovaná
Zvláštnosti – Plastovo-kovové provedení Délka 0,5 m
Příklad použití

Název výrobku Sací hadice - připojovací kus (3/4") Sací hadice - připojovací kus (1") Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4")
Č. výrobku 1723-20 1724-20 1726-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900948001 900948101 900948201
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 936 6 / 936 4 / 504
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – –
Použití K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodá-

vaných jako metráž, na čerpadlo
K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodá-
vaných jako metráž, na čerpadlo

K připojení na sací hadici

Připojovací závit 33,3 mm (G1) vnitřní závit 33,3 mm (G1) vnitřní závit –
Pro sací hadici o průměru 19 mm (3/4") 25 mm (1") 19 mm (3/4")
Odolnost vůči vakuu • • •
S hadicovou svorkou • • •
Zvláštnosti – – –
Příklad použití

Sací hadice – příslušenství
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GARDENA čerpadla
Inovovaný kompletní sortiment, který uvádí vodu do pohybu
GARDENA čerpadla jsou srdcem funkčního oběhu vody v domácnosti i na zahradě.
Výkonné a snadno ovladatelné, s mimořádnými vlastnostmi orientovanými na potřeby uživatelů – pro všechny oblasti zavlažování,  
odvodňování a zásobování domácnosti vodou.
GARDENA sortiment čerpadel je optimálně doplněn rozsáhlým příslušenstvím.
Na internetových stránkách GARDENA www.gardena.com se nachází „rádce“ pro oblast čerpadel, díky kterému najdete vhodné  
čerpadlo pro vašeho zákazníka velmi snadno. 
Jasná struktura sortimentu, promyšlená ergonomie, přesvědčivá kvalita a vlastnosti výrobků jsou důvody, proč je sortiment  
čerpadel GARDENA tak úspěšný.

Čerpaná média: vodovodní a dešťová voda, voda s obsahem chlóru z bazénů.  
Nesmí se čerpat: slaná voda, agresivní a zápalné látky, rovněž ani potraviny.

Odvodňování

GARDENA odvodňovací čerpadla jsou 
vhodná k přečerpávání a vyčerpávání 
vody ze zatopených sklepů, z jezírek 
nebo ze stavebních jam.

Zásobování domácnosti vodou

GARDENA domácí vodárny, GARDENA 
domácí vodní automaty a GARDENA 
ponorná tlaková čerpadla jsou vhodná 
pro zásobování domácnosti užitkovou 
vodou ze studní nebo zásobníků – např. 
voda pro automatické pračky nebo ke 
splachování toalety.

Zavlažování

GARDENA zavlažovací čerpadla jsou 
vhodná k zavlažování zahrady vodou ze 
studní, zásobníků a sudů s dešťovou 
vodou a pro zvýšení tlaku vody z vodo-
vodního kohoutku.

Domácí vodárny eco

Rychlé a bezproblémové uvedení do 
provozu, rovněž inteligentní technika pro 
bezporuchový a energeticky úsporný 
provoz.  
Domácí vodní automaty

Obzvláště kompaktní, proto také ideální 
pro zavlažování zahrady. S programem 
pro malý objem vody – možnost použití 
také při nejmenších odběrech vody. 
Velký informativní display pro úplnou 
kontrolu všech funkcí čerpadla ve 24 
jazycích.  
Ponorná tlaková čerpadla automatic

Pro plně automatické zásobování 
domácnosti a zahrady vodou přímo ze 
zásobníků s vodou. Pro vrtané studny již 
od průměru 10 cm.

Zahradní čerpadla/domácí vodní 
automaty

Vhodné pro pohodlné a bezpečné zavla-
žování pomocí zavlažovačů, postřikova-
čů, sprch a systémů kapkové závlahy.

Čerpadla do sudu

Výkonné a pohodlné s vyšším tlakem 
a čerpacím množstvím než u běžně 
prodávaných modelů.

Ponorná tlaková čerpadla

Pevná, bezpečná čerpadlová technika s 
malými rozměry a velkým výkonem.

Benzínové čerpadlo

Lehké, mobilní, s mnohostranným  
využitím. Nezávislost na elektrické síti.

Ponorná čerpadla

Výkonný a moderní sortiment čerpadel 
pro přečerpávání a vyčerpávání čisté a 
lehce znečištěné vody.

Kalová čerpadla

Pro mnohostranné použití při přečer-
pávání a vyčerpávání znečištěné vody s 
nečistotami do průměru 38 mm.
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Zahradní čerpadla/Zahradní čerpadla – sady

Kompaktní vstupní modely s velkým výkonem

Pevná, bezpečná čerpadlová technika s malými rozměry a vysokou 
stabilitou.

Pohodlná manipulace

Velký plnicí otvor, ergonomické držadlo a nízká hmotnost.

Název výrobku Zahradní čerpadlo Classic 3000/4 Zahradní čerpadlo Classic 3500/4 Zahradní čerpadlo Classic 3000/4 - sada
Č. výrobku 1707-20 1709-20 1717-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966625801 966625901 966626001
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 27 1 / 27 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – Prodej pouze v kompletním balení
Možnosti použití K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání
Výkon motoru 600 W 800 W 600 W
Max. dodávané množství 3100 l/h 3600 l/h 3100 l/h
Max. čerpací výška/tlak 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar 36 m / 3,6 bar
Max. samonasávací výška 7 m 7 m 7 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet
Hmotnost 6,5 kg 7 kg 6,5 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm
Připojovací kabel 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Počet výstupů 1 2 1
Keramické těsnění/dvojitý těsnicí 
systém

• • • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

bezúdržbový bezúdržbový bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • • 
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli 

Kompletně jako sada včetně hadice 20 m 
13 mm (1/2") s armaturami a sací soupravou o 

délce 3,5 m
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Zahradní čerpadla

Funkce safe-pump

-  LED zobrazení stavu s varovnou funkcí 
(chybové hlášení)

- Automatické bezpečnostní vypnutí    
  (auto-off)
- Integrovaná pojistka chodu nasucho 

2 výstupy (jeden z nich výkyvný)

- Umožňuje současný provoz dvou      
  přípojných přístrojů

Integrovaný filtr

- Chrání čerpadlo před znečištěním
- Zajišťuje bezproblémový provoz čerpadla

Název výrobku Zahradní čerpadlo Comfort 4000/5 Zahradní čerpadlo Comfort 5000/5
Č. výrobku 1732-20 1734-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966606601 966606701
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 12 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Možnosti použití K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání
Výkon motoru 1100 W 1300 W
Max. dodávané množství 4000 l/h 5000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Max. samonasávací výška 8 m 8 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet
Hmotnost 12,2 kg 13 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 47 x 25 x 34 cm 47 x 25 x 34 cm
Připojovací kabel 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Max. teplota média 35° C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Počet výstupů 2 (jeden výkyvný) 2 (jeden výkyvný)
Keramické těsnění/dvojitý těsnicí 
systém

• • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

bezúdržbový bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • 
Integrovaný předfiltr • • 
Funkce safe-pump – • 
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4 IP X4
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Do velkých hloubek

- Větší přepravované množství
- Krátká doba nasávání
- Bezpečný provoz

Energeticky úsporná a pohodlná

Automatická čerpadla do sudu s dešťovou 
vodou. Zapínání/vypínání (model Comfort): 
Pohodlné ovládání, energeticky úsporné a 
šetrné k čerpadlu.

Výkonná a všestranná

Pro zavlažování pomocí zavlažovačů,  
postřikovačů, sprch a zavlažovacích  
systémů Micro-Drip.

Čerpadla do sudu/Ponorná tlaková čerpadla

Název výrobku Čerpadlo do sudu Classic 
4000/2

Čerpadlo do sudu Comfort 
4000/2 automatic 

Ponorné tlakové čerpadlo 
Classic 5500/3 

Ponorné tlakové čerpadlo 
Classic 6000/4 

Č. výrobku 1740-20 1742-20 1461-20 1468-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966647501 966647601 966963501 966055701
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 36 1 / 36 1 / 37 1 / 27
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Možnosti použití K zavlažování např. zavlažovači, postřikovači, sprchami, zavlažovacími 

systémy Micro-Drip, k vyčerpávání a přečerpávání vody
K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k odběru vody 

z velké hloubky
Jmenovitý výkon 500 W 500 W 900 W 1.000 W
Max. dodávané množství 4.000 l/h 4.000 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 20 m / 2,0 bar 20 m / 2,0 bar 30 m / 3,0 bar 40 m / 4,0 bar
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 12 m 12 m
Čerpadlová mechanika 2-stupňová 2-stupňová 3-stupňová 4-stupňová
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C
Hmotnost ca. 6,0 kg 5,9 kg 9,6 kg 10 kg
Rozměry (d x š x v) cca 25 x 14,8 x 45 cm 25 x 14,8 x 45 cm 15 x 15 x 45 cm 15 x 15 x 47 cm
Připojovací kabel 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 15 m H07 RNF 15 m H07 RNF
Připojovací závit 3/4“ připojovací trubka k pověšení na sud s vodou, výkyvná, teleskopická 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Upevňovací lano – – 15 m 15 m
Automatické zapínání/vypínání – • – –
Pojistka chodu nasucho Přes plovákový spínač Integrována Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač
Dvojité těsnění motoru a keramikou 
chráněná hřídel

• • • • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový

Redukované nasávání nečistot Díky podstavci Filtr na nečistoty, z ušlechtilé oceli, nerezavějící
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli

S regulačním a uzavíracím ventilem
Hřídel z nerezové oceli

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
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Moderní automatická 
funkce

Integrovaná elektronika s 
tlakovým spínačem aktivuje 
čerpadlo v případě potřeby 
vody a opět jej automaticky 
vypíná. 

Vždy připraveno, energeticky 
úsporné a pohodlné.

Průměr čerpadla 98 mm

Čerpadla do studní jsou ideální 
pro použití v úzkých vrtaných 
studních s průměrem od  
min. 100 mm.

Čerpadla do studní/Ponorná tlaková čerpadla automatic

Název výrobku Čerpadlo do hlubokých studní Premium 
5500/5 inox 

Čerpadlo do hlubokých studní Premium 
6000/5 inox automatic 

Ponorné tlakové čerpadlo Comfort 6000/5 

Č. výrobku 1489-20 1499-20 1476-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966424101 966606501 900924901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 24 1 / 20 1 / 28
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Možnosti použití K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k 

odběru vody z velké hloubky
K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou

Jmenovitý výkon 850 W 950 W 1.050 W
Max. dodávané množství 5.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 45 m / 4,5 bar
Max. hloubka ponoru 19 m 19 m 12 m
Čerpadlová mechanika 6-stupňová 7-stupňová 4-stupňová
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C
Hmotnost ca. 7,5 kg 9 kg 8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 9,8 x 9,8 x 64 cm 9,8 x 9,8 x 85 cm 15 x 15 x 51cm
Připojovací kabel 22 m / H07 RNF 22 m / H07 RNF 15 m / H07 RNF
Připojovací závit 40 mm (1 1/4“) vnitřní závit, pomocí dodané 

čerpadlové přípojky možnost přestavení na 
33,3 mm (1“) vnější závit

33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)

Upevňovací lano 22 m 22 m 15 m
Automatické zapínání/vypínání – • •
Pojistka chodu nasucho – • •
Dvojité těsnění motoru a keramikou 
chráněná hřídel

• • •

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový

Integrovaný filtr na nečistoty Z nerezavějící oceli Z nerezavějící oceli Z nerezavějící oceli
Redukované nasávání nečistot Díky podstavci Díky podstavci Filtr na nečistoty, z ušlechtilé oceli, nerezavějící
Zvláštnosti Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro 

vrtané studny od min. 100 mm Ø 
Hřídel z nerezové oceli

Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro 
vrtané studny od min. 100 mm Ø 
Hřídel z nerezové oceli

Hřídel z nerezové oceli

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8
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Domácí vodárny

Bezúdržbová nádrž po dobu 5 let

Není nutná výměna membrány. 
Není nutné doplňovat vzduch.

Bezpečná technika

Bezpečná technika s pojistkou chodu 
nasucho a automatickým bezpečnostním 
vypínáním při přehřátí čerpadla.

Eco provoz

Plynulý eco provoz umožňuje ušetřit až  
15 % energie oproti normálnímu provozu. 

Název výrobku Domácí vodárna Classic 3000/4 eco Domácí vodárna Comfort 4000/5 eco Domácí vodárna Comfort 5000/5 eco 
Č. výrobku 1753-20 1754-20 1755-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967245901 967246001 967246101
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 5 1 / 5 1 / 5
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Možnosti použití Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě
Jmenovitý výkon 650 W 850 W 1.100 W
Eco-provoz • • • 
Max. dodávané množství 2.800 l/h 3.500 l/h 4.500 l/h
Max. čerpací výška/tlak 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,8 bar +/- 0,1 bar
Vypínací tlak eco/max. 2,2 / 3,2 bar 2,2 / 3,2 bar 2,5 / 3,5 bar
Max. samonasávací výška 8 m 8 m 8 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet
Hmotnost ca. 14 kg 15,3 kg 17,5 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 45 x 29 x 62 cm 45 x 29 x 62 cm 45 x 29 x 62 cm
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C
Připojovací kabel 1,5 m H05 RNF 1,5 m H05 RNF 1,5 m H07 RNF
Připojovací závit 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Počet výstupů 1 3 3
Nádrž 5 let bezúdržbová 5 let bezúdržbová 5 let bezúdržbová
Pojistka chodu nasucho – • • 
Multifunkční spínač (zapínání/vypíná-
ní, ruční/automatický provoz)

– • • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

bezúdržbový bezúdržbový bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • • 
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4
Vlastnosti Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, tepelný spínač
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Domácí vodní automaty

Program pro malé  
množství vody

Umožňuje bezproblémové 
použití také při nejmenším 
množství vody.

Integrovaný jemný filtr

Zabraňuje poškození čerpadla.

Velký LC displej

 Možnost úplné kontroly všech 
funkcí čerpadla. Podrobné 
textové informace o případných 
poruchách a jejich odstraňo-
vání.

Jedinečná technika  
zpětného ventilu

Tato technika zajišťuje rychlé 
nasávání a bezproblémový 
provoz.

Název výrobku Domácí vodní automat 3500/4E Classic Domácí vodní automat 4000/5E Comfort Domácí vodní automat 5000/5E LCD 
Comfort

Č. výrobku 1757-20 1758-20 1759-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967296201 967296301 967296401
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 21 1 / 12 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Možnosti použití Automatické využívání užitkové vody - k zavlažování zahrady nebo použití v domácnosti
Jmenovitý výkon 800 W 1.100 W 1.300 W
Max. dodávané množství 3500 l/h 4000 l/h 5000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak 2,5 +/- 0,2 bar 3,0 +/- 0,2 bar 3,2 +/- 0,2 bar
Max. samonasávací výška 7 m 8 m 8 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet
Hmotnost ca. 8,3 kg 12,6 kg 13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 44 x 20 x 30 cm 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C
Připojovací kabel 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Připojovací závit 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Počet výstupů 1 2 (jeden výkyvný) 2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

bezúdržbový bezúdržbový bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • •
Ukazatel informací LED LED LC-Display (24 jazyků)
Program pro malé množství vody • • •
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4
Vlastnosti Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání,  

varování v případě netěsností, pojistka chodu nasucho
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Ponorná čerpadla

Název výrobku Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000/C Ponorné čerpadlo 7000 Classic Ponorné čerpadlo 13000 aquasensor 
Comfort

Č. výrobku 1661-20 1780-20 1785-20
 EAN kód

Husqvarna obj. č. 967068301 900952701 900953901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 48 1 / 48 1 / 36
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení po 12 ks – –
Možnosti použití K odvodňování, rovněž k přečerpávání a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody
Jmenovitý výkon 300 W 250 W 650 W
Max. dodávané množství 7.000 l/h 7.000 l/h 13.000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 8 m / 0,8 bar
Automatická funkce Plovákový spínač Plovákový spínač Aquasensor
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m
Plošné nasávání do 5 mm 1 mm 1 mm
Max. průměr nečistot 5 mm 5 mm 5 mm
Hmotnost ca. 3,8 kg 4,3 kg 5,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 23 x 20 x 29 cm 23 x 16 x 27 cm 28 x 17 x 28 cm
Připojovací kabel 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C
Připojovací závit 41,9 mm (G 1 1/4) 41,9 mm (G 1 1/4) 41,9 mm (G 1 1/4)
Univerzální přípojka Tři individuální adaptéry pro hadice

 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový

Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8

Moderní technologie aquasensor

Automatické odvodnění spouští již od  
minimálního stavu vody 5 mm

Sensorová technika: Zapnutí a vypnutí jsou 
nastavitelné variabilně nezávisle na sobě 

Kompaktní, protože neobsahuje plovák: 
nejlépe se hodí do úzkých prostor 

Plošné nasávání do 1 mm (do setření)

Nový vstupní model ponorných čerpadel - 
výkonný, spolehlivý, pohodlný

Jedinečný systém s rychlouzávěry:  
snadná údržba a odstraňování poruch

 
 
Zástrčný přípravek pro snadné přepínání mezi 
manuálním a trvalým provozem

 

NOVINKA

NOVINKA
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Moderní technologie 
aquasensor

Kalové čerpadlo  
zapíná automaticky při 
výšce hladiny vody od  
65 mm.

Kalová čerpadla

Název výrobku Ponorné kalová čerpadlo 
7000/D

Kalové čerpadlo 8500 
aquasensor Comfort

Kalové čerpadlo 13000 
aquasensor Comfort

Kalové čerpadlo 20000 inox 
Premium

Č. výrobku 1665-20 1797-20 1799-20 1802-20
  EAN kód

Husqvarna obj. č. 967068401 900956801 900957501 900957901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 /36 1 / 30 1 / 26 1 / 30
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení 

po 12 ks 
– – –

Možnosti použití K odvodňování, rovněž k přečerpávání a vyčerpávání znečištěné vody
Jmenovitý výkon 300 W 380 W 680 W 1.050 W
Max. dodávané množství 7.000 l/h 8.300 l/h 13.000 l/h 20.000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 9 m / 0,9 bar 11 m / 1,1 bar
Automatická funkce Plovákový spínač Aquasensor Aquasensor Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m 7 m
Max. průměr nečistot 25 mm 30 mm 30 mm 38 mm
Hmotnost ca. 4 kg 4 kg 5,6 kg 8,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 23 x 20 x 31 cm 26 x 18 x 31 cm 26 x 19 x 34 cm 30 x 19 x 39 cm
Připojovací kabel 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C
Připojovací závit 41,9 mm (G 1 1/4) 41,9 mm (G 1 1/4) 41,9 mm (G 1 1/4) 47,8 mm (G 1 1/2)
Univerzální přípojka Tři individuální adaptéry pro hadice

13 mm (1/2“), 
16 mm (5/8“),19 mm (3/4“), 
25 mm (1“), 38 mm (1 1/2“)

pro hadice 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

pro hadice 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

pro hadice 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 
50 mm (2")

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový

Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Plášť čerpadla z nerezavějící 
ušlechtilé oceli
Hřídel z nerezové oceli

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8 IP X8

NOVINKA
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Předfiltry, tlakový spínač

Název výrobku Předfiltr pro čerpadla Předfiltr pro čerpadla Elektronický tlakový spínač s pojistkou 
chodu nasucho

Č. výrobku 1731-20 1730-20 1739-20

  

Husqvarna obj. č. 900948701 900948601 900948901
Baleno po ks / Paletová jednotka 2 / 202 2 / 120 2 / 90
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Použití K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu 

znečištění
K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu 
znečištění

K přestavení zahradního čerpadla na domácí 
vodní automat

Průtok vody Až 3.000 l/h Až 6.000 l/h –
Připojovací závit 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Rozměry D x Š x V 18 x 12 x 19 cm 18 x 12 x 39 cm 9 x 16 x 26 cm
Použití ve spojení s Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, 

domácí vodárny
Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, 
domácí vodárny

Zahradní čerpadla

Zvláštnosti S pratelnou filtrační vložkou, obzvláště vhodné při čerpání médií s obsahem písku Se 3 funkcemi: 
- tlakový spínač pro automatické zapínání/ 
   vypínání
- pojistka chodu nasucho
- nastavovací automatika tlaku pro samočinné 
   nastavení vypínacího tlaku čerpadla. 
Zapínací tlak nastaven z výroby (cca 2,0 baru)

Třída ochrany – – IPX4

Příklad použití
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Připojovací prvky/Připojovací sady

Vrtačkové čerpadlo

Název výrobku Přípojka pro ponorná 
čerpadla

Přípojka pro ponorná 
čerpadla

Přípojka pro čerpadla Připojovací sada pro 
čerpadla

Připojovací sada pro 
čerpadla

Č. výrobku 1743-20 1744-20 1745-20 1750-20 1752-20
  EAN kód

Husqvarna obj. č. 900949201 900949301 900949401 900949501 900949601
Baleno po ks / Paletová jednotka 6 / 936 6 / 936 6 / 1296 6 / 936 6 / 756
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – – –
Použití K připojení ponorných 

čerpadel s vnitřním závitem 
na GARDENA zástrčný 
hadicový systém

K připojení ponorných 
čerpadel s vnitřním závitem 
na GARDENA zástrčný 
hadicový systém

K připojení čerpadel (zahradní 
čerpadla, domácí vodní 
automaty, domácí vodárny, 
ponorná tlaková čerpadla) s 
vnitřním závitem na GARDENA 
zástrčný hadicový systém

K připojení hadic 13 mm 
(1/2") na čerpadla s vněj-
ším závitem 33,3 mm (G 1)

K připojení hadic 19 mm 
(3/4") na čerpadla s vněj-
ším závitem 33,3 mm (G 1)

Závit 33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1) 42 mm (G 5/4)/33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1) – –
Obsah – – – 1 x šroubení (č.v.902), 

1 x rychlospojka (č.v.915)
1 x šroubení (č.v.2802), 
1 x rychlospojka (č.v.2817)

Zvláštnosti – – – – Profi-systémové díly pro 
větší průtok vody

Příklad použití

Název výrobku Vrtačkové čerpadlo
Č. výrobku 1490-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900926801
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 360
Způsob balení 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info –
Použití K přečerpávání a vyčerpávání malého objemu vody. 

Vhodné pro všechny druhy vrtaček
Max. čerpací výkon 2400 l/h
Max. čerpací výška/tlak 30 m / 3,0 bar
Max. sací výška 3 m
Max. počet otáček 3400 ot/min.
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GARDENA Micro-Drip-System
Úsporný způsob zavlažování zahrady
•  Mnohostranné použití na balkónech, terasách, v užitkových nebo okrasných zahradách

•  Moderní, inteligentní systémová řešení zvyšují pohodlí uživatele

•  Možnost automatického řízení pomocí GARDENA zavlažovacího počítače

S TA R T  S Y S T É M U S P O J O VA C Í  T E C H N I K A R O S T L I N Y  V  K V Ě T I N Á Č Í C H  
N E B O  T R U H L Í C Í C H  ( k a p a č e )

SYSTÉMOVÉ PRVK Y TER ASY /  BALKÓNY
O S Á Z E N É  P L O C H Y  ( r o z p r a š o v a c í  t r y s k y ) R O S T L I N Y  V  Ř Á D C Í C H  ( k a p a c í  h a d i c e )

ZÁHONK Y

Květináče

Přesné zavlažování rostlin v květináčích a 
květinových truhlících pomocí kapačů
- regulace množství vody
- bez odkapávání při zastavení  
 vodovodního kohoutku
- samočistící

Rostliny v řádcích

Cílené zavlažování ke kořenům rostlin 
pomocí kapací hadice
- samočistící kapače
- kapače nezarůstají díky speciální  
 labyrintové technice 

Plochy s rostlinami

Flexibilně použitelné rozprašovací trysky 
umožňují ideální zavlažování rostlin s krát-
kou vegetační dobou na květinových a zele-
ninových záhoncích

Patentovaná spojovací technologie  
"Quick & Easy" 

- trvale těsné trubkové spojení
- snadné rozpojení v případě potřeby
- pro rychlou montáž a demontáž systému
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Startovací sady pro rostliny v květináčích

 

Název výrobku Startovací sada pro rostliny v květináčích M Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku 13001-20 13002-20
EAN kód

4 078500 018388 4 078500 018401

Husqvarna obj. č. 967039401 967039501
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 30 2 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Použití Pro 7 květinových nádob a 3 květinové truhlíky Pro 7 květinových nádob a 3 květinové truhlíky
Obsah 1 základní přístroj

15 m pokládací trubky
15 m rozdělovací trubky
7 regulovatelných koncových kapačů
6 regulovatelných řadových kapačů
10 redukčních T-kusů
1 T-kus13 mm (1/2")
2 uzavírací zátka 13 mm (1/2")
3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
11 držáků trubky 13 mm (1/2")
13 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
1 čisticí jehla

1 zavlažovací počítač EasyControl
1 základní přístroj 1000
15 m pokládací trubky
7 regulovatelných koncových kapačů
6 regulovatelných řadových kapačů
10 redukčních T-kusů
2 uzavírací zátka 13 mm (1/2")
3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
11 držáků trubky 13 mm (1/2")
13 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
1 čisticí jehla

Možnost rozšíření • •
Automatické zavlažování – Včetně zavlažovacího počítače EasyControl

Název výrobku Startovací sada pro rostliny v řádcích S Rozšiřovací kapací hadice nadzemní pro 
rostliny v řádcích 4,6 mm (3/16")

Startovací sada pro rostliny v řádcích L

Č. výrobku 13010-20 1362-20 13013-20
EAN kód

4 078500 018241 4 078500 136204 4 078500 018500

Husqvarna obj. č. 967039101 900910701 967043401
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 144 4 / 240 1 / 64
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displej 4-barevný displej
Prodej/Info Pouze v displeji s 36 kusy – –
Použití Pro 15 m rostlin v řádcích nebo pro kuchyňskou 

zahradu a okrasné rostliny
Pro rozšíření startovací sady pro rostliny v řádcích 
S, č.v. 13010

Pro 50 m rostlin v řádcích

Obsah 1 základní přístroj 1000, 15 m kapací hadice 4,6 
mm (3/16"), 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16"), 1 
uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")

15 kapací hadice, bez armatur 50 m kapací hadice, 1 základní přístroj 1000, 
1 zátka

Odběr vody na kapač 1,6 l/h každých 30 cm 1,6 l/h každých 30 cm 4 l/h každých 30 cm
Možnost rozšíření Pomocí č.v. 1362 až na 30 m – –
Vnitřní průměr trubky 4,6 mm (3/16") 4,6 mm (3/16") 13 mm (1/2")
Maximální délka (se základním 
přístrojem umístěným uprostřed)

30 m 30 m 100 m

Vlastnosti Membránová/labyrintová technika zajišťuje dlouhou spolehlivost a samočištění, nadzemní instalace, vzdálenost mezi kapači 30 cm
Zvláštnosti Vysoce flexibilní díky malému průměru hadice –

Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření
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Začátek systému

   

Název výrobku Základní přístroj 1000 Základní přístroj 2000 Přimíchávač Montážní pomůcka
Č. výrobku 1355-20 1354-20 8313-29 8322-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900909901 900909701 901161601 901162201
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 1200 5 / 420 3 / 240 6 / 924
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – –
Obsah 1 kus připravený k připojení se 

šroubením
1 kus připravený k připojení se 
šroubením 901

1 kus 1 kus

Použití Startovní stavební prvek
Micro-Drip-systému k redukci tlaku 
a filtrování vody 

Startovní stavební prvek
Micro-Drip-systému k redukci tlaku 
a filtrování vody 

Přimíchání GARDENA univerzálního 
tekutého hnojiva

Univerzální nástroj pro montáž 
různých výrobků a vytváření otvorů 
do pokládací trubky.

Použitelné pro Pokládací trubka 13 mm (1/2") 
(1346, 1347), rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Pokládací trubka 13 mm (1/2") 
(1346, 1347), rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Pokládací trubka 13 mm (1/2") 
(1346, 1347), rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Koncové kapače, rozprašovací 
trysky, prodlužovací trubka pro 
rozprašovací trysky, uzavírací zátky 
4,6 mm, pokládací trubka 13 mm, 
čisticí jehla pro kapače

Průtok vody do 1.000 l/h do 2.000 l/h – –
Redukce tlaku na 1,5 bar na 1,5 bar – –
Filtrace vody • • – –
Quick & Easy - jednoduchá spojovací 
technika

• • • –

Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá spojo-
vací technika

Quick & Easy - jednoduchá spojo-
vací technika

Quick & Easy - jednoduchá spojo-
vací technika. Velký plnicí otvor s 
indikátorem stavu naplnění, ventil 
pro vyprázdnění před příchodem 
mrazů resp. před naplněním 
tekutého hnojiva

Praktický, univerzální nástroj, pevný 
kovový hrot
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Kompletní sada Sprinklersystem

Název výrobku Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140
Č. výrobku 8221-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967171801
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 8
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Informace o výrobku Viz č.v. 8220
Obsah 1 x připojovací sada Profi-Systém, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1 x připojovací krabice, 20 m pokládací trubky 25 mm,  

1 x spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 x T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 x odvodňovací ventil, 1 x L-kus 25 mm x 3/4" vnější závit,  
1 x výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140
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Trubky a příslušenství

Držáky trubek

Název výrobku Pokládací trubka 
13 mm (1/2")

Pokládací trubka 
13 mm (1/2")

Rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16")

Rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16")

Uzavírací ventil 
13 mm (1/2")

Uzavírací ventil 
4,6 mm (3/16")

Č. výrobku 1346-20 1347-20 1350-29 1348-20 8358-29 8357-29
EAN kód

4 078500 135092 4 078500 835893 4 078500 835794

Husqvarna obj. č. 900909101 900909201 966687001 900909301 901165801 901165601
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 54 1 / 80 5 / 400 3 / 102 6 / 576 10 / 2880
Způsob balení Role se 4-barevnou 

páskou
Role se 4-barevnou 
páskou

Role se 4-barevnou 
páskou

Role se 4-barevnou 
páskou

4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

Prodej/Info – – – – – –
Obsah 15 m 50 m 15 m 50 m 1 kus 2 kusy
Použití Centrální zásobovací 

vedení v Micro-Drip-
-systému

Centrální zásobovací 
vedení v Micro-Drip-
-systému

Přívodní trubka pro 
kapače a rozprašovací 
trysky

Přívodní trubka pro 
kapače a rozprašovací 
trysky

Uzavření
jednotlivých poklá-
dacích větví 13 mm 
(1/2") (1346/1347)

Uzavření jednotlivých 
pokládacích větví 4,6 
(3/16") (1348/1350) 
a plynulá regulace 
dosahu rozprašovací 
trysky 360°

Zvláštnosti UV-stabilní,  
nepropouští světlo

UV-stabilní,  
nepropouští světlo

UV-stabilní,  
nepropouští světlo

UV-stabilní,  
nepropouští světlo

Quick & Easy - 
jednoduchá spojovací 
technika

Quick & Easy - 
jednoduchá spojovací 
technika

Název výrobku Trubková svorka 13 mm (1/2") Držák trubky 4,6 mm (3/16") Vedení trubky 13 mm (1/2") Vedení trubky 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku 8380-29 1327-20 8328-20 8327-20

    EAN kód

             
Husqvarna obj. č. 901166601 900906201 901162701 901162501
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1080 10 / 960 10 / 450 10 / 800
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – –
Obsah 2 kusy 10 kusů 3 kusy 3 kusy
Použití Upevnění trubky na pevný podklad, 

definovaná fixace rozprašovacích 
trysek v pokládací trubce 13 mm 
(1/2") (1347/1346), výškové 
přizpůsobení rozprašovacích trysek 
ve spojení s T-kusem pro rozprašo-
vací trysky (8331) a prodlužovací 
trubkou (1377)

Vedení a upevnění rozdělovací trub-
ky 4,6 mm (3/16") (1348/1350) 
do půdy

Upevnění trubky do půdy, defino-
vaná fixace rozprašovacích trysek 
v pokládací trubce 13 mm (1/2") 
(1347/1346), výškové přizpůsobení 
rozprašovacích trysek ve spojení s 
T-kusem pro rozprašovací trysky 
(8331) a prodlužovací trubkou (1377)

Upevnění trubky do půdy, defino-
vaná fixace rozprašovacích trysek v 
rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350), výškové přizpůsobení 
rozprašovacích trysek ve spojení s 
T-kusem pro rozprašovací trysky 
(8332) a prodlužovací trubkou (1377)
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Spojky trubek

Spojky trubek

Název výrobku Křížový kus  13 mm 
(1/2")

Křížový kus  4,6 mm 
(3/16")

Redukční T-kus 13 mm 
(1/2") - 4,6 mm (3/16")

T-kus 13 mm (1/2") T-kus 4,6 mm (3/16")

Č. výrobku 8339-29 8334-29 8333-20 8329-29 8330-29
EAN kód

4 078500 833998 4 078500 833493 4 078500 832991 4 078500 833097

Husqvarna obj. č. 901164501 901164001 901163701 901163001 901163201
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1080 10 / 1080 10 / 800 10 / 1080 10 / 1320
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – – –
Obsah 2 kusy 10 kusů 5 kusů 2 kusy 10 kusů
Použití Odbočení pokládací trubky 

13 mm (1/2") (1347/1346)
Odbočení rozdělovací 
trubky  4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Přechod z pokládací trubky 
13 mm (1/2") 
(1347/1346) 
na rozdělovací trubku 
4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Odbočení pokládací trubky 
13 mm (1/2") (1347/1346)

Odbočení rozdělovací 
trubky  4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Quick & Easy - jednoduchá spojovací 
technika

• • • • •

Název výrobku L-kus 13 mm  
(1/2")

L-kus 4,6 mm 
(3/16")

Spojka 13 mm 
(1/2")

Spojka 4,6 mm 
(3/16")

Uzavírací zátky 13 
mm (1/2")

Uzavírací zátky 
4,6 mm (3/16") 

Č. výrobku 8382-29 8381-29 8356-29 8337-29 8324-29 1323-29
    EAN kód

4 078500 838290 4 078500 838191 4 078500 835695 4 078500 833790 4 078500 832496 4 078500 132381

Husqvarna obj. č. 901167001 901166801 901165401 901164201 901162401 900905801
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1560 10 / 1560 10 / 1080 10 / 1560 10 / 936 10 / 2448
Způsob balení 4-barevná blistrová 

karta
4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

Prodej/Info – – – – – –
Obsah 2 kusy 10 kusů 3 kusy 10 kusů 5 kusy 10 kusů
Použití Přesná změna 

směru pokládací 
trubky 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Přesná změna 
směru rozdělovací 
trubky 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Prodloužení pokládací 
trubky 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Prodloužení rozdělova-
cí trubky
4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Uzavírací zátka poklá-
dací trubky 13 mm 
(1/2") (1347/1346)

Uzavření otvoru v 
pokládací trubce 
13 mm (1/2"), uzavře-
ní rozdělovací trubky 
4,6 mm (3/16")

Quick & Easy - jednoduchá spojovací 
technika

• • • • • –
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Koncové kapače

Název výrobku Koncový kapač Koncový kapač Regulovatelný koncový kapač Regulovatelný koncový kapač,  
vyrovnávající tlak

Č. výrobku 1340-29 1341-29 1391-29 8316-29
EAN kód

4 078500 134088 4 078500 134187 4 078500 139182 4 078500 831697

Husqvarna obj. č. 900908001 900908401 900914901 966960801
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2160 10 / 2160 10 / 1080 10 / 1320
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – –
Obsah 25 koncových kapačů

1 čisticí jehla
25 koncových kapačů
1 čisticí jehla

10 kusů 5 kusů

Použití Jednotlivé rostliny s podobnou 
potřebou vody

Jednotlivé rostliny s podobnou 
potřebou vody

Jednotlivé rostliny s rozdílnou potřebou vody

Instalace S montážním nářadím (8322), na 
konec rozdělovací trubky nebo 
přímo namontované v pokládací 
trubce

S montážním nářadím (8322), na 
konec rozdělovací trubky nebo 
přímo namontované v pokládací 
trubce

Přímá montáž do pokládací trubky nebo na konec rozdělovací trubky

Odběr vody 2 l/h 4 l/h 0 - 20 l/h nastavitelný 1 - 8 l/h nastavitelný, nezávislý na 
tlaku

Vyrovnávající tlak pro konstantní 
odběr nezávislý na tlaku vody

– – – • 1 - 4 bar

Zvláštnosti – – Odnímatelné nastavovací pouzdro s 
integrovanou čisticí jehlou

Se stupnicí

Řadové kapače

Název výrobku Řadový kapač Řadový kapač Regulovatelný řadový kapač Regulovatelný řadový kapač 
vyrovnávající tlak

Č. výrobku 8343-29 8344-29 8392-29 8317-29
EAN kód

4 078500 834391 4 078500 834490 4 078500 839297 4 078500 831796

Husqvarna obj. č. 901164701 901164901 901167201 966961001
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1080 10 / 1080 10 / 1080 10 / 900
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – –
Obsah 10 řadových kapačů, 1 uzavírací 

zátka, 1 čisticí jehla
10 řadových kapačů, 1 uzavírací 
zátka, 1 čisticí jehla

10 řadových kapačů, 1 uzavírací 
zátka

5 řadových kapačů, 1 uzavírací 
zátka

Použití Řadová výsadba s podobnou 
potřebou vody

Řadová výsadba s podobnou 
potřebou vody

Řadová výsadba s rozdílnou potřebou vody

Použitelné s 4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)

Odběr vody 2 l/h 4 l/h 0 - 10 l/h nastavitelný 1 - 8 l/h nastavitelný
nezávislý na tlaku vody

Vyrovnávající tlak pro konstantní 
odběr nezávislý na tlaku vody

– – – • při 1 - 4 barech

Quick & Easy - jednoduchá spojovací 
technika

• • • •

Zvláštnosti – – Odnímatelné nastavovací pouzdro s 
integrovanou čisticí jehlou

Se stupnicí; dlouhodobě spolehlivá, 
samočistící membránová/labyrinto-
vá technika
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Rozprašovací trysky

Název výrobku Pruhová tryska Rozprašovací tryska 90° Rozprašovací tryska 
180°

Rozprašovací tryska 
360°

6-plošná rozprašovací 
tryska

Č. výrobku 1370-29 1368-29 1367-29 1365-29 1396-29
EAN kód

4 078500 137089 4 078500 136884 4 078500 136785 4 078500 136587 4 078500 139687

Husqvarna obj. č. 900912001 900911501 900911301 900911001 900915701
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2160 10 / 2160 6 / 2160 10 / 2160 10 / 1320
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – – –
Obsah 5 kusů 5 kusů 5 kusů 5 kusů 2 kusy
Použití Plošné, jemné zavlažování 

delších, úzkých oblastí
Plošné, jemné zavlažování záhonků Flexibilní nástavec na zavla-

žování, způsob zavlažování 
(90°, 180°, 270°, 360°, 
pásy, koncové pásy) nasta-
vitelné přes otočný knoflík

Použitelné pro Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), 
instalace s montážní pomůckou (8322)

Pokládací trubka 13 mm 
(1/2") (1347/1346) nebo  
T-kus pro rozprašovací 
trysky (8331/8332), insta-
lace s montážní pomůckou 
(8322)

Průměr zavlažování – – 6 m 6 m –
Šířka rozptylu cca  0,6 m – – – –
Dosah cca 5,5 m cca 3 m cca 3 m cca 3 m Regulovatelný
Zvláštnosti Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (1374) Možnost prodloužení 

pomocí  
prodlužovací trubky (1377)



ZA
VL

AŽ
OV

ÁN
Í

63ZAVLAŽOVÁNÍ

Rozprašovací trysky a zadešťovače

Název výrobku Rotační rozprašovací 
zavlažovač 360°

Mlhová tryska Maloplošná tryska Maloplošná tryska Čtyřhranný zavlažovač  
OS 90

Č. výrobku 1369-29 1371-29 8320-29 8321-29 8361-20
EAN kód

4 078500 136983 4 078500 137188 4 078500 832090 4 078500 832199 4 078500 836104

Husqvarna obj. č. 900911801 900912201 901161801 901162001 967171901
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2160 10 / 2160 10 / 1320 10 / 1080 3 / 120
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná karta 
Prodej/Info – – – – –
Obsah 2 kusy 5 kusů 10 kusů 10 maloplošných trysek          

1 uzavírací zátka
1 čtyřhranný zadešťovač       
1 uzavírací zátka

Použití Plošné, jemné zavlažování Zavlažování nové výsadby, 
skleníků

Cílené zavlažování malých ploch jako jsou ostrůvky rostlin 
nebo keře

Zavlažování čtvercových a 
obdélníkových ploch

Použitelné pro Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus 
pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní 

pomůckou (8322)

Pokládací trubka 13 mm 
(1/2") (1347/1346)

Rozdělovací trubka 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350)

Pokládací trubka 13 mm 
(1/2") (1347/1346)

Zavlažovaná plocha 7 - 38 m² Ø 1 m Ø 10 - 40 cm Ø 10 - 40 cm 1 - 90 m²
Šířka rozptylu – – – – 0,5 - 7 m nastavitelný
Dosah 1,5 - 3,5 m – – – 1,5 - 13 m nastavitelný
Zvláštnosti Možnost prodloužení 

pomocí prodlužovací 
trubky (1377), regulovatelný 
pomocí uzavíracího ventilu 
(8357)

Možnost prodloužení 
pomocí prodlužovací 
trubky (1377), regulovatelný 
pomocí regulačního ventilu 
(1374)

Odnímatelné nastavovací 
pouzdro s integrovanou 
čisticí jehlou

Quick & Easy - jednodu-
chá spojovací technika. 
Odnímatelné nastavovací 
pouzdro s integrovanou 
čisticí jehlou

Quick & Easy - jednoduchá 
spojovací technika. Možnost 
výškového nastavení 
pomocí prodlužovací trubky 
(8363), fixace do půdy po-
mocí vedení trubky (8328), 
možnost upevnění na pevný 
podklad

1

1
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Rozprašovací trysky a zavlažovače – příslušenství

Název výrobku T-kus pro rozprašovací 
trysky 13 mm (1/2")

T-kus pro rozprašovací 
trysky 4,6 mm (3/16")

Prodlužovací trubka pro 
rozprašovací trysky

Regulační ventil Prodlužovací trubka pro 
OS 90

Č. výrobku 8331-29 8332-29 1377-20 1374-29 8363-20
EAN kód

4 078500 833196 4 078500 833295 4 078500 137485

Husqvarna obj. č. 901163401 901163601 900913001 900912701 967172001
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1840 10 / 1320 6 / 1080 10 / 1320 6 / 1140
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – – – –
Obsah 5 T-kusů 

1 uzavírací zátka
5 T-kusů 
5 uzavíracích zátek

5 kusů 5 kusů 2 kusy

Použití K definované fixaci 
rozprašovacích trysek v 
pokládací trubce 13 mm 
(1/2") (1346, 1347)

K definované fixaci 
rozprašovacích trysek v 
rozdělovací trubce 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350)

Pro rozprašovací trysky 
k zavlažování přes vyšší 
rostliny

Regulace průtoku a dosahu 
pro rozprašovací trysky

Pro čtyřhranný zavlažovač 
OS 90 k zavlažování přes 
vyšší rostliny

Použitelné pro V kombinaci s vedením 
trubky (8328) nebo svor-
kami na trubky (8380) pro 
všechny rozprašovací trysky, 
zvýšení rozprašovacích 
trysek pomocí prodlužovací 
trubky (1377)

V kombinaci s vedením 
trubky (8327) nebo svorka-
mi na trubky (8379) 
pro všechny rozprašovací 
trysky, zvýšení rozpra-
šovacích trysek pomocí 
prodlužovací trubky (1377)

Všechny rozprašovací trysky Rozprašovací trysky (1396, 
1367, 1368, 1370, 1372, 
1371), na prodlužovací 
trubce pro rozprašovací 
trysky

Čtyřhranný zavlažovač 
OS 90 (8361)

Zvláštnosti S jednoduchou spojovací 
technikou "Quick & Easy"

S jednoduchou spojovací 
technikou "Quick & Easy"

Lze propojit více prodlužo-
vacích trubek, délka 24 cm

– Montuje se mezi hlavu  
a patu zavlažovače, délka 
20 cm
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Kapací hadice podzemní 13,7 mm 
Neviditelná podzemní instalace u okrajové výsadby a na travnatých 
plochách. Samouzavíratelné kapače, díky kterým nedochází k proni-
kání nečistot při uvedení systému mimo provoz. Vyrovnávání tlaku pro 
rovnoměrné zavlažování až do délky 200 m. Odolnost vůči prorůstání 
kořenů díky speciální bariéře.
K dostání také varianta pro nadzemní instalaci.

Micro-Drip-Systém – Startovací sady

Název výrobku Startovací sada - kapací hadice pro rostliny 
v řádcích, podzemní, 13,7 mm

Kapací hadice podzemní  
13,7 mm

Box na hadici 10 m - sada

Č. výrobku 1389-20 1395-20 18400-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900914601 900915301 967089201
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 36 1 / 36 1/ 24
Způsob balení 4-barevný displej 4-barevný displej 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Startovní sada připravená k připojení • – –
Obsah 50 m kapací hadice,  

základní přístroj 1000,  
T-kus a 2 koncovky

50 m kapací hadice,
1 spojka,
1 koncovka

10 m hadice

Použití Pro okrajovou výsadbu kolem travnatých ploch K prodloužení kapací hadice pod zemí pro okrajo-
vou výsadbu nebo travnaté plochy

–

Vnitřní průměr trubky 13,7 mm 13,7 mm –
Odběr vody na kapač 1,6 l/h 1,6 l/h –
Maximální délka (při umístění zá-
kladního přístroje uprostřed systému)

200 m 200 m –

Membránová/labyrintová technika, 
díky které je výrobek trvale spolehlivý 
a samočisticí

• • –

Zvláštnosti S bariérou proti přerůstání kořenů, s vyrovnáváním tlaku zajišťujícím rovnoměrný 
rozptyl vody nezávislý na jejím tlaku,  

samotěsnící hlavy kapačů proti vnikání nečistot po použití, podzemní instalace

–
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Název výrobku Zavlažování o dovolené Plně automatické zavlažování květinových truhlíků
Č. výrobku 1266-20 1407-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900903201 900916701
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 44 3 / 108
Způsob balení 4-barevná páska 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Použití Pro až 36 rostlin v květináčích Pro až 5 - 6 m květinových truhlíků
Aktivování zavlažování Transformátor s integrovaným časovým spínačem Transformátor s časovým spínačem a 13 programy
Zavlažovací program Denně 1 minuta Výběr ze 13 pevných programů
Odběr vody Na jeden vývod: světlý 15 ml/min., střední 30 ml/min., tmavý 60 ml/min. Na jeden řadový kapač: cca 2 l/h
Zásobování energií Síťový provoz, zapouzdřený transformátor pro použití ve vnitřních nebo 

venkovních prostorách
Síťový provoz, zapouzdřený transformátor s otočným knoflíkem pro volbu 
zavlažovacích programů

Zásobování vodou 9 l zásobník, čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty Čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty
Možnost demontáže a rozšíření Doplňkové díly jsou dostupné v zákaznickém servisu GARDENA Se systémovými díly Micro-Drip pro až 10 m květinových truhlíků, přípojkou 

pro dešťový senzor electronic (1189) nebo čidlo půdní vlhkosti (1188)
Obsah 9 l zásobník, transformátor, čerpadlo, 3 rozdělovače à 12 výstupů, 9 m roz-

dělovací hadice, 30 m kapací hadice, 36 držáků trubky, 20 uzavíracích zátek
Transformátor, čerpadlo, 25 řadových kapačů cca 2 l/h s uzavírací zátkou a 
čisticí jehlou, 10 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky

GARDENA zavlažování o dovolené/
zavlažování květinových truhlíků
Zavlažování bez vodovodního kohoutku

Pro pokojové rostliny
Automatické zavlažování až 36 rostlin v květináčích. Ideální jako zá- 
skok během dovolené. 3 rozdělovače s  rozdílným množstvím vody a  
po 12 výstupech pro jemně dávkované zavlažování rostlin.

Pro truhlíky s rostlinami
Automatické zavlažování až 6 m květinových truhlíků, možnost rozšíře-
ní. S přípojkou pro senzor pro úsporné zavlažování.
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Název výrobku Vodní zásuvka 1 Box se spirálovou hadicí Vodní zástrčka Startovací sada pro zahradní 
systém Pipeline

Č. výrobku 8250-20 8253-20 8254-20 8255-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966409801 966602801 966409901 966410001
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 180 1 / 30 2 / 288 3 / 54
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Přípojka 3/4"-vnější závit 1"-vnější závit 3/4"-vnější závit –
Montáž Podzemní Podzemní Nadzemní –
Přípojka na vodu se stopventilem • • • –
Zasouvací oblé víko • • – –
Odnímatelné sítko na nečistoty • – – –
Výkyvná otočná přípojka – – • –
Zvláštnosti – – Možnost upevnění na zeď nebo po-

mocí kolíku do měkkého podkladu
Startovací sada se 2 odběrnými 
místy

Obsah – Box na hadici, 10 m spirálové  
hadice a postřikovač Classic  
a čistící postřikovač (č.v. 18300)

– 1 Profi-Systém-připojovací sada,  
1 připojovací krabice,  
2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm,  
3 spojky 25 mm x 3/4"-vnitřní závit, 
1 T-kus 25 mm x 3/4"-vnitřní závit, 
1 odvodňovací ventil (2760).

Potřebné příslušenství – – – Pokládací trubka 25 mm 
(2700/2701/2718), zahradní hadi-
ce 19 mm (3/4") (8553/8550)

GARDENA Pipeline
Voda jako proud ze zásuvky
•  Pohodlný odběr vody na libovolném místě v zahradě
•  Trvalá instalace
•  Mrazuvzdorný díky automatickému odvodňovacímu ventilu

1
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GARDENA Sprinklersystem
Pohodlná, spolehlivá a snadná instalace
Trvale podzemně nainstalované výsuvné zadešťovače jsou zárukou vašeho krásného trávníku;  
po ukončení zavlažování znovu zmizí pod zemí.

GARDENA Sprinklersystem se vyznačuje:

•  Spolehlivými a kvalitními výsuvnými zadešťovači
•  Inteligentními a moderními systémovými stavebními prvky
•  Automatickými odvodňovacími ventily, které zajišťují mrazuvzdornost systému
•  Možnostmi automatického řízení

Výsuvné zadešťovače
Pro malé a velké travnaté plochy,  
s jedinečnými vlastnostmi výrobků.
Příklad T200/380:
-  Pohodlný výběr trysky  

bez montáže trysky
-  Nastavení zavlažovaného  

sektoru bez použití nářadí
- Odolnost vůči vandalizmu díky 
 paměťové funkci nastavení  
 sektoru

Výsuvný čtyřplošný  
zadešťovač OS 140
Inovace v zavlažování obdélníko-
vých a čtvercových ploch.
Flexibilní nastavení pro plochy 
od 2 do 140 m2.  Regulovatelný 
průtok vody.
Velmi rovnoměrné rozptylování 
vody prostřednictvím 16 samočis-
ticích přesných trysek z měkkého 
plastu.

Patentovaná technika  
rychlého spojování trubek  
"Quick & Easy"
Široký sortiment stavebních prvků 
umožňuje flexibilní instalaci systému 
na nejrůznějších travnatých plochách. 
-  Montáž / demontáž trubek  

pootočením spojky o 140°
-  Odolnost vůči mrazu díky automatic-

kému odvodňovacímu ventilu
-  Odolnost vůči povětrnostním  

podmínkám a UV-stálost

1 2

1 1 2
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Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu. Údaje o výkonu u turbínových výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před  
zadešťovačem.

Název výrobku Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 100

Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 100 Premium

Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 200

Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 200 Premium

Č. výrobku 8201-29 8202-29 8203-29 8204-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966409201 966409301 966409401 966409501
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 600 6 / 264
Způsob balení Na podložce. 4-barevná nálepka Na podložce. 4-barevná nálepka
Prodej/Info – –
Použití Menší travnaté plochy Středně velké travnaté plochy
Zavlažovaná plocha Do 100 m² Do 200 m²
Zavlažovaný sektor Plynule nastavitelný 70 - 360° Plynule nastavitelný 25 - 360°
Dosah 4 - 6 m regulovatelný 5 - 8 m regulovatelný 
Šířka rozptylu – –
Připojovací závit 1/2"-vnitřní závit 1/2"-vnitřní závit
Sítko na nečistoty • • 
Turbínová převodovka odolná vůči 
písku

– • 

Rovnoměrné zavlažování v propojení • Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody,  
pro různě nastavené zavlažovací sektory 

Tryska 1: 25 - 90° 
Tryska 2: 91 - 180°

Tryska 3: 181 - 270° 
Tryska 4: 271 - 360°

Možnost kombinace S turbínovými výsuvnými zadešťovači T200, T380, výsuvným čtyřplošným 
zadešťovačem OS 140

S turbínovými výsuvnými zadešťovači T100, T380, výsuvným čtyřplošným 
zadešťovačem OS 140

Zvláštnosti Kovová hlava Funkce zabezpečení proti vandalis-
mu: zavlažovač si znovu automatic-
ky najde původně nastavený sektor

Funkce zabezpečení proti vandalismu: 
zavlažovač si znovu automaticky 
najde původně nastavený sektor. 
Kovová hlava

Výsuvné zadešťovače
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Název výrobku Turbínový výsuvný zadešťovač T 380 Turbínový výsuvný zadešťovač  
T 380 Premium

Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140

Č. výrobku 8205-29 8206-29 8220-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966409601 966409701 967170901
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 264 2 / 90
Způsob balení Na podložce. 4-barevná nálepka 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Použití Větší travnaté plochy Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Zavlažovaná plocha Do 380 m² Nastavitelný 2 - 140 m²
Zavlažovaný sektor Plynule nastavitelný 25 - 360° –
Dosah 6 - 11 m regulovatelný 2 - 15 m
Šířka rozptylu – 1 - 9,5 m
Připojovací závit 3/4"-vnitřní závit 3/4"-vnitřní závit
Sítko na nečistoty • • 
Turbínová převodovka odolná vůči 
písku

• • 

Rovnoměrné zavlažování v propojení Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody,  
pro různě nastavené zavlažovací sektory 

Tryska 1: 25 - 90° 
Tryska 2: 91 - 180°

Tryska 3: 181 - 270° 
Tryska 4: 271 - 360°

• 

Možnost kombinace S turbínovými výsuvnými zadešťovači T100, T200, výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140 S turbínovými výsuvnými zadešťovači T 100, T 
200, T380

Zvláštnosti Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlažovač 
si znovu automaticky najde původně nastavený 
sektor

Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlažovač 
si znovu automaticky najde původně nastavený 
sektor.  
Kovová hlava

Jemné řízení dosahu a šířky postřiku regulací 
průtoku vody

Výsuvné zadešťovače
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Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu. Údaje o výkonu u turbínových výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní 
tlak 2 bary před zadešťovačem.

Název výrobku Výsuvný zadešťovač 100 s 
pruhovou tryskou

Výsuvný zadešťovač 100 s 
koncovou pruhovou tryskou

Výsuvný zadešťovač S 30/10 Výsuvný zadešťovač S 80 1

Č. výrobku 1552-29 1553-29 1554-29 1569-27
EAN kód

4 078500 156974

Husqvarna obj. č. 900936101 900936201 900936301 900938501
Baleno po ks/Paletová jednotka 15 / 720 15 / 720 30 / 720 12 / 576
Způsob balení Na podložce: 4-barevná nálepka Na podložce: 4-barevná nálepka Na podložce: 4-barevná nálepka Na podložce. 4-barevná nálepka
Prodej/Info – – – –
Použití Úzké travnaté pruhy Úzké travnaté pruhy Malé travnaté plochy Menší travnaté plochy
Zavlažovaná plocha do 12 m² do 6 m² do 30 m² Do 80 m²
Zavlažovaný sektor – – Plynule nastavitelný 5 - 360° Plynule nastavitelný 5 - 360°
Dosah 6-12 m 3-6 m 1,5-3 m Regulovatelný od 2,5 - 5 m
Připojovací závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit
Sítko na nečistoty • • • • 
Turbínová převodovka odolná vůči 
písku

– – – –

Odolný vůči mrazu – – – –
Rovnoměrné zavlažování v propojení • • • • 
Zvláštnosti – – – Uzavíratelný průtok vody

Výsuvné zadešťovače

1
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Název výrobku L-kus 25 mm x vnější závit 1/2" L-kus 25 mm x vnější závit 3/4" Úhlový kus 25 mm x vnější závit 
1/2"

Úhlový kus 25 mm x vnější závit 
3/4"

Č. výrobku 2780-20 2781-20 2782-20 2783-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901017601 901017701 966409001 966409101
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1840 10 / 1840 10 / 800 10 / 800
Způsob balení volně volně volně volně
Prodej/Info – – – –
Použití Připojení na výsuvný zadešťovač S 

80, turbínový výsuvný zadešťovač 
T 100, turbínový výsuvný zadešťo-
vač T 200

Připojení na turbínový výsuvný za-
dešťovač T 380, výsuvný čtyřplošný 
zadešťovač OS 140, víceplošný 
výsuvný zadešťovač AquaContour 
automatic

Připojení v rohových oblastech na 
výsuvný zadešťovač S 80, turbínový 
výsuvný zadešťovač T 100, turbíno-
vý výsuvný zadešťovač T 200

Připojení v rohových oblastech na 
turbínový výsuvný zadešťovač T 380

Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení

Název výrobku L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4" L-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4" T-kus 25 mm x vnější závit 1/2" T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"
Č. výrobku 2784-20 2785-20 2786-20 2787-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901017801 901017901 901018001 901018101
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1920 10 / 1480 10 / 1140 10 / 1140
Způsob balení volně volně volně volně
Prodej/Info – –
Použití K připojení zadešťovače pomocí č.v. 

2739-20 nebo 2740-20
K připojení zadešťovače pomocí č.v. 
2739-20 nebo 2740-20

Připojení v průběhu trubky pro vý-
suvné zadešťovače S 80, turbínové 
výsuvné zadešťovače T 100, turbí-
nové výsuvné zadešťovače T 200

K připojení turbínového výsuvného 
zadešťovače T 380, výsuvného 
čtyřplošného zavlažovače OS 140 v 
průběhu trubky

Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení

Spojovací prvky

Spojovací prvky
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Název výrobku T-kus 25 mm x 3/4" 
vnější závit

T-kus 32 mm x vnitřní 
závit 3/4"

T-kus 25 mm T-kus 32 mm Spojka 25 mm

Č. výrobku 2790-20 2791-20 2771-20 2772-20 2773-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901018301 901018401 901016701 901016801 901017101
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 800 10 / 800 10 / 800 10 / 700 10 / 1140
Způsob balení volně volně volně volně volně
Prodej/Info – – –
Použití K instalaci odvodňovacího 

ventilu v průběhu trubky
K instalaci odvodňovacího
ventilu v průběhu trubky

Odbočení u pokládací 
trubky

Odbočení u pokládací
trubky

Prodloužení pro pokládací 
trubku

Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá spojovací technika 

Název výrobku L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4", 
rohová přípojka zadešťovače

Spojka 25 mm x vnější závit 3/4" Spojka 32 mm x vnitřní závit 1" Spojka 32 mm x vnější závit 1"

Č. výrobku 2764-20 2767-20 2768-20 2769-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966408901 901016401 901016501 901016601
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 800 10 / 1840 10 / 1840 10 / 1840
Způsob balení volně volně volně volně
Prodej/Info – – – –
Použití K připojení zadešťovače pomocí č.v. 

2739-20 nebo 2740-20
Trubkové připojení na připojovací
krabici, vodní zásuvku, regulační a
uzavírací krabici, centrální filtr, vý-
suvný zadešťovač S 80/300, rovněž
pro přímé připojení zavlažovacího
systému na domovní instalaci

Trubkové připojení na box na
ventil V1, box na ventily V3, box se
spirálovou hadicí Pipeline, rovněž
pro přímé připojení zavlažovacího
systému na domovní instalaci

Trubkové připojení na zavlažovací
ventily, rovněž pro přímé připojení
zavlažovacího systému
na domovní instalaci

Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá spojovací technika

Název výrobku L-kus 32 mm Spojka 25 mm Spojka 32 mm Redukční adaptér 32 - 25 mm
Č. výrobku 2774-20 2775-20 2776-20 2777-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901017001 901017101 901017201 901017301
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 800 10 / 1140 10 / 1140 10 / 1140
Způsob balení volně volně volně volně
Prodej/Info –
Použití Prodloužení pro pokládací trubku Prodloužení pro pokládací trubku Prodloužení pro pokládací trubku Prodloužení pro pokládací trubku
Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá spojovací technika 

Spojovací prvky

Spojovací prvky

Spojovací prvky
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Název výrobku Koncovka 25 mm Spojka 25 mm x 3/4"-vnitřní 
závit

Spojka 25 mm x 1"-vnitřní závit Spojka 25 mm x 1"-vnější závit

Č. výrobku 2778-20 2761-20 2762-20 2763-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901017401 901016001 901016101 901016201
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2560 10 / 1840 10 / 1920 10 / 1840
Způsob balení volně volně volně volně
Prodej/Info – – – –
Použití Uzávěr pro pokládací trubku Trubkové připojení na připojovací 

krabici, vodní zásuvku, regulační a 
uzavírací krabici, centrální filtr, vý-
suvný zadešťovač S 80/300, rovněž 
pro přímé připojení zavlažovacího 
systému na domovní instalaci

Trubkové připojení na box na 
ventil V1, box na ventily V3, box se 
spirálovou hadicí Pipeline, rovněž 
pro přímé připojení zavlažovacího 
systému na domovní instalaci

Trubkové připojení na zavlažovací 
ventily, rovněž pro přímé připojení 
zavlažovacího systému  
na domovní instalaci

Zvláštnosti Quick & Easy - jednoduchá  
spojovací technika

Quick & Easy - jednoduchá spojovací technika, 
samotěsnící závitové spojení

Spojovací prvky

Název výrobku Objímka pro propojení trubek,  
25 x vnitřní závit 3/4"

Objímka pro propojení trubek  
32 x vnitřní závit 3/4" 

Připojení zadešťovače 
3/4 x vnější závit 1/2" 

Č. výrobku 2728-20 2729-20 2739-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901012901 901013001 901014001
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2310 10 / 1330 10 / 1700
Způsob balení volně volně volně
Prodej/Info
Použití Pro napojení zadešťovačů v průběhu rozvodné 

trubky 25 mm
Pro napojení zadešťovačů v průběhu rozvodné 
trubky 32 mm

Pro flexibilní připojení zadešťovačů typu S a 
T100, T200

Název výrobku Připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 3/4" Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2" Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4" 
Č. výrobku 2740-20 2742-20 2743-20
EAN kód 40785080 40785097

Husqvarna obj. č. 901014101 901014301 901014401
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1700 20 / 4620 20 / 4620
Způsob balení
Prodej/Info
Použití  Pro flexibilní připojení zadešťovačů T380 a OS140 Pro "inline" připojení zadešťovačů pomocí 

objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s 
vnitřním závitem

Pro "inline" připojení zadešťovačů pomocí 
objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s 
vnitřním závitem

Připojovací prvky
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Trubky

Název výrobku Rozvodná trubka Rozvodná trubka Rozvodná trubka 32 mm Rozvodná trubka 32 mm
Č. výrobku 2792-20 2793-20 2798-20 2799-20
EAN kód

4 078500 279208 4 078500 279307
Husqvarna obj. č. 901018501 901018601 901019501 901019601
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 44 1 / 36 1 / 44 1 / 36
Způsob balení 4-barevná visačka 4-barevná visačka 4-barevná visačka 4-barevná visačka
Prodej/Info – – – –
Použití Pro napájení systému vodou Pro napájení systému vodou Pro napájení systému vodou Pro napájení systému vodou
Délka 25 m 50 m 25 m 50 m
Montáž Podzemní i nadzemní Podzemní i nadzemní Podzemní i nadzemní Podzemní i nadzemní
Vnější průměr 25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Provozní tlak do 6 bar do 6 bar do 6 bar do 6 bar
Zvláštnosti UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám

Název výrobku Připojovací krabice 1 Centrální filtr Regulační a uzaví-
rací zásuvka 1

Připojovací sada 
Profi-Systém 

Adaptér Odvodňovací ventil

Č. výrobku 2722-20 1510-20 2724-20 1505-27 1513-27 2760-37
EAN kód

4 078500 150576 4 078500 151375 4 078500 276078

Husqvarna obj. č. 966408701 900928901 966408801 900928001 900929501 966688401
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 180 2 / 626 2 / 160 3 / 342 4 / 1152 10 / 1560
Způsob balení 4-barevný displejový 

karton
4-barevný displejový 
karton

4-barevný displejový 
karton

4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

4-barevná blistrová 
karta

Použití K podzemnímu připo-
jení systému Pipeline 
a Sprinkler

Filtruje protékající 
vodu, možnost použití 
ve spojení s čerpadly 
a jinými zavlažovacími 
přístroji

K plynulé regulaci a 
uzavírání jednotlivých 
zavlažovačů nebo 
skupin zavlažovačů

Pro připojení systému 
Pipeline a Sprinkler-
systemu na vodovodní 
kohoutek

Pro vytvoření trvale 
tlakově stabilního 
spojení u hadic 

Automatické odvod-
ňování při uvedení 
zařízení mimo provoz

Systém Pipeline, Sprinkler-
system

Sprinklersystem Sprinklersystem – – –

Montáž Podzemní Podzemní a nadzemní Podzemní Pro vodovodní kohout-
ky se závitem 26,5 
mm (G 3/4") a 33,3 
mm (G 1")

Pro vodovodní kohout-
ky se závitem 26,5 
mm (G 3/4") a 33,3 
mm (G 1")

Na T-kus 25 mm 
x 3/4" vnitřní závit 
(2790)

Zasouvací oblé víko • – • – – –
Odnímatelné sítko • • • – – –
Obsah Kompletně se šroube-

ním Profi-Systém
– – 1 šroubení s adapté-

rem, 2 rychlospojky 
Profi-Systém pro 
zahradní hadice 19 
mm (3/4")

Se svorkou se šrouby 
pro fixaci hadice 19 
mm (3/4")

–

Přípojka 3/4"-vnější závit 3/4"-vnější závit 3/4"-vnější závit – – –
Zvláštnosti – Odnímatelný filtr je pro 

jeho snadné čištění 
centrálně předřazen 
systému

– S Profi-systémovými 
díly pro větší průtok 
vody a menší tlakové 
ztráty

Vhodné také k přecho-
du z pokládací trubky 
19 mm (3/4") na 
pokládací trubku 25 
mm (pomocí spojky 
2763)

Instalace na nejhlub-
ším místě systému

Základní prvky - start systému / Příslušenství

1
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GARDENA  
zavlažovací počítače
Kompletní sortiment pro automatické řízení zavlažování
GARDENA zavlažovací počítače se připojují přímo na vodovodní kohoutek.  
Podle naprogramovaných údajů se postarají o automatické zavlažování zahrady.

•  Mnohostranné, flexibilní a optimální pro uživatele – pro více volného času na zahradě

•  Pro automatický provoz mobilních zavlažovačů, Micro-Drip-systému nebo Sprinkler-systému

•  Podle modelu až pro 6 zavlažovaných oblastí zahrady

•  Obzvláště příznivé pro uživatele díky intuitivnímu ovládání a zobrazování všech  
naprogramovaných údajů na LCD (neplatí pro č.v. 1169)

Classic – pro začátečníky
- zavlažovací hodiny
- EasyControl
- FlexControl
Běžné možnosti  
programování.
Přehledný LC-display (neplatí 
pro č.v. 1169) a snadno 
srozumitelné ovládání.

Premium – pro specialisty
- MasterControl
Individuální možnosti progra-
mování díky 6 zavlažovacím 
programům.
Nápověda s možností výběru 
jazyku objasňuje každý pro-
gramovací krok.
Ve spojení s rozdělovačem 
vody automatic lze postupně 
automaticky zavlažovat až 6 
oblastí zahrady.

Comfort – pro náročné
- MultiControl duo
Variabilní možnosti progra-
mování.
Velký, přehledný LC-display.
V nabídce jsou modely pro 
jednu nebo dvě oblasti za-
hrady.
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Zavlažovací počítače

Název výrobku Zavlažovací hodiny EasyControl FlexControl
Č. výrobku 1169-20 1881-29 1883-29
EAN kód

4 078500 188197 4 078500 188395
Husqvarna obj. č. 900897501 967235401 967235701
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 288 2 / 220 2 / 220
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Programovatelné výstupy 1 1 1
Flexibilita při programování –

Délka zavlažování 5 - 120 min. 2 - 60 min. 1 min. - 1 h 59 min.
Četnost zavlažování – Každý den,

každý 2. / 3. / 7. den
Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 7. den

Možná zavlažování denně při aktivaci Každých 8 / 12 / 24 hodin Každých 8 / 12 / 24 hodin
Zásobování energií mechanicky 1 x 9 V baterie Alkaline (není součástí balení) 1 x 9 V baterie Alkaline (není součástí balení)
Indikátor stavu nabití baterie – Indikátor slabé baterie Indikátor slabé baterie
Připojovací závit pro vodovodní 
kohoutek

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

Provozní tlak 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar
LCD-ukazatel – • •
Odnímatelný obslužný díl – • •
Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo 
dešťový senzor

– • •

Plně automatické řízení přes čidlo 
půdní vlhkosti (volitelně)

– – –

Zvláštnosti Automatické vypínání.
Nastavitelný trvalý průtok vody

Základní programovací možnosti pomocí tlačítka 
a LCD-ukazatelů

Flexibilní programování základních funkcí, jedno-
duše pomocí otočného knoflíku

ProgFlex ProgFlex
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Zavlažovací počítače

Pohodlná manipulace

Velký display a odnímatelná 
ovládací část pro snadnější 
programování.

Energeticky účinná technika ventilů

Cca 1 rok spolehlivý provoz s jednou 9 V alkalickou baterií  
(neplatí pro 1169).

Název výrobku MultiControl duo 1 MasterControl 2

Č. výrobku 1874-29 1864-29
EAN kód

4 078500 187497 4 078500 186490

Husqvarna obj. č. 966769601 900964101
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 120 2 / 140
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Programovatelné výstupy 2 1
Flexibilita při programování

Délka zavlažování 1 min - 3 hod 59 min (na jeden výstup) 1 min - 9 hod 59 min
Četnost zavlažování Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 7. den Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. den
Možná zavlažování denně Každých 8/12/24 hodin (na jeden výstup) Možnost 6 časů začátku zavlažování
Zásobování energií 1 x 9 V baterie Alkaline (není součástí balení) 1 x 9 V baterie Alkaline (není součástí balení)
Indikátor stavu nabití baterie • •
Připojovací závit pro vodovodní 
kohoutek

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

26,5 mm (G 3/4),
33,3 mm (G 1)

Provozní tlak 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar
LCD-ukazatel • •
Jednoduché vysvětlení programování • •
Odnímatelný obslužný díl • •
Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo 
dešťový senzor

• •

Plně automatické řízení přes čidlo 
půdní vlhkosti (volitelně)

• •

Zvláštnosti S velkým displayem pro co možná nejjednodušší programování, oba výstupy 
lze řídit přes senzory.

Otočný knoflík pro rychlou změnu dat, řízení až 6 přípojných přístrojů pomocí 
rozdělovače vody automatic (1197).

ProgFlex ProgFlex

8

1

2
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Úsporná technologie senzorů

Všechny typy řízení zavlažování nabízí možnost připojení GARDENA 
čidla půdní vlhkosti nebo dešťového senzoru (neplatí pro č.v.1169). 
Senzor přeruší nebo zabrání provedení naprogramovaného zavlažování 
v případě dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě dešťových srážek.

Řízení až 6 oblastí zavlažování

Plně automatické řízení 2 až 6 přípojných přístrojů. Ideální v případě 
rozdílné potřeby vody jednotlivých rostlin nebo oblastí zahrady nebo 
když není množství vody dostatečné na to, aby byly současně provo-
zovány všechny přípojné přístroje. Jednotlivé oblasti zahrady budou 
zavlažovány postupně podle naprogramovaných údajů v zavlažovacím 
počítači. Nepoužívané výstupy lze snadno deaktivovat pomocí páčky.

Zavlažovací počítače – příslušenství

Název výrobku Čidlo půdní vlhkosti Dešťový senzor electronic Prodlužovací kabel Rozdělovač vody automatic
Č. výrobku 1188-20 1189-20 1186-20 1197-29
EAN kód

4 078500 119795
Husqvarna obj. č. 900898601 900898701 900898301 966769301
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 304 2 / 324 2 / 756 2 / 100
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Použití Zahrnutí vlhkosti půdy do řízení 

zavlažování
Zahrnutí přirozených dešťových 
srážek do řízení zavlažování

Prodloužení přívodního kabelu od 
senzorů až do max. délky 105 m

Plně automatické řízení až 6 
přípojných přístrojů postupně jeden 
po druhém

Použitelné pro GARDENA zavlažovací počítače, 
řízení zavlažování 4040 modular 
(1276), řízení zavlažování 4030 
(1283) a 6030 (1284), řídící díl 9 V 
(1250), zavlažování květinových 
truhlíků (1407)

GARDENA zavlažovací počítače, 
řízení zavlažování 4040 modular 
(1276), řízení zavlažování 4030 
(1283) a 6030 (1284), řídící díl 9 V 
(1250), zavlažování květinových 
truhlíků (1407)

Čidlo půdní vlhkosti (1188)  
a dešťový senzor electronic (1189)

GARDENA zavlažovací počítač 
MasterControl (1864, 1866)

Zásobování energií Baterie 2 x 1,5 V (LR 14/C/Baby, 
nejsou součástí balení), životnost 
cca 1 rok

Baterie 1 x 9 V (není součástí 
balení), životnost cca 1 rok

– Mechanicky

Zvláštnosti Trvale spolehlivá funkce díky  
elektronickému měření rozdílu  
v teplotě půdy.
Ukazatel aktuální vlhkosti půdy,
S 5 m dlouhým připojovacím  
kabelem a zástrčkou

Opto-elektronický funkční princip 
pro rychlou reakci v případě  
dešťových srážek,
možnost umístění buď do půdy 
nebo na pevný podklad. 
S 5 m dlouhým připojovacím  
kabelem a zástrčkou

Délka 10 m, použití nad nebo pod 
zemí

Části zahrady jsou zavlažovány 
postupně podle programování 
zavlažovacího počítače.
S připojovacím závitem 26,5 mm 
G (3/4), kompletně s 5 šroubeními 
(901) a 3 koncovými zátkami
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GARDENA vícekanálové řízení zavlažování
Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů.
GARDENA vícekanálové řízení je vhodné především v případě, když je průtok vody u vodovodního kohoutku nedostatečný na to, aby mohl být 
provozován celý zavlažovací systém najednou nebo v případě, když mají jednotlivé oblasti zahrady rozdílné požadavky na potřebu vody.

•  Možnost řízení ventilů s nebo bez elektrického proudu – provoz na baterie nebo z elektrické sítě 230 V
•  Průtok vody se otevírá a zavírá automaticky
•  Možnost více nezávislých programů na jeden zavlažovací ventil
•  Snadné programování díky vedení uživatele
•  Přípojka pro senzor pro úsporné zavlažování. Čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor  

zabraňují nebo přerušují zavlažování při dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě  
dešťových srážek

1

2

1

2

3

Pro decentrální, bezkabelové řízení ventilů
Řídící jednotka se programuje přes mobilní programovací jednotku 1 , 
která se nasune 2  na zavlažovací ventil 3  a ten poté podle zadaných 
údajů otevírá a zavírá průtok vody. Všechno funguje bez kabelů –  
s pomocí baterie – a tímhle způsobem lze řídit libovolný počet  
zavlažovacích ventilů 9 V.

Pro řízení ventilů přes kabel
Z řízení zavlažování 1 , připevněného na zdi, obdrží ventily 2  přímo 
přes kabel impuls, kdy se má otevřít a zavřít průtok vody. Lze přitom 
plně automaticky řídit až 12 zavlažovacích ventilů 24 V.  
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Vícekanálové řízení 24 V a příslušenství

Název výrobku Řízení zavlažování 6030 
Classic 

Řízení zavlažování 4040 
modular Comfort

Rozšiřovací modul 2040 
Comfort 

Zavlažovací ventil 24 V Spojovací kabel 24 V

Č. výrobku 1284-37 1276-27 1277-27 1278-27 1280-20
   EAN kód

4 078500 128476 4 078500 127677 4 078500 127776 4 078500 127875

Husqvarna obj. č. 966668401 900903801 900904001 900904201 900904301
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 168 2 / 240 4 / 840 4 / 340 4 / 304
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevná páska
Prodej/Info – – – – –
Použití Řízení až 4 zavlažovacích ventilů 24 V,  

pro použití v interiéru nebo exteriéru
Pro řízení zavlažování 4040 
modular, pro dodatečné 
připojení vždy po 2 zavlažo-
vacích ventilech 24 V

Přípojka na GARDENA řízení 
zavlažování pomocí kabelu

Přípojka až 4 zavlažovacích 
ventilů 24 V na GARDENA 
řízení zavlažování

Použitelné pro Zavlažovací ventil 24 V 
(1278),  
řízení čerpadla 24 V (1273)

Zavlažovací ventil 24 V 
(1278),  
řízení čerpadla 24 V (1273)

Řízení zavlažování 4040 
modular (1276)

Řízení zavlažování 4030 (1283), 6030 (1284),  
4040 modular (1276), rozšiřovací modul 2040 (1277)

Zásobování energií 230 V / 24 V 230 V / 24 V – – –
Počet řiditelných zavlažovacích 
ventilů 24 V

max. 6 max. 4  
(možnost rozšíření na 12)

max. 2 – –

Individuální programy na jeden ventil 3 4 jako řízení zavlažování  
4040 modular

– –

Délka zavlažování na jeden program 1 min - 3 hod 59 min, 
možno změnit centrálně od 
0 - 200 %

1 min - 4 h 59 min, 
možnost centrální změny od 
0 do 200 %

jako řízení zavlažování  
4040 modular

– –

Vhodný pro instalaci ve venkovní 
oblasti

Chráněný pouze proti dešti • • • •

Master kanál pro řízení jednoho 
čerpadla

• • – – –

Propojení s ventily Spojovací kabel 24 V (1280) – – –
Pojistka při výpadku energie ze sítě 9 V baterie Alkaline (není součástí balení) – – –
Zvláštnosti Přípojka pro čidlo půdní 

vlhkosti nebo dešťový 
senzor

Možnost rozšíření pomocí 
rozšiřovacího modulu 2040 
až na 12 ventilů, přípojka 
pro čidlo půdní vlhkosti 
nebo dešťový senzor

Jednoduché zástrčné 
spojení k centrále

Možnost manuálního 
otevírání/zavírání.
Samočisticí jemný filtr pro 
bezporuchový řídící provoz, 
provozní tlak od 0,5 do 12 
barů.
S vnitřním závitem 1".

15 m, průřez kabelu  
7 x 0,5 mm²,
max. délka kabelu 30 m,
max. napětí 30 V



82 ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku Programovací jednotka Řídící jednotka Zavlažovací ventil 9 V
Č. výrobku 1242-27 1250-29 1251-29
EAN kód

4 078500 124270 4 078500 125093 4 078500 125192

Husqvarna obj. č. 900901101 900901901 900902101
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 464 2 / 720 2 / 264
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Použití K programování řídícího dílu K řízení zavlažovacího ventilu 9 V K řízení zavlažovacího systému řídícím dílem 9 V, 

naprogramovaného přes programovací jednotku
Použitelné pro Řídící díl 9 V (1250), zavlažovací ventil 9 V (1251) Programovací jednotka (1242), zavlažovací ventil 

9 V (1251)
Programovací jednotka (1242), řídící díl 9 V 
(1250)

Individuální programy na jeden ventil 6 – –
Délka zavlažování na jeden program 1 min - 9 h 59 min – –
Zvláštnosti Přenos dat z a na nasazený řídící díl stisknutím 

knoflíku.
Životnost 1 x  9 V baterie Alkaline cca 1 rok (není 
součástí balení).

Možnost připojení čidla půdní vlhkosti nebo 
dešťového senzoru.
Životnost 1 x  9 V baterie Alkaline cca 1 rok (není 
součástí balení).

Energeticky úsporná technika elektromagnetic-
kých ventilů 9 V.
Možnost manuálního otevírání/zavírání,
optimální geometrie ventilů pro minimální ztráty 
tlaku, provozní tlak od 0,5 do 12 barů.
S vnitřním závitem 1".

Název výrobku Box na ventil V1 Box na ventily V3 Kabelové svorky 24 V
Č. výrobku 1254-29 1255-29 1282-20
EAN kód

4 078500 125499 4 078500 125598

Husqvarna obj. č. 900902601 900902801 900904401
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 68 2 / 24 4 / 1632
Způsob balení 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info – – –
Obsah 1 kus 1 kus 6 kusů
Použití Pro 1 zavlažovací ventil 9 V nebo 24 V. Pro až 3 zavlažovací ventily 9 V nebo 24 V. K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 

24 V na zavlažovací ventil 24 V při použití boxu 
na ventily V1.

Použitelné pro Zavlažovací ventil 9 V (1251), zavlažovací ventil 
24 V (1278)

Zavlažovací ventil 9 V (1251), zavlažovací ventil 
24 V (1278)

Spojovací kabel 24 V (1280)

Zvláštnosti Teleskopické šroubové spojení pro snadnou 
montáž/demontáž ventilů.
Víko s dětskou pojistkou.
2 x 1" vnější závit

Přívod vody libovolně ze 3 stran.
Teleskopické šroubové spojení pro snadnou  
montáž/demontáž ventilů, box pro připojení  
kabelu, chráněný proti stříkající vodě,  
pro přehledné 24-V kabelové spojení.
Centrální odvodňovací zátka pro vypuštění vedení 
před příchodem mrazů, víko s dětskou pojistkou, 
vnější závit 4 x 1"

Snadné propojení stisknutím tlačítka,
průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm²,
max. průměr kabelu 3,9 mm,
max. napětí 30 V

Vícekanálové řízení zavlažování 9 V 

Příslušenství pro vícekanálové řízení
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GARDENA elektrické a 
akumulátorové výrobky
Plný výkon. Nízká hlučnost. Žádné emise. 
Velká nezávislost.
 
Vždy připravené k použití, extrémně flexibilní a šetrné k životnímu prostředí - 
elektrické a akumulátorové zahradní přístroje jsou u hobby zahrádkářů stále 
oblíbenější. Již od roku 1973 je GARDENA průkopníkem technologického 
pokroku v zahradě a neustále pracuje na zlepšování svých výrobků. Majitelé 
zahrad oceňují pohodlí při používání elektrických a akumulátorových výrobků 
(od firmy GARDENA) při sekání, trimování, stříhání živých plotů, sekání okrajů 
tráníku nebo keřů každý den.

ZAHRADNÍ TECHNIKA
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Stromy a keře

Teleskopická 
vyvětvovací pilka

Akumulátorové 
nůžky na kerře

Živé ploty

Teleskopické  
nůžky na živé ploty

Nůžky na živé  
ploty

Trávníky

Elektrické sekačky 
PowerMaxTM 

Robotické  
sekačky

Nůžky na okraje trávníků

Akumulátorové 
nůžky na trávu

Trimmery

Kolem domu

Foukače

Čerpadla

 
Integrovaný akumulátor Li-ion

  
Akumulátor 18 V Li-ion

 

Akumulátor 40 V Li-ion Síťové napětí 230 V
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Lithium-iontový akumulátor

Integrovaný akumulátor Li-ion
Integrované Li-ion akumulátory jsou ideální pro 
zařízení s trvalým používáním jako jsou např. 
robotické sekačky. Jsou také vhodné pro lehká 
a kompaktní zahradní zařízení, jako jsou např. 
akumulátorové nůžky.

18 V Li-ion akumulátorový systém
Modely s 18 V Li-iontovým akumulátorem umož-
ňují úplnou svobodu pohybu a poskytují vysoký 
výkon při bezkabelovém provozu. Vyměnitelný 
akumulátor lze používat i pro jiné přístroje.

40 V Li-ion akumulátorový systém
40 V Li-ion akumulátorový systém poskytuje  
bezkabelovou svobodu pohybu a maximální 
úroveň síly akumulátoru. Akumulátorový systém 
je k dostání také ve smart verzi.

GARDENA Li-iontová akumulátorová technologie

Nejnovější GARDENA Li-iontová technologie akumulátorů
• bez paměťového efektu, lze je nabíjet kdykoliv podle potřeby 
• dlouhá životnost při trvale vysokém výkonu

GARDENA akumulátorový systém managementu pro  
vyšší bezpečnost
High-tech elektronika pro kompletní řízení všech procesů
• šetrné, ale přitom rychlé nabíjení akumulátoru
• rovnoměrné vybíjení s ochranou proti přetížení a ochranou  

před úplným vybitím
• bezpečné skladování bez samovybíjení

GARDEN POWER ukazatel nabití
• snadno srozumitelný indikátor stavu nabití pomocí 3 LED

Nízká hmotnost a pevná konstrukce
• nízká hmotnost pro optimální pohodlí při práci
• odolný díky velmi pevnému plášti

Nová generace svobody bez kabelu

ZAHRADNÍ TECHNIKA
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18 V akumulátorový systém

18 V akumulátorový systém

AccuJet Li-18

EasyCut Li-18/23R
ComfortCut Li-18/23R

EasyCut Li-18/50 TCS Li-18/20

THS Li-18/42

Jeden akumulátor - široké možnosti použití

ZAHRADNÍ TECHNIKA
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40 V akumulátorový systém

40 V akumulátorový systém
Jeden akumulátor - široké možnosti použití

Jeden akumulátor - široké možnosti použití
• Sekání trávníku 
• Budoucí rozšíření na další použití

Výkonné akumulátory pro vaše použití
• 40 V/4.2 Ah: s provozní dobou delší o 60%

ZAHRADNÍ TECHNIKA

NOVINKA

PowerMax Li-40/32

BLi-40/160
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Elektrické sekačky na trávu

Název výrobku PowerMax™ 1200/32 PowerMax™ 37 E PowerMax™ 42 E 
Č. výrobku 5032-20 4075-20 4076-20 
EAN kód

4 078500 002455 4 078500 002486
Husqvarna obj. č. 967087201 967249501 967249601
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 6 1 / 4 1 / 4
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Výkon motoru 1200 W 1600 W 1700 W
Šířka střihu 32 cm 37 cm 42 cm
Doporučená travnatá plocha až cca 300 m² až cca 500 m² až cca 800 m²
Objem sběrného koše 30 l 45 l 50 l
Centrální nastavení výšky sekání 5 poloh 20 - 60 mm 5 poloh 20 - 60 mm 5 poloh 20 - 60 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoTec • •
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti 
okrajů)

• • •

Zaklapávací skládací rám • • •
Indikátor stavu naplnění • • •
CnC systém • – –
Ostří DuraEdge – • •
Ukazatel stavu naplnění • • •
Hmotnost 8,3 kg 11,8 kg 12,2 kg
Jiné – vč. mulčovací sady vč. mulčovací sady
Zvláštnosti Nastavení výšky sečení QuickFit, kompaktní 

skladování
3 v 1 (včetně mulčování), výškové nastavení rukojeti, extra velká zadní kolečka, úsporné skladování

Naše elektrické a akumulátorové sekačky na trávu PowerMaxTM jsou díky  
výkonnému motoru PowerPlus a přesným, dvakrát kaleným nožům DuraEdge 
zárukou optimálního sběru posečené trávy a vynikajících výsledků sekání. 

GARDENA PowerMax™ 
Elektrické a akumulátorové 
sekačky
Výkonné a ergonomické

NOVINKA
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Elektrické sekačky na trávu

Ostří DuraEdge

Dvakrát kalené nože s přesným 
výbrusem pro vynikající výsledky 
sekání.

3 v 1

Možnost výběru: libovolně sekat 
a sbírat posečenou trávu nebo 
mulčovat.
Nastavení výšky rukojeti

Nastavitelná výška držadla pro 
větší pohodlí a optimální přizpůso-
bení tělesné výšce uživatele.

Elektrické sekačky na trávu

Název výrobku Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32
Č. výrobku 5033-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967085901
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 6
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Výkon motoru 40V Li-Ion / 2,6 Ah
Šířka střihu 32 cm
Doporučená travnatá plocha až cca 250 m²
Objem sběrného koše 30 l
Centrální nastavení výšky sekání 5 poloh 20 - 60 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoTec
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti 
okrajů)

•

Motor PowerPlus •
Zaklapávací skládací rám •
Indikátor stavu naplnění •
CnC systém •
Hmotnost 9 kg
Obsah včetně BLi-40/100 

včetně nabíječky QC40
Zvláštnosti Nastavení výšky sečení QuickFit, kompaktní skladování

NOVINKA

Motor PowerPlus

Výkonný motor s vysokým krouticím 
momentem pro precizní výsledky  
sekání. Výjimečně účinný po dlouhou dobu.

CnC systém (sekací a sběrný systém)

S vylepšenou cirkulací vzduchu a  
optimálním vyhazováním posečené trávy 
do sběrného koše pro zajištění čistého  
a efektivního sekání a sběru trávy.

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť

Snadný, pohodlný provoz. Rukojeti 
ErgoTec a ErgoTec Plus zajišťují 
flexibilní práci a umožňují práci v 
přirozené poloze rukou. 

neues Fotoneues Foto
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Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž 
Č. výrobku 4080-20 4016-20 4017-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966970001 585207001 585206901
Baleno po ks/Paletová jednotka 3  / 1020 1  / 660 1  / 792
Způsob balení Jednotlivé balení Jednotlivé balení Jednotlivé balení
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Použitelné pro Č.v. 4033, 4073, 5032 Č.v. 4075 Č.v. 4076
Jiné                          DuraEdge - dvakrát kalené nože s přesným výbrusem

Elektrické sekačky na trávu - náhradní díly

Elektrické sekačky na trávu - náhradní díly

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4101-20 4100-20 4102-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967101801 967101701 967101901
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / – 3 / – 3 / –
Způsob balení Jednotlivé balení Jednotlivé balení Jednotlivé balení
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Použitelné pro Č.v. 5034 Č.v. 5033

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Název výrobku Náhradní akumulátor BLi-40/160
Č. výrobku 9843-20
EAN kód

Husqvarna obj. č.
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / –
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Akumulátorová technologie Li-Ion
Výkon akumulátoru maximální/
nominální

40 V / 36 V

Kapacita akumulátoru 4,2 Ah
Čas nabíjení (90% / 100%) 2 h 20 min
PowerInfo ukazatel stavu nabití • 
Hliníkový plášť • 
Hmotnost 1200 g
Vhodné pro Akumulátorová sekačka č.v. 5033

ZAHRADNÍ TECHNIKA

NOVINKA

Elektrické sekačky na trávu - náhradní díly
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Vřetenové sekačky

Bezdotyková přesná sekací technika

Obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a 
úspora síly.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pro maximální pohodlí při manipulaci se 
sekačkou.

Speciálně tvarované držadlo

Pro snadné přenášení sekačky.

Název výrobku Vřetenová sekačka 400 Vřetenová sekačka 400 C Vřetenová sekačka 300 
Č. výrobku 4018-20 4022-20 4027-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967302501 967302601 967093401
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 12 1 / 12 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 40 cm 40 cm 38 cm
Doporučená travnatá plocha až cca 200 m² až cca 250 m² až cca 400 m²
Nastavení výšky střihu, min-max 12 - 42 mm (4 polohy) 12 - 42 mm (4 polohy) 12 - 42 mm (plynulé)
Hmotnost 8,9 kg 9,4 kg 8.2 kg
Ergonomicky tvarovaná rukojeť – • –
Přídavný deflektor pro kontrolovaný 
výhoz trávy

– • –

Doporučené příslušenství Sběrný koš (č. 4029) Sběrný koš (č. 4029) Sběrný koš (č. 4029)
Materiál Nožový válec z kvalitní kalené oceli
Oblast použití Pro přesný střih trávy jako nůžkami - obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly
Zvláštnosti Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají), čímž je provoz sekačky extrémně tichý a velmi snadno se s ní pohybuje
Vlastnosti Úsporné skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované držadlo, dělený rám

Ruční, elektrické nebo akumulátorové vřetenové sekačky zajišťují díky své bezdotykové přesné sekací 
technice perfektní střih trávy jako nůžkami ve všech oblastech. Obzvláště lehký chod, nízká hladina 
hluku a úspora síly. 

GARDENA vřetenové sekačky

NOVINKA
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Vřetenové sekačky 
– příslušenství

Vřetenové sekačky

Název výrobku Sběrný koš
Č. výrobku 4029-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901058501
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 40
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Hmotnost 1,3 kg
Objem 35 - 49 l
Použitelné pro Všechny GARDENA vřetenové 

sekačky

Název výrobku Akumulátorová vřetenová sekačka 380 Li Elektrická vřetenová sekačka 380 EC
Č. výrobku 4025-20 4028-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 965863701 901058301
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 8 1 / 8
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Pracovní šířka 38 cm 38 cm
Doporučená travnatá plocha až cca 400 m² až cca 500 m²
Nastavení výšky střihu, min-max 12 - 42 mm (plynulé) 12 - 42 mm (plynulé)
Výkon 25 V 400 W
Hmotnost 13,6 kg 11,9 kg
Výkonná akumulátorová technologie • –
LED-indikátor • –
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • •
Objem dodávky Akumulátor, sběrný koš a nabíječka –
Přídavný deflektor pro kontrolovaný 
výhoz trávy

• •

Doporučené příslušenství Rychlonabíječka (č. 8831) Sběrný koš (č. 4029)
Materiál Vyměnitelný, výkonný lithium-iontový akumulátor. Nožový válec z kvalitní 

kalené oceli
Nožový válec z kvalitní kalené oceli

Oblast použití Pro bezkabelový přesný střih trávy jako nůžkami - velmi lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly
Zvláštnosti Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají); díky tomu je sekačka extrémně tichá a velmi snadno se s ní manipuluje. 

Lze ji používat i bez akumulátoru jako ruční sekačku.
Vlastnosti Úspora místa při skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, 

speciálně tvarované držadlo, dělený rám
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Vertikutátor / příslušenství

Název výrobku Elektrický vertikutátor EVC 1000 Sběrný koš
Č. výrobku 4068-20 4065-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901060801 901060601
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 8 1 / 57
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Výkon 1000 W
Pracovní šířka 30 cm –
Hmotnost 10,5 kg –
Doporučená travnatá plocha 600 m² –
Objem – 40 l
Použitelné pro – GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku ES 500

GARDENA elektrický vertikutátor EVC 1000

Úsporné skladovánív • –
Nastavení pracovní hloubky 3 x 3 mm –
Doporučené příslušenství Sběrný koš (č. 4065) –
Materiál Nože ze speciálně kalené pozinkované oceli –

Oblast použití Účinné a trvalé odstraňování travní plsti z trávníku –

Zvláštnosti Výkonný motor s vysokým krouticím momentem, snadno se startuje. Držadlo 
s optimálním spínačem pro pohodlnou manipulaci s vertikutátorem

–

Přestavovací páčka

Pohodlné nastavení pracovní hloubky.

Dělený rám

Úspora místa při transportu a skladování.

Atraktivní design, optimální obratnost a velká síla pro účinnou obnovu trávníku. 

Elektrický provzdušňovač/ 
vertikutátor
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Robustní trimmery, napájené vyměnitelným akumulátorem nebo 
elektrickou energií

•  pro rychlé a účinné sekání okrajů trávníků

•  pro sekání trávy na těžce dostupných místech nebo plochách

•  pro sekání vysoké trávy nebo divokého porostu

Elektrické trimmery s výjimečnou sílou - pokud přikládáte prioritu 
velkému výkonu.      
Lehké a flexibilně využitelné akumulátorové trimmery pro absolutní 
svobodu pohybu a nezávislost na elektrické síti. Výkonný a vyměnitelný 
lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití pro obzvláště 
dlouhou dobu chodu.

GARDENA trimmery
Pro každý účel použití vhodný přístroj

Název výrobku SmallCut 300/23
Č. výrobku 9805-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967623801
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 30
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Výkon motoru 300 W
Průměr sekání 230 mm
Průměr struny 1,6 mm
Délka struny 6 m
Prodloužení struny Tipovací automatika
Vhodná náhradní cívka se strunou Č.v. 5307
Hmotnost 1,6  kg
Zvláštnosti –

Elektrické turbotrimmery
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Nastavení sklonu násady

S nožním pedálem pro snadné nastavení
sklonu trimmeru. Pro nenáročnou,  
ergonomickou práci také pod překážkami 
(např. trampolína, zahradní lavička).

AutoSpeed

Automatické zvýšení počtu otáček
pro snadnější a výjimečně účinné sekání
vyšší a silnější trávy.

Otočná hlava trimmeru

Pro kolmý střih převislých okrajů trávníku.
Integrované vodící kolečko výrazně  
ulehčuje práci a přispívá pohodlí.

Elektrické turbotrimmery

Název výrobku EasyCut 400/25 ComfortCut 450/25 ComfortCut Plus 500/27 PowerCut Plus 650/30
Č. výrobku 9807-20 9808-20 9809-20 9811-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967242301 967242501 967242701 967242901
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 25 1 / 21 1 / 21 1 / 21
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Výkon motoru 400 W 450 W 500 W 650 W
Průměr sekání 250 mm 250 mm 270 mm 300 mm
Průměr struny 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 2,0 mm
Délka struny 6 m 6 m 6 m 4 m
Prodloužení struny Tipovací automatika Tipovací automatika Tipovací automatika Tipovací automatika
Přední rukojeť individuálně nasta-
vitelná

• • • •

Ramínko na ochranu rostlin • • • •
Teleskopická násada • • • •
Nastavení sklonu násady • • • •
Otočná hlava trimmeru – • • •
Integrovaná vodicí kolečka – • • •
Regulace počtu otáček AutoSpeed – – – •
Vhodná náhradní cívka se strunou Č.v. 5307 Č.v. 5307 Č.v. 5307 Č.v. 5309
Hmotnost 2,8 kg 3,1 kg 3,2 kg 3,5 kg
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Akumulátorové trimmery

Lithium-iontový akumulátor

S LED-indikátorem „Power info“ pro zobrazení 
stavu nabití akumulátoru.
Velká kapacita pro extra dlouhou dobu chodu.

Výklopné ramínko na ochranu rostlin

Pro ochranu okolních rostlin.

Sekací systém RotorCut

Plastové nožíky s dlouhou životností
pro velmi přesné sekání trávy a účinnou
práci. Snadno vyměnitelné.

Název výrobku SmallCut 300 Accu EasyCut Li-18/23R ComfortCut Li-18/23R
Č. výrobku 8844-20 9823-20 9825-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966788001 967243201 967243401
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 30 1 / 25 1 / 21
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Typ/kapacita akumulátoru 18 V NiMH / 1,6 Ah 18 V Li-Ion / 2,6 Ah 18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Průměr sekání 230 mm 230 mm 230 mm
Pracovní čas max. 25 min (= 800 m okrajů trávníku) max. 60 min (= 1500 m okrajů trávníku) max. 60 min (= 1500 m okrajů trávníku)
Čas nabíjení cca 3 h cca 4 h cca 4 h
Průměr struny 1,5 mm Sekací systém RotorCut Sekací systém RotorCut
Délka struny 10 m – –
Prodloužení struny automatické – –
Přední rukojeť individuálně nasta-
vitelná

– • •

Ramínko na ochranu rostlin – • •
Teleskopická násada – • •
Nastavení sklonu násady – • •
Otočná hlava trimmeru – – •
Integrovaná vodicí kolečka – – •
Vhodné náhradní nože/cívka se 
strunou

Č.v. 5306 Č.v. 5368 Č.v. 5368

Hmotnost 2,0 kg 2,6 kg 2,9 kg
Obsah balení Včetně akumulátoru NiMH

Včetně nabíječky
Včetně akumulátoru Li-Ion
Včetně nabíječky
Včetně 20 ks náhradních nožíků RotorCut

Včetně akumulátoru Li-Ion
Včetně nabíječky
Včetně 20 ks náhradních nožíků RotorCut
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Turbotrimmery – příslušenství

Název výrobku Náhradní nožíky RotorCut Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku 5368-20 5306-20 5307-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901086901 901082701 901082801
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 936 6 / 1440 6 / 1428
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny – 1,5 mm 1,6 mm
Délka struny/obsah 20 nožíků 10 m 6 m
Vhodné pro následující trimmery č. v. 9823 (EasyCut Li-18/23R),

č. v. 9825 (ComfortCut Li-18/23R),
č. v. 8840 (AccuCut 400 Li),
č. v. 8841 (AccuCut 450 Li),
č. v. 2417 (AccuCut)

č. v. 8844 (SmallCut 300),
č. v. 8845 (SmallCut 300 Accu),
č. v. 9824 (EasyCut Li-18/23)

č. v. 9807 (EasyCut 400/25),
č. v. 9808 (ComfortCut 450/25),
č. v. 9809 (ComfortCut Plus 500/27),
č. v. 8846 (EasyCut 400),
č. v. 8847 (ComfortCut 450),
č. v. 8848 (PowerCut 500)

ZA
HR

AD
NÍ

 T
EC

HN
IK

A



98 ZAHRADNÍ TECHNIKA

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

Pro čistý a přesný střih delších okrajů trávníku nebo pro tvarovací střih keřů nebo menších 
živých plotů. Spojují přesný střih mechanických nůžek na trávu nebo keře s pohodlím  
akumulátorových nůžek.  
Univerzálně použitelné: ke stříhání trávy nebo keřů pomocí vyměnitelných nožů (volitelně). 
Modely Comfort s výkyvnou rukojetí a nástrčnými kolečky (volitelně) jako plus pro lepší  
ergonomii a pohodlí.

GARDENA akumulátorové 
zahradní nůžky
Přesný střih trávy a keřů s využitím síly z akumulátoru

Název výrobku Akumulátorové nůžky na trávu 
AccuCut Li

Akumulátorové nůžky na trávu 
ClassicCut 1

Akumulátorové nůžky na trávu 
ComfortCut 1

Akumulátorové nůžky na keře 
ComfortCut 1

Č. výrobku 9850-20 8885-20 8893-20 8895-20 
EAN kód

4 078500 016520
Husqvarna obj. č. 967624001 966646201 966646601 966646701
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 160 1 / 154 1 / 140 1 / 112
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Typ/kapacita akumulátoru 3.6 V Li-Ion / 1.5 Ah 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah
Pracovní čas max. 45 min

(= 700 m okrajů trávníku)
max. 45 min
(= 800 m okrajů trávníku)

max. 90 min
(= 1400 m okrajů trávníku)

max. 90 min

Čas nabíjení cca 5 h cca 5 h cca 7 h cca 7 h
LED indikátor stavu nabití – • • •
Šířka střihu 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm (s příslušenstvím)
Délka střihu – 12,5 cm (s příslušenstvím) 12,5 cm (s příslušenstvím) 18 cm
Rychlá výměna nožů bez použití 
nářadí

• • • •

Kvalitní nože s antiadhezivním 
povlakem

• • • •

Výkyvná pohodlná rukojeť – – • •
Přídavná kolečka – – (možnost dokoupení) • – (možnost dokoupení)
Teleskopická otočná násada – Příslušenství (č. 8899) Příslušenství (č. 8899) Příslušenství (č. 8899)
Hmotnost 550 g 550 g 800 g 950 g
Obsah balení Včetně chrániče nožů  

Včetně nabíječky
Včetně chrániče nožů 

Včetně nabíječky

NOVINKA

1
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Akumulátorové nůžky na trávu a keře

Nůžky na trávu a keře  
v jednom

Všechny modely Classic-Cut a 
ComfortCut (kromě ComfortCut 
30) lze přestavět na nůžky na 
trávu nebo nůžky na keře.

Výkyvná pohodlná rukojeť

Společně s integrovanými 
kolečky zajišťuje ergonomickou 
a pohodlnou práci.

Výměna nožů bez použití 
nářadí

Rychle, snadno a bezpečně – 
nože lze velmi snadno vyměnit 
podle účelu použití.

Kvalitní nože - 
„Made in Germany“

Přesně broušené nože  
s antiadhezivním povlakem 
pro optimální řezný výkon  
a dlouhou životnost.

Název výrobku Akumulátorové nůžky na trávu 
ClassicCut - sada 1

Akumulátorové nůžky na trávu a keře 
ClassicCut - sada 1

Akumulátorové nůžky na keře
ComfortCut 30 1

Č. výrobku 8890-20 8887-20 8898-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966646501 966646301 966646901
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 18 3 / 84 4 / 32
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Typ/kapacita akumulátoru 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Pracovní čas max. 45 min

(= 800 m okrajů trávníku)
max. 45 min
(= 800 m okrajů trávníku)

max. 50 min

Čas nabíjení cca 5 h cca 5 h cca 9 h
LED indikátor stavu nabití • • •
Šířka střihu 8 cm 8 cm –
Délka střihu 12,5 cm (s příslušenstvím) 12,5 cm 30 cm
Max. průměr stříhané větve – – 8 mm
Rychlá výměna nožů bez použití 
nářadí

• • –

Kvalitní nože s antiadhezivním 
povlakem

• • –

Výkyvná pohodlná rukojeť – – –
Přídavná kolečka • – (možnost dokoupení) – 
Teleskopická otočná násada • Příslušenství (č. 8899) Příslušenství (č. 8899)
Hmotnost 550 g (bez násady) 850 g 1600 g
Obsah balení Včetně chrániče nožů

Včetně nabíječky
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Akumulátorové nůžky na keře – příslušenství

Nůžky na keře – násady

Název výrobku Teleskopická otočná násada
Č. výrobku 8899-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966647001
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 108
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Nastavení výšky plynule od 85-120 cm
Možnost výkyvu oboustranně po 45°
Výkyvná hlava • 
Druhá možnost úchopu • 
Bezkabelové zástrčné propojení • 
Vhodné pro následující akumuláto-
rové nůžky

ClassicCut, ComfortCut

Oblast použití Pro vzpřímené držení těla při stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných 
rostlin a větší dosah u vyšších živých plotů nebo při bočním tvarovacím 
střihu.

Název výrobku Nože na trávu a keře Nože na keře 12,5 cm Nože na keře 18 cm Ošetřující spray
Č. výrobku 2340-20 2342-20 2343-20 2366-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966641301 966641401 966646101 900986401
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 576 4 / 456 4 / 320 12 / 1008
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevná etiketa
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Na atraktivní podložce
Šířka střihu 8 cm – – –
Délka střihu – 12,5 cm 18 cm –
Vhodné pro následující akumuláto-
rové nůžky

ClassicCut, ComfortCut ClassicCut, ComfortCut ClassicCut, ComfortCut –

Redukované opotřebení nožů – – – •
Uvolňuje nečistoty, zabraňuje korozi – – – •
Biologicky odbouratelný – – – •
Úsporné použití – – – •
Pro péči o – – – Zahradní přístroje, nože
Obsah – – – 200 ml
Zvláštnosti – – – Zlepšuje kluzné vlastnosti nožů
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GARDENA péče o stromy a keře,
elektrické/akumulátorové přístroje
Pohodlné a výkonné!
Poháněné elektromotorem nebo akumulátorem, pro stříhání keřů nebo křovin, velkých nebo malých živých plotů –  
GARDENA má vždy vhodné nůžky pro stříhání keřů nebo živých plotů.

Akumulátorové nůžky 
na keře

 
Lithium-iontový akumulá-
tor – ideální pro pohodlné 
tvarování zimostráze nebo 
malých keřů a živých plotů 
bez přívodní šňůry.

Díky snadné výměně nožů 
je lze použít také jako 
nůžky na trávu. Ideální pro 
velmi čistý, přesný střih 
delších okrajů trávníku.

Akumulátorové/elektric-
ké teleskopické nůžky 
na živý plot

Pohodlný střih vysokých 
živých plotů z bezpečného 
místa na zemi – bez žeb-
říku.

Se sklopnou hlavou pro 
pohodlný střih vršku živého 
plotu a půdopokryných 
rostlin.

Lithium-iontový vyměnitelný 
akumulátor s indikátorem 
stavu nabití pro ještě větší 
svobodu pohybu a obzvláště 
dlouhou dobu chodu.

Akumulátorové/elek-
trické nůžky na živý 
plot

Lehké nůžky na živý plot s 
ergonomicky tvarovanými 
rukojetěmi pro pohodlný 
a bezpečný střih malých 
až velkých živých plotů. 
Optimální geometrie nožů 
zajišťuje účinný, rychlý a 
čistý střih.

Lithium-iontový vyměnitel-
ný akumulátor s indikáto-
rem stavu nabití pro ještě 
větší svobodu pohybu a 
obzvláště dlouhou dobu 
chodu.

Akumulátorová teles-
kopická vyvětvovací 
pilka

Výkonná akumulátorová 
vyvětvovací pilka k pro-
světlování a odvětvování 
korun stromů a těžce 
dostupných dřevin z bez-
pečného místa na zemi.

Sklopná hlava pro stříhání 
všech větví ve výškách 
nebo na zemi bez námahy.
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Elektrické nůžky na živý plot

Název výrobku EasyCut 420/45 EasyCut 450/50 ComfortCut 550/50 ComfortCut 600/55
Č. výrobku 9830-20 9831-20 9833-20 9834-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967608201 967608301 967079301 967079401
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 24 4 / 24 1 / 22 1 / 22
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Výkon motoru 420 W 450 W 550 W 600 W
Délka nožů 45 cm 50 cm 50 cm 55 cm
Vzdálenost mezi zuby 18 mm 18 mm 27 mm 27 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť – – ErgoLine ErgoLine
Výkyvná hlava • • – –
Ochrana před nárazem • • • •
Laserem stříhané přesné nože – – • •
Hmotnost 2,6 kg 2,7 kg 3,5 kg 3,5 kg

NOVINKANOVINKA

Výkyvná hlava

S velkým tlačítkem pro pohodlné a bezpečné 
spuštění v každé stříhací pozici.

ProZone

Profesionální výbrus a speciální zuby pro 
nenamáhavý střih extra silných větví.

Ochrana před nárazem

Chrání nože při stříhání u země.
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Akumulátorové nůžky na živý plot

Název výrobku EasyCut 42 Accu EasyCut Li-18/50 
Č. výrobku 8872-20 8877-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966758601 967276201
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 28 2 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Typ/kapacita akumulátoru 18V NiMH/ 1,6 Ah 18V Li-Ion/ 2,6 Ah 
Doba chodu 60 min 80 min
Čas nabíjení cca 3 h cca 4 h
Délka nožů 42 cm 50 cm 
Vzdálenost mezi zuby 16 mm 16 mm
Výkyvná hlava • • 
Ochrana před nárazem • • 
Hmotnost (vč. akumulátoru) 2,6 kg 2,9 kg
Jiné Včetně akumulárotu NiMH 

Včetně nabíječky
Včetně akumulátoru Li-Ion BLi-18
Včetně nabíječky 18V

Lithium-iontový akumulátor 

S LED-indikátorem „Power info“ pro zobrazení stavu nabití akumulátoru. Velká kapacita pro extra dlouhou dobu chodu.
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Název výrobku Teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42 
Č. výrobku 8881-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967246601
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Výkon motoru –
Typ/kapacita akumulátoru 18V Li-Ion/ 2,6 Ah
Doba chodu 90 min
Délka nožů 42 cm
Vzdálenost mezi zuby 16 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť •
Ochrana před nárazem •
Výkyvná hlava • 
Teleskopická funkce • 
Laserem stříhané přesné nože –
Hmotnost ~ 3,4 kg

Dosah 3,0 m
Jiné Včetně akumulátoru Li-Ion BLi-18

Včetně nabíječky 18V

Akumulátorové nůžky na živý plot

Výkyvná hlava

Ke stříhání vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Teleskopická funkce

Pohodlné stříhání 
vyšších živých plotů
z bezpečného místa na 
zemi. Dosah cca 3 m.
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Vyvětvovací pilky

Teleskopická funkce

K prosvětlování a odvětvování 
stromů a těžce přístupných 
dřevin z bezpečného místa 
na zemi. 

Doraz

Podepírá při řezání spodní
stranu větví a chrání řetěz
při řezání v blízkosti země.

Výkyvná hlava

Pro nenamáhavé řezání všech
větví ve výškách nebo při 
zemi.

Lithium-iontový vyměnitel-
ný akumulátor

S LED-indikátorem  
„Power info“ pro zobrazení
stavu nabití akumulátoru.
Velká kapacita pro extra 
dlouhou dobu chodu.

Název výrobku Teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20 Akumulátorová teleskopická vyvětvovací
pilka TCS Li-18/20

Č. výrobku 8868-20 8866-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967603001 967246501
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 32 1 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Výkon motoru 720 W –
Typ/kapacita akumulátoru – 18V Li-Ion/ 2,6 Ah
Doba chodu – cca 30 min
Pracovní čas – Až 80 řezů (průměr větve 8 cm)
Délka lišty 20 cm 20 cm
Rychlost řetězu 13 m/s 3,8 m/s
Dělení řetězu 3/8" 3/8"
Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1mm) 0,43" (1,1mm)
Objem nádržky na olej 100 ml 60 ml
Teleskopická funkce • • 
Výkyvná hlava • • 
Doraz • • 
Úzká konstrukce • • 
Popruh • • 
Hmotnost (vč. akumulátoru) 3,9 kg 3,5 kg
Dosah Až 4,40 m Až 4,0 m
Jiné – Včetně akumulátoru Li-Ion BLi-18

Včetně nabíječky 18V
Včetně ramenního popruhu
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Název výrobku Ošetřující spray
Č. výrobku 2366-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900986401
Baleno po ks/Paletová jednotka 12 / 1008
Způsob balení 4-barevná etiketa
Prodej/Info Na atraktivní podložce
Vhodné pro Péče o zahradní přístroje a nože
Jiné Obsah 200 ml

Biologicky odbouratelný

Příslušenství
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GARDENA zahradní  
vysavače a foukače
Nenamáhavé odstraňování listí a nečistot
Snadněji to již nejde: s GARDENA zahradním vysavačem a foukačem je zahrada  
rychle uklizená: listí, nečistoty a zbytky trávy lze bez námahy povysávat,  
sfoukat na hromadu a odklidit.

Zahradní vysavač/foukač

Výkonný foukač/vysavač listí s jed-
noduchou změnou ze sací na foukací 
funkci a naopak. Ideální pomocník 
v případě, že chcete udržet zahradu 
uklizenou.

Univerzální foukač

Lehký a snadno ovladatelný univerzální 
akumulátorový foukač.

Ideální k rychlému a nenamáhavému 
odstraňování nečistot a prachu kolem 
domu, v garáži nebo na zahradě.
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Vysavač listí a foukač

ClickFit

Moderní technologie pro snadnou změnu
z vysávací na foukací funkci.

Škrabací hrana

Pro odstraňování mokrého listí.

Integrovaný drtič

Pevné kovové turbinové a drticí kolo pro 
velkou redukci objemu a kratší čas nutný 
pro kompostování. 

Název výrobku Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000 Univerzální foukač AccuJet 18-Li
Č. výrobku 9332-20 9335-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966786101 967276301
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 12 2 / 27
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Výkon motoru 3000 W 18V/ 2,6 Ah
Typ akumulátoru – Li-Ion
Rychlost vyfukování 310 km/h 190 km/h
Sací výkon 170 l/s –
Objem sběrného koše 45 l –
Redukce objemu 16:1 –
Pracovní čas – max. 30 min
Velký, snadno vyprazdňovatelný 
sběrný sáček

• –

Nastavitelná rychlost • –
Integrovaný drtič • –
S hranou na seškrabávání nečistot • –
Popruh • –
Hmotnost 3,6 kg / 4,8 kg 1,8 kg (vč. akumulátoru)
Vhodné pro – –
Zvláštnosti Kovový mulčovací nůž

Přepnutí na foukání/vysávání
Včetně Li-Ion akumulátoru   
Včetně nabíječky
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Mechanické nůžky na trávu

Název výrobku Nůžky na trávu Classic Nůžky na trávu Classic otočné Nůžky na trávu, otočné Comfort 
Č. výrobku 8730-20 8731-20 8740-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901184801 901185301 901186701
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 440 1 / 440 5 / 30
Způsob balení Volně v displejovém kartonu Volně v displejovém kartonu 4-barevná SB karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení –
Nože Kalené a pozinkované S antiadhezivním povlakem
Výbrus Rovný
Rukojeti s dodatečnými měkkými 
prvky

– – •

Otočné stříhání – • •  
(90°)

Násada – – • 
Nastavení sklonu násady – – • 
Velká přídavná kolečka – – • 
Zvláštnosti Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou

GARDENA mechanické nůžky na trávu
Ideální pro přesný, mechanický střih kratších okrajů trávníku
Ergonomicky tvarované rukojeti pro ideální držení. Optimální jak pro praváky, tak pro leváky.  
Vlnitý výbrus nožů pro přesný střih a špičkový střih okrajů trávníku.

Ostří otočné o 360°

Práce bez námahy pro leváky 
i praváky.

Speciální komfortní tvar 
rukojeti

Perfektně se drží a stříhají 
velmi lehce. Přenos síly pomocí 
ukazováčku a prostředníčku 
usnadňuje stříhání.

Vlnitý výbrus

Nůž a lišta - drží trávu v oblasti 
střihu, zajišťují přesný střih po 
celé délce nožů a trvalou výšku 
střihu.

S násadou

Pro práci ve vzpřímené poloze, 
šetrné k zádům.
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Mechanické nůžky na trávu

Název výrobku Nůžky na trávu Comfort 1 Nůžky na trávu Comfort, otočné 1

Č. výrobku 8733-29 8735-29
EAN kód

4 078500 873390 4 078500 873598
Husqvarna obj. č. 901186001 901186501
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 400 10 / 400
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Nože S antiadhezivním povlakem
Výbrus Vlnitý

Speciální komfortní tvar rukojeti – •
Otočné ostří – •
Zvláštnosti Ergonomický tvar rukojeti, rukojeti s dodatečnými měkkými prvky, uzamykání jednou rukou, kluzné ližiny

1

8
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Nejlepší stříhací vlastnosti
Tyto vysoce kvalitní nůžky “Made in Germany” s moderními vlastnostmi a skvělou ergonomií 
zajišťují trvale spolehlivé výsledky. 

GARDENA 
zahradní nůžky

Ergonomicky tvarované rukojeti 
s měkkými komponenty pro 
pohodlnou manipulaci.

Díky variabilnímu nastavení šířky 
rukojetí lze nůžky přizpůsobit 
každé velikosti ruky. 

Spolehlivost těchto nůžek zvyšuje 
integrovaná a neztratitelná 
pružina z nerezavějící oceli.

Nůžky pro malé ruce a jemný 
střih.

Modely pro větší ruce a větší 
průměr stříhaného materiálu.

Nůžky pro muže s hliníkovými 
rukojetěmi a vynikajícími vlast-
nostmi.

Skvělý výběr pro každý účel použití

STŘÍHACÍ TECHNIKA
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Název výrobku Zahradní nůžky Classic – akce Zahradní nůžky B/S Zahradní nůžky A/S Zahradní nůžky B/S-M 
Č. výrobku 8754-30 8854-20 8855-20 8857-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901187901 967047801 967047901 967048001
Baleno po ks/Paletová jednotka 30 / 2700 10 / 840 10 / 840 10 / 840
Způsob balení Volně v displejovém kartonu 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v displeji s 30 kusy Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu 18 mm 20 mm 18 mm 22 mm
Princip stříhání Bypass Bypass Kovadlinka Bypass
Precizně broušené nože • • • • 
Skloněná stříhací hlava • • • • 
S drážkou na odvod mízy • • – •
S odřezávačem drátu • • – •
2 polohy úchopu • • • • 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr • • • • 
Variabilní šířka otevření rukojetí – – – 2 úchopy
Ergonomické rukojeti s měkkými 
prvky

• • • •

Rukojeti s dodatečnými měkkými 
komponenty

– 1x 1x 1x

S antiadhezivním povlakem • • • • 
Oblast použití Stříhání květin a mladých výhonků Stříhání květin a mladých výhonků, 

čerstvého dřeva
Stříhání starších dřevnatých výhonků 
a větví

Stříhání květin a mladých výhonků, 
čerstvého dřeva

Zvláštnosti Nerezový spodní nůž Nerezový spodní nůž, rukojeti 
vyztužené skleněnými vlákny

Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené 
skleněnými vlákny

Nerezový spodní nůž, rukojeti 
vyztužené skleněnými vlákny, dvě 
šířky otevření rukojetí

Zahradní nůžky

NOVINKA NOVINKA NOVINKA



113STŘÍHACÍ TECHNIKA

Zahradní nůžky

Název výrobku Zahradní nůžky A/M Zahradní nůžky B/M Zahradní nůžky B/S-XL
Č. výrobku 8903-20 8904-20 8905-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967048201 967048301 967048401
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 700 5 / 700 5 / 700
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu 23 mm 24 mm 24 mm
Princip stříhání Kovadlinka Bypass Bypass
Precizně broušené nože • • • 
Skloněná stříhací hlava • • • 
S drážkou na odvod mízy – • • 
S odřezávačem drátu – • • 
2 polohy úchopu • • • 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr • • • 
Variabilní otevření rukojetí – – plynulé
Ergonomicky tvarované rukojeti • • • 
Rukojeti s měkkými prvky 2x 2x 2x
S antiadhezivním povlakem • • • 
Oblast použití Stříhání starších dřevnatých větví Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 

průměrem, čerstvého dřeva 
Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 
průměrem, čerstvého dřeva 

Zvláštnosti Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými 
vlákny

Horní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené 
skleněnými vlákny

Horní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené 
skleněnými vlákny, variabilní šířka otevření 
rukojetí

Precizně broušené nože s 
antiadhezivním povlakem

Pro šetrný a přesný střih na 
ochranu rostlin.

Ergonomické rukojeti

Komfortní rukojeti s prvky 
z měkčeného plastu pro větší 
pohodlí a bezpečný úchop.

2 polohy úchopu

Pro silný a rychlý střih.

Vhodné do každé ruky

Šířku otevření rukojetí lze 
individuálně přizpůsobit 
každé velikosti ruky.

Vyměnitelné nože /  
nastavitelný kloub

Pro dlouhou životnost a 
trvale perfektní střih.

S - XL

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

ST
ŘÍ

HA
CÍ

 T
EC

HN
IK

A



114 STŘÍHACÍ TECHNIKA

Název výrobku Hliníkové zahradní nůžky 1 Ráčnové nůžky SmartCut Comfort 1 Zahradní nůžky BP 50 Premium
Č. výrobku 8906-20 8798-20 8702-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967048501 966453001 901181501
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 700 1 / 700 5 / 1000
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná SB informační karta 4-barevná SB informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení – –
Max. průměr střihu 22 mm 22 mm 22 mm
Princip stříhání Bypass Kovadlinka Bypass
Precizně broušené nože • • • 
Skloněná stříhací hlava • • • 
S drážkou na odvod mízy • – • 
S odřezávačem drátu • – • 
2 polohy úchopu • • • 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr • • • 
Ergonomicky tvarované rukojeti • • • 
Rukojeti s dodatečnými měkkými prvky 2x 2x 2x
S antiadhezivním povlakem • • –
Oblast použití Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 

průměrem, čerstvého dřeva
Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 
průměrem, suchého dřeva 

Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 
průměrem, čerstvého dřeva 

Zvláštnosti Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné hliníkové 
rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub

S pevnými hliníkovými rukojetěmi,  
technika pro zvýšení síly (o 150% větší síla)

Spodní nůž kovaný, pevné hliníkové rukojeti, 
vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub

Zahradní nůžky

NOVINKA

Funkce SmartCut

Automatické přepnutí na ráčnový mechanizmus pro zvýšení síly při stříhání silnějších větví.

1
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Název výrobku SchnippSchnapp
Č. výrobku 8704-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966433701
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2000
Způsob balení 4-barevná informační karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka 180 mm
Vhodné pro myčky • 
Nože z nerezavějící oceli • 
Ergonomické rukojeti s měkkými 
prvky

• 

Materiály Speciálně broušené ostří
Oblast použití Praktické univerzální nůžky pro kuchyň i zahradu. Ideální pro stříhání květin, 

bylinek, provazů, vázacího drátu, kartonu, plastu atd.
Zvláštnosti Vhodné pro leváky i praváky

Nůžky pro domácnost
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Podmínky záruky najdete na 
www.gardena.cz

Krátké nože a rovný 
výbrus

Pro přesný tvarovací 
střih malých keřů.

Převod

Snadný střih silných větví 
s úsporou vynaložené síly.

Dlouhé nože s vlnitým 
výbrusem nebo  
speciálním ozubením

Vhodné pro velké plochy.

Classic

Důvěra v osvědčené: 
tradiční materiály, solidní 
zpracování.

Premium

Vysoce kvalitní materiály a 
technické detaily podtrhují 
speciální charakter tohoto 
nářadí a díky nim jsou nůžky 
výjimečně účinné a pevné.

Comfort

Vynikající výsledky střihu a 
pohodlná práce.

Integrované gelové podložky 
Technogel® & dvousložkové 
dorazy pro optimální tlumení 
nárazů.

Pro každý účel správné nůžky na keře

GARDENA  
mechanické  
nůžky na živý plot
Sjednocují inovace a osvědčenou kvalitu
Tvarovací nebo plošný zpětný střih: každý výrobek je optimálně vybaven  
podle účelu použití a přizpůsoben potřebám uživatelů.
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Mechanické nůžky na živý plot

Integrovaný odřezávač 
větví

Účinná práce díky ustřižení 
jednotlivých silnějších větví.

Nože s antiadhezivním 
povlakem

Snadné a přesné stříhání díky 
přesně broušeným nožům 
s povlakem proti ulpívání rost-
linných zbytků. Snadné čištění 
a ochrana proti korozi.

Rukojeti s prvky z plastu

Pro pohodlné držení při stříhání.

Integrované tlumení nárazů

Optimální tlumení nárazů  
díky gelovým podložkám  
z Technogelu®.

Název výrobku Nůžky na živý plot 
510 Classic, FSC® 
100% 1

Nůžky na živý plot 
540 Classic, FSC® 
100% 1

Nůžky na keře 
Comfort

Nůžky na živý plot 
570 Comfort

Nůžky na živý plot 
700 T Comfort

Nůžky na živý plot 
650 s převodem 
Premium

Č. výrobku 384-20 391-29 399-20 392-20 394-20 395-20 
    EAN kód

4 078500 038409 4 078500 039192

Husqvarna obj. č. 900841501 966651701 966958801 900842401 900842601 900842701
Baleno po ks / Paletová jednotka 12 / 72 4 / 112 4 / 176 4 / 140 4 / 72 2 / 110
Způsob balení Visačka produktu se 

4-barevnou informační 
kartou

Visačka produktu se 
4-barevnou informační 
kartou

Visačka produktu se 
4-barevnou informační 
kartou

Visačka produktu se 
4-barevnou informační 
kartou

Visačka produktu se 
4-barevnou informační 
kartou

Visačka produktu se 
4-barevnou informační 
kartou

Prodej/Info Pouze v kompletním 
balení s 12 ks

– – – – –

Celková délka 51 cm 54 cm 40 cm 57 cm 70- 90 cm 65 cm
Délka nožů 23 cm 23 cm 18 cm 20 cm 25 cm 25 cm
Hmotnost 1000 g 830 g pouze 615 g pouze 690 g 1380 g 1150 g
Výbrus Rovný výbrus Vlnitý výbrus Rovný výbrus Rovný výbrus Vlnitý výbrus Vlnitý výbrus
Nože S pozinkovaným 

povrchem
S antiadhezivním 
povlakem

S antiadhezivním 
povlakem

S antiadhezivním 
povlakem

S antiadhezivním 
povlakem

Široké, kalené nože 
s lesklým ostřím (bez 
povlaku)

Převod – – – – – o 25 % větší stříhací 
výkon

Gelové podložky na rukojeti – – • • – –
Integrovaný odřezávač větví • • • • • •
Tlumení nárazů díky dvoustrannému 
tlumiči nárazů

– • • • • • 

Zvláštnosti Ergonomicky tvarova-
né dřevěné rukojeti z 
certifikovaného dřeva 
FSC®

Pevné, s dlouhou 
životností

Ergonomicky tvarova-
né dřevěné rukojeti z 
certifikovaného dřeva 
FSC® 
Pevné, s dlouhou 
životností

Zvláště vhodné pro 
přesný a komfortní 
tvarovací střih křovin 
jako např.zimostrázu 
a pod.
Ergonomický design 
pro práci, která neu-
navuje

Komfortní práce bez 
únavy v každé stříhací 
pozici. Ideální pro 
přesný tvarovací střih

Obzvláště vhodné 
ke stříhání větších a 
vyšších živých plotů.
Teleskopická hliníková 
výsuvná ramena 
(+20 cm) pro větší 
dosah

Pevná hliníková 
páková ramena.
Rukojeti z měkkého 
plastu pro příjemný 
úchop a menší klouza-
vost při stříhání

1
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GARDENA  
nůžky na větve
S lehkostí k větší stříhací síle
Inovativní řešení a nejmodernější materiály jsou zárukou 
vysokého pohodlí a vynikajících výsledků stříhání.

Dvoubřité

Dvoubřité nůžky se ideálně 
hodí pro stříhání čerstvého 
dřeva.

Ráčnové nůžky SmartCut

Výjimečně silné a pohodlné.

Díky moderní ráčnové funkci 
ustříhnete bez námahy také 
silnější větve a tvrdé dřevo.

Kovadlinkové

Pevná kovadlinka pro tvrdé, 
suché dřevo. Při střihu 
podpírá větev a zabraňuje 
poškození kůry.

Classic – pro začáteč-
níky

Solidní vstupní výrobky pro 
čerstvé dřevo nebo starší, 
suché větve. Pevná páková 
ramena ve tvaru kapky, er-
gonomicky tvarované ruko-
jeti s dodatkovými měkkými 
prvky ze speciálního plastu 
a přesná poloha ukazováč-
ku umožňuje bezpečnou 
a pohodlnou práci. 

Premium – pro specialisty

Pro milovníky zahrad.

Technicky vyspělé a designo-
vě orientované.

S vybavením Premium:  
kované nože, převod a 
dvakrát zahnutá profilovaná 
hliníková ramena.

Comfort – pro náročné

Výkonné, lehké a moderní 
– pro všechny, kteří kladou 
důraz na účinný a čistý střih 
a optimální ergonomii. 

Hliníková páková ramena ve 
tvaru kapky nabízí velkou 
stabilitu, nízkou hmotnost 
a vynikající ergonomii. 
Ergonomicky tvarované 
rukojeti s měkkými prvky ze 
speciálního plastu a přesná 
poloha ukazováčku umožňu-
je bezpečnou a pohodlnou 
práci. 

GARDENA nůžky na větve pro každý účel použití

Podmínky záruky najdete na 
www.gardena.cz
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Název výrobku Nůžky na větve 480 B Classic 1 Nůžky na větve 680 B Classic 1

Č. výrobku 8776-20 8775-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967251801 967251601
Baleno po ks / Paletová jednotka 2 / 154 4 / 140
Způsob balení Visačka se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče ostří
Prodej/Info – –
Max. průměr větve 30 mm 35 mm
Celková délka 48 cm 68 cm
Celková hmotnost 1000 g 1500 g
Zvětšení síly – –
Princip stříhání Bypass Bypass
Precizně broušené nože • • 
S antiadhezivním povlakem • •
Ergonomicky tvarované rukojeti • •
Rukojeti s měkkými prvky • •
Tlumič nárazů • •
Materiály Ocelová páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití Ideální pro čerstvé dřevo

Ergonomicky tvarované 
rukojeti

Ergonomicky tvarované rukojeti 
se stopkou proti sklouzávání, 
místem pro opření palce a doda-
tečné měkké prvky pro pohodl-
nou práci a bezpečné držení.

Precizně broušené nože

Pro lehký a přesný řez šetrný 
k rostlinám. Snadné čištění 
nožů a jejich ochrana proti 
korozi díky antiadhezivnímu 
povlaku.

Úspora síly

Převod ulehčuje práci.

Teleskopická výsuvná ramena

Větší dosah, větší síla.

Teleskopická hliníková výsuvná 
ramena lze prodloužit o 25 cm  
na celkovou délku 90 cm.

Nůžky na větve

1
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Nůžky na větve

Název výrobku Nůžky na větve 500 BL Comfort Nůžky na větve 500 AL Comfort Teleskopické nůžky na větve 
650 BT Comfort

Ráčnové nůžky na větve  
SmartCut Comfort 1

Č. výrobku 8770-20 8771-20 8779-20 8773-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901192101 901193201 967252101 966617201
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 154 2 / 154 2 / 66 2 / 110
Způsob balení Visačka produktu se 4-barevnou SB 

informační kartou
Visačka produktu se 4-barevnou SB 
informační kartou

Visačka produktu se 4-barevnou 
informační kartou vč. chrániče ostří

Visačka produktu se 4-barevnou SB 
informační kartou

Prodej/Info – – – –
Max. průměr větve 35 mm 35 mm 42 mm 45 mm
Celková délka 50 cm 50 cm 65 cm - 90 cm 59 cm
Celková hmotnost 620 g 600 g 1361 g 1295 g
Zvětšení síly 38% 38% Možnost prodloužení ramen díky 

teleskopické funkci
250%

Princip stříhání Bypass Kovadlinka Bypass Kovadlinka
Precizně broušené nože • • • • 
S antiadhezivním povlakem • • (Horní nůž) • • (Horní nůž)
Ergonomicky tvarované rukojeti • • • •
Rukojeti s měkkými prvky – – • • 
Tlumič nárazů • • • – 
Technika pro zvýšení síly Patentovaný ozubený převod pro stříhací sílu vyšší o 38% Větší dosah, větší páková síla, 

teleskopická ramena (+25 cm)
Technologie SmartCut se 4-stup-
ňovým ráčnovým mechanizmem 

Materiály Páková ramena z plastu, zesíleného 
skleněnými vlákny

Vyměnitelná kovadlinka. Páková 
ramena z plastu, zesíleného skleně-
nými vlákny

Hliníková páková ramena ve tvaru 
kapky

Hliníková kovadlinka. Oválná hliníko-
vá páková ramena

Oblast použití Ke stříhání čerstvého dřeva Ke stříhání tvrdého, suchého dřeva Ideální pro čerstvé dřevo Silné kovadlinkové nůžky na větve 
ke stříhání silných větví a tvrdého 
dřeva

Zvláštnosti Ultralehké, praktické a výkonné Teleskopické Úspora síly díky ráčnovému 
mechanizmu

1
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Nastavitelný úhel střihu

Úhel střihu až 200° pro přesné stříhání 
větví, individuálně nastavitelný ze země.

Tažné pouzdro se stopkou proti  
sklouzávání a dodatková T-rukojeť

Pro ještě větší dosah.

Převod

Převodový mechanismus, umístěný uvnitř, 
pro dodatečnou úsporu síly.

GARDENA nůžky na stromy
Specialisté na vysoké stromy a husté keře
Dostanou se všude bez zachytávání! Přesný a cílený střih, také v korunách stromů.  
Bez žebříku, bezpečně a pohodlně. Podmínky záruky najdete na www.gardena.cz

Název výrobku Stříhací kopí na stromy a keře StarCut 160 BL Comfort Teleskopické stříhací kopí na stromy StarCut 410 BL Comfort
Č. výrobku 8780-20 8782-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901194701 901194801
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 96 2 / 88
Způsob balení Chránič nožů a 4-barevná SB informační karta Chránič nožů a 4-barevná SB informační karta
Prodej/Info – –
Max. průměr větve (Ø) 32 mm 32 mm
Celková délka 160 cm Plynule nastavitelná 230 - 410 cm
Nastavitelný úhel střihu (200°) •  • 
Převod • • 
T-rukojeť • • 
Celkový dosah cca 3,5 m vč. uživatele cca 6,5 m vč. uživatele
Uvnitř umístěné tažné lanko • • 
Nože Speciální tvar drží stříhaný materiál v optimální oblasti
Materiály Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem
Oblast použití Lehké, pohodlné stříhání hustých keřů a stromů bez zadrhávání díky extra 

úzké a lehké stříhací hlavě a tažnému lanku umístěnému uvnitř násady
Lehké, pohodlné stříhání ze země a bez žebříku také v korunách stromů. 
Díky extra úzké a lehké stříhací hlavě a tažnému lanku umístěnému uvnitř 
násady nedochází k zadrhávání

Zvláštnosti Extra lehká a pevná hliníková násada

Stříhací kopí

230 - 410 cm
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Název výrobku combisystem-teleskopická násada 160 - 290 cm combisystem-teleskopická násada 210 - 390 cm
Č. výrobku 3720-20 3721-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967319101 967319201
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 200 4 / 200
Způsob balení – –
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka 160 - 290 cm 210 - 390 cm
Pracovní výška až 5 m až 6 m
Kompatibilita Pro všechny koncové nástroje z řady combisystem
Materiál Vysoce kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast • • 
Neztratitelný upevňovací šroub • • 
Upevňovací šroub s měkkými prvky • • 
Tlačný mechanismus • • 
Oválný tvar násady • • 
Tlumič • • 
Zvláštnosti S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky

Tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí
Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky

combisystem-teleskopické násady

Individuální nastavení

S tlačným mechanismem pro snadné 
nastavení délky.

Oválný tvar násady

Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro 
zabránění pootočení vnitřní trubky.

Bezpečné spojení

Velký neztratitelný upevňovací šroub  
s měkkými prvky pro pevné spojení  
v tahu a bez pootoáčení. 
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Název výrobku Oblouková pila 760 Comfort
Č. výrobku 8748-20 
EAN kód

4 078500 874809
Husqvarna obj. č. 901187001
Baleno po ks 6 / 90
Způsob balení 4-barevná SB informační páska
Prodej/Info –
Délka listu 760 mm
Výměna listu Bez nářadí
Pilový list Impulzně kalený pilový list s jemným ozubením, odolný vůči korozi
Lehce a pohodlně nastavitelné 
napnutí listu

• 

Šroubovací mechanismus • pro maximální napnutí pilového listu
Pohodlná rukojeť s chráničem proti 
nárazu

• 

S chráničem listu • 
Oblast použití Pevná pila s velkým rámem pro řezání kmenů a hustých větví. Pila na dřevo
Zvláštnosti Ocelový rám odolný vůči korozi.
Příslušenství Náhradní pilový list

Oblouková pila Comfort 

Obloukové pily

Ideální pro silné větve a kmeny.

Trvalá kvalita řezu a snadná péče.

Pohodlná rukojeť s ochranou před do-
razem a druhou možností úchopu na 
oblouku.

Pohodlný, snadno nastavitelný šroubovací 
mechanismus.

Vhodné pro čerstvé i suché dřevo.

Zahradní pilky

Povrchy s tvrdým pochromováním pro vy-
soký stupeň ochrany před korozí a opotře-
bením.

Tažné ozubení je opatřeno trojnásobným 
výbrusem na každém zubu pro extrémní 
ostrost a hladký a čistý řez.

Impulsně kalené špičky zubů pro dlouhou 
profesionální kvalitu. 

combisystem-pilky

Mnohostranné použití. 

Buď jako ruční pilka nebo v kombinaci s ná-
sadou GARDENA combisystem.

S ohraničeným ozubením nebo přesným 
ozubením s trojnásobným výbrusem.

Nesklouzává ani při tažných pohybech díky 
rukojeti s měkkými prvky a dodatečnou 
stopkou. 

GARDENA zahradní pilky
Široký sortiment pro všechny práce spojené s řezáním 
kolem domu a na zahradě

Podmínky záruky najdete na www.gardena.cz
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Název výrobku combisystem-zahradní pilka 300 PP combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá
Č. výrobku 8737-20 8738-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967238001 967238201
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 324 6 / 324
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Délka listu 300 mm 300 mm
Ozubení Stranově rozvedené ozubení Stranově rozvedené ozubení
Bezpečnostní uzávěr • •
Chromovaný pilový list z kvalitní 
pružinové oceli

• • 

Impulsně kalené špičky zubů • • 
Očko na pověšení • • 
Stopka proti sklouzávání na konci 
rukojeti

• • 

Chránič ostří • • 
Stahovací hák – • 
Doporučená násada Combisystem-teleskopická násada č.v. 3712-20 nebo 3711-20 Combisystem-teleskopická násada č.v. 3712-20 nebo 3711-20
Materiály – –
Oblast použití Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem
Zvláštnosti Pila pro řezání tahem i tlakem Pila pro řezání tahem

combisystem-zahradní pilky

Ergonomická rukojeť

Neklouže při tažných po-
hybech díky integrovaným 
měkkým prvkům a stopce 
proti sklouzávání na konci 
rukojeti.

Bezpečnostní uzávěr

Bezpečnostní uzávěr za-
ručuje bezpečné spojení 
 combisystem-zahradní pilky 
a combisystem-násady.

Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, im-
pulsně kalené špičky zubů 
a chromovaný povrch pro vyso-
ký stupeň ochrany vůči korozi  
a opotřebení.

Stahovací hák

Ulehčuje stahování uřezaných 
větví z korun stromů.
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Název výrobku Zahradní zaklapávací pilka 135 P Zahradní pilka 300 P
Č. výrobku 8742-20 8745-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967238401 967238601
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 672 4 / 456
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Délka 135 mm 300 mm 
Ozubení Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)
Chromovaný pilový list z kvalitní 
pružinové oceli

• • 

Impulsně kalené špičky zubů • • 
Zablokovatelný pilový list (3 pozice) • –
Očko na pověšení • • 
Stopka proti sklouzávání na konci 
rukojeti

• • 

Zvláštnosti Pila pro řezání tahem

Zahradní pilky

Ergonomická rukojeť

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť. Neklouže při tažných 
pohybech díky integrovaným 
měkkým prvkům a stopce 
proti sklouzávání na konci 
rukojeti.

Precizní ozubení s 3-ná-
sobným výbrusem (tah)

Řezání tahem pro rychlý  
výsledek při vynaložení malé 
síly s čistým a hladkým  
obrazem řezu.

Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně 
kalené špičky zubů a chromovaný 
povrch pro vysoký stupeň ochra-
ny vůči korozi a opotřebení.

Zablokovatelný pilový list

Aretace pro 3 možná nastavení 
pro mnohostranné použití.
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GARDENA sekery
Jedna sekera pro všechny druhy práce se dřevem
Ke kácení, štípání, odvětvování a zpracování dřeva.

Ochrana před nárazem

Nýtovaný nerezový kryt chrání topůrko 
při úderech vedle.

Geometrie hlavy sekery a ostří při-
způsobené účelu použití

Geometrie ostří a hlavy je u seker  
GARDENA přizpůsobena účelu použití  
a pracovní situaci, a tím zajišťuje  
optimální pracovní výsledky.

GARDENA štípací sekery jsou vhodné ke 
štípání dřeva na topení díky svému úhlu 
výbrusu a klínovité hlavě sekery.

Funkce kladiva

Pro snadné a efektivní zatloukání klínů.

Opracovaná plocha dorazu chrání klíny  
a špalky. 

Vhodná pro všechny druhy běžných klínů, 
vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku  
(není vhodná pro ocelové klíny).

Plast zesílený skleněnými vlákny 

Ochrana před nárazem z nerezové oceli 
Zahnutý konec topůrka 

Těžiště v blízkosti hlavy sekery 

Funkce kladiva 

Kalené ostří z vysoce 
kvalitní nástrojové oceli

Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůso-
bené účelu použití

Spojení hlavy a násady odolné vůči 
prasknutí

Sekery s výjimečnými vlastnostmi

Měkké prvky na rukojeti 

Podmínky záruky najdete na www.gardena.cz
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Název výrobku Univerzální sekera 900 B Univerzální sekera 1000 A Univerzální sekera 1400 A
Č. výrobku 8713-48 8714-48 8716-48 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967330201 967330301 967330401
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 288 4 / 192 2 / 108
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – – –
Délka 34 cm 45 cm 60 cm
Celková hmotnost 900 g 1000 g 1400 g
Hmotnost hlavy sekery 700 g 700 g 1000 g
Hlava sekery s neklouzavým 
povlakem

S antiadhezivním povlakem S antiadhezivním povlakem S antiadhezivním povlakem

Ochrana před nárazem – – •
Funkce kladiva • • • 
Chránič ostří •  (k připevnění na pásek) • • 
Zvláštnosti Funkce kladiva, speciální povlak

GARDENA univerzální sekery

GARDENA univerzální sekery jsou vhodné 
především ke kácení malých stromů,  
k odvětvování a štípání dřeva s 
obsahem pryskyřice.

GARDENA univerzální sekera

Skvěle se hodí ke štípání dřeva na topení, 
k odvětvování malých stromů a na jiné 
outdoorové trekingové aktivity.

GARDENA štípací sekery

Klínovitá hlava sekery dodatečně roztáhne 
dřevo při štípání, a tím zaručuje snadné 
a účinné štípání dřeva na topení.

Sekery
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GARDENA  
velké nářadí
Moderní nástroje pro obdělávání  
půdy, vhodné pro hrubší práce
Stanovujeme měřítka ve vybavení a komfortu:

•  Pevné provedení s dlouhou životností díky kvalitní oceli a vysoce kvalitnímu povlakování
•  Extra široké rukojeti (možnost výběru buď v T- nebo D-tvaru) pro dobré vedení síly
•  Extra velká stupátka s pevným profilem pro snadné zapichování do půdy
•  Ergonomicky tvarovaná násada s plastovým opláštěním pro neklouzavou manipulaci

Podmínky záruky najdete na 
www.gardena.cz

Terraline™ rýče
Vhodné k rytí, kopání, 
kypření a přehazování 
půdy.

Terraline™ lopaty
Široké možnosti použití 
– při přehazování půdy, 
písku, sněhu, štěr-
ku a jiných sypkých 
materiálů.

Terraline™ rycí vidle
Vhodné k rytí, kopání a 
kypření půdy, speciálně 
na osázených plochách.
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Název výrobku Rýč Terraline™ 1 Špičatý rýč Terraline™ 1

Č. výrobku 3771-24 3773-24 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966762901 966763601
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 48 4 / 48
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Celková délka 117 cm 117 cm
Tvar rukojeti D-rukojeť D-rukojeť
Materiál Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem
Oblast použití Rytí, kopání, kypření a přehazování půdy
Zvláštnosti Extra široká obouruční rukojeť s prvky z měkkého plastu, extra široké nášlapy, profil násady ve tvaru kapky, zabraňující neúmyslnému přetáčení,  

plastové opláštění pro příjemnou a neklouzavou manipulaci, optimálně tvarovaná násada

Velké nářadí Terraline™

Rukojeť
Extra široká obouruční rukojeť pro dobré vedení síly. 
Rukojeť buď ve tvaru písmene T nebo D.

Nášlapy
Extra velké nášlapy s pevným profilem umožňují 
dobré vedení síly a snižují riziko úrazu při  
nečekaném sklouznutí.
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Velké nářadí Terraline™

Název výrobku Vidle Terraline™ 1 Univerzální lopata Terraline™ 1

Č. výrobku 3781-24 3786-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966763801 966764401
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 48 4 / 24
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Celková délka 117 cm 135 cm
Tvar rukojeti T-rukojeť D-rukojeť
Extra široké nášlapy • –
Materiál 4 hroty ve tvaru kopí z kvalitní kalené oceli s kvalitním povlakem List lopaty z kvalitní kalené oceli s kvalitním povlakem
Oblast použití Rytí, kopání a kypření půdy, speciálně na osázených plochách. Šetrné ke 

kořenům a živočichům
Mnoho možností použití - k přehazování půdy, písku, sněhu, štěrku a jiných 
sypkých materiálů

Zvláštnosti Extra široká obouruční rukojeť s prvky z měkkého plastu, profil násady ve tvaru kapky, zabraňující neúmyslnému přetáčení,
 plastové opláštění pro příjemnou a neklouzavou manipulaci, optimálně tvarovaná násada

1
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Zaručuje pevné spojení  
bez viklání již od roku  

1976

GARDENA nabízí vhodné koncové nástroje pro používání 
během celého roku

GARDENA combisystem
Zaručuje pevné spojení 
GARDENA combisystem představuje ergonomické systémové výrobky, které nabízí  
pro každý účel v zahradě správnou kombinaci násady a nástroje a umožňuje tím i hobby 
zahrádkářům, stejně jako profesionálům, účinnou a pohodlnou práci.
• Nejlepší ergonomie
• Příjemné držení
•  Snadná manipulace
•  Všechny násady lze kombinovat se všemi nástroji – nezáleží na tom, zda se jedná o velký  

nebo malý nástroj
•  Vždy správná kombinace násady/nástroje = možnost kombinace více než 80 druhů  

koncových nástrojů
• Zaručeně pevné spojení bez viklání
• Vysoce kvalitní materiály, dokonalé zpracování

combisystem- 
násady
Od obdělávání půdy až 
po práci v korunách 
stromů – optimální sor-
timent násad pro každý 
účel použití.

combisystem- 
nástroje
Pro každé použití správ-
ný nástroj. Jednoduše se 
nastrčí do vhodné nása-
dy a upevní se šroubem. 
Bez viklání.

combisystem- 
zimní nářadí
Správné nástroje od 
firmy GARDENA také pro 
odklízení sněhu a ledu.

Podmínky záruky najdete na 
www.gardena.cz

combisystem- 
drobné nářadí
Ergonomická rukojeť se 
stopkou proti sklouzávání 
je zárukou pohodlné práce 
bez námahy. Možnost pro-
dloužení pomocí jakékoliv 
násady z řady combisystem.
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Název výrobku combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty
Č. výrobku 8911-20 8915-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967093501 967093701
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 390 5 / 280
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – –
Pracovní šířka 6 cm 6,5 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • •
Rukojeť s měkkými prvky • •
Oblast použití Kypření, provzdušňování a pletí půdy
Zvláštnosti Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

combisystem-drobné nářadí

combisystem-drobné nářadí

Název výrobku combisystem-malé hrábě combisystem-malý kultivátor
Č. výrobku 8919-20 8921-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967093901 967094001
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 450 5 / 570
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení –
Pracovní šířka 12 cm 7 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • •
Rukojeť s měkkými prvky • •
Neklouže ani při tažných pohybech • •
Oblast použití Hrabání listí, plevele a odřezků trávy na záhoncích Kypření, provzdušňování a pletí půdy šetrné ke kořenům
Zvláštnosti Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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Název výrobku combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí
Č. výrobku 8900-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901201901
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 810
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info –
Délka 78 cm
Kompatibilita Pro veškeré drobné nářadí combisystem
Neztratitelný upevňovací šroub s 
prvky z měkkého plastu

• 

Očko na pověšení pro pohodlné 
skladování

• 

Materiál Kvalitní hliník
Zvláštnosti Lehká, ale pevná hliníková násada s příjemným opláštěním v oblasti držadla.  

Rukojeť combisystem-drobného nářadí odejmout a pevně přišroubovat na konec násady

ZA
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combisystem-drobné nářadí

Název výrobku combisystem-květinová drapka combisystem-květinové hrábě combisystem-čistič mezer combisystem-květinová lopatka
Č. výrobku 8923-20 8925-20 8927-20 8929-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967094101 967094701 967094801 967094901
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 640 5 / 315 5 / 700 5 / 520
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou

Prodej/Info – – Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka 7 cm 8,5 cm – 8,5 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno Z kvalitní oceli, povlakováno Oboustranně broušený a kalený 

nůž z vysoce kvalitní nerezové oceli, 
nepodléhající korozi

Z kvalitní oceli, povlakováno

Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • • •
Rukojeť s měkkými prvky • • • •
Neklouže ani při tažných pohybech • • • •
Oblast použití Kypření půdy na záhoncích a v 

květinových truhlících
Hrabání a kypření půdy Snadné odstraňování trávy, mechu 

a plevele z mezer mezi dlažbou a 
u zdí

Sázení a přesazování rostlin

Zvláštnosti Ochrana proti korozi, možnost pro-
dloužení, neztratitelný upevňovací 
šroub s prvky z měkkého plastu

Ochrana proti korozi, možnost pro-
dloužení, neztratitelný upevňovací 
šroub s prvky z měkkého plastu

Kompletně s kvalitním chráničem 
nože, ochrana proti korozi, možnost 
prodloužení, neztratitelný upevňova-
cí šroub s prvky z měkkého plastu

Ochrana proti korozi, možnost pro-
dloužení, neztratitelný upevňovací 
šroub s prvky z měkkého plastu

combisystem-násada pro drobné nářadí

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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combisystem-drobné nářadí

combisystem-drobné nářadí

Název výrobku  Vyrývač kořínků Květinová lopatka Květinová lopatka, malá
Č. výrobku 8935-20 8950-20 8951-20 
EAN kód

            
Husqvarna obj. č. 967095101 967095601 967095801
Baleno po ks/Paletová jednotka 5  / 1000 20 / 960 20 / 960
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Volně v displejové krabici Volně v displejové krabici
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy
Pracovní šířka – 8 cm 6 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • •
Rukojeť s měkkými prvky • – –
Neklouže ani při tažných pohybech • • •
Oblast použití Odstraňování plevele Sázení a přesazování
Zvláštnosti Pracovní délka 14,5 cm, 

ochrana proti korozi
Ochrana proti korozi Ochrana proti korozi

Název výrobku Základní vybavení - drobné nářadí Drobné nářadí - akce Sada nářadí pro balkóny
Č. výrobku 8965-30 8966-30 8970-20
EAN kód

           
Husqvarna obj. č. 967096801 967096901 967097001
Baleno po ks/Paletová jednotka 20 / 80 1 / 80 2 / 48
Způsob balení Atraktivní dárkové balení 4-barevné informační pouzdro 4-barevné informační pouzdro 
Prodej/Info Prodej pouze v displeji s 20 kusy Prodej pouze v displeji s 20 kusy –
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno Multifunkční konev z kvalitního plastu Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • •
Rukojeť s měkkými prvky – – •
Neklouže ani při tažných pohybech • • –
Oblast použití Odstraňování trávy, mechu a plevele z mezer 

mezi dlažbou a u zdí
Zavlažování, nabírání, sázení, přesazování a 
stříhání květin a mladých výhonků

Sázení a přesazování, kypření půdy, stříhání 
květin a bylinek, zametání nečistot na balkónech 
a terasách

Zvláštnosti Viz č.v. 8950, 8935, 8754, 206 Multifunkční konev (přihlášena k patentu) 
se dvěma funkcemi v jednom: k zavlažování 
a nabírání (např. půdy pro květiny). 
Více informací najdete u č.v. 8950, 8754, 206

Sada nářadí, určeného především pro použití na 
balkónech a terasách. Kompletně s boxem pro 
skladování.

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Drobné nářadí

Název výrobku Sazeč květinových cibulek Sázecí kolík
Č. výrobku 3412-20 3487-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901045701 901046001
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 240 5 / 630
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – –
Pracovní hloubka – 19,5 cm
Ochrana proti korozi • • 
Materiál Vysoce kvalitní ocel, s povlakem duroplast Nerezavějící kovový hrot, ze zinkové litiny
Oblast použití Sázení květinových cibulek Přesazování sazenic bez námahy
Zvláštnosti Se stupnicí a spouštěcí automatikou na rukojeti Tvarovaná rukojeť, izolovaná proti chladu, pro příjemnou práci
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Název výrobku combisystem-dřevěná násada  
130 cm FSC® 100 %

combisystem-dřevěná násada  
150 cm FSC® 100 % 

combisystem-dřevěná násada  
180 cm FSC® 100 % 

Č. výrobku 3723-20 3725-20 3728-20 
   EAN kód

         

Husqvarna obj. č. 901052001 901052301 901052501
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 640 10 / 640 10 / 640
Způsob balení – – –
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka 130 cm 150 cm 180 cm
Kompatibilita Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál Jasanové dřevo/hliník Jasanové dřevo/hliník Jasanové dřevo/hliník
Neztratitelný upevňovací šroub • • • 
Zvláštnosti Nastavovací šroub s měkkými prvky. 

Kvalitní, elastické jasanové dřevo tlumí vibrace. 
Evropské dřevo, certifikováno FSC®. 

Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní připojení nástroje. 
Neklouzavá násada pro pohodlnou ergonomickou práci

GARDENA combisystem násady
Jedna násada – různé koncové nástroje – mnoho možností 
použití během celého roku.
• Různé násady pro různé účely použití a rozdílnou tělesnou výšku
• Zaručeně pevné spojení bez viklání mezi násadou a nástrojem
• Snadná manipulace díky šroubu s prvky z měkkého plastu
• Skutečná ochrana životního prostředí: naše dřevěné násady splňují všechny standardy FSC®

combisystem-násady

Podmínky záruky najdete na 
www.gardena.cz
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Název výrobku combisystem-hliníková násada ergoline  
130

combisystem-teleskopická násada 
160 - 290 cm

combisystem-teleskopická násada 
210 - 390 cm

Č. výrobku 3734-20 3720-20 3721-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966044201 967319101 967319201
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 180 1 / 200 4 / 200
Způsob balení 4-barevná informační karta – –
Prodej/Info – Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka 130 cm 160 - 290 cm 210 - 390 cm
Pracovní výška – až 5 m až 6 m
Kompatibilita Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál Kvalitní hliník Kvalitní hliník Kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast – • •
Neztratitelný upevňovací šroub • • •
Upevňovací šroub s prvky z měkkého 
plastu

– • •

Tlačný mechanismus – • •
Oválný tvar násady – • •
Tlumič – • •
Zvláštnosti Zahnutá rukojeť na konci násady zabraňuje 

sklouzávání a zlepšuje držení ruky, která  
vede a je vzadu. 
Násada s rýhovaným opláštěním pro obzvláště 
příjemnou a neklouzavou manipulaci

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky, 
tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí,

oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky

combisystem-násady
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combisystem-úložné systémy

Název výrobku Lišta na nářadí Držák na nářadí Jednotlivý držák
Č. výrobku 3500-20 3501-20 3503-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901046101 966647901 966641901
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 300 4 / 112 4 / 576
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – –
Třmen vhodný pro průměry – Ø od 18 - 40 mm Ø od 18 - 40 mm
Celkové zatížení jednoho držáku – max. 10 kg max. 10 kg
Celkové zatížení kompletního věšáku 
na nářadí

– max. 60 kg –

Šířka – cca 78 cm –
Kompletně se šrouby a hmoždinkami • • • 
Materiály Kvalitní plast/kov Hliníková lišta s držáky z plastu, zesíleného skle-

něným vláknem; pozinkované ocelové ramínko s 
neklouzavým opláštěním

Držáky z plastu, zesíleného skleněným  
vláknem. Pozinkované ocelové ramínko  
s neklouzavým opláštěním

Oblast použití Úsporné skladování  
6 kusů combisystem-nástrojů a násad

Úsporné skladování nářadí pro domácnost a za-
hradu, combisystem-nářadí, přípojných přístrojů 
Original GARDENA System a jiného potřebného 
příslušenství

K doplnění GARDENA věšáku na nářadí. Lze 
namontovat na zeď i jednotlivě
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combisystem-péče o trávník

Název výrobku combisystem-plastové vějířové hrábě XXL 
vario

combisystem-posuvné hrábě combisystem- posuvné hrábě z plastu

Č. výrobku 3107-20 3103-20 3099-20 
EAN kód

4 078500 310307 4 078500 017343

Husqvarna obj. č. 966641601 901038801 967632301
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 42 5 / 185 5 / 60
Způsob balení 4-barevná informační karta Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 77 cm 30 - 50 cm cca 35 cm - 52 cm
Dop. délka násady 130 cm nebo 150 cm 130 cm 130 cm
Materiály Plastové s integrovanou hliníkovou trubkou pro 

velkou stabilitu
Elastické, pozinkované hroty z pružinové oceli Kvalitní plasty

Oblast použití Velkoplošné, časově úsporné hrabání listí, 
posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných 
zahradních odpadů

Hrabání listí, posečené trávy a jiných zahradních 
odpadů (hrubých i jemných)

Velkoplošné, časově úsporné hrabání listí, 
posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných 
zahradních odpadů

Zvláštnosti Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání 
pohrabaného listí. 
Zaklapávací pro úsporné skladování. 
Velká blokovací spona pro snadné rozdělení

– Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání 
pohrabaného listí, zaklapávací pro úsporné 
skladování, velká blokovací spona pro snadné 
rozdělení
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Název výrobku combisystem-hrábě na listí, trávu combisystem-rýč na okraje trávníku combisystem-hrábě na trávu
Č. výrobku 3101-20 3149-20 3381-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901038501 901040801 901044901
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 120 5 / 340 5 / 120
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou 4-barevná informační karta Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení – Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka 43 cm – 60 cm
Dop. délka násady 130 cm 130 cm 180 cm
Materiály Kvalitní plast Z kvalitní oceli, povlakováno Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití Hrabání listí, posečené trávy a jiných zahradních 

odpadů
Zarovnávání okrajů trávníku Vyhrabávání posečené trávy a listí z trávníku,  

pro menší plochy
Zvláštnosti Lehké a šikovné, šetrné k trávě k trávě Hrany jsou nabroušené a kalené.  

Lze používat pro zapichování nebo nabírání
S přípravkem na sbírání trávy

combisystem-péče o trávník

Název výrobku combisystem-kypřič trávníku combisystem-řezací hrábě combisystem-sypací vozík
Č. výrobku 3395-20 3392-20 420-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901045501 901045401 900843801
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 66 5 / 90 2 / 40
Způsob balení 4-barevná etiketa Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 32 cm 35 cm 40 cm
Dop. délka násady 180 cm 180 cm 130 cm nebo 150 cm
Materiály Speciální nože z pružinové oceli, chráněné proti 

korozi
Kov Kvalitní plasty

Oblast použití Odstraňování mechu, plevele a travní plsti Hroty k odstraňování mechu a travní plsti.
Zaoblené, husté hroty k hrabání listí, plevele a 
kamenů

Rozptylování hnojiva na trávu

Zvláštnosti Snadná, nenamáhavá práce díky zdvižné ose Pozinkované, zaoblené řezací a hrabací hroty Integrovaná lišta zajišťuje rovnoměrný posyp.
Objem 3 litry. Se sypací tabulkou hnojiv běžně 
dostupných na trhu

combisystem-péče o trávník
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Název výrobku combisystem-třmenová motyčka
Č. výrobku 3193-20
EAN kód

4 078500 319300
Husqvarna obj. č. 901043001
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 300
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info –
Pracovní šířka 16 cm
Dop. délka násady 150 cm
Materiály Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití Pletí tahem a kypření
Zvláštnosti Dvojitá konstrukce rámu pro silné namáhání

Název výrobku combisystem-kultivátor combisystem-motyčka na plevel
Č. výrobku 3166-20 3113-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901041001 901039801
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 420 5 / 450
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení –
Pracovní šířka 9 cm 16 cm
Dop. délka násady 130 cm 150 cm
Materiály Z kvalitní oceli, povlakováno Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití Kypření, provzdušňování šetrné ke kořenům, zvláště vhodné pro blízko sebe 

stojící rostliny a kamenité půdy
Odstraňování plevele

Zvláštnosti – List z nerezové oceli, nerezavějící

combisystem-obdělávání půdy

combisystem-obdělávání půdy
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Název výrobku combisystem-malé hrábě combisystem-hrábě
Č. výrobku 3185-20 3178-20 

EAN kód

Husqvarna obj. č. 901042201 901041701
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 800 5 / 350
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – –
Pracovní šířka 18,5 cm / 10 hrotů 18,5 cm / 10 hrotů
Dop. délka násady 130 cm 130 cm
Materiály Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití Mnohostranně použitelné pro drobnější práce, jako je hrabání a vyrovnávání 

záhonků
Nářadí k hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy

combisystem-obdělávání půdy

combisystem-obdělávání půdy

Název výrobku combisystem-kypřič combisystem-zahradní motyčka combisystem-zahradní motyčka
Č. výrobku 3196-20 3215-20 3219-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901043201 901044101 966641801
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 102 5 / 680 5 / 360
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 14 cm 7 cm 9 cm
Dop. délka násady 150 cm 130 cm 130 cm nebo 150 cm
Materiály Z kvalitní oceli, povlakováno; hvězdicová kola 

pozinkována. 
Z kvalitní oceli, povlakováno

Oblast použití Příprava půdy pro výsev nebo výsadbu K šetrnému okopávání, pletí, provzdušňování, vyrovnávání půdy  
nebo dělání žlábků na záhonech s kulturami rostoucími těsně u sebe

Zvláštnosti Speciálně tvarovaná hvězdicová kola pro jemné 
kypření půdy

2 hroty, list ve tvaru srdce 3 hroty, rovný list 
Velký sekací list se speciálním tvarem pro lehčí 
pronikání do půdy
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Název výrobku combisystem-smeták na terasy combisystem-smeták na ulice combisystem-stahovač vody
Č. výrobku 3610-20 3622-20 3642-20 
EAN kód

4 078500 017381
Husqvarna obj. č. 901049901 967632501 901050501
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 300 5 / 100 5 / 260
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 32 cm 45 cm 43 cm
Dop. délka násady 130 cm 130 / 150 cm 130 / 150 cm
Materiály Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, štětiny 

z polypropylénu
Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, tvrdé 
a měkké polypropylénové štětiny

Těleso z vysoce kvalitního plastu, stěrka z odolné 
gumy

Oblast použití Čištění teras Zametání nečistot ve venkovních oblastech Odstraňování vody z dlažby nebo hladkých 
povrchů

Zvláštnosti – Se škrabací hranou pro odstraňování zaschlých 
nečistot nebo mokrého listí

S dvěma chlopněmi

combisystem-čištění

Název výrobku combisystem-česač na ovoce combisystem-čistič okapů
Č. výrobku 3110-20 3650-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901039301 901050601
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 300 5 / 170
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – –
Doporučená násada combisystem-teleskopické násady pro práci ve výšce až cca 5 m combisystem-teleskopické násady pro práci ve výšce až cca 5 m
Materiály Plastové provedení Těleso a škrabka z kvalitního plastu.

Štětiny se stabilním osazením
Oblast použití Pohodlný sběr ovoce K čištění a úklidu okapových rýn
Zvláštnosti Nůž z ušlechtilé oceli ulehčuje oddělování ovocných plodů

Sběrný sáček z bavlny, možno prát.
Individuální nastavení pracovního úhlu pomocí plynulého přestavení  
kloubového čepu

Individuální nastavení pracovního úhlu pomocí plynulého přestavení  
kloubového čepu

combisystem-ostatní nářadí
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Název výrobku combisystem-vějířové   hrábě - 
sortiment

combisystem-hrábě - sortiment combisystem-hrábě - sortiment combisystem-hrábě na listí s 
násadou a motyčka - sada

Č. výrobku 3022-20 3020-23 3024-20 3086-20
EAN kód

4 078500 018029

Husqvarna obj. č. 901034701 901034401 901034801 966890401
Baleno po ks/Paletová jednotka 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Způsob balení V displeji V displeji V displeji V displeji
Prodej/Info Prodej pouze v displeji s 20 kusy Prodej pouze v displeji s 20 kusy Prodej pouze v displeji s 20 kusy Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Informace o výrobku Viz č.v. 3102-20 a 3723-20 Viz č.v. 3101-20 a 3723-20 Viz č.v. 3177-20 a 3723-20 Viz č.v. 3101-20 a č.v. 3215-20 

a 3723
Obsah 20 kompletních výrobků vždy po 1 x 

3102, 1 x dřevěná násada 130 cm 
FSC® 100 %

20 kompletních výrobků vždy po 1 x 
3101, 1 x dřevěná násada 130 cm 
FSC® 100 %

20 kompletních výrobků vždy po 1 x 
3177, 1 x dřevěná násada 130 cm 
FSC® 100 %

20 kompletních výrobků vždy po  
1 x vějířové hrábě 3101, 1 x motyčka 
3215, 1 x dřevěná násada 130 cm 
FSC pure

Název výrobku Ruční sypač combisystem-hrablo na sníh KST 50

Č. výrobku 3255-30 3241-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967172101 966043701
Baleno po ks/Paletová jednotka 30 / 120 4 / 48
Způsob balení 4-barevná informační karta Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info Prodej pouze v displeji s 30 kusy –
Doporučená násada – combisystem ergoline

combisystem hliníková násada 130 cm (3734)
Hrana – Nízká hlučnost, plastová hrana odolná vůči otěru, šetrné k povrchům. Ideální 

pro všechny druhy podlah, obzvláště pro nerovné plochy, jako je např. 
přírodní kámen, dlažba nebo kostky

Široký okraj pro velkou stabilitu – •
Vysoké boční okraje, zabraňující 
nechtěnému bočnímu sklouzávání 
sněhu

– •

Široké žebrování pro dobré kluzné 
vlastnosti

– •

Jemná povrchová struktura, díky 
které sníh lépe sklouzává

– •

Materiály Kvalitní plast Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do -40°C a vůči posypové soli
Oblast použití Snadné rozptylování zimního posypu na menších plochách Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro nerovné plochy jako je např. přírodní 

kámen, dlažba nebo kachličky
Zvláštnosti Jedinečný dávkovací systém. Snadné přestavení pomocí velkého knoflíku, 

např. při práci v rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Díky 
dvěma prohlubním na zásobníku se dobře drží.
Plnicí množství: Písek: cca 1,7 kg, Posypová sůl: cca 1,4 kg, Drť: ca. 1,65 kg

Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu

combisystem-akce

Zimní nářadí
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Název výrobku combisystem-hrablo ES 40 combisystem-hrablo ES 50 combisystem-škrabka 15
Č. výrobku 3242-20 3243-20 3250-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966043801 966043901 966044001
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 48 4 / 48 5 / 500
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej/Info – – –
Pracovní šířka 40 cm 50 cm 15 cm
Doporučená násada combisystem ergoline

combisystem hliníková násada 130 cm (3734)
130 cm

Hrana Velmi odolná nerezová hrana s dlouhou životností.  
Speciálně vhodná pro hladké plochy např. beton nebo asfalt

–

Široký okraj pro velkou stabilitu • –
Vysoké boční okraje, zabraňující 
nechtěnému bočnímu sklouzávání 
sněhu

• –

Široké žebrování pro dobré kluzné 
vlastnosti

• –

Jemná povrchová struktura, díky 
které sníh lépe sklouzává

• –

Materiály Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do -40°C a vůči posypové soli List z pružinové oceli, vyměnitelný
Oblast použití Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro hladké plochy jako je beton a asfalt Snadné odstraňování ledových ploch a ušlapa-

ného sněhu.
Vhodná také k celoročnímu použití na odstraňo-
vání nečistot

Zvláštnosti Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu Vyměnitelný list

Zimní nářadí

Shrnovač sněhu
Pohodlné odklízení sněhu z velkých ploch.
Přizpůsobení tělesné výšce uživatele díky 
teleskopickému rámu.
Úsporné skladování.

Ruční sypač
Snadné rozptylování zimního posypu.
S jedinečným dávkovacím systémem.

combisystem hrabla na sníh
Čisté odklízení sněhu.
Na výběr s málo hlučnou plastovou hranou 
s vysokým stupněm odolnosti vůči opotře-
bení nebo s odolnou nerezovou hranou.
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Sypací vozíky

Název výrobku combisystem-sypací vozík Sypací vozík 300 Classic Sypací vozík 500 Comfort Sypací vozík 800 Comfort
Č. výrobku 420-20 430-29 433-20 435-20 
EAN kód

4 078500 043090
Husqvarna obj. č. 900843801 900844201 900844501 900844601
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 34 1 / 32 1 / 18 1 / 18
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info – – – –
Šířka posypu 40 cm 45 cm 53 cm 53 cm
Objem 3 l 10 l 14 l 20 l
Doporučená travnatá plocha do cca 100 m² 300 m² 500 m² 800 m²
Rovnoměrný rozptyl díky Integrovaná stírací lišta Moderní, vysoce pružný sypací 

válec
Moderní, vysoce pružný sypací 
válec

Moderní, vysoce pružný sypací 
válec

Funkce volnoběhu – • • •
Rozptylování hnojiv • • • •
Rozptylování semen, vápna, zimního 
posypu, soli, písku a drtě

– • • •

Nastavení dávkování – Nastavovací páčka na zásobníku Nastavovací páčka na rukojeti s funkcí On (Zap)/Off (Vyp)
S traktorovým profilem – • • •
S tabulkou posypových materiálů • • • •
Pohon obou kol • • • •
S držadlem ve tvaru T – • • •
Doporučená násada 130 cm / 150 cm – – –
Praktické skladování • •   (ve stoje nebo pověšený) •   (ve stoje nebo pověšený) •   (ve stoje nebo pověšený)
Materiály Z vysoce kvalitního plastu. Odolný 

vůči korozi a rozbití
Z vysoce kvalitního plastu. Odolný 
vůči korozi a rozbití. Pevné hliníkové 
ramínko

Z vysoce kvalitního plastu.Odolný vůči korozi a rozbití.  
Pevné dvojité hliníkové ramínko

Oblast použití Rozptylování hnojiva na trávu Univerzální celoroční využití (hnojení, rozptyl semen, vápna, zimních posypových materiálů, soli, písku a drti)
Zvláštnosti Vhodný pro všechny násady  

combisystem
Funkce volnoběhu, extra široký pro úsporu času

Vhodné k setí a hnojení. Vybavené patentovaným dávkovacím systémem.  
Univerzálně použitelné po celý rok. K rozptylování hnojiv, semen, vápna a zimních posypových materiálů.

GARDENA sypací vozíky

Funkce volnoběhu
Sype pouze při tlačení, 
při tahání zpět se 
rozptyl neprovádí.

Snadné čištění
Snadné čištění  
proudem vody.
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Postřikovače

Název výrobku Postřikovač 0,5 l Comfort Postřikovač 1 l Comfort
Č. výrobku 804-20 805-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966644901 966645001
Baleno po ks/Paletová jednotka 12 / 192 12 / 144
Způsob balení 4-barevná visačka 4-barevná visačka
Prodej/Info – –
Plnicí množství 0,5 litru 1 litr
Ergonomická rukojeť • • 
Plynule nastavitelná rozprašovací 
tryska

• • 

Filtrační vložka na sací trubce • • 
Oblast použití Zahrada a domácnost
Zvláštnosti Indikátor stavu naplnění 

Velký plnicí otvor

GARDENA postřikovače
Jemné zavlažování, hnojení nebo ochrana rostlin
Postřikovače a tlakové postřikovače jsou nezbytnými pomocníky při jemném zavlažování  
nebo při rozptylování hnojiva nebo ochranných přípravků na rostliny. 

GARDENA postřikovače – pro malé objemy kapalin

Ideální pro květiny v domácnosti, na terase nebo  
v zahradě. Všechny GARDENA postřikovače se skvěle 
drží a mají objem 0,5 resp. 1 l.

GARDENA tlakové postřikovače – pro velké objemy 
kapalin

Pohodlné při ošetřování stromů, keřů, ovocných stromů 
nebo velkých květinových záhonků. Díky velkému otvoru 
se do tlakových postřikovačů snadno doplňuje tekutina.
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Tlakové postřikovače

Plynule nastavitelná rozprašovací tryska
Plynule nastavitelná tryska od jemné mlhy až 
po plný paprsek

Indikátor stavu naplnění
S indikátorem stavu naplnění pro přesné 
dávkování.

Popruh na rameno
S popruhem na rameno pro pohodlné nošení

Název výrobku Tlakový postřikovač Comfort 1,25 l Tlakový postřikovač 5 l Tlakový postřikovač 5 l - akce
Č. výrobku 814-20 822-20 823-27 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966645201 966645301 966645501
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 96 10 / 40 24 / 72
Způsob balení 4-barevná visačka 4-barevná etiketa zmenšená 4-barevná etiketa zmenšená
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení – Prodej pouze v displeji s 24 kusy
Plnicí množství 1,25 litru 5 litrů 5 litrů
S úhlovou tryskou – • • 
Velký plnicí otvor • • • 
Max. provozní tlak 3 bar 3 bar 3 bar
Plynule nastavitelná rozprašovací 
tryska

• • • 

Bezpečnostní přetlakový ventil • • • 
Ergonomická rukojeť na čerpadle • – –
Ergonomická rukojeť ve tvaru 
písmene D

– • • 

Délka hadice – 1,75 m 1,75 m
Integrovaný filtr •  (v sací trubce) •  (v hliníkové trubce) •  (v hliníkové trubce)
Impulsní spouštěč s trvalou aretací – • • 
Popruh na rameno – • • 
Sada - obsah – – –
Max. přípustná provozní teplota 40 ° C 40 ° C 40 ° C
Materiál rozprašovací trysky Kvalitní plast Kvalitní plast Kvalitní plast
Oblast použití Zahrada a domácnost Péče o rostliny v zahradě Péče o rostliny v zahradě
Zvláštnosti S indikátorem stavu naplnění S indikátorem stavu naplnění S indikátorem stavu naplnění
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Tlakové postřikovače

Název výrobku Tlakový postřikovač na záda 12 l Comfort 
Č. výrobku 884-20
EAN kód

4 078500 088404
Husqvarna obj. č. 900869801
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 55
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Plnicí množství 12 litrů
S úhlovou tryskou • 
Velký plnicí otvor • 
Max. provozní tlak 3 bar
Plynule nastavitelná rozprašovací 
tryska

• 

Bezpečnostní přetlakový ventil • 
Ergonomická rukojeť ve tvaru 
písmene D

• 

Integrovaná rukojeť na přenášení –
Impulsní spouštěč s trvalou aretací • 
Délka hadice 1,75 m
Integrovaný filtr •  (v hliníkové trubce)
Popruh na rameno •  (polstrovaný)
S nášlapy • 
Teleskopická rozprašovací tyč –
Plnicí otvor se sítkem na nečistoty –
Držák postřikovací tyče –
S tlakoměrem –
Max. přípustná provozní teplota 40 ° C
Materiál rozprašovací trysky Kvalitní plast
Oblast použití Ochrana rostlin, hnojení a jemné zavlažování
Zvláštnosti Snadno vyměnitelný pumpovací systém. Tvar 

šetrný k zádům.  
Vhodný pro praváky i leváky. Velký akční rádius
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Nášlapy
Nášlapy pro lehké pumpování a bezpečný 
postoj na nerovných plochách

Bezpečnostní přetlakový ventil
V případě potřeby se postará o rychlé 
odbourání tlaku

Sítko na nečistoty
Velký plnicí otvor s odnímatelným sítkem 
na nečistoty

Postřikovače a tlakové postřikovače – příslušenství

Tlakové postřikovače

Název výrobku Rozprašovací kužel Prodlužovací trubka
Č. výrobku 894-20 897-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900870301 900870501
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 208 4 / 2080
Způsob balení – –
Prodej/Info – –
Délka – 50 cm
Kompatibilní s Tlakový postřikovač 3/5 l, č.v. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822 Tlakový postřikovač 3/5 l, č.v. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Zvláštnosti Zabraňuje unášení rozprašované jemné mlhy –
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GARDENA zahradní rukavice
Pro každý účel správný typ
Sortiment pro mnohostranné použití při práci kolem domu nebo na zahradě

•  Kvalitní a pevné materiály pro ideální ochranu  
•  Moderní, atraktivní design
•  Velké pohodlí při nošení a optimální střih

Rukavice do vody

Pro veškeré práce 
spojené se zahrad-
ním jezírkem a 
čisticí práce.

Rukavice pro 
zahradní práce a 
práce s půdou

Pro veškeré hrubé 
práce na zahradě. 

Pracovní  
rukavice

Pro náročnou prá-
ci se zahradními 
přístroji a nářadím.

Rukavice pro 
péči o keře

Pro práci s keři a 
trnitými rostlinami.

Rukavice pro 
sázení a péči o 
rostliny

Pro lehčí práce  
spojené se sázením 
rostlin a péčí o ně, 
při kterých je zapo-
třebí cit v prstech.
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Rukavice

Název výrobku Rukavice pro sázení a péči o rostliny Rukavice pro zahradní práce  
a práce s půdou

Pracovní rukavice

Č. výrobku velikost 6 / XS 201-20  
 EAN kód

Husqvarna obj. č. 966806101 – –
Č. výrobku velikost 7 / S 202-20 205-20

 EAN kód

Husqvarna obj. č. 966806201 966806401 –
Č. výrobku velikost 8 / M 203-20  206-20 213-20 

 EAN kód

Husqvarna obj. č. 966806301 966806501 966807001
Č. výrobku velikost 9 / L 207-20 214-20 

 EAN kód

Husqvarna obj. č. – 966806601 966807101
Č. výrobku velikost 10 / XL 208-20 215-20 

 EAN kód

Husqvarna obj. č. – 966806701 966807201
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 párů / 1152 6 párů / 1152 6 párů / 576
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej/Info – – –
Materiály Odolná bavlněná tkanina, 90 % bavlna, 10 % PVC Pevná, elastická nylonová pletenina Pevná bavlněná látka s příměsí a syntetická kůže 

(na špičkách prstů)
Prodyšnost • • • (hřbet ruky)
Neklouzavý povlak • • •
Vodotěsnost – Vnitřní plochy a špičky prstů odolné vůči vodě –
Dlouhá manžeta – – –
Oblast použití Pro veškeré zahradní práce, při kterých je potřeb-

ný cit v prstech. Např. přesazování, pikýrování, 
sázení

Pro práce s rostlinami a s půdou, které vyžadují 
vysokou pevnost a ochranu před vlhkostí. Např. 
sázení, pletí, hrabání

Pro veškeré práce s mechanickými a motorovými 
přístroji. Např. se sekerami, nůžkami na živý plot 
a nůžkami na větve
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Název výrobku Obruba záhonů Obruba záhonů Obruba záhonů Obruba trávníku Obruba trávníku Obruba trávníku
Č. výrobku 530-20 532-20 534-20 536-20 538-20 540-20 

    EAN kód

Husqvarna obj. č. 900846701 900846801 900846901 900847001 900847101 900847201
Baleno po ks 6 / 192 6 / 144 6 / 96 6 / 192 6 / 144 6 / 96
Způsob balení 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska
Prodej/Info – – – – – –
Délka 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m
Výška 9 cm 15 cm 20 cm 9 cm 15 cm 20 cm
Oblast použití Zabraňuje rozšiřování a prorůstání kořenů
Materiál Kvalitní plast
Tloušťka materiálu 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Speciální nářadí

GARDENA speciální nářadí
Užiteční pomocníci – všestranné použití
• Vyrývač kořínků - odstraňování plevele bez ohýbání
• Zahradní vozík - všestranně využitelný v domácnosti i zahradě
• Obruby záhonů i trávníků - čisté okraje

Vytrhávač plevele
Moderní řešení pro snadné a účinné 
odstraňování plevele (především 
pampelišek).

Zahradní vozík
Pro pohodlný sběr a odstraňování 
zahradních odpadů.

Obruby
Čisté okraje záhonků i trávníků.
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Název výrobku Vytrhávač plevele
Č. výrobku 3517-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966642401
Baleno po ks 4 / 56
Způsob balení 4-barevná informační karta
Prodej/Info –
Oblast použití Pro snadné a účinné odstraňování plevele (především pampelišek)  

ve vzpřímené poloze
Materiál Kalená ocel, potahovaná
Zvláštnosti Dva speciální nože pro snadné vnikání do půdy a nenamáhavé vytahování 

plevele.
S vyhazovačem pro snadné odstraňování vyrýpnutého plevele bez špinavých 
rukou.

Speciální nářadí

Tip k uzavření děr: Bodněte vedle díry 
a půdu přesuňte doprostřed, tak díra 
rychleji zaroste.

Snadné odstraňování 
vyrýpnutého plevele 
- bez špinavých rukou.

Zapíchnout - otočit doprava o 180° - 
vytáhnout - hotovo
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Zahrady jsou všude - také v centrech měst
 
Trend je nepřehlédnutelný: stále více a více lidí se stěhuje do měst; ovšem ani tam se 
nechtějí vzdát vlastní malé zelené oázy. Kromě toho, žít ve městě a mít vlastní zelenou plo
chu se nevylučuje, proto na balkónech, terasách a zelených střechách kvete, raší a prospívá 
více a více rostlin přesně podle hesla: pryč s šedí, zelená má zelenou!

S GARDENA městským zahradničením si lze užít zahradní vášně i na nejmenším prostoru. 
Hledat zeleň ve městě? To už není nutné! GARDENA městské zahradničení přispívá zeleněj
ším, pestřejším a zdravějším městům! A přímo před vašim prahem! 

GARDENA  
zahradničení ve městech

Malé městské zahrádky 
(do 100 m2)
• Terasové zahrady u 

rodinných domů / zahrady 
za domem

• Malé prostory s 
trávníkem, záhonky a 
živými ploty

• Omezený prostor na 
skladování

• Dostupnost zdroje vody
• Oázy pro relaxaci  klid  

a soukromí

Terasy / střešní zahrady 
(20 - 50 m2)
• Průměrná velikost  

20  30 m2

• Hodně rostlin v 
květináčích a truhlících

• Velmi omezený prostor 
pro skladování

• Obvykle dostupný zdroj 
vody

• Soukromé útočiště

Balkóny  
(5 - 50 m2)
• Extrémně omezený 

prostor
• Většinou rostliny v 

květináčích a truhlících
• Minimální prostor pro 

skladování  nutnost 
kompaktního a úsporného 
skladování

• Zdroj vody spíš výjimečně
• Maličká idylka

Zeleň všude, i na nejmenším prostoru

GARDENA PRO MĚSTSKÉ ZAHRÁDKY
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Název výrobku Automatické zavlažování pro 5-6 m květinových truhlíků Zavlažování o dovolené
Č. výrobku 1407-20 1266-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900916701
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 108 4 / 44
Způsob balení 4barevný displejový karton 4barevný karton
Prodej/Info – –
Více informací o výrobku najdete 
na straně

66 66

Novinky pro balkony

Název výrobku Balkonový box pro městské zahradničení
Č. výrobku 8970-20
EAN kód

    
Baleno po ks/Paletová jednotka 2 / 78
Způsob balení 4barevný informační rukáv
Prodej/Info –
Materiál Kvalitní hliníkovoplastové provedení
Ergonomicky tvarovaná rukojeť •
Rukojeť s měkkými prvky •
Použití Sázení a přesazování, kypření, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na 

balkonech a terasách
Zvláštnosti Sada nářadí určená především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně 

s boxem pro skladování

NOVINKA

Novinky pro balkony

Samozřejmě se pro zahradničení na balkoně 
hodí i mnoho dalších výrobků ze sortimentu 
GARDENA. 

GARDENA PRO MĚSTSKÉ ZAHRÁDKY
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Samozřejmě se pro zahradničení na balkoně hodí i mnoho dalších výrobků ze sortimentu GARDENA.

Novinky pro terasy a střešní zahrady

 

Název výrobku Box na hadici 10 m - sada Hadice pro balkony 7,5 m Spirálová hadice 10 m - sada
Č. výrobku 18400-20 18401-20 4647-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967089201 967089301 901074901
Baleno po ks/Paletová jednotka 1/ 24 1/14 4 / 72
Způsob balení 4barevný displejový karton 4barevný displejový karton 4barevné balení
Prodej/Info – – Prodej pouze v kompletním balení
Průměr 11 mm 9 mm 9 mm
Délka 10 m 7,5 m 10 m 
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 bar – –
Stopka proti odkapávání • – –
Skládací klika • – –
Materiál PVC Polyuretan Polyuretan
Zvláštnosti Lehký a úsporný, integrovaná rukojeť Včetně konzoly na hadici pro snadné a úsporné 

skladování
Spirálová hadice se po použití automaticky 
stáhne do původního stavu

Obsah Kompletní s 11,5 m dlouhou kvalitní hadicí 
(10 m + 1,5 m spojovací kus), Original GARDENA 
systémovými díly a postřikovačem

Kompletní s Original GARDENA systémovými díly 
a postřikovačem

Kompletní s Original GARDENA systémovými díly 
a zavlažovací sprchou

Další výrobky pro terasy a střešní zahrady

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

 

Název výrobku Startovací sada pro rostliny v květináčích M Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku 13001-20 13002-20
EAN kód

4 078500 018388 4 078500 018401

Husqvarna obj. č. 967039401 967039501
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / – 2 / –
Způsob balení 4barevný displejový karton 4barevný displejový karton
Prodej/Info – –
Více informací o výrobku najdete 
na straně

56 56

GARDENA PRO MĚSTSKÉ ZAHRÁDKY
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Novinky pro malé městské zahrádky

Více výrobků pro malé městské zahrádky

Název výrobku Vřetenová sekačka 300 
Č. výrobku 4027-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967093401
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 12
Způsob balení 4barevný displejový karton
Prodej/Info –
Pracovní šířka 38 cm
Doporučená travnatá plocha až cca 400 m²
Nastavení výšky střihu, minmax 12  42 mm (plynulé)
Hmotnost 8,2 kg
Doporučené příslušenství Sběrný koš (č.v. 4029)
Materiál Nožový válec z kvalitní kalené oceli
Oblast použití Pro přesný střih trávy jako nůžkami  velmi lehký chod, nízká hlučnost a 

úspora síly
Zvláštnosti Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají); 

díky tomu je sekačka extrémně tichá a velmi snadno se s ní manipuluje
Vlastnosti Kompaktní skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s 

antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované 
držadlo pro transport, dělený rám

NOVINKA

Název výrobku Čtyřplošný zavlažovač 
ZoomMaxx 1

Sprcha pro citlivé  
rostliny Comfort 3

Akumulátorové nůžky  
na trávu ClassicCut 2

Akumulátorové nůžky  
na trávu ComfortCut 2

Akumulátorové nůžky  
na keře ComfortCut 30 2

Č. výrobku 8127-20 18321-20 8885-20 8893-20 8898-20 
EAN kód

4 078500 017244

Husqvarna obj. č. 967154601 967632801 966646201 966646601 966646901
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 90 5 / 240 1 / 154 1 / 140 4 / 32
Způsob balení 4barevný displejový karton 4barevná informační karta 4barevný displejový karton 4barevný displejový karton 4barevný displejový karton
Prodej/Info – – – – –
Více informací o výrobku najdete 
na straně

22 18 98 98 99

1 2

Samozřejmě se pro zahradničení na 
malých zahrádkách hodí i mnoho dalších 
výrobků ze sortimentu GARDENA, včetně 
výrobků z řady combisystem, a to pro 
jejich všestrannost a možnost úsporného 
skladování.

3

GARDENA PRO MĚSTSKÉ ZAHRÁDKY
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GARDENA náhradní díly
Náhradní díly pro všechny druhy zahradního nářadí

Pro Original GARDENA 
System

Pro tlakové postřikovačePro zavlažování Pro nůžky

Pro pilky Pro trimmeryPro péči o trávník Pro akumulátorové  přístroje

Náš kompletní sortiment náhradních dílů najdete na www.gardena.cz/sk
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Original GARDENA System

Original GARDENA System

Název výrobku Sada těsnění Sada těsnění Profi-System sada těsnění Adaptér
Č. výrobku 1124-20 1125-20 2824-20 5305-20

    EAN kód 

            

Husqvarna obj. č. 900895201 900895301 901021201 901082601
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2880 10 / 2880 10 / 4800 6 / 2448
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Šroubení č.v. 901-50 a 2901-20 

a 18201
Šroubení č.v. 902-50 a 2902-20 
a 18202

Profi-System šroubení č.v. 2801-20  
a 2802-20

–

Obsah 1 ploché těsnění,  
3 O-kroužky

3 O-kroužky a 1 ploché těsnění 3 O-kroužky a ke každému 1 ploché 
těsnění
pro č.v. 2801, 2802

–

Oblast použití – – – K přechodu z vnitřního závitu 33,3 
mm (G 1) na vnější závit 26,5 mm 
(G 3/4)

Název výrobku Ploché těsnění Ploché těsnění Ploché těsnění O-kroužek
Č. výrobku 5300-20 5301-20 5302-20 5303-20

    EAN kód

            

Husqvarna obj. č. 901082101 901082201 901082301 901082401
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 3220 10 / 2880 10 / 2400 10 / 3960
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Šroubení Original GARDENA 

System,  č.v. 901/2901, 18201, 
šroubení Profi-System č.v. 2801 a 
2-cestný ventil, č.v. 938

Šroubení Original GARDENA 
System,  č.v. 902/2902, 18202, 
šroubení Profi-System č.v. 2802 a 
2-cestný ventil, č.v. 940

Šroubení Original GARDENA 
System,  č.v. 900/2900, 18200, 
impulzní zalévací tyč, č.v. 949 a 
hnojicí zalévací tyč, č.v. 1149

Všechny přípojky Original GARDENA 
System, jako jsou např. zástrčné 
systémové díly, postřikovače, 
sprchy, zavlažovače

Obsah 5 plochých těsnění 3 plochá těsnění 3 plochá těsnění 5 O-kroužků
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Název výrobku Pružina pro nůžky na 
vinnou révu

Pružina pro nůžky na 
vinnou révu

Přítlačná pružina Nože na trávu a keře Nože na keře 12,5 cm

Č. výrobku 5352-20 5359-20 5379-20 2340-20 2342-20
 EAN kód

Husqvarna obj. č. 901085301 901085701 966661301 966641301 966641401
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 2880 1 / 2880 1 / 2880 4 / 576 4 / 456
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním 

balení
Prodej pouze v kompletním 
balení

Prodej pouze v kompletním 
balení

Prodej pouze v kompletním 
balení

Prodej pouze v kompletním 
balení

Vhodné pro Nůžky na stromy a vinnou 
révu, č.v. 343 a zahradní 
nůžky, č.v. 609

Zahradní nůžky, č.v. 607, 
608, 617, 618, 8701, 
8702, 8785, 8787, 8788, 
8790, 8792, 8793

Zahradní nůžky, č.v. 8754, 
8755, 8757, 8759

Akumulátorové nůžky 
č.v. 8898, 8895, 8897, 
8887, 8885, 8887, 8890, 
8893

Akumulátorové nůžky 
č.v. 8898, 8895, 8897, 
8887, 8885, 8887, 8890, 
8893

Šířka střihu – – – 8 cm –
Délka střihu – – – – 12,5 cm

Název výrobku Rozprašovací tryska 5 – 360° Vodní zástrčka se stopventilem
Č. výrobku 5337-20 5797-20

  EAN kód

Husqvarna obj. č. 901084701 901094201
Baleno po ks/Paletová jednotka 10 / 1920 4 / 1152
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Výsuvný zadešťovač č.v. 1569-29, 1566-29 Vodní zásuvka, č.v. 2797
Dosah Od 2,5 – 5 m –
Zavlažovaný sektor 5 – 360° –
Vlastnosti Nastavitelný průtok vody –

Zavlažování/Tlakové postřikovače

Nůžky
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Název výrobku Náhradní pilový list
Č. výrobku 5358-20
 EAN kód

Husqvarna obj. č. 901085501
Baleno po ks/Paletová jednotka 5 / 7020
Způsob balení Balení v blistru
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Pila, č.v. 691
Vlastnosti –

Název výrobku Nože na keře 18 cm Sada nožů na trávu Sada nožů na trávu
Č. výrobku 2343-20 2345-20 2346-20
 EAN kód

Husqvarna obj. č. 966646101 900986201 900986301
Baleno po ks/Paletová jednotka 4 / 320 5 / 1260 5 / 1260
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevné balení 4-barevné balení
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Akumulátorové nůžky č.v. 8898, 8895, 8897, 

8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Nůžky na okraje trávníku, č.v. 8800, 8801, 
8802, 8803, 2500, 2505 a nůžky na keře, 
č.v. 8818, 8824

Nůžky na okraje trávníku, č.v. 8804, 8805, 
2510, nůžky na trávu 8830 a nůžky na keře, 
č.v. 8820, 8825

Šířka střihu – 8 cm 10 cm
Délka střihu 18 cm – –

Nůžky

Pily
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Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4016-20 4017-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 585207001 585206901
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / 660 1 / 792
Způsob balení Informativní jednotlivé balení Informativní jednotlivé balení
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Elektrická sekačka na trávu č.v. 4075 Elektrická sekačka na trávu č.v. 4076

Péče o trávník/Náhradní nože

Péče o trávník/Náhradní nože

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4080-20 4081-20

    EAN kód

Husqvarna obj. č. 966970001 966970101
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / 1020 3 / 759
Způsob balení Informativní jednotlivé balení Informativní jednotlivé balení
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Elektrická sekačka na trávu č.v. 4033, 4073 Elektrická sekačka na trávu č.v. 4037

Péče o trávník/Náhradní nože

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4101-20 4100-20 4102-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967101801 967101701 967101901
Baleno po ks/Paletová jednotka 3 / – 3 / – 3 / –
Způsob balení Jednotlivé balení Jednotlivé balení Jednotlivé balení
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Č.v. 5034 Č.v. 5033

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Název výrobku Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku 5365-20 5366-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901086301 901086501
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 1470 6 / 1470
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka struny 6 m 2 x 5 m
Vhodné pro Turbotrimmer, č.v. 2402 Turbotrimmer, č.v. 2403

Název výrobku Náhradní nožíky RotorCut Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku 5368-20 5306-20 5307-20 5308-20
 EAN kód

Husqvarna obj. č. 901086901 901082701 901082801 901082901
Baleno po ks/Paletová jednotka 6 / 936 6 / 1440 6 / 1428 6 / 630
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej/Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny – 1,5 mm 1,6 mm 2,0 mm
Délka struny/obsah 20 nožů 10 m 6 m 2 x 3 m
Vhodné pro následující trimmery Turbotrimmer, č.v. 9823, 9825, 

8840, 8841, 2417
Turbotrimmer, č.v. 8844, 8845, 
9824

Turbotrimmer, č.v. 9807, 9808, 
9809, 8846, 8847, 8848

Turbotrimmer, č.v. 8851, 8852

Trimmery

Trimmery
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Akumulátorová technologie

Název výrobku Akumulátor BLi-40/160
Č. výrobku 9843-20
EAN kód

Husqvarna obj. č.
Baleno po ks/Paletová jednotka 1 / –
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej/Info –
Akumulátorová technologie Li-Ion
Výkon akumulátoru maximální/
nominální

40 V / 36 V

Kapacita akumulátoru 4,2 Ah
Čas nabíjení 2 h 20 min
PowerInfo ukazatel stavu nabití • 
Hliníkový plášť • 
Hmotnost 1200 g
Vhodné pro Akumulátorová sekačka č.v. 5033

NOVINKA
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GARDENA seznam výrobků

201-20 Rukavice pro sázení a péči o rostliny 152
202-20 Rukavice pro sázení a péči o rostliny 152
203-20  Rukavice pro sázení a péči o rostliny 152
205-20 Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou 152
206-20 Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou 152
207-20 Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou 152
208-20 Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou 152
213-20 Pracovní rukavice 152
214-20 Pracovní rukavice 152
215-20 Pracovní rukavice 152
241-20   Nástěnný držák na hadici    33
384-20   Nůžky na živý plot 510 Classic, FSC® 100%    117
391-29   Nůžky na živý plot 540 Classic, FSC® 100%    117
392-20    Nůžky na živý plot 570 Comfort    117
394-20    Nůžky na živý plot 700 T Comfort    117
395-20 Nůžky na živý plot 650 s převodem Premium 117
399-20    Nůžky na keře Comfort    117
420-20 combisystem-sypací vozík 140/146
430-29   Sypací vozík 300 Classic     146
433-20    Sypací vozík 500 Comfort    146
435-20 Sypací vozík 800 Comfort 146
530-20    Obruba záhonů    153
532-20    Obruba záhonů   153
534-20    Obruba záhonů    153
536-20    Obruba trávníku    153
538-20    Obruba trávníku    153
540-20 Obruba trávníku 153
804-20    Postřikovač 0,5 l Comfort    147
805-20 Postřikovač 1 l Comfort 147
814-20    Tlakový postřikovač Comfort 1,25 l    148
822-20    Tlakový postřikovač 5 l    148
823-27 Tlakový postřikovač 5 l - akce 148
884-20 Tlakový postřikovač na záda 12 l Comfort 149
894-20    Rozprašovací kužel    150
897-20 Prodlužovací trubka 150
931-50 Spojka 11
934-50 Y-kus 11
940-20 2-cestný ventil 6
958-30 Zahradní sprchy - akční nabídka 19
959-20   Zahradní sprcha duo    19
960-20   Zahradní sprcha trio    19
969-20   Rozprašovací zavlažovač Classic – akce    21
972-20   Rozprašovací zavlažovač     21
988-20   Ruční kartáč na drhnutí    29
989-20   Mýdlové tyčinky    29
990-20 Mycí kartáč – akce 29
995-20   Hadicový zavlažovač    24
996-20 Hadicový zavlažovač 24
998-50 Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 6

1124-20   Sada těsnění    160
1125-20   Sada těsnění    160
1169-20   Zavlažovací hodiny    77
1186-20   Prodlužovací kabel    79
1188-20   Čidlo půdní vlhkosti     79
1189-20   Dešťový senzor electronic    79
1197-29 Rozdělovač vody automatic 79
1242-27   Programovací jednotka    82
1250-29   Řídící jednotka    82
1251-29 Zavlažovací ventil 9 V 82
1254-29   Box na ventil V1    82
1255-29   Box na ventily V3    82
1266-20   Zavlažování o dovolené    66/156
1276-27   Řízení zavlažování 4040 modular Comfort    81
1277-27   Rozšiřovací modul 2040 Comfort     81
1278-27   Zavlažovací ventil 24 V    81
1280-20 Spojovací kabel 24 V 81
1282-20 Kabelové svorky 24 V 82
1284-37   Řízení zavlažování 6030 Classic     81
1323-29 Uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 61
1327-20   Držák trubky 4,6 mm (3/16")    59
1340-29   Koncový kapač    61
1341-29   Koncový kapač    61
1346-20   Pokládací trubka 13 mm (1/2")    59
1347-20   Pokládací trubka 13 mm (1/2")    59
1348-20   Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")    59
1350-29   Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")    59
1354-20   Základní přístroj 2000    57
1355-20   Základní přístroj 1000    57

 Č.v. Název výrobku Strana  Č.v. Název výrobku Strana

1362-20 
  

Rozšiřovací kapací hadice nadzemní pro rostliny v 
řádcích 4,6 mm (3/16")   

56

1365-29   Rozprašovací tryska 360°    62
1367-29   Rozprašovací tryska 180°   62
1368-29   Rozprašovací tryska 90°    62
1369-29   Rotační rozprašovací zavlažovač 360°    63
1370-29   Pruhová tryska    62
1371-29   Mlhová tryska    63
1374-29   Regulační ventil    64
1377-20   Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky    64
1389-20

   
Startovací sada - kapací hadice pro rostliny v řádcích, 
podzemní, 13,7 mm   

65

1391-29   Regulovatelný koncový kapač    61
1395-20   Kapací hadice podzemní 13,7 mm    65
1396-29 6-plošná rozprašovací tryska 62
1407-20 Plně automatické zavlažování květinových truhlíků 66
1407-20   Automatické zavlažování pro 5-6 m květinových truhlíků    156
1411-20   Sací souprava (1")    42
1412-20 Sací hadice (1") 42
1418-20   Sací souprava (1")    42
1461-20   Ponorné tlakové čerpadlo Classic 5500/3     47
1468-20 Ponorné tlakové čerpadlo Classic 6000/4 47
1476-20 Ponorné tlakové čerpadlo Comfort 6000/5 48
1489-20   Čerpadlo do hlubokých studní Premium 5500/5 inox     48
1490-20 Vrtačkové čerpadlo 54
1499-20

   
Čerpadlo do hlubokých studní Premium 6000/5 inox 
automatic    

48

1505-27   Připojovací sada Profi-Systém     75
1510-20   Centrální filtr    75
1513-27   Adaptér    75
1552-29   Výsuvný zadešťovač 100 s pruhovou tryskou   71
1553-29   Výsuvný zadešťovač 100 s koncovou pruhovou. tryskou    71
1554-29   Výsuvný zadešťovač S 30/10    71
1569-27 Výsuvný zadešťovač S 80 71
1661-20   Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000/C    51
1665-20   Ponorné kalová čerpadlo 7000/D    52
1680-20 Šampón 29
1707-20   Zahradní čerpadlo Classic 3000/4    45
1709-20   Zahradní čerpadlo Classic 3500/4    45
1717-20 Zahradní čerpadlo Classic 3000/4 - sada 45
1721-22   Sací hadice (1")    42
1722-22 Sací hadice (5/4") 42
1723-20   Sací hadice - připojovací kus (3/4")    43
1724-20   Sací hadice - připojovací kus (1")    43
1726-20 Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4") 43
1727-20   Sací filtr se zpětnou klapkou (1")    43
1728-20   Sací filtr se zpětnou klapkou    43
1729-20 Sací hadice do ražené studny (1") 43
1730-20   Předfiltr pro čerpadla    53
1731-20   Předfiltr pro čerpadla    53
1732-20   Zahradní čerpadlo Comfort 4000/5    46
1734-20 Zahradní čerpadlo Comfort 5000/5 46
1739-20 Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho 53
1740-20   Čerpadlo do sudu Classic 4000/2    47
1742-20   Čerpadlo do sudu Comfort 4000/2 automatic     47
1743-20   Přípojka pro ponorná čerpadla    54
1744-20   Přípojka pro ponorná čerpadla    54
1745-20   Přípojka pro čerpadla    54
1750-20   Připojovací sada pro čerpadla    54
1752-20 Připojovací sada pro čerpadla 54
1753-20   Domácí vodárna Classic 3000/4 eco     49
1754-20   Domácí vodárna Comfort 4000/5 eco     49
1755-20 Domácí vodárna Comfort 5000/5 eco 49
1757-20   Domácí vodní automat 3500/4E Classic    50
1758-20   Domácí vodní automat 4000/5E Comfort    50
1759-20 Domácí vodní automat 5000/5E LCD Comfort 50
1780-20   Ponorné čerpadlo 7000 Classic    51
1785-20 Ponorné čerpadlo 13000 aquasensor Comfort 51
1797-20   Kalové čerpadlo 8500 aquasensor Comfort    52
1799-20   Kalové čerpadlo 13000 aquasensor Comfort    52
1802-20 Kalové čerpadlo 20000 inox Premium 52
1864-29 Zavlažovací počítač MasterControl 78
1874-29   Zavlažovací počítač MultiControl duo 78
1881-29   Zavlažovací počítač EasyControl 77
1883-29 Zavlažovací počítač FlexControl 77
1948-20 Kruhový zavlažovač Vario Comfort 21
1949-20   Kruhový zavlažovač Vario Comfort    21
1953-20   Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott    21
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1968-20   Průsakový zavlažovač    24
1969-20 Průsakový zavlažovač 24
1971-20 Aquazoom 250/1 Comfort 22
1973-20   Aquazoom 250/2 Comfort    22
1977-20   Aquazoom 350/3 Comfort    22
1989-20   Průsakový zavlažovač - připojovací sada    25
2068-20   4-plošný zavlažovač Twist Classic – akce    21
2073-20 6-plošný zavlažovač Boogie Classic 21
2082-20   Čtyřplošný zavlažovač Polo 220 Classic    22
2083-20   Čtyřplošný zavlažovač Polo 250 Classic    22
2340-20    Nože na trávu a keře    100/161
2342-20    Nože na keře 12,5 cm    100/161
2343-20    Nože na keře 18 cm    100/162
2345-20   Sada nožů na trávu    162
2346-20 Sada nožů na trávu 162
2366-20 Ošetřující spray 100/106
2650-20 Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodicí kladkou 34
2662-20 Box na hadici Classic 15 - sada 33
2681-20   Kovový vozík na hadici 60    32
2692-20   Vozík na hadici - sada    31
2722-20   Připojovací krabice    75
2724-20 Regulační a uzavírací zásuvka 75
2728-20   Objímka pro propojení trubek, 25 x vnitřní závit 3/4"    74
2729-20   Objímka pro propojení trubek 32 x vnitřní závit 3/4"     74
2739-20 Připojení zadešťovače 3/4 x vnější závit 1/2" 74
2740-20   Připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 3/4"     74
2742-20   Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"     74
2743-20 Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4" 74
2760-37 Odvodňovací ventil 75
2761-20   Spojka 25 mm x 3/4"-vnitřní závit    74
2762-20   Spojka 25 mm x 1"-vnitřní závit    74
2763-20 Spojka 25 mm x 1"-vnější závit 74
2764-20

   
L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4", rohová přípojka 
zadešťovače   

73

2767-20   Spojka 25 mm x vnější závit 3/4"    73
2768-20   Spojka 32 mm x vnitřní závit 1"    73
2769-20 Spojka 32 mm x vnější závit 1" 73
2771-20   T-kus 25 mm    73
2772-20   T-kus 32 mm    73
2773-20 Spojka 25 mm 73
2774-20   L-kus 32 mm    73
2775-20   Spojka 25 mm    73
2776-20   Spojka 32 mm    73
2777-20 Redukční adaptér 32 - 25 mm 73
2778-20   Koncovka 25 mm    74
2780-20   L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"    72
2781-20   L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"    72
2782-20   Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"    72
2783-20 Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4" 72
2784-20   L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"    72
2785-20   L-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"    72
2786-20   T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"    72
2787-20 T-kus 25 mm x vnější závit 3/4" 72
2790-20   T-kus 25 mm x 3/4" vnější závit    73
2791-20   T-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"   73
2792-20   Rozvodná trubka    75
2793-20   Rozvodná trubka    75
2798-20   Rozvodná trubka 32 mm    75
2799-20 Rozvodná trubka 32 mm 75
2801-20   Profi-System-šroubení    12
2802-20 Profi-System-šroubení 12
2814-20 Profi-System-přechodka se stopspojkou 12
2817-20   Profi-System-šroubení    12
2818-20   Profi-System-postřikovač    14
2819-20   Profi-System-regulační stopspojka    12
2821-20 Profi-System-přípojka 13
2824-20   Profi-System sada těsnění    160
2830-20   Profi-System-redukční spojka    13
2831-20   Profi-System-spojka   13
2833-20 Profi-System-Y-kus 13
2834-20   Profi-System-Y-redukční kus    13
2835-20   Profi-System-T-kus     13
2847-20 Profi-System-postřikovací sprcha 14
2906-20   Perličkový závitový adaptér    7
2908-20   Přípojka na ventil    6
2910-26   Perličkový závitový adaptér    7
2917-26 Hadicová rychlospojka 7
2920-26 Přípojka 10

2921-29   Adaptér    10
2931-29 Spojka 11
2934-29 Y-kus 11
2942-29   Regulační stopspojka    10
2943-29   Regulační stopspojka    10
2976-29   Spojka s regulačním ventilem    10
2977-29 Regulační ventil 10
2998-20 Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 6
2999-20 Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 6
3020-23   combisystem-hrábě - sortiment    144
3022-20    combisystem-vějířové-hrábě - sortiment    144
3024-20   combisystem-hrábě - sortiment    144
3086-20 combisystem-hrábě na listí s násadou a motyčka - sada 144
3099-20 combisystem- posuvné hrábě z plastu 139
3101-20    combisystem-hrábě na listí, trávu    140
3103-20    combisystem-posuvné hrábě    139
3107-20    combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario    139
3110-20    combisystem-česač na ovoce    143
3113-20 combisystem-motyčka na plevel 141
3149-20    combisystem-rýč na okraje trávníku    140
3166-20    combisystem-kultivátor     141
3178-20 combisystem-hrábě 142
3185-20    combisystem-malé hrábě    142
3193-20 combisystem-třmenová motyčka 141
3196-20   combisystem-kypřič    142
3215-20    combisystem-zahradní motyčka    142
3219-20 combisystem-zahradní motyčka 142
3241-20 combisystem-hrablo na sníh KST 50 144
3242-20    combisystem-hrablo ES 40    145
3243-20    combisystem-hrablo ES 50    145
3250-20 combisystem-škrabka 15 145
3255-30    Ruční sypač    144
3381-20 combisystem-hrábě na trávu 140
3392-20    combisystem-řezací hrábě    140
3395-20    combisystem-kypřič trávníku    140
3412-20    Sazeč květinových cibulek   135
3487-20 Sázecí kolík 135
3500-20    Lišta na nářadí    138
3501-20    Držák na nářadí    138
3503-20 Jednotlivý držák 138
3517-20 Vytrhávač plevele 154
3610-20    combisystem-smeták na terasy    143
3622-20    combisystem-smeták na ulice    143
3642-20 combisystem-stahovač vody 143
3650-20 combisystem-čistič okapů 143
3720-20   combisystem-teleskopická násada 160 - 290 cm    122/137
3721-20 combisystem-teleskopická násada 210 - 390 cm 122/137
3723-20    combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %    136
3725-20    combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %     136
3728-20 combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 % 136
3734-20    combisystem-hliníková násada ergoline 130    137
3771-24    Rýč Terraline™    129
3773-24 Špičatý rýč Terraline™ 129
3781-24    Vidle Terraline™    130
3786-20 Univerzální lopata Terraline™ 130
4016-20    Náhradní nůž     89/163
4017-20 Náhradní nůž 89/163
4018-20   Vřetenová sekačka 400     91
4022-20   Vřetenová sekačka 400 C    91
4025-20    Akumulátorová vřetenová sekačka 380 Li    92
4027-20 Vřetenová sekačka 300 91/158
4028-20 Elektrická vřetenová sekačka 380 EC 92
4029-20 Sběrný koš 92
4065-20 Sběrný koš 93
4068-20    Elektrický vertikutátor EVC 1000     93
4075-20    Elektrická sekačka PowerMax™ 37 E     87
4076-20 Elektrická sekačka PowerMax™ 42 E 87
4080-20    Náhradní nůž     89/163
4081-20 Náhradní nůž 163
4100-20   Náhradní nůž    89/163
4101-20   Náhradní nůž    89/163
4102-20 Náhradní nůž 89/163
4647-20 Spirálová hadice 10 m - sada 41/157
5032-20   Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32     87
5033-20 Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 88
5300-20   Ploché těsnění    160
5301-20   Ploché těsnění    160
5302-20   Ploché těsnění    160
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5303-20 O-kroužek 160
5305-20 Adaptér 160
5306-20    Náhradní cívka se strunou    97/164
5307-20 Náhradní cívka se strunou 97/164
5308-20 Náhradní cívka se strunou 164
5316-20 Hadicový zavlažovač - připojovací sada 25
5337-20   Rozprašovací tryska 5 – 360°    161
5352-20   Pružina pro nůžky na vinnou révu    161
5358-20 Náhradní pilový list 162
5359-20   Pružina pro nůžky na vinnou révu    161
5365-20   Náhradní cívka se strunou    164
5366-20 Náhradní cívka se strunou 164
5368-20    Náhradní nožíky RotorCut    97/164
5379-20   Přítlačná pružina    161
5550-20   Vodní násada 150    27
5556-20 Prodloužení vodní násady s kloubem 27
5564-20   Čistič oken se stěrkou    28
5568-20 Kartáč na drhnutí Komfort 28
5570-20   Mycí kartáč    28
5572-20   Ruční kartáč na drhnutí    29
5574-20   Ruční mycí kartáč    29
5580-20   Sada na mytí aut    29
5586-20   Sada na mytí podlah    29
5797-20 Vodní zástrčka se stopventilem 161
8000-20   Vozík na hadici 60 TS Classic    31
8001-20   Vozík na hadici 60 TS Classic - sada    31
8006-20   Vozík na hadici 100 HG Classic    31
8009-20   Nástěnný buben na hadici 50 Classic - sada    34
8010-20   Buben na hadici Classic 10 - sada    33
8011-20 Vozík na hadici 50 Classic 31
8022-20   Nástěnný box na hadici 15 roll-up automatic Comfort    36
8023-20   Nástěnný box na hadici 25 roll-up automatic Comfort    36
8024-20   Nástěnný box na hadici 35 roll-up automatic Comfort   36
8025-20 Nástěnný box na hadici 35 roll-up automatic Comfort 36
8127-20   Čtyřplošný zavlažovač ZoomMaxx    22/158
8135-20 Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium 23
8141-20   Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort    23
8143-20   Turbínový zavlažovač Comfort    23
8144-20   Turbínový zavlažovač Comfort    23
8151-20 Čtyřplošný zavlažovač 250 Premium 22
8166-50   Rychlospojka Premium    8
8167-50 Rychlospojka Premium 8
8168-50   Stopspojka Premium     9
8169-50 Stopspojka Premium 9
8187-20   Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky    7
8188-29 Průtokoměr 6
8193-20   2-cestný ventil    6
8194-20   4-cestný rozdělovač    6
8201-29   Turbínový výsuvný zadešťovač T 100    69
8202-29   Turbínový výsuvný zadešťovač T 100 Premium    69
8203-29   Turbínový výsuvný zadešťovač T 200    69
8204-29 Turbínový výsuvný zadešťovač T 200 Premium 69
8205-29   Turbínový výsuvný zadešťovač T 380    70
8206-29   Turbínový výsuvný zadešťovač T 380 Premium    70
8220-29 Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140 70
8221-20 Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným 

zadešťovačem OS 140
58

8250-20   Vodní zásuvka    67
8253-20   Box se spirálovou hadicí    67
8254-20   Vodní zástrčka    67
8255-20 Startovací sada pro zahradní systém Pipeline 67
8313-29   Přimíchávač    57
8316-29 Regulovatelný koncový kapač, vyrovnávající tlak 61
8317-29 Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak 62
8320-29   Maloplošná tryska    63
8321-29   Maloplošná tryska    63
8322-29 Montážní pomůcka 57
8324-29   Uzavírací zátky 13 mm (1/2")    60
8327-20 Vedení trubky 4,6 mm (3/16") 59
8328-20   Vedení trubky 13 mm (1/2")    59
8329-29   T-kus 13 mm (1/2")    60
8330-29 T-kus 4,6 mm (3/16") 60
8331-29   T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")    64
8332-29   T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")    64
8333-20   Redukční T-kus 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")    60
8334-29   Křížový kus  4,6 mm (3/16")    60
8337-29   Spojka 4,6 mm (3/16")    60
8339-29 Křížový kus  13 mm (1/2")    60

8343-29   Řadový kapač    61
8344-29   Řadový kapač    61
8356-29   Spojka 13 mm (1/2")    60
8357-29 Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16") 59
8358-29   Uzavírací ventil 13 mm (1/2")    59
8361-20 Čtyřhranný zavlažovač  OS 90 63
8363-20 Prodlužovací trubka pro OS 90 64
8380-29   Trubková svorka 13 mm (1/2")    59
8381-29   L-kus 4,6 mm (3/16")    60
8382-29   L-kus 13 mm (1/2")    60
8392-29   Regulovatelný řadový kapač    61
8702-20 Zahradní nůžky BP 50 Premium 114
8704-20 SchnippSchnapp 115
8713-48    Univerzální sekera 900 B    127
8714-48    Univerzální sekera 1000 A    127
8716-48 Univerzální sekera 1400 A 127
8730-20   Nůžky na trávu Classic     109
8731-20   Nůžky na trávu Classic otočné    109
8733-29   Nůžky na trávu Comfort    110
8735-29 Nůžky na trávu Comfort, otočné 110
8737-20   combisystem-zahradní pilka 300 PP    124
8738-20 combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá 124
8740-20 Nůžky na trávu, otočné Comfort 109
8742-20   Zahradní zaklapávací pilka 135 P    125
8745-20 Zahradní pilka 300 P 125
8748-20 Oblouková pila 760 Comfort 123
8754-30    Zahradní nůžky Classic – akce    112
8770-20    Nůžky na větve 500 BL Comfort    120
8771-20    Nůžky na větve 500 AL Comfort    120
8773-20 Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort 120
8775-20 Nůžky na větve 680 B Classic 119
8776-20    Nůžky na větve 480 B Classic    119
8779-20    Teleskopické nůžky na větve 650 BT Comfort    120
8780-20    Stříhací kopí na stromy a keře StarCut 160 BL Comfort    121
8782-20 Teleskopické stříhací kopí na stromy StarCut 410 BL 

Comfort
121

8798-20    Ráčnové nůžky SmartCut Comfort    114
8844-20    Akumulátorový trimmer SmallCut 300 Accu     96
8854-20    Zahradní nůžky B/S     112
8855-20   Zahradní nůžky A/S     112
8857-20 Zahradní nůžky B/S-M 112
8866-20 Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 

Li-18/20
105

8868-20    Teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20    105
8872-20    Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 42 Accu    103
8877-20 Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li-18/50 103
8881-20 Teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42 104
8885-20    Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut     98/158
8887-20    Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut - sada     99
8890-20   Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut - sada     99
8893-20    Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut     98/158
8895-20 Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 98
8898-20 Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30 99
8898-20 Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30 158
8899-20 Teleskopická otočná násada 100
8900-20 combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí 132
8903-20   Zahradní nůžky A/M    113
8904-20   Zahradní nůžky B/M    113
8905-20 Zahradní nůžky B/S-XL 113
8906-20    Hliníkové zahradní nůžky 114
8911-20    combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty   132
8915-20 combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty 132
8919-20    combisystem-malé hrábě    132
8921-20 combisystem-malý kultivátor 132
8923-20    combisystem-květinová drapka    132
8925-20    combisystem-květinové hrábě    132
8927-20    combisystem-čistič mezer    132
8929-20 combisystem-květinová lopatka 132
8935-20    Vyrývač kořínků    134
8950-20    Květinová lopatka    134
8951-20 Květinová lopatka, malá 134
8965-30   Základní vybavení - drobné nářadí    134
8966-30   Drobné nářadí - akce    134
8970-20 Sada nářadí pro balkóny 134
8970-20 Balkonový box pro městské zahradničení 156
9332-20    Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000    108
9335-20    Univerzální foukač AccuJet 18-Li    108
9805-20 Elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23 94

91/100/102/
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9807-20    Elektrický turbotrimmer EasyCut 400/25    95
9808-20    Elektrický turbotrimmer ComfortCut 450/25    95
9809-20   Elektrický turbotrimmer ComfortCut Plus 500/27    95
9811-20 Elektrický turbotrimmer PowerCut Plus 650/30 95
9823-20    Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23R     96
9825-20 Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R 96
9830-20    Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45    102
9831-20    Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50    102
9833-20   Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50    102
9834-20 Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55 102
9843-20 Náhradní akumulátor BLi-40/160 90/165
9850-20   Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li   98

13001-20   Startovací sada pro rostliny v květináčích M    56/157
13002-20 Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou 56/157
13010-20   Startovací sada pro rostliny v řádcích S    56
13013-20 Startovací sada pro rostliny v řádcích L 56
18000-20   Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m bez armatur    38
18005-20 Nástěnný držák na hadici s hadicí 33
18022-20 Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m 38
18030-20   Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m    39
18033-20   Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m    39
18039-20   Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m    39
18039-22   Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")    39
18040-20 Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m 32
18053-20   Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m    39
18055-20 Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4") 39
18055-22   Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")    39
18057-22   Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")    39
18058-22 Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4") 39
18063-20   Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m    40
18069-22   Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")    40
18083-20   Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m    40
18085-22 Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4") 40
18093-20   Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m    41
18113-20 Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m 41
18200-29   Šroubení    5
18200-50 Šroubení    5
18201-29   Šroubení    5
18201-50 Šroubení    5
18202-29 Šroubení    5
18202-50 Šroubení 5
18213-29 Stopspojka 9
18213-50 Stopspojka 9
18214-29 Stopspojka 9
18214-50 Stopspojka 9
18215-29 Rychlospojka 8
18215-50 Rychlospojka 8
18216-29 Rychlospojka 8
18216-50 Rychlospojka 8
18232-29   Opravka    11
18232-50 Opravka    11
18233-29   Opravka    11
18233-50 Opravka    11
18291-20   Základní vybavení    11
18296-20 Základní vybavení 11
18300-20 Čisticí postřikovač 16
18300-50 Čisticí postřikovač 16
18301-20   Čisticí postřikovač Classic    16
18303-20   Čisticí postřikovač Classic    16
18305-20 Čisticí postřikovač Premium 16
18311-20    Zavlažovací sprcha Classic    17
18313-20 Multifunkční sprcha Classic 17
18315-20   Multifunkční sprcha Comfort    18
18317-20 Multifunkční sprcha Premium 18
18319-20   Sprcha pro záhonky Comfort    18
18321-20   Sprcha pro citlivé rostliny Comfort     18/158
18334-20   Postřikovací zalévací tyč Comfort    19
18335-20 Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort 19
18400-20 Box na hadici 10 m - sada 65/157
18401-20   Hadice pro balkony 7,5 m    157



* Trimmer s novou cívkou se strunou  ** V době tisku nejsou údaje k dispozici
Další informace na: www.gardena.cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku Č.v.

Naměřená 
hladina hluku 

[dB(A)]
Zaručená hladina  

hluku [dB(A)]

Hladina hluku  
u ucha obsluhy  

[dB]

Nejistota měření  
hladiny hluku  

[dB]
Hodnota 

vibrací [m/s²]

Akumulátorová vřetenová sekačka 380 Li 4025 85 86 70 3 < 2,5
Elektrická vřetenová sekačka 380 EC 4028 91 92 77 3 < 2,5
Elektrický provzdušňovač ES 500 4066 89 91 77 3 < 2,5
Elektrický vertikutátor EVC 1000 4068 93 94 78 3 < 2,5
Robotická sekačka R40Li 4071 56 58 - - -
Robotická sekačka R50Li 4077 56 58 - - -
Robotická sekačka R70Li 4072 58 60 - - -
Robotická sekačka R80Li 4069 58 60 - - -
Elektrická sekačka na trávu PowerMaxTM 32 E 4073 93 96 80 2.5 3,36
Elektrická sekačka na trávu PowerMaxTM  34 E       4074 94 96 83 2.5 < 2,5
Elektrická sekačka na trávu PowerMaxTM  37 E       4075 93 96 81 2.5 < 2,5
Elektrická sekačka na trávu PowerMaxTM  42 E       4076 95 96 84 2.5 < 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32 5032 ** ** ** ** **
Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 5033 ** ** ** ** **
Elektrická sekačka PowerMax™ 1400/34 5034 ** ** ** ** **
Turbotrimmer SmallCut 300 Accu 8844 89 96 76 2.5 7
Turbotrimmer SmallCut 300 Accu* 8844 86 88 75 3 2,6
Turbotrimmer EasyCut 400/25 9807 92 95 80 3 3
Turbotrimmer ComfortCut 450/25 9808 93 94 84 3 < 2,5
Turbotrimmer ComfortCut 500/27 9809 94 96 83 3 < 2,5
Turbotrimmer PowerCut 650/30   9811 93 96 83 3 < 2,5
Turbotrimmer SmallCut 300/23 9805 92 94 83 3 4,3
Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23R 9823 83 88 68 3 < 2,5
Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23 9824 87 92 75 3 3.5
Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23* 9824 86 90 74 3 2.8
Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R 9825 82 86 68 3 < 2,5
Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/25 9826 85 89 72 3 2.6
Turbotrimmer ComfortCut 500/27 9809 94 96 83 3 < 2,5
Turbotrimmer PowerCut 650/30   9811 93 96 83 3 < 2,5
Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23R 9823 83 88 68 3 < 2,5
Elektrický foukač/vysavač ErgoJet 3000 9332 102 102 88.4 2.5 < 2,5
Elektrický foukač/vysavač ErgoJet 2500 9334 102 102 88.4 2.5 < 2,5
Univerzální foukač AccuJet 18-Li 9335 77 80 68 3 < 2,5

STŘÍHACÍ TECHNIKA

Stříhací technika

Název výrobku Č.v.
Naměřená hladina 

hluku [dB(A)]
Zaručená hladina  

hluku [dB(A)]

Hladina hluku  
u ucha obsluhy  

[dB]

Nejistota měření  
hladiny hluku  

[dB]
Hodnota 

vibrací [m/s²]

Akumulátorová vyvětvovací pilka TCS Li-18/20 8866 89 92 79 3 < 2,5
Teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20 8868 - - 89 - 3,1
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 42 8870 97 99 86 3 < 2,5

GARDENA přehled hodnot  
hladiny hluku a vibrací



GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku Č.v.
Naměřená hladina 

hluku [dB(A)]

Zaručená
hladina hluku

[dB(A)]

Hladina hluku
u ucha obsluhy

[dB]

Nejistota měření  
hladiny hluku  

[dB]
Hodnota 

vibrací [m/s²]

Zahradní čerpadlo Classic 3000/4 1707 87 88 - - -
Zahradní čerpadlo Classic 3500/4 1709 87 88 - - -
Zahradní čerpadlo Comfort 4000/5 1732 87 88 - - -
Zahradní čerpadlo Comfort 5000/5 1734 87 88 - - -
Domácí vodárna Classic 3000/4 eco 1753 78.5 81 - - -
Domácí vodárna Comfort 4000/5 eco 1754 83 85 - - -
Domácí vodárna Comfort 5000/5 eco 1755 87 89 - - -
Domácí vodní automat 3500/4E Classic 1757 75 76 - - -
Domácí vodní automat 4000/5E Comfort 1758 77 78 - - -
Domácí vodní automat 5000/5E LCD Comfort 1759 75 79 - - -

STŘÍHACÍ TECHNIKA

Název výrobku Č.v.
Naměřená hladina 

hluku [dB(A)]

Zaručená
hladina hluku

[dB(A)]

Hladina hluku
u ucha obsluhy

[dB]

Nejistota měření  
hladiny hluku  

[dB]
Hodnota 

vibrací [m/s²]

Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 46 8871 97 99 86 3 < 2,5
Nůžky na živý plot EasyCut 42 Accu    8872 82 85 71 3 < 2,5
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 48 PLUS 8874 97 102 86 3 2,68
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45 9830 94 97 84 3 3,8
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50 9831 94 97 84 3 3,8
Elektrické nůžky na živý plot HighCut 48 8880 94 96 83 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li-18/50 8877 88 89 77 3 < 2,5
Teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42 8881 86 89 70 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut 8885 - - - - < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut - sada 8887 77 79 - - < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut 8893 - - - - < 2,5
Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 8895 78 80 - - < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut - sada 8897 78 80 - - < 2,5
Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30 8898 87 89 76 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li 9850 ** ** ** ** **

* Trimmer s novou cívkou se strunou  ** V době tisku nejsou údaje k dispozici
Další informace na: www.gardena.cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.
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