
Perfekcyjne ci´cie
GARDENA piel´gnacja drzew i krzewów

RadoÊç w ogrodzie
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Prawid∏owe ci´cie!
Aby ˝ywop∏ot, krzewy, drzewa i kwiaty
mog∏y prawid∏owo rozwijaç si´ wymagajà
regularnego i fachowego ci´cia. Systema-
tyczne i w∏aÊciwe przeprowadzenie ci´cia
przywróci lub nada roÊlinie pi´kny wyglàd
i zapewni jej dalszy prawid∏owy rozwój. 

Doskona∏a jakoÊç i wysoki komfort pracy
GARDENA od wielu lat wzbogaca 
i udoskonala asortyment narz´dzi tnàcych. 
Sekatory GARDENA wykonane sà z du˝à
dba∏oÊcià o detale. Ci´cie nimi jest 
przyjemnoÊcià samà w sobie. Solidne,
funkcjonalne i komfortowe – to cechy,
które wyró˝niajà narz´dzia tnàce 
GARDENA.

Po∏àczenie jakoÊci 
i komfortu

GARDENA
Wiesz, co kupujesz!

Najnowsza technologia
wysoki komfort ci´cia i praca 
bez wi´kszego wysi∏ku

Wysoka jakoÊç ci´cia
fachowe i wydajne ci´cie

Perfekcyjne wykonanie
dobre rezultaty ci´cia i ∏atwa piel´gnacja
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Jaki wybraç model?

Idealny do kwiatów i cienkich ga∏àzek:
sekator ogrodowy do ci´cia ga∏´zi 
o Êrednicy do ok. 22 mm.

Do grubszych ga∏´zi, 
krzewów i drzew:
no˝yce do ci´cia ga∏´zi 
o Êrednicy do ok. 45 mm.

Do ci´cia w koronie drzew:
no˝yce do ci´cia ga∏´zi na wysokoÊci 
o Êrednicy do ok. 40 mm.
Pi∏y do ci´cia ga∏´zi o Êrednicy 
powy˝ej 40 mm.

Do formowania lub przycinania
du˝ych powierzchni:
elektryczne lub r´czne no˝yce 
do ˝ywop∏otu.

Narz´dzia tnàce GARDENA 
z ∏atwoÊcià przytnà cienkie 
i grube ga∏´zie. Do ka˝dego zadania
oferujemy w∏aÊciwy model.

Jaki rodzaj ci´cia 
chcemy wykonaç?

Do twardego, suchego drewna
idealnie nadajà si´ sekatory
kowad∏owe. Chronià ga∏àê 
i zabezpieczajà kor´ przed
uszkodzeniem. 

Do m∏odych, zielonych p´dów i kwiatów
przeznaczone sà sekatory dwuostrzowe.
Tnà wyjàtkowo precyzyjnie.

Zawsze w∏aÊciwe
narz´dzie tnàce
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GARDENA narz´dzia tnàce
Trwa∏e i niezawodne

Prosta klasyfikacja produktów
Cz´ste czy sporadyczne ci´cie
i bez wzgl´du na to, co tniemy
– GARDENA oferuje zawsze
w∏aÊciwe no˝yce:
• dla Paƒstwa
• dla Paƒstwa ogrodu

Zachwyca profesjonalistów i hobbystów
interesujàcych si´ nowinkami
technicznymi.

- Wysoka jakoÊç materia∏ów
- Nowoczesna linia wzornicza
- Wydajne i wytrzyma∏e podczas pracy
- Najwy˝sza jakoÊç

Drzewa owocowe

RoÊliny pnàce

Krzewy ozdobne

RoÊliny jagodowe

˚ywop∏oty

Ró˝e

RoÊliny w pojemnikach

Luty Marzec

Kalendarz ci´cia
Kiedy nale˝y przycinaç?

Wskazówka
Zima

StyczeƒGrudzieƒ
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Dla wymagajàcych mi∏oÊników ogrodów,
ceniàcych wygod´ i komfort pracy.

- Dodatkowe, komfortowe wyposa˝enie
- Ergonomiczne i lekkie
- Nowoczesna linia wzornicza
- Innowacyjna technika i wydajne ci´cie

Idealne dla poczàtkujàcych ogrodników.

- Niezawodna technika
- Klasyczne materia∏y
- Uniwersalne zastosowanie

Kwiecieƒ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieƒ Wrzesieƒ Paêdziernik Listopad

Wiosna Lato Jesieƒ
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GARDENA sekatory ogrodowe
Ergonomia i si∏a ci´cia

Comfort sekator ogrodowy 
Dwuostrzowy sekator prze-
znaczony do precyzyjnego
cí cia m∏odych p´dów i Êwie-
˝ych ga∏àzek. R´kojeÊç z alu-
minium, wykoƒczona mí kkim
tworzywem sztucznym. Regu-
lowane rozwarcie r´kojeÊci.
Art. nr 8792

Comfort sekator kowad∏owy
Idealny do ci´cia starych
ga∏´zi i p´dów. Górne
ostrze pokryte pow∏okà
antyadhezyjnà.
Art. nr 8787

Classic uniwersalny
sekator ogrodowy
Idealny na balkon, taras 
i do ogrodu. Bez problemu
przecina drut, sznurek,
papier, cienkie ga∏àzki 
i zio∏a.
Art. nr 8759

Wygodna obs∏uga 
i niem´czàca praca
A: Pochylona g∏owica tnàca
pozwala na zachowanie
naturalnej pozycji r´ki 
i umo˝liwia wygodnà prac´.
B: Odpowiednie u∏o˝enie
nadgarstka zapewnia
optymalne przenoszenie si∏y.

Perfekcyjne ostrze 
– precyzyjne i g∏adkie
ci´cie
Wielokrotnie szlifowane
no˝e z podwójnie 
hartowanej stali.

2 pozycje ci´cia
Silne i szybkie ci´cie

Cz´ste korzystanie 
z sekatorów ogrodowych
pozwala oceniç ich jakoÊç.
Sekatory GARDENA
zapewniajà d∏ugie, wydajne
i komfortowe ci´cie dzi´ki
mo˝liwoÊci dopasowania
rozwarcia r´kojeÊci 
do kszta∏tu d∏oni.
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Dopasowane do d∏oni
Ci´cie nie powoduje zm´czenia
d∏oni dzi´ki ergonomicznie 
uformowanej r´kojeÊci ze 
specjalnà wk∏adkà zapobiegajàcà
przesuwaniu si´ d∏oni 
po uchwycie i z zamkiem 
obs∏ugiwanym jednà r´kà. 
Prosta obs∏uga, wygodne 
przechowywanie i transport.
Przeznaczone zarówno dla 
prawo jak i lewor´cznych osób.

Premium sekator 
ogrodowy BP 50
Polecany do trudnych zadaƒ.
Hartowane ostrza, wykonane
ze specjalnej stali z mo l̋iwo-
Êcià ostrzenia oraz regulowa-
na Êruba dociskowa dajà wy-
jàtkowo dobre rezultaty cí cia.
Art. nr 8702

Mo˝liwoÊç dopasowania 
do ka˝dej d∏oni dzi´ki bezstopniowo
regulowanej rozwartoÊci r´kojeÊci.

Ostrza pokryte pow∏okà
antyadhezyjnà chroniàcà
przed korozjà i umo˝liwia-
jàcà lekkie ci´cie.



38%
power

620 g
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GARDENA no˝yce do ga∏´zi
Ci´cie bez wysi∏ku

Comfort kowad∏owe
no˝yce do ga∏´zi 
z przek∏adnià 500 AL
Idealne do ci´cia twardego
i suchego drewna.
¸àczna d∏ugoÊç: 500 mm.
Art. nr 8771

Comfort przek∏adniowe
no˝yce do ga∏´zi 780 BL
Wielokrotnie szlifowane
ostrza i p∏aska, zaokràglona
Êruba dociskowa
umo˝liwiajà wyjàtkowo
precyzyjne ci´cie.
Opatentowana przek∏adnia.
¸àczna d∏ugoÊç: 780 mm.
Art. nr 646 

Comfort teleskopowe
no˝yce do ga∏´zi 650 BT
Wi´kszy zasi´g i si∏a
nacisku dzi´ki dêwigni.
Idealnie nadajà si´ 
do ka˝dego zadania dzi´ki
teleskopowej, aluminiowej
r´kojeÊci.
¸àczna d∏ugoÊç: 
650–900 mm.
Art. nr 8772 

Co czyni no˝yce do ga∏´zi
GARDENA wyjàtkowymi?
Wiele detali – od specjalnie
uformowanych ostrzy, silnej
przek∏adni, optymalnej
ergonomii, a˝ po zastoso-
wanie wysokiej jakoÊci 
materia∏ów oraz perfekcyjne
wykonanie. No˝yce GARDENA
idealnie dopasowujà si´
do kszta∏tu d∏oni. Dzi´ki temu
praca nimi jest d∏u˝sza
i wygodniejsza.
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Classic no˝yce 
do ga∏´zi 680 A
Klasyczne no˝yce
kowad∏owe do ci´cia
twardego, suchego drewna.
Precyzyjnie szlifowane 
i powlekane pow∏okà
antyadhezyjnà górne
ostrze. Nowa geometria
ci´cia do wytworzenia
optymalnej si∏y i czystego,
równego ci´cia.
Art. nr 8767

Premium no˝yce 
do ga∏´zi 700 B
Wysoka jakoÊç ci´cia,
d∏uga ˝ywotnoÊç i wygoda.
Wymienne no˝e ze spe-
cjalnej stali z mo˝liwoÊcià
ostrzenia. Pochylona
o 20° g∏owica tnàca. 
Aluminiowe, podwójnie
wygi´te r´kojeÊci.
¸àczna d∏ugoÊç: 700 mm.
Art. nr 8710

Comfort no˝yce do ga∏´zi 
z przek∏adnià 500 BL
Art. nr 8770

Stabilne i lekkie

1. R´kojeÊç wykonana 
z tworzywa sztucznego,
wzmocniona w∏óknem
szklanym oraz optymalne
wywa˝enie narz´dzia
gwarantujà lekkie 
i wygodne ci´cie.

2. Opatentowana
przek∏adnia z´bata
zwi´ksza wydajnoÊç
ci´cia do 38%.

Idealne do Êwie˝ych ga∏´zi
o Êrednicy do 35 mm.

¸àczna d∏ugoÊç: 500 mm.

Punkt ci´cia blisko
przek∏adni

No˝yce do ga∏´zi 
GARDENA majà specjalnie
uformowane ostrza, które
umo˝liwiajà dok∏adne
ci´cie i optymalne 
przeniesienie si∏y.
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Pi∏a ogrodowa uniwersalna
Przeznaczona do wszystkich
prac zwiàzanych z ci´ciem
w domu i ogrodzie. Trzy
hartowane, nierdzewne,
specjalnie szlifowane
brzeszczoty dla drewna, me-
talu i tworzyw sztucznych.
Prosty, stabilny mechanizm
wymiany brzeszczotów.
Art. nr 8749

Pi∏a ogrodowa 520 /340
Uniwersalna pi∏a do wszyst-
kich prac ogrodowych
zwiàzanych z ci´ciem.
Precyzyjne z´by zapewniajà
g∏adkie i czyste ci´cie.
Blokada z∏o˝onego 
i roz∏o˝onego narz´dzia.
¸àczna d∏ugoÊç: 520 mm.
Art. nr 661
¸àczna d∏ugoÊç: 340 mm.
Art. nr 663 

GARDENA combisystem
no˝yce do ci´cia na wysokoÊci / pi∏y
Zawsze odpowiednie narz´dzie

Pi∏a kab∏àkowa 760 
Idealna do konarów i grubych
ga∏´zi. Impulsowo hartowany
brzeszczot. Komfortowy
uchwyt ze zderzakiem
ochronnym. Brzeszczot pi∏y
nie blokuje si´. Mechanizm
obrotowy umo˝liwiajàcy
maksymalne napi´cie brzesz-
czotu dla ∏atwego ci´cia.
Art. nr 8748 

Combisystem – pi∏a
ogrodowa 560 radial
Art. nr 8752

Lekka praca
Z´by z potrójnym 
szlifem (1).

Wytrzyma∏a i trwa∏a
Chromowany brzeszczot
z dodatkowo impulsowo
hartowanymi z´bami.

Konstrukcja ràczki
zapobiega wysuni´ciu si´
pi∏y z d∏oni
Tak˝e podczas ciàgni´cia
narz´dzia (2).

Chcà Paƒstwo ciàç drzewa,
grube ga∏´zie, konary,
a od czasu do czasu tak˝e
inne materia∏y, np. tworzywo
sztuczne czy metal? 
GARDENA oferuje w∏aÊciwe
narz´dzie do ka˝dej pracy
w domu i ogrodzie.
Wytrzyma∏y, wysokiej jakoÊci
brzeszczot gwarantuje efek-
tywnà prac´. Ergonomiczna
ràczka zapewnia wygodne
trzymanie pi∏y. 
GARDENA to pi∏y do ka˝dego
zadania, np. klasyczne pi∏y
kab∏àkowe i uniwersalne 
pi∏y ogrodowe z trzema 
ró˝nymi brzeszczotami, 
czy te˝ praktyczna sk∏adana 
pi∏a ogrodowa.
GARDENA combisystem pi∏y
ogrodowe mogà byç wyko-
rzystywane jako narz´dzie
r´czne oraz do pracy na
wysokoÊci dzi´ki trzonkom
combisystem 
(np. do usuwania ga∏´zi
w koronie drzew). 
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Combisystem – no˝yce
dwuostrzowe z 3-krotnà
przek∏adnià rolkowà
Du˝a oszcz´dnoÊç si∏y dzi´ki
3-krotnej przek∏adni rolkowej.
Mo l̋iwoÊç zawieszenia no˝yc
na ga∏´zi. Wytrzyma∏a na
zerwanie linka o d∏ugoÊci
4,7 m. Specjalny uchwyt
umo˝liwia szybkà zmian´
d∏ugoÊci linki.
Art. nr 304 (bez trzonka)

Do suchego drewna

Nale˝y u˝ywaç pi∏y, która
pracuje przez pociàgni´cie,
a „uz´bienie” skierowane
jest w stron´ uchwytu.

Do Êwie˝ego drewna

Zaleca si´ stosowanie 
pi∏y, która pracuje przez
pociàgni´cie i pchanie.
Brzeszczot powinien
posiadaç du˝e odst´py
pomi´dzy „z´bami”.

Wskazówka
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Dobre no˝yce do pracy
na wysokoÊci, 
z ∏atwoÊcià tnà ga∏´zie 
o Êrednicy do 40 mm

Combisystem – no˝yce
kowad∏owe z 3-krotnà
przek∏adnià rolkowà
Art. nr 303

Du˝a oszcz´dnoÊç si∏y
Dzi´ki 3-krotnej przek∏adni
rolkowej i 2-krotnej
przek∏adni dêwigniowej (1).

Precyzyjna praca
Dzi´ki kompaktowej
budowie no˝yce 
z ∏atwoÊcià usunà p´dy 
z trudno dost´pnych
miejsc, bez obawy
zaplàtania si´ w ga∏´zie.

Komfortowe ci´cie z ziemi
Trzonki teleskopowe
umo l̋iwiajà wygodnà prac´
na wysokoÊci do ok. 5 m.



 maks. 
3,5 m

 maks. 
6,5 m

890g

Specjalny zamek
zabezpieczajàcy 
– dla transportu 
i przechowywania

GARDENA no˝yce do ga∏´zi i krzewów
SpecjaliÊci od wysokich drzew 
i g´stych krzewów

Innowacyjne rozwiàzania
produktowe, które stale
wprowadza GARDENA,
sprawiajà, ˝e praca w ogro-
dzie jest l˝ejsza i bardziej
komfortowa. DoÊwiadczeni
ogrodnicy wiedzà, ˝e aby
sprawnie i bez du˝ego wy-
si∏ku przyciàç g´ste krzewy
czy korony drzew, niezb´dne
jest odpowiednie narz´dzie.
Wsz´dzie tam, gdzie dla 
tradycyjnych no˝yc jest zbyt
ciasno Êwietnie sprawdzà si´
no˝yce GARDENA do ga∏´zi
i krzewów StartCut. Nie ma
obawy zaplàtania si´ w ga-
∏´zie, gdy˝ ca∏a mechanika
no˝yc schowana jest 
wewnàtrz ich aluminiowego
trzonka. Wàska, pochylona
g∏owica tnàca, niewielka
waga i optymalne prze∏o˝enie
si∏y sprawiajà, ˝e ci´cie
na wysokoÊci jest lekkie
i komfortowe.
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Comfort no˝yce do ga∏´zi
i krzewów 
StartCut 160 BL
Wsz´dzie tam, gdzie jest
zbyt ciasno i nie mo˝na
u˝yç tradycyjnych no˝yc.
Bardzo lekka i wàska g∏owi-
ca tnàca. Schowany we-
wnàtrz system zwalniania
ostrzy oraz przek∏adnia 
rolkowa. Lekki i stabilny
trzonek aluminiowy.
¸àczna d∏ugoÊç: 160 cm.
Art. nr 8780

Comfort teleskopowe no˝yce
do ga∏´zi i krzewów 
StartCut 410 BL
Precyzyjne ci´cie na wyso-
koÊci do 6,5 m. Wygodnie,
bezpiecznie i pewnie tnà
z ziemi – bez potrzeby
wspinania si´ po drabinie.
Trzonek aluminiowy regulo-
wany bezstopniowo, bez
koniecznoÊci dopasowywania
d∏ugoÊci linki. ¸àczna d∏u-
goÊç: 230–410 cm.
Art. nr 8782 
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Zawsze idealny kàt ci´cia

dzi´ki no˝ycom do ga∏´zi i krzewów
GARDENA. Dopasowanie kàta ci´cia
do ka˝dej sytuacji umo˝liwia ∏atwe
ci´cie grubych ga∏´zi. Lekko 
i wygodnie z ziemi.

Wskazówka

Dotrà wsz´dzie tam,
gdzie jest zbyt ciasno,
bez obawy zaplàtania si´
w ga∏´zie
Schowana wewnàtrz linka
i ukryty system zwalniania
ostrzy. Bardzo lekka 
i wàska g∏owica tnàca. 

Lepsza widocznoÊç no˝y
Pochylona g∏owica tnàca. 

Wydajne ci´cie
Optymalna forma ostrzy
zatrzymuje ci´te ga∏´zie
w obszarze pracy no˝y.
Dodatkowa przek∏adnia.
Przeznaczone do ga∏´zi 
o maks. Êrednicy 32 mm.

Precyzyjne przycinanie
ga∏´zi rosnàcych 
w ró˝nych kierunkach
Regulacja kàta ci´cia 
z ziemi.

Tuleja ze stoperami
antypoÊlizgowymi 
i dodatkowy uchwyt T 
dla zwi´kszenia zasi´gu.
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GARDENA r´czne no˝yce do ˝ywop∏otu
Formowanie bez granic

˚ywop∏oty sà cz´Êcià
ogrodowej architektury,
którà mo˝ecie Paƒstwo
samodzielnie kszta∏towaç.
Spe∏niajà one nie tylko
funkcje muru czy p∏otu,
ale sà te˝ domem dla
wielu po˝ytecznych 
zwierzàt. Tylko g´sty
i zdrowy ˝ywop∏ot ochroni
przed ciekawskimi 
spojrzeniami sàsiadów, 
wiatrem czy ha∏asem.
Pi´kny kszta∏t ˝ywop∏otu
jest zawsze efektem 
regularnego i starannego
ci´cia. Warto pami´taç,
˝e im cz´Êciej przycinamy
krzewy, tym sà one 
g´stsze. Dzi´ki GARDENA
mo˝ecie Paƒstwo zrobiç
to bezpiecznie i wygodnie.

Comfort no˝yce
teleskopowe do
˝ywop∏otu 700 T
Wi´ksza si∏a, d∏ugoÊç 
i zasi´g. Mo˝liwoÊç
wyd∏u˝enia teleskopowej
r´kojeÊci + 20 cm.
D∏ugoÊç ostrza: 25 cm.
Art. nr 394 

Comfort no˝yce do ci´cia
i formowania krzewów
Idealne do wygodnego
przycinania i formowania
krzewów. Precyzyjne,
por´czne i lekkie 
– waga tylko 615 g.
Art. nr 399  

Premium no˝yce
przek∏adniowe 
do ˝ywop∏otu 650
Atrakcyjna linia wzornicza.
Trwa∏e i wydajne 
do precyzyjnego ci´cia.
D∏ugie, szerokie ostrza 
ze szlifem falowym. 
Opatentowana przek∏adnia
i stabilna, aluminiowa
r´kojeÊç.
D∏ugoÊç ostrza: 25 cm.
Art. nr 395 

Comfort no˝yce 
przek∏adniowe 
do ˝ywop∏otu 600
Art. nr 393

Bardzo lekkie i wydajne
Dla wszystkich, którzy cenià
sobie ergonomi´ i komfort.

Bezwysi∏kowa praca
Dzí ki dodatkowej przek∏adni
(1) zwi´kszenie wydajnoÊci
ciecia do 46%. 

Lekkie i stabilne
R´kojeÊç wykonana 
z tworzywa sztucznego,
wzmocnionego w∏óknem
szklanym (2).

Ochrona d∏oni
Optymalna amortyzacja
dzi´ki wbudowanym
w uchwyt wk∏adkom 
˝elowym Technogel® (3)
i podwójnym odbojnikom (4).
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anti-
shock

Gelpad
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bardzo 
lekkie 

i wydajne

Precyzyjne formowanie

Idealne do tego zadania sà
no˝yce z krótkim ostrzem 
i szlifem prostym.

Du˝e powierzchnie 

Lekkie ci´cie zapewniajà
no˝yce, które posiadajà
d∏ugie ostrze ze szlifem
falowym lub specjalnym
szlifem zàbkowanym.

Wskazówka

3

1

2

4

Classic no˝yce 
do ˝ywop∏otu 540
¸atwa piel´gnacja i kon-
serwacja dzi´ki stabilnym
ostrzom pokrytym pow∏okà
antyadhezyjnà. Szlif falowy
umo˝liwia pewne 
przytrzymanie ci´tych 
ga∏´zi. Wbudowany obcinak
do pojedynczych 
i grubszych ga∏´zi.
D∏ugoÊç ostrza: 23 cm.
Art. nr 391
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Akumulatorowe no˝yce do
ci´cia bukszpanu ContourCut
Specjalny kszta∏t ostrza dla
precyzyjnego formowania 
i przycinania. Lekka
konstrukcja. G∏owica tnàca
z laserowo wycinanym
ostrzem, pokrytym pow∏okà
antyadhezyjnà. Wydajny
litowo-jonowy akumulator.
W komplecie pojemnik 
do przechowywania no˝yc 
i do∏adowywania baterii.
SzerokoÊç ci´cia: 8 cm.
Czas pracy: 45 min.
Art. nr 8829

Trzonek teleskopowy
Praktyczne no˝yce telesko-
powe dzi´ki po∏àczeniu
trzonka z akumulatorowymi
no˝ycami do cí cia krzewów.
Do wygodnej pracy w po-
zycji wyprostowanej z ziemi
oraz ci´cia i formowania
wy˝szych ˝ywop∏otów
i wyrównywania ich boków.
WysokoÊç trzonka p∏ynnie
regulowana od 85–120 cm.
Trzonek obracany w obie
strony w zakresie 45°.
Art. nr 8817

Akumulatorowe no˝yce
do ci´cia krzewów
Przeznaczone do formowania
i przycinania krzewów. 
Obrotowy uchwyt. Optymalne
wywa˝enie. Hartowane, 
laserowo wycinane no˝e 
pokryte pow∏okà 
antyadhezyjnà. Wydajny 
akumulator litowo–jonowy.
SzerokoÊç ci´cia: 20 cm.
Czas pracy: 80 min.
Mo˝liwoÊç przekszta∏cenia
w no˝yce do brzegów trawnika.
Art. nr 8824

Wydajne i proste 
w konserwacji
dzi´ki nowoczesnej
technologii akumulatorowej:
– d∏ugi okres eksploatacji
– krótki czas ∏adowania
– mo˝liwoÊç do∏adowania

w ka˝dej chwili, brak
efektu „pami´ci”

– ma∏a waga

Prawid∏owo przyci´te 
i uformowane  krzewy sà
ozdobà ka˝dego ogrodu.
˚ywop∏ot, krzewy, bukszpan
– jest wiele miejsc na
tworzenie fantazyjnych
rzeêb. Âwietnie sprawdzà
si´ tutaj akumulatorowe
no˝yce GARDENA 
do przycinania krzewów 
– specjaliÊci od
dok∏adnego ci´cia.
Wydajne. Precyzyjne.
Niezawodne. 
Umo˝liwiajà zachowanie
prawid∏owej sylwetki 
w ka˝dej sytuacji.
Wyposa˝one w wydajny
litowo-jonowy akumulator,
który mo˝na w ka˝dej
chwili do∏adowaç. 
Zawsze gotowe do pracy.

GARDENA akumulatorowe no˝yce 
do przycinania krzewów
Precyzyjne ci´cie, bez kabla

Praktyczne i szybkie
Prosta wymiana no˝a bez
potrzeby u˝ycia narz´dzi.

Akumulatorowe no˝yce
do ci´cia krzewów
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Akumulatorowe no˝yce 
do ci´cia bukszpanu
ContourCut mo˝na
doposa˝yç w nó˝ do ci´cia
krzewów (art. nr 5378).
Zestaw taki przeznaczony
jest do formowania
krzewów lub do przycinania
niewielkich powierzchni.
Monta˝ i wymiana ostrza
odbywa si´ bez u˝ycia
narz´dzi.
Art. nr 8829 + 5378

Accu-ContourCut
Urzeczywistnianie
twórczych pomys∏ów
Kule, sto˝ki lub spirale 
czy kunsztownie przyci´te
rzeêby.

Strzy˝enie jak u fryzjera
G∏owica z no˝ami 
do precyzyjnego
formowania (1).

Idealne do bukszpanu
Specjalnie uformowane
no˝e zapobiegajà
wysuwaniu si´ listków.

Por´czne i wydajne
Ma∏a waga, nowoczesne
ogniwa litowo-jonowe.

Pojemnik
Oszcz´dny sposób
przechowywania
urzàdzenia i osprz´tu.

Idealna kula w czterech krokach!

1

2
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Elektryczne no˝yce 
do ˝ywop∏otu vario
Przeznaczone do Êrednich 
oraz szerokich ˝ywop∏otów.
Drobnostopniowo ustawiany
uchwyt. Wydajny silnik 
o mocy 500 W. Przek∏adnia 
z hartowanej stali ze sprz´g∏em
zabezpieczajàcym. System
b∏yskawicznego zatrzymywania
no˝y.
D∏ugoÊç ci´cia: 48 cm.
Art. nr 2595

Komfortowa praca 
w ka˝dej pozycji
Drobnostopniowo ustawiany
uchwyt z praktycznà 
3-stopniowà regulacjà
po∏o˝enia.

Wytrzyma∏e i wydajne
Moc 500 W. Przek∏adnia 
z hartowanej stali ze
sprz´g∏em zabezpieczajàcym.

Bezpieczna obs∏uga
Obur´czny w∏àcznik
bezpieczeƒstwa zapobiega
nieumyÊlnemu w∏àczeniu
urzàdzenia. System
b∏yskawicznego
zatrzymywania no˝y w czasie
poni˝ej 0,5 sekundy.

Elektryczne no˝yce 
do ˝ywop∏otu
Idealne do ma∏ych
˝ywop∏otów. Uchwyt 
z du˝ymi przyciskami dla
wygodnej obs∏ugi w ka˝dej
sytuacji.
D∏ugoÊç ci´cia: 41 cm.
Art. nr 2591
D∏ugoÊç ci´cia: 48 cm.
Art. nr 2592

Czyste, precyzyjne ci´cie
Hartowane, laserowo
wycinane no˝e. 
Specjalna geometria ostrzy
powoduje zatrzymanie
Êci´tej masy w obszarze
pracy urzàdzenia.

Wszechstronne zastosowa-
nie elektrycznych no˝yc 
do ˝ywop∏otu GARDENA
docenimy szczególnie
w wi´kszych ogrodach. 
Posiadajà one bowiem 
ró˝norodne funkcje. 
Oferowane sà z wydajnym
silnikiem elektrycznym.
Dzi´ki nim nadamy 
˝ywop∏otom odpowiedni
kszta∏t – bez wzgl´du
na to, czy potrzebne jest
mocne przycinanie, deli-
katne wyrównanie du˝ej 
powierzchni, czy te˝ 
precyzyjne formowanie.
No˝yce GARDENA 
umo˝liwiajà wygodnà 
obs∏ug´ w ka˝dej sytuacji
oraz zachowanie prawid∏owej
sylwetki bez obcià˝ania
kr´gos∏upa oraz nadwyr´-
˝ania ràk w czasie pracy.

GARDENA elektryczne no˝yce do ˝ywop∏otu
˚ywop∏ot w doskona∏ej formie
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Prawid∏owo uformowany ˝ywop∏ot

˚ywop∏ot uformowany w kszta∏cie trapezu 
odwdzi´czy si´ równomiernymi i g´stymi przyrostami.

êle                     dobrze

31
0 

m
m

180°

84°

Teleskopowe no˝yce 
do ˝ywop∏otu

Przeznaczone do
wygodnego ci´cia zarówno
wy˝szych, jak i ni˝szych
˝ywop∏otów.

¸atwe ustawianie pozycji
roboczej za pomocà
przycisku. 

Obracana g∏owica.

Teleskopowe no˝yce 
do ˝ywop∏otu THS 400
Wydajny silnik o mocy
350 W. Hartowane,
laserowo wycinane no˝e.
Przek∏adnia z hartowanej
stali ze sprz´g∏em
zabezpieczajàcym.
Obur´czny w∏àcznik
bezpieczeƒstwa i system
b∏yskawicznego
zatrzymywania no˝y.
D∏ugoÊç ci´cia: 40 cm.
Art. nr 2586



RadoÊç w ogrodzie

No˝yce GARDENA oferujà:

Dobre rezultaty ci´cia
Wysoka jakoÊç materia∏ów, perfekcyjne
wykonanie, nowoczesna technika.

Optymalnà ergonomi´ pracy
Potwierdzona badaniami naukowymi 
i testami z ogrodnikami hobbystami 
oraz profesjonalistami.

Niezawodnà jakoÊç
Liczne testy w fazie projektowania 
oraz kontrola jakoÊci podczas procesu
produkcji sà powodem do udzielenia 
na wszystkie no˝yce GARDENA 
25-letniej gwarancji!

GARDENA no˝yce
JakoÊç na pierwszym 
miejscu

Zastrzegamy sobie prawo do zmian zwiàzanych z post´pem technicznym.

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha

tel. 022/727-56-90
e-mail: gardena@gardena.pl
www.gardena.pl


