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GARDENA – Tudo para o jardim

GARDENA – Em casa e no jardim com sistema

Produtos de elevada qualidade para todas as 
áreas e para cada estação do ano
GARDENA tem mais de 50 anos de experiência na 
concepção e fabricação de produtos e sistemas 
inteligentes para a manutenção de jardins.  
Hoje GARDENA é a marca líder na Europa de ferra-
mentas de alta qualidade e está  representada em 
mais de 80 países em todo o mundo.  
Os possuidores de jardins confiam em GARDENA 
e apreciam acima de tudo o seu grande sortido.  
Existe o produto apropriado para todas as áreas 
e actividades no jardim – com a comprovada 
 qualidade de GARDENA.

Tudo se ajusta perfeitamente
O conceito de sistema distingue os 
produtos GARDENA e é reencontrado em 
outras linhas de produtos. A introdução 
do sistema Original GARDENA no ano 
de 1968 foi o marco e a base para 
o desenvolvimento de outros sistemas de 
produtos.

Tecnologia/inovação
GARDENA tem como principal objetivo, 
 desenvolver e fabricar produtos que tornem 
a jardinagem o mais fácil e eficiente possível. 
O portfólio de produtos é, portanto, 
 constantemente melhorado e ampliado.  
Para isto, GARDENA utiliza as mais recentes 
tecnologias, as quais contribuem para facilitar 
o trabalho no jardim.

Qualidade
GARDENA é conhecida pela extrema 
qualidade e confiabilidade. Cada fase do 
desenvolvimento e corrente de produção 
é sujeita a ciclos de ensaio e directrizes 
de qualidade exactos e definidos.  
Testes de duração, rutura, calor e frio 
são algumas das provas pelas quais 
determinados produtos têm de passar. 
Por esta razão, GARDENA pode em boa 
consciência dar até 25 anos de garantia 
em muitos produtos.

Conforto/ergonomia
GARDENA não desenvolve e fabrica somente 
produtos adequados à sua finalidade.  
Os equipamentos para o jardim devem facilitar 
o trabalho e não devem tornar-se pesados ou 
desconfortáveis na mão logo após alguns minutos 
de utilização. Por esta razão, GARDENA dá 
grande importância à ergonomia dos produtos. 
Grandes punhos, componentes em plástico macio 
ou funções facilmente ajustáveis são somente 
alguns dos exemplos disso.
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 Designação do artigo Sistema Original GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Sistema Original GARDENA

A maioria dos consumidores confiam no Sistema Original GARDENA

Eis porque os consumidores confiam  
no  Original:
Qualidade confiável e duradoura.
Utilização extremamente confortável.
Operação segura e de confiança.
Resolução inovadora dos problemas.
Amplo e versátil programa de ligação.
Grande simpatia pela marca.
A simplicidade do sistema e da sua  
utilização  inteligente aliada à elevada  
qualidade garantem a sua estanquicidade.

Ligações GARDENA
A ligação do sistema GARDENA para todas
as torneiras de água.

900 090001   50
Para torneiras de 16,7 mm (R 3/8) com rosca de
21 mm (R 1/2), avulso.

2900 290081   12
Cartão quadricromático.

901 090100   50
Para torneiras de 21 mm (R 1/2) com rosca de
26,5 mm ( R3/4), avulso.

2901 290180   24
Cartão quadricromático.

902 090209   50
Para torneiras de 26,5 mm (R 3/4) com rosca de
33,3 mm (R 1), avulso.

2902 290289   12
Cartão quadricromático.

Contador de água GARDENA
Ideal para o controle do consumo de água.
Mede as quantidades de água que são 
consumidas.
Quatro funções, selecionáveis de forma 
 simples por meio de uma tecla:
Consumo de água por dia, por estação, por 
ciclo de rega e fluxo atualizado (litro/min.).
Basta um clique para a ligação à torneira ou à 
mangueira.
Baterias incluídas.
Embalagem blister quadricromática.

8188-20 818803    4

Contador de água
Solução inovadora:
Medir a quantidade de água e dosear 
consoante as necessidades.
Ideal para o controle do consumo de 
água, ajuda a economizar água.

8189-26 818964    1
Promoção Contador de água 
(sem ilust.)

Em expositor muito atrativo.
Conteúdo: 24 x art. n° 8188.

Disponível somente em expositor com 24 peças!

Promoção



8187 818704   10
Com rosca interior M 22 x 1, rosca exterior M 24 x 1.
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Ligação GARDENA
A ligação do Sistema Original GARDENA para 
 torneiras sem rosca com diâmetro exterior de 
14 – 17 mm.
Resistente à corrosão e manejável sem 
 ferramentas.

Válvulas de 2 vias GARDENA
Para utilização simultânea de 2 aparelhos de 
ligação, 2 saídas reguláveis sem escalona-
mento.
Cartão blister quadricromático.

Válvula de 2 vias GARDENA
Para a utilização de 2 acessórios de rega.
O fluxo pode ser ajustado ou fechado.
Convertível para o Sistema Profi GARDENA.
Apropriado para 2 com pu  tadores de rega/ 
computador de rega  electronic T 14 e/ 
computador de rega electronic T 1030/ 
com putador de rega WT 1030.
Cartão Blister quadricromático.

Distribuidor de Água GARDENA
Para funcionamento simultâneo de vários 
aparelhos de ligação.
4 Saídas reguláveis sem escalonamento 
 equipadas com ligações de torneiras do 
 Original GARDENA System (4 x art. n° 901).
Apropriado para 2 computadores de rega/ 
computador de rega electronic T 14 e/ 
computador de rega electronic T 1030/ 
computador de rega WT 1030.
Cartão blister quadricromático.

Não comercializado em Portugal

Casquilhos de ligação GARDENA
Para ligação do sistema GARDENA a uma 
torneira com cabeça de Perlator, por ex., 
na cozinha e casa de banho.
Cartão blister quadricromático.

Adaptador para torneiras de interior 
GARDENA
Para a ligação do sistema GARDENA às 
torneiras de interior (por ex. cozinha e casa de 
banho). Adequado para torneiras com rosca 
interior e exterior. Após substituição única da 
cabeça de jacto ou casquilho (instruções de 
montagem  incluídas), o sistema Original 
GARDENA pode ser  rapidamente conectado 
ou desconectado. Não existe perigo de riscar 
a torneira. Forma de apresentação: cartão 
blister  quadricromático.

2908 290883   12
Cartão blister quadricromático.
907 090704   50
Forma de oferta: Avulso.
2907 290708   12
Cartão quadricromático.

936 093606    6
Para torneiras de 21 mm (R 1/2) com rosca de
26 mm (R 3/4).

940 094085    6
Para torneiras de 26,5 mm (R 3/4) com rosca de
33,3 mm (R 1).

Disponível somente em embalagem completa de 
6 unidades!

8193 819305    4
Para torneiras de 26,5 mm (G 3/4) com rosca de
33,3 mm (G 1) e para torneiras de 21 mm (G 1/2)
com rosca de 26,5 mm (G 3/4).

8194 819404    2
Para torneiras de 26,5 mm (G 3/4) com rosca de
33,3 mm (G 1) e para torneiras de 21 mm (G 1/2)
com rosca de 26,5 mm (G 3/4).

2906 290685   12
Com rosca interior M 22 x 1 e rosca exterior de
26,5 mm (G 3/4).

2910 291088   12
Com M 24 x 1 e rosca exterior de 26,5 mm (G 3/4).

Ligação angular para torneira GARDENA
O sistema de ligação à torneira GARDENA.
Evita que a mangueira se torça e se dobre 
junto à torneira, por meio de uma peça de 
ligação rotativa e angular.
Ideal também para a montagem 
em carros porta mangueiras.
Forma de apresentação: 
cartão blister  quadricromático.

2999 299909   10
Para torneira de 26,5 mm (G 3/4) com rosca de
33,3 mm (G 1) e para torneira de 21 mm (G 1/2)
com rosca de 26,5 mm (G 3/4).

2998 299800   10
Para torneira de 33,3 mm (G 1) com rosca de
26,5 mm (G 3/4) e para torneira de 23 mm (G 5/8)
com rosca de 21 mm (G 1/2).
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Ligação para mangueira GARDENA 
Premium
A ligação Premium de elevada qualidade, 
num moderno e atractivo design.
Ligação rápida e confortável no início da 
mangueira.
Um simples puxão solta a ligação ao engate.
Punho estriado em plástico macio, 
 proporciona manuseamento confortável.
Um anel flexível protege o produto.
Capacidade especialmente elevada de 
fixação da mangueira, graças a porca de 
aperto em metal de primeira qualidade.
Forma de apresentação: avulso.

Stop de água GARDENA Premium
A ligação de mangueira Premium de elevada 
 qualidade, num moderno e atractivo design.
Ligação e mudança de acessório no início da 
mangueira, rápida e confortável.
Encaixar o acessório = a água circula 
 livremente, desencaixar = a água pára 
 automaticamente,  evitando assim a ida à 
torneira ao pretender mudar de conexão.
Punho estriado em plástico macio, 
 proporciona manuseamento confortável.
Um anel flexível protege o produto.
Capacidade especialmente elevada de 
fixação da mangueira, graças a porca de 
aperto em metal de primeira qualidade.
Forma de apresentação: avulso.

Ligação rápida para mangueiras 
GARDENA
Ligação rápida para inicios de mangueira:
Desliga-se puxando.

”STOP” de água GARDENA
A ligação no terminal da mangueira:
Desencaixa: Bloqueio automático de água.
Encaixa: a água circula.
Evita a deslocação até a torneira ao 
 pretender-se mudar de aparelho.

Ligação de mangueira com válvula de 
controle GARDENA
Fácil mudança de acessórios, acima de tudo 
com elevada pressão de água.
Para fornecimento de água e para regulação 
ou fecho do fluxo de água no final da 
mangueira.

Casquilho de aparelhos GARDENA
Para ligação de aparelhos de rega com rosca 
interior ao Original GARDENA System.
Cartão blister quadricromático.

Não comercializado em Portugal

8166-50 40785363   10
Para mangueiras de 13 mm (1/2").

8167-50 40785370   10
Para mangueiras de 19 mm (3/4") e 16 mm (5/8").

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

8168-50 40785387   10
Para mangueiras de 13 mm (1/2").

8169-50 40785394   10
Para mangueiras de 19 mm (5/8") e 16 mm (5/8").

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

915 091503   50
Para mangueiras de 13 mm (1/2"), avulso.

2915 291583   24
Cartão quadricromático.

916 091602   40
Para mangueiras de 19 mm (3/4") e 16 mm (5/8"), avulso.

2916 291682   12
Cartão quadricromático.

913 091305   50
Para mangueiras de 13 mm (1/2"), avulso.

2913 291385   24
Cartão quadricromático.

914 091404   40
Para mangueiras de 19 mm (3/4") e 16 mm (5/8"), avulso.

2914 291484   12
Cartão quadricromático.

2942 294287   12
Para mangueiras de 13 mm (1/2").

2943 294386   12
Para mangueiras de 19 mm (3/4") e 16mm (5/8").

2921 292184   12
Com rosca de 26,5 mm (G-3/4).
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Casquilho de redução GARDENA
Redução de uma união roscada de mangueira 
por ex. na máquina de lavar, para ligação 
GARDENA.
A ligação elimina-se rodando o casquilho.
Seguro para crianças.
Com rosca de 26,5 mm (R 3/4).

Acoplamento GARDENA
Para prolongamento, sem problemas, 
de mangueiras.
Para redução de mangueiras de 19 mm (3/4") 
para 13 mm (1/2").

União de reparação GARDENA
Reparação rápida e sem ferramentas de 
mangueiras.
Cortar a mangueira danificada e aplicar a 
união de reparação.
E está pronta num instante.

União Tripla GARDENA
Para derivações de mangueira, por ex. rega 
de relva e tomar duche em simultâneo.
Para redução de mangueiras de 19 mm (3/4") 
para 13 mm (1/2").

Acoplamento GARDENA com válvula de 
regulação
Para regulação e bloqueio sem escalona-
mento do fluxo de água na mangueira.
Ideal para regular o alcance dos aspersores.
Cartão blister quadricromático.

Válvula reguladora GARDENA
Para regulação e bloqueio sem escalona-
mento da passagem da água nas derivações 
triplas ou duplas no meio ou no fim de uma 
mangueira.
Basta puxar para eliminar a ligação.
Cartão blister quadricromático.

917 091701   10
Forma de oferta: Avulso.

2917 291705   12
Cartão quadricromático.

931 093101   50
Forma de oferta: Avulso.

2931 293105   24
Cartão quadricromático.

932 093200   30
Para mangueiras de 13 mm (1/2"), avulso.

2932 293204   24
Cartão quadricromático.

933 093309   30
Para mangueiras de 19 mm (3/4") e 16 mm (5/8"), avulso.

2933 293303   12
Cartão quadricromático.

934 093408   12
Forma de oferta: Avulso.

2934 293402   12
Cartão quadricromático.

2976 297608   12

2977 297707   12



8178-26 817820     1

Expositor com 30 conjuntos base, art. nº 8175.
(Sem ilust.)

8192 819206    24

Disponível somente em expositor de 24 peças!
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Promoção

Promoção

Conjunto básico do sistema A.S. 
GARDENA Premium
Com produtos em design moderno e muito 
atractivo.
Para mangueiras de 13 mm (1/2") e torneira 
com rosca 26,5 mm (G 3/4) e para torneira 
com rosca 33,3 mm (G 1).
Conteúdo: 1 x 902/5305, 1 x 8166, 1 x 8168, 
1 x 8153.

Conjunto de ligações rápidas GARDENA
Para ligação de uma mangueira com Ø int. 
13 – 15 mm, com uma torneira interior:
1 ligação com jacto suave, 1 ligação para 
torneira, 1 ligação rápida.
Cartão blister quadricromático.

Conjunto de derivação GARDENA
Para desdobrar uma mangueira com Ø int.
13 – 15 mm. Cartão blister quadricromático.

Anilhas de substituição 9 mm GARDENA
Para vedar todos os acessórios de rega 
GARDENA.

Conjunto básico GARDENA
Para torneira 20/27 ou 26/34 e uma 
mangueira com Ø int. 13 – 15 mm:
1 x ligação, 1 x ligação para torneira,
1 ligação rápida Plus, 1 stop água Plus,
1 agulheta Classic.
Cartão blister quadricromático.

Conjunto básico 19 mm GARDENA
Para torneira 20/27 e mangueira com Ø int. 
19 mm.
Cartão quadricromático.

Conjunto para rega GARDENA
Para mangueiras:
– 1 stop de água,
– 1 agulheta Classic.
Cartão blister quadricromático.

Conjunto básico para rega GARDENA
Para mangueira com Ø int. 13 – 15 mm.
Cartão quadricromático.

Ligação rápida GARDENA
Para mangueira com Ø int. 13 – 15 mm.
Cartão quadricromático.

Ligação rápida GARDENA
Para mangueira com Ø int. 19 mm.
Cartão blister quadricromático.

Conjunto de acoplamento GARDENA
Para ligação de 2 mangueiras entre si:
– 2 ligações rápidas,
– 1 Acoplamento.
Cartão blister quadricromático.

Conjunto de ligações GARDENA
Para deslocar e ligar uma mangueira com 
Ø int. 13 – 15 mm de uma torneira para outra:
2 ligações para mangueira, 1 ligação rápida 
para mangueira.
Cartão blister quadricromático.

Conjunto de vedantes universais 
GARDENA
Conteúdo: 3 anilhas planas 15/21, 20/27 e 
26/34 e 3 anilhas.

1045 104500    10
Conteúdo: 2 x 915, 1 x 931, para mangueira com Ø int. 
13 – 15 mm.

1037-26 103763    10
Conteúdo: 2 x 916, 1 x 931, para mangueira com Ø int. 
19 mm. (Sem ilust.)

1055 105507    10
Conteúdo: 2 x 901, 1 x 915, para torneira 20/27 e 
mangueira com Ø 13 – 15 mm.

5303 530309    10
Conteúdo: 5 anilhas.
Cartão blister quadricromático (sem ilust.).

1123 112307   100
Avulso (sem ilust.)

8175 817523    10
Conteúdo: 1 x 5305, 1 x 902, 1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114.

8180 818001     6
Conteúdo: 1 x 901, 916, 914, 8114.

8172 817226    10
Conteúdo: 1 x 913, 8114, para mangueira Ø 13 – 15 mm.

8181-26 818124    10
Conteúdo: 1 x 914, 8114, para mangueira Ø 13 – 15 mm.

Não comercializado em Portugal

1046-26 104647    24
Conteúdo: 2 x 915.

1058-26 105842    12
Conteúdo: 2 x 916.

1043 104302     6
Conteúdo: 1 x 2906, 901, 915, para torneira com rosca 
ext. M 22 x 1.

Não comercializado em Portugal

1127-26 112789    10
Cartão blister quadricromático.



19 mm

2801 280105   10
Para torneiras de: 21 mm (R 1/2) com
rosca de 26,5 mm (R 3/4).
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Ligações de torneiras do Profi-System A.S. 
GARDENA
A ligação à torneira de água.
Art. nº 2802 adequado para todas as Bombas 
GARDENA (excepto art. 1490, 1740, 1742).
Cartão blister quadricromático.

Jogo de vedantes do Profi-System A.S. 
GARDENA (não ilustrado)
Conteúdo: 3 anéis (o’ring) uma anilha de 
vedação de cada, para os art. n°s 2801, 2802.
Cartão blister quadricromático.

Ligação para mangueiras do sistema 
Profi „Maxi-flow” GARDENA
A ligação para mangueira simples e fácil de 
usar. Um simples puxão para desfazer a união.
Conector especial assegura uma ligação firme.
Cartão blister quadricromático.

Ligação para mangueiras do sistema 
Profi „Maxi-flow” GARDENA com válvula 
de controlo
Ideal para trocar de acessórios sem ter que 
fechar a torneira, especialmente adaptada 
para áreas com elevada pressão de água.
Para um fácil fornecimento de água como 
também para controlo e fecho do fluxo de 
água na extremidade da mangueira.
Conector especial assegura uma ligação firme.
Cartão blister quadricromático.

Peça de ligação com bloqueio de água do 
Profi-System A.S. GARDENA
A ligação no final da mangueira:
desacoplar: a água bloqueia automática-
mente; encaixar: a água circula de novo.
Para ligações de todos os aparelhos de 
ligação do Original GARDENA System ao 
Profi-System.
Para redução para mangueiras de 13 mm (1/2") 
com acoplamento 931.
Cartão blister quadricromático.

Acoplamento do Profi-System A.S. 
GARDENA
Para ligação sem problemas de mangueiras.
Cartão blister quadricromático.

Reduções do Profi-System A.S. GARDENA
Adaptação do Profi-System ao Original 
GARDENA System.
Cartão blister quadricromático.

2802 280204   10
26,5 mm (R 3/4) com rosca de
33,3 mm (R 1).

2824 282406   10

2817 281706   10
Para mangueiras de 19 mm (3/4").

2819 281904    6
Para mangueiras de 19 mm (3/4").

2814 281409   10
Para mangueiras de 19 mm (3/4").

2831 283106   10

2830 283007   10

Profi-System GARDENA

Utilização versátil,  
para mangueiras de 19 mm

Ideal na combinação com bombas.
Para transportar grandes quantidades de água.
Utilizado sempre que é necessário cobrir grandes 
distâncias. 

O Sistema Profi foi criado para ser 
 utilizado com mangueiras de jardim de 
19 mm, aumentado assim o fluxo 
2,25 vezes mais, comparando com as 
mangueiras de jardim de 13 mm, sem 
reduzir a pressão da água.
Oferece todas as vantagens do Sistema 
Original GARDENA.

Profi-System GARDENA
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2821 282109    6

2835 283502    6

2818 281805   10

2847 284707    4

2849 284905    4

Ligações em T do Profi-System A.S. 
GARDENA
Adaptação do Profi-System ao Original 
GARDENA System.
Uma entrada do Profi-System, uma saída do 
Original GARDENA System.
Cartão blister quadricromático.

Agulhetas do Profi-System A.S. GARDENA
O aparelho de ligação do Profi-System com o 
maior débito de água.
Regulável sem escalonamento.
Cartão blister quadricromático.

Chuveiro/Pistola de rega do sistema 
Profi „Maxi-flow” GARDENA
Ideal para todos os trabalhos de rega e 
limpeza.
3 tipos de jacto: Chuveiro suave – Jacto forte 
– Neblina fina.
Fluxo de água ajustável.
Com anel protector de plástico na cabeça do 
chuveiro. Convertível para o sistema Original 
GARDENA.
Cartão blister quadricromático.

Lança chuveiro multi-funções do sistema 
Profi „Maxi-flow” GARDENA
Ideal para todos os trabalhos de rega e 
limpeza.
3 tipos de jacto:
Chuveiro suave – Jacto forte – Neblina fina.
Fluxo de água ajustável.
Com anel protector de plástico na cabeça do 
chuveiro.
Convertível para o sistema Original 
GARDENA.
Comprimento: 92 cm.
Cartão blister quadricromático.

Casquilhos do Profi-System A.S. 
GARDENA
Para ligação dos aparelhos de rega com 
roscas interiores ao Profi-System com rosca 
de 26,5 mm (G 3/4).
Cartão blister quadricromático.

Redução tripla do Sistema Profi A.S. 
GARDENA
Adaptação do Profi-System ao Original 
GARDENA System; uma entrada do Profi-
System, duas saídas do Original GARDENA 
System.
Cartão blister quadricromático.

União tripla do Profi-System A.S. 
GARDENA
Para desvio fácil da mangueira dentro do 
sistema Profi com entrada de 3/4" e 2 saídas 
de 3/4".
Cartão blister quadricromático.

2834 283403    6

2833 283304    6
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Mangueiras GARDENA

Sistema Original de mangueiras de jardim GARDENA

Inovação para um segmento de 
mercado muito importante
As mangueiras de qualidade GARDENA, 
com revestimento especial “Skin Tech”:

Não se dobram ou 
torcem.

Deslizam facilmente à 
volta dos obstáculos.

Enrolam-se com 
 facilidade.

Para exigentes
Elevada qualidade.
Jardins com estruturas 
 complexas.

Para ambiciosos
Utilização média ou muito 
elevada.
Jardins com estruturas 
 diferenciadas (p.ex. relva, placas 
em pedra, cascalho).

Para iniciados
Utilização média.
Jardim com estrutura normal 
(por ex. relva e placas em 
pedra).

Ajustam-se bem ao Sistema Original 
GARDENA.



Mangueira Classic Tricot GARDENA
Mangueira de jardim em tricot com 
 entrançado reforçado.
Indeformável, resistente à pressão.
Para uma utilização regular em jardins de 
dimensão média.
Disco de apresentação quadricromático.

Mangueira Classic GARDENA
Mangueira de rega de grande qualidade e 
reforço em tricôt.
Para utilização em jardins privados.
Não dilata.
Sem cádmio ou bário.
Opaca e resistente às algas.
Disco informativo quadricromático.
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 Designação do artigo Mangueiras GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

*  Os parâmetros são dados para uma mangueira com 
diâmetro de 15 mm.

Gama de mangueiras Classic Tricot não 
comercializadas em Portugal.

8545-26 854566    1
Rolo de 25 m, Ø interno de 15 mm.

8540-26 854061    1
Rolo de 10 m, Ø interno de 15 mm.

8544-26 854467    1
Rolo de 20 m, Ø interno de 15 mm.

Fornecido com:
– 1 Adaptador, art. n° 5305
– 1 Ligação, art. n° 902
– 1 Ligação rápida, art. n° 915
– 1 Stop de água, art. n°913
– 1 Lança chuveiro multi-jacto Classic, art. n° 8114

8684-26 868464    1
Rolo de 50 m, Ø interno 19 mm.

8696-26 869669    1
Rolo de 20 m, Ø interno 19 mm.

Fornecido com:
– 1 Adaptador, art. n° 5305
– 1 Ligação, art. n° 902
– 1 Ligação rápida, art. n° 915
– 1 Stop de água, art. n° 913
– 1 Lança chuveiro multi-jacto Classic, art. n° 8114

8511-26 851169    1
Rolo de 15 m, Ø interno de 15 mm.

8515-26 851565    1
Rolo de 25 m, Ø interno de 15 mm.

8519-26 851961    1
Rolo de 50 m, Ø interno de 15 mm.

8519-22 851923   50 m
Para a venda ao metro.
Rolo de 50 m, Ø interno de 15 mm.

8523-26 852364    1
Rolo de 25 m, Ø interno de 19 mm.

8525-26 852562    1
Rolo de 50 m, Ø interno de 19 mm.

8525-23 852531   50 m
Para a venda ao metro.
Rolo de 50 m, Ø interno de 19 mm.

8527-26 852760    1
Rolo de 25 m, Ø interno de 25 mm.



Mangueira Premium SkinTech GARDENA
Mangueira de rega de elevada qualidade e 
particularmente resistente, reforçada com 
malha dupla e revestimento especial 
 SkinTech:
– grande maneabilidade (desliza facilmente),
– elevada resistência ao uso,
– camada protectora anti-sujidade.
Para uma utilização intensiva e muito regular 
em jardins privados ou semi-profissional e 
profissional (p.ex. courts de ténis, parques, 
viveiros, estaleiros).

Mangueira „SkinTech” Comfort GARDENA
Mangueira de rega de elevada qualidade com 
reforço anti-torsão e revestimento especial 
SkinTech:
– grande maneabilidade (desliza facilmente),
– elevada resistência ao uso,
– camada protectora anti-sujidade.
Para uma utilização muito regular em jardins 
privados ou semi-profissional (p.ex. courts de 
ténis, parques, viveiros).
Sem cádmio, bário, chumbo.
Opaca e resistente às algas.
Disco informativo quadricromático.

13

 Designação do artigo Mangueiras GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Mangueira de rega flexível GARDENA
Ideal para varandas e terraços.
Mangueira flexível de alta qualidade.
Pronta a utilizar. À venda com peças de 
 ligação e pistola de rega GARDENA.
Arruma-se com facilidade, sem necessidade 
de sujar as mãos.
Graças ao enrolamento em espiral, a 
mangueira enrola-se automaticamente.
Comprimento: 10 m.
À venda com suporte de parede, permitindo a 
sua arrumação, de forma prática e discreta.
Conteúdo: 1 mangueira flexível de 10 m,
3 ligações para torneira 15/21 – 20/27 ou 26/34, 
uma ligação para torneira interna, 1 pistola de 
rega (art. nº 8120), 1 suporte de parede.
Cartão blister informativo quadricromático.

*  Os parâmetros são dados para uma mangueira com 
diâmetro de 15 mm.

Conceito inovador de venda ao metro!
Consulte o seu fornecedor GARDENA.

8605-26 860567    1
Rolo de 25 m, Ø interno 15 mm.

8609-26 860963    1
Rolo de 50 m, Ø interno 15 mm.

8609-22 860925   50 m
Para a venda ao metro (Ø int. 15 mm).

8613 861304    1
Rolo de 25 m, Ø interno 19 mm.

8615-26 861564    1
Rolo de 50 m, Ø interno 19 mm.

8615-22 861526   50 m
Para venda ao metro (Ø interno 19 mm).

8635-26 863568    1
Rolo de 25 m, Ø interno 15 mm.

8639-26 863964    1
Rolo de 50 m, Ø interno 15 mm.

8643 864305    1
Rolo de 25 m, Ø interno 19 mm.

8645-26 864565    1
Rolo de 50 m, Ø interno 19 mm.

4646 464604   20

Disponível somente em caixa expositora de 
20 peças!

8604-32 860420    1
Rolo de 20 m, Ø 15 mm
– 1 adaptador, art. n° 305
– 1 ligação para torneira, art. n° 902
– 1 ligação rápida, art. n° 915
– 1 stop de água, art. n° 913
– 1 lança chuveiro multi-jacto Classic, art. n° 8114
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Carros porta mangueira/Porta mangueiras GARDENA

Carros porta mangueiras Classic, extremamente robustos e estáveis

Carros porta mangueira Classic
Pé de suporte de formato especial para elevada 
estabilidade.
Acabaram-se as mãos sujas (modelos 60 HG e 
100 HG)!
O confortável guia da mangueira enrola 
automatica mente a mangueira de forma 
adequada.

Modelo metálico robusto e estável para 
jardins grandes.
Com guia da mangueira para um enrola-
mento fácil.

Prático porta mangueiras Classic – 
o modelo certo para qualquer situação!

Porta mangueira de parede Classic 
com rolo guia da mangueira
Para enrolar confortavelmente a 
mangueira em pé.
Rolo guia da mangueira para fácil 
 enrolamento e desenrolamento da 
mangueira, mesmo em zonas de canto.

Porta mangueiras de parede Classic
1 Produto para 2 campos de aplicação: 
Para arrumação da mangueira na parede, 
amovível a qualquer momento, para 
 utilização móvel no jardim.

Porta mangueira Classic
Ideal para terraços e pequenos jardins.
Elevada estabilidade graças à construção 
triangular com centro de gravidade 
bastante baixo.
Punho ergonómico para um transporte 
confortável.
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 Designação do artigo Carros porta mangueira/
Porta mangueiras GARDENA 

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Carro porta mangueira metálico 100 
GARDENA
O carro porta mangueira profissional, estável 
e robusto.
Estrutura larga para elevada estabilidade.
Guia da mangueira facilita o enrolamento em 
camadas da mangueira.
Tambor estável em metal galvanizado, 
com manivela de roda livre.
Com stop de água.
Ligação angular da mangueira, evita que esta 
se dobre.
Eixo de ligação rotativo evita que mangueira 
de ligação rode ao enrolar ou ao desenrolar.
Rodas estáveis com perfil especial para 
protecção da relva.
Pode ser convertido para o sistema ”Profi” 
GARDENA com ligação à torneira 2801 do 
sistema Profi.
2 x art. nº 2801, incluído.
Em cartão expositor.

2674 267403    1
Para máx.:
de 100 m de mangueira de 13 mm (1/2"),
de  80 m de mangueira de 15 mm (5/8"),
de  50 m de mangueira de 19 mm (3/4") ou
de  25 m de mangueira de 25 mm (1").
Dimensões (L x P x Al): 55 x 65 x 89 cm.

Carro porta mangueira metálico 60 
GARDENA
Com manípulo de impulsão de altura 
 ajustável: adapta-se à estatura corporal.
Espaço de armazenamento reduzido.
Estrutura de apoio larga para elevada 
 estabilidade.
Tambor estável em metal galvanizado,
com manivela de roda livre.
Protecção anti-gota evita saídas de água 
após utilização.
Rodas perfiladas que deslizam facilmente.
Manípulo de impulsão com protecção 
 ergonómica da mão.
Manga informativa quadricromática.

2681 268103    4
Para máx.:
de 60 m de mangueira de 13 mm (1/2"),
de 50 m de mangueira de 15 mm (5/8") ou
de 35 m de mangueira de 19 mm (3/4").
Dimensões (L x P x Al): 42 x 47 x 60 – 95 cm.

2677 267762   12Carro porta mangueira metálico 
GARDENA equipado
Carro porta mangueira, art. nº 2672, 
já montado e equipado com:
– 25 m de mangueira perfect de 15 mm,
– 2 ligações para torneira, art. nºs 901 – 902,
– 3 ligação rápida para mangueira, art. nº 915,
– 1 stop de água, art. nº 913,
– 1 agulheta de rega, art. nº 941.
Cartão informativo.
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 Designação do artigo Carros porta mangueira/
Porta mangueiras GARDENA 

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Carro porta mangueiras Comfort 
easyRoll plus GARDENA
Características semelhantes ao art. nº 2683, 
todavia de qualidade superior, para trabalho 
especialmente confortável e ergonómico.
Manivela dobrável, situada na parte superior 
do manípulo de impulsão permite dar à 
 manivela de pé: deixa de ser necessário 
dobrar-se.
Com prático depósito para armazenamento 
de pequenas peças, inclusive stop de água.
Montado com cartão blister informativo para 
peças de ligação.

2684 268462    8
Completo com:
1 x 8593 Mangueira Classic SkinTech 1/2" 25 m,
1 x 8102 pistola de rega Comfort,
3 x 915 ligação rápida para mangueira,
1 x 913 stop de água,
1 x 902 torneira,
1 x 900 união para torneira,
1 x 5305 adaptador.
Dimensões (L x P x Al): 43 x 60 x 110 cm.

Disponível somente em embalagem completa de 
8 unidades!

Carro porta mangueira 100 HG Classic 
GARDENA
Para jardins de grandes dimensões.
A confortável guia da mangueira proporciona 
um enrolar certo e uniforme da mangueira. 
Acabaram-se as mãos sujas.
Pé de suporte de formato especial para 
elevada estabilidade.
Nova disposição do punho, que permite a 
qualquer pessoa puxar confortavelmente o 
carro porta mangueira.
Punho com protecção para as mãos.
A ligação angular da mangueira evita que a 
mesma se dobre.
Eixo de ligação rotativo, evita que a ligação 
da mangueira se enrole, quando esta é 
 enrolada ou desenrolada.
Protecção anti-gota, que evita a saída de 
água depois da utilização.
Com manivela manual rebatível e de rotação 
livre.
Rodas perfiladas, que deslizam facilmente.
Para maior fluxo de água, pode ser convertido 
para o sistema “Profi” GARDENA com ligação 
à torneira do sistema “Profi”, art. nº 2801.
Cartão expositor quadricromático.

8006 800600    1
Para máx.:
de 100 m de mangueira de 13 mm (1/2"),
de  80 m de mangueira de 15 mm (5/8") ou
de  50 m de mangueira de 19 mm (3/4").
Dimensões (L x P x Al): 38 x 47 x 88 – 97 cm.

8004 800402    8

Disponível apenas em embalagens com 8 unidades!

Carro porta mangueira 60 HG Classic 
GARDENA
Totalmente montado:
1 carro porta mangueira 8003,
1 mangueira 20 m Classic 13 mm (1/2") 
com peças do Original GARDENA System 
e agulhetas (2 x 915, 2 x 913, 1 x 8114). 
Adicionalmente com peças do sistema para 
ligação à torneira (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 
2 x 915).
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 Designação do artigo Carros porta mangueira/
Porta mangueiras GARDENA 

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Carro porta mangueira 60 TS Classic 
GARDENA
Para jardins médios a jardins de grandes 
dimensões.
Pé de suporte de formato especial para 
elevada estabilidade.
Nova disposição do punho, que permite a 
qualquer pessoa puxar confortavelmente o 
carro porta mangueira.
Espaço de armazenamento reduzido devido a 
punho com regulação em altura:
Punho com protecção para as mãos.
A ligação angular da mangueira evita que a 
mesma se dobre.
Eixo de ligação rotativo, evita que a ligação 
da mangueira se enrole, quando esta é 
 enrolada ou desenrolada.
Protecção anti-gota, que evita a saída de 
água depois da utilização.
Com manivela manual rebatível e de rotação 
livre.
Rodas perfiladas, que deslizam facilmente.
Para maior fluxo de água, pode ser convertido 
para o sistema “Profi” GARDENA com ligação 
à torneira do sistema “Profi”, art. nº 2801.
Cartão expositor quadricromático.

8000 800006    1
Para máx.:
de 60 m de mangueira de 13 mm (1/2"),
de 50 m de mangueira de 15 mm (5/8") ou
de 35 m de mangueira de 19 mm (3/4").
Dimensões (L x P x Al): 38 x 46 x 74 – 97 cm.

8001 800167   16
Conjunto carro porta mangueira Classic 60 TS 
(sem fig.)
Totalmente montado: 1 carro porta mangueira 8000, 
1 mangueira 20 m Classic 13 mm (1/2") com peças do 
Original GARDENA System e agulhetas (2 x 915, 
2 x 913, 1 x 8114).
Adicionalmente com peças do sistema para ligação à 
torneira (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 2 x 915).

Disponível apenas em embalagens com 16 unidades!

2692 269209   18Carro Porta Mangueira equipado 
GARDENA
Pega ajustável em altura para total adaptação 
a todo o tipo de utilizadores.
Prático armazenamento em espaço extrema-
mente reduzido dada a sua pega telescópica 
e ao suporte metálico traseiro recolhivel.
Sistema anti-torção da mangueira graças ao 
conector angular independente da rotação do 
tambor do carro.
Com rodas para uma deslocação facilitada no 
jardim.
Totalmente montado e equipado pronto a 
usar com: 20 m mangueira de 13 mm (1/2").
Ligações GARDENA: 
1 x ligação torneira, art. nº 902,
1 x adaptador art. nº 5305,
3 x ligações rápidas de mangueira, art. nº 915,
1 x ligação stop de água, art. nº 913,
1 x agulheta de rega, art. nº 941.
Painel informativo de venda colorido.

8011 801102    3
Para máx.:
de 50 m de mangueira de 13 mm (1/2") ou
de 40 m de mangueira de 15 mm (5/8").

Carro porta mangueiras 50 GARDENA
Tambor especial e ligação angular para 
 enrolar sem vincos ou torções: a mangueira 
não se dobra, o débito mantém-se constante.
Prática manivela para o enrolamento fácil da 
mangueira.
Rodas largas para deslocação fácil, em todo 
o jardim e caminhos, sem deixar rasto na 
relva.
Terminal especial para impedir que a água 
residual escorra durante o transporte e após 
utilização.
Cartão informativo quadricromático.
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Porta mangueira de parede automático

Novo: Porta mangueira de parede automático 
GARDENA
GARDENA oferece elevado conforto na utilização, 
 segurança no manuseamento e produtos com soluções 
inovadoras e com tecnologias líderes no mercado.

Tecnologia accu, um mercado em crescimento:
Accu-Power agora também nos porta mangueira de 
parede.

Porta mangueira de parede 35 roll-up Li GARDENA
Inovação: o primeiro porta mangueira com motor, para 
enrolamento potente.
Com accu potente, seguro em litio-iónico e indicadores 
LED do nível de carga do acumulador.
Enrolamento automático da mangueira – sem se dobrar, 
sem dar à manivela, sem sujar as mãos.
Ainda mais confortável: puxar a mangueira até compri-
mento desejado – sem esforço e sem emprego de força; 
possibilidade de paragem em qualquer comprimento.
Enrolamento automático da mangueira, confortávelmente 
premindo somente um botão. A mangueira é enrolada com 
segurança e uniformemente.

Porta mangueira de parede  roll-up 
automático
Enrolamento automático da mangueira – 
sem se dobrar, sem dar à manivela, 
sem sujar as mãos.
Modelos com mola potente em aço, 
para enrolamento seguro e confiável.
Puxar o comprimento desejado de 
mangueira – puxão curto na mangueira – 
a mangueira é enrolada uniforme 
e  lentamente.

Todos os modelos estão equipados com 
mangueira de qualidade de 13 mm (1/2").

15 m
Para pequenos jardins e terraços

25 m
Para jardins médios

35 m
Para jardins grandes
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 Designação do artigo Caixas para mangueira de 
parede GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Caixa para mangueira de parede Comfort 
35 roll-up automatic Li GARDENA
Para jardins grandes.
Puxar a mangueira até ao comprimento dese-
jado – sem esforço e sem emprego de força.
Possibilidade de paragem em qualquer 
comprimento.
Enrolamento automático da mangueira, 
de forma confortável, bastando para isso 
carregar num botão.
A mangueira enrola-se por si só de forma 
segura e uniforme.
Funcionamento motorizado e com Accu 
potente e confiável em litio-iónico – possibili-
dade de ser carregado a qualquer momento.
Com indicadores LED do nível de carga.
Com 35 m de mangueira de qualidade 
GARDENA de 13 mm (1/2") para elevado fluxo 
de água.
Rotativo na parede a 180º.
Suporte prático para o armazenamento de 
agulhetas, chuveiros, escovas de limpeza, 
etc GARDENA. 
Está preparada com segurança contra roubo.
Pega de transporte integrada, facilita a 
fixação e a retirada da parede, bem assim 
como o transporte. Stop anti-gota evita a 
saída de água após utilização.
Completa com: 35 m de mangueira de 
 qualidade e 2 m de mangueira de ligação, 
sistema Original de peças GARDENA: 
cada 1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114, 
suporte de parede com parafusos, 
buxas e instruções de montagem, carregador.
Cartão expositor quadricromático.

Caixa para mangueira de parede Comfort 
25 roll-up automatic GARDENA 
Para jardins de dimensões médias
Puxar a mangueira até ao comprimento 
desejado.
Enrolamento automático da mangueira, 
soltar a mangueira por meio de um pequeno 
puxão.
A mangueira enrola-se por si própria, 
de forma segura e uniforme.
Com 25 m de mangueira de qualidade 
GARDENA de 13 mm (1/2") para elevado fluxo 
de água.
Rotativo na parede a 180º.
Suporte prático para o armazenamento de 
agulhetas, chuveiros, escovas de limpeza, 
etc GARDENA. 
Está preparada com segurança contra roubo.
Pega de transporte integrada, facilita a 
fixação e a retirada da parede, bem assim 
como o transporte.
Stop anti-gota, evita a saída de água após 
utilização.
Completa com: 25 m de mangueira de 
 qualidade e 2 m de mangueira de ligação, 
sistema Original de peças GARDENA: 
cada 1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114, 
suporte de parede com parafusos, 
buxas e instruções de montagem.
Cartão expositor quadricromático.

Caixa para mangueira de parede Comfort 
15 roll-up automatic GARDENA
Para terraços e jardins pequenos.
Puxar a mangueira até ao comprimento 
desejado. Enrolamento automático da 
mangueira, soltar a mangueira por meio de 
um pequeno puxão. A mangueira enrola-se 
por si própria, de forma segura e uniforme.
Com 15 m de mangueira de qualidade 
GARDENA de 13 mm (1/2") para elevado fluxo 
de água. Rotativo na parede a 180º.
Suporte prático para o armazenamento de 
agulhetas, chuveiros, escovas de limpeza 
GARDENA. 
Pega de transporte integrada facilita a fixação 
e a retirada da parede, bem assim como o 
transporte. Stop anti-gota evita a saída de 
água após utilização.
Completa com: 15 m de mangueira de 
 qualidade e 2 m de mangueira de ligação, 
sistema Original de peças GARDENA: 
cada 1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114, 
suporte de parede com parafusos, 
buxas e instruções de montagem.
Cartão expositor quadricromático.

8022-20 802208   1
novo
Comprimento da mangueira: 15 m.
Diâmetro da mangueira: 13 mm (1/2").
Funcionamento: mola em aço.
Dimensões (C x L x Al): 47,7 x 21,2 x 39,5 cm.

8023-20 802307   1
novo
Comprimento da mangueira: 25 m.
Diâmetro da mangueira: 13 mm (1/2").
Funcionamento: mola em aço.
Dimensões (C x L x Al): 59,3 x 25 x 54,2 cm.

8024-20 802406   1
novo
Caixa para mangueira de parede Comfort 
35 roll-up automatic GARDENA
Comprimento da mangueira: 35 m.
Diâmetro da mangueira: 13 mm (1/2").
Funcionamento: mola em aço.
Dimensões (C x L x Al): 59,3 x 25 x 54,2 cm.

8025-20 802505   1
novo
Comprimento da mangueira: 35 m.
Diâmetro da mangueira: 13 mm (1/2").
Funcionamento: motor.
Potência do Accu: 18 V / 1,5 Ah.
1 carregamento do accu: é suficiente para desenrolar 
a mangueira completamente aprox. 50x
Dimensões (C x L x Al): 59,3 x 25 x 54,2 cm.
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 Designação do artigo Carros porta mangueira/
Porta mangueiras GARDENA 

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Porta Mangueiras de parede Classic 
GARDENA
Para armazenar a mangueira na parede.
Fácil (des)enrolamento da mangueira, 
devido ao separado guia da mangueira que 
pode ser montado na parede individualmente 
(até mesmo em  esquinas).
Estável suporte de metal para fixação à 
parede.
Ergonómica pega para fácil transporte após o 
uso.
Ligações angulares evitam torções e vincos 
na  mangueira.
Completo com ligações de torneira 
GARDENA.
Pode ser convertido para o sistema “Profi”
Maxi-Flow c/a ligação de torneira, art. nº 2801.
Protecção anti-gotejante: ligue com um click 
o final da mangueira ao bocal, após o uso.
Cartão expositor quadricromático.

2650 265003    1
Para máx.:
de 60 m de mangueira de 13 mm (1/2"),
de 50 m de mangueira de 15 mm (5/8") ou
de 35 m de mangueira de 19 mm (3/4").

Conjunto porta mangueira de parede 50 
 Classic GARDENA
Para jardins pequenos a jardins médios.
1 Produto para 2 campos de aplicação:
Para arrumação da mangueira na parede; 
amovível em qualquer altura para utilização 
móvel no jardim. 
Com manivela manual rebatível e de rotação 
livre.
Inclui suporte para parede, buchas e para-
fusos.
Com cartão informativo quadricromático.
Na embalagem.

8009 800907   12
Totalmente montado: 
1 porta mangueira de parede, 1 mangueira 20 m Classic 
13 mm (1/2") com peças do Original GARDENA System 
(1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114).
Adicionalmente com peças do sistema para ligação à 
torneira (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 2 x 915). 

Disponível apenas em embalagens com 12 unidades!

Porta mangueira 50 Classic GARDENA
Para jardins pequenos a jardins médios.
Para o prático transporte da mangueira e para 
um espaço de arrumação da mangueira 
 reduzido. Elevada estabilidade graças à união 
lateral das peças de 3 pontos. Punho ergo-
nómico para um transporte confortável.
A ligação angular da mangueira evita que a 
mesma se dobre. Eixo de ligação rotativo, 
evita que a ligação da mangueira se enrole, 
quando esta é enrolada ou desenrolada. 
Protecção anti-gota, que evita a saída de 
água depois da utilização. Com manivela 
manual rebatível e de rotação livre.
Cartão expositor quadricromático.

8007 800709    1
Para máx.:
de 50 m de mangueira de 13 mm (1/2"),
de 40 m de mangueira de 15 mm (5/8") ou
de 30 m de mangueira de 19 mm (3/4").

Conjunto porta mangueira 10 Classic 
GARDENA
Para terraços e pequenos jardins.
Para o confortável transporte da mangueira e 
para um espaço de arrumação da mangueira 
reduzido. Elevada estabilidade graças à união 
lateral das peças de 3 pontos.
Totalmente montado: 1 porta mangueira, 
1 mangueira 10 m Classic 13 mm (1/2") com 
peças do Original GARDENA System (1 x 915, 
1 x 913, 1 x 8114).
Adicionalmente com peças do sistema para 
ligação à torneira (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 
2 x 915). 
Cartão expositor quadricromático.

8010 801003   12

2691 269100   18Porta Mangueira equipado GARDENA
Prático armazenamento em espaço extrema-
mente reduzido dada a sua pega telescópica 
e ao suporte metálico traseiro recolhivel.
Sistema anti-torção da mangueira graças ao 
conector angular independente da rotação do 
tambor do carro.
Totalmente montado e equipado pronto a 
usar com: 20 m mangueira de 13 mm (1/2").
Ligações GARDENA: 
1 x ligação torneira, art. nº 902, 
1 x adaptador, art. nº 5305,
3 x ligações rápidas de mangueira, art. nº 915,
1 x ligação stop de água, art. nº 913,
1 x agulheta de rega, art. nº 941.
Painel informativo de venda colorido.
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 Designação do artigo Carros porta mangueira/
Porta mangueiras GARDENA 

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Conjunto cassete de mangueira 15 Classic 
GARDENA
Para utilização em actividades de campismo, 
lazer e desportos aquáticos.
Arrumação fácil e de espaço reduzido, 
com manivela manual rebatível e punho de 
transporte.
Mangueira em tecido (diâmetro 11 mm).
Completo com peças do sistema Original 
GARDENA e agulhetas.
Pronto a utilizar – basta apenas desenrolar o 
comprimento de mangueira necessário.
Cartão expositor quadricromático.

2662 266208    1
Com mangueira de qualidade 16,5 m 
(15 m + 1,5 m jogo de ligação).

Conjunto de ligação GARDENA
Para a ligação à torneira dos carros/suportes 
porta mangueira. 150 cm de mangueira 
Comfort de 13 mm (1/2"), completamente
equipado com peças do Sistema Original 
GARDENA: 1 x art. nº 901, 2 x art. nº 915.
Cartão informativo quadricromático.

Cassete de mangueira plana roll-fix 
Classic GARDENA
Cassete de mangueira plana com automático 
de segurança: impede que a caixa de suporte 
seja danificada ao colocar-se a mangueira em 
situação involuntária de sobrepressão de água.
Garante também que depois de utilizada, 
ao ser enrolada, a água seja vazada.
Pressão de rebentamento superior a 25 bar.
Completa com peças do Original GARDENA 
System e agulheta.
Caixa expositora quadricromática.

708 070805    5

756 075602    3
Roll-fix 15 – 15 m

757 075701    3
Roll-fix 20 – 20 m

2663 266307   10

Conjunto cassete de mangueira 15 Classic (sem fig.)
Oferta sazonal a um preço especial.
Em atractivo expositor.
Conteúdo: 10 x Conjunto cassete de mangueira 15 
Classic, art. n° 2662.
Disponível apenas em expositor com 10 unidades!

238 023801    5

239 023900   10

O porta mangueiras Original GARDENA 
System
Prático, pendura, a mang. e peças do Original 
GARDENA System c/apoio intermédio.
Material sintético inquebrável. Avulso.

O porta mangueiras pequeno, barato e 
com dispositivo de fixação à parede
Prático p/peças do Original GARDENA 
System.
Material sintético inquebrável.
Avulso.

Suporte de parede para mangueira 
GARDENA
Sistema de mangueira de jardim indeformável 
e à prova de pressão.
Pressão de rebentamento: 20 bar.
Garantia de 8 anos para a mangueira.
Completo com suporte de parede para 
mangueira e torneiras.
Expositor em palete de cartão.

706 070669   30

Disponível somente em expositor de 30 peças!

Promoção
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Agulhetas e pistolas GARDENA

 Designação do artigo GARDENA
Agulhetas/Pistolas

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Para cada utilizador o 
modelo  adequado

O sortido mais requisitado destingue-se 
por:
Consequente direccionamento para as 
necessidades do utilizador.
Orientação estreita no sentido das 
 exigências do mercado.
Elevada aceitação junto do mercado 
e dos utilizadores.
Materiais trabalhados e de elevada 
 qualidade.
Design ergonómico e funcional.

8101 810104    5

8153 815307    5

8157 815703   24

Disponível somente em expositor de 24 peças!

Promoção

Agulheta ajustável Premium GARDENA
A agulheta Premium ergonómica, num 
moderno e atractivo design.
Fabrico robusto metal/plástico com elementos 
anti-derrapantes em plástico macio, para um 
manuseamento agradável.
Jacto de água ajustável sem escalonamento, 
do jacto total à neblina fina.
Operação a uma mão.
Ajuste e bloqueio da quantidade de fluxo, 
sem escalonamento.
Casquilho da agulheta robusto e imperdível.
Forma de apresentação:
cartão quadricromático.

Agulheta ajustável Premium GARDENA – 
Promoção
Conteúdo: 24 x Agulheta ajustável Premium 
8153 com stop de água 8168, num expositor 
muito atractivo.

Pistola metálica Premium GARDENA
O modelo de pistola Premium, adequada para a 
limpeza e rega fina.
Fabrico em metal/plástico estável, com elementos 
em plástico macio maneável, para manuseamento 
agradável.
Regulação contínua do jacto de água, desde o 
jacto total até à neblina fina.
Dosagem sem escalonamento do fluxo de água.
Gatilho de impulsos com bloqueio.
Casquilho robusto e imperdível.
Forma de apresentação: cartão informativo 
 quadricromático.

Para os amantes da 
 jardinagem
Ideal para utilizações longas e 
frequentes em jardins grandes.
Materiais de elevada qualidade 
em metal e plásticos muito 
 estáveis com repartição optimi-
zada do peso.
Proporções optimizadas do 
punho e mecanismos de 
operação, tornam o trabalho 
muito confortável.
Design moderno e exigente.

Para quem tem o hobby da 
jardinagem
Adequado especialmente para 
utilização regular em jardins 
médios.
Elementos integrados em 
plástico macio, proporcionam 
manuseio confortável e sem 
deslizes.
Fluxo de água regulável sem 
escalonamento e individual.
Design ergonómico.Para quem se inicia no sistema

Excelente na utilização ocasional em pequenos 
jardins ou em terraços.
Produtos de rega com equipamento básico.
Fabrico clássico e compacto.



8114-20 811408   24
Cartão quadricromático.
8114-50 811453   35
Avulso.
Disponível somente em embalagem completa de 
35 peças!

8115 811507   10
Cartão informativo quadricromático.

8115-50 811552   20
Avulso em cartão.

Disponível somente em embalagem de 20 peças!

8116 811606   48

Expositor colorido muito atractivo com 48 blisters.
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 Designação do artigo Agulhetas GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Promoção

Pistola de rega por impulsos Classic 
GARDENA
Modelo compacto, pequeno.
Manuseamento agradável, devido a elementos
integrados em plástico macio.
Ideal para limpar e regar suavemente.
Dois tipos de jactos ajustáveis:
Jacto total ou neblina fina.
Gatilho de impulsos e bloqueio com 
 elementos agradáveis em plástico macio.

Pistola de rega por impulsos Classic 
GARDENA – Promoção
Oferta especial com ligação rápida.
Para mangueira com Ø int. 13 – 15 mm.
Conteúdo: 1 pistola de rega por impulsos 
Classic, art. nº 8115, 1 ligação rápida, 
art. nº 915.
Cartão blister informativo quadricromático.

Agulheta Classic GARDENA
O modelo clássico de agulheta.
Os elementos integrados em plástico macio, 
tornam agradável o seu manuseamento.
Ideal para limpar e regar suavemente.
Jacto de água regulável sem escalonamento 
desde o jacto total à neblina fina.
Com casquilho imperdível.
Forma de apresentação: avulso.

Pistola de rega por impulsos Comfort 
GARDENA
O confortável modelo de agulheta para 
limpeza e rega fina.
Jacto de água regulável sem escalonamento, 
desde o jacto total até à neblina fina.
Com elementos em plástico macio, para 
manuseamento confortável.
Dosagem do fluxo de água continuamente 
regulável.
Gatilho de  impulsos ergonómico com 
 confortável bloqueio.
Casquilho imperdível e robusto.
Forma de apresentação: cartão informativo 
 quadricromático.

Pistola de rega por impulsos Classic 
GARDENA
Modelo compacto, pequeno.
Manuseamento agradável, devido a elementos
integrados em plástico macio.
Ideal para limpar e regar suavemente.
Dois tipos de jactos ajustáveis: jacto total ou 
neblina fina.
Dosagem da quantidade de água continua-
mente regulável. Gatilho de impulsos e 
bloqueio com elementos agradáveis em 
plástico macio.
Forma de apresentação: cartão informativo 
 quadricromático.

Agulheta ajustável Plus Comfort 
GARDENA
A agulheta clássica, Jacto de água continua-
mente ajustável desde o jacto total até à 
neblina fina.
Casquilho da agulheta imperdível.
Forma de apresentação:
blister quadricromático.

2041 204101   24
Cartão quadricromático.

8100 810005    5

8117 811705   10
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 Designação do artigo Pistolas de Chuveiro 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

8107 810708    5

8154 815406    5

8106 810609    5

8102 810203    5

Pistola de chuveiro ajustável GARDENA 
Premium
A pistola Premium ergonómica, num moderno 
e atractivo design.
Fabrico robusto metal/plástico com elementos 
anti-derrapantes em plástico macio, para um 
manuseamento agradável.
Três tipos de jactos ajustáveis:
chuveiro suave, neblina fina e jacto total.
Com anel em plástico macio na cabeça do 
chuveiro, para protecção contra danos.
Operação a uma mão.
Ajuste e bloqueio da quantidade de fluxo, 
sem escalonamento.
Forma de apresentação:
cartão quadricromático.

Pistola de chuveiro ajustável GARDENA 
Premium – Promoção
Conteúdo: 24 x Agulheta ajustável Premium 
8154 com stop de água 8168, num expositor 
muito atractivo.

Pistola metálica multifunções Premium 
GARDENA
Pistola metálica Premium para as mais 
 variadas tarefas de rega e limpeza.
Modelo em metal/plástico estável com 
 distribuição optimizada do peso e elementos 
em plástico macio para agradável manusea-
mento.
Quatro tipo de jactos: chuveiro suave, 
jacto preciso, jacto forte e jacto plano.
Gatilho de impulsos ergonómico com 
 confortável bloqueio.
Cabeça de chuveiro robusta.
Forma de apresentação: cartão informativo 
quadricromático.

Pistola multifunções Comfort GARDENA
O confortável modelo de chuveiro para 
 variadas tarefas de rega e limpeza.
Quatro tipo de jactos: chuveiro suave, 
jacto preciso, jacto forte e jacto plano.
Com elementos em plástico macio para 
manuseamento agradável.
Dosagem do fluxo de água sem escalona-
mento.
Gatilho de impulsos ergonómico com 
bloqueio confortável.
Com anel em plástico macio na cabeça da 
pistola, para protecção contra danos.
Forma de apresentação: cartão informativo 
quadricromático.

Pistola de chuveiro/jacto Comfort 
GARDENA
O confortável modelo de chuveiro ideal para 
limpeza e para rega superfícies de forma 
cuidadosa.
Três tipos de jacto: chuveiro suave, neblina 
fina e jacto forte. Com elementos em plástico 
macio para manuseamento agradável.
Dosagem do fluxo de água sem escalona-
mento. Gatilho de impulsos ergonómico com 
bloqueio confortável. Com anel em plástico 
macio na cabeça do chuveiro para protecção 
contra danos.
Forma de apresentação: cartão informativo 
 quadricromático.

8158 815802   24

Disponível somente em expositor de 24 peças!

Promoção



8103 810302   30

Disponível somente em expositor de 30 peças!

8121 812153   15
Avulso. Código EAN.

8122-22 812221   24

Disponível somente em embalagem completa de 
24 peças!

8120 812009    5
Cartão informativo quadricromático.

8120-50 812054   15
Avulso em cartão.

Disponível somente em 
 embalagem completa de 15 peças!

8185-24 818544   24

Disponível somente em embalagem completa de 
24 peças!
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 Designação do artigo Pistolas de Chuveiro 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Promoção

Promoção

Promoção

Promoção

Pistola de chuveiro/jacto Comfort 
GARDENA – Promoção
Promoção da estação actual.
Conteúdo:
30 blisters cada um com 1 x pistola chuveiro/ 
ligação de mangueira 915.
Em expositor muito atractivo.

Pistola de rega multifunções Classic 
GARDENA
Modelo compacto e prático.
Manuseamento confortável devido aos 
componentes em plástico macio.
Para todos os trabalhos de rega e limpeza.
4 tipos de jacto à escolha:
Jacto forte, jacto plano, chuveiro suave e 
neblina fina.
Gatilho de bloqueio em plástico macio.

Pistola de rega multifunções Classic 
GARDENA
Mesmo modelo acima referido com vantagem 
promocional.
Inclui ligação de mangueira.

Chuveiro por impulsos Classic GARDENA
Modelo pequeno e compacto.
Os elementos integrados em plástico macio, 
tornam agradável o seu manuseamento.
Ideal para a rega de plantas envasadas e 
superfícies.
Com regulação sem escalonamento de 
 quantidades.
Gatilho de impulsos e bloqueio contínuo com 
elementos agradáveis em plástico macio.

Pistolas Comfort Duo GARDENA – 
Promoção
Oferta de estação atractiva a um preço 
 especial.
O modelo compacto, confortável, ideal para 
a rega de plantas envasadas e pequenas 
superfícies.
Dois tipos de jacto: jacto perlado suave e 
jacto neblina fina.
Com elementos em plástico macio para 
manuseamento agradável.
Manejável a uma mão.
Quantidade de fluxo de água regulável e 
bloqueável em contínuo.
Completo com stop de água grátis.
Avulso em cartão.

8190 819008    24

Disponível somente em expositor de 24 peças!

Pistola de rega + contador de água 
GARDENA – Promoção
Ideal para rega de flores e de maciços.
Dois tipos de jacto à escolha: chuveiro suave 
ou jacto suave e preciso.
Fluxo de água regulável em contínuo.
Gatilho de impulsos ergonómico e bloqueio 
confortável, para fecho prático com um só 
dedo.
Anel de proteção em plástico, na cabeça da 
pistola.
Oferta especial de um contador de água, a 
solução ideal para controlar e optimizar o 
consumo de água no jardim.
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 Designação do artigo GARDENA
Lanças de rega e duches

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

8155 815505    5

8109 810906    6

1936 193603    6

Lança chuveiro GARDENA Premium
A lança chuveiro Premium, num moderno e 
 atractivo design. Fabrico robusto metal/
plástico com elementos anti-derrapantes em 
plástico macio, para um manuseamento 
confortável. Três tipos de jactos ajustáveis: 
chuveiro suave, neblina fina e jacto total.
Com anel em plástico macio na cabeça do 
chuveiro, para protecção contra danos.
Operação a uma mão. Ajuste e bloqueio da 
quantidade de fluxo, sem escalonamento.
Com possibilidade de ser pendurada, para 
armazenamento com economia de espaço.
Comprimento: 90 cm.
Forma de apresentação: cartão informativo 
 quadricromático.

Não comercializado em Portugal

Pistola lança chuveiro GARDENA Comfort
O lança chuveiro confortável para a rega com 
grande alcance.
Três tipos de jacto: chuveiro suave, neblina 
fina e jacto forte.
Com elementos em plástico macio para 
manusea mento agradável. Dosagem do fluxo 
de água sem escalonamento. Gatilho de 
impulsos ergonómico com bloqueio confor-
tável. Com anel em plástico macio na cabeça 
do chuveiro para protecção contra danos. 
Possibilidade de ser pendurada, possibili-
tando a sua arrumação com economia 
espaço. Comprimento 90 cm.
Forma de apresentação: cartão informativo 
 quadricromático.

Lança de rega para cestos suspensos 
Classic GARDENA
Para a rega local de cestos suspensos com 
flores em locais inacessíveis.
Fluxo infinitamente ajustável.
Punho com válvula de mão e gatilho de fecho.
Cartão quadricromático.

8119 811903    6
Cartão informativo quadricromático.

8119-50 811958   10
Avulso em cartão.

Disponível somente em 
 embalagem completa de 10 peças!

Chuveiro Classic GARDENA
Os elementos integrados em plástico macio, 
tornam agradável o seu manuseamento.
Ideal para a rega de plantas envasadas e 
superfícies.
Com regulação e bloqueio sem escalona-
mento do jacto de água.

Pistola de rega Classic  GARDENA – 
Promoção
Oferta especial com stop de água.
Para mangueira com Ø int. 13 – 15 mm.
Conteúdo:
1 pistola de rega Classic, art. nº 8120,
1 stop de água, art. nº 913.

8183 818308   36
novo

Disponível somente em expositor de 36 peças!

Promoção



27

960 096003    2
Altura: 220 cm.

962 096210   20
Altura: 207 cm.

Disponível somente em embalagem com 20 peças!
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Chuveiros, duches GARDENA

 Designação do artigo Agulhetas, duches 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

A gama de Duches de jardim GARDENA

Tomar duche ao ar livre, tão confortável 
com na sua casa de banho.
As funções do produto orientadas para um 
elevado aproveitamento, proporcionam 
uma boa aceitação junto do consu midor 
final.

Duche de jardim Trio
Cabeça de duche grande e amovível, 
com dois tipos de jacto à escolha, 
chuveiro suave para tomar duche ou 
neblina fina para refrescar.
Agulhetas de chuveiro ajustáveis para 
refrescar suavemente.
Altura ajustável sem escalonamento.
Fluxo de água facilmente regulável.

Promoção

Duche de Jardim solo GARDENA
O prazer refrescante nos dias quentes!
Com pino: fácil de enterrar na relva e colocar 
no suporte do chapéu-de-sol.
Regulação sem escalonamento da altura, 
através de botão de pressão.
Com válvula de regulação e bloqueio, para a 
regulação das quantidades.
Grande cabeça de chuveiro com jacto de 
chuveiro suave.
Cartão informativo quadricromático,
e atractivo expositor de venda promocional.

Não comercializado em Portugal

Duche de jardim trio GARDENA
Tomar duche ao ar livre tão confortável como 
na casa de banho.
Com tripé fácil de montar em qualquer lado.
Cabeça de chuveiro com altura regulável e 
amovível com 1,3 m de mangueira.
2 tipos diferentes de jacto à escolha:
chuveiro suave e largo ou neblina suave 
 ajustável.
Regulação sem escalonamento da altura.
Com válvula de regulação e bloqueio, para a 
regulação da água.
Cartão informativo quadricromático.
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Aspersores GARDENA

 Designação do artigo Aspersor multi super fícies 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Aspersor multisuperfícies AquaContour automatic.
A inovação na rega do jardim

O confortável aspersor multisuperfícies 
AquaContour automatic, o qual rega 
quase todos os contornos do jardim 
 individualmente, até 350 m2.
O AquaContour automatic GARDENA 
chega facilmente, com os seus variados 
alcances programáveis, a todos os 
cantos do jardim.
Cobertura de superfícies individuais, 
devido a alcances variáveis.
Podem ser memorizados até 50 pontos 
de contorno.
Economizador de água, devido a cober-
tura definida da superfície.

Dois contornos de jardim diferentes, 
p.ex. à frente A  e atrás B  da casa, 
são facilmente programáveis podendo 
ser chamados de novo a qualquer 
momento.

2 suportes fixadores de solo, para o posiciona-
mento seguro e exacto do aspersor, na superfície 
progamada a regar.

A pressão de funcionamento (bar) determina a área regada!
Os dados de capacidade referem-se à pressão de funcionamento de 4 bar 
no aspersor.

8133 813303   1Aspersor multisuperfícies AquaContour 
automatic Comfort GARDENA
O aspersor confortável para a rega individual de 
quase todos os contornos do jardim.
Dois contornos de jardim diferentes, p.ex. à 
frente e atrás da casa, são facilmente programá-
veis podendo ser chamados de novo a qualquer 
momento.
Podem ser memorizados individualmente até 
50 pontos de rega por programa.
Teclado em folha metálica resistente à sujidade, 
com orientações claras para o operador, para 
fácil programação.
Cabeça do aspersor com injectores em plástico 
macio, para distribuição de água uniforme.
Sector de rega: 25° – 360°, ajustável através de 
anéis de ajuste.
Alcance: 2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m (4 bar) com 
memorização  variável.
Área de rega: máx. 350 m2.
Com 2 cápsulas para o solo, para o posiciona-
mento seguro e exacto do aspersor, na super-
fície programada a regar.
Aspersor com dois pinos, para a fixação do 
 aspersor à cápsula do solo.
Cartão expositor quadricromático.
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Aspersores Oscilantes GARDENA

 Designação do artigo Aspersores Oscilantes 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

A pressão de funcionamento (bar) está de acordo com a 
 super fície regada!
As indicações da potência  baseiam-se numa pressão de 
funcionamento de 4 bar diante do  aspersor.

Aspersor para grandes 
 superfícies
Para superfícies até 490 m2.
Regulação precisa dos 
secto res ou rega por circulo 
completo.
O alcance pode ser 
 ajus ta do individualmente.

Aspersor circular
Oferta completa para cada 
 exigência.
Desde o aspersor  simples 
para pequenas superfícies 
até ao modelo técnico de 
primeira  qualidade.

8151 815109   2Aspersor oscilante Premium 250 
GARDENA
O aspersor oscilante Premium, num moderno 
e atractivo design. Fabrico robusto metal/
plástico com elementos em plástico macio 
para um  manuseamento agradável. Alcance 
regulável sem escalonamento. Fila de injec-
tores, em plástico macio, para rega  uniforme.
Área de rega: 105 m2 – máx. 250 m2

Alcance ajustável: 7 m2 – máx.  17 m2

Largura de rega: máx.  15 m2

Não comercializado em Portugal

A rega ideal para cada 
jardim

Aspersor de rega fina e 
 multisuperfícies
Para a rega de pequenas  superfícies, 
de 10 a 130 m2.
Com inúmeras possibilidades de 
regulação.

Novo: Aspersor oscilante Polo
Para uma rega homogénea e sem 
 charcos em superfícies rectangulares e 
quadradas.
Resistente a ruptura, graças a tubo 
pulverizador com reforço de alumínio e 
acoplamento de atrito.
Alcance regulável sem escalonamento.
Para superfícies de 90 a 280 m2.

1975 197502   4Aquazoom Comfort 350/2 GARDENA
Aspersor para a rega de diferentes superfícies 
rectangulares.
Área de rega: 28 m2 – máx. 350 m2

Alcance da rega
regulável sem
escalonamento: 7 m2 – máx.  21 m2

Largura de rega regulável
individualmente: 4 m2 – máx.  17 m2
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 Designação do artigo Aspersores Oscilantes 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1971 197106   4

Não comercializado em Portugal

Aquazoom Comfort 250/1 GARDENA
Aspersor para a rega individual de pequenas 
superfícies rectangulares.
Área de rega: 105 m2 – máx. 250 m2

Alcance da rega
regulável sem
escalonamento: 7 m2 – máx.  17 m2

Largura de rega: máx.  15 m2

Aspersor oscilante Polo 280 Classic 
GARDENA
Rega uniforme graças aos pulverizadores de 
precisão. Alcance regulável sem escalona-
mento. Tubo pulverizador com reforço de 
alumínio para elevada resistência à ruptura.
Isento de manutenção, devido a filtro de 
malha fina para impurezas em aço inoxidável.
Área de rega: 120 m2 – máx. 280 m2

Alcance regulável: 8 m2 – máx.  18 m2

Largura de rega: máx.  16 m2

2084 208406   5

Aspersor oscilante Polo 250 Classic 
GARDENA
Rega uniforme graças aos pulverizadores de 
precisão. Alcance regulável sem escalona-
mento. Tubo pulverizador com reforço de 
alumínio para elevada resistência à ruptura.
Isento de manutenção, devido a filtro de 
malha fina para impurezas em aço inoxidável.
Área de rega: 110 m2 – máx. 250 m²
Alcance regulável: 8 m2 – máx.  18 m2

Largura de rega: máx.  14 m2

2083 208307   5

8127 812702   5
novo

ZoomMaxx GARDENA
Aspersor oscilante compacto para a rega de 
jardins pequenos a médios.
Distribuição de água uniforme, devido a 
16 injetores em plástico macio e regulação da 
quantidade de água.
Área de rega: 9 m2 – máx. 216 m2

Alcance da rega
regulável sem
escalonamento: 3 m2 – máx.  18 m2

Largura de rega regulável
individualmente: 3 m2 – máx.  12 m2

Fase de transição: novo design 2013
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 Designação do artigo Mangueiras Micro 
 perfuradas GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

 Designação do artigo Mangueira transpirante 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

 Designação do artigo Aspersores Oscilantes 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Mangueira micro perfurada GARDENA
Chuvisco fino para canteiros, orlas e zonas 
estreitas.
Disponível em comprimentos fixos, equipada 
com ligações do sistema Original GARDENA.
Prolongável através da simples junção
(comp. máx. 22,5 m).
Pode ser encurtada individualmente:
cortar a mangueira no tamanho desejado, 
voltar a montar as peças de ligação.
Mangueira com 10 anos de garantia.
Em rolos com cartão quadricromático.

Conjunto de uniões para mangueiras 
micro perfuradas GARDENA
Conjunto de uniões para as extremidades da 
mangueira micro perfurada.
Cartão blister quadricromático.

Não comercializado em Portugal

Mangueira transpirante GARDENA
Totalmente equipada.
Com válvula para regulação do fluxo e da 
pressão da água.
Poderá ser encurtada ou prolongada até 30 m.
Em bobines com cartões mostruários 
 quadricromáticos.

995 099509   5
Comprimento 7,5 m, laranja.

996 099608   5
Comprimento 15 m, laranja.

5316 531603   6

1968 196802   5
Comprimento 7,5 m.

1969 196901   5
Comprimento 15 m.

Aspersor oscilante Polo 220 Classic 
GARDENA
Alcance regulável sem escalonamento.
Isento de manutenção, devido a filtro de 
malha fina para impurezas em aço inoxidável.
Área de rega: 90 m2 – máx. 220 m2

Alcance regulável: 7 m2 – máx.  17 m2

Largura de rega: máx.  13 m2

2082 208208   10

Disponível apenas em embalagens de 10 unidades!

Aspersor oscilante Polo Classic  
GARDENA – Promoção Especial
Oferta sazonal a um preço especial.
Conteúdo: 60 aspersores oscilantes Polo 220.
Em atractivo expositor.

2081 208109   60

Disponível apenas em expositor com 60 unidades!

Promoção

Fase de transição: novo design 2013



2062 206204   4

2060 206006   4

2065 206501   4
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 Designação do artigo Aspersores circulares 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Aspersor por circulo total ou parcial 
Tango Comfort GARDENA
O aspersor especialmente silencioso e de 
manuseamento simples apropriado para 
superfícies pequenas a grandes.
Superfície de rega: 9 – máx. 310 m2

Área de rega: Ø 3 – máx.  20 m2

Rega com os seus injectores de precisão 
qualquer sector de 5° a 360°.
Alcance e fluxo de água são ajustados 
 directamente no aspersor consoante 
 necessidades.
Com filtro para sujidade, amovível para 
limpeza. Suporte para funcionamento seguro 
e instalação móvel.
Dois maciços espigões em metal proporcio-
nam posição optimizada mesmo em declives 
ou terrenos irregulares.
Cartão expositor quadricromático.

Aspersor circular Mambo Comfort 
GARDENA
O confortável aspersor circular para 
 superfícies pequenas a grandes.
Superfície de rega: 9 – máx. 310 m2

Área de rega: Ø 3 – máx.  20 m2

Ajuste individual da superfície a regar, através 
da cabeça rotativa dos injectores de precisão.
Ajuste preciso do alcance, regulando a 
 quantidade de fluxo de água.
Com filtro para sujidade, amovível para 
limpeza.
Suporte para funcionamento seguro e 
 instalação móvel.
Dois maciços espigões em metal proporcio-
nam posição optimizada mesmo em declives 
ou terrenos irregulares.
Cartão expositor quadricromático.

Aspersor circular Samba Classic 
GARDENA
O prático aspersor para superfícies pequenas 
a médias.
Superfície de rega: máx. 250 m2

Área de rega: Ø 3 – máx.  18 m2

Distribuição de água uniforme e sem charcos, 
devido às sintonizadas cabeças de precisão 
dos injectores.
Com filtro para sujidade, amovível para 
limpeza.
Suporte para funcionamento seguro e 
 instalação móvel.
Dois maciços espigões em metal proporcio-
nam posição optimizada mesmo em declives 
ou terrenos irregulares.
Cartão expositor quadricromático.

Aspersor circular Vario Comfort GARDENA
Superfície de rega: máx. 225 m2

Área de rega: máx.  17 m2

7 sectores de rega em passos de 45°, desde 
90° até 360°.
Turbina de rotação especial para uma maior 
eficiência na distribuição da água.
Direcção do jacto ajustável individualmente.
Vários aspersores podem ser ligados em linha 
(substitua a tampa no pino pela ligação de 
torneira 901 ou pela 2801 do sistema Profi 
“Maxi-flow”).
Filtro de malha fina para filtrar a água.
Cartão informativo quadricromático.

Aspersor circular Vario Comfort GARDENA
Com as mesmas características técnicas que 
o art. nº 1949, mas com um estável e robusto 
suporte de plástico com inserção em metal.
Cartão expositor quadricromático.

1949 194907   5
Completo com pino.

1948 194808   5
Completo com base de apoio.
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GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Promoção

Aspersor circular Classic GARDENA
Superfície de rega: máx. 130 m2

Amplitude de aspersão: máx. 13 m diâm.
Rega uniforme de superfícies pequenas a 
médias.
Cartão transparente quadricromático.

Aspersor de rega fina Classic GARDENA
A uma pressão de 4 bar.
Superfície de rega: máx. 100 m2.
Zona de aspersão: máx. 11 m diâm.
O aspersor indicado para rega de pequenos 
jardins.
Funcionamento estável com pino de fixação 
ou base de apoio.
Forma de oferta: Cartão blister informativo 
quadricromático para apresentação em 
 expositores.

Não comercializado em Portugal

Não comercializado em Portugal

Aspersor de 4 superfícies Twist Classic 
GARDENA – Promoção Especial
Oferta actual da estação.
Somente um aspersor para 4 superfícies.
Fácil ajuste das superfícies, bastando para
isso rodar o disco selector:
Circulo: Ø máx. 10 m /  80 m2

Semi-circulo: r = máx. 8 m / 100 m2

Quadrada: máx. 8 x 8 m /  64 m2

Rectangular: máx. 16 x 2 m /  32 m2

Pino de fixação para instalação variável.
Conteúdo: 60 cartões blister, cada com
1 x aspersor de 4 superfícies e mangueira 915.
Em atractivo expositor.

Não comercializado em Portugal

1953 195300    6
Aspersor circular com pino de fixação.

1951 195102    6
Aspersor com pino de fixação.

2068 206808   60

Disponível somente em expositor com 60 unidades!
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Aspersores de longo alcance GARDENA

 Designação do artigo Aspersores de longo 
alcance GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Novo design, manuseamento optimizado
e leitura melhorada do funcionamento

Em plástico ou combinação metal/plástico ou como 
aspersor de engrenagens muito silencioso.

Botão de ajuste com 
elementos em plástico 
macio para a regulação 
confortável do alcançe.

Clara leitura do sector 
de rega ajustado.

Extremamente silencioso devido 
a engrenagem de turbinas de 
vários estágios.

A pressão de funcionamento (bar) está de acordo com a  super fície regada!
As indicações da potência  baseiam-se numa pressão de funcionamento de 
4 bar diante do  aspersor.

8137 813709   6

8136 813600   5

8135 813501   5

Cabeça de aspersor de impulsos por 
circulo total ou parcial Premium GARDENA
Fabricado em robusto plástico e metal.
Anéis de regulação especiais, ordenados, 
para ajuste fácil e preciso dos sectores de 
25º a 360º.
Com martelo metálico e bico ejector em latão, 
muito preciso.
Punho rotativo grande, com elementos em 
plástico macio, para ajuste confortável e sem 
escalonamento do alcance do arremesso de 
5 até máx. 12,5 m.
Superfície de rega de 75 a 490 m2.
Instalação fácil, bastando para isso
enroscá-lo no tripé ou no tubo de 
 abastecimento da água.
Rosca de ligação 21 mm (G 1/2).
Cartão blister quadricromático.

Aspersor de impulsos por circulo total ou 
parcial Premium GARDENA
Com as mesmas características técnicas do 
art. nº 8137, mas com pino.
Com sistema de ligação GARDENA e tampa 
terminal.
Podem ser ligados em série vários aspersores 
(recorrendo à ligação 901).
Cartão blister quadricromático.

Aspersor de impulsos em circulo 
completo ou parcial Premium GARDENA
Mesmas características técnicas como o 
art. nº 8137, mas com suporte.
Suporte estável em plástico com 3 encaixes 
em metal para elevada estabilidade.
Pronto a ser ligado, equipado com sistema de 
ligação GARDENA e tampa terminal.
Possibilidade de ligação de vários aspersores 
em série (recorrendo à ligação 901).
Cartão expositor quadricromático.
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 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

8142-27 814270   15

8138 813808    2

Cabeça de aspersor de impulsos por 
circulo total ou parcial Comfort GARDENA
Fabrico em robusto plástico e metal.
Anéis de ajuste especiais, ordenados, 
para ajuste fácil e preciso dos sectores de 
25º a 360º.
Punho rotativo grande com elementos em 
plástico macio, para ajuste confortável e sem 
escalonamento do alcance do arremesso de 
5 até máx. 12,5 m.
Superfície de rega de 75 a 490 m2.
Possibilidade de ligação de vários aspersores 
em série (recorrendo à ligação 901).
Cartão blister quadricromático.

Aspersor de impulsos para plantas altas 
Premium GARDENA
Para rega em altura, uniforme e estável de 
plantas mais altas.
As mesmas características técnicas como 
o art. nº 8137, mas com tripé.
Pernas do tripé dobráveis para posiciona-
mento rápido.
Altura aproximada quando montado 
aprox. 100 cm.
Cartão expositor quadricromático.

Aspersor circulo completo ou parcial 
Comfort GARDENA – Promoção (sem ilust.)
Promoção actual de estação.
Conteúdo: 30 x aspersor em circulo completo 
8142. Em expositor muito atractivo.

8142 814201   30

Disponível somente em expositor com 
30 peças!

Promoção

Aspersor de engrenagens Comfort 
GARDENA
Aspersor silencioso para grandes superfícies.
Distribuição de água uniforme devido a 
2 áreas de rega e deflector com design 
 especial.
Punho rotativo com elementos em plástico 
macio para ajuste confortável, sem escalona-
mento do arremesso de 5 até máx 12 m.
Área de rega de 75 até máx. 450 m2.
Anéis de regulação especiais, ordenados, 
para ajuste fácil e preciso dos sectores de 
20º a 360º.
Engrenagens patenteadas, protegidas contra 
a entrada de impurezas.
Filtro de malha fina, fácil de remover.
Com sistema de ligação GARDENA e tampa 
terminal.
Possibilidade de ligação de vários aspersores 
em série (recorrendo à ligação 901).
Cartão blister quadricromático.

Aspersor de engrenagens Comfort 
GARDENA
Com as mesmas características que o 
art. nº 8144, mas com suporte.
Suporte em plástico estável com 3 encaixes 
metálicos para elevada estabilidade.
Pronto a ser ligado, equipado com sistema de 
ligação GARDENA e tampa terminal.
Possibilidade de ligação de vários aspersores 
em série (recorrendo à ligação 901).
Cartão expositor quadricromático.

8144 814409    5

8143 814300    5
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Original GARDENA Cleansystem

A limpeza e manutenção perfeita 
com um sistema prático e seguro

Um sortido numeroso para todas as tarefas de limpeza em 
redor da casa e do jardim.

Original GARDENA Cleansystem
O sistema de limpeza condutor da água com o sistema de 
ligações Original  GARDENA.

Fácil de combinar
Adaptação ideal à respectiva área de utilização, através da 
combinação de diferentes cabos e utensílios de ligação.

Simplesmente limpo
Todos os cabos de lavagem com dispositivo misturador 
de detergentes GARDENA e ajuste bloqueável sem 
 escalonamento do fluxo de água, para água clara e adição 
dos detergentes.

Simplesmente versátil
O limpador de janelas  GARDENA 
com secador é  utilizável manual-
mente ou com cabo.

Simplesmente ideal
Adapta-se individualmente às 
superfícies a serem limpas: 
cerdas macias para superfícies 
delicadas, cerdas duras para 
superfícies resistentes.

Simplesmente enérgico
Injectores especiais de jacto 
plano soltam e afastam até a 
sujidade mais entranhada.
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GARDENA Cleansystem
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5565 556507   4

Cabos de lavagem GARDENA
Condutor de água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Para extenção individual e adaptada às 
necessidades, de todos os utensílios de 
 ligação do Original GARDENA Cleansystem.
Técnica de ligação fácil, estável e segura, 
devido a fecho rotativo.
Dispositivo misturador à prova de rotura, para 
produtos de limpeza GARDENA (art. nºs 1680, 
1682, 1684, 5730).
Regulação do fluxo de água bloqueável, 
 ajustável sem escalonamento.
Para a utilização com água limpa e/ou para a 
adição de produtos de limpeza GARDENA, 
adequados à necessidade.
Leves e resistentes fabricados em alumínio de 
primeira qualidade.
Com revestimento plástico agradável ao tacto 
para manuseamento confortável: evita 
 vestígios de riscos, anti-deslizante e isolador 
do frio.
Cartão informativo quadricromático.

Extensão para cabos de lavagem,  
com união em cotovelo GARDENA
Condutor da água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Para a extensão de todos os cabos de 
limpeza do Original GARDENA Cleansystem.
Técnica de ligação fácil, estável e segura, 
devido a fecho rotativo.
Com união em cotovelo ajustável até 45º, 
para ambos os lados.
Para limpeza sem fadiga de locais não visíveis 
e de difícil acesso (por ex. tectos de 
 caravanas, reboques ou estufas).
Cartão informativo quadricromático.

Limpador de janelas com secador 
GARDENA
Condutor da água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Limpa-vidros e secador num só.
Utilizável como utensílio manual ou com cabo.
Lã sintética de primeira qualidade, amovível, 
proporciona capacidade limpeza intensiva.
Utilização flexível e manejável, devido a união 
em cotovelo rotativa a 360º.
Com dispositivo de fixação de funções, 
para limpeza  confortável, perfeita e sem 
sombreados.
Banda em borracha de alta qualidade, muito 
resistente.
Combinável com todos os cabos de lavagem 
do Original GARDENA Cleansystem.
Cartão informativo quadricromático com 
suspenção em plástico.

Lã sintética para limpeza GARDENA
Lã sintética de elevada qualidade com fecho 
em velcro para limpador de janelas GARDENA 
com secador (art. nº 5564).

5552 555203   2
Cabo de lavagem 90
Comprimento: 90 cm.

5550 555005   2
Cabo de lavagem 150
Comprimento: 150 cm.

5554 555401   2
Cabo lavagem telescópico
Comprimento: 155 – 260 cm.
Extensível por níveis.

5556 555609   2
Comprimento: 53 cm.

Para utilização com todos os cabos de  limpeza do 
 Original GARDENA Cleansystem.

5564 556408   2
Para a limpeza profunda e efectiva de  superfícies em 
vidro.
Largura de trabalho: 31 respe. 10 cm.
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Escova de lavagem GARDENA
Condutor de água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Cerdas de elevada qualidade, feitas com uma 
mistura de pêlos de cavalo.
Rotativa em passos de 30º.
Para trabalho sem fadiga e adaptação ideal à 
superfície a limpar respectiva.
Cartão informativo quadricromático com 
suspenção em plástico.

Escova de lavagem com união em 
cotovelo GARDENA
Condutor de água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Flexível e manejável na utilização, devido a 
união em cotovelo rotativa a 360º.
Prático formato triângular: para a limpeza sem 
fadiga de locais de difícil acesso (especial-
mente em cantos e curvas).
Cartão informativo quadricromático com 
suspenção em plástico.

Escova de lavagem rotativa com união em 
cotovelo GARDENA
Condutor de água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Flexível e manejável na utilização, devido a 
união em cotovelo rotativa a 360º.
Prático formato triângular: para a limpeza sem 
fadiga de locais de difícil acesso (especial-
mente em locais estreitos, cantos e curvas).
Cartão informativo quadricromático com 
suspenção em plástico.

Escova de limpeza conforto GARDENA
Condutor de água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Diferentes comprimentos de cerdas: para 
limpeza realmente efectiva, especialmente em 
superfícies irregulares, fendas e cavidades.
Com injector especial de jacto plano e 
 raspador de cantos para soltar sujidades 
entranhadas.
Cartão informativo quadricromático com 
suspenção em plástico.

Escova de limpeza com empurrador de 
água GARDENA
Condutor de água, com o sistema de  ligações 
Original GARDENA.
Escova e empurrador de água num só.
Largura de trabalho extra grande.
Com injector especial de jacto plano para 
soltar sujidades muito entranhadas.
Empurrador de água com bandas duplas em 
borracha especial.
Cartão informativo quadricromático com 
suspenção em plástico.

Champô GARDENA
Protector da pintura e de acção radical.
Biodegradável.

Conservante GARDENA
Com aditivos de cera repelentes da água 
formando películas de protecção.
Biodegradável.

Detergente Universal GARDENA
Para limpeza de plásticos, soalhos de pedra, 
portões de garagem, etc.
Activo na limpeza e dissolução de gorduras.
Biodegradável.

Detergente para vidros GARDENA
Ideal para limpeza de superfícies de vidro 
(por ex. janelas, estufas, conservatórios, etc.)
Biodegradável.

5570 557009    2
Para limpeza protectora e efectiva de  superfícies 
 delicadas (por ex. em  automóveis, caravanas, etc.).
Largura de trabalho: 27 respe. 9 cm.

Para utilizar com todos os cabos de lavagem do 
 Original GARDENA Cleansystem.

5560 556002    2
Para limpeza protectora e efectiva de  superfícies 
 delicadas (por ex. persianas, estufas, jardins de Inverno, 
etc.).
Largura de trabalho: 27 respe. 13 cm.

Para utilizar com todos os cabos de lavagem do 
 Original GARDENA Cleansystem.

5562 556200    2
Para a limpeza profunda de superfícies muito 
 resistentes (por ex. terraços, escadas, etc.).
Largura de trabalho: 27 respe. 13 cm.

Para utilizar com todos os cabos de lavagem do 
 Original GARDENA Cleansystem.

5568 556804    2
Para a limpeza profunda de superfícies muito 
 resistentes (por ex. terraços,  caminhos, entradas de 
garagens, etc.).
Largura de trabalho: 27 cm.

Para utilizar com todos os cabos de lavagem do 
 Original GARDENA Cleansystem.

5566 556606    2
Para a limpeza profunda de superfícies muito 
 resistentes, assim como para a  remoção de restos de 
água (por ex. em  terraços, garagens, etc.).
Largura de trabalho: 43 cm.

Para utilizar com todos os cabos de lavagem do 
 Original GARDENA Cleansystem.

1680 168007   10

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

1682 168205   10

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

1684 168403   10

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

5730 573009   10

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!
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GARDENA Cleansystem

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

5580 558006   4

5584 558402   4

5586 558600   4

Conjunto para lavagem de automóveis 
GARDENA
Conjunto atractivo direccionado para as 
necessidades do utilizador.
Com preço vantajoso.
Pronto a ser utilizado.
Condutor de água, com o sistema de ligações 
Original GARDENA.
Adequado especialmente para a limpeza 
protectora e efectiva de veículos automóveis 
e superfícies delicadas.
Conteúdo:
1 x 5570 escova de limpeza,
1 x 5552 cabo de lavagem 90,
1 x 1680 champô.
Cartão informativo quadricromático.

Conjunto para limpeza de janelas 
GARDENA
Conjunto atractivo direccionado para as 
necessidades do utilizador.
Com preço vantajoso.
Pronto a ser utilizado.
Condutor de água, com o sistema de ligações 
Original GARDENA.
Adequado especialmente para a limpeza 
protectora e efectiva de janelas e superfícies 
vidradas.
Conteúdo:
1 x 5564 lavador de janelas com secador,
1 x 5550 cabo de lavagem 150,
1 x 5730 detergente para vidros.
Cartão informativo quadricromático.

Conjunto para lavagem de soalhos 
GARDENA
Conjunto atractivo direccionado para as 
necessidades do utilizador.
Com preço vantajoso.
Pronto a ser utilizado.
Condutor de água, com o sistema de ligações 
Original GARDENA.
Adequado especialmente para a limpeza 
profunda de superfícies muito resistentes.
Conteúdo:
1 x 5568 escova de limpeza conforto,
1 x 5550 cabo de lavagem 150,
1 x 1684 detergente universal.
Cartão informativo quadricromático.
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 manuais GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Escovas de lavagem manuais GARDENA
Condutoras de água, com sistema de peças 
Original GARDENA.
Com regulação de fluxo de água sem 
 escalonamento, bloqueável.
É possível a adição de barras de champô 
GARDENA (art. nº 989).
Cartão informativo quadricromático.

Escova de lavagem manual GARDENA
Condutora de água, com sistema de peças 
Original GARDENA.
Cerdas de elevada qualidade compostas por 
uma mistura de pêlos de cavalo.
Regulação do fluxo de água, confortável, 
ajustável sem escalonamento e bloqueável.
Confortável manuseamento a uma mão.
Banda circundante em plástico macio evita 
vestígios de riscos.
Corpo da escova plano e leve, para a limpeza 
sem fadiga de locais estreitos.
É possível a adição de barras de champô 
GARDENA (art. nº 989).
Cartão expositor quadricromático.

Escova de limpeza manual GARDENA
Condutora de água, com sistema de peças 
Original GARDENA.
Regulação do fluxo de água, confortável, 
ajustável sem escalonamento e bloqueável.
Confortável manuseamento a uma mão.
Banda circundante em plástico macio evita 
vestígios de riscos.
Corpo da escova plano e leve, para a limpeza 
sem fadiga de locais estreitos.
É possível a adição de barras de champô 
GARDENA (art. nº 989).
Cartão expositor quadricromático.

Barras de champô GARDENA
Para a limpeza eficaz de superfícies pintadas 
e de plástico.
Biodegradável.
10 barras em cassete de plástico.
Para utilização em escovas de limpeza  manuais 
(art. nºs 984, 987, 5574) e (art. nºs 988, 5572).

984 098403    3
Modelo grande.

987 098700    3
Modelo pequeno.

Para a limpeza protectora e efectiva de superfícies 
 delicadas (por ex. móveis de jardim, portões de 
 garagem, automóveis, etc.).

989-20 098908   10
Avulso em cartão expositor.

989-30 098946   10
Cartão blister quadricromático.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

5574 557405    3
Para a limpeza protectora e efectiva de superfícies 
 delicadas (por ex. móveis de  jardim, portões de 
 garagem, automóveis, etc.).

5572 557207    3
Para a limpeza profunda de superfícies muito 
 resistentes (por ex. utensílios e  mobiliário de jardim, 
etc.).
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Programação das instalações de rega

 Designação do artigo Controladores de rega 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1250 125000   2

1251 125109   2

1242 124201   2

Controlador de rega GARDENA
Para o controlo das válvulas para rega 
GARDENA de 9 V. Possibilidade de ligação 
aos sensores de humidade ou de chuva.
Funcionamento durante 1 ano aprox., com 
1 pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Cartão expositor quadricromático.

Unidade para programação GARDENA
Para a programação do controlador GARDENA.
Até 6 ciclos de rega por dia à sua escolha.
Os dias de rega são individualmente programá-
veis.
Duração da rega ajustável de 1 minuto até 
9 horas e 59 minutos.
Transferência de dados é feita carregando num 
botão de e para o módulo de controlo.
Aprox. um ano de funcionamento com 1 bateria 
alcalina 9 V (não incluída).
Cartão expositor quadricromático.

Válvula para rega de 9 V GARDENA
Técnica de válvula electromagnética de 9 V, 
economizadora de energia.
Pode ser utilizada em combinação com a 
unidade de para programação e controlador.
Possibilidade de funcionamento manual.
Geometria de válvulas com corrente optimi-
zada para percas mínimas de pressão.
Com rosca interior de 1".
Cartão expositor quadricromático

A gama de produtos 
competente para o 
comando automático de 
sistemas de rega

Para o comando das válvulas por cabo
Programação simples através de guia do 
utilizador.
Ligação à rede de 230 V.

Comando de rega 4040 modular 
Comfort
Para comandar até 4 válvulas de rega de 
24 V.
Ampliável até 12 válvulas com os 
 módulos de ampliação Comfort 2040.
Adequado para utilização no exterior.
Possibilidade de até 4 programas 
 independentes por válvula de rega.

Para o comando das válvulas 
 descentralizado e sem fios

Programação directa da válvula de rega
Possibilidade de comando de várias 
 válvulas de rega de 9 V.
Com ligação a sensor para rega com 
consumo de água económico.
Funcionamento da bateria.

Comando de rega 4030 e 6030 
Classic
Para comandar até 4 a 
6  válvulas de rega de 24 V.
Pode ser utilizado no interior 
como, por ex., em garagens ou 
locais protegidos da chuva.
Possibilidade de até 
3  programas independentes por 
válvula de rega.
Fácil programação, através do 
guia do utilizador.  
Ligação à rede de 230 V.
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GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1276 127608   2

1277 127707   4

1273 127301   2

1278 127806   4
Caixa quadricromática informativa.

Comando de rega 4040 modular Comfort 
GARDENA
Para até 4 válvulas de rega 24 V.
Ampliável até 12 válvulas com o módulo de 
 ampliação 2040.
Ligação do cabo para as válvulas.
Aplicação no exterior.
Possível até 4 programas por válvula.
Duração da rega central, alterável de 
0 – 200 %.
Canal principal para o comando de uma 
bomba.
Segurança contra quebras de energia, através 
de 1 pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Opção de ligação para sensor de humidade 
do solo ou sensor de chuva GARDENA.
Cartão expositor quadricromático.

Módulo de ampliação 2040 Comfort 
GARDENA
Para o comando de rega 4040 modular 
GARDENA.
Ligação por módulo de até 2 válvulas de rega 
24 V.
Aplicação no exterior.
Fácil ligação à central, por encaixe.
Cartão expositor quadricromático.

Electroválvula 24 V GARDENA
Para funcionamento em combinação com o 
comando para rega 4040 Comfort modular, 
o módulo de prolongamento Comfort 2040, 
bem como com o comando para rega 4030 
Classic e 6030 Classic.
Rosca de saída femea 26/34.
Possibilidade de funcionamento manual.
Largo filtro integrado de limpeza para um 
funcionamento 100 % fiável assegurando 
uma perfeita longa duração.
Pressão de utilização de 0,5 a 12 Bar.

Tomada de relais 24 V GARDENA
Para o comando de uma bomba (até 2000 W) 
em combinação com o comando de rega 
4040 Comfort modular, comando de rega 
4030 Classic ou 6030 Classic.
Caixa quadricromática informativa.

Comando de rega 4030 Classic GARDENA
Para até 4 válvulas para rega de 24 V.
Para aplicação no interior e em locais 
 protegidos da chuva .
Ligação do cabo às válvulas.
Possibilidade de até 3 programas por válvula.
Duração da rega central, alterável de 
10 – 200 %.
Canal master para comando de uma bomba.
Protecção contra falha de rede com pilha 
alcalina de 9 V (não fornecida).
Opção de ligação para sensor de humidade 
do solo ou sensor de chuva GARDENA.
Cartão expositor quadricromático.

1283 128308   2

Comando de rega 6030 Classic GARDENA
Para até 6 válvulas para rega de 24 V.
Para aplicação no interior e em locais 
 protegidos da chuva .
Ligação do cabo às válvulas.
Possibilidade de até 3 programas por válvula.
Duração da rega central, alterável de 
10 – 200 %.
Canal master para comando de uma bomba.
Protecção contra falha de rede com pilha 
alcalina de 9 V (não fornecida).
Opção de ligação para sensor de humidade 
do solo ou sensor de chuva GARDENA.
Cartão expositor quadricromático.

1284 128407   2
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GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1254 125406    2

1255 125505    2

Caixa para uma electroválvula GARDENA
Para colocar uma electroválvula de 24 V.
Caixa estanque protectora.
Peso máximo suportado pela caixa: 400 kg.

Caixa para 4 electroválvulas GARDENA
Para colocação até 4 electroválvulas de 24 V.
Caixa estanque protectora.
Peso máximo suportado pela caixa: 1.300 kg.

Cabo de Ligação GARDENA
Para conectar até 6 electroválvulas 24 V ao computador 
de parede 6040 art. n° 1275. Comprimento: 15 m.
Prolongamento máximo 30 m.

Ficha conectadora de cabo 24 V GARDENA
Para efectuar uma conexaão perfeita entre o cabo de 
ligação e as electroválvulas 24 V. Montagem fácil através 
de uma simples pressão sobre o botão.

Ligação em cruz p/ electroválvulas 
GARDENA
Para conectar fácilmente as electroválvulas.
Sistema de rosca para uma (Des)montagem-
extremamente simples das electroválvulas.

Ligação em T p/ electroválvula GARDENA
Para conectar fácilmente as electroválvulas.
Sistema de rosca para uma (Des)montagem-
extremamente simples das electroválvulas.

Ligação em L 90° p/ electroválvulas 
GARDENA
Para conectar fácilmente as electroválvulas.
Sistema de rosca para uma (Des)montagem-
extremamente simples das electroválvulas.

União Direita GARDENA
Para conexão das electroválvulas (lado de 
entrada) à ligação em cruz ou à ligação L de 
90° para a Electroválvula.

Bujão de fecho GARDENA
Para fechar as saídas vindas das electro-
válvulas que não são necessárias para utilizar.
Prático para purgar a parte a montante da 
instalação.
Para conectar a uma união art. nº 2753.

Caixa para válvula V1 GARDENA
Para uma válvula para rega.
Ligação telescópica com rosca para fácil monta-
gem/desmontagem da válvula. Com tampa que 
se fecha, para protecção das  crianças.
Ajustável para o comando rádio ou programação 
directa da válvula.
Cinta gomada quadricromática.

Caixa para válvula V3 GARDENA
Para até 3 válvulas para rega.
Entrada de água flexível de 3 lados à escolha.
Ligação telescópica com rosca para fácil
montagem/desmontagem da válvula.
Tampão central de drenagem para o esvazia-
mento da canalização antes do aparecimento 
das primeiras geadas. Com tampa que se fecha, 
para protecção das  crianças.
Ajustável para o comando rádio ou programação 
directa da válvula.
Cinta gomada quadricromática.

1290 129008    4
Autocolante quadricromático.

1292 129206    2
Autocolante quadricromático.

1280 128001    4
Tensão máxima 30 V. Secção do cabo: 7 x 0,75 mm2.
Cartão quadricromático infromativo.

1282 128209    4
Tensão máxima 30 V secção máxima do cabo:
0,33 x 1,5 mm2. Diâmetro máximo do cabo: 3,9 mm.
Blister quadricromático.

2750 275002   10
Com 3 conexões fêmeas 26/34 e 1 macho 26/34.
Avulso com código de barras.

2751 275101   10
Com 2 conexões fêmeas 26/34 e 1 macho 26/34.
Avulso com código de barras.

2755 275507   10
Com conexação 1 fêmea 26/34 e 2 machos 26/34.
Avulso com código de barras.

2752 275200   10
Com 1 conexão fêmea 26/34 e 1 macho 26/34.
Avulso com código de barras.

2753 40785103   20
Com 2 conexões macho 26/34.
Avulso com código de barras.

2754 40785110   20
Com 2 conexões macho 20/27 e 26/34.
Avulso com código de barras.

2756 275606   10
Rosca de ligação 26/34.
Avulso com código de barras.
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O sortido completo para o controle 
automático da rega.
Ajustado às diferentes situações de 
rega.

Para os iniciados no sistema
Com possiblidades de 
 programação standard.
Manuseamento fácil através de 
botão rotativo.

Para os exigentes
Possibilidades variáveis de 
programação.
Visor LCD grande e de fácil 
leitura.

Para os especialistas
Possibilidade de programação 
individual, através de 6 progra-
mas de rega.
Descrição com escolha da língua 
esclarece os passos da progra-
mação.
Modelo de topo com painel solar 
para funcionamento com auto-
nomia de energia.

Computador de rega C 2030 duo plus
Flexível, através de duas saídas individuais, 
programáveis.
Seguro, devido a visor do nível de carga da 
 bateria.
Economia de água, devido à ligação do sensor 
para cada saída.
Programação confortável, devido ao painel de 
programação, amovível.

Programadores de rega GARDENA

Para uma área de 
rega.

Para 2 áreas do jardim
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Programadores de rega GARDENA

Interrompe ou impede a rega 
automática se houver humidade 
suficiente no solo ou se começar 
a chover subitamente.

Tecnologia de sensor economizadora de água

Sensor de humidade
Funcionamento de confiança, 
devido a princípio de funciona-
mento electrotérmico.
Possibilidade de ajuste da 
 humidade do solo desejada.
Indicador da humidade existente 
no solo no momento.

Sensor de chuva
Princípio de funcionamento 
opto-electrónico, permite 
 reacção rápida assim que 
 começa a chover.

Para até 6 áreas de utilização

Distribuidor de água automatic 
Único no mercado!
Rega automática de até 6 linhas de rega do jardim em conjunto 
com os Computadores de rega C 1060 GARDENA.

As saídas não utilizadas podem ser comodamente desativadas.
Placa de fundo para fixação no solo ou na parede.
Disposição em linha das mangueiras para instalação com economia 
de espaço.
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Computador de rega C1060 solar plus 
GARDENA
Modelo Premium com descrição em 
10  idiomas à escolha dos passos a seguir e 
display grande facilitam a programação.
Botão rotativo para alteração rápida de dados.
Células solares de potência elevada e 
 acumulador solar-lítio-iónico, incluído.
As baterias não necessitam de ser substituídas.
Célula solar carrega o acumulador, mesmo 
com tempo nublado.
Com visor do nível de carga do acumulador.
Painel de programação amovível, para facilitar 
a programação.
Possibilidades de programação individual:
até 6 regas diárias.
Duração da rega de 1 min até 9 h e 59 min.
Dias de rega à escolha, conforme desejado.
Controle de/até 6 aparelhos de ligação com 
distribuidor automático de água, 
art. nº 1198/1197.
Ligação para os sensores de humidade e de 
chuva.
Possibilidade de funcionamento optimizado, 
através de sensor de humidade.
Embalagem de oferta quadricromático.

Computador de rega C 1060 plus 
GARDENA
Modelo Premium com descrição em 
10  idiomas à escolha dos passos a seguir e 
display grande facilitam a programação.
Botão rotativo para alteração rápida de dados.
Painel de programação amovível, para facilitar 
a programação.
Com possibilidades de programação 
 individual: até 6 regas diárias, duração da 
rega de 1 min até 9 h e 59 min.
Dias de rega à escolha, conforme desejado.
Controle de/até 6 aparelhos de ligação com 
distribuidor automático de água, 
art. nº 1198/1197.
Ligação para os sensores de humidade e de 
chuva GARDENA.
Possibilidade de funcionamento optimizado, 
através de sensor de humidade.
Tempo de funcionamento aprox. 1 ano com 
1 pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Com visor do nível da carga da pilha.
Embalagem de oferta quadricromática.

Computador de rega C 1030 plus 
GARDENA
Modelo Comfort com display grande para 
fácil programação.
Painel de programação amovível, para facilitar 
a programação. Até 3 regas diárias.
Duração da rega de 1 min até 7 h 59 min.
Dias de rega à escolha, conforme desejado.
Ligação para sensor de humidade ou de 
chuva GARDENA.
Possibilidade de funcionamento optimizado, 
através de sensor de humidade.
Tempo de funcionamento aprox. 1 ano com 
1 x pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Com visor do nível da carga da pilha.
Embalagem de oferta quadricromática.

1866 186605   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.

1864 186407   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.

1862 186209   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.

Computador de rega C 2030 duo plus
Modelo Comfort para a rega automática de 
2 áreas de rega.
Com display grande para fácil programação.
Painel de programação amovível, para facilitar 
a programação.
Por saída até 3 regas diárias.
Duração da rega de 1 min até 3 h e 59 min.
Dias de rega à escolha, conforme o desejado.
Por cada saída pode ser ligado um sensor de 
chuva ou humidade GARDENA.
Ambas as saídas são também comandáveis 
através de um sensor.
É possível o funcionamento durante a noite, 
através de sensor de humidade no solo.
Duração do funcionamento aprox. 1 ano com 
1 x bateria alcalina de 9 V (não incluída).
Com visor do nível de carga da bateria.
Embalagem de presente quadricromática.

1874 187404   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.
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1830 183000   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento de 0 – 12 bar
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Relógio de rega electrónico GARDENA 
T 14 e
Com operação ligar/desligar automática.
Visor electrónico de dados.
14 programas fixos, os quais são escolhidos 
por meio de um botão de pressão.
Funcionamento de aprox. 1 ano com uma 
pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Possibilidade de ligação aos sensores de 
chuva e de humidade no solo GARDENA.
Em embalagem quadricromática.

Relógio de Rega GARDENA
O aparelho desliga automaticamente.
Duração da rega de 5 – 120 min., assim como 
a duração do fluxo de água reguláveis.
Em cartão blister quadricromático.

Relógio de rega T 1030 plus GARDENA
Modelo Classic com botões rotativos grandes 
e manejáveis, para fácil programação.
Painel de programação amovível, para facilitar 
a programação.
Até 3 regas diárias.
Duração da rega de 1 min até 120 min.
Ligação para sensor de humidade ou de 
chuva GARDENA.
Tempo de funcionamento aprox. 1 ano com 
1 pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Com visor do nível da carga da pilha.
Embalagem de oferta quadricromática.

Relógio de rega T 1030 card GARDENA
Modelo Comfort de fácil programação, 
por meio de cartão.
Possibilidade de armazenamento do cartão, 
fora do alcance das crianças.
Até 3 regas diárias.
Duração da rega de 1 – 180 min.
Ligação para sensor de humidade ou de 
chuva GARDENA.
Funciona também sem pressão de água.
Tempo de funcionamento aprox. 1 ano com 
4 pilhas alcalinas de 9 V (não incluídas).
Mostrador de uma pilha fraca.
Embalagem de oferta quadricromática.

Relógio de rega T 1030 D GARDENA
Painel de programação amovível, para facilitar 
a programação.
Modelo Classic, até 3 regas diárias.
Dias de rega seleccionáveis.
Duração da rega de 1 – 120 min.
Tempo de funcionamento aprox. 1 ano com 
1 x pilha alcalina de 9 V (não incluída).
Mostrador de uma pilha fraca.
Embalagem de oferta quadricromática.

1825 182591   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.

1820 182096   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.

1169 116909   2
Para tubos com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).

1860 186001   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.
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1835 183505   2
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (G 3/4)
e 33,3 mm (G 1).
Pressão de funcionamento 0,5 – 12 bar.
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1188 118804   2

1186 118606   2

Sensor de humidade no solo GARDENA
Para a inclusão no solo, no controle da rega e 
nivel de humidade.
Adequado para computadores de rega, 
 relógios de rega (excepto art. nºs 1169, 1825), 
comando de rega 4040 modular, art. nº 1276, 
comando de rega 4030, art. nº 1283 e 6030, 
art. nº 1284, controlador de rega, 
art. nº 1250 e conjunto de rega para canteiros 
de flores, art. nº 1407.
Funcionamento contínuo e seguro, através de 
medição electrónica das diferenças de 
temperatura no solo.
Grau de humidade ajustável por meio de 
botão rotativo.
Mostrador da humidade actual.
Com 5 m de cabo de ligação e tomada.
Aprox. um ano de funcionamento com 
2 x pilhas alcalinas (LR14/C/Baby) de 1,5 V 
(não incluídas).
Cartão expositor quadricromático.

Unidade de rega automática A 1020  
Sensor GARDENA
Relógio de rega com sensor de humidade no solo 
para o controle automático de aspersores, rega 
gota-a-gota e de instalações de rega embutida.
O sensor inicia ou pára a rega, dependendo da 
humidade existente no solo.
Selecção da hora da rega. (opcionalmente dia e 
noite, dia, noite todas as 12, 24, 48 horas) e a 
duração da rega (1 –120 min.).
Aprox. um ano de funcionamento com 1 x pilha 
alcalina (LR14/C/Baby) de 1,5 V (não incluídas).
Cartão expositor quadricromático.

Sensor de rega automático A 1020 Sensor 
GARDENA – Sortido (sem ilust.)
Conteúdo: 9 x art. n° 1835 em expositor.

Não comercializado em Portugal

Cabo de prolongamento GARDENA
Para o sensor de humidade, art. nº 1187.
Comprimento 10 m.
Funciona por accão capilar, nível de 
 humidade regulável.
Caixa expositora quadricromática.

1836 183604   9

Disponível somente em expositor com 9 peças!

Distribuidor de água automatic GARDENA
Para o comando totalmente automático de 
até 6 aparelhos de ligação em conjunto com 
um Computador de rega C 1060 GARDENA.
Ideal para diferentes necessidades de água, 
áreas de plantas e jardim, ou se a quantidade 
de água não for suficiente, para fazer 
 funcionar todos os aparelhos de ligação 
simultaneamente.
As áreas das plantas e do jardim são regadas 
fila a fila, consoante a programação do 
computador de rega.
As saídas que não são necessárias podem 
ser simplesmente inativadas através de 
alavanca de comando.
Com rosca de ligação de 26,5 mm (G 3/4).
Completo com 5 torneiras art. 901 e 
3 terminais.
Cartão expositor quadricromático.

1197 119726   2
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Sistema de rega gota-a-gota GARDENA

Novo:  
Aspersor  oscilante OS 90
Rega direcionada de superfícies 
quadradas e retangulares 
(por ex. canteiros de legumes ou 
flores).
Instalação flexível,  através de 
ajuste da área de rega de  
1 – 90 m2.

Uma solução de rega simples, precisa e económica

Sistema de ligação “Classic”:
As estrias dos elementos de 
ligação asseguram a estanquici-
dade da instalação.

Um sistema modular muito 
discreto, adequado para 
 varandas, terraços, jardins, 
 estufas e canteiros de flores.

A linha de produtos Classic: para iniciados na jardinagem, os quais procuram um equipamento base.

A linha de produtos Premium: para os apaixonados pela jardinagem, que procuram o conforto e a funcionalidade.

Gotejador regulável e 
 regulador de pressão:
Rega precisa de plantas com 
necessidades diferentes de 
água.
Graduação do débito: (1 – 8l/h).
Regulador de pressão para obter 
um débito de água constante, 
independentemente da pressão.

Sistema de  
ligação  
“Quick & Easy”:
Permite modificar a instalação 
facilmente e à vontade:
–  para ligar: puxar simplesmente 

a mangueira
–  para desligar: levantar o anel e 

puxar a mangueira
O o’ring assegura a estanquici-
dade da instalação.

Gotejadores de esfera:
–  Com baixa pressão, a esfera regula e 

debita um fluxo de água constante.
–  Manutenção com a ajuda de uma agulha 

de limpeza.
–  Fixação com a ajuda de uma chave de 

montagem.

Gotejadores com membrana em labirinto:
–  Muito precisos, a membrana assegura um débito de 

água constante independentemente da pressão,  
mesmo em terrenos inclinados.

–  Fecho automático da membrana, logo após o fim do 
ciclo, impedindo que o calcário se deposite.

– Autolimpeza, sem ferramentas.
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Gotejador simples regulável GARDENA
Regulável de 0 até aprox. 20 l/h.
Para a rega pontual de plantas individuais e 
longas filas de plantas com diferente necessi-
dade de água. 
Gotejador amovível e regulável com agulha de 
limpeza integrada.
Cartão Blister quadricromático.

1391-29 139182   10
Conteúdo: 10 gotejadores simples.

Gotejador simples GARDENA
Para rega pontual de plantas individuais ou 
longas filas de plantas que necessitem de 
quantidades de água semelhantes.
Cartão blister quadricromático.

1340-29 134088   10
Gotejador simples 2 l/h.
Contém: 25 gotejadores e agulha de limpeza.
1341-29 134187   10
Gotejador simples 4 l/h.
Contém: 25 Gotejadores e agulha de limpeza.

Gotejadores em linha autoreguláveis 
GARDENA
Para regar plantações em linha com 
 necessidades similares de água.
Débito constante. 
Cartão blister informativo quadricromático.

Gotejador em linha regulável GARDENA
Para regar plantações em linha com 
 necessidades diferentes de água.
Anel de ajuste amovível com agulha de 
limpeza integrada.
Cartão blister informativo quadricromático.

1343-26 134323   10
2 l/h – Conteúdo: 10 gotejadores, 1 agulha de limpeza, 
1 bujão de fecho. Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

1344-26 134422   10
4 l/h – Conteúdo: 10 gotejadores, 1 agulha de limpeza, 
1 bujão de fecho. Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

1392-26 139267   10
0 – 20 l/h.
Conteúdo: 10 gotejadores, 1 agulha de limpeza, 1 bujão 
de fecho.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

Derivação em cruz 13 mm GARDENA
Cartão blister informativo quadricromático.

Derivação em cruz 4,6 mm GARDENA
Cartão blister informativo quadricromático.

1339-26 133968   10
Conteúdo: 3 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

1334-26 133456   10
Conteúdo: 10 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

Derivação em T 13 mm GARDENA
Cartão blister quadricromático.

1329-26 132961   10
Conteúdo: 3 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

União em L 13 mm GARDENA
Cartão blister quadricromático.

União em L 4,5 mm GARDENA
Cartão blister quadricromático.

1382-26 138260   10
Conteúdo: 3 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

1381-26 138130   10
Conteúdo: 10 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

Redutor em cruz 13 mm / 4,6 mm 
GARDENA
Para fazer derivações da mangueira de 
13 mm para uma de 4,6 mm. 
Cartão blister quadricromático.

1333-26 133364   10
Conteúdo: 3 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

União direita 13 mm GARDENA
Cartão blister quadricromático.

União direita 4,6 mm GARDENA
Cartão blister quadricromático.

1356-26 135665   10
Conteúdo: 3 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

1337-26 133753   10
Conteúdo: 10 peças.
Com “Classic”-Técnica de ligação fácil.

Suporte de tubo GARDENA
Para condução e fixação do tubo de 
 distribuição ao solo.
Ideal para a fixação dos gotejadores na rega 
de plantas gota-a-gota.
Cartão blister quadricromático.

1327-29 132787   10
4,6 mm (3/16") – Conteúdo: 10 peças.

1328-29 132885   10
13 mm (1/2") – Conteúdo: 10 peças.
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Gotejador final regulável, regulador de 
pressão GARDENA
Com escala de quantidades. Regulável de 1 – 8 l/h.
Regulador de pressão (1 – 4 bar), para débito de água 
constante, independentemente da pressão da água. 
Auto limpeza, devido a técnica de  membrana/labirinto. 
Para a rega pontual de  plantas isoladas e longas filas 
de plantas com  diferentes necessidades de água. 
Cartão blister quadricromático.

8316-29 831697   10
Conteúdo: 5 gotejadores finais.

Gotejador simples de pressão regulável 
GARDENA
Fluxo de água constante de 2 l/h, independente da 
pressão (0,5 – 4 bar). Ideal para instalações ou condu-
tas mais longas de gotejadores. Para plantas com 
necessidade de água  semelhante. Função duradoura e 
de confiança, devido a técnica de membrana/ labirinto. 
Fecho automático sempre que não se encontra a 
funcionar. Cartão blister quadricromático.

8310-29 831093   10
Contém: 10 peças.

8312-29 831291   10
4 l/h – Contém: 10 gotejadores.

Gotejador de linha regulável, regulador de 
pressão GARDENA
Com escala de quantidades. Regulável de 
1 – 8 l/h. Regulador de pressão (1 – 4 bar), para 
débito de água constante,  independente da 
pressão da água. Auto limpeza, devido a 
técnica de membrana/labirinto. Para a rega em 
linha de plantas com diferentes necessidades 
de água. Cartão blister quadricromático.

8317-29 831796   10
Conteúdo: 5 gotejadores de linha, 1 bujão de fecho.
Com “Quick & Easy”-Técnica de ligação fácil.

8311-29 831192   10
Conteúdo: 10 peças, 1 bujão de fecho.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

Gotejador de linha de pressão regulável 
GARDENA
Fluxo de água constante de 2 l/h independente 
da pressão (0,5 – 4 bar). Para plantas em linha 
com necessidade de água semelhante. Função 
 duradoura e de confiança, devido a técnica de 
membrana/labirinto. Fecho automático sempre 
que não se encontra a funcionar. 
Cartão Blister quadricromático.

Micro-aspersor para pequenas superfícies 
GARDENA
Para a rega direccionada de pequenas 
 superfícies, como em canteiros ou ilhas de 
plantas.
Diâmetro de rega regulável de 10 a 40 cm.
Gotejador amovível com agulha de limpeza 
integrada.
Cartão blister quadricromático.

8320-29 832090   10
Conteúdo: 10 peças.

8321-29 832199   10
Conteúdo: 10 peças, 1 bujão de fecho.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy” para a 
montagem no tubo de distribuição 4,6 mm (3/16").

Aspersor oscilante OS 90 GARDENA
Para superfícies quadrangulares e rectan-
gulares.
Superfície de rega de 1 a 90 m2.
Largura de rega ajustável de 0,5 a 7 m.
Alcance variável de 1,5 a 13 m.
Fluxo de água ajustável.
Filtro fino integrado.
Tubo de prolongamento com altura regulável 
(8363). Fixação ao solo com tubo de 
prolonga mento (8328).
Possibilidade de fixação em solo firme.
Com bujão de fecho incluído.
Cartão blister quadricromático.

Tubo de prolongamento GARDENA
Para aspersor oscilante OS 90.
Para a rega de plantas altas.
É montado entre a cabeça e o suporte do 
aspersor. Comprimento 20 cm.
Cartão blister quadricromático.

8361 836104    3
novo
Com técnica de ligação fácil ”Quick & Easy”.

8363 836302    6
novo
Conteúdo: 2 peças.

Micro-aspersor de 6 jactos GARDENA
Ideal para necessidades de água flexíveis.
Configuração da pulverização regulável por meio 
de botão rotativo (90°, 180°, 270°, 360°, faixas, 
faixas terminais).
Alcance ajustável.
Prolongável com o tubo de prolongamento (1377).
Cartão blister quadricromático.

Micro aspersor rotativo de 360° GARDENA
Para rega fina, cobrindo totalmente a super fície.
Alcance aprox. 3,5 m.
Prolongável com o tubo de prolongamento (1377).
Regulável através de válvula de bloqueio (8357).
Cartão blister quadricromático.

1396-29 139687   10
Conteúdo: 2 peças.

1369-29 136983   10
Conteúdo: 2 peças.
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Micro-aspersor GARDENA
Para rega muito fina para a cobertura em 
canteiros.
Alcance de aprox. 3 m.
Prolongável com o tubo de prolongamento 
(1377).
Regulável através de válvula de bloqueio 
(1374).
Cartão blister quadricromático.

Cabeça micro-aspersora de estrias 
GARDENA
Para zonas longas e estreitas.
Superfície de rega aprox. 0,6 x 5,5 m.
Micro-aspersor final de estrias GARDENA.
Para zonas longas, estreitas, especialmente 
em ligação com a cabeça micro-aspersora.
Superfície de rega aprox. 0,6 x 2,75 m.
Cabeça micro-aspersora de neblina GARDENA.
Para novas sementeiras e estufas.
Superfície de rega aprox. 1 m Ø.

1365-29 136587   10
Micro-aspersor 360°
Conteúdo: 5 peças.

1367-29 136785   10
Micro-aspersor 180°
Conteúdo: 5 peças.

1368-29 136884   10
Micro-aspersor 90°
Conteúdo: 5 peças.

1370-29 137089   10
Conteúdo: 5 peças.
Cartão blister quadricromático.

1372-29 137287   10
Conteúdo: 5 peças.
Cartão blister quadricromático.

1371-29 137188   10
Conteúdo: 5 peças.
Cartão blister quadricromático.

Torneira de passagem GARDENA
Para a regulação do fluxo e do alcance dos 
micro-aspersores.
Cartão blister quadricromático.

Tubo de prolongamento GARDENA
Para micro-aspersores.
Possibilidade de ligação de vários tubos.
Comprimento 24 m.
Cartão blister quadricromático.

1374-29 137485   10
Conteúdo: 5 peças.

1377-29 137782   10
Conteúdo: 5 peças.

Ligação em T para micro-aspersores 
GARDENA
Para a fixação definida dos micro-aspersores no tubo 
central ou de distribuição em combinação com os guias 
do tubo (8327/8328) ou abraçadeiras do tubo 
(8379/8380). Adequada especialmente para o prolonga-
mento dos micro-aspersores em ligação com o tubo de 
prolongamento (1377). Cartão blister quadricromático.

8331-29 833196   10
13 mm (1/2") – Conteúdo: 5 peças, 1 bujão de fecho.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8332-29 833295   10
4,6 mm (1/2") – Conteúdo: 5 peças, 5 bujões de fecho.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

Peça de ligação em cruz 13 mm (1/2") 
GARDENA
Para a derivação do tubo central.

Peça de ligação em cruz 4,6 mm (3/16") 
GARDENA
Para a derivação do tubo de distribuição.

União em T 13 mm (1/2") GARDENA
Para a ramificação do tubo central.
Cartão blister quadricromático.

União em T 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para a ramificação do tubo central.
Cartão blister quadricromático.

8339-29 833998   10
Conteúdo: 2 peças. Com técnica simples de ligação 
“Quick & Easy”. Cartão blister quadricromático.

8334-29 833493   10
Conteúdo: 10 peças. Com técnica simples de ligação 
“Quick & Easy”. Cartão blister quadricromático.

8329-29 832991   10
Conteúdo: 2 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8330-29 833097   10
Conteúdo: 10 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”. 

Ligação em L 13 mm (1/2") GARDENA
Para a mudança exacta de direcção do tubo 
central. Cartão blister quadricromático.

Ligação em L 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para a mudança exacta de direcção do tubo de 
distribuição. Cartão blister quadricromático.

8382-29 838290   10
Conteúdo: 2 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8381-29 838191   10
Conteúdo: 10 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

Redução em T 13 mm (1/2") –  
4,6 mm (3/16") GARDENA
Para a passagem do tubo central para o tubo 
de distribuição.
Cartão blister quadricromático.

8333-29 833394   10
Conteúdo: 5 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.
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União normal 13 mm (1/2") GARDENA
Para o prolongamento do tubo central.
Cartão blister quadricromático.

União normal 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para o prolongamento do tubo de distribuição.
Cartão blister quadricromático.

Bujão de fecho 13 mm (1/2") GARDENA
Para o tubo central.
Cartão blister quadricromático.

Bujão de fecho 4,6 mm (3/16") GARDENA
Para o fecho do furo no tubo central.
Para o fecho do tubo de distribuição.

8356-29 835695   10
Conteúdo: 3 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8337-29 833790   10
Conteúdo: 10 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8324-29 832496   10
Conteúdo: 5 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

1323-29 132381   10
Conteúdo: 10 peças.
Cartão blister quadricromático.
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Chave de montagem GARDENA
Chave universal de fácil utilização para a montagem de 
gotejadores finais,  micro-aspersores, do tubo de distri-
buição dos micro-aspersores e uniões 4,6 mm (3/16").
Ponta metálica robusta para a perfuração precisa do 
tubo central. Com suporte para a agulha de limpeza dos 
gotejadores (1340, 1341, 8343, 8344).
Cartão blister quadricromático.

8322-29 832298    6

Torneira de passagem 13 mm (1/2") 
GARDENA
Para o bloqueio de ramais de tubos indivi-
duais. Cartão blister quadricromático.

Torneira de passagem 4,6 mm (3/16") 
GARDENA
Para o bloqueio de ramais individuais de tubo 
de distribuição e para a regulação sem esca-
lonamento do alcance dos micro-aspersores.
Cartão blister quadricromático.

Abraçadeira para tubo GARDENA
Para a fixação em solo firme, assim como para a 
fixação definida dos micro-aspersores no tubo 
central e de distribuição.
Adaptação da altura dos micro-aspersores em 
ligação com união em T para micro-aspersores
(8331/8332) e tubo de prolongamento (1377).

8358-29 835893    6
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8357-29 835794   10
Conteúdo: 2 peças.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8380-29 838092   10
13 mm (1/2") – Conteúdo: 2 peças.
Cartão blister quadricromático.

8379-20 837903   10
4,6 mm (3/16") – Conteúdo: 5 peças.
Cartão blister quadricromático.

Suporte de fixação do tubo GARDENA
Para a fixação do tubo ao solo, assim como a 
fixação definida dos micro-aspersores no 
tubo central e de distribuição. Ligação com 
união em T para micro-asper sores 
(8331/8332) e tubo de prolongamento (1377).
Cartão blister quadricromático.

8328-29 832892   10
13 mm (1/2") – Conteúdo: 3 peças.

8327-29 832793   10
4,6 mm (3/16") – Conteúdo: 3 peças.

Tubo central 13 mm (1/2") GARDENA
A ligação central de alimentação no sistema 
gota-a-gota.
Resistente aos raios ultra-violeta e 
 impermeável à luz.
Pode ser instalado à superfície ou debaixo do 
solo.
Rolos com etiqueta quadricromática.

Misturador de fertilizantes GARDENA
Para a mistura do fertilizante líquido universal 
GARDENA (8303).
Grande abertura de enchimento.
Com visor de nível de enchimento.
Válvula para a drenagem antes da geada ou 
 enchimento com fertilizante líquido.

Fertilizante líquido universal GARDENA
Fertilizante mineral, completo, de efeito rápido 
para plantas de varandas, terraços e jardins.
Mistura concentrada de nutrientes (NPK-solução 
do fertilizante = 10+4+7) para o crescimento 
saudável de plantas, o desenvolvimento vigoroso 
de flores e fruta, assim como o aumento da 
 capa ci dade de resistência em  relação a doenças e 
infesta ções por pragas. Especialmente produtivo.
Com vestígios importantes de nutrientes (p.ex. 
magnésio).
Dissolve-se completamente na água, para mistura 
sem problemas (com art. nº 8313) e repartição 
uniforme do fertilizante.

1347 134705    1
Rolos de 50 m.

1346 134606    3
Rolos de 15 m.

8313-29 831390    3
Ligação para tubo central e de distribuição.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

8303-26 830362    4
Conteúdo: 1.000 ml.
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Tubo de Distribuição 4,6 mm (3/16") 
GARDENA
O tubo de distribuição para gotejadores e 
micro-aspersores. Resistente aos raios ultra-
violeta e impermeável à luz. Pode ser 
instalado à superfície ou debaixo do solo.
Rolos com etiqueta quadricromática.

Aparelho base 1000 GARDENA 
Componente de início de funcionamento do 
sistema gota-a-gota.
2 funções: filtragem da água e redução da 
pressão inicial para uma pressão de funciona-
mento de aprox. 1,5 bar.
Cartão expositor quadricromático.

Aparelho base 2000 GARDENA
Componente de início de funcionamento do 
sistema gota-a-gota.
Com filtro de grande volume.
Redução da pressão para aprox. 1,5 bar.
Cartão expositor quadricromático.

Conjunto de iniciação com computador 
de rega C 14e
Completo com computador de rega para 
comando totalmente automático.
Cartão expositor quadricromático.

Ligação torneira 3/4" para gota-a-gota 
GARDENA
Prática ligação direta da torneira ao tubo 
13 mm para iniciação do sistema.

Não comercializado em Portugal

Starter Set para canteiros GARDENA
Para rega de canteiros de flores até 5 m.
Cartão expositor quadricromático.

Não comercializado em Portugal

1348 134804    3
Rolos de 50 m.

1350 135009    5
Rolos de 15 m.

1355 135504    5
Fluxo de água de aprox. 1000 l/h.
Pronto a ser montado com peça do aparelho e peças 
de ligação para tubo central e de distribuição.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

1354 135405    5
Fluxo de água de aprox. 2000 l/h.
Pronto a ser montado, equipado com a ligação de 
torneira 901 e peças de ligação para tubo central e de 
distribuição.
Com técnica simples de ligação “Quick & Easy”.

1398 139809    3
Conteúdo: Aparelho base 1000, 15 m de tubo central, 
15 m de tubo de distribuição, 20 gotejadores de linha 
2 l, 10 gotejadores simples reguláveis, 10 reduções em 
T, 5 bujões de fecho de 13 mm (1/2"), 10 peças de 
ligação em cruz de 13 mm (1/2"), 2 ligações em cruz de 
4,6 mm (3/16"), 2 suportes do tubo de 4,6 mm (3/16"), 
1 agulha para limpeza.

1402 140201    4
Conteúdo: 1 aparelho base 1000, tubo de 10 m 
4,6 mm (3/16"), 20 gotejadores de linha de 2 l, 
12 suportes de tubo de 4,6 mm (3/16"), 1 bujão de 
fecho de 4,6 mm (3/16"), 1 união em L de 4,6 mm 
(3/16"), 1 agulha de limpeza.

 Designação do artigo Sistema de rega gota-a-gota
PREMIUM GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1352 135290   10
Conteúdo: Blister com uma unidade.
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Tubo gotejador sistema Micro-Drip (gota-a-gota) GARDENA

 Designação do artigo Sistema de rega gota-a-gota
PREMIUM GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

O sortido inovador para instalação fácil com gotejadores integrados.
Economia de água, devido a débito de água direccionado e doseado

Tubo gotejador subterrâneo 13,7 mm
Invisível, instalável debaixo do solo em plantações 
nas orlas e superfícies relvadas.
Auto-limpeza dos gotejadores, 
evita o entupimento após a utilização.
Nivelador de pressão para rega uniforme até 
200 m.
Resistente contra a penetração de raízes, 
devido a barreira contra raízes.

Tubo gotejador à superfície 
4,6 mm (3/16")
Adequado especialmente para a rega de 
pequenas superfícies, em hortas e jardins 
decorativos, assim como fileiras de 
 culturas.
Extremamente flexível devido a diâmetro 
diminuto do tubo.
Auto-limpeza devido a técnica labirinto.

Tubo gotejador à superficie 13 mm (1/2") 
GARDENA
Espaço entre os gotejadores 30 cm.
Saída de água por gotejador 4 l/h.
Diâmetro interior do tubo 13 mm.
Comprimento máx. do tubo 100 m (aparelho 
base colocado a meio).
Disco expositor quadricromático.

Tubo gotejador subterrâneo 13,7 mm 
GARDENA
Distância entre os gotejadores 30 cm.
Saída de água por gotejador 1,6 l/h.
Diâmetro interno do tubo 13,7 mm.
Máx. comprimento do tubo gotejador 200 m 
(aparelho base colocado a meio).
Disco expositor quadricromático.

Tubo gotejador à superfície 4,6 mm (3/16")
Distância entre os gotejadores 30 cm.
Débito de água por gotejador 1,5 l/h.
Diâmetro interno do tubo 4,6 mm (3/6").
Comprimento máx. do tubo gotejador 30 m 
(aparelho base colocado ao meio).
Disco expositor quadricromático.

1385 138505   3
Completo e pronto a utilizar, com unidade base 1000 e 
bujões de fecho.
Comprimento: 50 m.

1388 138802   1
Completo e pronto a utilizar, com unidade base 1000 e 
bujões de fecho.
Comprimento: 25 m.

1389 138901   1
Pronto a ser ligado com aparelho base 1000, união em 
T e bujão de fecho.
Comprimento 50 m.

1395 139502   1
Conjunto ampliação para art. nº 1389.
Com união simples e peça final.
Comprimento 50 m.

1361 136105   4
Completo pronto a ser ligado com aparelho base 1000 
e bujões de fecho.
Comprimento 15 m.

1362 136204   4
Sem torneiras.
Comprimento 15 m.
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Conjunto de rega para férias/flores envasadas GARDENA

 Designação do artigo Conjunto de rega para férias/ 
flores envasadas GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Rega sem torneira
Conjunto de rega para flores 
envasadas
Rega automática de 5 – 6 m de 
vasos de flores.
Abastecimento de água indepen-
dente da torneira, feito a partir de 
um reservatório com bomba.
Com ligação para sensor, para 
rega com economia de água.

Conjunto de rega para férias
Rega automática gota-a-gota até 
36 vasos de plantas.
Ideal para quando está de férias.
Abastecimento de água com bomba, 
a partir de reservatório de água.
3 distribuidores de água com diferentes 
saídas de água e cada uma delas com 
12 saídas, garantem rega de plantas 
 finamente doseada e à medida das 
necessidades.

Conjunto de rega para férias GARDENA
Rega automática para plantas em vasos 
enquanto está de férias. Rega até 36 vasos.
A rega é activada 1 minuto por dia devido a 
um transformador com temporizador incorpo-
rado.
3 modelos diferentes de distribuidores de 
gotejamento, cada um com 12 saídas com 
diferentes fluxos de água para tipos de rega 
individuais.
Fluxo de água por saída:
Distribuidor cinzento-claro 15 ml/min.
Distribuidor cinzento-médio 30 ml/min.
Distribuidor cinzento-escuro 60 ml/min.
Tranformador de baixa voltagem (16 V) 
blindado para uso em interiores e exteriores.
Certificado pela .
Suportes de tubo para fixação até 3 tubos por 
vaso.
Conteúdo: transformador com temporizador, 
bomba com filtro, 3 distribuidores de água 
com 12 saídas cada, 9 m de tubo distribuidor, 
30 m de tubo gotejabor, 36 suportes de tubo.
Cartão expositor quadricromático.

Conjunto de rega para canteiros de flores 
GARDENA
Rega de canteiros de flores totalmente 
automática, comandada por computador, 
Independente da torneira de água.
Conjunto completo para 5 – 6 m de canteiros.
Sistema completável e extensível.
Rápida selecção da informação de rega 
devido aos 13 programas permanentes.
Ligação opcional do sensor de humidade 
GARDENA.
Interrompe a rega ao registar o nível correcto 
de humidade no solo.
Cartão expositor quadricromático.

Não comercializado em Portugal

1265 126502   4

1407 140706   3
Conjunto inclui: Transformador com selector rotativo 
para selecção do programa de rega, , bomba de 14 V 
com filtro, 25 cabeças gotejadoras de aprox. 2 L/H com 
bujão do fecho e agulha de limpeza, 10 m de tubo 
distribuidor de 4,6 mm (3/16"), 15 suportes de tubo.
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Sistema Sprinkler GARDENA

Uma instalação permanente: 
a tranquilidade assegurada!

Uma vasta gama de aspersores, 
a qual se adapta a todas as dimensões 
e formas de jardins.

Modelos T 200 e T 380
1  Escolha confortável dos injectores 

sem desmontagem dos mesmos.
2  Deflector em forma de V para 

repartição optimizada de água.

3  Protecção contra vandalismo, 
devido a função memória do 
sector.

4  Engrenagem do aspersor 
 encapsulada, resistente à 
corrosão.

Rega confortável da relva, vinda do solo

Aspersor de embutir com  engrenagens
Modelo T 100
1  Vaporizador rotativo para uma rega 

confortável e precisa.
2  Sector de rega ajustável em contínuo 

de 70 a 360º.

Os aspersores de embutir com 
engrenagens, fabricados em 
matéria plástica de elevada 
qualidade.
2 anos de garantia

Modelos Premium com cabeça 
de aspersão muito robusta, 
em metal.
5 anos de garantia

Novo: Aspersor oscilante embutido 
OS 140
A inovação na rega de superfícies 
quadradas e retangulares.
Instalação flexível para superfícies de 
2 –140 m2.
Fluxo de água ajustável.



25
mm

32
mm

max.
350m²
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A revolução no mercado dos 
 aspersores de embutir:
Aspersor multisuperfícies 
 AquaContour automatic GARDENA
Rega à medida de superfícies individuais 
até 350 m2.
Rega em conformidade com as 
dimensões de superfícies, devido a 
alcances variáveis e até 50 pontos de 
contorno memorizáveis. 
Painel solar de potência elevada com 
acumulador em lítio-iónico, para 
abasteci mento de energia constante e 
seguro.

Caixa de ligação 
Tampa esférica embutível, para elevada  segurança 
no funcionamento.
Filtro amovível evita o entupimento da caixa, 
quando a tampa se encontra aberta.
Rebordo largo e rotativo evita o crescimento de 
relva para dentro da tampa.

Caixa regulável e bloqueável
Para regulação e bloqueio manuais de um único 
aspersor de embutir ou grupos de aspersores de 
embutir. Com as vantagens da caixa de ligação.

União angular 
Para a ligação fácil dos aspersores de embutir nos 
cantos do jardim.

Válvulas de drenagem
A instalação é à prova 
de geada, devido a 
drenagem automática.

“Quick & Easy” – Técnica de ligação, 
rápida, patenteada
Única no mercado.
Motagem/desmontagem de tubagens, 
através de simples rotação a 140º da 
união roscada.

Sistema Sprinkler GARDENA

Compatível com todas as mangueiras 
em polietileno de Ø 25 mm e Ø 32 mm.

Ideias inteligentes facilitam a utilização
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 Designação do artigo Sistema Sprinkler 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1559-29 155991    1Aspersor de embutir multisuperfícies 
AquaContour automatic GARDENA
Rega vinda do solo, fácil e confortável de 
superfícies relvadas individuais.
Cobertura flexível das superfícies, através de 
50 pontos de rega memorizáveis.
Com células solares de alta potência e 
 baterias em lítio-iónico.
Alcance de 2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m 
(4 bar), à escolha.
Área de rega até 350 m2.
Sector de rega ajustável de 25 – 360°.
Ligação roscada 3/4".
À prova de geada devido a drenagem 
automática.
Cartão expositor quadricromático.

Conjunto completo com aspersor de 
embutir AquaContour automatic 
GARDENA
Completo, pronto a ligar.
Rega vinda do solo, fácil e confortável de 
superfícies relvadas individuais.
Cobertura flexível das superfícies, através de 
50 pontos de rega memorizáveis.
Com células solares de alta potência e 
 baterias em lítio-iónico.
Alcance de 2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m 
(4 bar), à escolha.
Área de rega até 350 m2.
Sector de rega ajustável de 25 – 360°.
Cartão expositor quadricromático.

2708 270809    1
Conteúdo:
 1 x Conjunto de ligações do sistema Profi,
 2 m de mangueira Classic de 19 mm (3/4"),
 1 x Caixa de ligações,
20 m de tubo central,
 1 x União de 25 x 3/4" rosca interior,
 1 x União em L de 25 mm x 3/4" rosca exterior,
 1 x  Aspersor de embutir multisuperfícies AquaContour 

automatic.

Aspersor oscilante embutidor OS 140 
GARDENA
Ideal para a rega de superfícies quadradas ou 
rectangulares.
Permite simplificar a planificação e reduzir o 
custo de uma instalação submersa.
Superfície de rega ajustável de 2 a 140 m2.
Largura de rega ajustável de 1 m a 9,5 m.
Alcance de 2 m a 15 m.
Fluxo de água ajustável.
Filtro fino integrado.
Embalagem informativa quadricromada.

8220-29 822091    2
novo
Rosca 15/21 (1/2").

Aspersor de embutir com engrenagens 
T 100 GARDENA
Para a rega de pequenas áreas relvadas.
Pode ser combinado com os aspersores de 
embutir com engrenagens T 200 e T 380, 
assim como com o aspersor oscilante de 
embutir OS 140.
Área de rega até 100 m2.
Alcance ajustável de 4 a 6 m.
Ajuste dos sectores sem escalonamento de 
70 – 360º.
Filtro de sujidade integrado.
União: rosca interior de 1/2".
Autocolante de produto.

8201-29 820196   10
Modelo Comfort

8202-29 820295   10
Modelo Premium
Com robusta cabeça em metal.
5 anos de garantia.
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 Designação do artigo Sistema Sprinkler 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Aspersor de embutir com engrenagens 
T 200
Para a rega de áreas relvadas médias.
Pode ser combinado com os aspersores de 
embutir com engrenagens T 200 e T 380, 
assim como com o aspersor oscilante de 
embutir OS 140.
Área de rega até 200 m2.
Alcance ajustável de 5 a 8 m.
Ajuste dos sectores sem escalonamento de 
25 – 360º.
Resistente ao vandalismo, devido a função 
memória: o aspersor restablece automatica-
mente os sectores inicialmente ajustados.
4 injectores com diferentes fluxos de água, 
comutáveis à medida das necessidades.
Para rega uniforme num conjunto de 
 aspersores ligados entre si, com diferentes 
sectores de rega:
Injector 1:  25 –  90º, injector 2:  91 – 180º,
Injector 3: 181 – 270º, injector 4: 271 – 360º.
Filtro de sujidade integrado.
Engrenagens seguras e à prova de areia.
União: rosca interior de 1/2".
Autocolante de produto.

8203-29 820394    6
Modelo Comfort

Aspersor de embutir com engrenagens 
T 380
Para a rega de áreas relvadas grandes.
Pode ser combinado com os aspersores de 
embutir com engrenagens T 200 e T 380, 
assim como com o aspersor oscilante de 
embutir OS 140.
Área de rega até 380 m2.
Alcance ajustável de 6 – 11 m.
Ajuste dos sectores sem escalonamento de 
25 – 360º.
À prova de vandalismo devido a função 
memória: o aspersor restablece automatica-
mente os sectores inicialmente ajustados.
4 injectores com diferentes fluxos de água, 
comutáveis à medida das necessidades.
Para rega uniforme num conjunto de 
 aspersores ligados entre si, com diferentes 
sectores de rega:
Injector 1:  25 –  90º, injector 2:  91 – 180º,
Injector 3: 181 – 270º, injector 4: 271 – 360º.
Filtro de sujidade integrado.
Engrenagens seguras e à prova de areia.
União: rosca interior de 3/4".
Autocolante de produto.

8205-29 820592    6
Modelo Comfort

8204-29 820493    6
Modelo Premium
Com robusta cabeça em metal.
5 anos de garantia.

8206-29 820691    6
Modelo Premium
Com robusta cabeça em metal.
5 anos de garantia.

Aspersores de embutir 100 GARDENA
Área de rega: até 80 m2.
Possibilidade de regularização do jacto de 
2,5 a 5 m.
Sector de rega totalmente regulável de 5 a 
360°.
Débito regulável.
Com filtro fino anti-impurezas.
Dimensão do corpo de rega: 100 mm.
Sistema com válvula de purgação para uma 
prevenção contra congelação. 1552-29 155229   15

Rosca de 1/2"
Avulso. Código EAN. Caixa expositora.

1553-29 155328   15
Rosca de 1/2"
Avulso. Código EAN. Caixa expositora.

1569-26 156998   30
Rosca de ligação: 15/21.
Avulso com código barras.
Caixa expositora com painel informativo.
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Ligações ao Sistema Sprinkler Pro GARDENA

 Designação do artigo Ligações ao Sistema 
Sprinkler Pro GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

União em L com rosca GARDENA
Para a ligação do aspersor no final do tubo.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Ligação roscada auto-vedante.
Forma de apresentação: avulso.

União em T com rosca GARDENA
Para a ligação de sensor no decurso do tubo.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Ligação roscada auto-vedante.
Forma de apresentação: avulso.

2780 278003   10
Rosca exterior – 25 mm x 1/2".

2781 278102   10
Rosca exterior – 25 mm x 3/4".

2784 278409   10
Rosca interior – 25 mm x 3/4".

2785 278508   10
Rosca interior – 32 mm x 3/4".

2786 278607   10
Rosca exterior – 25 mm x 1/2".

2787 278706   10
Rosca exterior – 25 mm x 3/4".

2790 279000   10
Rosca interior – 25 mm x 3/4".

2791 279109   10
Rosca interior – 32 mm x 3/4".

Possibilidades de ligação alternativas, para 
aplicação flexível.
Ligação do aspersor no decorrer do tubo
Directamente na união em T de 25 mm 1, 
com união em T e tubo de prolongamento 
2 ou ligação flexível do aspersor 3.
Como alternativa à união em T: Braçadeira 
perfurada para a montagem sem separação 
do tubo 4.
Ligação do aspersor na zona dos cantos
Directamente na união angular de 25 mm 
5, com tubo de prolongamento 6 ou 
ligação flexível para aspersores 7.
Ligação dos aspersores no final do tubo
Directamente na união em L de 25 mm 8, 
com união em L e tubo de prolongamento 
9 ou ligação flexível para aspersores.

Ligação do aspersor

2782 278201   10
Rosca exterior – 25 mm x 1/2".

2783 278300   10
Rosca exterior – 25 mm x 3/4".

2764 276405   10
Rosca interior – 25 mm x 3/4".

União angular com rosca GARDENA
Para a ligação do aspersor na zona do canto.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Ligação roscada auto-estanque.
Forma de apresentação: avulso.
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 Designação do artigo Ligação dos Aspersores 
Sprinkler Pro GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

 Designação do artigo Tubos Sprinkler GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Prolongamento direito para aspersores 
GARDENA
Para ligação dos aspersores ao longo do 
tubo.
Monta-se na vertical da tomada de água em 
carga ou da ligação em L 90° ou da ligação 
em T (fêmeas).

Prolongamento flexivel para aspersores 
GARDENA
Para ligação dos aspersores ao longo do 
tubo.
Inclinação do prolongamento totalmente 
regulável.
Monta-se na vertical da tomada de água em 
carga ou da ligação em L 90° ou da ligação 
em T (fêmeas).

Fita isoladora PTFE GARDENA
Para se reforçarem sempre que se julgue 
necessário todas as ligações do sistema.
Comprimento 12 m, largura 12 mm, 
 espessura 0,1 mm.

Tubos Sprinkler GARDENA
Podem ser colocados à superficie ou 
 enterrados.
Tubo opaco de longa duração e resistente 
aos raios ultra-violeta e ao mau tempo.
Resistência até 6 Bar de pressão.
Em consonância com as normas DIN 8074/75.

2742 40785080   20
20/27 x 15/21.

2743 274397   20
20/27 x 20/27.

Avulso com código de barras.

2739 273909   10
20/27 x 15/21.

2740 274005   10
20/27 x 20/27.

Avulso com código de barras.

7219 721905   10
Caixa informativa quadricromática.

2792 279208   1
25 mm, 25 m.

2793 279307   1
25 mm, 50 m.

2798 279802   1
32 mm, 25 m.

2799 279901   1
32 mm, 50 m.

2706 270601   1
16 mm, 15 m.
Para a ligação dos aspersores GARDENA no tubo 
 derivado da tubagem central de 25 mm ou 32 mm.

2765 276504   10

Tomada de água em carga GARDENA
Para ligação dos aspersores GARDENA ao 
longo da tubagem.
Forte capacidade de fixação com grande 
 facilidade de montagem no tubo.

Suporte GARDENA
Para facilitar a montagem dos aspersores.
Evita que os tubos se possam danificar 
 aquando da montagem de uma tomada de 
água em carga (não é necessário furador).
Evita a entrada de impurezas no tubo.
Blister informativo quadricromático.

2728 272803   10
25 mm x 20/27 fêmea.

2729 272902   10
32 mm x 20/27 fêmea.

Avulso num saco plástico protector com código de 
barras.
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Ligação dos Aspersores Sprinkler Pro GARDENA

Ligação de tubos de 25 mm a 32 mm

A ligação profissional de tubos para 
superfícies a regar:
– Pressão de utilização até 10 bar.
– De acordo com a norma ISO 14236.
– Fixação simples e à mão do tubo
–  Junta interna fixada dentro da ligação 

para montagem simplificada
–  Resistente ao choque, às intempéries e 

aos raios UV.

 Designação do artigo Ligação dos Aspersores 
Sprinkler Pro GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

2771 277105   10
25 mm

2773 277303   10
25 mm

2775 277501   10
25 mm

2777 277709   10
32 mm – 25 mm

2778 277808   10
25 mm

2772 277204   10
32 mm

2774 277402   10
32 mm

2776 277600   10
32 mm

2779 277907   10
32 mm

Ligação em T GARDENA
Para a derivação do tubo.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Forma de apresentação: avulso.

Ligação em L GARDENA
Para a mudança de direcção do tubo de 
distribuição.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Forma de apresentação: avulso.

União simples GARDENA
Para o prolongamento do tubo.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Forma de apresentação: avulso.

Adaptador/redutor GARDENA
Para reduzir o diâmetro do tubo de 32 mm 
para 25 mm.
Forma de apresentação: avulso em bolsa 
plástica.

Peça terminal GARDENA
Para o fecho de tubo de prolongamento para 
aspersores.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Forma de apresentação: avulso.
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Ligação dos Aspersores Sprinkler Pro GARDENA

Ligação da instalação no ponto de água:
Duas possibilidades igualmente seguras!

Ligação directa e permanente à rede 
de água doméstica
Ligações com rosca interior e exterior.
Adequadas para tubos de instalação 
GARDENA de 25 e 32 mm.

Ligação rápida à torneira
Ligação desmontável, com saída enterrada ligada 
à torneira com uma pequena extensão de 
mangueira Ø 19 mm, provida de uma ligação 
rápida de grande caudal.
Para conectar ao tubo de instalação de 25 mm.

 Designação do artigo Ligação dos Aspersores 
Sprinkler Pro GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Peça de ligação à torneira GARDENA
Ligação à torneira à prova de pressão, 
na instalação de uma válvula de rega ou de 
um sistema de  transporte de água.
Também para a  transição do tubo de 
 distribuição de 19 mm (3/4") para o de 25 mm 
com o art. nº 2763.

União simples GARDENA
Para a ligação do tubo à rede de água 
 doméstica, assim como a produtos de rega 
com rosca.
Com técnica de ligação rápida “Quick & Easy”.
Ligação roscada auto-vedante.
Forma de apresentação: avulso.

Ligações Profi de Grande Caudal 
GARDENA
Para fazer a ligação de uma instalação 
Sprinkler, Sprinkler Pro ou Pipeline.
Blister informativo.

1513 151306    4
Para torneiras com rosca de 26,5 mm (3/4") e de 
33,3 mm (G 1"). Abraçadeira roscada para a fixação da 
mangueira de jardim de 19 mm (3/4"). 19 mm (3/4").

2761 276108   10
Rosca interior 25 mm x 3/4".
Adequado para caixa de ligação e tomada de água, 
filtro central e aspersor de embutir S 80/300.

2762 276207   10
Rosca interior 25 mm x 1".
Adequado para caixa para válvula V1 e V3.

2763 276306   10
Rosca exterior 25 mm x 1".
Adequado para válvula de rega 9V e 24 V.

2767 276702   10
Rosca interior 32 mm x 3/4".
Adequado para caixa de ligação e tomada de água, 
filtro central e aspersor de embutir S 80/300.

2768 276801   10
Rosca interior de 32 mm x 1".
Adequado para caixa para válvula V1 e V3.

2769 276900   10
Rosca exterior 32 mm x 1".
Adequado para válvula de rega 9 V e 24 V.

1505-23 150545    3
Contém:
–  ligação torneira de grande caudal 26/34 com 

 adaptador 20/27.
–  duas ligações rápidas de grande caudal para tubo 

25 mm.

Caixa de ligação GARDENA
Para ligação subterrânea de tubagem 
 “pipeline” e sistema Sprinkler.
Completa com torneira do sistema Profi.
Tampa esférica embutível.
Filtro amovível, evita a que a sujidade entre na 
caixa com a tampa aberta.
Com rosca exterior de 3/4".
Cartão expositor quadricromático.

2722 272209    3

Conjunto de ligações do sistema Profi 
GARDENA
Conjunto completo para ligação de tubagens 
“pipeline” e o sistema Sprinkler ao abasteci-
mento doméstico de água.

2713 271301    3
Conteúdo: 1 torneira com adaptador/redutor para 
roscas de 26,5mm (G 3/4") e 33,3 mm (G 1").
2 mangueiras do sistema Profi e 2 m de mangueira 
Classic GARDENA de 19 mm.
Visor quadricromático.
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 Designação do artigo Ligação dos Aspersores 
Sprinkler Pro GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Água como electricidade vinda da tomada, devido a diversos 
pontos de fornecimento de água no jardim

Tomada de água
para a retirada de água subterrânea.

Ficha de água
com ligação angular para o abasteci-
mento de água à superfície.
Válvula de bloqueio só liberta água, 
quando a mangueira é ligada.

Ligação dos Aspersores Sprinkler Pro GARDENA

Tomada de água GARDENA
Ponto subterrâneo de saída de água.
Ligação de água com válvula de bloqueio 
automática.
Tampa esférica embutível.
Filtro amovível evita a entrada de sujidade na 
caixa com a tampa aberta.
Com rosca exterior de 3/4".
Cartão expositor quadricromático.

8250 825009   3

8255 825504   3Conjunto de iniciação para “pipeline” de 
jardim GARDENA
Conjunto de iniciação com dois pontos de 
saída de água.
Conteúdo: 1 conjunto de ligações do sistema 
Profi, 1 caixa de ligação, 2 tomadas de água, 
1 união em T, 3 uniões simples 25 mm x 
rosca interior 3/4", 1 união em T de 25 mm x 
rosca interior 3/4" e 1 válvula de drenagem.
Para a montagem é necessário adicional-
mente: tubo de distribuição de 25 mm e 
mangueira de jardim de 19 mm (3/4"),
Cartão expositor quadricromático.

Caixa com mangueira espiral
Mangueira em espiral integrada com 
agulheta.
Depois da utilização recolhe-se na caixa, 
ocupando pouco espaço.
Tampa esférica embutível para elevada 
segurança de funcionamento.
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Sprinkler Pro GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
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2760 276009   10Sistema de purgação automático 
GARDENA
Para drenar automaticamente a instalação no 
final de um ciclo e esvaziar a rede sobre a 
qual está montado.
Instalar nos locais mais profundos da 
instalação.
Rosca macho 20/27 (3/4").
Cartão blister quadricromático.

Caixa de ajuste e bloqueio GARDENA
Para o ajuste e o bloqueio sem escalona-
mento de um único aspersor ou grupos de 
aspersores.
Tampa esférica embutível.
Filtro amovível, evita a entrada de sujidade na 
caixa quando a tampa se encontra aberta.
Com rosca exterior de 3/4".
Cartão expositor quadricromático.

2724 272407    2

Ficha de água GARDENA
Ponto de abastecimento de água instalado à 
superfície.
Ligação de água com válvula de bloqueio 
automática.
Ligação angular, rotativa, evita que a 
mangueira se torça.
Pode ser fixada na parede ou com um pino 
também em solo solto.
Com rosca exterior de 3/4".
Cartão blister quadricromático.

8254 825405   2

Caixa com mangueira espiral GARDENA
Tomada de água subterrânea com mangueira 
espiral de 10 m e agulheta Classic.
Com paragem automática da água para uma 
substituição confortável dos aparelhos de 
ligação.
Tampa esférica embutível.
Com rosca exterior 1".
Cartão expositor quadricromático.

8253 825306    1
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Bombas GARDENA

O sortido completo e inovador, que coloca a água em movimento

As bombas GARDENA são o coração de 
uma circulação de água que funciona, 
em casa e no jardim.
Potentes e fáceis de manusear, elas 
pontuam com extras inovadores e 
 orientados para a utilização, para todas 
as áreas da rega, drenagem e abasteci-
mento de água doméstico.

Modelos de topo para grandes 
 pretensões, devido à utilização materiais 
de elevada qualidade.
Grande potência.

Produtos que agradam aos  consumi dores 
com design inovador.
Manuseamento optimizado, 
muito  confortável.

A clássica bomba de iniciação com todas 
as características, que identificam uma 
boa bomba.
Relação ideal preço/rendimento.
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Bombas de jardim GARDENA

 Designação do artigo Bombas de jardim 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Rega

Sejam cisternas, reservatórios de água pluviais 
ou poços – com as bombas de jardim, 
para reservatórios de água e de pressão 
submersíveis, elas tornam-se as fontes de água 
alternativas para a rega optimizada do jardim.

Dados técnicos 3000/4 3500/4 4000/5 5000/5 6000/6 inox 9000/3
Art. n° 1707 1709 1732 1734 1736 1436

1717 1719

Potência 600 W 800 W 1.100 W 1.300 W 1.300 W 0,9 kW (1,2 CV)
Máx. capacidade de débito 3.100 l/h 3.600 l/h 4.000 l/h 5.000 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h
Máx. débito / pressão 36 m/3,6 bar 41 m/4,1 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 55 m/5,5 bar 25 m/2,5 bar
Máx. altura de auto-sucção 7 m 7 m 8 m 8 m 8 m 5 m
Impulso de alimentação Jet Jet Jet Jet 5 estágios –
Peso aprox. 6,5 kg 7,0 kg 11 kg 11,5 kg 13,5 kg 6,4 kg
Dimensões (C x L x Al) aprox. 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 47 x 25 x 34 cm 47 x 25 x 34 cm 50 x 25 x 34 cm 33 x 27 x 31 cm
Cabo de ligação 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF –

Bombas de jardim GARDENA
Atraente modelo de iniciação com elevada 
potência de sucção e pressão.
Leve, robusta e de fácil manuseamento.
Versatilidade de utilização: 
rega, intensifica ção da pressão, bombear 
água de e entre canalização, da chuva, bem 
como de água de piscinas com cloro.
Não se deve bombear água salgada, 
 substâncias agressivas ou facilmente 
 inflamáveis, nem alimentos.
Longa durabilidade e elevada segurança 
devido ao revestimento cerâmico e sistema 
duplo de vedação entre o motor e o meca-
nismo de movimento da bomba.
Protecção automática contra sobrecarga 
 através de disjuntor térmico. 
Pés de borracha para isolamento acústico. 
Punho de transporte confortável. 
Grande abertura de enchimento. 
Parafuso de drenagem da água separado, 
para esvaziar a bomba em caso de perigo de 
congelação. 
Rosca de ligação 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

1707 170703   1
Bomba de jardim 3000/4 Classic

1709 170901    1
Bomba de jardim 3500/4 Classic
Com saída dupla para funcionamento simultâneo de 
2 aparelhos de ligação.

IP X4

IP X4

Bombas de jardim GARDENA 
estabelece novos critérios na 
segurança e no equipamento

Filtro fino integrado
Um pré-filtro montado protege a 
bomba contra impurezas, 
 garantindo o funcionamento da 
bomba sem problemas.
Com função safe-pump:
1.  Indicador de estado em 

tecnologia LED com função 
de aviso (mensagem de erro).

2.  Corte por segurança 
automático (auto-off).

3.  Válvula anti-funcionamento 
em seco integrada.

A gama Comfort e Premium
Produtos inovadores e atractivos com maiores 
valências para vendedor e comprador. 
Com tecnologia de alta qualidade e equipamento 
de segurança de excelência.
Inúmeras possibilidades de aplicação e conforto 
de utilização ideal.

Compactos modelos de iniciação com 
elevada potência
Tecnologia de bombas robusta e segura.
Dimensões reduzidas.
Elevada estabilidade.

Atractiva oferta de conjuntos:
equipamentos completos prontos a ligar, 
que permitem a imediata utilização das 
bombas.
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GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
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Bomba com motor a gasolina GARDENA
Utilização versátil: para a rega, intensificação 
da pressão, bombear água de e entre 
 reservatórios, do subsolo e da chuva, bem 
assim como água com cloro de piscinas.
Água salgada, substâncias agressivas, 
 produtos levemente inflamáveis, assim como 
comida, não deverão ser bombeadas.
Especialmente aproprida para utilização 
móvel em locais sem abastecimento de 
 energia.
Stop anti-retorno assegura uma redução no 
tempo de resucção.
É possível a regulação sem escalonamento da 
potência.
Rosca de ligação de 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

1436 143608   1
Bomba com motor a gasolina Classic 9000/3
Bomba com motor a gasolina de 2 estágios,
leve e compacta.
Completa com mangueira e filtro de sucção e torneiras.

Conjunto de bombas de jardim GARDENA
Completo em conjunto com mangueira 20 m 
13 mm (1/2") com válvulas e jogo de sucção 
3,5 m.
Cartão expositor quadricromático.

1719 171908   6
Bomba de jardim 3500/4 Classic (Sem ilust.)

Bombas de jardim GARDENA
Inovadores e potentes modelos Comfort e 
Premium com excelentes propriedades de 
segurança.
Versatilidade de utilização: 
rega, intensificação da pressão, bombear 
água de e entre canalização, da chuva, 
bem como de água de piscinas com cloro.
Não se deve bombear água salgada, 
 substâncias agressivas ou facilmente 
i nflamáveis, nem alimentos.
Com função safe-pump (art. n° 1734, 1736):
1.  Indicador de estado em tecnologia LED 

com função de aviso.
2. Corte de segurança automático.
3.  Válvula anti-funcionamento em seco 

 integrada.
Pré-filtro integrado, que evita danos na 
bomba.
Elevada segurança e longa durabilidade 
devido ao revestimento cerâmico e sistema 
duplo de vedação entre o motor e o meca-
nismo de movimento da bomba. 
Protecção automática contra sobrecarga 
 através de disjuntor térmico. 
Pés de borracha para isolamento acústico. 
Punho de transporte confortável. 
Grande abertura de enchimento. 
Com saída dupla (uma delas oscilante) para 
funcionamento simultâneo de 2 aparelhos de 
ligação. Parafuso de drenagem da água 
 separado, para esvaziar a bomba em caso de 
perigo de congelação. 
Rosca de ligação 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

1732 173209   1
Bomba de jardim 4000/5 Comfort
Bomba de jardim silenciosa com equipamento de 
 segurança orientado para a utilização para casa e 
jardim.

1734 173407   1
Bomba de jardim 5000/5 Comfort
Bomba de jardim silenciosa e potente com 
 equipamento de segurança orientado para a utilização 
para casa e jardim.

1736 173605   1
Bomba de jardim 6000/6 inox Premium
Bomba de jardim ultra-silenciosa e potente com 
 mecanismo de movimento da bomba de 5 níveis com 
equipamento de segurança orientado para a utilização 
para casa e jardim.

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

1718-26 171861   1Conjunto bomba de jardim GARDENA
Conteúdo:
– Uma bomba de jardim, art. n° 1707,
–  Mangueira de aspiração com 7 m,  

com válvula anti-retorno integrada.
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Bombas de pressão submersíveis GARDENA

Dados técnicos 4000/2 4000/2 5500/3 6000/4 6000/5 5500/5 inox 6000/5 inox
automatic automatic automatic

Art. n° 1740 1742 1461 1468 1476 1489 1499
Potência 500 W 500 W 900 W 1.000 W 1.050 W 850 W 950 W
Máx. capacidade de débito 4.000 l/h 4.000 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h
Máx. débito / pressão 20 m/2,0 bar 20 m/2,0 bar 30 m/3,0 bar 40 m/4,0 bar 45 m/4,5 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar
Máx. profundidade de submersão 7 m 7 m 12 m 12 m 12 m 19 m 19 m
Impulsor de Alimentação 2 estagios 2 estagios 3 estagios 4 estagios 4 estagios 6 estagios 7 estagios
Máx. temperatura do liquido 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Peso aprox. 4,8 kg 5 kg 9,6 kg 10 kg 8 kg 7,5 kg 9 kg
Dimensões (C x L x Al) aprox. 25 x 14,8 x 25 x 14,8 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 9,8 x 9,8 x 9,8 x 9,8 x 

45 cm 45 cm 45 cm 47 cm 51 cm 64 cm 85 cm
Diâmetro da bomba 14,8 cm 14,8 cm 15 cm 15 cm 15 cm 9,8 cm 9,8 cm
Cabo de potência 10 m 10 m 15 m 15 m 15 m 22 m 22 m

H05 RNF H05 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF
Corda para suspensão – – 15 m 15 m 15 m 22 m 22 m

 Designação do artigo Bombas de pressão 
submersíveis GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Bombas para reservatórios de água da 
chuva GARDENA
Potentes e confortáveis bombas para 
 reservatórios de água da chuva para a rega 
com por ex. aspersores, agulhetas, chuveiros, 
instalações com sistema de rega gota-a-gota 
(Micro-Drip). Ideais para o confortável 
 enchimento de regadores. Também adequado 
para drenagem. Com válvula anti-funciona-
mento em seco. Regulação do fluxo sem 
escalonamento através de válvula de 
 regulação e de bloqueio. Tubo de ligação 
angular telescópico 3/4" para uma fixação 
segura no depósito da água da chuva. 
Possibilidade de ligação ao sistema Original e 
“Profi” GARDENA. Motor de condensador 
silencioso e isento de manutenção. Filtro para 
impurezas integrado e pé de sustentação 
adicional, evitam a sucção de impurezas.
Arrumação em espaço reduzido e transporte 
simples, graças à pega de transporte 
 integrada, bem como ao suporte para o cabo 
e para o tubo telescópico.
Cartão expositor quadricromático.

1740 174008   1
Bomba para reservatórios de água da chuva 4000/2 
Classic
Bomba para depósitos de água da chuva silenciosa e 
potente com mecanismo de accionamento da bomba 
de 2 estágios.
Com interruptor flutuante.

1742 174206   1
Bomba para reservatórios de água da chuva 4000/2 
automatic Comfort
Bomba para depósitos de água da chuva silenciosa e 
potente com mecanismo de accionamento da bomba 
de 2 estágios. 
Interruptor de pressão electrónico e sensor de detecção 
de fluxo, ligam automaticamente a bomba em caso de 
tiragem de água, desligando-a de seguida.

Os especialistas perfeitos para reservatórios de água da chuva, 
poços e cisternas

Potentes e multifacetadas –  
bombas para depósitos da água da 
chuva GARDENA

Multifacetadas, mais possibilidades de 
aplicação:
rega com aspersores, agulhetas, 
 chuveiros e instalações com o sistema de 
rega gota-a-gota (Micro-Drip).

Economizadoras de energia e 
 confortáveis:
Com dispositivo automático para ligar/
desligar (modelo Comfort).

Transporte simples e armazenamento de 
espaço reduzido, graças ao  inteligente 
sistema de gestão do cabo, ao suporte 
para tubo telescópico e à pega integrada.

Bomba para poços profundos 6000/5 
inox automatic Premium
Com interruptor de pressão electrónico: 
liga automaticamente a bomba em caso 
de tiragem de água e desliga-a de novo 
automaticamente. 
Com válvula anti-funcionamento em seco 
integrada.
Ideal para poços de perfuração com um 
diâmetro a partir de 100 mm.

IP X8

IP X8
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 Artigo n° EAN   Unidades
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Bombas de pressão submersíveis 
GARDENA
Para o funcionamento de aspersores e 
 sistemas de rega, assim como para retirar 
água de grandes profundidades.
A bomba pode permanecer continuamente 
submersa na água.
Funcionamento da bomba extremamente 
silencioso.
Longa vida útil e confiança, devido a imper-
meabilização dupla do motor, eixo do motor 
protegido com cerâmica e utilização de 
 materiais de elevada qualidade, como plástico 
reforçado com fibra de vidro e aço inoxidável.
Com impulsor de alimentação multi estágios.
Rosca de 33,3 mm (G 1), apropriada para o 
sistema de ligações de mangueira GARDENA.
Bombas para poços profundos em inox com 
rosca interior de 40 mm (1 1/4"), convertível 
para 33,3 mm (1") rosca exterior, devido a 
peça de ligação fornecida com a bomba.
Com corda de suspensão para submergir a 
bomba no líquido.
Líquidos permitidos: Água limpa.
Água salgada, substâncias agressivas ou 
facilmente combustíveis, assim como comida, 
não deverão ser bombeadas.
Motor silencioso, livre de manutenção com 
interruptor térmico contra sobre-aquecimento.
Expositor de cartão quadricromático.

1461 146104   1
Bomba de pressão submersível 5500/3 Classic
Com interruptor flutuante e fixação variável do 
 interruptor flutuante.

1476 147606   1
Bomba de pressão submersível 6000/5 
automatic Comfort

IP X8

IP X8

1468 146807   1
Bomba de pressão submersível 6000/4 Classic
Com interruptor flutuante e fixação variável do 
 interruptor flutuante.

IP X8

1489 148900   1
Bomba para poços profundos 5500/5 inox Premium
Chassis em aço de elevada qualidade,
inoxidável e robusto.
Para poços a partir de 100 mm de diâmetro.
Suporte para colocação da bomba:
evita a sucção de sujidade e areia.

IP X8

Bombas de pressão submersíveis 
 automatic GARDENA
Apropriada para o abastecimento automático 
de água da casa e do jardim, directamente de 
poços ou cisternas.
Interruptor de pressão electrónico e sensor 
de detecção de fluxo, ligam automaticamente 
a bomba em caso de tiragem de água, 
 desligando-a de seguida.
Válvula anti-funcionamento em seco, 
que evita danos na bomba em caso de 
ausência de líquido bombeado. 
Em caso de instalação fixa, recomendamos a 
utilização de uma mangueira resistente à 
pressão.
Cartão expositor quadricromático.

1499 149907   1
Bomba para poços profundos Premium 6000/5 inox 
automatic
Robusta caixa em aço inoxidável.
Ideal para poços de perfuração com diâmetro a partir 
de 100 mm.
Pé de sustentação estável, evita a sucção de impurezas 
e areia.

IP X8
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Bombas de pressão submersíveis e de abastecimento doméstico de água GARDENA

A inovadora geração de bombas para o abastecimento completamente 
 automático de água

Abastecimento doméstico 
de água

Porquê utilizar preciosa água potável 
para regar, lavar roupa ou para o auto-
clismo, quando existem outras fontes de 
água?
Bomba para abastecimento doméstico 
de água e de pressão repartem 
automatica mente a um preço muito 
 económico, água não potável, pela casa 
e pelo jardim.

Bombas para abastecimento 
doméstico de água
Com filtro de entrada integrado 
e stop anti-retorno.
Fácil de desembalar e de ligar, 
graças a acessório de série.
A grande abertura de 
 enchimento, em conjunto com 
a válvula de ventilação fazem 
com que a colocação em 
 funcionamento seja rápida e 
fácil.
Construção especialmente 
compacta e economizadora de 
espaço, com manómetro e 
 interruptor de pressão integra-
dos, são vantagens no que 
respeita ao manuseamento e 
transporte.

Bombas de pressão com visor 
informativo
Controlo total das funções mais 
importantes das bombas, 
tais como quantidade de débito 
ou pressão, assim como visor 
de falhas no sistema 
(p.ex. reservatório de água 
vazio).
Especialmente compacta, 
deste modo também ideal para 
a utilização móvel no jardim.
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 Designação do artigo Bombas de pressão 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Dados técnicos 4000/4 4000/4 LCD 4000/5 LCD 5000/5 LCD 6000/5 inox LCD
electronic plus

Art. nº 1481 1763 1765 1767 1769

Potência 800 W 850 W 1.000 W 1.300 W 1.000 W
Máx. Capacidade de débito 3.600 l/h 3.600 l/h 3.600 l/h 4.500 l/h 5.500 l/h
Máx. altura de débito 44 m 44 m 50 m 52 m 46 m
Máx. pressão=pressão de corte 4,4 bar 4,4 bar 5,0 bar 5,2 bar 4,6 bar
Pressão de início 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar
Máx. altura de auto-sucção 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m
Visor-info LC – l l l l
Máx. temperatura média 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Impulso de alimentação Jet Jet Jet Jet 4 estagios
Peso aprox. 10,5 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 13,0 kg
Dimensões (C x L x Al) aprox. 45 x 23 x 35 cm 45 x 23 x 35 cm 45 x 23 x 35 cm 45 x 23 x 35 cm 46 x 23 x 35 cm
Cabo de ligação 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF

Bombas de pressão GARDENA
Aproveitamento automático das águas 
 pluviais – para a rega de jardins ou para 
 utilização doméstica.
Filtro fino integrado de grande volume.
Tampa transparente desaparafusável para o 
enchimento da bomba.
Interruptor rotativo de função para auto- 
aspiração optimizada.
Interruptor de pressão electrónico liga a 
bomba automaticamente sempre que haja 
extracção de água e desliga-a de novo 
 imediatamente a seguir.
Segurança contra o funcionamento em seco, 
evita danos na bomba, quando o líquido deixa 
de fluir.
Desactivação automática, assim que seja 
atingida a pressão máxima da bomba.
A pressão de início é pre-ajustada na fábrica. 
Modificável nos serviços de assistência 
 GARDENA.
Stop anti-retorno assegura uma redução no 
tempo de resucção.
Visor-info LC com mostrador de avarias e 
interferências.
2 saídas, uma das quais giratória.
Motor sem manutenção com interruptor 
térmico de protecção.
Válvula de drenagem para o esvaziamento da 
bomba antes do aparecimento das primeiras 
geadas.
Pés de borracha para evitar as vibrações e 
amortecer o barulho do funcionamento da 
bomba.
Líquidos permitidos: água doce limpa.
Não devem ser bombeadas água salgada, 
substâncias agressivas e facilmente inflamá-
veis, assim como comida.
Rosca de ligação 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

1763 176309   1
Bomba de pressão 4000/4 LCD Classic

1765 176507   1
Bomba de pressão 4000/5 LCD Comfort

1767 176705   1
Bomba de pressão 5000/5 LCD Comfort

Somente disponivel em pedidos especiais!

1769 176903   1
Bomba de pressão 6000/5 inox LCD Premium
Chassis em aço inoxidáve de primeira qualidade.
Muito silenciosa

Somente disponivel em pedidos especiais!

Não comercializado em Portugal

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4
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 Designação do artigo Bombas para abastecimento 
doméstico de água GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Dados técnicos 3000/4 4000/5 5000/5 5000/5 inox
Art. nº 1770 1772 1774 1775

Potencia 650 W 850 W 1.100 W 1.200 W
Caudal máx. 2.800 l/h 3.500 l/h 4.500 l/h 4.500 l/h
Altura manométrica máx. 40 m 45 m 50 m 50 m
Pressão máx. 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,0 bar
Pressão de arranque 1,5 bar ± 0,1 bar 2,0 bar ± 0,1 bar 2,0 bar ± 0,1 bar 2,0 bar ± 0,1 bar
Altura máx. de auto-sucção 8 m 8 m 8 m 8 m
Temperatura máx. do liquido 35° C 35° C 35° C 35° C
Rodete Jet Jet Jet Jet
Peso aprox. 12,8 kg 13,7 kg 15,5 kg 15,5 kg
Dimensões (C x L x Al) aprox. 46 x 30 x 62 cm 46 x 30 x 62 cm 46 x 30 x 62 cm 46 x 30 x 62 cm
Cabo de ligação 1,5 m H05 RNF 1,5 m H05 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF

Bomba de abastecimento doméstico de 
água GARDENA
Para o abastecimento doméstico e do jardim, 
de água.
Fácil instalação, pois o filtro dianteiro e a 
válvula de retenção já estão integrados na 
bomba, como equipamento especial, 
 indispensável.
Colocação em funcionamento rápido e sem 
problemas, devido a grande abertura de 
enchimento. Interruptor de funções rotativo 
e válvula de ventilação para auto-sucção 
 optimizada.
Construção compacta e economizadora de 
espaço, pois o manómetro e o interrutor de 
pressão estão integrados no chassis.
Funcionamento seguro e sem interferências, 
devido ao motor sem manutenção com inter-
rupor de protecção contra sobre-aquecimento 
e tanque de água de grande volume (24 l).
A pressão de início e de fecho é pre-ajustada 
na fábrica. Modificável através do serviço de 
assistência GARDENA.
Válvula de drenagem, torna fácil o esvazia-
mento da bomba.
Liquídos permitidos: água doce limpa.
Não devem ser bombeados água salgada, 
substâncias agressivas e facilmente inflamá-
veis, assim como comida.
Rosca de ligação 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

1775 177504   1
Bomba de abastecimento doméstico de água 
5000/5 inox Premium
Tanque para água fabricado em aço inoxidável de 
primeira qualidade.

1770 177023   1
Bomba de abastecimento doméstico de água 
3000/4 Classic

1772 177221   1
Bomba de abastecimento doméstico de água 
4000/5 Classic

1774 177429   1
Bomba de abastecimento doméstico de água 
5000/5 Comfort

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4
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Bombas submersíveis/para água suja GARDENA

Ajudante potente para encher e esvaziar reservatórios

Drenagem

Caves inundadas ou valas para os alicer ces de 
uma construção cheias de água?
As bombas submersíveis e para água suja 
 GARDENA, para bombear de e para reservatórios 
água limpa ou muito suja, tratam de solucionar 
o problema num instante.

Bombas submersíveis e para água suja, 
com inovadora tecnologia aquasensor
Drenagem automática inicia-se já a partir de um 
nível de água mínimo de 5 mm.
As alturas para ligar/desligar do sensor, 
são ajustáveis de forma variável.
Compactas, pois não possuem  interruptor 
 flutuante: especialmente  adequadas para 
 utilização em zonas estreitas.

Bombas submersíveis
Sucção plana até 1 mm (quase seco).

Bombas submersíveis e para água suja com 
interruptor flutuante
Operação ligar/desligar: ajustável de forma 
 variável sobre régua, para  suspensão do cabo.
Dispositivo de encaixe para mudança fácil para a 
função manual, funcionamento contínuo.
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Bombas submersíveis GARDENA

 Designação do artigo Bombas submersíveis 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Esvaziar até à última 
gota

Um sortido de bombas inovador, 
muito potente, para bombear água 
limpa ou levemente suja de e para 
 reservatórios.

Bomba submersível Comfort 9000/13000 
 aquasensor
Bomba submersível de débito potente, arranca 
a partir de um nível de água de 5 mm, graças à 
tecnologia aquasensor.

Dados técnicos 6000 7000 9000 aquasensor 13000 aquasensor 21000 inox
Art. n° 1777 1780 1783 1785 1787
Potência 220 W 250 W 320 W 650 W 1.000 W
Máx. capacidade de débito 6.000 l/h 7.000 l/h 9.000 l/h 13.000 l/h 21.000 l/h
Máx. débito / pressão 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 7 m/0,7 bar 8 m/0,8 bar 11 m/1,1 bar
Máx. profund. submersão 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m
Sucção plana até 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm
Máx. diâmetro partículas 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Temperatura máx. líquido 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Peso aprox. 3,8 kg 4,3 kg 3,8 kg 5,4 kg 8,3 kg
Dimensões (C x L x Al) aprox. 20 x 17 x 30 cm 23 x 16 x 27 cm 28 x 17 x 25 cm 28 x 17 x 28 cm 32 x 18 x 34 cm
Cabo de ligação 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF

Bombas de pressão GARDENA
Bombas de pressão robustas e práticas, para 
drenar, puxar água, assim como bombear 
água de e para reservatórios.
Para água limpa até levemente suja com 
partículas suspensas até 5 mm de diâmetro.
Pedal de comutação (excepto art. nº 1777) 
para sucção plana até 1 mm (quase seco), 
para limitar ao mínimo os resíduos de água.
Art. nºs 1777, 1780, 1787: com interruptor 
flutuante para operação ligar/desligar 
 automática.
Ajustável sobre régua de forma variável, para 
suspensão do cabo.
Dispositivo de encaixe para mudança fácil 
para funcionamento manual de longa duração 
(excepto art. nº 1777).
Art. nºs 1783, 1785:
aquasensor liga a bomba automaticamente, 
logo a partir de um nível diminuto de água de 
5 mm.
As alturas do sensor para ligar/desligar, são 
ajustáveis de forma variável.
Turbina resistente ao desgaste para elevada 
durabilidade.
Interruptor térmico protege o motor contra 
sobrecarga.
União universal para mangueiras de
13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 
25 mm (1")-, 38 mm ( 1 1/2") (todos os 
 modelos) e adicionalmente mangueira de 
50 mm (2") (no art. nº 1787).
Rosca de ligação 41,9 mm (G 1 1/4"),
no modelo 21000 inox: 47,8 mm (G 1/2).
10 m de cabo de ligação especial para 
 utilização versátil, também para o esvazia-
mento de piscinas e lagos de jardim.
Não devem ser bombeadas água salgada, 
substâncias corrosivas e levemente 
 inflamáveis, assim como comida.
Motor assíncrono silencioso, sem 
 manutenção.
Cartão expositor quadricromático.

1780 178006    1
Bomba submersível 7000 Classic

1777 177702   12
Bomba submersível 6000 Classic

Disponível somente em palete expositora de 
12 peças!

1783 178303    1
Bomba submersível 9000 aquasensor Comfort
Com aquasensor: liga automaticamente, a partir de um 
nível mínimo de água de 5 mm.

1785 178501    1
Bomba submersível 13000 aquasensor Comfort
Com aquasensor: liga automaticamente, a partir de um 
nível mínimo de água de 5 mm.

1787 178709    1
Bomba submersível 21000 inox Premium
Chassis da bomba em aço inoxidável de primeira 
 qualidade.

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8
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Bombas para água suja GARDENA

 Designação do artigo Bombas para água suja 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Robustas e potentes

Para utilização versátil, para  bombear 
água suja de e para reservatórios com 
partículas suspensas até 38 mm.

Bomba para água suja 20000 inox Premium
Modelo de topo muito potente com chassis em 
aço inoxidável de primeira qualidade.

Dados técnicos 6000 7500 8500 aquasensor 13000 aquasensor 20000 inox
Art. n° 1790 1795 1797 1799 1802

Potência 220 W 340 W 380 W 680 W 1.050 W
Máx. capacidade de débito 6.000 l/h 7.500 l/h 8.300 l/h 13.000 l/h 20.000 l/h
Máx. débito / pressão 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 6 m/0,6 bar 9 m/0,9 bar 11 m/1,1 bar
Máx. profund. submersão 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m
Máx. diâmetro partículas 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 38 mm
Temperatura máx. líquido 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Peso aprox. 3,8 kg 4,3 kg 4 kg 5,6 kg 8,3 kg
Dimensões (C x L x Al) aprox. 21 x 17 x 32 cm 27 x 16 x 29 cm 26 x 18 x 31 cm 26 x 19 x 34 cm 30 x 19 x 39 cm
Cabo de ligação 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF

Bombas para água suja GARDENA
Bombas para água suja práticas e robustas 
para drenar, assim como bombear água suja 
de e para reservatórios.
Art. nºs 1790, 1795, 1802: com interruptor 
flutuante para operação ligar/desligar.
Ajustável de forma variável sobre régua, para 
a suspensão do cabo.
Dispositivo de encaixe para mudança fácil 
para funcionamento manual de longa duração 
(excepto art. nº 1790).
Art. nºs 1797, 1799: aquasensor liga a 
bomba automaticamente já a partir de um 
nível de água mínimo de 65 mm.
As alturas para ligar/desligar do sensor, são 
ajustáveis de forma variável.
Turbina resistente ao desgaste para longa 
duração.
Interruptor térmico protege o motor contra 
sobrecarga.
União universal para mangueiras de
13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 
25 mm (1")-, 38 mm ( 1 1/2") (todos os 
 modelos) e adicionalmente mangueira de 
50 mm (2") (no art. nº 1802).
Rosca de ligação 41,9 mm (G 1 1/4"), 
no modelo 20000 inox: 47,8 mm (G 1/2).
10 m de cabo de ligação especial para 
 utilização versátil, também para o esvazia-
mento de escavações para alicerces e lagos 
de jardim.
Não devem ser bombeadas água salgada, 
substâncias corrosivas e levemente 
 inflamáveis, assim como comida.
Motor assíncrono silencioso, sem 
 manutenção.
Cartão expositor quadricromático.

1790 179003   12
Bomba para água suja 6000 Classic

Disponível somente em palete expositora de 
12 peças!

1795 179508    1
Bomba para água suja 7500 Classic

1797 179706    1
Bomba para água suja 8500 aquasensor Comfort
Com aquasensor: liga automaticamente, a partir de um 
nível mínimo de água de 65 mm.

1799 179904    1
Bomba para água suja 13000 aquasensor Comfort
Com aquasensor: liga automaticamente, a partir de um 
nível mínimo de água de 70 mm.

1802 180207    1
Bomba para água suja 20000 inox Premium
Chassis da bomba em aço inoxidável de primeira 
 qualidade.

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8
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Acessórios para bombas GARDENA

 Designação do artigo Acessórios para bombas 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Tudo o que a bomba precisa

O sortido de bombas GARDENA é 
complementado de forma optimizada, 
através de acessórios muito abrangentes.

 L
ad

o
 d

a 
su

cç
ão

Parte frontal 

Unidade de sucção GARDENA
Mangueira em espiral resistente ao vácuo.
Pronta para conexão.
Com filtro de sucção e válvula anti retorno.
Ø 25mm (1").
Para bombas com rosca macho de 33,3 mm 
(G 1).
Disco expositor quadricromático.

Mangueira de sucção GARDENA
Mangueira em espiral resistente ao vácuo.
Pronta para conecção.
Para extensão da unidade de sucção ou para 
utilização em conjunto com o filtro de sucção, 
art. n° 1414.
Comprimento 3,5 m diâm. 25 mm (1").
Rosca de 33,3 mm (G 1).
Disco expositor quadricromático.

Mangueira de sucção GARDENA
Mangueira em espiral resistente ao vácuo.
Fornecida em rolos sem ligações.

Ligações para mangueiras de sucção 
GARDENA
Para uma conecção resistente ao vácuo entre a 
mangueira de sucção, vendida a metro
(art. n° 1720-22/1721-22) e as bombas.
Completo com braçadeira para a mangueira.
Com rosca fêmea de 33,3 mm (G 1).
Cartão inform. quadricromático.

1411 141109    2
3,5 m de comprimento.

1418 141802    2
7 m de comprimento.

1412 141208    2

1720-22 172028   50 m
19 mm (3/4") – 50 m.

1721-22 172127   45 m
25 mm (1") – 45 m.

1722-22 172226   25 m
32 mm (5/4") – 25 m.

Disponível somente em rolos completos!

1723 172301    6
19 mm (3/4").

1724 172400    6
25 mm (1").
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 Designação do artigo Acessórios para bombas 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

1735 173506   2

1739 173902   2

Filtro de sucção com stop anti-retorno 
GARDENA
Para mangueiras de sucção vendida a metro 
(art. n° 1720/1721).
Stop anti-retorno para uma redução do tempo 
de resucção.
Completo com braçadeira para mangueira.
Cartão inform. quadricromático.

Filtro de sucção com stop anti-retorno 
GARDENA
Fabricado em plástico/metal de alta 
 qualidade.
Outros detalhes, veja art. n°s 1726, 1727.

Filtro preliminar GARDENA
Para protecção da bomba (bombas de jardim, 
bombas de pressão, bombas de 
 abastecimento doméstico de água) contra 
impurezas.
Com filtro lavável.
Particularmente recomendado para bombear 
líquidos com areia.
Com rosca de 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

Interruptor flutuante GARDENA
Para utilização em combinação com bombas 
submersíveis e bombas de pressão 
 submersíveis, bombas de jardim e para 
 abastecimento doméstico de água.
Liga e desliga a bomba dependendo do 
corrente nível de água.
Fornecido com o especial cabo de corrente 
H07 RNF.
Cartão expositor quadricromático.

Interruptor electrónico manométrico com 
stop anti-retorno GARDENA
Ideal para converter bombas de jardim em 
bombas de pressão.
Providencia 3 funções:
–  Interruptor manométrico electrónico com 

segurança contra o funcionamento em seco. 
Activa a bomba automaticamente quando a 
pressão desce e desactiva-a quando o máx. 
de pressão é atingido.

–  Segurança contra o funcionamento em seco 
evita danos na bomba, quando o líquido 
deixa de fluir.

–  Auto regulação da pressão de corte da 
bomba. A pressão de início (aprox. 2,0 bar) 
é pré-regulada na nossa fábrica.

O cabo é simplesmente ligado na bomba.
Rosca 33,3 mm (G 1).
Expositor de cartão quadricromático.

1726 172608   4
19 mm (3/4").

1727 172707   4
25 mm (1").

1728 172806   4
19 mm (3/4") / 25 mm (1").

1731 173100   2
Nivel de fluxo até 3.000 l/h.

1730 173001   2
Nivel de fluxo até 6.000 l/h.

IP X4
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GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
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1741 174107   2

1752 175203   6

1490 149006   5

Válvula anti funcionamento em seco 
GARDENA
Desliga automaticamente a bomba quando o 
líquido deixa de fluir.
Ideal em combinação com bombas de jardim, 
bombas de pressão submersíveis e 
 abastecimento doméstico de água.
Rosca 33,3 mm (G 1).
Cartão expositor quadricromático.

Ligações para bombas submersíveis 
GARDENA
Para conecção das bombas submersíveis 
com rosca fêmea ao sistema de ligações de 
mangueira GARDENA.
Cartão inform. quadricromático.

Ligações para bombas GARDENA
Com rosca 33,3 mm (G 1) / 33,3 mm (G 1).
Para ligação de bombas (bombas de jardim, 
abastecimento doméstico de água, bombas 
de pressão submersíveis) com rosca interior 
ao sistema de encaixe de mangueiras para 
água GARDENA.
Cartão inform. quadricromático.

Conjunto de ligações para bombas 
GARDENA
Para conecção de mangueiras de 19 mm (3/4") 
a bombas com rosca macho 33,3 mm (G 1).
Ligações do sistema “Profi” Maxi Flow 
 asseguram um aumento do débito.
Contém: 1 x 2802, 1 x 2816.
Cartão inform. quadricromático.

Bomba para acoplamento de berbequim 
GARDENA
Adap. a qualquer berbequim.
Potência máx. de aliment. 2400 L/h.
Alt. máx. de aliment.: 30 m.
Alt. máx. de aspiração: 3 m.
Pressão máx.: 3 bar.
Rotações máx. de berbequim 3.400/min.
Cartão inform. quadricromático.

1743 174305   6
33,3 mm (G 1) / 33,3 mm (G 1).

1744 174404   6
42 mm (G 5/4) / 33,3 mm (G 1).

1745 174503   6

IP X4
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Utilização da água da chuva GARDENA

 Designação do artigo Utilização da água da 
chuva GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Água do barril

Competência, através de soluções 
 completas com produtos inovadores.
Poupa preciosa e cara água potável  
e utiliza reservas de água naturais.

Filtro de colheita de águas pluviais 
GARDENA
Remoção simples do filtro quando efectuar a 
limpeza, bastando para isso levantar a cobertura 
protectora. Fácil alternância entre a posição de 
recolha e de não recolha de água. Escoamento 
de águas excedentes. Tubo de escoamento de 
90 mm de acordo com DIN. Opção de conexão 
directa dos tubos de instalação (Ø 50 mm). 
Rosca macho de 33,3 mm (G 1) condiz com o 
conjunto de ligação GARDENA, art. n° 3815.
Cartão expositor quadricromatico.

Conjunto de ligação GARDENA
Para interligar depósitos, para ligar o depósito 
ao tubo do beiral ou para escoar a água.
Aplicável para mangueiras de 25 mm (1") 
(não fornecida).
Embalagem informativa.

Cobertura para depósito de água da chuva 
GARDENA
Para protecção da água da chuva das sujidades e 
do crescimento de algas.
Pode ser aberta ao meio para fácil recolha de água.
Compartimento para bomba com abertura para 
 ligação de mangueira permitindo uma fácil 
operação da bomba.
Equipada com bases para fechadura.
Construção em plástico duradoura e robusta.
Embalagem informativa.

Depósito para água da chuva GARDENA
Depósito robusto, decorativo em madeira.
Madeira tratada em caldeira de pressão assegura 
uma longa duração.
Pode ser pintado como desejar.
O depósito é revestido com uma resistente tela de 
lago. Sofisticada e fácil técnica de montagem para 
madeira. Á prova de gelo.
Permite armazenamento com poupança de 
espaço.

3820 382007   2
Compatível com todos os tubos de Ø 96 – 110 mm.

3821 382106   2
Compatível com todos os tubos de Ø 65 – 110 mm.

3815 381505   4

3801 380102   1
Para depósito de 400 L.

3805 380508   1
Para depósito de 800 L.

3800 380003   1
Capacidade 400 L.

3804 380409   1
Capacidade 800 L

Sujeito a acordo prévio.

Bombas para reservatórios de água da 
chuva GARDENA
Potentes e confortáveis bombas para depósitos 
de água da chuva para rega com, por ex., 
 aspersores, agulhetas, chuveiros, instalações 
com o sistema de rega gota-a-gota (Micro-Drip).
Também adequado para drenagem.
Com válvula anti-funcionamento em seco.
Regulação do fluxo sem escalonamento através 
de válvula de regulação e de bloqueio.
Tubo de ligação angular telescópico 3/4".
Possibilidade de ligação aos sistemas Original e 
“Profi” GARDENA.
Motor de condensador silencioso e isento de 
manutenção. 
Filtro para impurezas integrado e pé de sustenta-
ção adicional, evitam a sucção de impurezas.
Com pega de transporte integrada e suporte 
para cabo e tubo telescópico.
Cartão expositor quadricromático.
Dados sobre o produto, ver pág. 70.

1740 174008   1
Bomba para reservatórios de água da chuva 4000/2 
Classic
Bomba para depósitos de água da chuva silenciosa e 
potente com mecanismo de accionamento da bomba de 
2 estágios. Com interruptor flutuante.

1742 174206   1
Bomba para reservatórios de água da chuva 4000/2 
automatic Comfort
Bomba para depósitos de água da chuva silenciosa e 
potente com mecanismo de accionamento da bomba de 
2 estágios. Interruptor de pressão electrónico e sensor de 
detecção de fluxo, ligam automaticamente a bomba em 
caso de tiragem de água, desligando-a de seguida.

IP X8

IP X8
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Tratamento da relva GARDENA

Máquina de cortar relva 
manual
Com leveza para atingir a relva 
perfeita tipo inglês na sua altura 
e tipo de corte.

Cortador de relva  Turbotrimmer
Para cada jardim o Trimmer 
 correcto.

Tesouras de relva
Adaptam-se perfeita-
mente à mão.

Arejador e  escarificador 
 eléctrico
Potência máxima num aparelho 
compacto.

Carro semeador
Com sistema doseador 
 patenteado.

Tesouras de relva Accu
Sem fios, potentes e 
 ergonómicas.

Máquinas de cortar relva GARDENA:
A arte confortável do tratamento da relva

GARDENA é o especialista inovador 
para o tratamento da relva, trazendo 
para o mercado continuamente novos 
produtos e sistemas inovadores, 
os quais são simplesmente inteligentes 
e espertos.
Eles destacam-se especialmente 
devido a:
Manuseamento simples e fácil.
Grande facilidade de operação.
Extremamente potentes.
Trabalho com resultados perfeitos.
Tecnologia de ponta.

Para um corte de relva exato e potente
Seja máquinas de cortar relva com 
 funcionamento eléctrico, com accu ou 
a gasolina ou os cortadores de relva 
manuais, eléctricos ou com accu – 
a gama de produtos GARDENA oferece 
para cada necessidade a solução correta.

Máquina de cortar relva Accu 
 PowerMax™ 42 Li
Relva aparada de forma potente, 
 especialmente confortável, sem cabo e 
gasolina.

Máquinas de cortar relva  PowerMax™
O equipamento inteligente e confortável 
foi totalmente concebido à medida dos 
desejos do utilizador.
Design moderno, vigoroso e dinâmico.
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Robot para cortar relva GARDENA

Novo: Robot para cortar relva R70Li 
GARDENA
Com elevado desempenho por superfície.
Adequado também para terrenos 
complexos com  diversas superfícies 
laterais.
Para superfícies relvadas até ao 
máx. 700 m2.

Robot para cortar relva GARDENA
Trabalha sozinho e carrega-se de novo 
automaticamente na estação de carrega-
mento.
Cortar e dispersar diariamente é a melhor 
forma de manter a relva cuidada e poupa 
a reciclagem dos desperdícios de relva.
Sofisticada ferramenta de corte com 
lâminas muito afiadas.

Princípio aleatório do movimento
garante corte uniforme e sem listas.

Instalação fácil
Um cabo delimitador define o campo de 
trabalho.
Desta forma o robot mantém-se sempre 
na superfície a cortar.
Programação fácil e intuitiva.

Funcionamento seguro
Segurança contra roubo, através de 
código Pin e função de alarme.
Seguro para pessoas e animais devido a 
sensores  extremamente sensíveis.
Reconhece e contorna obstáculos.

Robot para cortar relva R40Li 
GARDENA
Trabalha sozinho e carrega-se de novo 
automaticamente na estação de carrega-
mento.
Para superfícies relvadas até ao 
máx. 400 m2.
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 Designação do artigo Robot para cortar relva 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Robot para cortar relva GARDENA

Com o robot para cortar relva GARDENA não necessita mais de aparar a relva

Silencioso, livre de emissões 
e  economizador de energia
Trabalha silenciosamente e não emite 
qualquer espécie de gases.
Consumo mínimo de energia, devido a 
ferramente de corte altamente eficaz.
Com células accu em litio-iónico fáceis 
de cuidar e de longa vida útil.

Robot para cortar relva GARDENA
Elevado conforto: apara a relva completa-
mente sozinho, segundo o princípio de 
 movimento aleatório, retorna por si próprio 
à estação de carregamento e recarrega-se de 
novo automaticamente.
Ferramenta de corte especial com três 
 lâminas de corte extremamente afiadas, 
para corte constante, mas cuidadoso da 
relva.
Os desperdícios de relva permanecem no 
relvado como fertilizante natural (função 
dispersão).
Instalação simples e funcionamento confiável.
Um cabo delimitador define o campo de 
trabalho, de forma a que o robot se mantenha 
sempre dentro dos limites da superfície 
relvada.
Grande teclado e visor para fácil programação 
dos tempos de corte (horas do dia e dias da 
semana).
Trabalha silenciosamente com accu em 
 litio-iónico potente e de fácil manutenção.
Elevada segurança, devido aos sensores de 
colisão, elevação e inclinação.
Pode também ser utilizado com chuva.
A altura de relva pode ser ajustada facilmente, 
de forma individual, através de um botão 
 rotativo.
Proteção contra roubo através de código PIN 
e função de alarme.
Chassis: plástico rigido muito resistente aos 
choques.
Cartão expositor quadricromático.

Lâminas sobresselentes GARDENA
Para o art. nº 4071, 4072. Com parafusos de 
fixação. Cartão blister quadricromático.

Cabo delimitador GARDENA
Para alargamento/adaptação ao relvado a 
cortar.
Disco expositor quadricromático.

Uniões/terminais de ligação GARDENA
Para o cabo delimitador.
Cartão blister quadricromático.

Pinos fixação GARDENA
Para a fixação do cabo delimitador.
Embalagem quadricromada.

4071-32 407137   1
Robot para cortar relva R40Li
Completo com estação de carregamento, 
cabo para eletricidade de baixa voltagem, 
150 m de cabo delimitador, 200 pinos, 3 lâminas 
sobresselentes, 5 uniões e 5 terminais de ligação.
Accu em litio-iónico: 18 Volt / 1,6 Ah.
Ajuste da altura de corte: 2 – 5 cm.
Inclinação máxima até 25%.
Peso: 7,4 kg (sem a estação de carregamento).
Medidas (C x L x A): 55 x 39 x 25 cm.
Aconselhado para superfícies relvadas até ao 
máx. 400 m2.

4087  408707   5
Conteúdo: 9 peças + parafusos.

4088 408806   1
Comprimento 150 m.

4089 408905   5
Conteúdo: 6 uniões, 3 terminais de ligação.

4090 409001   2
Conteúdo: 100 peças.

4072-32 407236   1
novo
Robot para cortar relva R70Li
Com elevado desempenho por superfície.
Adequado também para terrenos complexos com 
 diversas superfícies laterais.
Completo com estação de carregamento, cabo para 
eletricidade de baixa voltagem, 200 m de cabo 
 delimitador, 400 pinos, 3 lâminas sobresselentes, 
7 uniões e 5 terminais de ligação.
Accu em litio-iónico: 18 Volt / 1,6 Ah.
Ajuste da altura de corte: 2 – 5 cm.
Inclinação máxima até 25%.
Peso: 7,4 kg (sem a estação de carregamento).
Medidas (C x L x A): 55 x 39 x 25 cm.
Aconselhado para superfícies relvadas até ao 
máx. 700 m2.
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 Designação do artigo Máquina de cortar relva 
eléctricas GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Máquina de cortar relva eléctrica 
 PowerMax™ 32 E / 34 E GARDENA
Máquina de cortar relva eléctrica, potente 
e confortável com o PowerPlus: motor de 
elevado rendimento com transmissão e força 
de tracção potentes, para corte preciso e 
retenção optimizada da relva.
Deste modo, qualquer tipo de relva é cortado 
facilmente, mesmo relva alta ou ainda 
húmida.
Esta tecnologia reduz o peso total da 
máquina, proporcionando um trabalho 
 notoriamente mais fácil. 
Ajuste central e confortável das alturas de 
Uma pequena janela em vidro mostra, 
quando o saco colector deve ser esvaziado 
(só art. nº 4031). 
corte em 5 níveis com escala de alturas de 
corte. 
Hastes articuladas e dobráveis para 
 transporte com economia de espaço e 
 armazenamento compacto.
Interruptor do arco ergonómico com botão de 
arranque e dispositivo de retenção do cabo.
Punho de transporte centralizado, 
para facilitar o transporte da máquina de 
cortar relva.
Chassis: Plástico à prova de choque.
Cartão expositor quadricromático.

Lâmina de substituição GARDENA
Para máquina de cortar relva eléctrica 
 PowerMax™ 32 E, 34 E, 36 E e 42 E.
Aço endurecido, revestido a pó.
Embalagem individual informativa.

4033 403306   1
Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 32 E
Motor: 1.200 Watt.
Largura de corte: 32 cm.
Ajuste central das alturas de corte:
5 níveis de 20 – 60 mm.
Saco colector: 29 l.
Peso: 8,5 kg.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 300 m2.

4037 403702   1
Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 36 E
Motor: 1.500 Watt.
Largura de corte: 36 cm.
Ajuste central das alturas de corte:
5 níveis de 20 – 60 mm.
Saco colector: 40 l.
Peso: 13,5 kg.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 500 m2.

4043 404303   1
Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 42 E
Motor: 1.700 Watt.
Largura de corte: 42 cm.
Ajuste central das alturas de corte:
5 níveis de 20 – 60 mm.
Saco colector: 50 l.
Peso: 13,9 kg.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 800 m2.

4079 407908   3
Para art. nº 4031.

4082 408202   3
Para art. nº 4043.

4081 408103   3
Para art. nº 4037.

4080 408004   3
Para art. nº 4033.

Disponível somente em embalagem completa de 
3 peças!

4031 403108   1
Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 34 E
Motor: 1.400 Watt.
Largura de corte: 34 cm.
Ajuste central das alturas de corte:
5 níveis de 20 – 60 mm.
Saco colector: 40 l.
Peso: 10,9 kg.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 400 m2.

Máquina de cortar relva eléctrica 
 PowerMax™ 36 E / 42 EGARDENA
Com todas as vantagens da máquina de 
cortar relva eléctrica PowerMax 32 E / 34 E.
Equipamento adicional:
Equipada com opção dispersão: à escolha, 
cortar, recolher ou dispersar. 
Manuseamento optimizado do saco colector 
entre os arcos de impulsão, com grande 
 abertura de ejecção, o que facilita o esvazia-
mento. 
Uma pequena janela em vidro mostra, 
quando o saco colector deve ser esvaziado. 
Rodas traseiras extra grandes para maior 
 mobilidade e flexibilidade.
Rodas em plástico macio com perfil especial 
para melhor aderência e andamento agradável.
Com apoio deslizante. 
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Máquina de cortar relva Accu PowerMax™ 
GARDENA
Para um corte potente e confortável, sem fios. 
Com acumulador potente e de pouca 
 manutenção em lítio iónico de 36 V em 
lítio-iónico, muito simples de  retirar, 
para carregar fora da máquina de cortar relva. 
Indicador de diodos  luminosos do estado de 
carga do acumulador. 
Tecnologia especial das lâminas, proporciona 
corte de relva  optimizado. 
Com função de dispersão: à escolha cortar, 
recolher ou dispersar. 
Manuseamento  optimizado entre os arcos de 
impulsão do saco colector, com grande 
 abertura de ejecção  facilitando deste modo o 
esvazia mento. 
Uma janela grande em vidro mostra quando o 
saco colector deve ser esvaziado. 
Rodas traseiras extra grandes para maior 
mobilidade e flexibilidade. 
Rodas em plástico macio com perfil especial 
para maior aderência e andamento agradável. 
Com apoio deslizante. 
Ajuste central e confortável da altura do corte 
em 5 níveis com escala de altura do corte. 
Hastes dobráveis, com alavanca tensora 
e fecho rápido, para transporte fácil e armaze-
namento compacto com economia de 
espaço. 
Punho ergonómico arqueado com interruptor, 
o qual se adapta à mão de forma  agradável e 
suave. 
Com botão de arranque. 
Peso total diminuto. 
Punho de transporte centrali zado, para 
f acilitar o transporte da máquina.
Acessórios recomendados: Carregador rápido, 
art. nº 8831.
Chassis: Plástico à prova de choque.
Cartão expositor quadricromático.

4035 403504   1
Máquina de cortar relva Accu PowerMax™ 36 A Li
Accu em litio-iónico: 36 V / 3,0 Ah.
Largura de corte: 36 cm.
Ajuste centralizado das alturas de corte:
5 níveis de 27 – 65 mm.
Saco colector: 40 l.
Peso: 14,5 kg.
Potência de corte por carga da bateria: 
aprox. 150 – 300 m2.

4041 404105   1
Máquina de cortar relva Accu PowerMax™ 42 A Li
Accu em litio-iónico: 36 V / 4,5 Ah.
Largura de corte: 42 cm.
Ajuste centralizado das alturas de corte:
5 níveis de 27 – 65 mm.
Saco colector: 50 l.
Peso: 16,8 kg.
Potência de corte por carga da bateria: 
aprox. 200 – 400 m2.

Acumulador de substituição Li-Ion 36 V 
GARDENA
As fontes de energia potentes, confiáveis e 
fáceis de cuidar para as máquinas de cortar 
relva Accu PowerMax™ 36 A Li e 42 A Li.
Possuem punho de transporte confortável e 
rotativo.
Cartão expositor quadricromático.

8836 883603   1
Acumulador de substituição
Potência: 36 V / 3,0 Ah.
Peso: 1,7 kg.

8837 883702   1
Acumulador de substituição
Potência: 36 V / 4,5 Ah.
Peso: 2,2 kg.

Máquina de cortar relva Accu PowerMax™ GARDENA

Sem fios com a força do 
acumulador

Relva cortada cómoda e eficazmente, 
sem cabo de ligação e gasolina.
Economia de tempo, graças à 
 liberdade de movimentos.
Equipada com todas as vantagens 
dos produtos da família PowerMax™.

Lâmina de substituição GARDENA
Para máquina de cortar relva Accu 
 PowerMax™ GARDENA.
Aço especial encurecido.
Tecnologia de lâminas especial, para corte de 
relva optimizado.
Embalagem unitária, informativa.

4083 408301   3*
Para art. nº 4035.
4084 408400   3*
Para art. nº 4041.
Disponível a partir de Março de 2010!
* Disponível somente em embalagem completa de 3 peças!

 Designação do artigo Máquina de cortar relva 
Accu GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Com células acumuladoras em 
litio-iónico, potentes e fáceis 
de cuidar.
Sem efeito memória.
Sempre pronta a ser utilizada – 
carregamento possível a 
 qualquer momento.
Tempo de carregamento curto.
Células acumuladoras com 
longo tempo de vida útil.
Peso diminuto.
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Máquina de cortar relva manual GARDENA

Atingir com facilidade a perfeição da relva inglesa!

Todos os modelos com técnica de 
corte de precisão sem contacto
Especialmente fácil de conduzir, 
 silenciosa e economizadora de esforço.

Qualidade e conforto

Cilindro de corte endurecido, 
com revestimento anti-aderência 
em aço de qualidade e lâmina 
inferior esmerilada, para corte 
preciso e limpo, como se fosse 
com uma tesoura.

Hastes dobráveis com fecho rápido.

Punho arqueado 
 ergonómico com pega 
de transporte, torna 
mais fácil o transporte 
da máquina.

Ajuste da altura de 
corte sem escalona-
mento, com escala de 
controle de fácil leitura.

Grandes rodas com 
perfil especial e 
 componentes em 
 matéria plástica macia.



4024 402408   1
Máquina de cortar relva manual 380 C
Largura de trabalho: 38 cm.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 250 m2.
Ajuste da altura de corte: 12 até 42 mm.
Peso: aprox. 9,4 kg.

Somente disponivel em pedidos especiais!
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 Designação do artigo Máquina de cortar relva 
manual GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Máquina de cortar relva manual GARDENA
Para corte de relva com precisão, como se 
fosse com a tesoura – especialmente fácil de 
conduzir, silenciosa e economizadora de 
esforço.
Técnica de corte sem contacto (cilindro de 
corte e lâmina inferior não se tocam), por este 
motivo muito silenciosa e extra leve para 
empurrar.
Cilindro de corte endurecido, com revesti-
mento anti-aderência em aço de qualidade e 
lâmina inferior esmerilada, para corte limpo e 
preciso.
Ajuste da altura do corte simples e sem 
 escalonamento, graças ao fácil regulador e 
escala de controlo de fácil leitura, nos dois 
lados.
Rodas grandes com perfil especial, para 
condução fácil e boa aderência.
Haste dobrável, economizadora de espaço no 
transporte e armazenamento.
Acessório recomendado: Cesto colector de 
relva, art. n° 4029.
Cartão expositor quadricromático.

Máquina de cortar relva manual Comfort 
GARDENA
Para corte de relva preciso, como se fosse 
com a tesoura – especialmente fácil de 
conduzir, silenciosa e economizadora de 
esforço.
Técnica de corte sem contacto (cilindro de 
corte e lâmina inferior não se tocam), por este 
motivo muito silenciosa e extra leve para 
empurrar.
Cilindro de corte endurecido, com revesti-
mento anti-aderência em aço de qualidade e 
lâmina inferior esmerilada, para corte limpo e 
preciso.
Ajuste da altura do corte simples e sem 
 escalonamento, graças ao fácil regulador e 
escala de controlo de fácil leitura, nos dois 
lados.
Rodas grandes com perfil especial e compo-
nentes em matéria plástica macia, para 
condução fácil e mais aderência.
Haste dobrável, com fecho rápido – econo-
mizadora de espaço no transporte e armaze-
namento.
Com pega de transporte ergonómica, a qual 
facilita o levantamento da máquina.
Punho ergonómico arqueado, para maior 
conforto na impulsão e no manuseamento.
Acessório recomendado: Cesto colector de 
relva, art. n° 4029.
Cartão expositor quadricromático.

4020 402002   1
Máquina de cortar relva manual 300
Largura de trabalho: 30 cm.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 100 m2.
Ajuste da altura de corte: 12 até 42 mm.
Peso: aprox. 7,6 kg.

4023 402309   1
Máquina de cortar relva manual 380
Largura de trabalho: 38 cm.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 200 m2.
Ajuste da altura de corte: 12 até 42 mm.
Peso: aprox. 8,1 kg.

4021 402101   1
Máquina de cortar relva manual 300 C
Largura de trabalho: 30 cm.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 150 m2.
Ajuste da altura de corte: 12 até 42 mm.
Peso: aprox. 8,7 kg.
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 Designação do artigo Máquina de cortar relva 
manual GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Máquina de cortar relva manual eléctrica 
380 EC GARDENA
Para cortar a relva com precisão e sem fios, 
como se fosse com a tesoura – muito fácil de 
conduzir, silenciosa e economizadora de esforço.
Motor eléctrico muito potente de 400 W.
Pode ser accionada também sem ser ligada à 
corrente, como cortador manual de relva.
Técnica de corte sem contacto, silenciosa 
 (cilindro de corte e lâmina inferior não se tocam), 
por este motivo muito silenciosa e extra leve 
para empurrar.
Cilindro de corte endurecido, com revestimento 
anti-aderência em aço de qualidade e lâmina 
inferior esmerilada, para corte limpo e preciso.
Ajuste da altura do corte simples e sem 
 escalonamento, graças ao fácil regulador e 
escala de controlo de fácil leitura, nos dois lados.
Rodas grandes com perfil especial e componentes 
em matéria plástica macia, para condução fácil e 
mais aderência.
Hastes dobráveis com fecho rápido – 
economiza doras de espaço no transporte e 
armazenamento.
Com pega de transporte ergonómica, a qual 
 facilita o levantamento da máquina.
Punho arqueado, para impulsão e manusea-
mento mais confortáveis.
Punho arqueado com interruptor confortável, 
para a impulsão confortável da máquina.
Acessório recomendado: Cesto colector de relva, 
art. n° 4029.
Cartão expositor quadricromático.

Cesto colector de relva GARDENA
Para todas as máquinas de cortar relva 
 manuais GARDENA.
Grande capacidade colectora com aprox. 
35 – 49 l.
Fácil montagem, sem ferramentas.
Pode ser dobrado.
Peso diminuto: aprox. 1,5 kg.
Cartão expositor quadricromático.

Máquina de cortar relva com fuso Accu 
380 Li GARDENA
Para corte de relva preciso e sem fios, com se 
fosse com a tesoura – especialmente deslizante, 
silenciosa e economizadora de esforço.
Potente bateria 25 V em lítio-iónico de pouca 
manutenção, para elevada potência de corte.
Retira-se facilmente para carregar fora da 
máquina de cortar relva.
Com visor de diodos do estado da carga do Accu.
Técnica de corte sem contacto (cilindro de corte 
e lâmina inferior não se tocam), por este motivo 
especialmente silenciosa e extra leve para 
empurrar.
Cilindro de corte endurecido em aço de quali-
dade e lâmina inferior esmerilada, para corte 
preciso e limpo.
Ajuste da altura do corte simples e sem 
 escalonamento, graças ao fácil regulador e 
escala de controlo de fácil leitura, nos dois lados.
Grandes rodas com perfil especial e componen-
tes em plástico macio, para condução muito fácil 
e maior aderência.
Haste em arco, ergonómica com interruptor 
confortável integrado, para melhor impulsão e 
conforto no manuseamento.
Com pega de transporte ergonómica, a qual 
 facilita o levantamento da máquina.
Hastes dobráveis – economia de espaço no 
transporte e armazenamento.
Completa com saco colector, Accu e carregador. 
Tempo de carregamento máx. 6 horas.
Acessórios recomendados: Carregador rápido, 
art. nº 8831.
Cartão expositor quadricromático.

Accu de substituição Li-Ion 25 V 
GARDENA
A fonte de energia potente e segura, para a 
máquina de cortar relva com fuso Accu 380 Li.
Células accu em litio-iónico fáceis de cuidar: 
sempre prontas a utilizar – recarregamento 
possível a qualquer momento.
Cartão expositor quadricromático.

4028 402804   1
Potência do motor: 400 W.
Largura de trabalho: 38 cm.
Recomendada para superfícies relvadas
até aprox. 500 m2.
Ajuste da altura de corte: 12 até 42 mm.
Peso: aprox. 11,9 kg.

Somente disponivel em pedidos especiais!

4029 402903   1

4025 402507   1
Accu litio-iónico: 25 V, 3,2 Ah.
Largura de trabalho: 38 cm.
Recomendado para superfícies relvadas até
aprox. 400 m2 (com um carregamento do Accu).
Ajuste das alturas de corte: de 12 até 42 mm.
Peso: aprox. 14 kg.

8838 883801   2
Potência: 25 V / 3,2 Ah.
Peso: 880 g.
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Arejador/escarificador eléctrico GARDENA

Potência máxima – graças ao PowerPlus

Evolução consequente do produto
Design atractivo, excelente mobilidade e muita força para 
a renovação eficiente da relva.

Escarificador eléctrico EVC 1000  GARDENA
O potente e manejável EVC 1000, elimina profunda 
e continuamente feltro, musgo e erva daninha da relva, 
na Primavera e no Outono.

A relva desenvolve-se 
visivelmente, devido à 
melhor recepção de ar, 
água e nutrientes.

O PowerPlus:
Arranque sem problemas e trabalho 
sem interrupções maçadoras.
Elevada força de tracção, devido a 
motor e transmissão muito potentes.

Punho arqueado com interruptor 
confortável, para impulsão 
cómoda.

Possibilidade de  reajuste central 
em caso de desgaste,  através 
de alavanca de ajuste manual.

Arejador de relva eléctrico ES 500
Para tratamento durante todo o ano: elimina 
musgo e feltro da relva.
Cortar e arejar a relva com regularidade evita o 
crescimento do musgo da relva.
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4066 406604   1
Potência do motor: 500 W.
Largura de trabalho: 30 cm.
Ajuste do desgaste 3 x 3 mm.
Peso: 9,5 kg.
Recomendado para superfícies relvadas
até aprox. 600 m2.
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Escarificador eléctrico EVC 1000 
GARDENA
Escarificador compacto, manejável para 
afastar feltro da relva, de forma potente e 
contínua.
O PowerPlus: Motor universal eléctrico, 
muito potente de 1000 W, deste modo 
elevada força de tracção, arranque sem 
 problemas e trabalho  vigoroso.
Longa vida útil das lâminas, graças ao aço 
galvanizado de têmpera especial.
Ajuste central da profundidade de trabalho, 
através de alavanca de ajuste manual.
Com posição para transporte, a qual propor-
ciona impulsão cómoda sem contacto das 
lâminas com o solo.
Rodas grandes com perfil especial para 
condução fácil e mais aderência.
Haste dobrável – economizadora de espaço 
no transporte e armazenamento.
Punho arqueado com interruptor confortável, 
para impulsão cómoda do escarificador.
Acessório recomendado:
Saco colector, art. n° 4065.
Cartão espositor quadricromático.

Arejador de relva eléctrico ES 500 
GARDENA
Arejador de relva compacto e manejável, 
para afastar de forma cómoda e cuidada 
musgo e feltro da relva.
O PowerPlus: Potente motor eléctrico 
 universal de 500 Watt, o qual proporciona 
arranque sem problemas e trabalho com 
maior força de tracção e maior potência.
Molas em aço especial à prova de desgaste, 
as quais podem ser substituídas individual-
mente (em anexo 1 peça em matéria plástica 
com 2 molas).
Possibilidade de ajuste central, em caso de 
 desgaste, através de alavanca de ajuste, 
manual.
Com posição para transporte para impulsão 
cómoda, sem que as molas toquem no chão.
Rodas grandes com perfil especial para 
condução fácil e mais aderência.
Haste dobrável – economizadora de espaço 
no transporte e armazenamento.
Punho arqueado com interruptor confortável 
para impulsão cómoda do arejador.
Acessório recomendado:
Saco colector, art. n° 4065.
Cartão expositor quadricromático.

Saco colector GARDENA
Fácil de fixar.
Fácil de dobrar, economizando assim espaço 
no transporte e armazenamento.
Cartão expositor quadricromático.

4068 406802   1
Potência do motor: 1000 W.
Largura de trabalho: 30 cm.
Ajuste da profundidade de trabalho 3 x mm.
Peso: 10,6 kg.
Recomendado para superfícies relvadas de
aprox. 600 m2.

4065 406505   1
Para arejador eléctrico ES 500, escarificador eléctrico 
EVC 1000 / EVC 1000/30, capacidade de aprox. 40 l.
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Aparadores de relva Turbotrimmer GARDENA

Aparador de relva Turbotrimmer: para cada jardim o aparador  adequado

Sortido estruturado segundo as 
 necessidades de utilização, garante 
competência e oportunidades de 
vendas.
Modelos consequentemente 
 direccionados para as necessidades 
dos utilizadores.

Jardins pequenos
Para pequenos trabalhos de limpeza no 
jardim.

Jardins de família
Cantos de relva altos e locais de difícil 
acesso.

A liberdade sem fios nos aparadores 
de relva
Células Accu fáceis de cuidar: 
sempre prontas a serem utilizadas – 
recarregamento a qualquer momento.
Tempo de carregamento curto.
Peso diminuto.

Jardins grandes
Cantos de relva altos, pequenas 
 superfícies, locais de difícil acesso e 
 cantos de relva pendentes.

Jardins selvagens
Grandes superfícies com erva muito 
densa, ervas daninhas e crescimentos 
selvagens.

Dados técnicos SmallCut EasyCut ComfortCut PowerCut SmallCut AccuCut AccuCut ProCut ProCut
300 400 450 500 300 Accu 400 Li 450 Li 800 1000

Art. nº 8845 8846 8847 8848 8844 8840 8841 8851 8852

Diâmetro de corte Ø 230 mm 250 mm 250 mm 270 mm 230 mm 230 mm 230 mm 350 mm 350 mm
Execução eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico NiMH Accu Li-Ion Accu eléctrico eléctrico

18 V / 1,6 Ah 18 V / 1,6 Ah
Potência do motor 300 W 400 W 450 W 500 W 800 W 1.000 W
Tempo de carregamento aprox. 3 h aprox. 3 h aprox. 3 h
(com o accu vazio)
Peso 1,9 kg 2,4 kg 2,8 kg 3,0 kg 2,0 kg 2,4 kg 2,8 kg 5,0 kg 5,7 kg
Fio-Ø 1,5 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,5 mm Sistema Rotor-Cut: 2,0 mm 2,0 mm

Lâminas em plástico
Comprimentos do fio 10 m 6 m 6 m 6 m 10 m 2 x 3 m 2 x 3 m
Arco de protecção de
plantas l l l l l
Cabo telescópico l l l l l
Ajuste da inclinação do
cabo l l l l l
Cantos de relva a 90º l l l
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Aparador de relva Turbotrimmer 
SmallCut 300 GARDENA
Leve, fácil de manejar, para os pequenos 
trabalhos de limpeza no jardim.
Condução confortável e segura, devido a 
execução a 2 mãos.
Interruptor de segurança protege contra 
arranque involuntário.
Alivio da carga do cabo para suporte seguro 
do cabo.
Com prolongamento do fio totalmente 
 automático.
Com caixa colectora do fio, para segurança 
adicional.
Fácil troca do bobine do fio.
Com duas bobines de fio.
Montagem sem utilização de ferramenta.
Cartão expositor quadricromático.

Aparador de relva Turbotrimmer 
EasyCut 400 GARDENA
Aparador de relva leve e fácil de manusear, 
para cantos de relva altos e locais de difícil 
acesso.
Interruptor de segurança proteje contra 
 arranque involuntário.
Tecla de arranque extra grande para 
 operação sem cansaço.
Punho adicional extra largo, ajustável, 
para condução confortável e segura.
Alivio da carga do cabo para suporte seguro 
do cabo.
Punho rotativo, permite aparar cantos de relva 
pendentes.
Cabo telescópico para adaptação individual 
à estatura corporal (90 até 120 cm).
Devido ao ajuste da inclinação do cabo, 
torna-se fácil o trabalho em locais de difícil 
acesso.
Aro para protecção de plantas basculante.
Prolongamento do fio controlável, através de 
sistema de toque automático.
Com caixa colectora do fio para protecção 
adicional. Fácil troca da bobine do fio.
Montagem da tampa sem ferramenta.
Cartão expositor quadricromático.
Acessório recomendado: roda suplementar, 
art. nº 5310, para condução fácil.

8845 884501   2
Diâmetro Ø do corte: 230 mm
Potência do motor: 300 W
Espessura do fio Ø: 1,5 mm
Comprimento do fio: 10 m

Disponível somente em embalagem completa de 
2 peças!

8846 884600   2
Diâmetro Ø do corte: 250 mm
Potência do motor: 400 W
Diâmetro Ø do fio: 1,6 mm
Comprimento do fio: 6 m

Disponível somente em embalagem completa de 
2 peças!

Aparador de relva Turbotrimmer 
ComfortCut 450 GARDENA
Aparador de relva leve e fácil de manusear para 
cantos de relva altos, locais de difícil acesso e 
para aparar cantos de relva pendentes.
Interruptor de segurança proteje contra arranque 
involuntário.
Tecla de arranque extra grande para operação 
sem cansaço.
Punho adicional extra largo, ajustável para 
condução confortável e segura.
Alivio da carga do cabo para suporte seguro do 
cabo.
Cabo telescópico para adaptação individual à 
estatura corporal (90 até 120 cm).
Devido ao ajuste da inclinação do cabo, torna-se 
fácil o trabalho em locais de difícil acesso.
Corte de cantos a 90º, permite aparar cantos de 
relva pendentes.
Completo com roda suplementar, dobrável, para 
condução ainda mais fácil.
Aro para protecção de plantas basculante.
Prolongamento do fio controlável, através de 
sistema de toque automático.
Com caixa colectora do fio para protecção 
 adicional.
Fácil troca da bobine do fio.
Montagem da tampa sem ferramenta.
Cartão expositor quadricromático.

Aparador de relva Turbotrimmer 
ComfortCut 500 GARDENA
Aparador de relva leve e fácil de manusear para 
cantos de relva altos, pequenas superfícies, 
locais de difícil acesso e para aparar cantos de 
relva pendentes.
Características como o aparador de relva 
 Turbotrimmer ComfortCut 450 (art. nº 8847), 
no entanto com maior capacidade.

8847 884709   2
Diâmetro Ø do corte: 250 mm
Potência do motor: 450 W
Diâmetro Ø do fio: 1,6 mm
Comprimento do fio: 6 m

8848 884808   2
Diâmetro Ø do corte: 270 mm
Potência do motor: 500 W
Diâmetro Ø do fio: 1,6 mm
Comprimento do fio: 6 m
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Accu de substituição Li-ion 18 V / 1,6 Ah 
GARDENA
A fonte de energia vigorosa, confiável, 
para aparador de relva Turbotrimmer 
 AccuCut 400 Li / AccuCut Li e diversos 
produtos GARDENA.
Células accu em litio-iónico, fáceis de cuidar: 
sempre prontas a utilizar – recarregamento 
possível a qualquer momento.
Peso diminuto.
Cartão expositor quadricromático.

Aparador de relva Turbotrimmer 
AccuCut 400 Li GARDENA
Aparador de relva Accu leve e fácil de manejar, 
para trabalhos de limpeza no jardim e aparar em 
locais de difícil acesso.
Acumulador amovível, em lítio-iónico, muito 
potente e de fácil manutenção, para grande 
 potência de corte.
Interruptor de segurança protege contra  arranque 
involuntário.
Tecla de arranque extra grande para manusea-
mento sem cansaço.
Punho adicional extra longo, ajustável para 
condução confortável e segura.
Punho rotativo para aparar orlas pendentes.
Cabo telescópico para adaptação à estatura 
corporal (90 até 120 cm).
Devido ao ajuste da inclinação do cabo, torna-se 
fácil o trabalho em locais de difícil acesso.
Aro para protecção de plantas basculante.
Rotor-Cut-System para resultados exactos de 
corte, especialmente silencioso.
Completo com Accu-pack, carregador, depósito 
para lâminas de substituição e 20 lâminas de 
substituição.
Montagem da tampa sem ferramenta.
Cartão expositor quadricromático.
Acessório recomendado: roda suplementar,
art. nº 5317, para condução fácil.

Aparador de relva Turbotrimmer 
AccuCut 450 Li GARDENA
Aparador de relva accu, leve, fácil de manusear, 
para orlas altas de relva e locais de difícil acesso.
Características como o aparador de relva 
 Turbotrimmer AccuCut 400 Li (art. nº 8840) com 
equipamento especial adicional:
Corte de cantos a 90º, permite aparar cantos de 
relva pendentes.
Completo com roda suplementar, dobrável, para 
condução ainda mais fácil.
Cartão expositor quadricromático.

8839 883900   2
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 420 g.

8840 884006   2
Diâmetro de corte Ø: 230 mm
Accu litio-iónico: 18 V / 1,6 Ah
Tempo de trabalho:  aprox. 30 min (suficiente 

para aprox. 1.000 m de orlas 
de relva)

Tempo de carregamento
(com accu vazio): aprox. 3 h

8841 884105   2
Diâmetro de corte Ø: 230 mm
Accu litio-iónico: 18 V / 1,6 Ah
Tempo de trabalho:  aprox. 30 min (suficiente 

para aprox. 1.000 m de orlas 
de relva)

Tempo de carregamento
(com accu vazio): aprox. 3 h

Aparador de relva Turbotrimmer  
SmallCut 300 Accu GARDENA
Aparador de relva Accu leve, fácil de manejar 
para os pequenos trabalhos de limpeza no 
jardim. 
Accu-NiMH muito potente, amovível, para 
corte muito potente e elevado  rendimento. 
Operação confortável e segura a duas mãos.
Interruptor de segurança protege contra 
arranque involuntário.
Com prolongamento do fio totalmente 
automático.
Com caixa colectora do fio para protecção 
adicional.
Fácil mudança da bobine do fio.
Completo com Accupack e carregador.
Cartão expositor quadricromático.

8844 884402   2
Diâmetro de corte Ø: 230 mm
Accu-NiMH 18 V / 1,6 Ah
Tempo de trabalho:  aprox. 25 min (suficiente 

para aprox. 800 m de orlas 
de relva)

Tempo de carregamento
(com accu vazio): aprox. 3 h

Carregador de substituição NiMH  
18 V / 1,6 Ah GARDENA
A fonte de energia potente e confiável para o 
Aparador de relva Turbotrimmer SmallCut 300 
Accu GARDENA e Corta sebes EasyCut 42 
Accu GARDENA.
Células Accu NiHM amigas do meio 
 ambiente.
Cartão expositor quadricromático.

8834 883405   2
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 570 g.
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Aparador de relva Turbotrimmer 
ProCut 800 GARDENA
Aparador de relva potente para grandes 
superfíciies com relva densa, ervas daninhas 
e crescimentos selvagens.
Igual repartição do peso.
Condução confortável e segura, devido a 
punho adicional extensível e ajustável.
Activação de segurança protege contra 
 arranque involuntário.
Tecla de arranque extra grande para 
 manuseamento sem cansaço.
Alivio da carga do cabo para suporte seguro 
do cabo.
Fácil de transportar devido a pega para 
coloca ção ao ombro, fornecida com o 
aparelho.
Sistema de 2 fios de corte, potente, com 
controle do prolongamento do fio, através de 
sistema de toque automático.
Fácil troca da bobine do fio.
Montagem da tampa sem ferramenta.
Cartão expositor quadricromático.

Aparador de relva Turbotrimmer 
ProCut 1000 GARDENA
Aparador de relva muito potente, para 
 grandes superfícies com relva muito densa, 
ervas daninhas e crescimentos selvagens.
Ergonómico e confortável para trabalho 
prolongado. Igual repartição do peso.
Operação confortável a duas mãos para 
condução segura, devido manípulo extensível 
especial, ajustável em altura e dobrável para 
armazenagem com economia de espaço.
Activação de segurança protege contra 
 arranque involuntário.
Tecla de arranque extra grande para 
 manuseamento sem cansaço.
Alivio da carga do cabo para suporte seguro 
do cabo.
Fácil de transportar devido a pega para coloca-
 ção ao ombro, fornecida com o aparelho.
Sistema de 2 fios de corte, potente, com 
controle do prolongamento do fio, através de 
sistema de toque automático.
Fácil troca da bobine do fio.
Montagem da tampa sem ferramenta.
Cartão expositor quadricromático.

Substituição do rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimmer SmallCut 300 (art. nº 8845) 
e Turbotrimmer SmallCut 300 Accu 
(art. nº 8844). Cartão blister quadricromático.

Subsituição do rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimers EasyCut 400 (art. nº 8846), 
ComfortCut 450 (art.nº 8847) e PowerCut 500 
(art. nº 8848). Cartão blister quadricromático.

Subsituição do rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimmer ProCut 800 (art. nº 8851) e 
ProCut 1000 (art. nº 8852).
Cartão blister quadricromático.

Lâmina de substituição GARDENA
Para Turbotrimmer AccuCut 400 Li
(art. nº 8840), AccuCut 450 Li (art. nº 8841) e 
accuCut (art. nº 2417).
Conteúdo: 20 peças.
Cartão blister quadricromático.

Roda de substituição GARDENA
Adequada para aparadores de relva 
 Turbotrimmer EasyCut 400 e Turbotrimmer 
AccuCut 400 Li.
Facilita a condução dos Turbotrimmers.
Dobrável.
Fácil montagem sem ferramenta.
Cartão exppositor quadricromático.

8851 885102   1
Diâmetro do corte Ø: 350 mm
Potência do motor: 800 W
Diâmetro do fio Ø: 2,0 mm
Comprimentos do fio: 2 x 3 m

8852 885201   1
Diâmetro do corte Ø: 350 mm
Potência do motor: 1000 W
Diâmetro do fio Ø: 2,0 mm
Comprimentos do fio: 2 x 3 m

5306 530606   6*
Comprimento do fio 10 m.

5307 530705   6*
Comprimento do fio 6 m.

5308 530804   6*
Comprimento do fio 2 x 3 m.

*  Disponível somente em embalagem completa de 
6 peças!

5368 536806   6

Disponível somente em embalagem completa de 
6 peças!

5310 531009   4
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Tesouras com acumulador GARDENA

Dados técnicos ClassicCut ComfortCut ComfortCut 30
Tesoura 
para relva

Conjunto 
tesoura para 
relva e para 
buxos

Conjunto 
tesoura para 
relva com cabo 
telescópico

Tesoura 
para relva

Tesoura para 
arbustos

Conjunto 
tesoura para 
relva e para 
arbustos

Tesoura para 
arbustos

Art. n° 8885 8887 8890 8893 8895 8897 8898

Largura de corte 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
Comprimentos de corte 12,5 cm 18 cm 18 cm 30 cm
N° de baterias recarregáveis 1 x Li-Ion 1 x Li-Ion 1 x Li-Ion 2 x Li-Ion 2 x Li-Ion 2 x Li-Ion 3 x Li-Ion
Tempo de execução até aprox. 45 min. aprox. 90 min. aprox. 50 min.
Potência de corte até 800 m 1.400 m 1.400 m
Tempo de carregamento aprox. 90 % = 4 horas / 100 % aprox. 6 horas aprox. 90 % = 6 horas / 100 % aprox. 90 % =
(com o acumulador vazio) aprox. 7,5 horas 8 horas / 100 % 

aprox. 9,5 horas
Peso aprox. 650 g 950 g 1.100 g 900 g 1.050 g 1.250 g 1.600 g

Tesouras Accu GARDENA – 
máximo conforto no tratamento de cantos de relva 
e arbustos para o  jardineiro amador

Gama de tesouras com acumulador perfeitamente estruturada e 
posicionada.

Substituição das 
lâminas,  
sem ferramentas
Rápido, simples e 
seguro.

Acumulador em lítio-iónico de fácil manutenção
Potente e sempre operacional.
Recarregamento rápido, recarregável em qualquer 
altura.
Sem auto-descarga e sem efeito-memory.

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 30
Confortável e potente.
Ideal para o corte inverso de sebes e arbustos jovens,  
sem fios.

Tesouras para relva e arbustos Accu 
ComfortCut
Ergonomia perfeita:
confortável pega angular para um corte 
ergonómico de cantos de relva e corte 
inverso de buxos e arbustos.

Tesouras para relva e buxos Accu ClassicCut
Fácil manuseamento e leve.
Aplicação universal: para cortar cantos de relva e para 
dar forma no corte de buxos.
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Tesoura para relva Accu ClassicCut 
GARDENA
Para o corte confortável e sem fios de cantos 
de relva e para dar forma no corte de buxos.
Potente acumulador em lítio-iónico de fácil 
manutenção. Com indicador de diodos lumi-
nosos do estado de carga do acumulador.
Pega ergonómica. Elevada força de tracção 
para os melhores resultados de corte.
Lâminas substituíveis de elevada qualidade, 
afiadas com precisão e com revestimento 
anti-aderente. Novo processo de substituição 
das lâminas. Rápido, simples e seguro – sem 
ferramentas. Completa com protecção das 
lâminas e carregador. Pode ser convertida 
para tesoura para arbustos. Pode ser equi-
pada posteriormente com cabo telescópico.
Cartão expositor quadricromático.

8885 888509   3

8887 888707   3
Conteúdo: 1 tesoura Accu ClassicCut, 
1 lâmina para relva e buxos 8 cm, 
1 lâmina para arbustos 12,5 cm.

Cabo rotativo telescópico GARDENA
Para manter uma postura corporal correcta ao 
cortar cantos de relva e plantas rasteiras e 
para maior alcance em sebes mais altas ou 
para dar forma a um corte lateral.
Adequado para todas as tesouras Accu 
GARDENA.
Montagem rápida e simples, graças à ficha 
sem fios.
Pega ergonómica: adapta-se perfeitamente à 
mão.
Ângulo bilateral em passos de 45°.
Ajuste em altura sem escalonamento de 
85 a 120 cm para adaptação à estatura 
corporal e à situação de trabalho.
Duas possibilidades de pega, ideal para 
 utilização com tesoura para arbustos Accu.
Cartão expositor quadricromático.

8899 889902   3

8890 889001   3
Conteúdo: 1 tesoura Accu ClassicCut, 
1 lâmina para relva e buxos 8 cm, 
1 cabo rotativo telescópico.

Tesoura para relva Accu ComfortCut 
GARDENA
Para o corte confortável e sem fios de cantos 
de relva e para dar forma no corte de buxos.
Potente acumulador em lítio-iónico de fácil 
manutenção. Com indicador de diodos 
 luminosos do estado de carga do acumulador. 
Pega angular Comfort para adaptação ideal à 
posição natural da mão. Elevada força de 
tracção para os melhores resultados de corte. 
Lâminas substituíveis de elevada qualidade,  
afiadas com precisão e com revestimento anti-
aderente. Novo processo de substituição das 
lâminas. Rápido, simples e seguro – sem ferra-
mentas. Com rodas para a condução confortá-
vel da tesoura. Completa com protecção das 
 lâminas e carregador. Pode ser convertida para 
tesoura para arbustos. Pode ser equipada 
 posteriormente com cabo telescópico.
Cartão expositor quadricromático.

8893 889308   3

8897 889704   3
Conteúdo: 1 tesoura Accu ComfortCut, 
1 lâmina para relva e buxos 8 cm, 
1 lâmina para arbustos 18 cm.

Conjunto tesouras para relva e buxos  
Accu ClassicCut GARDENA
Atraente jogo completo com vantagem de 
preço.
Para o corte de cantos de relva e para dar 
forma no corte de buxos, ou semelhante.
Embalagem de presente quadricromática.

Conjunto tesouras para relva Accu  
ClassicCut GARDENA
Atraente jogo completo com vantagem de 
preço. 
Para o corte de cantos de relva com postura 
corporal correcta. Com rodas.
Cartão expositor quadricromático.

Conjunto tesouras para relva e arbustos 
Accu ComfortCut GARDENA
Atraente jogo completo com vantagem de 
preço. Para o corte de cantos de relva, 
corte de forma e inverso de buxos e para 
aparar buxos e  arbustos.
Embalagem de presente quadricromática.
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 Designação do artigo Tesouras Accu GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 
GARDENA
Para o corte de forma confortável e sem fios, 
para aparar rebentos, buxos e arbustos.
Potente acumulador em lítio-iónico de fácil 
manutenção. 
Com indicador de diodos luminosos do 
estado de carga do acumulador.
Pega angular Comfort para adaptação ideal à 
posição natural da mão. 
Elevada força de tracção para os melhores 
resultados de corte.
Lâminas substituíveis de elevada qualidade, 
afiadas com precisão e com revestimento 
anti-aderente. 
Novo processo de substituição das lâminas. 
Rápido, simples e seguro – sem ferramentas. 
Completa com protecção das lâminas e 
carregador. 
Pode ser equipada posteriormente com 
 lâminas para relva e buxos. 
Pode ser equipada posteriormente com cabo 
telescópico.
Cartão expositor quadricromático.

8895 889506    3

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 
30 GARDENA
Para o confortável corte inverso sem fios de 
sebes vivas e arbustos jovens.
Potente acumulador em lítio-iónico de fácil 
manutenção.
Com indicador de diodos luminosos do 
estado de carga do acumulador.
Pega ergonómica.
Pega adicional, que facilita o manuseamento.
Elevada força de tracção para os melhores 
resultados de corte.
Com protecção de contacto: Protege contra 
contragolpe ao cortar rente ao chão.
Completa com protecção das lâminas e 
carregador.
Pode ser equipada posteriormente com cabo 
telescópico.
Cartão expositor quadricromático.

8898 889803    1
Comprimento do corte: 30 cm.
Corte de ramos com diâmetro máximo de: 8 mm.

Lâminas para relva e buxos GARDENA
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Largura do corte: 8 cm.
Cartão expositor quadricromático.

Lâmina para arbustos GARDENA 12,5 cm
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Comprimento do corte: 12,5 cm.
Cartão expositor quadricromático.

Lâmina para arbustos GARDENA 18 cm
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Comprimento do corte: 18 cm.
Cartão expositor quadricromático.

2340 234009    4*

2342 234207    4*

2343 234306    4*

* Disponível apenas em embalagens de 4 unidades.

Spray de protecção GARDENA
Ideal para o tratamento de aparelhos de jardim.
Melhora as características de deslizamento e 
reduz o desgaste das lâminas. 
Dissolve a  sujidade e reduz a ferrugem nas 
peças metálicas. 
Biodegradável. 
Utilização económica.
Em tabuleiro muito atrativo.

2366 236607   12
Conteúdo 200 ml.



8735-20 873505   10
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

8735-30 873543   10
25 anos de garantia.
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!
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Tesouras para relva GARDENA

 Designação do artigo Tesouras para relva 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

A gama, que impõe novos parâmetros

Elevada qualidade e soluções inovadoras para os problemas:
Forma ergonómica do punho para postura ideal da mão.
Adequada para destros e canhotos.

Punho conforto
Assenta perfeitamente na mão e corta de forma especialmente leve, 
pois a força é feita utilizando os dedos indicador e médio.

Corte rotativo a 360º
Trabalho sem fadiga para 
 canhotos e destros, devido à 
sua  concepção compacta.

Lâminas de corte com gume 
ondulado e patim deslizante
Para corte exacto e altura de 
corte constante.

Com cabo
Para trabalho numa 
postura corporal erecta, 
protegendo as costas.

Tesoura de relva Comfort GARDENA, 
 rotativa
Para o corte fácil e exacto dos cantos da relva, 
também em locais difíceis.
Forma especial do punho com introdução 
 optimizada do peso, tornando o corte muito 
leve.
Corte rotativo a 360º proporciona trabalho 
con fortável, tanto para canhotos como destros.
Componentes em plástico macio para 
manusea mento confortável.
Lâminas de corte com gume ondulado e reves-
timento anti-aderente, mantêm a relva na área 
de corte e proporcionam corte fácil e exacto.
Suporte especial de apoio para as lâminas, 
garante corte continuamente potente ao longo 
de todo o comprimento das lâminas.
Patim deslizante para fácil condução e uma 
altura de corte constante.
Prático fecho a uma mão.



8733-20 873307   10
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

8733-30 873345   10
25 anos de garantia.
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

8734-20 873406   10
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

8734-30 873444   10
25 anos de garantia.
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!
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 Designação do artigo Tesouras para relva 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Tesoura de relva Comfort GARDENA, 
 rotativa
Para o corte exacto dos cantos da relva, 
também em locais difíceis.
Corte rotativo a 360º proporciona trabalho 
confortável, tanto para canhotos como 
 destros.
Punho ergonómico para corte fácil, com 
componentes em plástico macio.
Lâminas de corte com gume ondulado e 
 revestimento anti-aderente mantém a relva na 
área de corte e proporcionam corte fácil e 
exacto.
Suporte especial de apoio para as lâminas, 
garante corte continuamente potente ao 
longo de todo o comprimento das lâminas.
Patim deslizante para fácil condução e uma 
altura de corte constante.
Prático fecho a uma mão.

Tesoura de relva Comfort GARDENA
Para o corte exacto dos cantos da relva.
Punho ergonómico para corte fácil, com 
componentes em plástico macio.
Lâminas de corte com gume ondulado 
mantêm a relva na área de corte e 
 proporcionam corte fácil e exacto.
Lâminas com revestimento anti-aderente, 
endurecidas, para longo tempo de vida útil.
Suporte especial de apoio para as lâminas, 
garante corte continuamente potente ao 
longo de todo o comprimento das lâminas.
Patim deslizante para fácil condução e uma 
altura de corte constante.
Prático fecho a uma mão.

Tesoura de relva Comfort GARDENA, 
 rotativa
Para o corte preciso de relva, especialmente 
em locais difíceis.
Possibilita um trabalho numa postura corporal 
erecta, protegendo as costas.
Corta de ambos os lados, rotativa até 90º.
Lâminas com revestimento anti-aderente, 
proporcionam corte fácil e exacto.
Ângulo ajustável da inclinação do cabo, para 
trabalho ergonómico.
Rodas grandes para condução e impulsão 
fáceis.
Punho ergonómico com componentes em 
plástico macio.
Com punho adicional para manuseamento 
confortável.
Fecho accionado com o polegar, de fácil 
manejo.
Com olhal de suspensão, para arrumação 
prática.
Cartão informativo SB quadricromático.

Tesoura de relva Classic GARDENA, 
 rotativa
Para o corte exacto dos cantos da relva, espe-
cialmente em locais difíceis. Corte rotativo a 
360º proporciona trabalho confortável, tanto 
para canhotos como destros. Punho ergonó-
mico para corte fácil. Lâminas em aço galvani-
zado polido, para longo período de vida útil.
Protecção anti-oxidação. Suporte especial de 
apoio para as lâminas, garante corte continua-
mente potente ao longo de todo o compri-
mento das lâminas. Prático fecho a uma mão.

Tesoura de relva Classic GARDENA
As mesmas características técnicas como o 
modelo acima, não é contudo rotativa.

8741 874106   20

Disponível somente em expositor com 20 peças!

8731-26 873161   30
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.
Disponível somente em expositor de 30 peças!

8731-30 873147   10
25 anos de garantia.
Avulso em cartão expositor.
Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

8730-20 873000   10
Cartão informativo quadricromático.

8730-30 873048   10
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!
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 Designação do artigo Carros Semeadores 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Carro semeador combisystem GARDENA
Para a aplicação exacta de fertilizante para a 
relva.
Indicado especialmente para super fícies mais 
pequenas.
Barra niveladora proporciona uma dispersão 
uniforme do fertilizante.
Com tabela de dispersão para os fertilizantes 
à venda no mercado.
Comprimentos recomendados do cabo:
130 cm / 150 cm.
Cartão informativo quadricromático.

Carro semeador Classic 300 GARDENA
Com cilindro de dispersão inovador, barra de 
regulação para  dosagem exacta sem perdas 
(Stop-System no enchimento, transporte, 
manobra ou  paragem).
Com função “roda livre” das rodas: dispersa 
somente quando é empurrado, puxando para 
trás não há lugar a dispersão.
Utilização universal, durante todo o ano.
Para a dispersão de fertilizantes, sementes, 
cal, produtos de dispersão de Inverno, sal, 
areia e gravilha.
Com tabela de dispersão: fácil retirar o valor 
de dispersão da tabela, para os fertilizantes à 
venda no mercado, para se obter a dosagem 
correcta.
Rodas com “perfil de tractor”: em qualquer 
utilização, a melhor aderência em diferentes 
tipos de solo.
Em plástico de elevada qualidade, à prova de 
corrosão e de ruptura.
Fácil de limpar, também debaixo de jacto de 
água.
Accionamento a duas rodas para movimen-
tação suave.
Fácil ajuste da dosagem, por meio de 
alavanca de ajuste situada no reservatório de 
dispersão.
Com punho em T, para condução confortável 
a 1 ou 2 mãos.
Armazenamento prático sobre as rodas ou 
pendurado.
Cartão expositor quadricromático.

Carro semeador Comfort 500 GARDENA
As mesmas características técnicas do 
art. n° 430.
Estável arco duplo em alumínio.
Alavanca de dosagem confortável e prática, 
situada no punho, com função on/off.
Com punho em T, para condução confortável 
a 1 ou a 2 mãos.
Cartão expositor quadricromático.

Carro semeador Comfort 800 GARDENA
As mesmas características técnicas do 
art. n° 433.
Elevadíssima capacidade de evacuação.
Cartão expositor quadricromático.

420 042000   2
40 cm largura de dispersão.
3 litros de capacidade.

430 043007   2
Carro semeador Classic 300
45 cm largura de dispersão.
10 litros de capacidade.
Recomendado para superfícies relvadas até
aprox. 300 m2.

433 043304   1
Carro semeador Comfort 500
53 cm largura de dispersão
(extra largo, economia de tempo).
14 litros de capacidade.
Função on/off no punho.
Recomendado para superfícies relvadas até
aprox. 500 m2.

435 043502   1
Carro semeador Comfort 800
53 cm largura de dispersão
(extra largo, economia de tempo).
20 litros de capacidade (extra alto).
Função on/off no punho.
Recomendado para superfícies relvadas até
aprox. 800 m2.
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Tecnologia Accu Li-Ion GARDENA: duradoura e muito potente

Tecnologia Accu Li-Ion GARDENA

Sistema accu de substituição em 
 litio-iónico
Pode ser utilizado em diferentes produtos 
GARDENA.

Acumulador de substituição em 
 litio-iónico
Trabalho flexível sem fios.
Fácil de manusear e de substituir.
Prolongamento do tempo de trabalho.
Electrónica de segurança protege contra 
sobrecarga, sobreaquecimento e 
 descargas intensas.

Carregador rápido
Permite o carregamento do 
acumulador de substituição em 
pouco tempo.
Visor LED dá informações sobre 
o nível de carregamento do Accu.

Resumo dos aparelhos para o Accu de substituição Li-Ion GARDENA

Tempos de 
 funcionamento

Aparador de relva 
Turbotrimmer
AccuCut 400 Li
AccuCut 450 Li

Corta sebes Accu
EasyCut 50-Li
ErgoCut 48-Li
HighCut 48-Li

Allround-Bläser
AccuJet 18-Li

Moto Serra Accu
CST 2018-Li

Máquina de 
cortar relva com 
fuso Accu 380 Li

Máquina de 
cortar relva Accu
PowerMax™
36 A Li
42 A LiArt. n°

8839
18 V /
1,6 Ah

30 min. 60 min. 15 Min. – – –

8835
18 V /
2,6 Ah

60 min. 100 min. – 30 min.
(60 x Ø 80 mm) – –

8838
25 V /
3,2 Ah

– – – – 30 min.
(aprox. 400 m2) –

8836
36 V /
3,0 Ah

– – – – –
20 min.
(aprox.

150 – 300 m2)

8837
36 V /
4,5 Ah

– – – – –
25 min.
(aprox.

200 – 400 m2)
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 Designação do artigo Aparelhos Accu em 
 litio-iónico GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Acumulador de substituição Li-ion 
18 V / 2,6 Ah GARDENA
A fonte de energia potente e segura para 
Motoserras Accu, Corta sebes Accu e 
 Aparadores de relva Turbotrimmer
AccuCut 400 Li / AccuCut 450 Li GARDENA.
Células acumuladoras em litio-iónico: sempre 
prontas a utilizar – recarregamento possível a 
qualquer momento.
Peso diminuto.
Cartão expositor quadricromático.

8835 883504   2
Potência: 18 V / 2,6 Ah.
Peso: 670 g.

Carregador rápido Li-Ion GARDENA
Carregador rápido compacto, com visor LED 
de fácil consulta, o qual mostra informações 
sobre o nível de carregamento do accu.
Pode ser utilizado para todos os acumula-
dores de substituição Li-Ion GARDENA de 
18 V, 25 V, 36 V.
Cartão expositor quadricromático.

8831 883108   1
Tempo de carregamento:   18 V   aprox. 45 min. 

25 V   90 min. 
36 V   60 – 120 min.

Accu de substituição Li-Ion 25 V 
GARDENA
A fonte de energia potente e segura, 
para a máquina de cortar relva com fuso Accu 
380 Li.
Células accu em litio-iónico fáceis de cuidar: 
sempre prontas a utilizar – recarregamento 
possível a qualquer momento.
Cartão expositor quadricromático.

8838 883801   2
Potência: 25 V / 3,2 Ah.
Peso: 880 g.

Accu de substituição Li-ion 18 V / 1,6 Ah 
GARDENA
A fonte de energia vigorosa, confiável, 
para aparador de relva Turbotrimmer 
 AccuCut 400 Li / AccuCut Li, Corta sebes 
Accu GARDENA e Soprador Allround AccuJet 
18-Li.
Células accu em litio-iónico, fáceis de cuidar: 
sempre prontas a utilizar – recarregamento 
possível a qualquer momento.
Peso diminuto.
Cartão expositor quadricromático.

8839 883900   2
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 420 g.

Acumulador de substituição Li-Ion 36 V 
GARDENA
As fontes de energia potentes, confiáveis e 
fáceis de cuidar para as máquinas de cortar 
relva Accu PowerMax™ 36 A Li e 42 A Li.
Possuem punho de transporte confortável e 
rotativo.
Cartão expositor quadricromático.

8836 883603   1
Acumulador de substituição
Potência: 36 V / 3,0 Ah.
Peso: 1,7 kg.

8837 883702   1
Acumulador de substituição
Potência: 36 V / 4,5 Ah.
Peso: 2,2 kg.
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Tratamento de árvores e sebes GARDENA

Ferramentas de corte GARDENA as quais aliam qualidade de corte com 
elevado conforto no corte

Cortar de forma potente sem grande 
esforço:
Elevada qualidade de corte, devido a 
tecnologia pensada desde o corte até à 
engrenagem.
Especialmente fácil de cuidar, devido à 
elevada qualidade dos materiais e ao 
excelente fabrico.

Tesouras de jardim
Corte fácil e limpo.
Tesouras de jardim com lâminas 
 precisas, com revestimento  anti-aderente 
e utilização individual em cada situação, 
abertura dos punhos adaptável ao 
tamanho da mão.

Tesouras para árvores e serras de 
 jardineiro
Com inovador reforço de potência e 
geometria de corte optimizada.

Tesouras de podar
Mais potência de corte e óptima 
 ergonomia.
Com inovadora  transmissão por 
 engrenagens e  geometria de corte 
 optimizada.

Tesouras para sebes
Cortar confortavelmente e sem cansaço.
Com amortização do choque, potência 
reforçada e peso claramente reduzido.

Corta sebes eléctrico
Sem fios, potente e ergonómico.

Corta sebes eléctrico / com acumulador
Inovador e potente.
Também em sebes particularmente altas.
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Corta sebes GARDENA.
Tudo gira em redor do 
conforto!

Inovadores e potentes
Sejam accionados com motor eléctrico ou 
 acumulador, pequenas ou grandes sebes, 
GARDENA tem para quase todas as exigências 
e jardins o corta sebes correcto.
Com nova geometria de lâminas e motor potente 
de alto rendimento, os novos corta sebes 
GARDENA proporcionam um corte exacto e 
limpo.

Corta sebes ErgoCut / HighCut
Com inovadora unidade de lâminas, 
 rotativa.
A mais frequente utilização, o corte lateral 
é confortável e fácil sem ter de mudar de 
mão.
O utilizador mantém-se sempre na 
posição de corte mais conveniente para 
ele.

Corta sebes telescópico  HighCut
Único no mercado.
Cortar confortavelmente sebes altas, 
a partir de um local seguro no solo – 
sem escadote.
Com inovadora unidade de lâminas, 
 rotativa.

Corta sebes accu   
EasyCut / ErgoCut e HighCut
Dão forma às sebes, sem fios.
De longa vida útil, potentes e 
recarregáveis a qualquer 
momento: acumulador de 
 substituição com tecnologia 
accu em litio-iónico, para 
 funcionamento de aprox. 60 min.

Dados técnicos Corta sebes eléctrico Corta sebes com acumulador
EasyCut EasyCut EasyCut ErgoCut ErgoCut HighCut EasyCut EasyCut ErgoCut HighCut
42 46 48 PLUS 48 58 48 42 Accu 50-Li 48-Li 48-Li

Art. n° 8870 8871 8874 8875 8876 8880 8872 8873 8878 8882

Potência 400 W 450 W 550 W 550 W 550 W 550 W Accu-

Li-Ion Accu 18 V / 1,6 AhNiMH
18 V / 
1,6 Ah

Tempo de funcionamento – – – – – – 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.
Comprimento das lâminas 42 cm 46 cm 48 cm 48 cm 58 cm 48 cm 42 cm 50 cm 48 cm 48 cm
Abertura das lâminas 16 mm 20 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Unidade de corte rotativa – – – sim sim sim – – sim sim
Extensível – – – – – sim – – – sim

Corta sebes eléctrico / com acumulador GARDENA
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 Designação do artigo Corta sebes eléctrico 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Corta sebes eléctrico EasyCut GARDENA
Corta sebes eléctrico leve com punhos 
ergonómicos com grande botão de arranque, 
para arranque confortável e seguro em 
 qualquer situação de corte.
Geometria de lâminas optimizada, 
 proporciona um corte eficiente, rápido e 
limpo.
Elevada vida útil das lâminas.
Proteção contra choque: protege o utilizador 
de um contragolpe ao cortar junto ao solo e 
aumenta o tempo de vida útil das lâminas.
Alívio da carga do cabo – evita que o cabo de 
prolongamento se solte inadvertidamente.
Cartão expositor quadricromático.

Corta sebes eléctrico ErgoCut GARDENA
Corta sebes eléctrico confortável, 
com lâminas de corte rotativas a 90º –
o utilizador mantém-se sempre numa posição 
ideal de corte junto da sebe.
Punho ergonómico – trabalho confortável e 
seguro em qualquer posição de corte.
Nova geometria de lâminas e lâminas precisas 
cortadas a laser seguram a haste a cortar e 
proporcionam um corte eficiente, rápido e 
limpo.
Longa vida útil das lâminas.
Proteção contra choque: protege o utilizador 
de um contragolpe ao cortar junto ao solo e 
aumenta o tempo de vida útil das lâminas.
Alívio da carga do cabo – evita que o cabo de 
prolongamento se solte inadvertidamente.
Cartão expositor quadricromático.

Corta sebes eléctrico HighCut 48 
GARDENA
Corta sebes eléctrico confortável, para o 
corte de sebes altas, numa posição segura a 
partir do solo – extensível até 2 m, alcance 
aprox. 3 m.
Cabeça angular – permite o corte de sebes 
trepadeiras, assim como de plantas rasteiras.
Com lâminas de corte rotativas a 90º –
o utilizador mantém-se sempre numa posição 
ideal de corte, junto da sebe.
Punho ergonómico – trabalho confortável e 
seguro em qualquer posição de corte.
Nova geometria de lâminas e lâminas precisas 
cortadas a laser seguram a haste a cortar e 
proporcionam um corte eficiente, rápido e 
limpo.
Longa vida útil das lâminas.
Proteção contra choque: protege o utilizador 
de um contragolpe ao cortar junto ao solo e 
aumenta o tempo de vida útil das lâminas.
Alívio da carga do cabo – evita que o cabo de 
prolongamento se solte inadvertidamente.
Cartão expositor quadricromático.

8870 887007   1
Corta sebes eléctrico EasyCut 42
Comprimento das lâminas: 42 cm.
Abertura das lâminas: 16 mm.
Potência: 400 W.

8871 887106   1
Corta sebes eléctrico EasyCut 46
Comprimento das lâminas: 46 cm.
Abertura das lâminas: 20 mm.
Potência: 450 W.

8875 887502   1
Corta sebes eléctrico ErgoCut 48
Comprimento das lâminas: 48 cm.
Abertura das lâminas: 27 mm.
Potência: 550 W.

8876 887601   1
Corta sebes eléctrico ErgoCut 58
Comprimento das lâminas: 58 cm.
Abertura das lâminas: 27 mm.
Potência: 550 W.

8880 888004   1
Comprimento das lâminas: 48 cm.
Abertura das lâminas: 27 mm.
Potência: 550 W.
Alongamento: + 62 cm.

Corta sebes elétrico EasyCut 48 PLUS 
GARDENA
Corta sebes elétrico potente com punhos 
ergonómicos para arranque cómodo e 
seguro.
Lâminas precisas cortadas a laser, seguram 
o ramo a cortar e proporcionam um corte 
eficiente, rápido e limpo.
Lâminas com elevada vida útil.
Proteção contra choque: protege o utilizador 
de um contragolpe ao cortar junto ao solo e 
aumenta a vida útil das lâminas.
Alívio da tensão do cabo – evita o desprendi-
mento involuntário do cabo.
Cartão expositor quadricromático.

8874 887403   1
novo
Comprimento das lâminas: 48 cm.
Abertura das lâminas: 27 mm.
Potência: 550 W.
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 Designação do artigo Corta sebes com 
 acumulador GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
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Corta sebes accu EasyCut 50 Li GARDENA
Corta sebes accu, leve, com punhos ergonó-
micos, tecla grande de inicialização para 
arranque cómodo e seguro. Geometria 
optimizada das lâminas para um corte  eficiente, 
rápido e limpo. Lâminas com elevada vida útil. 
Proteção contra contragolpe. 
Capacidade otimizada do Accu para trabalho 
eficiente. Accu Li-Ion amovível, o qual pode 
ser utilizado em diversos equipamentos. 
Cartão expositor quadricromático.

8873 887304   1
Comprimento das lâminas: 50 cm.
Abertura das lâminas: 16 mm.
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Tempo de funcionamento: aprox. 60 min.

Corta sebes accu ErgoCut 48-Li GARDENA
Corta sebes com acumulador confortável e 
unidade de corte rotativa a 90º – o utilizador 
permanece sempre numa posição de corte 
ideal junto à sebe.
Punho ergonómico – trabalho confortável e 
seguro em qualquer posição de corte.
Nova geometria de lâminas e lâminas precisas 
cortadas a laser seguram a haste a cortar e 
proporcionam um corte eficiente, rápido e 
limpo.
Elevada vida útil das lâminas. 
Proteção contra choque: protege o utilizador 
de um contragolpe ao cortar junto ao solo e 
aumenta o tempo de vida útil das lâminas.
Capacidade optimizada do acumulador para 
um trabalho eficiente.
Acumulador de substituição Li-Ion utilizável 
em diferentes produtos.
Cartão expositor quadricromático.

8878 887809   1
Comprimento das lâminas: 48 cm.
Abertura das lâminas: 16 mm.
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Tempo de funcionamento: aprox. 60 min.

Corta sebes accu HighCut 48-Li GARDENA
Corta sebes confortável para corte com 
comodidade de sebes altas, numa posição 
segura a partir do solo – extensível até 2 m, 
alcance aprox. 3 m. Cabeça angular – permite 
o corte de sebes trepadeiras, assim como de 
plantas rasteiras. Com unidade de corte 
 rotativa a 90º – o utilizador mantém-se 
sempre na posição de corte ideal junto da 
sebe. Punho ergonómico – trabalho confor-
tável e seguro em qualquer posição de corte.
Nova geometria de lâminas e lâminas precisas 
cortadas a laser seguram a haste a cortar e 
proporcionam um corte eficiente, rápido e 
limpo.
Longa vida útil das lâminas.
Proteção contra choque: protege o utilizador 
de um contragolpe ao cortar junto ao solo e 
aumenta o tempo de vida útil das lâminas.
Capacidade optimizada do acumulador para 
um trabalho eficiente.
Acumulador de substituição Li-Ion  utilizável 
em diferentes produtos.
Cartão expositor quadricromático.

8882 888202   1
Comprimento das lâminas: 48 cm.
Abertura das lâminas: 16 mm.
Alongamento:  + 62 cm.
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Tempo de funcionamento: aprox. 60 min.

Accu de substituição Li-Ion 18 V / 1,6 Ah 
GARDENA
A fonte de energia potente e segura, 
adequada para diversos produtos GARDENA.
Células Accu em litio-iónico fáceis de cuidar: 
sempre prontas a utilizar – recarregamento 
possível a qualquer momento. Peso diminuto.

8839 883900   2
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 420 g.
Cartão expositor quadricromático.

Corta Sebes EasyCut 42 Accu GARDENA
O corta sebes accu, leve, fácil de manusear, 
com punho ergonómico.
Geometria optimizada das lâminas propor-
ciona um corte eficiente, rápido e limpo.
Accu NiMH muito potente proporciona 
elevada capacidade de corte, substituível.
Completo com Accupack e carregador.
Cartão expositor quadricromático.

8872 887205   1
Comprimento das lâminas: 42 cm.
Abertura das lâminas: 16 mm.
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Tempo de funcionamento: aprox. 60 min.

Carregador de substituição NiMH  
18 V / 1,6 Ah GARDENA
A fonte de energia potente e confiável para 
o Aparador de relva Turbotrimmer SmallCut 300 
Accu GARDENA e Corta sebes EasyCut 42 Accu 
GARDENA. Células Accu NiHM amigas do meio 
 ambiente. Cartão expositor quadricromático.

8834 883405   2
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Peso: 570 g.
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 Designação do artigo Tesouras de ramos Accu 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Tesouras para arbustos Accu GARDENA.
Confortáveis e potentes.

Concretizar ideias criativas
Cortar esferas, cones ou espirais precisos, 
esculturas artísticas cortadas à medida  
ou arbustos eficazes e pequenas sebes – 
tudo sem qualquer problema!

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut
Ergonomia perfeita.

Tesouras para relva e buxos Accu ClassicCut
Fácil manuseamento e leve.

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 30
Confortáveis e potentes.

8898 889803   1
Tempo de execução: de até aprox. 50 min.
Comprimento do corte: 30 cm.
Corte de ramos com diâmetro máximo de: 8 mm.
Peso: 1.600 g.

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 
30 GARDENA
Para o confortável corte inverso, sem fios, 
de sebes e arbustos jovens.
Potente acumulador em lítio-iónico de fácil 
manutenção.
Com indicador de diodos luminosos do 
estado de carga do acumulador.
Pega ergonómica.
Pega adicional, que facilita o manuseamento.
Elevada força de tracção para os melhores 
resultados de corte.
Com protecção de contacto: Protege contra 
contragolpe ao cortar rente ao chão.
Completa com protecção das lâminas e 
carregador.
Pode ser equipada posteriormente com cabo 
telescópico.
Cartão expositor quadricromático.
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8895 889506   3
Tempo de execução: de até aprox. 90 min.
Comprimento do corte: 18 cm.
Peso: 950 g.

8897 889704   3
Conteúdo: 1 tesoura Accu ComfortCut, 
1 lâmina para relva e buxos 8 cm, 
1 lâmina para arbustos 18 cm.

Conjunto tesouras para relva e e arbustos 
Accu ComfortCut GARDENA
Atraente jogo completo com vantagem de 
preço. 
Para o corte de cantos de relva, corte de 
forma e inverso de buxos e para aparar buxos 
e  arbustos.
Embalagem de presente quadricromática.

Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 
GARDENA
Para o corte de forma confortável e sem fios, 
para aparar rebentos, buxos e arbustos.
Potente acumulador em lítio-iónico de fácil 
manutenção. Com indicador de diodos lumi-
nosos do estado de carga do acumulador.
Pega angular Comfort para adaptação ideal à 
posição natural da mão. Elevada força de 
tracção para os melhores resultados de corte.
Lâminas substituíveis de elevada qualidade, 
afiadas com precisão e com revestimento 
anti-aderente. Novo processo de substituição 
das lâminas. Rápido, simples e seguro – sem 
ferramentas. Completa com protecção das 
lâminas e carregador. Pode ser equipada 
posteriormente com  lâminas para relva e 
buxos. Pode ser equipada posteriormente 
com cabo telescópico.
Cartão expositor quadricromático.

8887 888707   3
Conteúdo: 1 tesoura Accu ClassicCut, 
1 lâmina para relva e buxos 8 cm, 
1 lâmina para arbustos 12,5 cm.

Conjunto tesouras para relva e buxos  
Accu ClassicCut GARDENA
Atraente jogo completo com vantagem de 
preço.
Para o corte de cantos de relva e para dar 
forma no corte de buxos, ou semelhante.
Embalagem de presente quadricromática.

Cabo rotativo telescópico GARDENA
Para manter uma postura correcta ao cortar 
cantos de relva e esquinas no chão e para 
maior alcance em sebes vivas mais altas ou 
para dar forma a um corte lateral.
Adequado para todas as tesouras Accu 
GARDENA.
Montagem rápida e simples, graças à ficha 
sem fios.
Pega ergonómica: adapta-se perfeitamente à 
mão.
Ângulo bilateral em passos de 45°.
Ajuste em altura sem escalonamento de 
85 a 120 cm para adaptação à estatura e à 
situação de trabalho.
Duas possibilidades de pega, ideal para 
 utilização com tesoura para arbustos Accu.
Cartão expositor quadricromático.

8899 889902   3

Lâminas para relva e buxos GARDENA
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Cartão expositor quadricromático.
Lâmina para arbustos GARDENA 12,5 cm
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Cartão expositor quadricromático.
Lâmina para arbustos GARDENA 18 cm
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Cartão expositor quadricromático.

2340 234009    4*
Largura do corte: 8 cm.

2342 234207    4*
Comprimento do corte: 12,5 cm.

2343 234306    4*
Comprimento do corte: 18 cm.
* Disponível apenas em embalagens de 4 unidades.
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jardim eléctrico GARDENA
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Aspirador / Soprador de jardim eléctrico GARDENA

Aspirador de jardim e soprador – folhagem e sujidade afastadas sem esforço

Inovador e potente
Tecnologia inovadora facilita a troca da função aspirador para soprador.
Com turbina e roda trituradora muito estáveis e velocidade ajustável, o ErgoJet 3000 
GARDENA é o ajudante ideal para manter o jardim limpo.

Sem cabo e muito potente
Ideal para afastar rapidamente e sem 
esforço, folhagem e sujidade à volta da 
casa, garagem ou no jardim.

Aspirador / Soprador ErgoJet 3000 
GARDENA
Soprador e aspirador de folhagem muito 
potente, com distribuição de peso e 
manusea mento otimizados.
Fácil passagem da função de aspiração para 
a de sopro, sem utilização de ferramentas.
O ajuste da velocidade permite um melhor 
controlo no sopro da folhagem.
Triturador integrado, para redução de volume 
e menor tempo de compostagem.
Saco coletor grande e fácil de esvaziar.
Punhos com componentes macios para 
manuseamento confortável.
Extremidade raspadora para afastamento da 
folhagem molhada.
Cartão expositor quadricromático

Soprador Allround AccuJet 18-Li 
GARDENA
Soprador de operação simples e fácil.
Punho ergonómico para a distribuição perfeita 
do peso.
Fácil arrumação.
Punho com componentes macios para 
 manuseamento confortável.
Inclui accu Li-Ion e carregador.
Accu li-Ion sobresselente, pode ser utilizado 
em diversos equipamentos.
Cartão expositor quadricromático.

9332 962537   1
Potência: 3.000 W.
Velocidade de sopro: 310 km/h.
Potência de aspiração: 170 I/s.
Redução de volume: 16 : 01.
Capacidade do saco coletor: 45 l.

9333 962544   1
Potência: 18 V / 1,6 Ah.
Velocidade de sopro: 190 km/h.
Tempo de funcionamento: máx. 15 min.
Peso: 1,8 kg.
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Corta sebes GARDENA

 Designação do artigo Corta sebes GARDENA  Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

O sortido de tesouras de podar 
 GARDENA combina inovação e 
qualidade comprovada

Seja corte moldado ou corte curto:  
cada produto está optimamente equipado para 
o fim a que se destina.

Excelentes resultados de corte e 
trabalho confortável.
Gelpads integrados em 
 Technogel® para amortização 
optimizada do choque.

Tesoura para buxos  Comfort
Para o corte moldado exacto.

Confiar na comprovação: 
materiais tradicionais e fabrico 
sólido.

Materiais de elevada 
qualidade e detalhes 
 técnicos dão origem ao 
carácter especial das 
ferramentas e tornam 
estas tesouras especial-
mente potentes e 
robustas.

Corta sebes com engrenagem 650 
Premium GARDENA
Ferramenta especialmente robusta e potente, 
de elevada precisão para o corte profissional 
de sebes.
Lâminas polidas endurecidas e largas.
Gume ondulado.
Cortador de hastes integrado, para hastes 
duras isoladas.
Engrenagem patenteada, para mais 25 % 
potência de corte.
Braços alavanca em alumínio estável e 
punhos em matéria plástica macia, os quais 
proporcionam trabalho agradável e maior 
maneabilidade durante o corte.
25 anos de garantia.
Suporte para o produto, com cartão informa-
tivo quadricromático.

Tesoura para buxos Comfort GARDENA
Especialmente adequadas para corte 
moldado exacto e confortável de arbustos, 
como buxos etc.
Muito leve – somente 615 g.
Design ergonómico para trabalho sem 
cansaço.
Amortecimento optimizado do choque, devido 
ao revestimento dos punhos, com gelpads 
integrados, de Tecnogel®, e amortecedores 
com componentes em plástico macio.
Corte fácil e preciso, devido a lâminas com 
gume de precisão muito afiado e revestimento 
anti-aderente.
Com cortador de hastes integrado.
25 anos de garantia.
Suporte para o produto, com cartão 
 informativo quadricromático.

395 039505    2
Comprimento total: 65 cm.
Comprimento das lâminas: 25 cm.
Lâminas não revestidas.
Gume ondulado.

399 039901    4
Comprimento total: 40 cm.
Comprimento das lâminas: 18 cm.
Lâminas com revestimento anti-aderente.
Gume direito.

319 031905   16
Tesoura para buxos Comfort (sem ilust.)
Em expositor. Conteúdo: 16 x art. nº 399.

Disponível somente em expositor com 16 unidades!



+
 2

0 
cm

391 039109   4
Comprimento total: 54 cm.
Comprimento das lâminas: 23 cm.
Lâminas com revestimento anti-aderente.
Gume ondulado.

398 039802   4
Comprimento total: 54 cm.
Comprimento das lâminas: 23 cm.
Lâminas zincadas brilhantes.
Gume ondulado.

393 039307   4
Comprimento total: 60 cm.
Comprimento das lâminas: 23 cm.
Lâminas com revestimento anti-aderente.
Gume direito.

392 039208   4
Comprimento total: 57 cm.
Comprimento das lâminas: 20 cm.
Lâminas com revestimento anti-aderente.
Gume direito.
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Corta sebes 570 Comfort GARDENA
Trabalho confortável e sem cansaço em cada 
situação de corte.
Amortização optimizada do choque devido 
aos componentes em gel, de Technogel® 
integrados no revestimento dos punhos e 
amortecedores com componentes em 
plástico macio.
Peso especialmente diminuto (somente 690 g).
Lâminas com revestimento anti-aderente com 
cortador de hastes.
Fácil de cuidar e sem manutenção.
Gume direito. Ideal para corte moldado, exacto.
25 anos de garantia.
Suporte para o produto, com cartão informa-
tivo quadricromático.

Corta sebes com engrenagem 600 
Comfort GARDENA 
Características técnicas como as do 
art. nº 392.
Adicionalmente com engrenagem patenteada 
para 46% mais potencia de corte.
Peso somente 840 g.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto com 
 cartão informativo quadricromático.

Corta sebes 700 T Comfort GARDENA
Especialmente apropriado para o corte de 
sebes grandes, altas.
Braços alavanca em aluminio, prolongáveis 
(+ 20 cm) para um alcance maior.
Lâminas longas e estáveis, com gume 
 ondulado para um corte especialmente liso e 
eficiente.
Lâminas com revestimento anti-aderente.
Fácil de cuidar e sem manutenção.
Cortador de hastes para hastes espessas 
isoladas.
25 anos de garantia.
Suporte para o produto, com cartão informa-
tivo quadricromático.

Corta sebes 540 Classic FSC® 100 % 
GARDENA 
Corte liso e eficiente de sebes e manusea-
mento confortável, devido a lâminas estáveis 
com gume ondulado e punhos em madeira 
ergonómicos (com certificação Holz FSC®).
Robusto e de longa duração.
Cortador de hastes para hastes espessas 
 isoladas.
25 anos de garantia.
Suporte para o produto, com cartão informa-
tivo quadricromático.

Corta sebes 540 Classic FSC® 100 % 
GARDENA 
Corte de sebes liso e eficiente e manusea-
mento confortável, devido a lâminas estáveis 
com gume ondulado e punhos ergonómicos 
em madeira.
Robusto e de longa duração.
Cortador de hastes integrado, para hastes 
espessas isoladas.
25 anos de garantia.
Suporte para o produto com cartão informa-
tivo quadricromático.

394 039406   4
Comprimento total: 70 – 90 cm.
Comprimento das lâminas: 25 cm.
Lâminas com revestimento anti-aderente.
Gume ondulado.
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8701 870108   5
Tesoura de jardim BP 30 Premium
Tesoura de jardim Profi extremamente sólida com 
 lâminas substituíveis, para corte
preciso de flores e ramos jovens.
Diâmetro de corte: máx. 22 mm.

8702 870207   5
Tesoura de jardim BP 50 Premium
Tesoura de jardim Profi extremamente estável com 
lâminas substituíveis para o corte
preciso de flores, ramos e hastes.
Engrenagem ajustável,
cabeça de corte  inclinada.
Diâmetro de corte: máx. 22 mm.
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Tesouras de jardim Premium GARDENA
Gume de precisão, lâmina superior em aço 
inoxidável, lâmina inferior forjada, que pode 
ser afiada.
Com ranhura para seiva e cortador de arame.
Punhos muito estáveis com perfil em alumínio, 
com 2 posições de pega para corte rápido e 
poderoso.
Fecho de segurança a uma mão.
25 anos de garantia.
Cartão blister SB quadricromático.

Tesoura de jardim com transmissão 
 SmartCut Comfort GARDENA
A função de transmissão pode ser activada 
dependendo do diâmetro da haste.
Hastes grossas podem assim ser cortadas de 
forma fácil e confortável, com transmissão 
por engrenagens “em três impulsos”.
Lâmina superior com revestimento anti-
aderente e gume preciso.
Punhos confortáveis em alumínio com 
componentes macios.
Fecho de segurança a uma mão.
25 anos de garantia.
Cartão blister SB quadricromático.

8798 879804   5
Tesoura de jardim especialmente potente e confortável, 
a qual permite corte fácil e extremamente ergonómico 
de hastes e ramos grossos.
Ø de corte: máx. 22 mm.

Tesoura de jardim BP 10 Premium 
GARDENA
Gume preciso.
Muito robusta, punho em aço pulverizado 
com componentes macios.
Diâmetro de corte máx. 18 mm.
25 anos de garantia.
Cartão blister SB quadricromático.

8700 870009   5

Tesouras de jardim GARDENA

Para cada um a tesoura correcta

Para os amantes de 
 ferramentas de corte sólidas
Tesouras de jardim Profi, 
 especialmente sólidas, 
com punhos em alumínio.

Força de corte, ergonómicas e 
modernas
Tesouras de jardim clássicas, 
com todas as características do 
produto, que fazem 
com que uma boa 
tesoura se 
destaque.

Uma estrutura clara do sortido, 
 ergonomia pensada, qualidade 
 convincente e características do 
produto tornaram o sortido GARDENA 
num caso de sucesso.

Mais capacidade de corte, 
mais conforto
Com excelente ergonomia, punhos com 
componentes macios e abertura dos 
punhos adaptável ao tamanho da mão.

Lâmina
®
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Tesoura de jardim Comfort GARDENA
Tesoura de jardim especialmente confortável 
e ergonómica, com cabeça de corte extra 
estreita, para o corte preciso de videiras, 
flores, ramos jovens e madeira fresca.
Abertura variável dos punhos.
Lâminas com resvestimento anti-aderente.
Gume de precisão.
Ranhura para seiva e cortador de arame.
Punhos confortáveis em alumínio com 
componentes macios e 2 posições de pega 
para corte poderoso e rápido.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte Ø: máx. 22 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim bigorna Comfort 
GARDENA
Tesoura de jardim especialmente confortável 
e ergonómica, para corte de hastes velhas e 
duras, e ramos.
Abertura variável dos punhos.
Lâmina superior com revestimento anti-
aderente. Gume preciso.
Bigorna em metal com revestimento anti-
deslize.
Punhos confortáveis em alumínio com 
componentes macios e duas posições de 
pega para corte rápido e poderoso.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte Ø: máx. 22 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim Comfort GARDENA
Tesoura de jardim especialmente confortável 
e ergonómica, com cabeça de corte extra 
estreita, para o corte preciso de videiras, 
flores, ramos jovens e madeira fresca.
Abertura variável dos punhos.
Lâminas com resvestimento anti-aderente.
Gume de precisão.
Ranhura para seiva e cortador de arame.
Punhos confortáveis em alumínio com 
componentes macios e 2 posições de pega 
para corte poderoso e rápido.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte Ø: máx. 22 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim de cabeça curta 
Comfort GARDENA
Tesoura de jardim especialmente confortável e 
ergonómica, para o corte de flores, ramos jovens 
e madeira fresca. Abertura variável dos punhos.
Cabeça de corte inclinada com lâminas com 
revestimento anti-aderente. Gume de precisão.
Ranhura para seiva. Punhos confortáveis com 
componentes macios e 2 posições de pega, para 
corte poderoso e rápido.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte Ø: máx. 22 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim Comfort GARDENA
Tesoura de jardim especialmente confortável e 
ergonómica, para o corte de flores, ramos jovens 
e madeira fresca.
Cabeça de corte inclinada com lâminas com 
revestimento anti-aderente. Gume de precisão.
Com ranhura para seiva.
Punhos confortáveis com componentes macios e 
2 posições de pega para corte poderoso e 
rápido.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte Ø: máx. 22 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim bigorna Comfort 
GARDENA
Tesoura de jardim bigorna muito confortável 
e ergonómica para o corte de hastes velhas 
e duras, e ramos.
Cabeça de corte inclinada com lâmina superior 
com revestimento anti-aderente.
Gume de precisão. Punhos confortáveis com 
componentes macios e 2 posições de pega para 
corte poderoso e rápido.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte Ø: máx. 20 mm.
25 anos de garantia.

8792-20 879200    5
Cartão informativo quadricromático.

8792-30 879231    5
Avulso em cartão.

Disponível somente em embalagem completa de 
5 peças!

8793-20 879309    5
Cartão informativo quadricromático.

8793-30 879330    5
Avulso em cartão.

Disponível somente em embalagem completa de 
5 peças!

8790-20 879002    5
Cartão informativo quadricromático.

8790-30 879033    5
Avulso em cartão.

Disponível somente em embalagem completa de 
5 peças!

8788-20 878807    5
Cartão informativo quadricromático.

8788-30 878838    5
Avulso em cartão.
Disponível somente em embalagem completa de 5 peças!

8789 878906   30
Tesoura de jardim de cabeça curta Comfort 
(sem ilust.). Em expositor. Conteúdo 30 x art. nº 8788.
Disponível somente em expositor com 30 peças!

8785-20 878500    5
Cartão informativo quadricromático.

8785-30 878531    5
Avulso em cartão.

Disponível somente em embalagem completa de 
5 peças!

8787-20 878708    5
Cartão informativo quadricromático.

8787-30 878739    5
Avulso em cartão.

Disponível somente em embalagem completa de 
5 peças!
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359 035903   10
Cartão informativo quadricromático.
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 Designação do artigo Tesouras de jardim 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Tesoura de jardim para todos os fins 
 Classic GARDENA 
Ajuste universal. Por ex. para colher moran-
gos, para o corte de ramos finos, cordel ou 
arame. Cabeça de corte inclinada, com 
 lâminas em aço inoxidável anticorrosivo.
Lâmina inferior com gume especial dentado e 
cortador de arame. Punhos ergonómicos com 
duas posi ções de pega. Fecho de segurança 
a uma mão. Diâmetro de corte: máx. 12 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura para videiras Classic GARDENA
Com cabeça de corte extremamente estreita, 
para o corte preciso de videiras e ramos.
Cabeça inclinada. Lâmina superior com 
reves ti mento anti-aderente, lâmina inferior em 
aço inoxidável anticorrosivo. Gume de 
precisão. Com ranhura para seiva e cortador 
de arame. Punhos ergonómicos com duas 
posições de pega para corte rápido e forte.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte: máx. 20 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim Classic GARDENA
Tesoura de jardim clássica para o corte de 
flores e ramos jovens.
Cabeça de corte inclinada, lâminas com 
 revestimento anti-aderente, gume preciso, 
ranhura para seiva e cortador de arame.
Punhos ergonómicos com 2 posições de 
pega para corte rápido e forte.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte: máx. 18 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura de jardim bigorna Classic 
GARDENA 
Tesoura de jardim bigorna clássica, para o 
corte de hastes velhas e lenhosas e ramos.
Cabeça de corte inclinada, lâmina superior 
com revestimento anti-aderente, gume 
preciso. Punhos ergonómicos com 2 posições 
de pega para corte rápido e forte.
Fecho de segurança a uma mão.
Diâmetro de corte: máx. 18 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura especial para rosas GARDENA
Quatro funções numa tesoura:
Cortar / apresentar e conservar / eliminar 
espinhos / esmagar os terminais dos pés de 
flores.
Lâminas de aço especial inoxidável.
25 anos de garantia.

8759-20 875905   10
Cartão informativo SB quadricromático.

8759-30 875936   10
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em expositor com 10 peças!

8757-20 875707   10
Cartão informativo SB quadricromático.

8757-30 875738   10
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em expositor com 10 peças!

8754-20 875400   10
Cartão informativo SB quadricromático.

8754-30 875431   30
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em expositor com 30 peças!

8755-20 875509   10
Cartão informativo SB quadricromático.

8755-30 875530   30
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em expositor com 30 peças!

Tesoura SchnippSchnapp GARDENA
Tesoura para todos os fins confortável e de fácil 
manuseamento para a cozinha e jardim.
Ideal para flores, ervas aromáticas, cordel, arame 
para amarrar, cartão, plástico etc. Lâminas com 
esmerilamento especial em aço inoxidável, à 
prova de ferrugem, pode ir à máquina de 
 lavar-louça. Design ergonómico e punhos com 
componentes macios. Pode ser utilizada tanto 
com a mão direita como com a esquerda.
Comprimento total: 180 mm.
25 anos de garantia.

Tesoura SchnippSchnapp XL GARDENA
A confortável e precisa tesoura para todos os 
fins, para utilização em casa e hobby.
Ideal para papel, papel de parede, pele, têxteis, 
linhas, etc. Corte longo e direito, especialmente 
exacto. Lâminas com esmerilamento especial em 
aço inoxidável, à prova de ferrugem, pode ir à 
máquina de lavar-louça. Design ergonómico e 
punhos com componentes macios. Pode ser 
utilizada tanto com a mão direita como com a 
esquerda. Comprimento total: 210 mm.
25 anos de garantia.

8704-20 870405   10
Cartão informativo SB quadricromático.

8704-30 870450   10
Avulso em cartão expositor.

Disponível somente em expositor com 10 peças!

8705-20 870504   10
Cartão informativo SB quadricromático.

Lâmina
®

Lâmina
®

Lâmina
®

Lâmina
®

Lâmina
®
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PREMIUM

600g

38% 
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ergo
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Soluções inovadoras na resolução de 
problemas e os mais modernos materiais 
garantem um conforto especial e 
excelentes resultados de corte.

Tesoura de jardim com transmissão SmartCut 
Comfort
Ultra potente e confortável.
Através da inovadora função de transmissão, 
até os ramos mais espessos e a madeira dura são 
cortados sem esforço.
Pega ergonómica com componentes macios para 
um trabalho confortável e uma retenção segura.

Para apaixonados pela 
 jardinagem.
Técnica acentuada e design 
orientado.
Com apresentação Premium: 
Lâminas em aço forjado, 
 transmissão por engrenagens 
e braços duplos  
arqueados, em 
alumínio perfilado.

Tesouras de jardim/podar GARDENA

Com facilidade e mais 
força de corte

Tesoura de podar Comfort
Extremamente leve, potente e moderna.
È muito importante, para todos, um corte 
leve e limpo, bem assim como uma 
óptima  ergonomia.
Engrenagem dentada paten teada e corte 
junto ao tronco para mais 38% de potên-
cia de corte.

Tesoura de podar Classic
Produto sólido em ascensão, para madeira fresca 
ou hastes velhas e secas.
Cortar junto ao tronco e deste modo com muita 
potência.
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podar GARDENA pro

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
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Tesoura de podar 780 BL Premium 
GARDENA
Tesoura de podar profissional com gume 
preciso para corte exacto e cuidadoso das 
plantas.
Lâmina substituível em aço especial, lâmina 
inferior forjada.
Punho ergonómico para optimização da força, 
com braços duplos arqueados em perfil de 
alumínio muito estável.
Transmissão por engrenagens.
Cabeça de corte inclinada, ajustável ao 
 material a cortar.
Aumento 20,4 vezes da força empregue, 
devido à relação entre os braços da alavanca 
e engrenagem.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 700 B Premium 
GARDENA
Elevada qualidade de corte, devido a gume 
preciso.
Lâmina substituível em aço especial, lâmina 
inferior forjada.
Punho de forma ergonómica para optimização 
da força, com braços duplos arqueados em 
perfil de alumínio muito estável.
Cabeça de corte inclinada.
Aumento 18 vezes da força empregue, devido 
à relação simples entre os braços da alavanca.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Não comercializado em Portugal

8711-51 871112   2
Comprimento total 780 mm.
Diâmetro máx. das hastes a cortar, aprox. 42 mm.

8710-51 871013   2
Comprimento total 700 mm.
Diâmetro máx. das hastes a cortar, aprox. 40 mm.

Tesoura de jardim com transmissão  
SmartCut Comfort GARDENA
Ultra-potente e confortável tesoura para 
ramos bigorna. 
Ideal para o corte de ramos espessos e 
madeira dura.
Inovadora tecnologia SmartCut: 
Mecanismo de transmissão de 4 níveis, 
o qual é activado automaticamente em função 
da necessidade. 
Devido a mecanismo inovador, as hastes 
mais grossas são cortadas sem esforço 
em/até quatro passos.
Bigorna em alumínio de alta qualidade. 
Lâmina superior afiada com precisão com 
revestimento anti-aderente. 
Braços alavanca ovais, em alumínio, 
para elevada estabilidade com pouco peso. 
Pegas ergonómicas com componentes 
macios para um trabalho confortável e uma 
retenção segura.
25 anos de garantia.
Etiqueta do produto e cartão informativo 
quadricromático.

8773 877305   2
Comprimento total: 590 mm.
Corte de ramos com diâmetro máximo de: 
aprox. 45 mm.



+
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8770-51 877015   2
Comprimento total: 500 mm.
Peso total: 620 g.
Diâmetro máx da haste a cortar: aprox. 35 mm.
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Tesoura de podar telescópica Comfort 
650 BT GARDENA
Mais alcance, mais força nos braços para o 
corte.
Tesoura de podar de dois gumes com braços 
alavanca telescópicos em alumínio (+ 25 cm).
Ideal para madeira verde.
A forma especial das lâminas mantém na área 
de corte o ramo a cortar, proporcionando um 
corte fácil e limpo.
Lâminas de gume preciso com cobertura anti-
aderente.
Fáceis de cuidar e sem manutenção.
Batentes duplos protegem os pulsos.
Punhos ergonómicos, proporcionam trabalho 
confortável e apoio seguro.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 500 BL Comfort 
GARDENA
Extremamente leve, manejável e potente.
Ideal para corte de madeira fresca.
Nova engrenagem dentada patenteada, para 
mais 38 % de potência de corte.
Lâminas de gume preciso, com revestimento 
anti-aderente e geometria de corte optimizada, 
para um corte limpo e fácil.
Extremamente leve, braços ergonómicos e 
punhos em matéria plástica, possibilitam um 
trabalho confortável e sem cansaço.
Amortecedor de choque duplo, para protecção 
dos pulsos.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 500 AL Comfort 
GARDENA
Extremamente leve, manejável e potente.
Ideal para corte de madeira dura e seca.
Nova engrenagem dentada patenteada, para 
mais 38 % de potência de corte. Lâmina superior 
com gume preciso com revestimento anti-
aderente e geometria de corte optimizada, para 
um corte limpo e fácil.
Bigorna substituível. Extremamente leve, braços 
ergonómicos e punhos em matéria plástica, 
possibilitam um trabalho confortável e sem 
cansaço. Amortecedor de choque duplo, para 
protecção dos pulsos.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 870 BL/780 BL Comfort 
GARDENA
Corte exacto e cuidadoso de plantas, devido 
a lâminas de precisão endurecidas.
Lâmina superior com afinação côncava.
Corte fácil, limpeza simples e protecção 
contra ferrugem, são as vantagens do revesti-
mento anti-aderente.
Corte potente: maior potência de corte, 
devido à transmissão por engrenagens 
(em comparação com transmissão mais 
 simples na mesma condição de força).
Punhos revestidos a borracha nodosa e dois 
terminais anti-deslizamento, para segurança e 
conforto.
Batentes duplos almofadados protegem os 
pulsos.
Os braços ovais em aluminio oferecem 
elevada estabilidade e peso diminuto.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

8772-51 877213   2
Comprimento total: 650 – 900 mm.
Diâmetro máx. das hastes: aprox. 42 cm.

8771-51 877114   2
Comprimento total: 500 mm.
Peso total: 600 g.
Diâmetro máx da haste a cortar: aprox. 35 mm.

Não comercializado em Portugal

646-51 064613   4
Tesoura de podar 780 BL Comfort
Comprimento total 780 mm.
Diâmetro máx.das hastes a cortar: aprox. 42 mm.
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Tesoura de podar 680 A Classic GARDENA
Tesoura de podar bigorna clássica, para o 
corte de madeira dura e seca.
Lâmina superior com gume muito afiado de 
precisão com revestimento anti-aderente e 
nova geometria de corte para transmissão 
optimizada de força e um corte liso e limpo.
Bigorna substituível.
Amortecedor de choque duplo, para 
protecção dos pulsos.
Braços alavanca estáveis, em alumínio e 
punho ergonómicos com stop rápido contra 
deslizes, para trabalho confortável e apoio 
seguro.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 680B/460 B Classic 
GARDENA
Tesoura de podar clássica para o corte de 
madeira fresca.
Lâminas com gume de precisão muito afiado, 
com revestimento anti-aderente e nova 
geometria de corte para transmissão optimi-
zada de força e um corte fácil e limpo.
Amortecedor de choque duplo, para 
protecção dos pulsos.
Braços alavanca estáveis em alumínio e 
punho ergonómicos com stop rápido contra 
deslizes, para trabalho confortável e apoio 
seguro.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 760 AL Comfort 
GARDENA
Tesouras com bigorna de corte liso e desli-
zante.
Enorme economia de esforço, devido a trans-
missão por engrenagens.
Braços alavanca ovais em aluminio, para 
manuseamento fácil e elevada estabilidade.
Lâminas muito afiadas, com cobertura anti-
aderente, endurecidas.
Bigorna e lâminas de corte substituíveis.
Punhos ergonómicos, para trabalho confor-
tável e apoio seguro.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

Tesoura de podar 770 AL Comfort 
GARDENA
Tesoura bigorna com transmissão por 
 engrenagens.
Corte liso e deslizante.
Braços alavanca ovais em alumínio, para 
manuseamento fácil e elevada estabilidade.
Lâminas de gume fino.
Bigorna substituível.
Punhos ergonómicos para trabalho confor-
tável e apoio seguro.
25 anos de garantia.
Gancho para suspenção do produto e cartão 
informativo SB quadricromático.

8767 876704   4
Comprimento total: 680 mm.
Diâmetro máx. da haste a cortar: aprox. 32 mm.

8768 876803   4
Tesoura de podar 680 B Classic
Comprimento total: 680 mm.
Diâmetro máx. da haste a cortar: aprox. 35 mm.

8769 876902   2
Tesoura de podar 460 B Classic
Comprimento total: 460 mm.
Diâmetro máx. das hastes a cortar: aprox. 30 mm.

643-51 064316   2
Comprimento total 760 mm.
Diâmetro máx. das hastes a cortar: aprox. 42 mm.

642-51 064217   4
Comprimento total 770 mm.
Diâmetro máx. das hastes a cortar: aprox. 40 mm.
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Cortadores para árvores e arbustos GARDENA

 Designação do artigo Cortadores para árvores
e arbustos GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Tesoura para árvores e arbustos GARDENA:
Os especialistas para árvores altas e arbustos muito densos!

Chegam a todo o lado, sem se 
emaranharem!
Fio de estiramento totalmente no interior.
Cabeça de corte estreita e leve.
Significativa economia de força, devido a 
transmissão por engrenagens adicional.
Cortar de forma exacta e direccionada, 
também na copa das árvores!
Sem escadote, segura e confortavel-
mente a partir do solo.
Ângulo de corte ajustável de forma 
 individual a partir do solo, para corte 
 preciso de hastes qualquer que seja a 
direcção do seu crescimento.

StarCut 410 BL
Alongável sem escalonamento.

Cápsula de estiramento 
com cobertura anti-
deslizamento e punho 
em T  adicional, para 
ainda maior alcance.

Fecho de segurança 
para transporte e arma-
zenagem  seguros.

Tesoura para árvores e arbustos Comfort 
StarCut 160 BL GARDENA
Corte fácil e confortável também em arbustos e 
árvores muito densas. Sem embaraçar.
Fio de estiramento totalmente no interior.
Cabeça de corte estreita e leve.
Ângulo de corte (200°) ajustável individualmente,
a partir do solo, para o corte preciso de hastes 
que crescem em diferentes  direcções.
Forma especial das lâminas mantém na área de 
corte o ramo a cortar, proporcionando um corte 
fácil e limpo.
Economia de esforço adicional, devido a trans-
missão por roldanas situada no interior.
Lâminas de gume preciso com cobertura anti-
aderente.
Cabeça de corte inclinada, proporciona boa 
 visibilidade sobre a lâmina.
Cápsula de estiramento com cobertura anti-
deslizamento.
Punho em T adicional, para ainda maior alcance 
(alcance total, com o utilizador aprox. 3,5 cm).
Cabo em alumínio extra leve e estável.
Fecho de segurança.
25 anos de garantia.
Protecção das lâminas e cartão informatico SB 
 quadricromático.

Cortador para árvores Comfort StarCut 
410 BL GARDENA
Corte fácil, limpo e exacto, também na copa das 
árvores.
Sem escadote, seguro e confortável a partir do 
solo.
Características técnicas como o art. n° 8780.
Adicionalmente: Cabo em alumínio telescopico de 
230 – 410 cm, sem reajuste do fio de  estiramento.
Alcance total, com o utilizador aprox. 6,5 cm.
25 anos de garantia.

8780 878005   4
Comprimento total: 160 m.
Diâmetro máx. das hastes: aprox. 32 mm.

8782 878203   2
Comprimento total: 230 – 410 cm.
Diâmetro máx. das hastes: aprox. 32 mm.
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 Artigo n° EAN   Unidades
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Tesoura de ramos bigorna do 
 combisystem GARDENA
Enorme economia de esforço, devido a 
desmultiplicação tripla e dupla transmissão 
por alavancas.
Lâminas endurecidas com revestimento anti-
aderente, para corte exacto e limpo.
Possibilidade de suspensão nos ramos, 
permitindo um menor dispêndio de força e o 
confortável estiramento do fio de tracção.
25 anos de garantia.
Manga informativa SB quadricromática.

Não comercializado em Portugal

Tesoura de ramos do combisystem 
GARDENA
Lâminas com revestimento anti-aderente para 
um corte limpo e exacto.
Possibilidade de suspensão nos ramos, 
permitindo um menor dispêndio de força e o 
confortável estiramento do fio de tracção.
25 anos de garantia.
Cartão informativo SB quadricromático.

Cabos telescópicos do combisystem 
GARDENA
Extensível até aprox. 5 m de altura.
Manípulo de aperto.
Extensível em passos de 26 cm.
Fecho com protecção anti torção.
Leve e construído em alumínio resistente e de 
alta qualidade.
25 anos de garantia.

303 030304   6
Diâmetro máx. das hastes a cortar de aprox. 36 mm.
4,7 m de fio de tracção, muito resistente, com cápsula 
de estiramento do fio.
Recomendada para os cabos telescópicos do 
combisystem, para cortar até 5 m em altura.

302 030205   6
Diâmetro máx. das hastes a cortar de aprox. 30 mm.
4,7 m de fio de tracção, muito resistente, com cápsula 
de estiramento do fio.
Recomendada para os cabos telescópicos do 
combisystem para cortar até 5 m em altura.

3712 371209   4
210 – 390 cm de comprimento.

Disponível somente em embalagem completa de 
4 peças!

3711 371100   6
160 – 290 cm de comprimento.

Disponível somente em embalagem completa de 
6 peças!
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Motoserras eléctricas/Accu GARDENA

Dados técnicos CSI 4020-X CST 3519-X CST 3518 CST 2018-Li
Art. nº 8863 8862 8860 8865

Potência 2.000 W 1.900 W 1.800 W 18 V / 2,6 Ah
Comprimento da lâmina 40 cm 35 cm 35 cm 20 cm
Velocidade 15 m/seg. 12 m/seg. 10 m/seg. 4 m/seg.
Tensão Quick-fit Quick-fit sem ferramentas sem ferramentas
Iman sim sim não não
Capacidade do tanque 180 ml 180 ml 150 ml 90 ml
do óleo
Óleo adicional l l – –

Motoserras GARDENA: Potentes e inovadoras

Técnica inovadora, manuseamento 
confortável
Sistema Quick-fit único.
Ajuste da tensão da corrente sem 
 ferramentas, em qualquer modelo.
Capacidade extraordinária, devido à 
elevada velocidade da corrente e elevado 
rendimento.
Adaptada ao utilizador e de fácil 
 manuseamento.
Motoserra Accu com acumulador de 
substituição em litio-iónico.

Sistema Quick-fit
Permite a montagem e a distensão fácil 
da corrente, sem ferramenta.
Num só passo a lâmina é fixada e a 
corrente distendida de forma optimizada, 
sem necessidade de testes ou de 
reajusta mento.

Motoserra Accu
Com acumulador de 
substituição em 
 litio-iónico.
Potente e de grande 
capacidade.
Corta sem problema 
madeiras até 20 cm de 
diâmetro.
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Motoserra Eléctrica CSI 4020-X GARDENA
Potente motoserra, em linha, com repartição 
do peso e manuseamento optimizados.
Distensão da corrente a uma mão “Quick-fit”, 
sem ferramenta: num só passo a lâmina é 
fixada e a corrente é distendida.
Não necessita de testes ou de reajustamentos.
Montagem fácil da lâmina, a qual é fixada 
facilmente sobre um iman incorporado.
“Quick-stop”: a corrente pára no espaço de 
0,15 seg.
Elevada velocidade da corrente, para eficiente 
capacidade de corte e pouco dispendio de 
força.
Manutenção fácil, devido ao controle rápido 
do nível do óleo, através de janela de visuali-
zação.
Punho rotativo: eficientíssimo em qualquer 
situação de corte.
Punhos com componentes macios, permitem 
apoio seguro e sem deslizes.
É fornecido óleo adicional para as primeiras 
utilizações.
Cartão expositor quadricromático.

Motoserra eléctrica CST 3519-X GARDENA
Potente motoserra, com repartição do peso e 
manuseamento optimizados.
Distensão da corrente a uma mão “Quick-fit”, 
sem ferramenta: num só passo a lâmina é 
fixada e a corrente é distendida.
Não necessita de testes ou de reajustamentos.
Montagem fácil da lâmina, a qual é fixada 
facilmente sobre um iman incorporado.
“Quick-stop”: a corrente pára no espaço de 
0,15 seg.
Elevada velocidade da corrente, proporciona 
eficiente capacidade de corte, com utilização 
mínima de força.
Manutenção fácil, devido ao controle rápido 
do nível do óleo, através de janela de visuali-
zação.
Punho rotativo: eficientíssimo em qualquer 
situação de corte.
Punhos com componentes macios, permitem 
apoio seguro e sem deslizes.
É fornecido óleo adicional para as primeiras 
utilizações.
Cartão expositor quadricromático.

Motoserra eléctrica CST 3518 GARDENA
Robusta e potente.
Com repartição do peso e manuseamento 
optimizados.
Distenção da corrente somente em poucos 
passos.
“Quick-stop”: a corrente pára no espaço de 
0,15 seg.
Elevada velocidade da corrente, para eficiente 
capacidade de corte, com utilização mínima 
de força. 
Manutenção fácil, devido ao controle rápido 
do nível do óleo, através de janela de visuali-
zação.
Punho rotativo: eficientíssimo em qualquer 
situação de corte.
Cartão expositor quadricromático.

8863 886307   1
Potência: 2.000 W.
Comprimento da lâmina: 40 cm.
Velocidade: 15 m/seg.
Divisão da corrente: 3/8".

8862 886208   1
Potência: 1.900 W.
Comprimento da lâmina: 35 cm.
Velocidade: 12 m/seg.
Divisão da corrente: 3/8".

8860 886000   1
Potência: 1.800 W.
Comprimento da lâmina: 35 cm.
Velocidade: 10 m/seg.
Divisão da corrente: 3/8".
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Óleo biológico para corrente, 1 l GARDENA
Puro óleo vegetal.
Amigo do ambiente e biodegradável.
Aplicável também com temperaturas muito 
baixas.

Corrente para motoserra GARDENA
Divisão da corrente: 3/8".
Espessura da correia de transmissão:
.050" (1,3 mm).

Conjunto lâmina / corrente para 
motoserra GARDENA
Divisão da corrente : 3/8".
Espessura da correia de transmissão:
.050" (1,3 mm).

Motoserra Accu CST 2018-Li GARDENA
Motoserra Accu potente e segura, 
com acumulador de substituição Li-Ion de 
18 V / 2,6 Ah para corte eficiente e limpo.
Elevada velocidade da corrente, para eficiente 
capacidade de corte, com utilização mínima 
de força. 
Rendimento optimizado do acumulador: 
corta sem problema 60 blocos de madeira 
com um diâmetro de 8 cm.
Distenção da corrente em poucos passos, 
sem ferramenta.
“Quick-stop”: a corrente pára no espaço de 
0,15 seg.
Manutenção fácil, devido ao controle rápido 
do nível do óleo, através de janela de visuali-
zação.
Accu de substituição aplicável em diferentes 
produtos.
Cartão expositor quadricromático.

8865 886505   1
Potência: 18 V / 2,6 Ah.
Comprimento da lâmina: 20 cm.
Velocidade: 4 m/seg.
Divisão da corrente: 3/8".

6006 600606   4
Conteúdo: 1 l.

6007 600705   5
Corrente para motoserra de 14"/35 cm.
Para motoserras eléctricas, art. nº 8860 e art. nº 8862.
6008 600804   5
Corrente para motoserra de 16"/40 cm
Para motoserras eléctricas, art. nº 8863.

6009 600903   3
Conjunto lâmina / corrente para motoserra 14"/35 cm.
Comprimento da lâmina: 35 cm.
Para motoserra eléctrica, art. nº 8860 e art. nº 8862.

6010 601009   3
Conjunto lâmina / corrente para motoserra 16"/40 cm.
Comprimento da lâmina: 40 cm.
Para motoserra eléctrica, art. nº art. nº 8863.

Corrente para motoserra GARDENA
Divisão da corrente : 3/8". Espessura da 
correia de transmissão: .043" (1,1 mm).

6011 601108   5
Corrente para motoserra 8"/20 cm.
Para motoserras Accu, art. nº 8865.

Accu de substituição Li-Ion 18 V / 2,6 Ah 
GARDENA
A fonte energia potente e segura para as 
motoserras Accu e diversos produtos 
GARDENA.
Células Accu em litio-iónico fáceis de cuidar: 
sempre prontas a utilizar – recarregamento 
possível a qualquer momento.
Peso diminuto.
Cartão expositor quadricromático.

8835 883504   2
Potência: 18 V / 2,6 Ah.
Peso: 670 g.

Carregador rápido GARDENA
Carregador rápido compacto, com visor LED 
de fácil consulta, o qual mostra informações 
sobre o nível de carregamento do accu.
Pode ser utilizado para todos os acumula-
dores de substituição GARDENA de 18 V, 
25 V, 36 V.
Cartão expositor quadricromático.

8831 883108   1
Tempo de carregamento:   18 V   aprox. 45 min. 

25 V   90 min. 
36 V   60 – 120 min.
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Serras de jardineiro GARDENA

 Designação do artigo Serras de jardineiro 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
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Um sortido numeroso para todos os trabalhos de corte em redor 
da casa e do jardim

Serras de jardineiro em arco
As grandes, para hastes grossas e troncos.
Qualidade de corte de grande  durabilidade 
e fácil de cuidar: 
Lâminas das serras resistentes aos 
 impulsos, à prova de corrosão e dentes 
com esmerilamento fino.
Punho seguro e fácil condução: 
Punho conforto com protecção contra 
embates e possibilidade de segundo 
punho no arco.
Mecanismo roscado confortável e fácil de 
ajustar.
Para madeira fresca e seca.

Serra de jardineiro em arco 760
Serra robusta com arco extra longo, 
ideal para troncos e hastes grossas.

Serra de jardineiro universal
Três lâminas de serra endurecidas, à prova 
de corrosão com gume especial para 
madeira, metal e plástico.
Mecanismo de troca fácil e sem  oscilações.
Punho confortável anti-deslizamentos.

Serra de jardineiro em 
arco 530
Com arco afiado e 
 deslizante para trabalho 
em locais estreitos.
Ideal para o tratamento 
de árvores.

8749 874908   4

Serra de jardineiro em arco 530 Comfort 
GARDENA
Serra de jardineiro leve, robusta com arco 
ponteagudo deslizante, apropriada para trabalho em 
locais estreitos.
Lâmina da serra resistente aos impulsos, à prova de 
corrosão, dentes com esmerilamento fino.
Mecanismo roscado para tensão máxima da lâmina. 
Ajustável de forma fácil e confortável.
Substituição da lâmina sem ferramentas.
Arco estável em aço, com protecção contra a 
 corrosão.
Forma em arco à prova de torções.
Punho confortável com protecção contra embates.
Punho suplementar na parte da frente do arco, para 
pega segura e fácil condução.
Completa com protecção para a lâmina para trans-
porte e armazenamento seguros.
25 anos de garantia.
Manga SB informativa quadricromática.

Serra de jardineiro em arco 760 Comfort 
GARDENA
Serra de jardineiro robusta com arco extra longo. 
Ideal para troncos e hastes grossos.
Características técnicas iguais às do art. nº 8747.
25 anos de garantia.
Manga informativa SB quadricromática.

Serra de jardineiro universal GARDENA
Para todos os trabalhos de serragem em casa 
e no jardim.
Três lâminas de serra endurecidas e à prova 
de corrosão com esmerilamento especial para 
madeira, metal e plástico.
Mecanismo de troca fácil e sem oscilações.
Punho confortável com revestimento em 
plástico macio, anti-deslizamento, adapta-se 
bem e de forma segura à mão.
Completa com protecção da lâmina e bolsa 
para armazenamento e transporte seguros.
Comprimento total: 420 mm.
25 anos de garantia.
Cartão informativo SB quadricromático.

8747 874700   6
Comprimento da lâmina: 530 mm.

8748 874809   6
Comprimento da lâmina: 760 mm.
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Serra de jardineiro dobrável 470 GARDENA
Manejável serra multi-funções para todos os 
propósitos de serragem no jardim.
Tranca para abertura e fecho da serra 
 assegura um manejo seguro.
Dentes tri-facetados endurecidos para 
 resistência aos impulsos, asseguram uma 
poupança de esforço.
Lâmina arqueada da serra para uma ângulo 
de corte optimizado e suave.
Com abertura para suspensão.
Comprimento total 470 mm.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Serra de jardineiro 400 GARDENA
Para uma serragem suave em madeira verde ou 
seca.
Dentes reforçados com acção de trituração tripla 
asseguram poupança de esforço, alta perfor-
mance, longa duração e uma operação suave.
Lâmina endurecida com eficaz desempenho de 
escavar-triturar com precisos dentes para um 
corte limpo sem amontuação de sedimentos.
Lâmina com resistente cromado à prova de 
ferrugem.
Com olhal de suspenção e cobertura da lâmina.
Comprimento total: 400 mm.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Serra de jardineiro do combisystem 
GARDENA
Pontas dos dentes endurecidas.
Protegida contra a corrosão, devido a revesti-
mento especial da lâmina.
Comprimento da lâmina: 325 mm, aço de 
 qualidade.
Anti-deslizamento, também nos movimentos de 
tracção.
Com orifício de suspensão e cobertura da lâmina.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Serra curva de jardineiro combisystem 
GARDENA
Lâmina curva e dentes cruzados, em aço de 
qualidade especialmente temperado, para maior 
poupança de energia no trabalho.
À prova de corrosão devido a revestimento 
 especial.
Com gancho para remoção dos ramos cortados.
Anti-deslizamento, também nos movimentos de 
tracção.
Com orifício de suspenção e cobertura da lâmina.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Serra de jardineiro 560 radial do 
 combisystem GARDENA
Lâmina curva e dentes tri-facetados endurecidos 
para resistência aos impulsos, os quais 
 asseguram economia de esforço ao serrar, corte 
liso e limpo.
Lâmina cromada, anti-corrosão.
Com gancho para remoção dos ramos cortados.
Anti-deslizamento, também nos movimentos de 
tracção.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Serra de Jardineiro em arco GARDENA
Lâmina endurecida com dentes de precisão.
A lâmina da serra pode ser rodada até 360°, 
comprimento 350 mm.
25 anos de garantia.
Com cartão quadricromático.

Serra de Jardineiro Dobrável 340
Detalhes técnicos iguais ao art. n° 662.
Comprimento total 340 mm.
25 anos de garantia.

Serra de jardineiro 520 GARDENA
Mesmas características técnicas que o art. n° 660.
Comprimento total 520 mm.
25 anos de garantia.

662 066204   5

660 066006   3

8750 875004   6
Recomendada para cabos telescópicos do 
 combi system, para trabalho até aprox. 5 m em altura.

8751 875103   6
Recomendada para cabos telescópicos do 
 combi system, para trabalho até aprox. 5 m em altura.

8752 875202   6
Recomendada para cabos telescópicos do 
 combi system, para trabalho até aprox. 5 m em altura.

691 069106   5
Recomendada para cabos telescópicos do 
 combi system, para trabalho até aprox. 5 m em altura.

663 066303   5

661 066105   3
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 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Pulverizadores de bomba e de pressão GARDENA

Pulverizadores GARDENA:
ergonómicos e confortáveis

Os pulverizadores de bomba GARDENA 
adaptam-se perfeitamente à mão.

Pulverizador de pressão com abertura de 
 enchimento muito grande oferecem o máximo 
conforto ao jardineiro exigente.

Superfícies de sustentação e indicador do estado 
de enchimento, que facilitam o trabalho.

Pulverizador de bomba Premium 
GARDENA de 1 litro
Pulverizador multifacetado para uso 
 doméstico.
Equipamento técnico como art. nº 805, 
 adicionalmente:
Pulverizador em aço inoxidável, anel em aço 
inoxidável e recipiente mais escuro para 
imagem de alta qualidade.
Etiqueta de produto quadricromática.

806 080606    6
Com capacidade para 1 l.

Pulverizadores de bomba Comfort 
GARDENA de 0,5 e de 1 litro
Pulverizador multifacetado para jardim e uso 
doméstico.
Pega ergonómica: adapta-se perfeitamente à 
mão.
Pulverizador ajustável sem escalonamento 
desde o jacto total à neblina fina.
Grande abertura de enchimento facilita o 
enchimento debaixo da torneira de água.
Filtro no tubo de sucção para protecção 
contra entupimento do bico pulverizador.
Com indicador do nível de enchimento.
Etiqueta de produto quadricromática.

804 080408   12
Com capacidade para 0,5 l.

805 080507   12
Com capacidade para 1 l.

Dos multifacetados pulverizadores de bomba para o uso doméstico 
e casa e jardim, passando pelos pulverizadores para transportar às costas, 
para o jardineiro semi-profissional.
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Pulverizador de pressão Comfort 
GARDENA de 1,25 litros
Pulverizador de pressão universal para jardim 
e uso doméstico. 
Pega de bombear e punho ergonómicos, para 
um manuseamento agradável. 
Amortecimento optimizado contra choque ao 
bombear, graças ao amortecimento integrado 
na pega. 
Etiqueta de produto quadricromática.

814 081405    6
Com válvula de segurança contra sobre pressão 
e indicador do nível de  enchimento. 
Pulverizador ajustável sem  escalonamento desde 
o jacto total à neblina fina. 
Filtro no tubo de sucção para protecção contra 
o  entupimento do bico pulverizador. 
Com capacidade para 1,25 l.
Máxima pressão de funcionamento 3 bar.

Pulverizador de pressão GARDENA  
de 5 litros
Para o tratamento das plantas no jardim.
Com válvula de segurança contra sobre-
pressão e indicador do nível de enchimento.
Pulverizador angular ajustável sem escalona-
mento desde o jacto total à neblina fina.
Pega ergonómica em D para um bombear 
agradável. Gatilho de impulsos com fecho 
para  pulverização contínua.
Com cinta de transporte às costas.
Etiqueta quadricromática.

822 082204   10
Com capacidade para 5 l.
Máxima pressão de funcionamento 3 bar.

Pulverizador de pressão GARDENA  
de 5 litros (Sem ilust.)
Pulverizador 5 l, art. nº 822, retráctil, 
com etiqueta quadricromática.
Colocação apelativa em expositor 
 promocional.

823 082372   24

Disponível apenas em expositor com 24 unidades!

823 082303   46
Expositor de embalagens Euro (sem ilust.).
Conteúdo: 46 unidades.

Disponível apenas em expositor com 46 unidades!

Conjunto de pulverizadores de pressão 
GARDENA
Pulverizador de pressão 5 l e pulverizador de 
bomba 0,5 l em expositor promocional 
 apelativo.
Conteúdo: 20 conjuntos, cada um com 
1 pulverizador de pressão, art. nº 822 e 
1 pulverizador de bomba, art. nº 804.

824 082402   20

Disponível apenas em expositor com 20 unidades!

Pulverizador de pressão Classic  
GARDENA de 5 litros
Para a distribuição de adubo e fertilizantes.
Com indicador do nível de enchimento e 
válvula de segurança contra sobrepressão.
As superfícies de sustentação permitem o 
fácil bombear, garantindo uma posição 
segura, mesmo em superfícies irregulares.
Pulverizador angular de ajuste, sem escalona-
mento.
Confortável cinta de transporte às costas 
acolchoada para um transporte confortável.
Pega ergonómica em D facilita o bombear.
Gatilho de impulsos com fecho para 
 pulverização contínua.
Com pulverizador de jacto plano adicional para 
utilização em zonas estreitas e apertadas.
Cartão expositor quadricromático.

828 082808    4
Com capacidade para 5 l.
Máxima pressão de funcionamento 3 bar.

829 082907    2
Conteúdo: 1 pulverizador de pressão Classic, 
art. nº 828 e Trolley, art. nº 892.

Conjunto pulverizadores de pressão 
GARDENA com Trolley
Atraente jogo completo com vantagem de 
preço.
Cartão expositor quadricromático.

Promoção

Promoção

Promoção
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Pulverizador para transportar às costas 
GARDENA de 12 litros
Para o transporte confortável de líquidos em 
grandes quantidades.
Ideal para o tratamento de plantas em 
 grandes quintais, pomares e vinhas.
Excelentes características de transporte são 
proporcionadas pela forma do reservatório e 
pela cinta de transporte acolchoada.
A lança pulverizadora telescópica e a agulheta 
metálica ajustável possibilitam um grande raio 
de acção.
Confortável manuseamento e utilização 
graças à grande abertura de enchimento com 
filtro de limpeza, à versatilidade da pega e do 
sistema
de bombear e ao ergonómico dispositivo de 
fixação da lança telescópica de pulverização.
É apropriado tanto para destros como para 
esquerdinos.
Cartão expositor quadricromático.

Pulverizadores de pressão GARDENA 
de 3 e 5 litros
Pulverizador de alta qualidade para uma rega 
fina e bem direccionada (p.ex. em 
 sementeiras novas), protecção de plantas e 
para a fertilização.
Grande abertura para o enchimento, facilita 
o enchimento e a mistura de líquidos.
Com válvula de segurança contra sobrecarga 
de pressão.
Reservatório estável e resistente à pressão.
Boa base de sustenção facilita a bombagem 
e o posicionamento mesmo em superfícies 
irregulares.
Cinta para transporte às costas acolchoada, 
para comodidade no transporte.
Punho ergonómico em forma de D, facilita 
a bombagem.
Gatilho de impulsos com fecho para 
 pulverização contínua.
Agulheta de pulverização ajustável sem 
 escalonamento.
Cartão expositor quadricromático.

884 088404   1
Capacidade 12 l.

867 086707   3
Com capacidade para 3 litros.
Máxima pressão de funcionamento 3 bar.

869 086905   3
Com capacidade para 5 litros.
Máxima pressão de funcionamento 3 bar.

 Designação do artigo Pulverizadores de bomba
e de pressão GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Cone para Eliminação de Ervas Daninhas 
GARDENA
Para os Pulverizadores de Pressão art. n°s 867, 
869, 875, 879.
Evita que a neblina pulverizadora se espalhe para 
fora do local pretendido.

Tubo Telescópico GARDENA
Para pulverizador de pressão 3 l/5 l (art. nºs 867, 
869, 874, 875, 879). Comprimento 100 cm.

Lança de extensão GARDENA
Para os pulverizadores de Pressão de 3 e 
5 Litros (5 e 8 pints aprox.) (art. n°s 867, 869, 
874, 875, 879). Comprimento 50 cm.

894 089401   4

899 089906   4
Comprimento 100 cm.

897 089708   4
Comprimento 50 cm.
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GARDENA Gartengeräte/Bodenbearbeitung
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Pequenas ferramentas/tratamento do solo GARDENA

Melhoramento do solo com as pequenas ferramentas de jardim GARDENA

Combisystem GARDENA: 
Manejável é flexível!
Combisystem GARDENA é um 
sistema de produtos ergonómi-
cos e condutores, os quais 
oferecem para cada utilização 
no jardim a combinação certa 
cabo/ ferramenta, proporcio-
nando assim, um trabalho 
confortável e eficiente, tanto ao 
jardineiro amador, como ao 
profissional.

Manejável
Fácil utilização, devido a para-
fuso grande em matéria plástica.

Flexível
A combinação sempre correcta 
cabo/ferramenta.

Pequenas ferramentas combisystem
Configuração especial dos punhos e 
elementos de manuseamento, 
 providenciam a melhor  ergonomia e 
trabalho sem cansaço.

Terraline™ GARDENA
As inovadoras ferramentas para trabalhar 
o solo, para trabalhos grosseiros,  
em acabamentos de boa qualidade e 
com longa vida útil.
Estabelecem novos critérios em 
 equipamento e conforto.
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Pequenas ferramentas combisystem GARDENA

 Designação do artigo Pequenas ferramentas 
combisystem GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
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Manejável é flexível!

Boas ferramentas de jardim 
 destinguem-se pela sua simplicidade e 
manuseamento sem cansaço e seguro

Flexível
Soltar o punho e prolongar com um cabo 
do combisystem à escolha.

Manejável
Punhos de configuração 
 especial e elementos de 
 manuseamento (p.ex. parafuso 
com componentes em matéria 
plástica macia), providenciam a 
melhor ergonomia e trabalho 
sem cansaço.

8916 891608   5

8918 891806   5

8920 892001   5

Pequenas enxadas do 
combisystem GARDENA
Para revolver, arejar e mondar o terreno.
Em aço de elevada qualidade.
3 modelos.
25 anos de garantia.

Vassoura de mão em metal do 
 combisystem GARDENA
P/limpeza de canteiros e arejamento de peq. 
relvados.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho 12 cm.
25 anos de garantia.

Pequena vassoura em metal do 
 combisystem GARDENA
P/juntar folhas e relva cortada em canteiros.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho de 12 cm.
25 anos de garantia.

Pequeno escarificador do 
combisystem GARDENA
Para revolver e arejar a terra protegendo as 
raízes.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho de 7 cm.
25 anos de garantia.

8910 891004   5
Enxada em forma de coração.
2 dentes, largura de trabalho 6 cm.

8912 891202   5
Enxada rectilínea.
2 dentes, largura de trabalho de 5 cm.

8914 891400   5
Enxada rectilínea.
3 dentes, largura de trabalho 6,5 cm.
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8924 892407   5

8926 892605   5

8931 893107   5

8928 892803   5

8930 893008   5

8900 890007   5

3516 351607   5

Cabo de prolongamento para pequenos 
aparelhos do combisystem GARDENA
Para prolongamento de todos os pequenos 
aparelhos do combisystem.
Ligação garantida à prova de torções e puxões 
entre o cabo e o pequeno aparelho.
Basta simplesmente desmontar a pega do 
pequeno instrumento do combisystem, e montá-
la na ponta do cabo de prolongamento.
Cabo leve, mas robusto em aluminio com 
protec ção da pega em material sintético 
 inofensivo à pele humana.
78 cm de comprimento.
25 anos de garantia.

Cabo telescópico 100 GARDENA
Para aumentar o alcance de todas as ferra mentas 
do combisystem.
Poder de extensão desde 58 a 98 cm.
Conexão entre o cabo e a ferramenta com fecho 
e à prova de torção, com manipulo de aperto 
cativo.
Anilha deslizante e conexão com fecho à prova 
de torção.
Possibilidade de extensão em 10 cm sem aperto, 
para ajuste pormenorizado do comprimento do 
cabo.
Alumínio de alta qualidade e resistência.
Com ilhós para fácil armazenamento.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

Escarificador para flores do 
combisystem GARDENA
Para arejar a terra em canteiros e caixas de 
areia.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho 7 cm.
25 anos de garantia.

Ancinho para flores do 
combisystem GARDENA
Para revolver e arejar o terreno.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho 8,5 cm.
25 anos de garantia.

Pá para flores do combisystem GARDENA
Para trabalhos de plantação e transplantação.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho 8,5 cm.
25 anos de garantia.

Raspa frestas do combisystem GARDENA
Para fácil eliminação de relva, musgo e ervas 
 daninhas em intervalos entre as placas e nos 
cantos dos muros.
Lâmina endurecida de dois gumes, afiada, 
em aço inoxidável.
Completa com protecção da lâmina de 
elevada qualidade.
25 anos de garantia.

Pequena foice do combisystem GARDENA
Para fácil remoção de geramineas e ervas 
daninhas.
Em aço de elevada qualidade, forjado à mão.
Já afiada pronta para ceifar.
Com sistema de protecção contra cortes.
25 anos de garantia.

Lâmina
®
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Pequena enxada GARDENA
Para soltar, arejar e cavar o solo.
Em aço de elevada qualidade.
Não é alongável.
25 anos de garantia.

Pequena vassoura GARDENA
Para varrer folhagem, ervas daninhas e 
 resíduos de relva em canteiros.
Em aço de elevada qualidade.
Não é alongável.
25 anos de garantia.

Pequena pá GARDENA
Para soltar e arejar o solo poupando as raízes.
Em aço de elevada qualidade.
Não é alongável.
25 anos de garantia.

Ancinho para flores GARDENA
Para limpar e soltar o solo.
Em aço de elevada qualidade.
Não é alongável.
25 anos de garantia.

Raspa frestas GARDENA
Para o afastamento fácil de erva, musgo e 
ervas daninhas em frestas entre placas e 
cantos de muros.
Lâmina em aço inoxidável polido e endurecida, 
à prova de corrosão.
Não é alongável.
25 anos de garantia.

Goiva GARDENA
Para arrancar ervas daninhas.
Em aço de elevada qualidade.
Largura de trabalho 14,5 cm.
25 anos de garantia.

Pá/Forquilha para flores GARDENA
Para trabalhos de plantação e transplantação.
Não é alongável.
25 anos de garantia.
Avulso em cartão expositor.

Plantador de bolbos GARDENA
Com abertura automática no punho.
Escala de profundidade.

Sortido de Plantador de bolbos GARDENA 
(não ilustrado)
Oferta especial de época.
Conteúdo: 48 x 3412.
25 anos de garantia.
Em expositor quadricromático.

Plantador GARDENA
Para a plantação sem esforço de estacas.
Punho com isolamento contra o frio, ergonó-
mico para um trabalho preciso. Pontas 
 sólidas em metal zincado, anti-corrosivo.
Comprimento do cabo 19,5 cm.
25 anos de garantia.

8939 893909   10
Avulso em cartão expositor.

8940 894005   10
Avulso em cartão expositor.

8941 894104   10
Avulso em cartão expositor.

8942 894203   10
Avulso em cartão expositor.

8943 894302   10
Avulso em cartão expositor.

8932 893206    5

8936 893602   20
Pá para flores larga, largura de trabalho 8 cm.

8937 893701   20
Pá para flores estreita, largura de trabalho 6 cm.

8938 893800   20
Forquilha para flores, largura de trabalho 7,5 cm.

Disponível somente em cartão expositor de 
20 peças.

3412 341202    5

3039 303903   48

Apenas disponível em expositor de 48 peças!
Sujeito a acordo prévio.

3487 348706    5
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A protecção do ambiente é levada muito 
a sério pela GARDENA.
O cumprimento dos standards FSC® 
(Forest Stewardship Council®) é um 
passo muito consequente.
Deste modo é assegurado, que para os 
cabos do combisystem são somente 
 utilizadas madeiras de 
florestas, cuja exploração 
respeita elevados 
 standards ecológicos e 
sociais. Desde o tratamento do solo até ao trabalho em 

árvores muito altas – um conjunto de cabos que 
se ajustam de forma optimizada à sua utilização.

Cabos em Alumínio ergoline do 
 combisystem GARDENA
Multifacetado utilizável em todos os utensílios 
do combisystem.
Cabo com punho angular, o qual evita o 
deslize da mão na sua extremidade e corrige 
o posicionamento da mão guia traseira.
Revestimento em material sintético estriado, 
proporcionando um manuseamento mais 
cómodo.
Em alumínio estável e leve.
Parafuso de segurança imperdível.
25 anos de garantia.
Em cartão informativo quadricromático.

Cabos em alumínio do 
combisystem GARDENA
Cabo ideal para todos os utensílios 
 combisystem.
Com manípulo de aperto.
Leve e construído em alumínio resistente e de 
alta qualidade.
25 anos de garantia.

Cabos em madeira do 
combisystem FSC® 100 % GARDENA
Para o prolongamento de todas as ferramentas 
do combisystem.
Madeira de freixo elástica, de alta qualidade, 
amortecedora de vibrações.
Com certificação europeia para madeiras 
FSC®.
Parafuso de aperto imperdível com compo-
nentes em matéria plástica macia.
Tubo em alumínio inodizado, para apoio 
 estável à ferramenta.
Cabo talhado, deste modo anti-deslize e 
ergonómico no manuseamento.
25 anos de garantia.

Cabos telescópicos do 
combisystem GARDENA
Extensível até aprox. 5 m de altura.
Manípulo de aperto.
Extensível em passos de 26 cm.
Fecho com protecção anti torção.
Leve e construído em alumínio resistente e de 
alta qualidade.
25 anos de garantia.

3745 374507    6
Alumínio 150 plus
Para todos os utensílios do combisystem com 
 aplicações extractivas e impulsivas.
Trabalho na vertical, sem esforçar as costas, devido a 
uma curvatura modelada, ergonómica.

3734 373401    4
Alumínio 130
130 cm de comprimento.
Para todos os utensílios do combisystem.

3713 371308   10
130 cm de comprimento.

3715 371506   10
150 cm de comprimento.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

3723 372305   10
130 cm de comprimento.

3725 372503   10
150 cm de comprimento.

3728 372800   10
180 cm de comprimento.

Disponível somente em embalagem completa de 
10 peças!

3712 371209    4
210 – 390 cm de comprimento.

3711 371100    6
160 – 290 cm de comprimento.

Disponível somente em embalagem completa de 
4/6 peças!
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3100 310000   5

3103 310307   5

Vassoura metálica do 
combisystem GARDENA
Para limpeza e arejamento de zonas relvadas 
com musgo.
Robustos dentes de arame.
Largura de trabalho 50 cm.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

Vassoura regulável do 
combisystem GARDENA
Com intervalos reguláveis entre os dentes:
Indicada para varrer lixo fino ou grosso.
Dentes de grande elasticidade em aço de 
mola zincado.
Largura de trabalho variável de 30 – 50 cm.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Vassoura regulável em material sintético 
do combisystem GARDENA XXL vario
Para varrer folhas secas, relva cortada, 
e outros resíduos provenientes do jardim em 
grandes superfícies com grande economia de 
tempo. Pode ser separada em 2 peças, para a 
recolha confortável da matéria varrida. 
Rebatível/dobrável, para arrumação em 
espaço  reduzido. Grande patilha de bloqueio 
para uma separação simples. 
Modelo totalmente em plástico com tubo de 
alumínio integrado para elevada estabilidade.
Comprimento recomendado do cabo: 
130 ou 150 cm.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

3107 310703   3
Largura de trabalho 77 cm.

3104 310406   5Vassoura regulável do 
combisystem GARDENA
Material sintético. Para varrer folhas de relva 
cortada e outros  resíduos provenientes do 
jardim. Intervalo regulável entre os dentes 
para varrer lixo fino ou grosso. Modelo total-
mente em material sintético de elevada quali-
dade e não oxidável. Largura de trabalho 
regulável para 6 posições de 35 a 52 cm.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Suporte para ferramentas e utensílios 
GARDENA
Armazenamento com economia de espaço de 
utensílios/ferramentas de casa e do jardim, 
utensílios de ligação do combisystem e do 
Sistema Original GARDENA e outros aces-
sórios úteis. Régua em alumínio com suportes 
individuais em plástico reforçado com fibra de 
vidro; gancho em aço zincado, com revesti-
mento anti-deslizamento.
Completo com parafusos e buxas.
Cartão expositor quadricromático.

3501 350105   4
Gancho apropriado para Ø de 18 até 40 mm.
Peso total por suporte individual: máx. 10 kg.
Peso total por suporte para ferramentas e utensílios: 
máx. 60 kg.
Largura aprox. 78 cm.

Suporte individual GARDENA
Como complemento do suporte para 
 ferramentas e utensílios GARDENA. 
Pode também ser montado individualmente 
na parede.
Completo com parafusos e buxas.
Cartão expositor quadricromático.

3503 350303   4
Peso total por suporte individual: máx. 10 kg.
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3101 310109   5

3149 314909   5

3395 339506   3

3392 339209   5

Vassoura tipo ancinho do 
combisystem GARDENA
Para juntar folhas, relva cortada e outros  resíduos 
provenientes do jardim. Dentes de material sinté-
tico de elevada  qualidade. Leve, de fácil manejo 
protege a relva. Largura de trabalho 43 cm.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Ancinho de relva do 
combisystem GARDENA
Para limpar a relva, dos resíduos e folhas 
depois do corte.
Com dispositivo aparador de relva.
Comprimento de cabo recomendado 180 cm.
25 anos de garantia.

Apara-cantos do combisystem GARDENA
Para aparar cantos em zonas relvadas.
Arestas afiadas e temperadas.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Arejador roller boy GARDENA
Para arejar e eliminar as ervas daninhas e o 
musgo da relva.
Laminas pontiagudas em aço inoxidável.
Comprimento de cabo recomendado 150 ou 
180 cm.
Largura de trabalho de 32 cm.
25 anos de garantia.

Ancinho cortador do 
combisystem GARDENA
Dentes pontiagudos p/eliminar musgo e ervas.
Dentes redondos p/juntar folhas, ervas e 
pedras. Largura de trabalho 35 cm.
Comprimento de cabo recomendado 180 cm.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

3381 338103   5
Largura de trabalho 60 cm para zonas pequenas.

420 042000   2Carrinho espalhador do 
combisystem GARDENA
Para distribuição exacta do adubo na relva.
Barra de distribuição integrada garante uma 
camada de fertilizante uniforme.
Com tabela de distribuição para os adubos 
correntes no mercado.
Largura de distribuição 40 cm.
Capacidade 3 l. Comprimento de cabo 
 recomendado 130/150 cm.
25 anos de garantia.

3113 311304   5Enxada para relva do 
combisystem GARDENA
Para fácil e cómoda eliminação de ervas 
daninhas. Pá em aço inoxidável.
Largura de trabalho 16 cm.
Comprimento de cabo recomendado 150 cm.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

Dentes
®

Folha
®
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3135 313506   5

3166 316606   5

Cultivador do combisystem GARDENA
Com 3 dentes afiados: Revolve a terra macia 
e meio-dura.
Largura de trabalho 10 cm.
Comp. do cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Escarificador do combisystem GARDENA
Para revolver e arejar o terreno sem danificar 
as raízes.
Especialmente indicado para terreno com 
pedras e culturas com filas apertadas.
Largura de trabalho 9 cm.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

3192 319201   5Enxada corta raízes arqueada do 
combisystem GARDENA
Para mondar e afofar a zona a cultivar.
Folha de aço inoxidável e cambiável.
Forma de  construção em aço duplo para 
resistência a grandes esforços.
Largura de trabalho 12 cm.
Comprimento de cabo recomendado 150 cm.
25 anos de garantia.

Ancinho do combisystem GARDENA
Aparelho de diversas aplicações, para revolver, 
aplanar e tratar a terra.
Construção de arco duplo para resistência a 
grandes esforços e condução segura.
Comprimento recomendo do cabo: 150 m.
25 anos de garantia.

Ancinho para cascalho do 
combisystem GARDENA
Aparelho de diversas aplicações para revolver, 
aplanar e tratar o terreno e fazer canteiros.
Comprimento do cabo recomendado 150 cm.
25 anos de garantia.

3168 316804   5
Largura de trabalho 36 cm, 14 dentes.

3176 317603   5
Largura de trabalho 25 cm, 10 dentes.

3177 317702   5
Largura de trabalho 30 cm, 12 dentes.

3178 317801   5
Largura de trabalho 36 cm, 14 dentes.

Ancinho para cascalho do 
combisystem GARDENA
De múltiplas aplicações para pequenos 
trabalhos, como limpar, cardar e aplanar.
Largura de trabalho 15 cm, 8 dentes.
Comprimento do cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

3184 318402   5

3196 319607   5Fresa em estrela do 
combisystem GARDENA
Para um granulado especialmente fino do 
terreno, através de rodas especiais em forma 
de estrela e assim se obter a condição 
 optimizada para lançamento das sementes.
Largura de trabalho 14 cm.
Comprimento do cabo recomendado 150 cm.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

Folha
®
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3642 364201   5

Enxadas de jardim do 
combisystem GARDENA
Para cavar, mondar, abrir sulcos e nivelar.
Para limpeza de jardim protegendo as plantas 
em culturas de filas estreitas.
Comprimento de cabo recomendado 130 cm.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

Secador de soalhos do 
combisystem GARDENA
Para rápida eliminação de água em chão de 
pedra e superfícies lisas.
Dupla aresta de borracha muito resistente ao 
desgaste.
Suporte sintético de elevada qualidade.
Largura de trabalho 43 cm.
Comprimento de cabo recomendado 130 ou 
150 cm.
25 anos de garantia.

3215 321501   5
Enxada em forma de coração, 2 dentes.
Largura de trabalho 7 cm.

Não comercializado em Portugal

Vassouras de exteriores do combisystem 
GARDENA
Bom efeito de limpeza, graças às cerdas de 
grande elasticidade e de elevada qualidade 
em polipropileno.
Com raspador de cantos. Solta sujidades 
entranhadas ou folhagem húmida.
Caixa resistente ao choque em material 
 sintético de alta qualidade.
Largura de trabalho 45 cm.
Comprimento recomendado do cabo: 
130 ou 150 cm.
25 anos de garantia.

3621 362108   5

3219 321907   5
Enxada, 3 dentes.
Largura de trabalho 9 cm.

Enxadas de jardim do combisystem 
GARDENA
Enxada grande com contorno aperfeiçoado 
para mais fácil entrada no solo.
Comprimento recomendado do cabo: 
130 ou 150 cm.
25 anos de garantia.
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Tesouras de jardim e de lagos do 
combisystem GARDENA
Mecânica de roldanas economizadora de 
esforço Ângulo de trabalho ajustável.
Lâminas de precisão muito afiadas.
Todas as peças com protecção anti-corrosão.
25 anos de garantia.
Cartão informativo SB quadricromático.

Tesoura de ramos bigorna do 
 combisystem GARDENA
Enorme economia de esforço, devido a 
 desmultiplicação tripla e dupla transmissão 
por alavancas.
Possibilidade de suspensão nos ramos, 
 permitindo um menor dispêndio de força e o 
confortável estiramento do fio de tracção.
25 anos de garantia.
Manga informativa SB quadricromática.

Não comercializado em Portugal

Tesoura de ramos do 
combisystem GARDENA
Possibilidade de suspensão nos ramos, 
 permitindo um menor dispêndio de força e o 
confortável estiramento do e confortável 
 estiramento do fio de tracção.
25 anos de garantia.
Cartão informativo SB quadricromático.

Apanhador de fruta do 
combisystem GARDENA
Com bocal de articulação sem escalonamento.
Modelo totalmente sintético leve e inalterável.
Lâmina de aço especial facilita a separação 
de frutos.
Bolsa de colheita de fácil remoção em algodão 
puro e lavável.
25 anos de garantia.

Não comercializado em Portugal

Não comercializado em Portugal

3232 323208   5
Diâmetro máx. das hastes a cortar de aprox. 24 mm.
4,7 m de fio de tracção, muito resistente, 1 anel de 
condução do fio com cápsula de estiramento do fio.
Recomendada para os cabos telescópicos do 
combisystem.

303 030304   6
Diâmetro máx. das hastes a cortar de aprox. 36 mm.
4,7 m de fio de tracção, muito resistente, com cápsula 
de estiramento do fio.
Recomendada para cabos telescópicos do 
 combisystem para cortar até 5 m em altura.

302 030205   6
Diâmetro máx. das hastes a cortar de aprox. 30 mm.
4,7 m de fio de tracção, muito resistente, com cápsula 
de tracção do fio.
Recomendada para os cabos telescópicos do 
combisystem para cortar até 5 m em altura.

3110 311007   5
Recomendada para os cabos telescópicos do 
combisystem para cortar até 5 m em altura.
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Utensílios para inverno GARDENA – a grande ajuda para a neve e para o gelo

Novo: Pá limpa-neves
Afastamento confortável de neve em 
superfícies grandes.
Adaptação à estatura corporal, através 
de hastes alongáveis. Armazenamento 
com economia de espaço.

Empurrador de neve combisystem
Remoção limpa da neve.
À escolha, com rebordo de plástico 
 silencioso e resistente ao desgaste ou 
rebordo em aço inoxidável à prova de 
intempéries.

Novo: Dispersador pequeno
Dispersão fácil de produtos de 
dispersão de inverno.
Com sistema de dosagem único.

Pá limpa-neves GARDENA
Para a limpeza confortável de neve em 
 grandes superfícies.
Adaptação individual à estatura corporal, 
devido à possibilidade de alongamento das 
hastes em três estágios, (aprox. 30 cm).
Manuseamento confortável, devido ao 
 revestimento plástico do punho, agradável no 
contacto com a pele, antiderrapante e 
 isolador do frio.
Punho adicional proporciona despejo cómodo 
da neve.
Penetração fácil em grandes quantidades de 
neve, devido a zona de embate definida.
Mais estabilidade, devido a reforço adicional 
na zona de embate.
Rebordos em aço galvanizado robusto e de 
longa vida útil.
Montagem/desmontagem das hastes fácil e 
sem ferramentas.
Armazenamento com economia de espaço: 
desmontar as hastes e colocar debaixo da pá.
Largura de trabalho: aprox. 70 cm.
25 anos de garantia.
Cartão expositor quadricromático.

3260 326001    1
novo

Dispersador pequeno GARDENA
Dispersão fácil de produtos de dispersão de 
inverno em pequenas superfícies.
Adequado para areia, sal, gravilha.
Facilidade de dispersão, devido a sistema de 
dosagem único.
Ajuste fácil, por meio de botão grande, 
por ex. no trabalho com luvas.
Abertura fácil, através de fecho de baioneta.
Recipiente encaixa-se bem na mão, devido a 
cavidades para a pega em ambos os lados.
25 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

3255-30 325530   30
novo

Capacidade de enchimento:
Areia aprox. 1,7 kg
Sal de dispersão aprox. 1,4 kg
Gravilha aprox. 1,65 kg

Disponível somente em expositor com 30 peças!

3260-30 326018   14
novo

Disponível somente em expositor com 
14 peças!

Pá limpa-neves GARDENA (sem ilust.)
Pá limpa-neves em expositor promocional 
muito atrativo.
Com cartão de produto quadricromático. Promoção

Promoção

Utensílios para inverno GARDENA
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Não comercializado em Portugal

Não comercializado em Portugal

Não comercializado em Portugal
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Apoio á venda, através da correspondente colocação 
em destaque promocional de loja

Ofertas completas actualizadas: Preços baixos  
e apresentação que fomenta as vendas.

Atrai a atenção e facilita a entrada no 
sistema.
Fomenta vendas adicionais, através de 
compras por impulso.

Ancinho vassoura do 
combisystem GARDENA – Sortido
Conteúdo: 20 ferramentas completas com 
1 x 3177, 1 x Cabo em madeira de 130 cm 
FSC® 100 %.
25 anos de garantia.
Em expositor.

Ancinho do combisystem GARDENA – 
Sortido
Conteúdo: 20 ferramentas completas com 
1 x 3166, 1 x Cabo em madeira de 130 cm 
FSC® 100 %.
25 anos de garantia.
Em expositor.

Tesoura de eslargatar do 
combisystem GARDENA
Com cabo telescópico GARDENA.
Fornecida com cabo telescópico de
160 – 290 cm.
Conteúdo: 12 x 302/3711.
25 anos de garantia.

3020-23 302043   20

Disponível somente em expositor com 20 peças!

3024 302401   20

Disponível somente em expositor com 20 peças!

299-26 029964   12

Disponível somente em expositor de 12 peças.

Promoção

Promoção

Promoção

Fase de transição:  
novo design 2013
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Preparação do solo GARDENA

Terraline™ GARDENA – Para cada utilização a ferramenta correcta

Estabelecem critérios no equipamento 
e conforto:

Amortecimento Softec™
O amortecimento Softec™ diminui o risco 
de contragolpes ao perfurar  
(por ex. embate contra uma pedra).  
Foi requerida a patente.

Punho
Punho para duas mãos 
extra largo para boa 
transmissão de força.  
À escolha em forma de 
T ou de D.

Proteção para apoio do pé
Proteção extra larga para apoio 
do pé com perfil robusto possi-
bilita boa transmissão de força 
e reduz o perigo de ferimentos 
devido a deslizamento involun-
tário.
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Pá Terraline™ GARDENA
Para escavar, cavar, revolver e transplantar 
o solo.
O novo amortecimento Softec™ diminui 
o risco de contragolpes ao perfurar 
(p.ex. embate contra uma pedra ou ao cortar 
raízes grossas). Foi requerida a patente. 
Punho extra largo a duas mãos para boa 
transmissão de força.
Com componentes em plástico macio, 
os quais proporcionam manuseamento 
confortável e trabalho agradável.
Proteção para apoio do pé extra larga com 
perfil robusto possibilita boa transmissão de 
força e reduz o perigo de ferimentos devido 
a deslizamento involuntário.
O perfil goticulado do cabo evita torções 
 involuntárias.
Forma optimizada do cabo, com revestimento 
em plástico não agressivo para a pele, 
proporciona manuseamento agradável e sem 
deslizes.
Lâmina endurecida em aço de qualidade com 
revestimento de primeira qualidade.
10 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Pá para senhoras Terraline™ GARDENA
Para escavar, cavar, revolver e transplantar 
o solo.
O novo amortecimento Softec™ diminui 
o risco de contragolpes ao perfurar 
(p.ex. embate contra uma pedra ou ao cortar 
raízes grossas). Foi requerida a patente. 
Punho extra largo a duas mãos para boa 
transmissão de força.
Com componentes em plástico macio, 
os quais proporcionam manuseamento 
confortável e trabalho agradável.
Proteção para apoio do pé extra larga com 
perfil robusto possibilita boa transmissão de 
força e reduz o perigo de ferimentos devido 
a deslizamento involuntário.
O perfil goticulado do cabo evita torções 
 involuntárias.
Forma optimizada do cabo, com revestimento 
em plástico não agressivo para a pele, 
proporciona manuseamento agradável e sem 
deslizes.
Lâmina endurecida em aço de qualidade com 
revestimento de primeira qualidade.
10 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Pá ponteaguda Terraline™ GARDENA
Para escavar, cavar, revolver e transplantar 
o solo. Especialmente adequada para solos 
duros e difíceis.
O novo amortecimento Softec™ diminui 
o risco de contragolpes ao perfurar 
(p.ex. embate contra uma pedra ou ao cortar 
raízes grossas). Foi requerida a patente. 
Punho extra largo a duas mãos para boa 
transmissão de força.
Com componentes em plástico macio, 
os quais proporcionam manuseamento 
confortável e trabalho agradável.
Proteção para apoio do pé extra larga com 
perfil robusto possibilita boa transmissão de 
força e reduz o perigo de ferimentos devido 
a deslizamento involuntário.
O perfil goticulado do cabo evita torções 
 involuntárias.
Forma optimizada do cabo, com revestimento 
em plástico não agressivo para a pele, 
proporciona manuseamento agradável e sem 
deslizes.
Lâmina endurecida em aço de qualidade com 
revestimento de primeira qualidade.
10 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

3771-20 377102   4
Com punho em T.
Comprimento total: aprox. 117 cm.

3772-20 377201   4
Com punho em T.
Comprimento total: aprox. 113 cm.

3772-24 377249   4
Com punho em D.
Comprimento total: aprox. 113 cm.

3773-20 377300   4
Com punho em T.
Comprimento total: aprox. 117 cm.

3773-24 377348   4
Com punho em D.
Comprimento total: aprox. 117 cm.

3771-24 377140   4
Com punho em D.
Comprimento total: aprox. 117 cm.
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Ancinho para composto Terraline™ 
GARDENA
Ideal para afoufar e para espalhar material de 
compostagem.
Punho extra largo a duas mãos para boa 
transmissão de força.
Com componentes em plástico macio, 
os quais proporcionam manuseamento 
confortável e trabalho agradável.
O perfil goticulado do cabo evita torções 
 involuntárias.
Forma optimizada do cabo, com revestimento 
em plástico não agressivo para a pele, 
proporciona manuseamento agradável e sem 
deslizes.
5 dentes zincados em aço endurecido de 
elevada qualidade com revestimento de 
primeira qualidade.
10 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

Pá Universal Terraline™ GARDENA
Diversas aplicações – para mudar de sítio 
terra, areia, cascalho e outro material.
Punho extra largo a duas mãos para boa 
transmissão de força.
Com componentes em plástico macio, 
os quais proporcionam manuseamento 
confortável e trabalho agradável.
O perfil goticulado do cabo evita torções 
involuntários.
Forma optimizada do cabo, com revestimento 
em plástico não agressivo para a pele, 
proporciona manuseamento agradável e sem 
deslizes.
Pá em aço endurecido de elevada qualidade 
com revestimento de primeira qualidade.
10 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.

3781-20 378109   4
Com punho em T.
Comprimento total: aprox. 117 cm.

3781-24 378147   4
Com punho em D.
Comprimento total: aprox. 117 cm.

3782-20 378208   4
Comprimento total: aprox. 135 cm.

3786-20 378604   4
Comprimento total: aprox. 135 cm.

Forquilha Terraline™ GARDENA
Para escavar, cavar e revolver o solo, 
 especialmente em áreas plantadas.
Cuida das raízes e dos seres vivos.
O novo amortecimento Softec™ diminui 
o risco de contragolpes ao perfurar 
(p.ex. embate contra uma pedra ou ao cortar 
raízes grossas). Foi requerida a patente. 
Punho extra largo a duas mãos para boa 
transmissão de força. Com componentes em 
plástico macio, os quais proporcionam manu-
seamento confortável e trabalho agradável.
Proteção para apoio do pé extra larga com 
perfil robusto possibilita boa transmissão de 
força e reduz o perigo de ferimentos devido 
a deslizamento involuntário.
O perfil goticulado do cabo evita torções 
 involuntárias. Forma optimizada do cabo, 
com revestimento em plástico não agressivo 
para a pele, proporciona manuseamento 
agradável e sem deslizes.
Lâmina endurecida em aço de qualidade com 
revestimento de primeira qualidade.
4 dentes zincados em aço endurecido de 
elevada qualidade com revestimento de 
primeira qualidade.
10 anos de garantia.
Cartão informativo quadricromático.



146

 Designação do artigo Cercaduras para relva/ 
canteiros GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

 Designação do artigo Cultivação do solo 
GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

2415 241502   1
Potência do motor: 600 watts.
Largura de trabalho: 36 cm.
Profundidade de trabalho: 18 cm.
Rotação de trabalho: Aprox., 230 rpm.
Peso: aprox. 8 kg.

Não comercializado em Portugal

Moto-enxada eléctrica 600/36 GARDENA
Compacta moto-enxada com potente motor 
de 600 watt para trabalhar a terra em locais 
onde o solo for mais compacto e duro, de 
uma forma simples e sem esforço.
Para espalhar estrume, turfa e composto no 
solo a cultivar.
4 lâminas afiadas com forma arredondada 
especial para silenciosa e fácil penetração no 
solo.
Robusto eixo de transmissão com lubrificação 
continua de óleo.
Estrutura em alumínio resistente e à prova de 
corrosão, pode ser facilmente desmontada e 
dobrada para poupança de espaço no 
armazena mento.
Robusta cobertura em aço com revestimento 
de plástico.
Operação de arranque com uma só mão e 
tranca do interruptor para um funcionamento 
contínuo.
Travão duplo do cabo de extensão.
Cartão expositor quadricromatico.

Cercaduras para relvados e canteiros 
GARDENA
Cantos bem delineados das zonas relvadas e 
dos canteiros, evitando assim a ocupação de 
outras zonas pelas raízes.
De material sintético de elevada qualidade.
Com banda de papel envolvente quadricro-
mática.

536 053600   6
Rolo 9 cm altura, 9 m comprimento.

538 053808   6
Rolo 15 cm altura, 9 m comprimento.

540 054003   6
Rolo 20 cm altura, 9 m comprimento.
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Carro de jardim GARDENA:
Para utilização versátil em casa 
e no jardim

Permite o ajuntamento e a remoção 
 confortável dos desperdícios do jardim.
Com diferentes possibilidades de 
 adaptação para utensílios do 
 combisystem, tesouras, vassouras, etc.
Utilizável também como meio de 
 transporte para fruta e grades de 
 bebidas.

232 023207    1

3567 356701    5

Carro de jardim GARDENA
Permite o fácil ajuntamento e remoção dos 
desperdícios de jardim, ervas daninhas, cortes 
de relva ou lixo.
Construção robusta em estável estrutura de 
metal permitindo assim o enchimento até cerca 
de 70 kg.
A tampa protege da humidade e dos maus odores.
Também pode ser utilizada como pá.
Enchimento fácil graças á altura totalmente 
 ajustável do suporte do saco.
O saco é seguro através de clips.
Adequado para separação de desperdícios, 
porque podem ser fixos 2 sacos lado a lado.
Permite a armazenagem de dois cabos do 
combysistem e duas pequenas ferramentas 
(por exemplo ferramentas combysistem, escova 
de mão, etc).
O suporte do saco pode ser removido, assim 
sendo pode ser adicionalmente utilizado como 
carro de mão para o transporte de coisas pesa-
das (por ex. grades de fruta ou garrafas, etc).
Completo com cavalete de parede para 
 montagem do saco na parede.
Grandes e robustas rodas com rasto especial que 
se agarra bem ao solo sem danificar o seu relvado.
Material à prova de ferrugem, garantindo assim 
longa duração.
Cartão quadricromático.

Pinça de jardim GARDENA
A maneira fácil e sem esforçar as costas de 
apanhar lixo e detritos do chão.
Simples e fácil sem ter que se dobrar.
Espigão feito de aço, anti ferrugem.
Simples remoção dos detritos apanhados, 
bastando premir um botão.
Função de pegar e espetar numa só unidade 
– Não é necessário substituir peças.
Saliência em metal na pega superior para 
remover por ex. folhas coladas ao solo.
Apropriada para todos os trabalhos, pega 
ajustável, apropriada para utilização com 
ambas as mãos.
Cartão informativo quadricromático.

Sortido de pinças de jardim GARDENA
Especial oferta para a época.
Contem: 25 x 3567.
Em expositor quadricromático.

3067 306706   25

Vendido apenas como expositor de 25 peças!
Sujeito a acordo prévio.
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Goiva GARDENA
Goiva para remover as ervas daninhas de 
forma fácil e eficiente (especialmente dente 
de leão), mantendo uma postura corporal 
erecta.
2 lâminas especiais (foi requerida patente), 
que garantem a fácil perfuração no solo e a 
remoção das ervas daninhas, sem esforço.
Com ejector para fácil remoção de ervas 
daninhas arrancadas – sem sujar as mãos.
Comprimento total, aprox. 110 cm.
Cartão informativo quadricromático.

3517 351706   4

Arrancar ervas daninhas sem se curvar – 
inacreditavelmente leve e simples

Goiva GARDENA
A inovadora solução de problemas.
Duas lâminas especiais (foi requerida patente), que garantem a remoção 
eficaz de ervas daninhas (em especial de dente-de-leão).

Perfurar – Rodar 180° para a direita – 
puxar – e já está!

Fácil remoção de ervas 
daninhas arrancadas –  
sem sujar as mãos.

Pequenas ferramentas combisystem GARDENA

 Designação do artigo Pequenas ferramentas 
combisystem GARDENA

 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
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Luvas para jardinagem GARDENA

Novo: Luvas para jardinagem GARDENA
Para cada utilização as luvas corretas

O sortido para utilização diversificada à volta 
da casa e no jardim
Materiais livres de produtos tóxicos.
Desenho moderno e atrativo.
Muito confortáveis.

Luvas de jardinagem
Para todos os trabalhos em redor do jardim.

Luvas para plantar e trabalhar o solo
Para todos os trabalhos grosseiros no jardim.

Luvas para trabalhos com água
Para todos os trabalhos no lago e de 
limpeza.

Luvas para ferramentas
Para trabalhos exigentes com ferra-
mentas de jardinagem.

Luvas de proteção para arbustos
Para trabalhos com arbustos e plantas 
com espinhos.
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Luvas de jardinagem GARDENA
Para todos os trabalhos de jardinagem e 
de manutenção, para os quais é necessário 
ter sensibilidade na ponta dos dedos, 
por ex. mudança de vaso, transplantar, 
 plantar.
Em tecido de algodão resistente, o qual 
permite que a mão respire, com revestimento 
interno muito maneável.
Com design especial do polegar e das pontas 
dos dedos, para uma adaptação perfeita à 
mão.
Cartão informativo quadricromático.

Luvas para plantar e trabalhar o solo 
GARDENA
Para trabalhos de plantação e no solo, os 
quais exigem uma elevada maneabilidade e 
proteção contra a humidade, por ex. plantar, 
mondar ervas daninhas, ancinhar.
Interior das luvas robusto, antiderrapante e 
resistente à água e as pontas dos dedos 
oferecem excelente aderência e protegem as 
mãos da sujidade e da humidade.
Grande sensibilidade na ponta dos dedos e 
actividade respiratória, devido a tecido 
tricotado elástico.
Cartão informativo quadricromático.

Luvas para trabalhos com água GARDENA
Para trabalhos no lago e de limpeza e para 
qualquer tipo de trabalho com água, 
por ex. limpeza de bombas e de recipientes 
para composto.
Mãos secas graças ao revestimento em latex 
robusto, maneável e impermeável.
Muito confortáveis, devido ao seu forro 
interno especial em algodão.
Cartão informativo quadricromático.

Luvas para ferramentas GARDENA
Para trabalhos com ferramentas de jardim 
mecânicas e motorizadas, por ex. machados, 
tesouras para arbustos e de poda.
Almofadas amortizadoras do choque e 
palmas das mãos com respiração ativa, 
 oferecem elevado conforto no trabalho. 
Apoio otimizado do utensílio de trabalho, 
graças a ponta dos dedos maneáveis.
Com limpador de suor integrado.
Adaptação perfeita, devido ao design especial 
do polegar e das pontas dos dedos.
Cartão informativo quadricromático.

Luvas de proteção para arbustos 
GARDENA
Para trabalhos com arbustos e plantas com 
espinhos
Materiais escolhidos, robustos e protetores, 
assim como pontas dos dedos reforçadas e 
rebordo longo oferecem uma proteção ideal 
no trabalho.
Trabalho extremamente confortável, graças a 
zonas de respiração ativa na palma da mão.
Sensibilidade ao cortar, graças a adaptação 
perfeita e ao design especial do polegar e das 
pontas dos dedos.
Cartão informativo quadricromático.

201 020107   6 P.
novo
Tamanho 6 / XS

202 020206   6 P.
novo
Tamanho 7 / S

203 020305   6 P.
novo
Tamanho 8 / M

205 020503   6 P.
novo
Tamanho 7 / S

206 020602   6 P.
novo
Tamanho 8 / M

207 020701   6 P.
novo
Tamanho 9 / L

208 020800   6 P.
novo
Tamanho 10 / XL

213 021302   6 P.
novo
Tamanho 8 / M

214 021401   6 P.
novo
Tamanho 9 / L

215 021500   6 P.
novo
Tamanho 10 / XL

209 020909   6 P.
novo
Tamanho 7 / S

210 021005   6 P.
novo
Tamanho 9 / L

216 021609   6 P.
novo
Tamanho 7 / S

218 021807   6 P.
novo
Tamanho 9 / L
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Anéis de borracha GARDENA, 
conteúdo: 5 unidades
P/o Original GARDENA System, peça de torn., 
art. n° 901/2901, Profi-System, peça de torn., 
art. n° 2801, válvula com 2 saídas art. n° 938.

SB Jogo de roscas GARDENA 
(não representado)
Conteúdo: 1 anel de borracha, 3 O-Ring.

Anéis GARDENA, 
conteúdo: 5 unidades (O-Ring)
P/lig. de todos os aparelhos de lig. do Original 
GARDENA System, assim como por ex., peças 
de adap., duches, barras de rega por salpicos.

Anéis de borracha GARDENA, 
conteúdo: 3 unidades
P/o Original GARDENA System, peça de torn., 
art. n° 900/2900, barra de rega com prolong. que 
se pode fechar, art. n° 949, pistola de fert. com 
barra art. n° 1149.

Anéis de borracha GARDENA, 
conteúdo: 3 unidades
P/o Original GARDENA System, peças de torn., 
art. n° 902/2902, Profi-System, peça de torn., 
art. n° 2802, válvula com 2 saídas art. n° 940.

Adaptador GARDENA
Para ligação de 33,3 mm (G-1) com rosca 
interior para 26,5 mm (G 3/4) exterior.

Filtro para barra de rega com anilha e 
rosca GARDENA
Para barras de rega art. nºs 949, 8119, 8120 e 
chuveiros de jardim,
art. nºs 959, 960, 961.

SB Profi-System-conjunto de bloqueio 
GARDENA (não representado)
3 O-Ring, 1 anel de borracha, p/art. n° 2801 e
p/art. n° 2802.

Filtro para sujidade GARDENA
Para relógios de rega, computadores de rega 
e bombas com tanque de pressão.

Injectores 5-360º GARDENA
Para aspersor de embutir do sistema  Sprinkler 
S 80, S 80/300 e 300.
Alcance de 2,5 a 5 m.
Sector de rega de 5 a 360º.
Fluxo de água ajustável.

Tomada de água com válvula de fecho 
GARDENA
Adequada para tomada de água, art. n° 2797.

5300 530002   10*

1124 112406   10*
Para peça 2901/901
1125 112505   10*
Para peça 2902/902

5303 530309   10*

5302 530200   10*

5301 530101   10*

*  As peças de substituição apresentadas nesta página, 
estão somente disponíveis em embalagem completa!

5305 530507    6*

5312 531207    5*

2824 282406   10*

5318 531801   10*

5337 533706   10*
Conteúdo: 2 peças.

5797 579704    4*
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Conjunto de anilhas GARDENA
Para pulverizadores de pressão, art. n°s 867, 869.

Bico de substituição GARDENA
Para pulverizadores de pressão, art. n°s 864, 
867, 869 e 875 (para todos os produtos 
 fabricados desde Janeiro 1/95, veja fundo do 
reservatório).

Conjunto de anilhas GARDENA
Para pulverizadores de pressão, art. n°s 852, 
853, 856, 857, 858, 875 e 879.

Lâmina superior GARDENA
Para tesoura de jardim BP 30, art. nº 8701.

Lâmina superior GARDENA
Para tesoura de jardim BP 50, art. nº 8702.

*  As peças de substituição apresentadas nesta página, 
estão somente disponíveis em embalagem completa!

5386 538602    6*

5385 538503   10*

5384 538404   10*

5362 536202   10*

5363 536301   10*

Corrente para motoserra GARDENA
Divisão da corrente: 3/8".
Espessura da correia de transmissão:
.050" (1,3 mm).

Conjunto lâmina / corrente para 
motoserra GARDENA
Divisão da corrente : 3/8".
Espessura da correia de transmissão:
.050" (1,3 mm).

6007 600705    5*
Corrente para motoserra de 14"/35 cm.
Para motoserras eléctricas, art. nº 8860 e art. nº 8862.

6008 600804    5*
Corrente para motoserra de 16"/40 cm
Para motoserras eléctricas, art. nº 8863.

6009 600903    3*
Conjunto lâmina / corrente para motoserra 14"/35 cm.
Para motoserra eléctrica, art. nº 8860 e art. nº 8862.

6010 601009    3*
Conjunto lâmina / corrente para motoserra 16"/40 cm.
Para motoserra eléctrica, art. nº art. nº 8863.

Corrente para motoserra GARDENA
Divisão da corrente : 3/8". Espessura da 
correia de transmissão: .043" (1,1 mm).

6011 601108    5*
Corrente para motoserra 8"/20 cm.
Para motoserras Accu, art. nº 8865.

Mola GARDENA
Para tesoura de podar, art. n° 343
e tesoura de jardim, art. n° 609.

Mola GARDENA
Para as tesouras de jardim,
art. n°: 600 – 604 e art. n° 610 – 614.

Mola GARDENA
Para as tesouras de jardim, art. n°s 607, 608, 
617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 
8790, 8792, 8793.

Mola de pressão GARDENA
Para as tesouras de jardim, art. n°s 8754, 
8755, 8757, 8759.

5352 535205   10*

5353 535304   10*

5359 535908   10*

5379 537902   10*

Lâmina de substituição GARDENA
Para a serra curva do combysistem, art. n° 691.
Lâmina de substituição para serra de 
 jardineiro GARDENA
Para serra de jardineiro 530 Comfort,
art. nº 8747.
Lâmina de substituição para serra de 
 jardineiro GARDENA
Para serra de jardineiro 760 Comfort,
art. nº 8747.

5358 535809    5*

5376 537605    5*

5377 537704    5*
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 Artigo n° EAN   Unidades
  4 078500   por
     embalagem

Conjunto de lâminas GARDENA
Para tesoura para buxos ContourCut
(art. nº 8819/ 8829).
Largura de corte: 8 cm.
Embalagem SB quadricromática.

Conjunto de lâminas para relva GARDENA
Para tesouras para cantos de relva
(art. n°s 8800 – 8803, 2500/2505) e tesouras 
para ramos (art. nº 8818/8824).
Largura de corte: 8 cm.
Embalagem SB quadricromática.

Conjunto de lâminas para relva GARDENA
Para tesouras para cantos de relva
(art. n°s 8804/8805/2510), tesouras para relva 
TwinCut e para ramos (art. nºs 8820/8825).
Largura de corte: 10 cm.
Embalagem SB quadricromática.

Conjunto de lâminas para tesouras para 
ramos GARDENA
Para tesouras para cantos de relva
(art. n°s 8802 – 8805) e tesouras para ramos 
(art. nºs 8818/8820/8824/8825/8829).
Comprimento do corte: 20 cm.
Embalagem SB quadricromática.

Lâmina de substituição GARDENA
Para máquina de cortar relva eléctrica 
 PowerMax™ 32 E, 34 E, 36 E e 42 E.
Aço endurecido, revestido a pó.
Embalagem individual informativa.

*  As peças de substituição apresentadas nesta página, 
estão somente disponíveis em embalagem completa!

2344 234405   5*

2345 234504   5*

2346 234603   5*

5378 537803   5*

4079 407908   3*
Para art. nº 4031.

4082 408202   3*
Para art. nº 4043.

4081 408103   3*
Para art. nº 4037.

4080 408004   3*
Para art. nº 4033.

Lâmina de substituição GARDENA
Para máquina de cortar relva Accu 
 PowerMax™ GARDENA.
Aço especial endurecido.
Tecnologia de lâminas especial, para corte de 
relva optimizado.
Embalagem unitária, informativa.

4083 408301   3*
Para art. nº 4035.

4084 408400   3*
Para art. nº 4041.

Lâminas para relva e buxos GARDENA
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Largura do corte: 8 cm.
Cartão expositor quadricromático.

Lâmina para arbustos GARDENA 12,5 cm
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Comprimento do corte: 12,5 cm.
Cartão expositor quadricromático.

Lâmina para arbustos GARDENA 18 cm
Para tesouras Accu ClassicCut e ComfortCut.
Comprimento do corte: 18 cm.
Cartão expositor quadricromático.

2340 234009   4*

2342 234207   4*

2343 234306   4*
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Substituição do Rolo de Fio GARDENA
Para Turbotrimmers, art. n° 2401.
Comprimento do fio: 6 m.
Cartão blister quadricromático.

Substituição do Rolo de Fio GARDENA
Para Turbotrimmers, art. n° 2402.
Comprimento do fio: 6 m.
Cartão blister quadricromático.

Substituição do Rolo de Fio GARDENA
Para Turbotrimmers, art. n° 2403.
Comprimento do fio: 2 x 5 m.
Cartão blister quadricromático.

Substituição do Rolo de Fio GARDENA
Para Turbotrimmers, art. n° 2404.
Comprimento do fio: 4 m fio leve.
Cartão blister quadricromático.

Cassete de fio completo GARDENA
Para todos os Turbotrimmers e Trimmer TL 18 
do accu-system V12.

Cassete de fio GARDENA
Para aparadores de relva, art. n° 2540 e
aparador de relva TL 21 do sistema Accu V 12.
Comprimento do fio: 4 m.

Substituição do Rolo de fio GARDENA
Para Aparador Turbo – art. n°s 2550, 2555.

Substituição do Rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimmer art. n°s 2542, 2544, 2555 
e string trimmer art. n°s 2545 e 2546, a partir 
da série ‚99.
Comprimento do fio 6 m.

Substituição do Rolo de fio GARDENA
Para aparador Turbo, art. n°s 2557, 2558, 
2560, 2565 e Turbo string trimmer, 
art. n° 2548.
Tamanho do fio 2 x 5 m.

Substituição do rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimmer SmallCut 300 (art. nº 8845) 
e Turbotrimmer SmallCut 300 Accu 
(art. nº 8844).
Comprimento do fio 10 m.
Cartão blister quadricromático.

Lâmina de substituição GARDENA
Para Turbotrimmer AccuCut 400 Li
(art. nº 8840), AccuCut 450 Li (art. nº 8841) e 
accuCut (art. nº 2417).
Conteúdo: 20 peças.
Cartão blister quadricromático.

*  As peças de substituição apresentadas nesta página, 
estão somente disponíveis em embalagem completa!

5364 536400    6*

5365 536509    6*

5366 536608    6*

5367 536707    6*

2406 240604   10*

5370 537001    5*

5371 537100    5*

5369 536905    6*

5372 537209    5*

5306 530606    6*

5368 536806    6*

Subsituição do rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimmer ProCut 800 (art. nº 8851) e 
ProCut 1000 (art. nº 8852).
Comprimento do fio 2 x 3 m.
Cartão blister quadricromático.

Subsituição do rolo de fio GARDENA
Para Turbotrimers EasyCut 400 (art. nº 8846), 
ComfortCut 450 (art. nº 8847) e PowerCut 500 
(art. nº 8848). 
Comprimento do fio 6 m.
Cartão blister quadricromático.

5307 530705    6*

5308 530804    6*
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0201 Novo: Luvas de jardinagem 150
0202 Novo: Luvas de jardinagem 150
0203 Novo: Luvas de jardinagem 150
0205 Novo: Luvas para plantar e trabalhar o solo 150
0206 Novo: Luvas para plantar e trabalhar o solo 150
0207 Novo: Luvas para plantar e trabalhar o solo 150
0208 Novo: Luvas para plantar e trabalhar o solo 150
0209 Novo: Luvas para trabalhos com água 150
0210 Novo: Luvas para trabalhos com água 150
0213 Novo: Luvas para ferramentas 150
0214 Novo: Luvas para ferramentas 150
0215 Novo: Luvas para ferramentas 150
0216 Novo: Luvas de proteção para arbustos 150
0218 Novo: Luvas de proteção para arbustos 150
0232 Carro de jardim 147
0238 O porta mangueiras Original System 21
0239 Porta mang. peq., barato c/ dispos. fixação parede 21
0302 Tesoura de ramos do combisystem� 121/139
0303 Tesoura ramos combisystem GARDENA 121/139
0319 Tesoura para buxos Comfort 111
0359 Tesoura especial para rosas 115
0391 Corta sebes 540 Classic FSC® 100 % 112
0392 Corta sebes 570 Comfort 112
0393 Corta sebes com engrenagem 600 Comfort 112
0394 Corta sebes 700 T Comfort 112
0395 Corta sebes com engrenagem 650 Premium 111
0398 Corta sebes 540 Classic FSC® 100 % 112
0399 Tesoura para buxos Comfort 111
0420 Carro semeador combisystem 101
0430 Carro semeador Classic 300 101
0433 Carro semeador Comfort 500 101
0435 Carro semeador Comfort 800 101
0536 Cercaduras para relvados e canteiros 146
0538 Cercaduras para relvados e canteiros 146
0540 Cercaduras para relvados e canteiros 146
0642-51 Tesoura de podar 770 AL Comfort 119
0643-51 Tesoura de podar 760 AL Comfort 119
0646-51 Tesoura de podar 780 BL Comfort 118
0660 Serra de jardineiro 400 126
0661 Serra de jardineiro 520 126
0662 Serra de jardineiro dobrável 470 126
0663 Serra de Jardineiro Dobrável 340 126
0691 Serra de Jardineiro em arco 126
0706 Suporte de parede para mangueira 21
0708 Conjunto de ligação 21
0756 Cassete de mangueira plana roll-fix Classic 21
0757 Cassete de mangueira plana roll-fix Classic 21
0804 Pulverizadores de bomba Comfort de 0,5 litro 127
0805 Pulverizadores de bomba Comfort de 1 litro 127
0806 Pulverizador de bomba Premium de 1 litro 127
0814 Pulverizador de pressão Comfort de 1,25 litros 128
0822 Pulverizador de pressão de 5 litros 128
0823 Pulverizador de pressão de 5 litros – Promoção 128
0823 Pulverizador de pressão de 5 litros – Promoção 128
0824 Conjunto de pulverizadores de pressão – Promoção 128
0828 Pulverizador de pressão Classic de 5 litros 128
0829 Conjunto pulverizadores de pressão com Trolley 128
0867 Pulverizadores de pressão de 3 litros 129
0869 Pulverizadores de pressão de 5 litros 129
0884 Pulverizador para transportar às costas de 12 litros 129
0894 Cone para Eliminação de Ervas Daninhas 129
0897 Lança de extensão 129
0899 Tubo Telescópico 129
0900 Ligações 4
0901 Ligações 4
0902 Ligações 4
0907 Ligação 5
0913 ”STOP” de água 6
0914 ”STOP” de água 6
0915 Ligação rápida para mangueiras 6
0916 Ligação rápida para mangueiras 6
0917 Casquilho de redução 7
0931 Acoplamento 7
0932 União de reparação 7
0933 União de reparação 7
0934 União Tripla 7
0936 Válvulas de 2 vias 5
0940 Válvulas de 2 vias 5

0960 Duche de jardim trio 27
0962 Duche de Jardim solo – Promoção 27
0984 Escovas de lavagem manuais 40
0987 Escovas de lavagem manuais 40
0989-20 Barras de champô 40
0989-30 Barras de champô 40
0995 Mangueira micro perfurada 31
0996 Mangueira micro perfurada 31
1037-26 Conjunto de acoplamento 8
1043 Conjunto de ligações rápidas 8
1045 Conjunto de acoplamento 8
1046-26 Ligação rápida 8
1055 Conjunto de ligações 8
1058-26 Ligação rápida 8
1123 Anilhas de substituição 9 mm� 8/151
1124 SB Jogo de roscas 151
1125 SB Jogo de roscas 151
1127-26 Conjunto de vedantes universais 8
1169 Relógio de Rega 47
1186 Cabo de prolongamento 48
1188 Sensor de humidade no solo 48
1197 Distribuidor de água automatic 48
1242 Unidade para programação 41
1250 Controlador de rega 41
1251 Válvula para rega de 9 V 41
1254 Caixa para válvula V1 43
1255 Caixa para válvula V3 43
1265 Conjunto de rega para férias 56
1273 Tomada de relais 24 V 42
1276 Comando de rega 4040 modular Comfort 42
1277 Módulo de ampliação 2040 Comfort 42
1278 Electroválvula 24 V 42
1280 Cabo de Ligação 43
1282 Ficha conectadora de cabo 24 V 43
1283 Comando de rega 4030 Classic 42
1284 Comando de rega 6030 Classic 42
1290 Caixa para uma electroválvula 43
1292 Caixa para 4 electroválvulas 43
1323-29 Bujão de fecho 4,6 mm (3/16") 53
1327-29 Suporte de tubo 50
1328-29 Suporte de tubo 50
1329-26 Derivação em T 13 mm 50
1333-26 Redutor em cruz 13 mm / 4,6 mm 50
1334-26 Derivação em cruz 4,6 mm 50
1337-26 União direita 4,6 mm 50
1339-26 Derivação em cruz 13 mm 50
1340-29 Gotejador simples 50
1341-29 Gotejador simples 50
1343-26 Gotejadores em linha autoreguláveis 50
1344-26 Gotejadores em linha autoreguláveis 50
1346 Tubo central 13 mm (1/2") 53
1347 Tubo central 13 mm (1/2") 53
1348 Tubo de Distribuição 4,6 mm (3/16") 54
1350 Tubo de Distribuição 4,6 mm (3/16") 54
1352 Ligação torneira 3/4" para gota-a-gota 54
1354 Aparelho base 2000 54
1355 Aparelho base 1000 54
1356-26 União direita 13 mm 50
1361 Tubo gotejador à superfície 4,6 mm (3/16") 55
1362 Tubo gotejador à superfície 4,6 mm (3/16") 55
1365-29 Micro-aspersor 360° 52
1367-29 Micro-aspersor 180° 52
1368-29 Micro-aspersor 90° 52
1369-29 Micro aspersor rotativo de 360° 51
1370-29 Cabeça micro-aspersora de estrias 52
1371-29 Cabeça micro-aspersora de estrias 52
1372-29 Cabeça micro-aspersora de estrias 52
1374-29 Torneira de passagem 52
1377-29 Tubo de prolongamento 52
1381-26 União em L 4,5 mm 50
1382-26 União em L 13 mm 50
1385 Tubo gotejador à superficie 13 mm (1/2") 55
1388 Tubo gotejador à superficie 13 mm (1/2") 55
1389 Tubo gotejador subterrâneo 13,7 mm 55
1391-29 Gotejador simples regulável 50
1392-26 Gotejador em linha regulável 50
1395 Tubo gotejador subterrâneo 13,7 mm 55
1396-29 Micro-aspersor de 6 jactos 51
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1398 Conjunto de iniciação com computador de rega C 14e 54
1402 Starter Set para canteiros 54
1407 Conjunto de rega para canteiros de flores 56
1411 Unidade de sucção 78
1412 Mangueira de sucção 78
1418 Unidade de sucção 78
1436 Bomba com motor a gasolina Classic 9000/3 69
1461 Bomba de pressão submersível 5500/3 Classic 71
1468 Bomba de pressão submersível 6000/4 Classic 71
1476 Bomba pressão subm. 6000/5 automatic Comfort 71
1489 Bomba para poços profundos 5500/5 inox Premium 71
1490 Bomba para acoplamento de berbequim 80
1499 Bomba p/ poços prof. Premium 6000/5 inox automatic 71
1505-23 Ligações Profi de Grande Caudal 64
1513 Peça de ligação à torneira 64
1552-29 Aspersores de embutir 100 60
1553-29 Aspersores de embutir 100 60
1559-29 Aspersor embutir multisuperf. AquaContour automatic 59
1569-26 Aspersores de embutir 100 60
1680 Champô 38
1682 Conservante 38
1684 Detergente Universal 38
1707 Bomba de jardim 3000/4 Classic 68
1709 Bomba de jardim 3500/4 Classic 68
1718-26 Conjunto bomba de jardim 69
1719 Bomba de jardim 3500/4 Classic 69
1720-22 Mangueira de sucção 78
1721-22 Mangueira de sucção 78
1722-22 Mangueira de sucção 78
1723 Ligações para mangueiras de sucção 78
1724 Ligações para mangueiras de sucção 78
1726 Filtro de sucção com stop anti-retorno 79
1727 Filtro de sucção com stop anti-retorno 79
1728 Filtro de sucção com stop anti-retorno 79
1730 Filtro preliminar 79
1731 Filtro preliminar 79
1732 Bomba de jardim 4000/5 Comfort 69
1734 Bomba de jardim 5000/5 Comfort 69
1735 Interruptor flutuante 79
1736 Bomba de jardim 6000/6 inox Premium 69
1739 Interruptor elect. manom. c/ stop antiretorno 79
1740 Bomba p/ reserv. água chuva 4000/2 Classic� 70/81
1741 Válvula anti funcionamento em seco 80
1742 Bomba p/ reserv. água chuva 4000/2 automatic Comfort�70/81
1743 Ligações para bombas submersíveis 80
1744 Ligações para bombas submersíveis 80
1745 Ligações para bombas 80
1752 Conjunto de ligações para bombas 80
1763 Bomba de pressão 4000/4 LCD Classic 73
1765 Bomba de pressão 4000/5 LCD Comfort 73
1767 Bomba de pressão 5000/5 LCD Comfort 73
1769 Bomba de pressão 6000/5 inox LCD Premium 73
1770 Bomba abast. dom. água 3000/4 Classic 74
1772 Bomba abast. dom. água 4000/5 Classic 74
1774 Bomba abast. dom. água 5000/5 Comfort 74
1775 Bomba abast. dom. água 5000/5 inox Premium 74
1777 Bomba submersível 6000 Classic 76
1780 Bomba submersível 7000 Classic 76
1783 Bomba submersível 9000 aquasensor Comfort 76
1785 Bomba submersível 13000 aquasensor Comfort 76
1787 Bomba submersível 21000 inox Premium 76
1790 Bomba para água suja 6000 Classic 77
1795 Bomba para água suja 7500 Classic 77
1797 Bomba para água suja 8500 aquasensor Comfort 77
1799 Bomba para água suja 13000 aquasensor Comfort 77
1802 Bomba para água suja 20000 inox Premium 77
1820 Relógio de rega electrónico T 14 e 47
1825 Relógio de rega T 1030 D 47
1830 Relógio de rega T 1030 card 47
1835 Unidade de rega automática A 1020 Sensor 48
1836 Sensor de rega automático A 1020 Sensor – Sortido 48
1860 Relógio de rega T 1030 plus 47
1862 Computador de rega C 1030 plus 46
1864 Computador de rega C 1060 plus 46
1866 Computador de rega C1060 solar plus 46
1874 Computador de rega C 2030 duo plus 46
1936 Lança de rega para cestos suspensos Classic 26
1948 Aspersor circular Vario Comfort 32

1949 Aspersor circular Vario Comfort 32
1951 Aspersor de rega fina Classic 33
1953 Aspersor circular Classic 33
1968 Mangueira transpirante 31
1969 Mangueira transpirante 31
1971 Aquazoom Comfort 250/1 30
1975 Aquazoom Comfort 350/2 29
2041 Agulheta ajustável Plus Comfort 23
2060 Aspersor circular Samba Classic 32
2062 Aspersor circular Mambo Comfort 32
2065 Aspersor por circulo total ou parcial Tango Comfort 32
2068 Aspersor de 4 superfícies Twist Classic – Promoção 33
2081 Aspersor oscilante Polo Classic – Promoção 31
2082 Aspersor oscilante Polo 220 Classic 31
2083 Aspersor oscilante Polo 250 Classic 30
2084 Aspersor oscilante Polo 280 Classic 30
2340 Lâminas para relva e buxos� 98/109/153
2342 Lâmina para arbustos 12,5 cm� 98/109/153
2343 Lâmina para arbustos 18 cm� 98/109/153
2344 Conjunto de lâminas 153
2345 Conjunto de lâminas para relva 153
2346 Conjunto de lâminas para relva 153
2366 Spray de protecção 98
2406 Cassete de fio completo 154
2415 Moto-enxada eléctrica 600/36 146
2650 Porta Mangueiras de parede Classic 20
2662 Conjunto cassete de mangueira 15 Classic 21
2663 Conj. cassete mang. 15 Classic – Promo. 21
2674 Carro porta mangueira metálico 100 15
2677 Carro porta mangueira metálico equipado 15
2681 Carro porta mangueira metálico 60 15
2684 Carro porta mangueiras Comfort easyRoll plus 16
2691 Porta Mangueira equipado 20
2692 Carro Porta Mangueira equipado 17
2706 Tubos Sprinkler 62
2708 Conj. comp. c/ aspersor embutir AquaContour automatic 59
2713 Conjunto de ligações do sistema Profi 64
2722 Caixa de ligação 64
2724 Caixa de ajuste e bloqueio 66
2728 Tomada de água em carga 62
2729 Tomada de água em carga 62
2739 Prolongamento flexivel para aspersores 62
2740 Prolongamento flexivel para aspersores 62
2742 Prolongamento direito para aspersores 62
2743 Prolongamento direito para aspersores 62
2750 Ligação em cruz p/ electroválvulas 43
2751 Ligação em T p/ electroválvula 43
2752 Ligação em L 90° p/ electroválvulas 43
2753 União Direita 43
2754 União Direita 43
2755 Ligação em T p/ electroválvula 43
2756 Bujão de fecho 43
2760 Sistema de purgação automático 66
2761 União simples 64
2762 União simples 64
2763 União simples 64
2764 União angular com rosca 61
2765 Suporte 62
2767 União simples 64
2768 União simples 64
2769 União simples 64
2771 Ligação em T 63
2772 Ligação em T 63
2773 Ligação em L 63
2774 Ligação em L 63
2775 União simples 63
2776 União simples 63
2777 Adaptador/redutor 63
2778 Peça terminal 63
2779 Peça terminal 63
2780 União em L com rosca 61
2781 União em L com rosca 61
2782 União angular com rosca 61
2783 União angular com rosca 61
2784 União em L com rosca 61
2785 União em L com rosca 61
2786 União em T com rosca 61
2787 União em T com rosca 61
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2790 União em T com rosca 61
2791 União em T com rosca 61
2792 Tubos Sprinkler 62
2793 Tubos Sprinkler 62
2798 Tubos Sprinkler 62
2799 Tubos Sprinkler 62
2801 Ligações de torneiras do Profi-System A.S. 9
2802 Ligações de torneiras do Profi-System A.S. 9
2814 Peça lig. c/ bloqueio água Profi-System AS 9
2817 Ligação para mangueiras do sistema Profi „Maxi-flow” 9
2818 Agulhetas do Profi-System A.S. 10
2819 Lig. mang. sist. Profi “Maxi-flow” c/ v/v controlo 9
2821 Casquilhos do Profi-System A.S. 10
2824 Jogo de vedantes do Profi-System A.S.� 9/151
2830 Reduções do Profi-System A.S. 9
2831 Acoplamento do Profi-System A.S. 9
2833 União tripla do Profi-System A.S. 10
2834 Redução tripla do Sistema Profi A.S. 10
2835 Ligações em T do Profi-System A.S. 10
2847 Chuveiro/Pistola de rega do sistema Profi „Maxi-flow” 10
2849 Lança chuveiro multifunções sist. Profi “Maxi-flow” 10
2900 Ligações 4
2901 Ligações 4
2902 Ligações 4
2906 Casquilhos de ligação 5
2907 Ligação 5
2908 Ligação 5
2910 Casquilhos de ligação 5
2913 ”STOP” de água 6
2914 ”STOP” de água 6
2915 Ligação rápida para mangueiras 6
2916 Ligação rápida para mangueiras 6
2917 Casquilho de redução 7
2921 Casquilho de aparelhos 6
2931 Acoplamento 7
2932 União de reparação 7
2933 União de reparação 7
2934 União Tripla 7
2942 Ligação de mangueira com válvula de controle 6
2943 Ligação de mangueira com válvula de controle 6
2976 Acoplamento com válvula de regulação 7
2977 Válvula reguladora 7
299-26 Tesoura de eslargatar do combisystem – Promoção 142
2998 Ligação angular para torneira 5
2999 Ligação angular para torneira 5
3020-23 Ancinho vass. combisystem – Sortido – Promo. 142
3024 Ancinho do combisystem – Sortido – Promoção 142
3039 Sortido de Plantador de bolbos 133
3067 Sortido de pinças de jardim 147
3100 Vassoura metálica do combisystem 135
3101 Vassoura tipo ancinho do combisystem 136
3103 Vassoura regulável do combisystem 135
3104 Vassoura regulável do combisystem 135
3107 Vassoura reg. mat. sintético combisystem XXL Vario 135
3110 Apanhador de fruta do combisystem 139
3113 Enxada para relva do combisystem 136
3135 Cultivador do combisystem 137
3149 Apara-cantos do combisystem 136
3166 Escarificador do combisystem 137
3168 Ancinho do combisystem 137
3176 Ancinho para cascalho do combisystem 137
3177 Ancinho para cascalho do combisystem 137
3178 Ancinho para cascalho do combisystem 137
3184 Ancinho para cascalho do combisystem 137
3192 Enxada corta raízes arqueada do combisystem 137
3196 Fresa em estrela do combisystem 137
3215 Enxadas de jardim do combisystem 138
3219 Enxadas de jardim do combisystem 138
3232 Tesouras de jardim e de lagos do combisystem 139
3255-30 Novo: Dispersador pequeno – Promoção 140
3260 Novo: Pá limpa-neves 140
3260-30 Novo: Pá limpa-neves – Promoção 140
3381 Ancinho de relva do combisystem 136
3392 Ancinho cortador do combisystem 136
3395 Arejador roller boy 136
3412 Plantador de bolbos 133
3487 Plantador 133
3501 Suporte para ferramentas e utensílios 135

3503 Suporte individual 135
3516 Cabo telescópico 100 132
3517 Goiva 148
3567 Pinça de jardim 147
3621 Vassouras de exteriores do combisystem 138
3642 Secador de soalhos do combisystem 138
3711 Cabos telescópicos do combisystem� 121/134
3712 Cabos telescópicos do combisystem� 121/134
3713 Cabos em alumínio do combisystem 134
3715 Cabos em alumínio do combisystem 134
3723 Cabos em madeira do combisystem FSC® 100 % 134
3725 Cabos em madeira do combisystem FSC® 100 % 134
3728 Cabos em madeira do combisystem FSC® 100 % 134
3734 Cabos em Alumínio ergoline 130 do combisystem 134
3745 Cabos em Alumínio ergoline 150 plus do combisystem 134
3771-20 Pá Terraline™ 144
3771-24 Pá Terraline™ 144
3772-20 Pá para senhoras Terraline™ 144
3772-24 Pá para senhoras Terraline™ 144
3773-20 Pá ponteaguda Terraline™ 144
3773-24 Pá ponteaguda Terraline™ 144
3781-20 Forquilha Terraline™ 145
3781-24 Forquilha Terraline™ 145
3782-20 Ancinho para composto Terraline™ 145
3786-20 Pá Universal Terraline™ 145
3800 Depósito para água da chuva 81
3801 Cobertura para depósito de água da chuva 81
3804 Depósito para água da chuva 81
3805 Cobertura para depósito de água da chuva 81
3815 Conjunto de ligação 81
3820 Filtro de colheita de águas pluviais 81
3821 Filtro de colheita de águas pluviais 81
4020 Máquina de cortar relva manual 300 88
4021 Máquina de cortar relva manual 300 C 88
4023 Máquina de cortar relva manual 380 88
4024 Máquina de cortar relva manual 380 C 88
4025 Máquina de cortar relva com fuso Accu 380 Li 89
4028 Máquina de cortar relva manual eléctrica 380 EC 89
4029 Cesto colector de relva 89
4031 Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 34 E 85
4033 Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 32 E 85
4035 Máquina de cortar relva Accu PowerMax™ 36 A Li 86
4037 Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 36 E 85
4041 Máquina de cortar relva Accu PowerMax™ 42 A Li 86
4043 Máquina de cortar relva eléctrica PowerMax™ 42 E 85
4065 Saco colector 91
4066 Arejador de relva eléctrico ES 500 91
4068 Escarificador eléctrico EVC 1000 91
4071-32 Robot para cortar relva R40Li 84
4072-32 Novo: Robot para cortar relva R70Li 84
4079 Lâmina de substituição� 85/153
4080 Lâmina de substituição� 85/153
4081 Lâmina de substituição� 85/153
4082 Lâmina de substituição� 85/153
4083 Lâmina de substituição� 86/153
4084 Lâmina de substituição� 86/153
4087 Lâminas sobresselentes 84
4088 Cabo delimitador 84
4089 Uniões/terminais de ligação 84
4090 Pinos fixação 84
4646 Mangueira de rega flexível 13
5300 Anéis de borracha 151
5301 Anéis de borracha 151
5302 Anéis de borracha 151
5303 Anilhas de substituição 9 mm� 8/151
5305 Adaptador 151
5306 Substituição do rolo de fio� 95/154
5307 Subsituição do rolo de fio� 95/154
5308 Subsituição do rolo de fio� 95/154
5310 Roda de substituição 95
5312 Filtro para barra de rega com anilha e rosca 151
5316 Conjunto de uniões para mangueiras micro perfuradas 31
5318 Filtro para sujidade 151
5337 Injectores 5-360º 151
5352 Mola 152
5353 Mola 152
5358 Lâmina de substituição 152
5359 Mola 152
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5362 Lâmina superior 152
5363 Lâmina superior 152
5364 Substituição do Rolo de Fio 154
5365 Substituição do Rolo de Fio 154
5366 Substituição do Rolo de Fio 154
5367 Substituição do Rolo de Fio 154
5368 Lâmina de substituição� 95/154
5369 Substituição do Rolo de fio 154
5370 Cassete de fio 154
5371 Substituição do Rolo de fio 154
5372 Substituição do Rolo de fio 154
5376 Lâmina de substituição para serra de jardineiro 152
5377 Lâmina de substituição para serra de jardineiro 152
5378 Conjunto de lâminas para tesouras para ramos 153
5379 Mola de pressão 152
5384 Conjunto de anilhas 152
5385 Conjunto de anilhas 152
5386 Bico de substituição 152
5550 Cabo de lavagem 150 37
5552 Cabo de lavagem 90 37
5554 Cabo lavagem telescópico 37
5556 Ext. p/ cabos lavagem, c/ união cotov. 37
5560 Escova de lavagem com união em cotovelo 38
5562 Escova de lavagem rotativa com união em cotovelo 38
5564 Limpador de janelas com secador 37
5565 Lã sintética para limpeza 37
5566 Escova de limpeza com empurrador de água 38
5568 Escova de limpeza conforto 38
5570 Escova de lavagem 38
5572 Escova de limpeza manual 40
5574 Escova de lavagem manual 40
5580 Conjunto para lavagem de automóveis 39
5584 Conjunto para limpeza de janelas 39
5586 Conjunto para lavagem de soalhos 39
5730 Detergente para vidros 38
5797 Tomada de água com válvula de fecho 151
6006 Óleo biológico para corrente, 1 l� 124/152
6007 Corrente para motoserra� 124/152
6008 Corrente para motoserra� 124/152
6009 Conjunto lâmina / corrente para motoserra� 124/152
6010 Conjunto lâmina / corrente para motoserra� 124/152
6011 Corrente para motoserra� 124/152
7219 Fita isoladora PTFE 62
8000 Carro porta mangueira 60 TS Classic 17
8001 Conjunto carro porta mangueira Classic 60 TS 17
8004 Carro porta mangueira 60 HG Classic 16
8006 Carro porta mangueira 100 HG Classic 16
8007 Porta mangueira 50 Classic 20
8009 Conjunto porta mangueira de parede 50 Classic 20
8010 Conjunto porta mangueira 10 Classic 20
8011 Carro porta mangueiras 50 17
8022-20 Novo: Cx. p/ mang. de parede Comfort 15 roll-up automatic 19
8023-20 Novo: Cx. p/ mang. de parede Comfort 25 roll-up automatic 19
8024-20 Novo: Cx. p/ mang. de parede Comfort 35 roll-up automatic 19
8025-20 Novo: Cx. p/ mang. de parede Comfort 35 roll-up automatic Li 19
8100 Pistola de rega por impulsos Comfort 23
8101 Pistola metálica Premium 22
8102 Pistola de chuveiro/jacto Comfort 24
8103 Pistola de chuveiro/jacto Comfort – Promoção 25
8106 Pistola multifunções Comfort 24
8107 Pistola metálica multifunções Premium 24
8109 Pistola lança chuveiro Comfort 26
8114-20 Agulheta Classic 23
8114-50 Agulheta Classic 23
8115 Pistola de rega por impulsos Classic 23
8115-50 Pistola de rega por impulsos Classic 23
8116 Pistola de rega por impulsos Classic – Promoção 23
8117 Pistola de rega por impulsos Classic 23
8119 Chuveiro Classic 26
8119-50 Chuveiro Classic 26
8120 Chuveiro por impulsos Classic 25
8120-50 Chuveiro por impulsos Classic 25
8121 Pistola de rega multifunções Classic 25
8122-22 Pistola de rega multifunções Classic – Promoção 25
8127 Novo: ZoomMaxx 30
8133 Aspersor multisup. AquaContour automatic Comfort 28
8135 Aspersor impul. circulo comp./parcial Premium 34
8136 Aspersor impul. circulo total/parcial Premium 34

8137 Cabeça asper. imp. p/ circulo total/parcial Premium 34
8138 Aspersor de impulsos para plantas altas Premium 35
8142 Arpersor circulo comp./parcial Comfort – Promo. 35
8142-27 Cabeça asper. imp. p/ circulo total/parcial Comfort 35
8143 Aspersor de engrenagens Comfort 35
8144 Aspersor de engrenagens Comfort 35
8151 Aspersor oscilante Premium 250 29
8153 Agulheta ajustável Premium 22
8154 Pistola de chuveiro ajustável Premium 24
8155 Lança chuveiro Premium 26
8157 Agulheta ajustável Premium – Promoção 22
8158 Pistola de chuveiro ajustável Premium – Promoção 24
8166-50 Ligação para mangueira Premium 6
8167-50 Ligação para mangueira Premium 6
8168-50 Stop de água Premium 6
8169-50 Stop de água Premium 6
8172 Conjunto para rega 8
8175 Conjunto básico 8
8178-26 Conjunto básico – Promoção 8
8180 Conjunto básico 19 mm 8
8181-26 Conjunto para rega 8
8183 Novo: Pistola de rega Classic – Promoção 26
8185-24 Pistolas Comfort Duo – Promoção 25
8187 Adaptador para torneiras de interior 5
8188-20 Contador de água 4
8189-26 Contador de água – Promoção 4
8190 Pistola de rega + contador de água – Promoção 25
8192 Conj. básico sist. A.S. Premium – Promo. 8
8193 Válvula de 2 vias 5
8194 Distribuidor de Água 5
8201-29 Aspersor de embutir com engrenagens T 100 59
8202-29 Aspersor embutir c/ engren. T 100 – Mod. Premium 59
8203-29 Aspersor de embutir com engrenagens T 200 60
8204-29 Aspersor embutir c/ engren. T 200 – Mod. Premium 60
8205-29 Aspersor de embutir com engrenagens T 380 60
8206-29 Aspersor embutir c/ engren. T 380 – Mod. Premium 60
8220-29 Novo: Aspersor oscilante embutidor OS 140 59
8250 Tomada de água 65
8253 Caixa com mangueira espiral 66
8254 Ficha de água 66
8255 Conjunto de iniciação para “pipeline” de jardim 65
8303-26 Fertilizante líquido universal 53
8310-29 Gotejador simples de pressão regulável 51
8311-29 Gotejador de linha de pressão regulável 51
8312-29 Gotejador simples de pressão regulável 51
8313-29 Misturador de fertilizantes 53
8316-29 Gotejador final regulável, regulador de pressão 51
8317-29 Gotejador de linha regulável, regulador de pressão 51
8320-29 Micro-aspersor para pequenas superfícies 51
8321-29 Micro-aspersor para pequenas superfícies 51
8322-29 Chave de montagem 53
8324-29 Bujão de fecho 13 mm (1/2") 53
8327-29 Suporte de fixação do tubo 53
8328-29 Suporte de fixação do tubo 53
8329-29 União em T 13 mm (1/2") 52
8330-29 União em T 4,6 mm (3/16") 52
8331-29 Ligação em T para micro-aspersores 52
8332-29 Ligação em T para micro-aspersores 52
8333-29 Redução em T 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16") 52
8334-29 Peça de ligação em cruz 4,6 mm (3/16") 52
8337-29 União normal 4,6 mm (3/16") 53
8339-29 Peça de ligação em cruz 13 mm (1/2") 52
8356-29 União normal 13 mm (1/2") 53
8357-29 Torneira de passagem 4,6 mm (3/16") 53
8358-29 Torneira de passagem 13 mm (1/2") 53
8361 Novo: Aspersor oscilante OS 90 51
8363 Novo: Tubo de prolongamento 51
8379-29 Abraçadeira para tubo 53
8380-29 Abraçadeira para tubo 53
8381-29 Ligação em L 4,6 mm (3/16") 52
8382-29 Ligação em L 13 mm (1/2") 52
8511-26 Mangueira Classic Tricot 12
8515-26 Mangueira Classic Tricot 12
8519-22 Mangueira Classic Tricot 12
8519-26 Mangueira Classic Tricot 12
8523-26 Mangueira Classic Tricot 12
8525-23 Mangueira Classic Tricot 12
8525-26 Mangueira Classic Tricot 12
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8527-26 Mangueira Classic Tricot 12
8540-26 Mangueira Classic 12
8544-26 Mangueira Classic 12
8545-26 Mangueira Classic 12
8604-32 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8605-26 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8609-22 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8609-26 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8613 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8615-22 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8615-26 Mangueira „SkinTech” Comfort 13
8635-26 Mangueira Premium SkinTech 13
8639-26 Mangueira Premium SkinTech 13
8643 Mangueira Premium SkinTech 13
8645-26 Mangueira Premium SkinTech 13
8684-26 Mangueira Classic Tricot 12
8696-26 Mangueira Classic Tricot 12
8700 Tesoura de jardim BP 10 Premium 113
8701 Tesoura de jardim BP 30 Premium 113
8702 Tesoura de jardim BP 50 Premium 113
8704-20 Tesoura SchnippSchnapp 115
8704-30 Tesoura SchnippSchnapp 115
8705-20 Tesoura SchnippSchnapp XL 115
8710-51 Tesoura de podar 700 B Premium 117
8711-51 Tesoura de podar 780 BL Premium 117
8730-20 Tesoura de relva Classic 100
8730-30 Tesoura de relva Classic 100
8731-26 Tesoura de relva Classic, rotativa 100
8731-30 Tesoura de relva Classic, rotativa 100
8733-20 Tesoura de relva Comfort 100
8733-30 Tesoura de relva Comfort 100
8734-20 Tesoura de relva Comfort, rotativa 100
8734-30 Tesoura de relva Comfort, rotativa 100
8735-20 Tesoura de relva Comfort, rotativa 99
8735-30 Tesoura de relva Comfort, rotativa 99
8741 Tesoura de relva Comfort, rotativa 100
8747 Serra de jardineiro em arco 530 Comfort 125
8748 Serra de jardineiro em arco 760 Comfort 125
8749 Serra de jardineiro universal 125
8750 Serra de jardineiro do combisystem 126
8751 Serra curva de jardineiro combisystem 126
8752 Serra de jardineiro 560 radial do combisystem 126
8754-20 Tesoura de jardim Classic 115
8754-30 Tesoura de jardim Classic 115
8755-20 Tesoura de jardim bigorna Classic 115
8755-30 Tesoura de jardim bigorna Classic 115
8757-20 Tesoura para videiras Classic 115
8757-30 Tesoura para videiras Classic 115
8759-20 Tesoura de jardim para todos os fins Classic 115
8759-30 Tesoura de jardim para todos os fins Classic 115
8767 Tesoura de podar 680 A Classic 119
8768 Tesoura de podar 680 B Classic 119
8769 Tesoura de podar 460 B Classic 119
8770-51 Tesoura de podar 500 BL Comfort 118
8771-51 Tesoura de podar 500 AL Comfort 118
8772-51 Tesoura de podar telescópica Comfort 650 BT 118
8773 Tesoura jardim c/ transm. SmartCut Comfort 117
8780 Tes. p/ árvores/arbustos Comfort SmartCut 160 PL 120
8782 Cortador para árvores Comfort StarCut 410 BL 120
8785-20 Tesoura de jardim Comfort 114
8785-30 Tesoura de jardim Comfort 114
8787-20 Tesoura de jardim bigorna Comfort 114
8787-30 Tesoura de jardim bigorna Comfort 114
8788-20 Tesoura de jardim de cabeça curta Comfort 114
8788-30 Tesoura de jardim de cabeça curta Comfort 114
8789 Tesoura de jardim de cabeça curta Comfort 114
8790-20 Tesoura de jardim Comfort 114
8790-30 Tesoura de jardim Comfort 114
8792-20 Tesoura de jardim Comfort 114
8792-30 Tesoura de jardim Comfort 114
8793-20 Tesoura de jardim bigorna Comfort 114
8793-30 Tesoura de jardim bigorna Comfort 114
8798 Tes. jardim c/ transm. SmartCut Comfort 113
8831 Carregador rápido Li-Ion� 103/124
8834 Carregador de substituição NiMH 18 V / 1,6 Ah� 94/107
8835 Acumulador de substituição Li-ion 18 V / 2,6 Ah� 103/124
8836 Acumulador de substituição Li-Ion 36 V� 86/103
8837 Acumulador de substituição Li-Ion 36 V� 86/103

8838 Accu de substituição Li-Ion 25 V� 89/103
8839 Accu de substituição Li-ion 18 V / 1,6 Ah� 94/103/107
8840 Aparador de relva Turbotrimmer AccuCut 400 Li 94
8841 Aparador de relva Turbotrimmer AccuCut 450 Li 94
8844 Aparador de relva Turbotrimmer SmallCut 300 Accu 94
8845 Aparador de relva Turbotrimmer SmallCut 300 93
8846 Aparador de relva Turbotrimmer EasyCut 400 93
8847 Aparador de relva Turbotrimmer ComfortCut 450 93
8848 Aparador de relva Turbotrimmer ComfortCut 500 93
8851 Aparador de relva Turbotrimmer ProCut 800 95
8852 Aparador de relva Turbotrimmer ProCut 1000 95
8860 Motoserra eléctrica CST 3518 123
8862 Motoserra eléctrica CST 3519-X 123
8863 Motoserra Eléctrica CSI 4020-X 123
8865 Motoserra Accu CST 2018-Li 124
8870 Corta sebes eléctrico EasyCut 42 106
8871 Corta sebes eléctrico EasyCut 46 106
8872 Corta Sebes EasyCut 42 Accu 107
8873 Corta sebes accu EasyCut 50 Li 107
8874 Novo: Corta sebes elétrico EasyCut 48 PLUS 106
8875 Corta sebes eléctrico ErgoCut 48 106
8876 Corta sebes eléctrico ErgoCut 58 106
8878 Corta sebes accu ErgoCut 48-Li 107
8880 Corta sebes eléctrico HighCut 48 106
8882 Corta sebes accu HighCut 48-Li 107
8885 Tesoura para relva Accu ClassicCut 97
8887 Conj. tesouras p/ relva/buxos Accu ClassicCut� 97/109
8890 Conjunto tesouras para relva Accu ClassicCut 97
8893 Tesoura para relva Accu ComfortCut 97
8895 Tesoura para arbustos Accu ComfortCut� 98/109
8897 Conj. tesourasb p/ relva/arbustos Accu ComfortCut 97
8898 Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 30� 98/108
8899 Cabo rotativo telescópico� 97/109
8900 Cabo prolong. p/ peq. apar. combisystem 132
8910 Pequenas enxadas do combisystem 131
8912 Pequenas enxadas do combisystem 131
8914 Pequenas enxadas do combisystem 131
8916 Vassoura de mão em metal do combisystem 131
8918 Pequena vassoura em metal do combisystem 131
8920 Pequeno escarificador do combisystem 131
8924 Escarificador para flores do combisystem 132
8926 Ancinho para flores do combisystem 132
8928 Raspa frestas do combisystem 132
8930 Pequena foice do combisystem 132
8931 Pá para flores do combisystem 132
8932 Goiva 133
8936 Pá para flores larga 133
8937 Pá para flores estreita 133
8938 Forquilha para flores 133
8939 Pequena enxada 133
8940 Pequena vassoura 133
8941 Pequena pá 133
8942 Ancinho para flores 133
8943 Raspa frestas 133
9332 Aspirador / Soprador ErgoJet 3000 110
9333 Soprador Allround AccuJet 18-Li 110
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