
Az Ön MAKITA 
márkakereskedője:

2022 Ősz - tél 
Kerti ajánlat
Az ajánlat érvényes: 2022.09.01-től 2023.02.28-ig, vagy a készlet erejéig.

► A kerti AJÁNLAT érvényes:
 2022.09.01 - 2023.02.28-ig,  

illetőleg a készlet erejéig! 
► A bruttó árak 27% 
 Áfá-t tartalmaznak.
► A kiskereskedelmi kiadványban  

szereplő ajánlott árak 
      javasolt bruttó árak!
► A képek csak illusztrációk!
► Az árváltoztatás jogát fenntartjuk  

az euró árfolyam tartós 
 változása esetén!

Erőteljes új
XGT akkumulátoros

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

Keressen bennünket a social media platformokon!

láncfűrészek!
Bővebben a kiadvány 29. oldalán!
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típus kép teljesítmény kaszaház akku akku  
port

auto
ford. szám önjáró BL 

motor fűgyűjtés mulcsozás oldalt 
kidobós

DLM330 450W műanyag 18V 1 ü ü

DLM382 900W műanyag 18V 2 ü ü

DLM432 950W műanyag 18V 2 ü ü

DLM463 1.450W acél 18V 2 ü ü ü ü

DLM465 1.600W acél 18V 4 ü ü ü ü ü

DLM480 860W műanyag 18V 2 ü ü

DLM481 860W műanyag 18V 2 ü ü ü

DLM538 860W műanyag 18V 2 ü ü

DLM539 860W műanyag 18V 2 ü ü ü

DLM536 1.600W acél 18V 4 ü ü ü ü ü ü

DLM533 1.600W alu 18V 4 ü ü ü ü ü

LM001C 1.600W acél 1 ü ü ü ü ü ü

LM001J 2.300W műanyag 64Vmax 1 ü ü ü ü

akkus fűnyírók  
összehasonlító táblázat
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40Vmax     18V
DC40RA

DC40RB

DC40RC DC40RA 
    +
ADP10

Kompatibilis
az LXT Li-Ion
akkukkal

DC40RC 
   +
ADP10

Kompatibilis
az LXT Li-Ion
akkukkal

DC18RC

DC18RD

DC18RE

DC18SF
(kivéve  
BL1430A)

DC18SD

DC18SH

DC18SE
(autós töltő)

40Vmax
Lithium-ion

8.0Ah
BL4080F
novembertől!

76 perc 170 perc - - - - -

5.0Ah
BL4050F

50 perc 85 perc - - - - -

4.0Ah
BL4040

45 perc 67 perc - - - - -

2.5Ah
BL4025

28 perc 38 perc - - - - -

2.0Ah
BL4020

22 perc 30 perc - - - - -

18V
Lithium-ion

6.0Ah
BL1860B

- - 40 perc 85 perc 55 perc
1-2 

akku 
130
perc

3-4 
akku 
260
perc

130 perc

5.0Ah
BL1850B

- - 35 perc 70 perc 45 perc 110
perc

220
perc 110 perc

4.0Ah
BL1840B

- - 29 perc 58 perc 36 perc 90
perc

180
perc 90 perc

3.0Ah
BL1830B

- - 22 perc 42 perc 22 perc 60
perc

120
perc 60 perc

2.0Ah
BL1820B

- - 24 perc 33 perc 24 perc 45
perc

90
perc 45 perc

1.5Ah
BL1815N

- - 15 perc 22 perc 15 perc 30
perc

60
perc 30 perc

DC10SB 
DC18RE

DC10WD PDC1200 DC4001 PDC01

12Vmax 
Lithium-ion

4.0Ah
BL1041B 60 perc 130 perc

40Vmax 
Lithium-ion

 18Vx2 
Lithium-ion

360 perc

40Vmax 
Lithium-ion
 18Vx2 

Lithium-ion
18V 

Lithium-ion

Legfeljebb 
4db 18V LXT
 akkumulátor

2.0Ah
BL1021B

30 perc 70 perc

1.5Ah
BL1016

22 perc 50 perc

DC64WA

64Vmax
Lithium-ion

4.0Ah
BL6440

120 perc

akkus fűnyírók  
összehasonlító táblázat

akkumulátorok, töltők,  
akkupakkok és töltési idejük
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Géptípus DLM330Z DLM330SM

Akkumulátor 18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 33 cm
Vágási magasság 20 - 75 mm
Max. vágási terület 270 m2 

Fordulatszám 4.300/p
Kerék méret: elöl/hátul 140/180mm
Üzemidő: BL1840B kb.14 perc
Fűgyűjtő mérete 30 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

1db 4.0Ah  
akkuval  
és (lassú) töltővel  
szállítva!

Súly 11.6 - 12.5 kg 11.6 - 12.5 kg

Bruttó ajánlott ár 99 900 Ft 139 900 Ft

DLM330Z / DLM330SM 
18V akkumulátoros fűnyíró 33cm

• Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan  
az elektromos autók hatótávjához a felhasználás  
módjától függően nagymértékben változik.

• 1db 18V LXT Li-Ion akkumulátorral müködtethető
• optimális kisebb otthoni kertben való használatra,
• műanyag kaszaháznak köszönhetően rendkívül  

könnyű és jól irányítható
• összecsukható és állítható tolókar
• 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
• LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
• egyszerű vágásmagasság beállítás     
• 8 magasság beállítás 20 mm-től 75 mm-ig
• XPT fokozott por és cseppállóság - IPX4 minősítés  

- vízzel mosható ház
• összehajtható fűgyűjtő és behajtható tolókar, mely 

helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
• elektromos fék
• jelzőlámpa a motor mögött
• 30L-es fűgyűjtő, szintjelzővel
• alacsony zajszintje miatt lakott területen  

és közterületen történő használatra is javasolt
• zéró károsanyag-kibocsátás és csökkentett  

karbantartás; nincs szükség benzinre vagy olajra
• azonnali indítás

18V és 2x18V LXT Li-Ion
akkus fűnyírók

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levág-
ható terület mérete nem egyezik meg a 
maximális vágási terület értékével. Az 
egy feltöltéssel levágható terület mére-
te függ a fű magasságától, típusától és 
nedvesség tartalmától.

Max. vágási terület

270m2
(BL1840B akkuval)

33cm

Géptípus DLM382Z DLM382PT2

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 38 cm
Vágási magasság 20 - 75 mm
Max. vágási terület 450 m2 

Fordulatszám 3.700/p
Kerék méret: elöl/hátul 140/160mm
Üzemidő: 2xBL1850B kb.30 perc
Fűgyűjtő mérete 40 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

2db 5.0Ah  
akkuval és   
és dupla töltővel  
szállítva!

Súly 16.2 - 16.9 kg 16.2 - 16.9 kg

Bruttó ajánlott ár 139 900 Ft 234 900 Ft

DLM382Z / DLM382PT2 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm

• Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektro-
mos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően 
nagymértékben változik.

• Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete 
az ideális esetre vonatkozik.

• Amennyiben sűrű esetleg nedves füvet alacsony vágásma-
gassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztiku-
san is lecsökkenhet.

• Pontos üzemidőt nem tudunk megadni
• mert az minden felhasználásnál változhat.
• egyszerű használat - egyszerű karbantartás - 0% káro-

sanyag kibocsátás - alacsony zaj
• 2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m2 fűterület kezelhető
• DLM380-hoz képest egyszerűbb fűgyűjtő felhelyezés
• új design
• csapágyazott kerekek
• műanyag ház miatt kifejezetten könnyű
• állítva is tárolható - kisebb helyigény
• markolatnál dupla kapacitáskijelző
• fűgyűjtő telítettségjelző
• 13 fokozatban állítható vágásmagasság
• fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2
• opcionális mulcsbetét: 191D46-2

Max. vágási terület

450m2
(2xBL1850B akkuval)

38cm

Max. teljesítmény 

900W
Max. teljesítmény 

450W
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2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

Géptípus DLM432Z DLM432PT2

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 43 cm
Vágási magasság 20 - 75 mm
Max. vágási terület 480 m2 *

Fordulatszám 3.600/p
Kerék méret: elöl/hátul 140/160mm
Üzemidő: 2xBL1850B kb.36 perc
Fűgyűjtő mérete 50 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

2db 5.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 14.3 - 14.9 kg 14.3 - 14.9 kg

Bruttó ajánlott ár 149 900 Ft 244 900 Ft

DLM432Z / DLM432PT2 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm

• alacsony zajkibocsátás miatt  
ideális lakóövezetben

• alacsony karbantartási költség
• nincs szükség olajra és üzemanyagra
• azonnali indítás
• mulcsolás funkció (külön  

megvásárolható tartozék: 191D46-2)
• csapágyazott kerekek
• egyszerű fűgyűjtő kezelés 
• a felhasználó kezénél elhelyezett  

dupla kapacitás kijelző
• a két 18V LXT akkumulátorral az erő  

megfelel egy elektromos fűnyírónak
• 50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés
• fűgyűjtő telítettség jelzővel
• széles, 43cmm-es vágás
• használaton kívül összehajtogatható 
• 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés
• kétélű vágókés (cikkszám:191D43-8)
• XPT por és cseppálló
• lágyindítás - a kések fokozatosan érik el  

a teljes fordulatot
• elektromos fék

Max. vágási terület

480m2
(2xBL1850B akkuval)

43cm

DLM463Z / DLM463PT2 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm

• két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor  
együttes használatával működtethető    

• XPT technológia, kiváló por  
és cseppálló borítás 

• acél kaszaház
• nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es  

kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
• csendes üzemmód     
• akkumulátor töltöttségi szintjére  

figyelmeztető lámpa
• 46 cm-es vágásszélesség
• 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
• 10 pozícióban állítható vágási magasság
• könnyen összehajtható tolókar 
• lágyindítás
• alacsony zajszintje miatt ideális választás  

üdülőhelyeken, közterületeken  
és lakóövezetekben    

• nincs károsanyag kibocsátás helyben
• nincs szükség üzemanyagra, olajra  

csökkentve ezzel a fenntartási költséget
• a gép normál fordulatszámon üzemel, gomb  

megnyomásával automatikus fordulatszám kapcs.
• fűnyírókés  

(leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)

Max. teljesítmény 

950W
Géptípus DLM463Z DLM463PT2

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 46 cm
Vágási magasság 20 - 75 mm
Max. vágási terület 800 m2 *

Fordulatszám 2,500 - 3,300/p 
Kerék méret: elöl/hátul 180/205mm
Üzemidő: 2xBL1850B kb.21 perc
Fűgyűjtő mérete 60 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

2db 5.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 25.3 - 27.6 kg 25.3 - 27.6 kg

Bruttó ajánlott ár 259 900 Ft 354 900 Ft

Max. vágási terület

800m2
(2xBL1860B akkuval)

46cm

Max. teljesítmény 

1.450W

kapcsolható  

ford.szám szab.  

normál üzemmód/ 

auto. ford.szám  

szabályzás
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18V és 2x18V LXT Li-Ion
akkus fűnyírók

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levág-
ható terület mérete nem egyezik meg a 
maximális vágási terület értékével. Az 
egy feltöltéssel levágható terület mére-
te függ a fű magasságától, típusától és 
nedvesség tartalmától.

Géptípus DLM465Z DLM465PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 46 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület kb. 1.400m2 (önjáró mód) - 1.900m2 

Fordulatszám (alacsony zajszint) 2,500 - (standard) 3,300/p

Kerék méret: elöl/hátul 230/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb. 40perc (önjáró mód) - 51 perc
Fűgyűjtő mérete 60 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 35.3 - 39.0 kg 35.3 - 39.0 kg

Bruttó ajánlott ár 399 900 Ft 579 900 Ft

DLM465Z / DLM465PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm

• Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók  
hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.

• Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális 
esetre vonatkozik.

• 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
• 4db 18V LXT aljazattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
• a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
• alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
• 0% károsanyag-kibocsátás
• alacsonyabb karbantartási költség
• nem szükséges olaj és üzemanyag használata
• az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
• széles és strapabíró fém kaszaház
• a nagyméretú kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
• ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
• normál és csendes üzemmód:  

csendes üzemmódnál 2300 fordulat/perccel üzemel
• kapacitáskijelző a markolatnál
• 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
• BL motor (szénkefementes motor)
• LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
• - elektromos fék
• XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
• IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház

Max. vágási terület

1.900m2
(4xBL1860B akkuval)

1.400m2
(önjáró funkcióval)

46cm

Max. teljesítmény 

1.600W

Önjáró
modell!

Külön motor

az önjáró

funkcióhoz!

Géptípus DLM480Z DLM480PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 48 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület 800 m2 *

Fordulatszám 3.100/p
Kerék méret: elöl/hátul 180/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb.25 perc
Fűgyűjtő mérete 62 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 24.5 - 26.8 kg 24.5 - 26.8 kg

Bruttó ajánlott ár 249 900 Ft 429 900 Ft

DLM480Z / DLM480PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 48cm

• új áramvonalas házkialakítás, ezáltal nőtt  
a fűgyűjtési hatékonyság 

• alacsony karbantartási költség
• nincs szükség olajra és üzemanyagra
• azonnali indítás
• vízálló kaszaház
• könnyen és egyszerűen állítható vágásmagasság
• 62 literes nagyméretű fűgyűjtővel
• fűgyűjtő telítettség jelzővel
• nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező  

felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak  
az egyenetlen talajon való használatkor

• egyszerű fűgyűjtő kezelés 
• gumírozott puha markolat  

a nagyobb kényelem érdekében
• a két 18V LXT akkumulátorral működtethető
• használaton kívül összehajtogatható 
• XPT por és cseppálló
• lágyindítás - a kések fokozatosan érik el  

a teljes fordulatot
• elektromos fék

Max. vágási terület

800m2
(4xBL1860B akkuval)

48cm

Max. teljesítmény 

860W

ÚJ!
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ÚJ!

ÚJ!

18V és 2x18V LXT Li-Ion
akkus fűnyírók

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

Géptípus DLM481Z DLM481PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 48 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület kb. 650m2 (önjáró mód) - 800m2 

Fordulatszám 3.100/p
Kerék méret: elöl/hátul 180/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb. 22perc (önjáró mód) - 25 perc
Fűgyűjtő mérete 62 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 27.1 - 29.3 kg 27.1 - 29.3 kg

Bruttó ajánlott ár 289 900 Ft 469 900 Ft

DLM481Z / DLM481PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 48cm

• ÖNJÁRÓ funkció  
változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h

• új áramvonalas házkialakítás, ezáltal nőtt  
a fűgyűjtési hatékonyság 

• alacsony karbantartási költség
• nincs szükség olajra és üzemanyagra
• azonnali indítás
• vízálló kaszaház
• könnyen és egyszerűen állítható vágásmagasság
• 62 literes nagyméretű fűgyűjtővel
• fűgyűjtő telítettség jelzővel
• nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező  

felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak  
az egyenetlen talajon való használatkor

• egyszerű fűgyűjtő kezelés 
• gumírozott puha markolat  

a nagyobb kényelem érdekében
• a két 18V LXT akkumulátorral működtethető
• használaton kívül összehajtogatható 
• XPT por és cseppálló
• lágyindítás - a kések fokozatosan érik el  

a teljes fordulatot
• elektromos fék

48cm

Géptípus DLM538Z DLM538PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 53 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület 800m2 *

Fordulatszám 3.000/p
Kerék méret: elöl/hátul 180/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb.25 perc
Fűgyűjtő mérete 70 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 25.6 - 28.1 kg 25.6 - 28.1 kg

Bruttó ajánlott ár 269 900 Ft 449 900 Ft

DLM538Z / DLM538PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm

• két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor  
együttes használatával működtethető

• XPT technológia, kiváló por  
és cseppálló borítás 

• nagyméretű és könnyen üríthető 70l-es  
kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel

• 4 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés /  
mulcsozás / hátsó kiszórás)

• alacsony karbantartási költség
• nincs szükség olajra és üzemanyagra
• azonnali indítás
• vízálló kaszaház
• könnyen és egyszerűen állítható  

vágásmagasság
• elektromos fék
• gumírozott puha markolat
• nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező  

felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak  
az egyenetlen talajon való használatkor

• lágyindítás - a kések fokozatosan érik el  
a teljes fordulatot

Max. teljesítmény 

860W

53cm

Max. teljesítmény 

860W

Max. vágási terület

800m2
(4xBL1860B akkuval)

650m2
(önjáró funkcióval)

Önjáró
modell!

Max. vágási terület

800m2
(4xBL1860B akkuval)
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Géptípus DLM536Z DLM536PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 53 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület 1.700m2 (önjáró mód) - 2.300m2 *

Fordulatszám 2.300 - 2.800/p
Kerék méret: elöl/hátul 230/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb. 40 perc (önjáró mód) - 54 perc
Fűgyűjtő mérete 60 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 39.0 - 42.8 kg 39.0 - 42.8 kg

Bruttó ajánlott ár 439 900 Ft 619 900 Ft

DLM536Z / DLM536PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm

• Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók 
hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.

• Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület  
mérete az ideális esetre vonatkozik.

• 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
• 4db 18V LXT aljazattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
• a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
• alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
• 0% károsanyag-kibocsátás
• alacsonyabb karbantartási költség
• nem szükséges olaj és üzemanyag használata
• a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre  

lett tervezve mint a benzinmotorosoknál
• az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
• széles és strapabíró fém kaszaház
• a nagyméretú kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
• ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
• normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 /p 
• kapacitáskijelző a markolatnál
• 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
• BL motor (szénkefementes motor)
• LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
• elektromos fék
• IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház

53cm

Max. teljesítmény 

1.600W

Max. vágási terület

2.300m2
(4xBL1860B akkuval)

1.700m2
(önjáró funkcióval)

Önjáró
modell!

Külön motor

az önjáró

funkcióhoz!
ÚJ!

Géptípus DLM539Z DLM539PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 53 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület kb. 700m2 (önjáró mód) - 800m2 

Fordulatszám 3.000/p
Kerék méret: elöl/hátul 180/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb. 22perc (önjáró mód) - 25 perc
Fűgyűjtő mérete 70 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 25.6 - 28.1 kg 25.6 - 28.1 kg

Bruttó ajánlott ár 319 900 Ft 499 900 Ft

DLM539Z / DLM539PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm

• ÖNJÁRÓ funkció  
változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h  
két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor  
együttes használatával működtethető

• XPT technológia, kiváló por  
és cseppálló borítás 

• nagyméretű és könnyen üríthető 70l-es  
kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel

• 4 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés /  
mulcsozás / hátsó kiszórás)

• alacsony karbantartási költség
• nincs szükség olajra és üzemanyagra
• azonnali indítás
• vízálló kaszaház
• könnyen és egyszerűen állítható  

vágásmagasság
• elektromos fék
• gumírozott puha markolat
• nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező  

felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak  
az egyenetlen talajon való használatkor

• lágyindítás - a kések fokozatosan érik el  
a teljes fordulatot

53cm

Max. teljesítmény 

860W

Max. vágási terület

800m2
(4xBL1860B akkuval)

700m2
(önjáró funkcióval)

Önjáró
modell!
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2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

Géptípus DLM533Z DLM533PG4

Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Vágásszélesség 53 cm
Vágási magasság 20 - 100 mm
Max. vágási terület 1.700m2 (önjáró mód) - 2.300m2 *

Fordulatszám standard mód:2.300 - 2.800/p   halk mód: 2.300/p

Kerék méret: elöl/hátul 230/230mm
Üzemidő: 4xBL1860B kb. 40 perc (önjáró mód) - 54 perc
Fűgyűjtő mérete 70 l

Leszállított  
tartozékok  
+ infó

Akku  
és töltő nélkül  
szállítva!

4db 6.0Ah  
akkuval  
és duplatöltővel  
szállítva!

Súly 42.8 - 46.7 kg 42.8 - 46.7 kg

Bruttó ajánlott ár 489 900 Ft 669 900 Ft

DLM533Z / DLM533PG4 
2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm

• két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor  
együttes használatával működtethető

• 4db akkumulátor is behelyezhető  
a nagyobb terület levágása érdekében

• egyszerre csak kettő akkumulátort használ 
mely egy gomb segítségével kiválasztható   

• alumínium kaszaház
• XPT technológia, kiváló por  

és cseppálló borítás 
• nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es  

kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
• két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)    
• 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
• széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
• 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
• 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
• erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
• önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)    
• nincs károsanyag kibocsátás helyben
• soft no load funkció: csökken a motor  

fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
• fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
• mulcsbetét (leszállított tartozék)

46cm

Max. teljesítmény 

1.600W

Önjáró
modell!

Külön motor

az önjáró

funkcióhoz!

AlumíniumAlumínium
kaszaházkaszaház 

Max. vágási terület

2.300m2
(4xBL1860B akkuval)

1.700m2
(önjáró funkcióval)
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LM001CZ akkus 36V Li-Ion ÖNJÁRÓ fűnyíró 53cm
Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás 
módjától függően nagymértékben változik. Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület 
mérete az ideális esetre vonatkozik. Amennyiben sűrű esetleg nedves füvet alacsony vágásma-
gassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet. Pontos üzemidőt 
nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat akár 6900m2-es levágott terület 1 
töltéssel az új PDC1200-nek köszönhetően. Alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben, 
0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség jellemzi a gépet. Nem szükséges 
olaj és üzemanyag használata. A tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a 
benzinmotorosoknál. Az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás, széles és strapabíró fém 
kaszaházzal rendelkezik. A nagyméretú kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak. ÖNJÁRÓ 
funkció, változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h. SOFT NO LOAD - kis terhelés esetén automatiku-
san lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében. Normál és csendes 
üzemmód: csendes üzemmód 2300/p. 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás. BL motor (szén-
kefementes motor), LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép, elektromos fék, XPT fokozott por és 
cseppállóság , IPX4 minősítés - vízzel mosható ház

A PDC1200A01 nem tartozéka a gépnek! 2x18V adapterrel szállítva! 
Az XGT adapter nem leszállított tartozék!

acél kaszaház,  
oldalkidobó nyílással

ÖNJÁRÓ funkció  
változtatható sebességgel 
2.5-5.0km/h

PDC1200A01 
1200Wh 36V 33,5Ah akkumulátor hátihevederrel

• 36V-40Vmax LXT XGT Li-Ion hordozható akkupakk
• 1200Wh kapacitás
• több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 

gép esetében
• beépített akkumulátor cellákkal
• kompatibilis a 18Vx2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel  

továbbá a 36Vmax gépekkel is
• könnyen felcsatolható háti heveder
• CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.  

549.900549.900 FtFt
PDC1200A01 Bruttó ajánlott ár

429.900429.900 FtFt
LM001CZ Bruttó ajánlott ár

Géptípus LM001CZ LM001JM101

Akkumulátor PDC1200/PDC01 64Vmax

Teljesítmény 1.600W 2.300W

Vágásszélesség 53 cm 48 cm

Vágási magasság 20 - 100 mm 20 - 100 mm

Max. vágási terület 2.300 m2 - PDC01 -el
6.900 m2 - PDC1200 -vel 1.400 m2 - BL6440

Fordulatszám 2.300 - 2.800/p 2.500 - 3.200/p

Fűgyűjtő mérete 70 l 62 l

Leszállított 
tartozékok 

Akkupakk és töltő 
nélkül szállítva!

64Vmax (4.0Ah) 
akkuval  és töltővel 
szállítva!

Súly 42,1 - 49,5kg 24,4 - 26,1kg

Bruttó ajánlott ár 429 900 Ft 329 900 Ft

A fűnyíró kizárólag  
PDC1200 és PDC01 
akkupakk használatával 
üzemeltethető! (nem leszállított tartozék) LM001JM101 

akkus 36V Li-Ion fűnyíró 48cm
A fűnyírő üzemideje nagymértékben változhat a fel-
használás módjától. Az általunk megadott egy töltéssel 
kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik. A 
fűnyíró ideális lakóövezetekben - közterületeken - pi-
henő területeken való fűnyírásra. 3 az 1-ben: fűvágás 
- mulcsolás - levélgyűjtés. Három üzemmódban mű-
ködik. Normál mód: alkalmazása nagy igénybevételt 
igénylő feladatoknál ajánlott - túl nőtt fű - sűrű gyep vá-
gása - levelek gyűjtése. Soft-no-load mód: a fordulat-
szám automatikusan változik a terhelés függvényében. 
Ennek megfelelően energiát tudunk megtakarítani a 
levágott fű sűrűségének - magasságának és a felhasz-
náló tolási sebességének megfelelően. Csendes mód: 
alacsony terhelésnél ideális a kisebb zajkibocsátás 
miatt. A fűnyíró állítva is tárolható - összehajtogatható. 
A magasságállítás 10 fokozatban történhet - a tolókar 
magassága két fokozatban. IPX4 minősítés - vízzel 
mosható ház

1db 64Vmax 4.0Ah akkumulátorral (BL6440)  
és DC64WA töltővel szállítva!

329.900329.900 FtFt
LM001JM101 Bruttó ajánlott ár
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Acél kaszaház
ELM4121 (410mm) 
ELM4620 (460mm)

Műanyag kaszaház
ELM3320 (320mm) 
ELM3720 (370mm)
ELM4120 (410mm)

600 m² 500 m² 400 m²1,000 m² 800 m²

ELM4621

A maximálisan  
kezelhető terület 

nagysága

ELM4620
ELM4121 / 4120

ELM3720 ELM3320

Jelmagyarázat:       vágás          gyűjtés        

       önjáró funkció        mulcsozás         oldal kidobás           

2022
KERTI 
tavasz - nyár

Géptípus ELM3320 ELM3720 ELM4120 ELM4121 ELM4620

Teljesítmény 1.200 W 1.400 W 1.600 W 1.600 W 1.800 W
Vágásszélesség 33 cm 37 cm 41 cm 41 cm 46 cm
Vágási magasság 20 - 55 mm 20 - 55 mm 20 - 75 mm 20 - 75 mm 20 - 75 mm

Mulcsozásra alkalmas nem nem nem igen 
(mulcsbetét leszállított tartozék)

igen 
(mulcsbetét leszállított tartozék)

Fűgyűjtő mérete 30l 40l 45l 50l 60l
Max. vágási terület 400 m2-ig 500 m2-ig 600 m2-ig 500 m2-ig 800 m2-ig
Súly 10,2 kg 11,6 kg 14,5 kg 17,5 kg 29,5 kg

Bruttó ajánlott ár 74 900 Ft 89 900 Ft 109 900 Ft 139 900 Ft 189 900 Ft

ELM3320 ►   

• ergonómikus tolókar  
a könyebb irányíthatóság  
érdekében

• egyszerű kartbantartás
• 3 fokozatú vágásmagasság  

állítás
• nagy 30l-es fűgyűjtő
• hatékony fűgyűjtés 
• könnyű késcsere
• állítva tárolható

 ◄ ELM3720   

• ergonómikus tolókar a könyebb irányíthatóság érdekében
• egyszerű kartbantartás • könnyű késcsere
• 3 fokozatú vágásmagasság állítás
• nagy 40l-es fűgyűjtő • hatékony fűgyűjtés 

◄ ELM4121
• acél kaszaház  • puha kényelmes tolókar
• egyszerű kartbantartás • mulcsozásra alkalmas
• 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
• nagy 50l-es fűgyűjtő • hatékony fűgyűjtés 
• könnyű késcsere • állítva tárolható
A készlet erejéig!

 ELM4120 ►  

• műanyag kaszaház
• puha kényelmes tolókar
• egyszerű kartbantartás
• 7 fokozatú vágásmagasság 

állítás (20-75mm)
• nagy 45l-es fűgyűjtő
• hatékony fűgyűjtés 
• könnyű késcsere
• faltól falig vágási
   lehetőség

◄ ELM4620  

• ergonómikus tolókar a könyebb 
irányíthatóság érdekében

• egyszerű kartbantartás
• 8 fokozatú vágásmagasság  

állítás (20-75mm)
• nagy 60l-es fűgyűjtő
• acél kaszaház
• hatékony fűgyűjtés 
• állítva tárolható
• oldalkidobós lehetőség
• mulcsozásra alkalmas 

A készlet erejéig!

elektromos fűnyírók
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gyepszellőztetők, 
fűnyíró kések

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion  
akkus fűnyíró ollók

UV3200  ►
• kábel törésgátló
• biztonsági kapcsoló
• Quick Change System
 (könnyű pengeállítás)
• porvédő gyűjtőzsák
• gumírozott markolat
• összecsukható tolókar
• könnyű szállítás és tárolás
• erőteljes elektromos motor
• központosított
 vágásmélység beállítása

UV3600  ►
• állítható és összecsukható tolókar
• központosított vágás- 
  mélység beállítása
• gumi futófelületű kerekek
• tömör alumínium penge
• Quick Change System
  (Könnyű pengeállítás)
• kábel törésgátló
• gumírozott markolat
• biztonsági kapcsoló
• erőteljes elekt. motor
• porvédő gyűjtőzsák

Géptípus UV3200 UV3600

Teljesítmény 1.300 W 1.800 W

Munkaszélesség 32 cm 36 cm

Munkamélység -10 - +10 mm -10 - +5 mm

Fűgyűjtő mérete 30 l 40 l

Súly 15,0 kg 18,3 kg

Bruttó listaár 87 990 Ft 134 990 Ft

Nettó akciós ár 43 228 Ft 66 850 Ft

Bruttó akciós ár 94 900 Ft 139 900 Ft

Megnevezés Típus Cikkszám Bruttó ajánlott ár

380mm fűnyírókés DLM382 191D41-2  5 490 Ft 

430mm fűnyírókés DLM431 197761-2  6 490 Ft 

430mm fűnyírókés DLM432 191D43-8  6 490 Ft 

460mm fűnyírókés DLM460 199367-2  6 990 Ft 

460mm fűnyírókés DLM462/465 191D51-9  9 990 Ft 

530mm fűnyírókés DLM532/533/536 191D52-7  10 990 Ft 

330mm fűnyírókés ELM3320 YA00000745  3 990 Ft 

370mm fűnyírókés ELM3720 YA00000746  4 490 Ft 

410mm fűnyírókés ELM4120 YA00000747  4 990 Ft 

410mm fűnyírókés ELM4121 YA00000738  5 490 Ft 

460mm fűnyírókés ELM4620/ELM4621 YA00000741  6 990 Ft 

330mm fűnyírókés ELM3310 / 3311 671002550  3 990 Ft 

370mm fűnyírókés ELM3710 /3711 671002549  4 490 Ft 

380mm fűnyírókés ELM3800 DA00000916  4 990 Ft 

410mm fűnyírókés ELM4110 671001427  5 990 Ft 

410mm fűnyírókés PLM4120N 671001433  5 990 Ft 

560mm fűnyírókés PLM5600N 671002532  8 990 Ft 

mulcsbetét DLM382/ DLM432 191D46-2  4 990 Ft 

mulcsbetét DLM460 671660001  4 990 Ft 

mulcsbetét DLM462 127515-3  4 990 Ft 

mulcsbetét DLM532 127516-1  4 990 Ft 

mulcsbetét DLM533 127550-1  5 990 Ft 
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gyepszellőztetők, 
fűnyíró kések

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion  
akkus fűnyíró ollók

Géptípus UM600DZ UM600DSAE DUM604ZX DUM604RF DUM111SYX

Megnevezés kerti szegélyvágó olló kerti szegélyvágó olló sövényvágó/fűnyíró olló

Akkumulátor 12V max CXT 18V LXT 18V LXT

Fordulatszám 2.500/p 2.500/p 2.500/p

Vágásmag. 15, 20, 25 mm 15, 20, 25 mm 15, 20, 25 mm

Súly 1.3 - 1.5 kg 1.4 - 1.8 kg 1.4 - 1.8 kg

Egyéb infó Akku és  
töltő nélkül szállítva!

2db 2.0Ah akkuval  
és töltővel szállítva!

Akku és  
töltő nélkül, 

szövényvágó feltéttel 
szállítva!

1db 3.0Ah akkuval  
és töltővel szállítva!

1db 1.5Ah akkuval  
és töltővel szállítva!

Bruttó ajánlott ár 39 900 Ft 69 900 Ft 39 900 Ft 76 900 Ft 69 900 Ft

DUM604ZX / DUM604RF 
18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 18V /Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4-1.8 kg
• egyenletes futás 
• szerszámmentes pengecsere 
• 3 fokozatban állítható vágás-magasság 
  (10, 20, 30mm) 
• rozsdamentes vágókések  
• akku töltöttségi szintre  
  figyelmeztető piros LED lámpa
• sövényvágó ollóvá is átalakítható  
  (a sövényvágó feltét nem leszállított  
  tartozék, külön rendelhető 
  a 195272-1 cikkszámon.

•  DUM604ZX ►
 akku és töltő nélkül 
    sövényvágó feltéttel szállítva!
•  DUM604RF ►
 1db 3.0Ah LXT akkuval  

és töltővel, sövényvágó 
 feltét nélkül szállítva!
 

UM600DZ / UM600DSAE 
12V max CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 12V / CXT Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

• egyenletes futás  
• szerszámmentes pengecsere 
• 3 fokozatban állítható vágás-magasság  
  (10, 20, 30mm) 
• rozsdamentes vágókések   
• akku töltöttségi szintre  
  figyelmeztető piros LED lámpa
• sövényvágó ollóvá is átalakítható  
  (a sövényvágó feltét  
   nem leszállított tartozék, 
  külön rendelhető  
  a 195272-1 cikkszámon.

•  UM600DZ ►
 akku és töltő nélkül szállítva!
•  UM600DSAE ►
 2db 2.0Ah CXT akkuval  

és töltővel szállítva!

UM600DZ ►

UM600DSAE ►

2.0Ah
2X 2.0Ah 2.0Ah

DUM604RF ►

3.0Ah

1X

DUM111SYX 
18V LXT Li-Ion akkus 
fűnyíró/sövényvágó olló ▲

Akku: 18V /Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 11 cm
Súly: 1,4-1.8 kg

• szerszámmentes pengecsere 
• sövényvágó ollóvá is átalakítható 
  a sövényvágó feltét leszállított tartozék, 

•  DUM111SYX ►
 1db 1.5Ah LXT akkuval  

töltővel és sövényvágó feltéttel szállítva!

DUM111SYX ►

1.5Ah
1X

◄ 195267-4 
UM600/DUM604 

160mm fűvágó olló készlet
Javasolt bruttó ajánlott ár

18.990Ft

◄ 195272-1 
UM600/DUM604 

200mm sövényvágó feltét 
Javasolt bruttó ajánlott ár

14.990Ft

◄ 195229-2 
UM/DUM

hosszabbító szár
Javasolt bruttó ajánlott ár

20.990Ft
Rendelhető 
tartozékok  
& kiegészítők
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12V Max CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion  
akkus sövényvágó ollók, sövényvágók 

Géptípus UH201DZ UH201DSA DUH523Z DUH523RF DUH601Z

Akku 12V Max CXT 12V Max CXT 18V LXT 18V LXT 18V LXT

Vágáshossz 200 mm 200 mm 520 mm 520 mm 600 mm

Löketszám 2,500/p 2,500/p 2,700/p 2,700/p Magas / Közepes / Alacsony fokozat:  
0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p

Fogak közötti távolság 26mm 26mm 26mm 26mm 35mm

Súly 1,4kg 1,6kg 3,1kg 3,4kg 3,8kg

Tartozékok Akku és töltő 
nélkül szállítva!

1db 2.0Ah  
akku + töltő

Akku és töltő 
nélkül szállítva!

1db 3.0Ah  
akku + töltő

Akku és töltő  
nélkül szállítva!

Bruttó ajánlott ár 31 900 Ft 56 900 Ft 43 900 Ft 82 900 Ft 126 900 Ft

DUH523Z/ DUH523RF ►
LXT Li-Ion akkus sövényvágó

• egyszerű, praktikus használat • könnyű gép • vágáshossz: 52 cm
• minimális vibráció • figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok
DUH523Z:  
akku és töltő nélkül  
DUH523RF: 
1db akku 18V/3.0Ah  
+ töltő 

UH201DZ / UH201DSA ► 

• kerti sövényvágó 
• egyenletes futás
• egy gép két funkcióval
• szerszámmentes pengecsere
• rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok
UH201DZ:  
akku és töltő nélkül
UH201DSA:  
1db Akku 12V max2.0Ah 
+ töltő

DUH601Z ►

◄ DUH601Z 

• szénkefementes BL motor 
• könnyű üzemeltetés egyszerű használat           
• 3-választható fokozat  
  (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, 
  alacsony: 0-2 00/p)     
  az optimális  sebesség kiválasztáshoz
• fordított rotációs rendszer
• 60 cm-es pengék nagyobb  
  vágási kapacitást biztosítanak
• puha markolat kényelmes és  
  biztos fogást biztosít
• elektromos fék biztonsága érdekében
• a pengét csúcsvédő védi 
  a felesleges kopás ellen
• túlterhelés elleni védelem
• XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok
DUH601Z: akku és töltő nélkül szállítva!
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12V Max CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion  
akkus sövényvágó ollók, sövényvágók 

18V LXT Li-ion  
akkus sövényvágók

Géptípus DUH602RT DUH751Z DUH751RTE
Akku 18V LXT 18V LXT 18V LXT
Vágáshossz 600 mm 750 mm 750 mm

Löketszám Magas / közepes / alacsony:  
0 - 4,40 /0 - 3,600/0 - 2,000/p

Fogak közötti 
távolság 35mm

Súly 4,5kg 3.8 - 4.5 kg

Tartozékok 1db 5.0Ah  
akku + töltő!

Akku és töltő  
nélkül szállítva!

2db 5.0Ah  
akku + töltő

Bruttó 
ajánlott ár 164 900 Ft 137 900 Ft 225 900 Ft

▲ DUH751Z  

• megbízható vágási teljesítmény    
• ívelt pengék csökkentik  

a súrlódási ellenállást
• nagy teljesítmény és  

remek irányíthatóság
• 3 választható sebesség  

(magas: 0–4 400, közepes: 0–3 600,  
alacsony fok.: 0–2 000 SPM) 

• fordított forgásirányú rendszer  
megszabadítja a pengét,  
amikor vastag ágak elakasztják  

• alacsony vibráció 75 cm-es penge  
növeli a vágási kapacitást

• BL szénkefe nélküli motor 
• puha markolat •  elektromos fék   
• túlterhelés elleni védelem   
•  XPT technológia, kiváló por  
  és cseppálló kivitel  

Leszállított tartozékok
DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!
DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

DUH602RT ►
DUH751Z ►

Géptípus DUH754SZ DUH754SRG
Akku 18V LXT 18V LXT
Vágáshossz       750 mm         750 mm

Löketszám Magas / Közepes / Alacsony fokozat:  
0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p

Fogak közötti távolság 35mm

Súly 3.4 - 3.9 kg

Tartozékok Akku és töltő nélkül szállítva! 1db 6.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

Bruttó ajánlott ár 175 900 Ft 230 900 Ft

▲ DUH602RT

• szénkefementes BL motor  
• könnyű üzemeltetés  

egyszerű használat           
• 3-választható fokozat  

(magas: 0-4,400,  
közepes: 0-3,600,  
alacsony: 0-2 00/p) 

• fordított rotációs rendszer
• 60 cm-es pengék nagyobb vágási   

kapacitást biztosítanak
• puha, kényelmes markolat 
• elektromos fék a biztonság érdekében 
• a pengét csúcsvédő védi  

a felesleges kopás ellen  
• XPT technológia, kiváló por és  

cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok
DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

DUH754SZ / DUH754SRG  ► 

• oldalmarkolatos, egyoldalas sövényvágó
• szénkefementes BL motor,  
  megbízható teljesítmény
• kiváló egyensúly, könnyű irányíthatóság         
• pengeélek (fogak) közötti távolság 35mm
• max ágvastagság vágása: 23,5mm
• 3-választható fokozat  
  (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600,  
  alacsony: 0-2 00/p)     
  az optimális sebesség  
  kiválasztáshoz
• fordított rotációs rendszer,  
  a pengeélbe akadt ágak  
  kiszabadítására
• 75 cm-es pengék nagyobb  
  vágási kapacitást biztosítanak
• puha markolat kényelmes  
  és biztos fogást biztosít
• elektromos fék a  
  biztonságos használat érdekében
• túlterhelés elleni védelem
• XPT technológia, kiváló por  
  és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok
DUH754SZ: akku és töltő nélkül
DUH754SRG: 1db 6.0 Ah akkuval 
és töltővel szállítva!
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40V Max XGT Li-Ion 
akkumulátoros sövényvágó 

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion  
akkumulátoros magassági sövényvágók

Géptípus UH005GZ UH005GM201 UH007GZ UH007GM201 UH014GZ UH014GM101

Akku 40VMax XGT 40VMax XGT 40VMax XGT

Teljesítmény 720W 720W 720W

Vágáshossz 750 mm 750 mm 750 mm

Löketszám Magas / közepes / alacsony: 
5,000 / 3,600 / 2,000

Magas / közepes / alacsony: 
4,000 / 3,000 / 2,000

Magas / közepes / alacsony: 
5,000 / 3,600 / 2,000

Fogak közötti távolság 23,5mm 25,0mm 35mm

Méret (hosszúság) 1,263mm 1274mm 1,225mm

Súly 4.5 - 5.1 kg 4.6 - 5.2 kg 4.0 - 4.7 kg 

Tartozékok Akku és töltő  
nélkül szállítva!

2db 4.0Ah XGT akkuval  
és töltővel szállítva!

Akku és töltő 
nélkül szállítva!

2db 4.0Ah XGT akkuval  
és töltővel szállítva!

Akku és töltő  
nélkül szállítva!

1db 4.0Ah XGT akkuval  
és töltővel szállítva!

Bruttó ajánlott ár 153 900 Ft 329 900 Ft 153 900 Ft 329 900 Ft 186 900 Ft 285 900 Ft

UH005GZ/ UH005GM201   
akkumulátoros sövényvágó ▲ 

• 40Vmax XGT akkuval működtethető
• Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
• Megbízható vágási teljesítmény a 

75cm-es pengehosszhoz
• Optimális penge alak a sima vágáshoz     
• WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
• Kettős működésű kapcsoló a nagyobb 

biztonság érdekében
• 3 sebességi fokozat  (magas: 5000, 

közepes: 3600, alacsony: 2000/perc) 
• Az állandó fordulatszám -szabályozás 

terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
• A fordított forgásrendszer felszabadítja 

a pengét, ha vastag ágak elakadnak
• Alacsony rezgés és vibráció
• Puha kényelmes markolat 
• Elektromos fék
• Késhegy védi a pengét a  

szükségtelen kopástól
• Az Extreme Protection  

Technology (XPT) technológia 

Leszállított tartozékok
UH005GZ: akku és töltő nélkül szállítva! 
UH005GM201:  
2db XGT akku 4.0Ah + töltő

4.0Ah2X

◄ UH005GM201
4.0Ah2X

◄ UH007GM201

• UH007GZ/ UH007GM201   
akkumulátoros sövényvágó ▲

• 40Vmax XGT technológia
• a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
• ideális nehezebben vágható növényzethez is
• kettős kapcsoló a fokozott védelemért •  XPT fokozott por és cseppállóság
• 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
• konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
• elektronikusan vezérelt BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
• elektromos fék  •  visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
• pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

4.0Ah1X

◄ UH014GM101

◄ UH014GZ / UH014GM101  
    40V max akkus sövényvágó 

• a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték        
•  WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás

•  kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
• 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében

• állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
•  a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könyebb      

• az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást     
• könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható

• fordított rotációs rendszer

Leszállított tartozékok
UH014GZ: akku és töltő nélkül szállítva!   UH014GM101: 1db XGT akku 4.0Ah + töltő

ÚJ!
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12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion  
akkumulátoros magassági sövényvágók

Géptípus UN460WDZ UN460WDWA DUN461WZ DUN500WZ DUN500WRTE

Akku 12V max CXT 12V max CXT 18V LXT 18V LXT

Teljesítmény 200W 200W 250W 520W

Vágáshossz 460 mm 460 mm 460 mm 500 mm

Löketszám 3.600/p 3.600/p 3.600/p Magas / közepes / alacsony: 
4,400 / 3,600 / 2,000

Fogak közötti távolság 28mm 28mm 28mm 35mm

Mélységállítás 18mm 18mm 18mm 23,5mm

Méret (hosszúság) 1,889 - 2,511mm 1,889 - 2,511mm 1,889 - 2,511mm 2,115mm (nem állítható)

Súly 2.8 - 3.0 kg 2.8 - 3.0 kg 3.0 - 3.3 kg 3.9 - 4.3 kg 

Tartozékok Akku és töltő 
nélkül szállítva!

1db 2.0Ah  
akku + töltő

Akku és töltő 
nélkül szállítva!

Akku és töltő nélkül 
szállítva!

2db 5.0Ah  
akku + töltő

Bruttó ajánlott ár 67 900 Ft 97 900 Ft 67 900 Ft 156 900 Ft 255 900 Ft

UN460WDWA/ UN460WDZ/ DUN461WZ   
akkumulátoros magassági sövényvágók 

-  Nagy vágási sebesség és sima vágások
-  Alacsony zajszint, egyszerű működés
-  Teleszkópos cső
-  Rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
-  Csúszásmentes elülső markolat     
-  Állítható dőlésszög sövénynyíró fej
-  180°-ban összecsukható a könnyű szállítás  

 és tárolás érdekében
-  Fordítogomb: felszabadítja a pengét,  

 ha vastag ágban elakadna
-  Állítható szár!!! 1,889 - 2,511mm
-  Azonnali indítás

Magas és
nehezen elérhető
sővényekhez!

UN460WDZ ►
CXT 12V max

UN460WDWA ►
CXT 12V max

▲ DUN461WZ 
LXT 18V 

DUN500WZ ►
LXT 18V

DUN500WZ / DUN500WRTE   
akkumulátoros magassági sövényvágó

-  optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor

- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz
- magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok

- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét 
a beragadt ágaktól

- állítható szögű sövényvágó fej
- összecsukható a könnyebb tárolás érdekében

Állítható/teleszkópos szár (csak UN460/DUN461)

                     1,889 - 2,511mm

▲ DUN500WRTE 
LXT 18V 

5.0Ah2X
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elektromos sövényvágók elektromos sövényvágók 

Géptípus UH4261 UH4861 UH5261

Teljesítmény 400 W 400 W 400 W

Vágáshossz 420 mm 480 mm 520 mm

Fordulatszám 1.600/p 1.600/p 1.600/p

Fogak közötti távolság 15mm 15mm 15mm

Súly 2,9 kg 3,0 kg 3,0 kg

Bruttó ajánlott ár 61 900 Ft 62 900 Ft 63 900 Ft

 ▲ UH4261 / UH4861 / UH5261     
Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba 
mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlát-
szó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó 
rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a 
sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze 
alatt leállítja a motort és a késeket.

• egyenletes futás 
• kétkezes biztonsági használat 
• kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
• nagy felületű, átlátszó kézvédő  
• csúszókuplung   • gyorsfék
• rozsdamentes kétélű vágókések  
• egyszerű kezelhetőség

(420, 480, 520 mm-es vágókés hossz)
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elektromos sövényvágók 

Géptípus UH4570 UH5570 UH6570 UH5580 UH6580 UH7580

Teljesítmény 550 W 550 W 550 W 670 W 670 W 670 W

Vágáshossz 450 mm 550 mm 650 mm 550 mm 650 mm 750 mm

Fordulatszám 1.500/p 1.500/p 1.500/p 1.500/p 1.500/p 1.500/p

Fogak közötti távolság 18mm 18mm 18mm 18mm 18mm 18mm

Súly 3,5 kg 3,6 kg 3,7 kg 4,2 kg 4,3 kg 4,4 kg

Bruttó ajánlott ár 66 900 Ft 67 900 Ft 68 900 Ft 86 900 Ft 89 900 Ft 92 900 Ft

UH4570 / UH5570 / UH6570 ►

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvá-
gó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, 
kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó 
kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, 
miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs 
kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a 
gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket 
és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. 
A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó 
kétkezes kialakítású.  
A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort 
és a késeket.

• Farmer célokra • Gumírozott markolat
• Kétkezes biztonsági használat
• Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
• Nagy felületű, átlátszó kézvédő
• Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
• Rozsdamentes, kétélű vágókések
• Egyszerű kezelhetőség

UH5580 / UH6580 / UH7580  ►   

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenle-
tes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések 
biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a 
sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a kések-
re. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb 
lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket 
és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biz-
tonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes 
kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a 
motort és a késeket.

• Profi célokra • Egyenletes futás
• Gumírozott markolat
• Kétkezes biztonsági használat
• Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
• Nagy felületű, átlátszó kézvédő
• Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
• Rozsdamentes kétélű vágókések
• Egyszerű kezelhetőség

(450, 550, 650 mm-es vágókés hossz)

(550, 650, 750 mm-es vágókés hossz)
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elektromos szegélynyírók  
12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion 
akkus szegélynyírók 

Géptípus UR100DZ UR100DSAP DUR193Z DUR193RT DUR189Z DUR189RTE

Akkumulátor 12V max CXT 18V LXT 18V LXT 18V LXT

Fordulatszám 10.000/p 7.800/p 7.800/p Magas / közepes / alacsony / ADT mód: 6,000 / 
5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000/p

Vágásszélesség 260mm 260mm 300mm

Súly 1.9 - 2.1 kg 2.3 - 2.6 kg 3 - 3.3 kg

Teljesítmény 130W 280W 240W

Méret 835 - 1,185mm állítható szár 
1,248mm - 1,436mm 1,518 - 1,618mm

Tengelyméret M8 x 1.25 RH M8 x 1.25 RH

Egyéb infó

Akku és 
töltő nélkül 
szállítva!

1db 12V max  
/2.0Ah akkuval 

és töltővel 
szállítva!
A készlet 
erejéig!

Akku és 
töltő nélkül 
szállítva!

1db  
18V/5.0Ah 
akkuval és 

töltővel 
szállítva!

Akku és 
töltő nélkül 
szállítva!

2db  
18V/5.0Ah 
akkuval és 

töltővel 
szállítva!

Bruttó ajánlott ár 46 900 Ft 72 900 Ft 44 990 Ft 94 900 Ft 89 900 Ft 179 900 Ft

  UR100DZ / UR100DSAP ▲ 

• AKKU: CXT 12V max Li-Ion
• jól kiegyensúlyozott,  

kompakt kialakítás, 
• teleszkópos tengely  

(84 - 119 cm) 
• XPT - kiváló por  

és cseppálló borítás 
• 230 mm vágási szélesség
• állítható hurokfogantyú
• akku töltöttségi szintre  

figyelmeztető LED 
• túlterhelés elleni védelem
• M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!
UR100DSAP: 1db 12V max 2.0Ah 
akkuval és töltővel szállítva

 ▲ DUR193Z / DUR193RT

• AKKU: LXT 18V Li-Ion
• elődjéhez képest (DUR181) 

könyebb súly,  
jobb irányíthatóság, 

• állítható (teleszkópos)szár  
1248 mm és 1436 mm között 

• 5 pozícióban elforgatható fej 
(0°, 15°, 30°, 45°, 60°)

• 260 mm vágási szélesség
• 180°-ban elforgatható fej  

lehetővé teszi, hogy  
élvágóvá alakítható legyen

• akku töltöttségi szintre  
figyelmeztető LED 

• túlterhelés elleni védelem
• 0 károsanyag kibocsájtás
• XPT technológia (kiváló csepp 

és porálló borítás)

Leszállított tartozékok

DUR193Z - akku és töltő nélkül!
DUR193RT - 1db 18V/5.0Ah  
akkuval és töltővel szállítva!

Géptípus UR3501

Teljesítmény 1.000 W

Vágásszélesség 350mm

Fordulatszám 7.500/p

Kábelhossz 0,35 m

Súly 4,3 kg

Bruttó ajánlott ár 59 990 Ft

▲ UR3501

ELEKTROMOS  
SZEGÉLYNYÍRÓ

• 1.000W-os 
elektromos motor

• alumínium tengely
• 35 cm vágási  

szélesség
• puha gumírozott 
 markolat
• damilfejjel szállítva
 Méretek:(HxSzxM) 

1.550x410x500mm

2.0Ah

1X 2.0Ah

▲ UR100DSAP

5.0Ah

1X

▲ DUR193RT

  ▲ DUR189Z / DUR189RTE  

• AKKU: LXT 18V Li-Ion
• BL szénkefe nélküli motor
• ADT: automatikus sebesség 

szabályozás állítja be a megfelelő 
sebességet és nyomatékot  
használat közben

• kényelmes teleszkópos szár
• többfunkciós kezelőpanel: ki-be 

kapcsoló gomb - sebesség  
állítás - visszafelé forgás

• 3 sebesség
• ergonómukisan D markolat
• a kisméretű védőburkolat miatt  

jobb rálátás a vágásra
• lágyindítás csökkenti  

az indításkori reakciót

Leszállított tartozékok

DUR189Z - akku és töltő nélkül!
DUR189RTE - 2db 18V/5.0Ah  
akkuval és töltővel szállítva!

▲ DUR189Z
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◄ DUR368APT2  
2db 18V/5.0Ah  

akkuval  
és duplatöltővel  

szállítva

Géptípus DUR190UZX3 DUR191UZX3 DUR368AZ DUR368APT2

Akkumulátor 18V LXT 18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT

Fordulatszám 3.500 - 6.000/p 3.500/5.300/6.500/p

Súly 3.1 - 3.4kg  3.4 - 3,7kg 3,9 - 4,5kg

Tengelyméret M10 x 1,25LH M10 x 1,25LH

Egyéb infó

Akku és töltő nélkül  
szállítva
BL motor

XPT, ADT, AFT

Akku és töltő nélkül  
szállítva
BL motor

XPT, ADT, AFT
Osztott szár a könyebb 

szállítás érdekében!

Akku és töltő nélkül  
szállítva
BL motor
ADT, AFT

XPT - Csepp és  
porvédő borítás

2db 5.0Ah akkuval  
és dupla töltővel szállítva!

BL motor
ADT, AFT

XPT - Csepp és  
porvédő borítás

Bruttó ajánlott ár 100 900 Ft 110 900 Ft 114 900 Ft 209 900 Ft

DUR190UZX3 ►

DUR191UZX3 ►

DUR190UZX3
DUR191UZX3 ► 
18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

• szénkefementes BL motor
• alsómotoros kialakítás 
• kényelmes puha markolat,  

remek egyensúly és  
könnyű irányíthatóság jellemzi

• ADT - automatikus elektronikus  
sebesség szabályozás állítja be  
a megfelelő sebességet  
és nyomatékot használat közben    

• műanyag pengével  
és damilfejjel is használható 

• XPT technológia, kiváló por  
és cseppálló borítás

• fordító gomb (a fű eltávolításához)
• AFT  - elektronikus nyomaték  

felügyelet, leállítja a gépet  
amint a forgási sebesség  
hirtelen lelassul vagy megáll

• Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku  
és töltő nélkül!

DUR191UZX3 -  
Osztott tengelyű modell!! 
akku és töltő nélkül!

0,32LE
teljesítményű 

benzinmotoros 

fűkaszával

egyenértékű!

DUR368AZ ►
DUR368APT2 
2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

• alsómotoros kialakítás 
•  BL motor
• fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék) 

műanyag vágókés 255mm (nem leszállított tartozék) 
damilfej 350mm (leszállított tartozék!)

• automatikus elektronikus sebesség szabályozás  
(ADT) az optimális teljesítmény érdekében  
beállítja a fordulatszámot  
és a nyomatékot működés közben

• aktív visszacsatolás érzékelő technológia  
(AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge  
forgása hirtelen megáll

• 3 állandó seb. fokozat  
(alacsony: 3500/p, közepes: 5.300/p,  
magas: 6.500/p)     

• 350 mm-es vágási szélesség 
• XPT technológia, kiváló por  

és cseppálló borítás

Leszállított tartozékok

DUR368AZ - akku  
és töltő nélkül!
DUR368APT2 -  
2db 18V/5.0Ah akkuval  
és duplatöltővel szállítva!

0,74LE
teljesítményű 

benzinmotoros 

fűkaszával

egyenértékű!

18V és 2x18V LXT Li-ion  
akkus fűkaszák 
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ÚJ!

40V max XGT akkus  
fűkaszák

akkus fűkaszák 

Géptípus DUR369AZ DUR369APT2

Akkumulátor 2x18V LXT 2x18V LXT

Fordulatszám Fém ütőkéssel  (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 

Damilfejjel  (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600

Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600

 Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600

Teljesítmény 1.000 W / 1,34 LE

Súly 5.9 - 6.5 kg 5.9 - 6.5 kg

Tengelyméret M10 x 1,25LH

Egyéb infó

Akku és töltő nélkül 
szállítva

BL motor, XPT - Csepp  
és porvédő borítás

2db 5.0Ah akkuval  
és dupla töltővel 

szállítva!
BL motor, XPT - Csepp  

és porvédő borítás

Bruttó ajánlott ár 124 900 Ft 219 900 Ft

DUR369A ► 
2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

• egy 30 cm3-es benzinmotoros  
fűkasza teljesítményével  
megegyező

• (ADT) automatikus munka közbeni 
fordulatszám és nyomaték beállítás 

• (AFT) kikapcsolja a motort, ha a 
penge forgása hirtelen megáll

• a hátsó részbe szerelt motor 
• 3 választható sebesség  

alacsony / közepes / magas)     
• BL szénkefe nélküli motor
• kompatibilis fém és műanyag  

ütőkésekkel valamint damilfejjel is
• XPT technológia, kiváló por  

és cseppálló borítás
• fordító gomb (a fű eltávolításához)

• elektromos fék 
• fém + műanyag ütőkéssel  

és damilfejjel szállítva.

Leszállított tartozékok
DUR369AZ - akku és töltő nélkül!
DUR369APT2 -  
2db 18V/5.0Ah akkuval  
és duplatöltővel szállítva!

▲ DUR369APT2  
2db 18V/5.0Ah  

akkuval  és 
duplatöltővel  

szállítva

1,34LE
teljesítményű 

benzinmotoros 

fűkaszával

egyenértékű!

5.0Ah

2X

Géptípus UR101CZ
Akkumulátor 36V Li-Ion

Fordulatszám

Fém ütőkés: seb 3. / seb. 2. /seb. 1 
0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 

Damilfej: seb 3. / seb. 2. /seb. 1 
0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600

Vá
gá

s 
sz

él
es

sé
g fém ütőkés 255mm

műanyag 
lengőkés 305mm

damilfej 430mm

Teljesítmény 1.000 W / 1,34 LE

Súly 5.2 kg

Tengelyméret M10 x 1,25LH

Méret 1,760 x 628 x 550 mm

Egyéb infó
Akku és töltő nélkül szállítva!

BL motor, XPT - Csepp  
és porvédő borítás, ADT, AFT

Bruttó ajánlott ár 139 900 Ft

UR101CZ ► 
36V Li-Ion fűkasza 

• a BL szénkefementes motornak és a 
36V rendszernek köszönhetően a 30cm3-es  
motoros fűkaszákkal megegyező  
teljesítményt nyújt

• rendkívül alacsony zajszint
• alkalmas ütőkéssel való használatra is
• (ADT) automatikus munka közbeni  

fordulatszám és nyomaték beállítás 
• (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge  

forgása hirtelen megáll
• XPT technológia, kiváló por  

és cseppálló borítás
• akkumulátor kapacitás kijelző
• kiváló egyensúlyú gép
• forgásirányváltó gomb
• szerszámmentes markolat  

állítási lehetőség
• 3 sebesség
• asszimetrikus U-markolattal
• használható akkumulátorok: PDC1200 és  

PDC01 (4x6Ah) (nem leszállított tartozékok)

Leszállított tartozékok
Szerelőkulcs (17), imbuszkulcs, vállheveder,  
tartozéktároló zsák,255mm kétágú fém vágókés,  
szerszám burkolat, d2.4 damilfej M10 x 1.25LH, 
255mm műanyagpengés vágófej,  
akku és töltő nélkül szállítva!

P
D

C
01

 - 
Nem leszállított tartozék!
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40V max XGT akkus  
fűkaszák

◄ UR002GZ  
   40Vmax XGT   
    akkus fűkasza 

• (ADT) automatikus munka 
közbeni fordulatszám és  
nyomaték beállítás 

• (AFT) kikapcsolja  
a motort, ha a penge  
forgása hirtelen megáll

• 3 választható sebesség  
alacsony / közepes / magas)     

• BL szénkefe nélküli motor
• kompatibilis fém és műanyag 

ütőkésekkel valamint  
damilfejjel is

• alsómotoros kialakítás
• XPT technológia
• elektromos fék

Leszállított tartozékok
 - akku és töltő nélkül!

Géptípus UR002GZ01 UR006GM101 UR006GZ02 UR012GZ02
Akkumulátor 40V max XGT 40V max XGT 2x40V max XGT

Fordulatszám Magas / közepes / alacsony: 
0 - 6,500 / 5,300 / 3,500/p 

Fém ütőkéssel (3/2/1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600/p
Műanyag damilfejjel: (3/2/1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600/p

Fém ütőkéssel (3/2/1):  
0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500/p 

Műanyag damilfejjel (3/2/1)  
0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500/p

Vá
gá

s 
sz

él
es

sé
g fém ütőkés 230mm 255mm 305mm

műanyag kés 350mm 305mm 305mm
damilfej 255mm 430mm 480mm

Teljesítmény 550 W - 0,74LE 1,000 W - 1.34LE 2.000W - 2.68LE
Súly 4.6 - 5.3 kg 5.7 - 6.3 kg 8.0 - 9.3 kg
Tengelyméret M10 x 1,25LH M10 x 1,25LH M10 x 1,25LH

Egyéb infó

Akku és töltő 
nélkül szállítva!

BL motor, XPT - Csepp  
és porvédő borítás, 

ADT, AFT

1db 4.0Ah akkuval és  
töltővel szállítva!

BL motor, 
WetGuard - Csepp  
és porvédő borítás, 

ADT, AFT

Akku és töltő 
nélkül szállítva!

BL motor, 
WetGuard - Csepp  
és porvédő borítás, 

ADT, AFT

Akku és töltő 
nélkül szállítva!

BL motor, 
WetGuard - Csepp  
és porvédő borítás, 

ADT, AFT

Bruttó ajánlott ár 155 900 Ft 259 900 Ft 166 900 Ft 299 900 Ft

◄ UR006GZ02 / UR006GM101  
   40Vmax XGT  akkus fűkasza 

• (ADT) automatikus munka közbeni 
fordulatszám és nyomaték beállítás

• 30cm3 (1kW) benzinmotoros géppel 
egyenértékű 

• (AFT) kikapcsolja a motort, ha a 
penge forgása hirtelen megáll

• 3 választható sebesség alacsony / 
közepes / magas)     

• BL szénkefe nélküli motor
• kompatibilis fém és műanyag  

ütőkésekkel valamint damilfejjel is
• fordító gomb, a beragadt fűcsomók 

kiszedésére
• elektromos fék
• Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy 

víz és cseppállóság jellemzi, mely  
lehetővé teszi a gép üzemeltetését 
még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok
 - UR006GZ02: akku és töltő nélkül!  
-  UR006GM101: 1db 40V max 4.0Ah    
   akkuval és töltővel szállítva!

◄ UR012GZ02  
   2x40Vmax XGT  akkus fűkasza 

• (ADT) & (AFT) technológia
• 40cm3 benzinmotoros géppel 

egyenértékű (2.000W)
• 3 választható sebesség  

alacsony / közepes / magas)     
• BL szénkefe nélküli motor
• kompatibilis fém és műanyag  

ütőkésekkel valamint  
damilfejjel is

• fordító gomb, a beragadt  
fűcsomók kiszedésére

• elektromos fék, 
• lágyindítás funkció
• Wet Guard/IPX4-kompatibilis; 

nagy víz és cseppállóság 
• jellemzi, mely lehetővé teszi  

a gép üzemeltetését még  
mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok
 - akku és töltő nélkül szállítva!  

2,68LE
teljesítményű 

benzinmotoros 

fűkaszával

egyenértékű!

1,34LE
teljesítményű 

benzinmotoros 

fűkaszával

egyenértékű!



24   KERTI féléves ajánlat

2022
KERTI 
ő s z - t é l

Megnevezés Kép Cikkszám Bruttó ajánlott  
ár/db

230mm műanyag 
vágópengés fej 
UR100D-hez

198848-3  7 190 Ft 

tartalék penge 
198848-3  
műanyag  
vágópengés  
fejhez 5db

198851-4  2 190 Ft 

255mm műanyag 
vágópengés fej  
M8x1,25RH 
M8x1,25LH 
M10x1,25LH

198383-1  10 190 Ft 

tartalék penge 
198383-1  
műanyag 
vágópengés  
fejhez 12db

198426-9  4 190 Ft 

305mm műanyag 
vágópengés fej 
M10x1,25LH

199868-0  13 590 Ft 

tartalék penge 
199868-0 műanyag 
vágópengés
fejhez 12db

199870-3  3 990 Ft 

24 fogú fűrészlap 
225x25,4mm 
UR012G

199872-9  9 190 Ft 

védőburkolat 
UR012G-re 
fűrészlaphoz

199873-7  11 490 Ft 

2 pengés fűvágó 
270x25,4mm 
UR012G-hez

199874-5  13 890 Ft 

védőburkolat 
UR012G-re 
fűvágó 
pengéhez

199875-3  9 690 Ft 

4 fogú ütőkés 
230x25,4mm 
DUR368/369

D-66008  3 990 Ft 

fűrésztárcsa 
255x25,4mm P-47341  4 990 Ft 

►  Vágókések

Megnevezés Kép Cikkszám Bruttó 
ajánlott ár

félautomata  
damilfej 1,6mm 
UR3000

DA00000001  3 490 Ft 

félautomata 
damilfej 1,6mm 
DUR181

195859-9  2 590 Ft 

félautomata damilfej 
M8-M10x1,0-1,25 
d:2,4mm

B-02945  11 790 Ft 

félautomata 
damilfej M8x1,25RH 
d:1,6mm

198854-8  7 690 Ft 

félautomata damilfej  
M8x1,25LH d:2mm 
102mm DUR182

191D91-7  6 190 Ft 

félautomata damilfej  
M8x1,25RH d:2mm  
102mm DUR189

191D92-5  6 190 Ft 

félautomata damilfej 
M10x1,25LH d:2mm 102mm 
DUR190/191/368/369

191D89-4  6 190 Ft 

félautomata damilfej  
M10x1,25LH d:2,4mm 
102mm EBH252/DUR369

191D90-9  6 190 Ft 

félautomata damilfej M10x-
1,25LH d:2,4mm 130mm 
EBH341/EM4351

191D93-3  9 290 Ft 

félautomata damilfej  
M10x1,25LH d:2mm 195149-0  8 790 Ft 

félautomata damilfej  
M10x1,25LH d:2,4mm B-05131  9 990 Ft 

félautomata damilfej  
M10x1,25LH d:3mm A-81658  17 990 Ft 

félautomata damilfej  
M10x1,0LH d:3mm 
BBC5700

P-47422  4 290 Ft 

►  Damilfejek

fűkasza és bozótvágó tartozékok 
vágókések, damilfejek

fűkasza és bozótvágó tartozékok 
damilok, vállhevederek
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Cikkszám: 122906-3
kettős vállheveder EBH252U

Cikkszám: 196129-9
kettős vállheveder EM4351UH

Farmer gépekhez: 
DUR368/DUR369/UR002

     Professzionális gépekhez: 

Bruttó ajánlott ár: 12 990Ft Bruttó ajánlott ár: 21 990Ft

Vállhevederek ▼

Cikkszám Megnevezés Kép Vastagság 
(mm)

Hossz 
(m)

Bruttó ajánlott 
ár Ft/db

196148-5
damil 
(UR3000,
DUR181)

1.65 15  1 590 Ft 

E-01731

A
k

k
u

s
 g

é
p

e
k

h
e

z
 t

e
rv

e
z

v
e

négylevelű 
damil, kék, 1.65 15  1 190 Ft 

E-01747 négylevelű 
damil, kék 1.65 30  2 290 Ft 

E-01753 négylevelű 
damil, kék 1.65 445  16 290 Ft 

E-01769 négylevelű 
damil, zöld 2.0 15  1 390 Ft 

E-01775 négylevelű 
damil, zöld 2.0 30  2 490 Ft 

E-01781 négylevelű 
damil, zöld 2.0 310  16 290 Ft 

E-01797
négylevelű 
damil, 
narancs

2.4 15  1 590 Ft 

E-01806
négylevelű 
damil, 
narancs

2.4 30  2 990 Ft 

E-01812
négylevelű 
damil, 
narancs

2.4 225  16 290 Ft 

E-01828 négylevelű 
damil, piros 2.7 15  1 690 Ft 

E-01834 négylevelű 
damil, piros 2.7 30  3 390 Ft 

E-01840 négylevelű 
damil, piros 2.7 180  16 290 Ft 

fűkasza és bozótvágó tartozékok 
damilok, vállhevederek

▼  Damilok

Cikkszám Megnevezés Kép Vastagság 
(mm)

Hossz 
(m)

Bruttó ajánlott 
ár Ft/db

E-02727
damil kerek 
"round
TRIM" 

1.3 15  990 Ft 

E-02733
damil kerek 
"round
TRIM" 

1.6 15  1 090 Ft 

E-02705
damil kerek 
"round
TRIM" 

2.0 15  1 090 Ft 

E-02749
damil kerek 
"round
TRIM PLUS" 

2.4 15  1 490 Ft 

E-02761
damil kerek 
"round
TRIM PLUS" 

2.4 87  5 290 Ft 

E-02783
damil kerek 
"round
TRIM PLUS" 

2.4 262  13 390 Ft 

E-02836
damil kerek 
"round
TRIM PRO" 

3.0 15  1 990 Ft 

E-02842
damil kerek 
"round
TRIM PRO" 

3.0 56  6 090 Ft 

E-02858
damil kerek 
"round
TRIM PRO" 

3.0 168  15 290 Ft 

E-02808
damil szögletes 
"square
TRIM PLUS" 

2.4 15  1 590 Ft 

E-02814
damil szögletes 
"square
TRIM PLUS" 

2.4 69  5 290 Ft 

E-02870
damil szögletes 
"square
TRIM PRO" 

3.0 15  2 190 Ft 

E-02886
damil szögletes 
"square
TRIM PRO" 

3.0 44  6 190 Ft 

E-02892
damil szögletes 
"square
TRIM PRO" 

3.0 132  15 290 Ft 

E-02901
damil szögletes 
"square
TRIM PRO" 

3.0 219  24 390 Ft 
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akkumulátoros multifunkciós gépek
és tartozékaik

akkumulátoros  
multifunkciós gépek

Géptípus DUX18Z DUX18ZX1 DUX60Z DUX60ZM4
Akku 18V 2x18V

Fordulatszám alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p

Méret (hxszxm) 1,011x320x216 mm 1,011x320x216 mm

Egyéb infó csak az alapgép, akku és töltő 
és feltét nélkül szállítva!

akku és töltő nélkül szállítva!  
+ fűkasza feltét

csak az alapgép, akku és töltő 
és feltét nélkül szállítva!

akku és töltő nélkül szállítva!  
+ fűkasza feltét

Súly 2.8 kg  4.0 kg 4.1 kg  5.3 kg

Bruttó ajánlott ár 75 900 Ft 103 900 Ft 110 900 Ft 168 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 / UX01 típusokhoz

199930-1 191E24-8 196257-0 195650-5 195524-0 195709-8 199317-7

25cm, 3/8”, 1,3mm  
 láncfűrész feltét 

 EY401MP

1000mm  
hosszabbítószár 

LE400MP

490mm sövényvágó  
feltét hajlítható  

EN401MP

Fűkasza feltét
EM400MP

Szegélynyíró feltét 
ER400MP

Kapagép feltét
KR400MP

 600x250mm  
seprűgép feltét

79 990 Ft 29 990 Ft 90 990 Ft 37 990 Ft 25 990 Ft 89 990 Ft 159 990 Ft

DUX18Z ► 
LXT Li-Ion akkus multi motor szár
• BL szénkefementes motor 
• Aktív feedback technológia (AFT) 

kikapcsolja a motort, ha a forgási 
sebesség hirtelen lelassul

• 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett 
erő általi szabályozhatóság     

• többfunkciós rendszer, mely a motort 
is tartalmazó szárból és sokoldalú 
opcionális tartozékból áll 

• XPT technológia, kiváló por  
és cseppálló borítás

• lágyindítás  funkció
• elektromos fék
• túlterhelés elleni védelem

DUX18ZX1 ►
Alapgép 
+ fűkasza feltét

DUX60Z ► 
LXT Li-Ion akkus multi motor szár
• BL szénkefementes motor 
• Aktív feedback technológia (AFT) 

kikapcsolja a motort, ha a forgási 
sebesség hirtelen lelassul

• 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett 
erő általi szabályozhatóság     

• többfunkciós rendszer, mely a motort 
is tartalmazó szárból és sokoldalú 
opcionális tartozékból áll 

• XPT technológia, kiváló por  
és cseppálló borítás

• lágyindítás  funkció
• elektromos fék
• túlterhelés elleni védelem
• kompatibilis feltétek (EX2650LH)

DUX60ZM4 ►
Alapgép + fűkasza feltét
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akkumulátoros  
multifunkciós gépek

UX01G
Max teljesítmény 

1.0kW

DUX60
Max teljesítmény 

0.6kW

DUX18
Max teljesítmény 

0.47kW

UX01G

3 sebességi 
fokozat

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa

Feltöltöttség

Túlmelegedés

Túltöltés

gép akku

BE / KI
kapcsoló gomb

Visszafordító
gomb

2.0 2.5 4.0 5.0
Li-Ion (Ah)

Reteszelő 
kar

Indítógomb 
Nyomás által
változtatható
sebesség

Magas fokú vízállóság jellemzi, mely lehe-
tővé teszi a gép üzemeltetését mostohább, 
nedvesebb körülmények között is

Géptípus UX01GZ UX01GZ01

Akku 40VMax XGT Li-Ion

Fordulatszám alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p

Méret (hxszxm) 1,011x225x209 mm

Egyéb infó csak az alapgép, akku és töltő és 
feltét nélkül szállítva!

akku és töltő nélkül szállítva!  
+ fűkasza feltét

Súly 4.2 kg  5.3 kg

106 900 FtBruttó ajánlott ár 140 900 Ft

Géptípus DUX18Z DUX18ZX1 DUX60Z DUX60ZM4
Akku 18V 2x18V

Fordulatszám alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p

Méret (hxszxm) 1,011x320x216 mm 1,011x320x216 mm

Egyéb infó csak az alapgép, akku és töltő 
és feltét nélkül szállítva!

akku és töltő nélkül szállítva!  
+ fűkasza feltét

csak az alapgép, akku és töltő 
és feltét nélkül szállítva!

akku és töltő nélkül szállítva!  
+ fűkasza feltét

Súly 2.8 kg  4.0 kg 4.1 kg  5.3 kg

Bruttó ajánlott ár 75 900 Ft 103 900 Ft 110 900 Ft 168 900 Ft
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akkumulátoros láncfűrészek 
2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrész 

40V max XGT akkumulátoros láncfűrész 

DUC353Z / DUC353PG2 ▲
2x18V akkumulátoros láncfűrész 350mm

• két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető    
• XPT technológia, 
• BL (Brushless) szénkefementes motor
• főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval 
• állandó fordulatszám-szabályozás 

terhelés alatt állandó sebességet biztosít
• alacsony rezgés és zajszint
• szerszám nélküli láncfeszesség beállítás     
• kickback fék és elektromos fék 
• könnyű súly
• állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
• nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajszint ellenőrzésére
• túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem
• akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC254Z/ DUC254CZ ▲ 
• Erős szénkefementes (BL) motor
• XPT technológia por- és cseppálló kivitel, 
• Kiváló súlyelosztás
• magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
• Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
• Lágyindítás
• „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását 
• Olajkémlelő ablak
• Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus, akku és töltő nélkül szállítva!
DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!

 ▲ DUC254CZ

 DUC254Z ▲  ▲ DUC353PG2

Géptípus DUC254Z DUC254RT DUC254CZ DUC353Z DUC353PG2

Akku 18V 18V 2x18V 2x18V

Láncvezető 25 cm 25 cm 35 cm 35 cm 

Láncsebesség 0 - 20 (24)m/s 0 - 20 (24)m/s 0-20m/s 0-20m/s

Láncosztás 3/8” (1.1mm) 1/4” (1.3mm) 3/8” (1.1mm) 3/8” (1.1mm)

Teljesítmény 570W 570W  570W 1.100W 1.100W

Egyéb infó
Akku és  
töltő nélkül 
szállítva!

1db 18V/5.0Ah 
akkuval  
és töltővel 
szállítva!

Akku és 
töltő nélkül 
szállítva!

Akku és 
töltő nélkül 
szállítva!

2db 18V/6.0Ah 
akkuval  
és duplatöltővel 
szállítva!

Súly 2,9 kg 2,8 kg 4,6 kg 5,5 kg

Bruttó ajánlott ár 99 900 Ft 149 900 Ft 119 900 Ft 124 900 Ft 219 900 Ft

 ▲ DUC254RT
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ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrész 
40V max XGT akkumulátoros láncfűrész 

DUC306Z DUC306PT2

2x18V 2x18V

30 cm 30 cm 

0-20m/s 0-20m/s

3/8” (1.1mm) 3/8” (1.1mm)

1.200W 1.200W

Akku és töltő 
nélkül 
szállítva!

2db 18V/5.0Ah 
akku 
és duplatöltő

4,6 kg 5,1 kg

124 900 Ft 219 900 Ft

DUC306Z / DUC306PT2 ▲
2x18V akkumulátoros láncfűrész 
300mm

• két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor 
használatával működtethető    

• XPT technológia, 
• BL (Brushless) szénkefementes motor
• teljesítmény: 1.200W 
• főkapcsoló, automatikus kikapcsolás 

funkcióval 
• állandó fordulatszám-szabályozás  

állandó terhelés alatt állandó  
sebességet biztosít

• alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
• halk működés,  

hangnyomás szint 89 dB(A)
• szerszám nélküli  

láncfeszesség beállítás     
• kickback fék és elektromos fék 
• állítható automata lánckenés,  

nagy olajtartállyal (200mL)
• túlterhelés elleni védelem
• akku töltöttségi szintjét jelző LED

Géptípus UC004GZ UC004GM101 UC006GZ UC017GZ UC017GT101

Akku 40Vmax XGT 40Vmax XGT 40Vmax XGT
Láncvezető 35 cm 25 cm 45 cm 
Láncsebesség 0 - 24.8 m/s 0 - 24.8 m/s 0-25,5m/s
Láncosztás 3/8” (1.1mm) 1/4” (1.3mm) 0,325” (1.1mm)
Teljesítmény 1.400W 1.400W 1.600W
Olajtartály 200mL 200mL 260mL

Egyéb infó
Akku és  

töltő nélkül 
szállítva!

1db 40V/4.0Ah 
akkuval és töltővel 

szállítva!

Akku és 
töltő nélkül 
szállítva!

Akku és  
töltő nélkül 
szállítva!

1db 40V/5.0Ah 
akkuval és töltővel  

szállítva!

Súly 2,9 kg 3.8 - 4.7 kg 2,9 kg

Bruttó ajánlott ár 129 900 Ft 229 900 Ft 149 900 Ft 169 900 Ft 279 900 Ft

▲ UC004GZ / 
   UC004GM101
40Vmax XGT Li-ion  
BL motoros 1400W 
láncfűrész

• kifejezetten profi,  
felsőmarkolatú  
láncfűrész

• fák kivágására,  
ágak vágására,  
fa metszésére és  
karbantartására is 
 alkalmas

• alacsony vibrációval,  
alacsony zajszinttel

• egyszerű  
olajszint ellenőrzés  
a jól látható kémlelőn  
keresztül

• lánckerékvédő beépített 
anyával

• szénkefementes BL motor: 
hosszabb üzemidőt és  
élettartamot biztosít 

• WetGuard/IPX4;  
Kiváló vízlepergető  
tulajdonságok  
a szélsőséges időjárási  
viszonyok mellett is

• XPT kiváló por és  
cseppálló borítás   

• konstanselektronika:  
állandó fordulatszám  
terhelés alatt is

UC006GZ / ▲
40Vmax XGT Li-ion  
BL motoros 1400W  
láncfűrész

• Faszobrász kialakítás
• alacsony vibrációval,  

alacsony zajszinttel
• egyszerű olajszint  

ellenőrzés a jól látható  
kémlelőn keresztül

• lánckerékvédő beépített 
anyával

• szénkefementes  
BL motor

• WetGuard/IPX4
• XPT technológia

▲ UC017GZ / 
   UC017GT101
40Vmax XGT Li-ion  
BL motoros 
1600W láncfűrész

• 40Vmax XGT BL szénkefe nélküli 
akkus 45 cm-es (18) láncfűrész  
szerszám nélküli láncfeszítés állítással

• kiváló vágási teljesítmény amely 
megfelel a 42cm3-es benzinmotoros 
láncfűrészek teljesítményének

• legfeljebb 300 mm-es törzsátmérőjű 
fák kivágásához javasolt

• kiváló munkahatékonyság
• a gép és az akkumulátor közötti 

digitális kommunikációnak köszön-
hetően a 2x18V LXT akkumulátoros 
láncfűrészek áramkorlátozási határ-
értéke megemelkedik így nagyobb 
igénybevételre alkalmas

• a BL motor 0-25.5m/s láncsebessé-
get biztosít a gyors vágás érdekében

• a főkapcsoló automatikus kikapcsolás 
funkcióval az akkumulátor kímélése 
és a véletlen indítás elkerülése 
érdekében

• 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási 
hatékonyság érdekében

• WetGuard/IPX4
• a nagy olajbetöltő nyílás  

és a ellenőrző ablak
• nagyméretű fém rönktámasszal
• állítható automatikus lánckenés
• mechanikus és elektromos fék
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40V max XGT magassági láncfűrész 
2x18V Li-ion LXT magassági láncfűrész 

DUA300Z / DUA301Z ▲   
akkumulátoros magassági láncfűrész 

• LXT Li-ion 2x18V technológia, nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral 
• kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
• a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
• a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé 
• magassági ágvágáshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
• a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
• az átlátszó olajtartályban könnyű nyomonkövetni az olajszintet
• az akksivédő opcionálisan fogantyúként is használható
• AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
• XPT (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás

mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!
DUA300Z fix (nem állítható) szárral - DUA301Z állítható (teleszkópos) szárral

Maximum teljes hossz

3,762 mm
Legrövidebb teljes hossz

2,530 mm

Teljes hosszúság

2,238 mm

d

Teleszkópos

Fix hosszúság

Géptípus DUA300Z DUA301Z

Akku 2x18V LXT Li-Ion

Teljesítmény 1000W és 1400W  
emelt nyomatékú módban

Lánc 3/8” 1,1mm 30cm

Méret Fix méret 
2,238mm

Állítható 
hosszúság

2,530-3,762mm

Láncvezető 30cm 
Láncsebesség 0 - 20m/s
Láncosztás 1.1mm

Egyéb infó
Akku és  

töltő nélkül 
szállítva!

Akku és  
töltő nélkül 
szállítva!

Súly 6,1 kg 6,1kg

Bruttó 
ajánlott ár 199 900 Ft 249 900 Ft

Géptípus UA004GZ UA004GM101

Akku 40Vmax XGT
Teljesítmény 1500W 
Lánc 3/8” , 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX
Méret 2,812 - 4,044 x 156 x 187 m

Láncvezető 30cm 
Láncsebesség 0 - 20m/s
Láncosztás 1.1mm
Olajtartály 160mL

Egyéb infó
Akku és  

töltő nélkül 
szállítva!

1db 40V max
4.0Ah akkuval  

és töltővel 
szállítva!

Súly 7.8 - 9.1 kg 7.8 - 9.1 kg

Bruttó 
ajánlott ár 269 900 Ft 369 900 Ft

UA004GZ / UA004GM101 ▲   
40V max akkumulátoros magassági láncfűrész 
• Könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
• WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges  

időjárási viszonyok mellett is
• Az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort,  

amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
• Könnyen ellenőrizhető olajszint
• Lánckerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
• Automatikus lánckenés
• Teleszkópos nyél 2,8-4,0 méter magasságig
• BL motor: Szénkefementes motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
• XPT technológia
• Állandó fordulatszám terhelés alatt is a konstanselektronikának köszönhetően

UA004GZ: akku és töltő nélkül szállítva!
UA004GM101: 1db 40V/4.0Ah XGT akkuval, töltővel szállítva!
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Géptípus UC3041A UC3541A UC4041A UC3551A UC4051AX1 UC4551AX1

Teljesítmény 1.800 W 1.800 W 1.800 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W

Vágáshossz 30 cm 35 cm 40 cm 35 cm 40 cm 45 cm 

Láncsebesség 870m/p 870m/p 870m/p 870m/p 870m/p 870m/p

Láncosztás 3/8”(1.1mm) 3/8”(1.1mm) 3/8”(1.1mm) 3/8”(1.3mm) 3/8”(1.3mm) 3/8”(1.3mm)

Kábelhossz 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m

Súly 4,6 kg 4,7 kg 4,7 kg 5,5 kg 5,6 kg 5,7 kg

Bruttó ajánlott ár 60 900 Ft 61 900 Ft 62 900Ft 78 900 Ft 85 900 Ft 87 900 Ft

UC3551A 350mm / UC4051A 400mm / UC4551A 450mm

• 2.000W teljesítmény  • szerszámmentes láncfeszítés • lágyindítás 
• motorfék, láncfék • jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez  
• kézreálló lekerekített első markolat  • egyszerű karbantartás 
és használat  • automatikus láncolajozás
Leszállított tartozékok: UC4051AX1: tartalák lánccal szállítva! 
UC4551AX1: tartalák lánccal szállítva! 

UC3041A: 300mm vezető

UC3541A: 350mm vezető

UC4041A: 400mm vezető
UC3551A: 350mm vezető

UC4051A: 400mm vezető

UC4551A: 450mm vezető

elektromos láncfűrészek  
láncfűrész tartozékok: láncok, láncvezetők, reszelők

Cikkszám
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Bruttó 
ajánlott 

ár

791284-8 11,5 1/4” 1,3 DUC122  7 690 Ft 

199075-5 25 3/8” 1,1 40 90PX DUC254  4 690 Ft 

194098-8 25 1/4” 1,3 60 25AP DUC254C
UC006G  9 790 Ft 

191H01-8 30 3/8” 1,1 46 90PX UC3041  7 590 Ft 

191H02-6 35 3/8” 1,1 52 90PX DUC353
UC004G  7 390 Ft 

196742-3 40 3/8” 1,1 56 90PX UC4041  6 790 Ft 

196205-9 25 3/8” 1,3 DUC252  5 490 Ft 

196211-4 30 3/8” 1,3 46 91PX DUC306  5 990 Ft 

196212-2 35 3/8” 1,3 52 91PX UC3551  6 190 Ft 

196213-0 40 3/8” 1,3 56 91PX UC4051  6 990 Ft 

196214-8 45 3/8” 1,3 62 91PX UC4551  7 690 Ft 

191X04-8 45 0,325” 1,1 70 80TXL UC017G  13 990 Ft 

►  Láncok

Cikkszám
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m
)
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Bruttó 
ajánlott 

ár

158476-6 16 1/4” 1,3 DUC122  9 490 Ft 

161846-0 25 3/8” 1,1 DUC254  5 390 Ft 

168407-7 25 1/4” 1,3 DUC254C
UC006G  32 490 Ft 

165245-8 30 3/8” 1,1 UC3041  5 590 Ft 

165246-6 35 3/8” 1,1 DUC353
UC004G  5 890 Ft 

165247-4 40 3/8” 1,1 UC4041  6 090 Ft 

168408-5 25 3/8” 1,3 DUC252  5 590 Ft 

165245-8 30 3/8” 1,3 DUC306  5 590 Ft 

165201-8 35 3/8” 1,3 UC3551  5 790 Ft 

165202-6 40 3/8” 1,3 UC4051  6 090 Ft 

442 045 661 45 3/8” 1,3 UC4551 6 390 Ft

191X03-0 45 0,325” 1,1 UC017G  10 690 Ft 

►  Láncvezetők

M
eg

ne
ve

zé
s 

típ
us

Cikkszám
Bruttó 

ajánlott 
ár

kerek  
reszelő 
4,0 mm

953003090  1 190 Ft 

kerek 
reszelő 
4,5 mm

953003100  1 190 Ft 

kerek 
reszelő 
4,8 mm

953003070  1 190 Ft 

kerek 
reszelő 
5,2 mm

953003110  1 190 Ft 

kerek 
reszelő 
5,5 mm

953003040  1 190 Ft 

reszelő 
nyél 953003060  3 390 Ft 

lapos 
reszelő 953003060  3 090 Ft 

►  Reszelők

UC3041A 300mm /  UC3541A 350mm  / UC4041A 400mm  

• 1.800W teljesítmény  • szerszámmentes láncfeszítés  
• motorfék, láncfék  • új típusú olajpumpa  • jól látható kémlelő ablak,  
  az olajszint ellenőrzéshez  • kézreálló lekerekített első markolat  
• egyszerű karbantartás és használat  • automatikus láncolajozás
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    HW101 ▲
• triplex axiáldugattyús  

szivattyú
• automatikus indító  

és megállító rendszer
• vízszűrő védi a szivattyút
• tisztítószer adagoló, 
• állítható szórófejjel
• otthoni felhasználásra

HW140 ►
• beépített rögzíthető  

tömlődob 
• vízszűrő 
• gyors tömlőcsatlakozás 
• gumírozott kerekek 
• Total-Stop System 
• acélerősítésű gumitömlő 
• axiál dugattyús, indukciós  

motorral hajtott szivattyú  
• fém szórópisztoly 

HW151 ►  
• beépített rögzíthető 
 tömlődob 
• gyors tömlőcsat.
• gumírozott kerekek
• Total-Stop-System 
• fém szórópisztoly 
• acélerősítésű gumitömlő 
• kerámia bevonatú  

dugattyú
• indukciós motor 
  

HW1200/HW1300 ▲ 
magasnyomású mosók

•  nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
•  420 l/ 50l óra maximális  

 áramlási sebesség
•  könnyű és kompakt kialakítás
•  alacsony zajszint     
• önfelszívó funkció (külső víztartályhoz 

való használathoz is)
• ideális motorkerékpárok,  

kerti bútorok és erkélyek tisztításához
• a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű 

mobilitást biztosítanak
• könnyen állítható nyomás  

funkció magas/normál nyomás 
vezérléshez a fogantyút el kell forgatni 
(csak a HW1300 modell esetében!!)

• habosító fúvóka a mosószer  
habképzéséhez

• kiegészítő csatlakozó  
a HW112 / HW121  
tartozékainak használatához

Géptípus HW101 HW102 HW1200 HW1300 HW140 HW151

Teljesítmény 1.300 W 1.300 W 1.800 W 1.800 W 2.300 W 2.500 W

Max. nyomás 100 bar 100 bar 120 bar 130 bar 140 bar 150 bar 

Max. vízhőfok 50o C-ig 50o C-ig 40o C-ig 40o C-ig 50o C-ig 50o C-ig

Max. vízátfolyás 360 l/óra 360 l/óra 420 l/óra 450 l/óra 500 l/óra 500 l/óra

Tömlőhossz 5.0 m 5.0 m 10.0 m 10.0 m 10.0 m 10.0 m

Súly 6.5 kg 5.8 kg 12.7 kg 11.0 kg 26.2 kg 28.4 kg

Bruttó ajánlott ár 32 900 Ft 42 900 Ft 137 900 Ft 164 900 Ft 209 900 Ft 239 900 Ft

 HW1200 ▲

 HW1300 ▲

    HW102 ▲
• teleszkópos fül
• vízszűrő
• termoplasztik tömlő
• Total-Stop-System
• praktikus kiegészítőtartó
• otthoni felhasználásra

magasnyomású mosók
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akkumulátoros magasnyomású mosó 
DHW080ZK

DHW080ZK   
akkumulátoros mosó ► 
Teljesítmény 800 W
Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion
Max. nyomás  80 Bar
Ált. nyomás magas/alacsony fok. 55/33 Bar
Víztartály kapacitás: 50 L
Vízátfolyás  380 L/h
Súly   7,1- 7,7 kg
Hangnyomásszint:  70,9 dB(A)

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar maximális nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás  

a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- könnyen szállítható
- a tárolódoboza egyben a tartálya is:  

50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes  

felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED
- a szíj segítségével vállon is hordozható

- akku és töltő nélkül szállítva!

Leszállított tartozékok:
197842-2 - pisztoly
197822-8 - lándzsa szórófej
197824-4 - Cyclon szórófej
197873-1 - vízfelszívó adapter
197883-8 - 1/2 kerti gyorscsatlakozó (anya)
197881-2 - 1/2 kerti vízszűrős gyorscsatlakozó (apa)
197879-9 - fúvókatisztító
126766-5 - tömlő 5M
127104-4 - gurulós tartály

víztartály 
50L

víznyomás 
55/33

(magas/alacsony) bar

Nincs szükség
kerti csapra vagy

hálózati vízre!

229.900229.900 FtFt
DHW080ZK Bruttó ajánlott ár
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Megnevezés Kép Cikkszám Bruttó 
ajánlott ár

HW1200/1300 
mosó pisztoly 197842-2  8 690 Ft 

HW1200/1300 
mosó szórófej 197824-4  5 390 Ft 

HW1200/1300 
mosószer 
adagoló tartály

197886-2  8 290 Ft 

HW1200/1300 
állítható 
szórófej

197876-5  10 390 Ft 

HW1200/1300 
vízfelszívó 
adapter

197873-1  15 090 Ft 

HW1200/1300 
szórófej hosz-
szabbító készlet

197870-7  20 090 Ft 

HW1200/1300 
csavarodás- 
gátló csatlakozó

197867-6  9 390 Ft 

HW1200/1300 
tisztító fej 197864-2  8 690 Ft 

HW1200/1300 
csatlakozó 
adapter

197853-7  2 990 Ft 

HW1200/1300 
vízcsatlakozó 
adapter

197845-6  13 490 Ft 

HW1200/1300 
10m tömlő 
hosszabbító

197850-3  20 990 Ft 

HW1200/1300 
10m tömlő 123784-4  8 490 Ft 

HW1200/1300 
csatlakozó 
adapter

197881-2  1 990 Ft 

HW1200/1300 
rotációs kefe 197831-7  6 990 Ft 

HW1200/1300 
tisztító kefe 197828-6  3 590 Ft 

10m

10m

magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés Kép Cikkszám Bruttó  
ajánlott ár

Állítható fej 
HW 111/112

3640650  1 990 Ft 

Csőtisztító 
16m HW 41167  51 190 Ft 

Mosókefe HW

41185  9 690 Ft 

Pisztoly HW 
102/111/112

3320152  3 090 Ft 

Pisztoly  
HW 132/120

3640920  9 690 Ft 

Tömlő  
hosszabbító 5m
HW102

41179  13 590 Ft 

Tömlő  
hosszabbító 8m  
HW 111/112/132

41181  37 190 Ft 

Magasnyomású 
tömlő HW 102 3640630  3 890 Ft 

Szennymaró fej 
HW 102/111/112 41169  5 290 Ft 

Vízszűrő HW 3082130  790 Ft 

Szórópisztoly 
HW101

40797  7 090 Ft 

Állítható fej 
szárral HW101

40798  3 690 Ft 
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Géptípus PF1010 PF1100 PF1110

Teljesítmény 1.100 W 1.100 W 1.100 W

Max. merülési mélység 5 m 5 m 5 m 

Max. nyomómagasság 10 m 9 m 10 m

Max. folyadékszállítás 14.400l/h 
(240l/p)

15.000l/h 
(250l/p)

15.000l/h 
(250l/p)

Min. alsó vízszint 40 mm 25 mm 50 mm

Kimenő csatlakozó 1 1/2” (40mm) 1”  
(25mm)

2”  
(50mm)

Szemcseméret 35 mm 5 mm 35 mm

Kábel 10m 10m 10m

Súly 5,3 kg 5,9 kg 5,9 kg

Bruttó ajánlott ár 37 900 Ft 45 900 Ft 47 900 Ft

PF1110 ►         
• szennyezett víz szivattyú
• elektromos motor
• egyszerű kezelhetőség
• úszókapcsoló 
• 2”-es csattalozás
• inox burkolat 
  és szivattyúház

 PF1010 ► 
• szennyezett víz szivattyú
• elektromos motor 
• 1 1/2”-es csatlakozás
• állítható magasságú 
 úszókapcsoló
• kopásálló 
 szivattyúkerék

szivattyúk
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Vízhozam görbék

PF1100 ► 
• tiszta víz szivattyú
• elektromos motor  
• 1 1/4”-es es csatlakozás
• állítható magasságú  
• inox szivattyúház
• kopásálló 
  szivattyúkerék
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elektromos és 
akkumulátoros levegőfújók

2x18v LXT Li-Ion akkus levegőfújók

Géptípus UB101DZ
akkus levegőfújó

DUB185Z
akkus levegőfújó

DUB186Z
akkus levegőfújó

DUB184Z
akkus levegőfújó

DUB362Z 
akkus levegőfújó

DUB362PT4X 
akkus levegőfújó

DUB363ZV 
akkus levegőfújó 

és szívó

DUB363PT2V 
akkus levegőfújó 

és szívó

Akku 12V max CXT 18V LXT 18V LXT 18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT

Fordulatszám - 0-18.000/p 0-18.000/p 0-18.000/p 11.400 - 21.500/p 11.400 - 21.500/p 0 - 7.850/p 0 - 7.850/p

Levegő menny. 
(fújás) 2.6 m³/p 3.2 m³/p 3.2 m³/p 13.0 m³/p max. 13.4 m³/p max. 13.4 m³/p max. 13.4 m³/p max. 13.4 m³/p

Zajszint 86.3 dB(A) 94 dB(A) 92.4 dB(A) 93,5 dB(A) 93.5 dB(A) 93.5 dB(A) 94.9 dB(A) 94.9 dB(A)

Súly 1.4 - 1.9 kg 1.6 - 2.1 kg 1.6 - 2.1 kg 2.5 - 3.0 kg 3.5 - 4.2 kg 3.5 - 4.2 kg 4.5 - 6.6 kg 4.5 - 6.6 kg

Jellemzők • 3 sebességi fokozat
• fújási sebesség 56m/s
• CXT akkumulátorral 

kompatibilis
• könnyű súly, remek 

irányíthatóság
• puha gumírozott markolat
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• 3 sebességi fokozat
• megnövelt fújási sebesség 

98m/s
• nagyméretű porzsák
   mellyel szívó üzemmódban 

is használható
• kompakt kialakítás, könnyű 

irányíthatóság
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• gumírozott markolat
• 3 sebességi fokozat
• porzsákkal szívó 

üzemmódban is 
használható

• reteszelhető kapcsoló
• A lombszívás funkció    
  a 123241-2 cikk.  
  zsákkal lehetséges  
  (nem tartozék)
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• kompakt kialakítás
• fokozatmentes állítható 

sebesség
• ford. szám-szabályozás
• könnyű írányíthatóság
• reteszelhető kapcsoló
• a DUB362 tartozékaival 

kompatibilis
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• 2x18V LXT Li-Ion akku  
együttes használatával működtethető

• fordulatszám szabályozás
• elforgatható markolat
• szénkefementes BL motor
• alacsony zajszint
• XPT technológia por és cseppálló kivitel

• 2x18V LXT Li-Ion akku  
együttes használatával működtethető

• elfújó és szívó funkciók
• szénkefementes BL motor
• alacsony zajszint
• XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku, töltő nélkül 
szállítva!

• 4db akkuval 18V/5.0Ah 
+ duplatöltővel  szállítva!

• akku, töltő nélkül  
és szívókészlettel 

  szállítva!

• 2db akkuval  
18V/5.0Ah 
+ duplatöltővel és 
szívókészlettel szállítva!

Bruttó ajánlott ár 28 900 Ft 23 900 Ft 29 900 Ft 55 900 Ft 99 900 Ft 249 900 Ft 119 900 Ft 209 900 Ft

DUB185Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)  DUB184Z ▲ 

• ideális a járdára, fűre, sövényre  
hullott levelek eltávolítására

• változtatható sebességszabályozás 
• szénkefe nélküli BL motor

• kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
• puha markolat, kényelmes használat

• (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
• a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható

• zéró károsanyag kibocsátás 
• alacsony zajszint nincs szükség üzemanyagra,  

olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

UB101DZ ▲
akkus levegőfújó

(akku és töltő nélkül szállítva!)  

UB1103 ▲  
elektromos levegőfújó 

Teljesítmény 600 W
Fordulatszám  0 - 16.000/perc
Légáteresztés  0 - 246 m3/h
Méret (h*sz*m)  479 x 185 x 178 mm
Súly   2 kg

- Ergonomikus kialakítás
- Kényelmes markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Rögzíthető kapcsoló

Javasolt bruttó akciós ár
31.990Ft

◄ DUB186Z
akkus levegőfújó 
(akku és töltő 
nélkül szállítva!)  

Max. fújóerő

10,9N
Max. levegő sebesség

52,1m/s
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2x18v LXT Li-Ion akkus levegőfújók

Géptípus UB101DZ
akkus levegőfújó

DUB185Z
akkus levegőfújó

DUB186Z
akkus levegőfújó

DUB184Z
akkus levegőfújó

DUB362Z 
akkus levegőfújó

DUB362PT4X 
akkus levegőfújó

DUB363ZV 
akkus levegőfújó 

és szívó

DUB363PT2V 
akkus levegőfújó 

és szívó

Akku 12V max CXT 18V LXT 18V LXT 18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT 2x18V LXT

Fordulatszám - 0-18.000/p 0-18.000/p 0-18.000/p 11.400 - 21.500/p 11.400 - 21.500/p 0 - 7.850/p 0 - 7.850/p

Levegő menny. 
(fújás) 2.6 m³/p 3.2 m³/p 3.2 m³/p 13.0 m³/p max. 13.4 m³/p max. 13.4 m³/p max. 13.4 m³/p max. 13.4 m³/p

Zajszint 86.3 dB(A) 94 dB(A) 92.4 dB(A) 93,5 dB(A) 93.5 dB(A) 93.5 dB(A) 94.9 dB(A) 94.9 dB(A)

Súly 1.4 - 1.9 kg 1.6 - 2.1 kg 1.6 - 2.1 kg 2.5 - 3.0 kg 3.5 - 4.2 kg 3.5 - 4.2 kg 4.5 - 6.6 kg 4.5 - 6.6 kg

Jellemzők • 3 sebességi fokozat
• fújási sebesség 56m/s
• CXT akkumulátorral 

kompatibilis
• könnyű súly, remek 

irányíthatóság
• puha gumírozott markolat
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• 3 sebességi fokozat
• megnövelt fújási sebesség 

98m/s
• nagyméretű porzsák
   mellyel szívó üzemmódban 

is használható
• kompakt kialakítás, könnyű 

irányíthatóság
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• gumírozott markolat
• 3 sebességi fokozat
• porzsákkal szívó 

üzemmódban is 
használható

• reteszelhető kapcsoló
• A lombszívás funkció    
  a 123241-2 cikk.  
  zsákkal lehetséges  
  (nem tartozék)
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• kompakt kialakítás
• fokozatmentes állítható 

sebesség
• ford. szám-szabályozás
• könnyű írányíthatóság
• reteszelhető kapcsoló
• a DUB362 tartozékaival 

kompatibilis
• akku és töltő  

nélkül szállítva!

• 2x18V LXT Li-Ion akku  
együttes használatával működtethető

• fordulatszám szabályozás
• elforgatható markolat
• szénkefementes BL motor
• alacsony zajszint
• XPT technológia por és cseppálló kivitel

• 2x18V LXT Li-Ion akku  
együttes használatával működtethető

• elfújó és szívó funkciók
• szénkefementes BL motor
• alacsony zajszint
• XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku, töltő nélkül 
szállítva!

• 4db akkuval 18V/5.0Ah 
+ duplatöltővel  szállítva!

• akku, töltő nélkül  
és szívókészlettel 

  szállítva!

• 2db akkuval  
18V/5.0Ah 
+ duplatöltővel és 
szívókészlettel szállítva!

Bruttó ajánlott ár 28 900 Ft 23 900 Ft 29 900 Ft 55 900 Ft 99 900 Ft 249 900 Ft 119 900 Ft 209 900 Ft

▲ DUB362PT4X 
akkus levegőfújó

(4db akkuval  
és duplatöltővel szállítva!)  

▲ DUB363 

• a lehullott levelek elfújására  
és felszívására is alkalmas

• három fokozatban állítható  
teleszkópos fúvóka 

• széles fóvóka (72mm átmérő)
• változtatható sebesség 

• nagy teljesítményű  
szénkefe nélküli BL motor

• lágyindítás funkció
• (XPT technológia), kiváló por  

és cseppálló borítás
• könnyen üríthető  

alsó zipzáras porzsák
• alacsony zajszintje miatt  

remek választás  
üdülőhelyeken, közterületeken  

és lakóövezetekben    
27.90027.900 FtFt

191E19-1 szett Bruttó ajánlott ár

gyűjtőzsák készlet 
DUB363 modellhez

▲ DUB362
(akku és töltő 

nélkül szállítva!)   
• Erőteljes szénkefe 

nélküli (BL) motor
• 2x18V LXT Li-ion 

technológia
• 6 fokozatú  
teljesítmény  

kapcsoló
• XPT por és  

cseppvédelem
• zéró károsanyag 

kibocsátás 
• gumírozott  

markolat 
 és vállpánt  

a kényelmes  
munkavégzésért

Max. levegő sebesség

54m/s

Max. fújóerő

14,4N
Max. levegő sebesség

65m/s
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akkumulátoros levegőfújó

UB001GZ  akkumulátoros levegőfújó ► 
Akkumulátor  40V max XGT
Motor   BL szénkefementes
Fordulatszám (1)  0-20.000/perc
Fordulatszám (2)  0-23.000/perc
Levegő fújás 13,5m3/perc / 16m3/perc
Méret (h*sz*m)  1005x167x297 mm
Súly   3,1 kg

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m3/p
- erős 17N maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- a gumírozott markolat komfortos munkavégzést tesz lehetővé
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás

99.90099.900 FtFt
UB001GZ Bruttó ajánlott ár

Maximális levegő

16m3/p
(BOOST fokozat)

Max. levegő sebesség

64m/s

- akku és töltő nélkül szállítva!

101.900101.900 FtFt
UB001CZ Bruttó ajánlott ár

- PDC1200/PDC01 nélkül szállítva!

UB001CZ  akkumulátoros levegőfújó ► 
Akkumulátor  PDC1200/PDC01
Motor   BL szénkefementes
Fordulatszám (1)  0-21.000/perc
Fordulatszám (2)  0-24.000/perc
Levegő fújás 15m3/perc / 17,6m3/perc
Méret (h*sz*m)  960-1060x295x180 mm
Súly   2,6 kg

- erőteljes 20N maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- a 36Vmax hordozható háti akkupakk  

hosszú munkavégzést tesz lehetővé 
(Az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek,  
külön megvásárolható!)

- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság

Maximális levegő

17,6m3/p
(BOOST fokozat)

Max. levegő sebesség

70m/s
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ÚJ!

egyéb akkumulátoros és elektromos gépek

UD2500  
aprító ► 
Teljesítmény 2.500 W
Max. ág Ø 45 mm
Fordulatszám 40/perc
Tartály kapacitás 67 l
Súly   10,5 kg

Könnyen kezelhető, előre-hátra működtethető, túlterhelés-
kor blokkoló kapcsolóval látták el a készüléket.  
A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fo-
gantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, 
ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. 
Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet 
vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, 
az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

UD2500 Főbb jellemzők:
• Jobb-bal forgásirány, 67 l tartály
• 45 mm-ig állítható vágásátmérő,  
  nagy átmérőjű, erős, acél kés, 
• A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági  
  kapcsolóként is funkcionál,   
  kioldott állapotban a gép nem indul el

DCE090ZX1   
akkumulátoros  
gyorsdaraboló ► 
Teljesítmény 1,250 W
Fordulatszám 6,600/p
Max vágásmélység 88mm 
Tárcsaátmérő 230mm
Akkumulátor 2x18V LXT
Súly   5,6 - 6,3 kg

18Vx2 (36V) LXT, BL, AFT, akkus 230 mm gyorsdaraboló, max. vágási 
vastagság: 88 mm. Az új gyémántárcsának köszönhetően pontosabb 
vágások érhetőek el. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék.  
AFT technológia - aktív visszacsatolás érzékelő technológia, mely kikap-
csolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. Az akkuvédő fedél megvédi az 
akkumulátorokat a szennyeződésektől, a vizes vágások során keletkező 
fröcsögéstől. XPT technológia: fokozott por és cseppálló borítás.

- akku és töltő nélkül szállítva!

227.900227.900 FtFt
DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár

US053DZ   
akkumulátoros 12Vmax CXT 
kerti permetező ► 

Akkumulátor 12V max CXT  
Tartály méret 5L
Max nyomás 0.3 Mpa (3 kgf/cm²) 
Tömlő  1.7m
Súly   2,9 - 3,0 kg

• H alakú duplafejű, elforgatható fúvókák
• választható egy és kétfejes permetezés  

(a kétfejű permetezés lehetővé teszi  
a nagy területű permetezést)

• a permetezés módja lehet porlasztás  
vagy folyamatos sugár (a porlasztás  
üzemmód optimális a növények  
közelében történő permetezéshez,  
míg a folyamatos sugár mód optimális  
a növények öntözéséhez/

• teleszkópos szórópálca,  
lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal 

• IP54-es besorolás  
por- és cseppálló szerkezet

• 3 LED-es üzemanyagszint jelző
• ívelt 5 literes nagy kapacitású tartály  
• azonnali indítás, környezetbarát, 
• zéró károsanyag-kibocsátás és  

rendkívül alacsony zajszint jellemzi    

- US053DZ:  
akku és töltő 

  nélkül szállítva!

75.90075.900 FtFt
US053DZ Bruttó ajánlott ár

DUS054Z   
akkumulátoros 18V LXT 
kerti permetező 

Akkumulátor 18V LXT  
Tartály méret 5L
Max nyomás 0.3 Mpa (3 kgf/cm²) 
Tömlő  1.7m
Súly   3,2 - 3,5 kg
DUS54DZ:  
akku és töltő  
nélkül szállítva!

75.90075.900 FtFt
DUS054Z Bruttó ajánlott ár

169.900169.900 FtFt
UD2500 Bruttó ajánlott ár

CE001GZ   
2x40Vmax XGT 
akkumulátoros  
gyorsdaraboló ► 
Teljesítmény   3,600 W
Fordulatszám   5,300/p
Max vágásvastagság    127mm 
Tárcsaátmérő    355mm
Akkumulátor   2x40Vmax XGT
Súly     12.3 - 14.1 kg

XGT BL AFT akkumulátoros 355 mm gyorsdaraboló. 127-mm-es maximális 
vágási vastagsággal. Pontosabb vágások, beépített LED munkalámpa.
Alacsony vibráció, elektromos fék. AFT technológia - az aktív visszacsatolás 
érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. 
XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott 
por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

- akku és töltő 
  nélkül szállítva!

429.900429.900 FtFt
DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár
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akkumulátoros talicska akkumulátoros földfúró 

DCU180Z  akkus talicska ► 
Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)   
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hárta)  0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly   44,8 kg

• erőkifejtés nélküli nehéz terhek 
mozgatására javasolt

• kettős LED-es munkafény
• változtatható sebességű  

kerék meghajtás
• opcionálisan talicska  

felépítmény 199008-0 
és szállítórács 199009-8 
is rendelhető hozzá

•  kerékfék megakadályozza  
a véletlen elmozdulást

•  (XPT) kiváló por  
és cseppálló borítás

• 2db 18V LXT Li-ion akku  
használatával az üzemidő  
duplájára növelhető  
(akku opcionálisan 
rendelhető)

• teherbírás 130 kg
• Ideális építési területeken és gazdasá-

gokban való használatra
• 2 sebesség előre 1hátra
• 5 km/h sebesség előre,  hátra 1 km/h
• max: 12 fokos emelkedő
• állandó fordulatszám-szabályozás 

automatikusan további teljesítményt 
biztosít a motor számára a terhelés 
alatt álló sebesség fenntartásához

• 18 V BL motor
• - Max üzemidő BL1860 120 perc

130kg
Maximális terhelhetőség

erőkifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
12°

Maximális emelkedő

Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE,  
ILLETŐLEG HÁTRAMENET

   ▲ Az akku tároló doboz  
akár két darab akku  
befogadását  
is lehetővé teszi.  
Két akku alkalmazásával  
a talicska üzemideje  
duplájára növelhető

◄ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító,  
és beállító funkció szinte egy helyen  
megtalálható

Akkus talicska ▲
     alapmodell

Akkus talicska ▲
rácsplató felépítmény 
Cikkszám: 199009-8 

(nem leszállított tartozék!)

Akkus talicska ▲
     talicska felépítmény

Cikkszám: 199008-0  
(nem leszállított tartozék!)

78.90078.900 FtFt
199008-0 Bruttó ajánlott ár

82.90082.900 FtFt
199009-0 Bruttó ajánlott ár451.900451.900 FtFt

DCU180 Bruttó ajánlott ár
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JELLEMZŐK:
•  nagy teljesítményű akkus földfúró 2db 18V LXT akku használatával
•  a talajban végzett fúrást a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő  

 fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
•  az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárat könnyen    

ki lehet mozdítani a fordított forgatással
•  könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
•  a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
•  (ADT) technológia  az optimális teljesítmény érdekében állítja be a   

 sebességet és a nyomatékot működés közben
•  szénkefe nélküli BL motor
•  2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)     
•  beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
•  lágyindítás funkció a sima indításhoz
•  XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás
  
• DDG460ZX7+327685-0 
  akku és töltő nélkül, 
   adapterrel szállítva! 

akkumulátoros földfúró 

227.900227.900 FtFt
DDG460ZX7 Bruttó ajánlott ár

DDG460   
2x18V LXT Li-Ion akkus földfúró ►
 
Akkumulátor 2x18V LXT Li-Ion  
Teljesítmény Laza szerkezetű talaj: 200 mm
  Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám Magas /alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max nyomaték Magas: 48 N·m
  Alacsony: 136 N·m
Méretek (HxSzxM) 840 x 607 x 223 mm
Súly  7,3 - 8,2 kg

DG001GZ08 / DG001GM108   
40V Max XGT Li-Ion akkus földfúró ►
 
Akkumulátor 40V Max XGT Li-Ion  
Teljesítmény Laza szerkezetű talaj:: 200 mm
  Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám Magas /alacsony: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max nyomaték Magas: 55 N·m
  Alacsony: 136 N·m
Méretek (HxSzxM) 836 x 605 x 199 mm
Súly  7,2 - 8,1 kg

JELLEMZŐK:
• a gumírozott markolat biztos fogást nyújt
•  kiegészítő fogantyú a munka könnyítésére
• többféle földfúrószár használata adapter segítségével
• az elektronikusan vezérelt BL - kefementes motornak köszönhetően jobb 

üzemidő és a feladatnak megfelelő sebesség érhető el
• a BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé
• változtatható 2 fokozatú sebesség (0-400 és 0-1 500 fordulat/perc)
• beépített tengelykapcsoló csökkenti a sérülésveszélyt és a gép károsodását
• lágyindítás, elektromos fék, LED-es segédfény elő és utánvilágítással
•  ADT és XPT technológia
  
• DG001GZ08 akku és töltő nélkül szállítva! 
• DG001GM108 1db 40V Max 4.0Ah  

akkuval és töltővel szállítva! 

329.900329.900 FtFt
DG001GM108 Bruttó ajánlott ár

4.0Ah1X

229.900229.900 FtFt
DG001GZ08 Bruttó ajánlott ár



42   KERTI féléves ajánlat

2022
KERTI 
ő s z - t é l

akkumulátoros metszőolló
egyéb kerti tartozékok 

olajok, földfúró tartozékok

•  sima egyenletes vágás
•  különösen éles, Japánban gyártott  

kovácsolt penge
•  egygombos pengenyílás beállítása
•  ergonómikus kialakítású fogantyú,  

lágy markolattal, mely könnyű  
irányíthatóságot kölcsönöz

•  XPT technológia, kiváló por és  
cseppálló borítás  

•  a felhasználás adatai  
„Android” alkalmazással 

   okostelefonon rögzíthetők  
és visszakereshetők

Állítható pengenyílás

• A penge nyílásszöge 2 fokozatban  
állítható az ág vastagsága szerint

DUP362PT2* / DUP362Z  
akkus metszőolló ►

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény  200 W
Vágásteljesítmény 33 mm
Max. penge nyitás  54mm
Vágási nyomaték  250 N
Zaj terhelés 70 dB(A) 
Zaj K téneyző 1.4 dB(A)
Vibráció szint 2.5 m/s²
Vibráció K tényező 1.5 m/s²
Méretek (HxSZxM) 305x43x106mm
Nettó súly:  0,77 - 0.82 kg

•  DUP362PT2  
 2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!  

   Akciós ajánlott ár: 514.900 Ft

• DUP362Z 
   akku és töltő nélkül szállítva!  
   Akciós ajánlott ár: 419.900 Ft 

Meggyőző 
teljesítmény
- 35%-al megnövelt nyomaték   
  az előd modell vágási  
  teljesítményéhez képest
- két 18V LXT Li-Ion akkumulátor  
  együttes használatával

körülbelül

71.000db 

vágási
teljesítmény

Ø15mm vastagságú 
szőlőágak esetén, 

BL1850B akkuval mérve!

vágás

körülbelül

+35% 

vágási
nyomaték

Nagyobb vágási nyomaték
a korábbi modell 

(DUP361) típushoz 
képest!

Kényelmes hátizsák hám

•  Kompakt és kényelmes hátizsák 
megkönnyíti a szűkösebb helye-
ken való munkákat is.

• Rendkívül jól illeszkedik a testhez 
megváltozott testartás esetén is 

• A vezető kábel bal vagy jobb 
oldalon is elvezethető

Kapcsoló doboz

• A doboz a vállövön található
 mely csipesszel rögzíthető
• be / ki főkapcsoló gombbal
• hibavisszajelző LED
 (túlterhelés, túlmelegedés,
 ill. az akkumulátor kapacitására 

vonatkozó figyelmeztetés stb.)

Vezérlő doboz

• Két db akkumulátor  
és a vezérlő a hátizsákban

Ø25mm Ø33mm

Ø25mm Ø33mm

Félig nyitott penge

Teljes nyitott penge
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egyéb kerti tartozékok 
olajok, földfúró tartozékok

Megnevezés Kép Kiszerelés  Cikkszám
 Bruttó 
ajánlott 
ár/db

 Bruttó 
ajánlott 

ár/l

lánckenő 
olaj 1l 195093-1  2 390 Ft 2 390 Ft/l

lánckenő 
olaj 5l 988003258  10 990 Ft 2 198 Ft/l

lánckenő 
olaj biotop 1l 980008610  2 990 Ft 2 990 Ft/l

lánckenő 
olaj biotop 5l 980008611  13 490 Ft 2 698 Ft/l

►  Olajok

Megnevezés Kép Cikkszám Bruttó  
ajánlott ár

DDG földfúrószár 
100x800mm E-07294  38 790 Ft 

DDG földfúrószár 
150x800mm E-07303  45 490 Ft 

DDG földfúrószár 
200x800mm E-07319  53 890 Ft 

DDG hosszabbító rúd 
540mm E-07325  12 390 Ft 

csapszeg  
DDG földfúróhoz E-07331  1 290 Ft 

BBA földfúrószár 
80x800mm P-49155  39 290 Ft 

BBA földfúrószár 
100x800mm P-49161  40 490 Ft 

BBA földfúrószár 
120x800mm P-49177  41 590 Ft 

BBA földfúrószár 
150x800mm P-49183  42 790 Ft 

BBA földfúrószár 
180x800mm P-49199  43 890 Ft 

BBA földfúrószár 
200x800mm P-49208  45 090 Ft 

BBA földfúrószár 
vágóél 80mm BB600470  5 490 Ft 

BBA földfúrószár 
vágóél 100mm BB600150  5 890 Ft 

BBA földfúrószár 
vágóél 120mm BB600450  5 990 Ft 

BBA földfúrószár 
vágóél 150mm BB600170  6 090 Ft 

BBA földfúrószár 
vágóél 180mm BB600460  6 290 Ft 

BBA földfúrószár 
vágóél 200mm BB600180  6 390 Ft 

BBA fúróhegy BB750750  6 890 Ft 

BBA 
hosszabbító rúd P-49214  21 990 Ft 

►  Földfúró tartozékok



191U13-9
2db 40Vmax 5,0Ah Li-Ion akkumulátor  

+ duplaportos akkutöltö Makpac kofferban. 
(BL4050F, DC40RB)

Bruttó ajánlott ár: 314 990 Ft

191U42-2
4db 40Vmax 5,0Ah Li-Ion akkumulátor  

+ duplaportos akkutöltö  
Makpac kofferban. (BL4050F, DC40RB)

Bruttó ajánlott ár: 526 990 Ft

630B63-0
40Vmax XGT Li-ion gyorstöltő 

DC40RA

Bruttó ajánlott ár: 45 790 Ft

191N09-8 
40Vmax XGT Li-ion gyorstöltő DC40RB 

kétportos

Bruttó ajánlott ár: 91 990 Ft

197396-9
12V max CXT 2,0Ah Li-ion  

akkumulátor BL1021B
 

Bruttó ajánlott ár: 17.990 Ft

197406-2
12V max CXT 4,0Ah Li-ion  

akkumulátor BL1041B
 

Bruttó ajánlott ár: 25.990 Ft

632F01-2
18V LXT 2,0Ah Li-ion akku-

mulátor BL1820B BULK

Bruttó ajánlott ár: 29.990 Ft

632F15-1
18V LXT 5,0Ah Li-ion akku-

mulátor BL1850B BULK
 

Bruttó ajánlott ár: 39.990 Ft

197422-4
18V LXT 6,0Ah Li-ion akku-

mulátor BL1860B BULK

Bruttó ajánlott ár: 44 990 Ft

2.0 Ah 4.0 Ah 2.0 Ah 5.0 Ah 6.0 Ah

191L29-0
40Vmax XGT 2,0Ah Li-ion  

akkumulátor BL4020

Bruttó ajánlott ár: 57 990 Ft

632N82-4 
40Vmax XGT 2,5Ah Li-ion  
akkumulátor BL4025 BULK

 
Bruttó ajánlott ár: 62 990 Ft

632N72-7 
40Vmax XGT 4,0Ah Li-ion  
akkumulátor BL4040 BULK

 
Bruttó ajánlott ár: 85 990 Ft

632R45-4
40Vmax XGT 5,0Ah Li-ion  
akkumulátor BL4050 BULK

Bruttó ajánlott ár: 114 990 Ft

2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 5.0 Ah

197363-4
12V max CXT Li-ion akkumulátor 

töltő DC10SB

Bruttó ajánlott ár: 27 590 Ft

195584-2
DC18RC akkumulátor töltő 

14,4V-18V Li-ion LXT (gyors)

Bruttó ajánlott ár: 29 990 Ft

196933-6
DC18RD akkumulátor töltő 14,4V-18V 

Li-ion KÉT PORTOS LXT (gyors)

Bruttó ajánlott ár: 69 990 Ft

191C10-7
ADP10 XGT töltőadapter LXT 

akkuhoz

Bruttó ajánlott ár: 19 990 Ft

191R06-8
64Vmax Li-Ion akkumulátor 4,0Ah

Bruttó ajánlott ár: 139 900 Ft

191W19-9
64Vmax Li-Ion akkumulátortöltő

Bruttó ajánlott ár: 49 900 Ft

4.0 Ah

Akkumulátorok 
és töltők


