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Geschiedenis

Geschiedenis –
Het verhaal van WOLF-Garten
Vanaf het begin zijn het de kleine uitvindingen die WOLF groot maken. Een van de eerste producten onder de naam
WOLF is de trekhak, een werktuig, gebruikt in de landbouw. Gregor Wolf ontwikkelde deze in 1927 in de door zijn
vader August Wolf opgerichte ijzerwarenfabriek. Het idee werd geboren op de terugweg vanaf een bouwplaats.

Na deze innovatie volgden er meer. Sinds 1943 draagt de fabriek de naam WOLF Geräte GmbH en is in 1953 de eerste
onderneming in Europa die gazonmaaiers produceert met roterende messen. WOLF brengt in 1958 de eerste elektrische maaier op de Europese markt en ontwikkelt in 1975 de meest geluidsarme benzinemaaier van de wereld.

Door de jaren heen profileert WOLF zich steeds meer als een merk in de “groene sector”. WOLF Geräte groeit uit tot
WOLF-Garten, een onderneming met producten en machines van de hoogste kwaliteit. De meest intensieve onderzoeken en ontwikkelingen vinden plaats in eigen instituten en dragen bij aan de groeiende onderneming die zich
steeds verder uitbreidt in meerdere marktsegmenten.

Meerdere wereldnieuwigheden hebben bijgedragen aan de grote naamsbekendheid die het rood/gele merk bezit. Het
opvallende gele wolvenkopje op de rode achtergrond is uitermate herkenbaar voor de consument. Mede hierdoor is het
multi-star® systeem van WOLF-Garten een groot succes geworden: het is al meer dan 30 jaar op de markt en nog steeds
populair door de goede kwaliteit en het complete aanbod. Daarnaast ontwikkelt WOLF-Garten gazonmaaiers waarmee
men kan maaien en mulchen en brengt de eerste hybridemaaier (elektro + accu) op de markt. Als een van de eerste aanbieders brengt WOLF-Garten een compleet gazonmaaier assortiment, van kooimaaier tot veelzijdige benzine zitmaaier.
Met de vele handgereedschappen en machines biedt WOLF-Garten producten voor elk seizoen.

In tijden van klimaatveranderingen maakt ook WOLF-Garten zich sterk voor milieuvriendelijke technologieën en
producten. Het BluePower programma is aanwezig in de meeste productsegmenten en biedt producten voor de
consument die het milieuaspect hoog in het vaandel hebben staan.
Talrijke producttesten en vergelijkingstesten in heel Europa hebben de afgelopen jaren bewezen dat de consument
uitermate tevreden is over de kwaliteit en de functionaliteit van de producten van WOLF-Garten. Daarnaast is het
belangrijk te weten dat het uitgangspunt om het werken in de tuin te verlichten en plezierig te maken, als een ‘groene
draad’ door de onderneming loopt. Dit doel wordt volledig gesteund door onze medewerkers. Zij zorgen voor de
bekende betrouwbaarheid, de hoge kwaliteit en de onuitputtelijke innovatie van WOLF-Garten.
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Producten met dit logo die tijdens
de waarborgperiode een technisch
defect vertonen, mogen vervangen
worden door een nieuw toestel
(ze worden dus niet hersteld). De
garantieaanvragen dienen via
www.graham.be te gebeuren
volgens de aanvraagprocedure
voor waarborg, net zoals bij
andere garanties.
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Innovaties
Vooruitgang voor de mens en
zijn omgeving
U kent WOLF-Garten als merk dat haar jarenlange ervaring laat zien in
haar producten en voortdurend innoveert. Naast technologische vooruitgang, bieden wij ook steeds meer milieuvriendelijke producten voor
in en om huis en tuin.

Meer Plus-X-Awards ontving WOLFGarten voor de volgende producten:
Takkenschaar POWER CUT RS 900 T

Snoeischaren RR 4000, RS 4000, RR 2500, RS 2500, RR 1500

Innovatie is meer
Hoge kwaliteit, veiligheid, aantrekkelijk design, overtuigende functionaliteit en krachtverlichtende ergonomie zijn de belangrijkste kenmerken van de innovaties van WOLF-Garten:
3-in-1 hark DR-M

Kwaliteit “Made in Germany”
Daar schuilt meer achter dan alleen de herkomst van de producten.
Namelijk ook zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Aantrekkelijk design
Overtuigende functionaliteit en een aantrekkelijk design zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een mooi uitziend product is enkel nuttig
als de functionaliteit ook overtuigt.

5-in-1 Accuproducten 700-serie

Ergonomie
Ergonomische aspecten zijn belangrijk voor elk product, vooral voor
het sparen van de gewrichten en de rug. Dit is namelijk doorslaggevend voor het plezier waarmee men in de tuin werkt!

Telescopische accusnoeischaar RR-T 6000

Veiligheid
Daarbij gaat het altijd om de veiligheid van de persoon tijdens het
gebruik van een product. WOLF-Garten biedt die zekerheid door
gebruik van de beste kwaliteit grondstoffen en materialen.

Elektrische kettingzagen CSE 2035/2240

Plus-X-Award: meest innovatieve merk van 2012
De Plus-X-Awards worden uitgereikt aan de fabrikanten van producten
met een hoge innovatiewaarde. Hierin telt mee: innovatie, hoge kwaliteit, design, gebruiksgemak, functionaliteit, ergonomie en milieu.
De titel: Meest Innovatieve Merk is de hoogste titel die een merk kan
behalen in de Plus-X-Awards. Deze titel werd in 2012, net als in 2011
uitgereikt aan WOLF-Garten!
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WOLF-Garten is zeer tevreden met deze onderscheidingen en we
zullen er ook in 2014 weer naar streven om onze inspanningen op
deze manier beloond te zien worden!

Onderscheidingen

Uitblinkers! Waarom onze producten
zulke goede resultaten behalen
Testwinnaars en aanbevelingen – de overtuigende resultaten van vergelijkingstesten en gebruikerstesten zijn de beste complimenten. In
elk productsegment, voor verschillende categorieën.
Of onze producten getest worden door “Stiftung Warentest”, vergeleken worden in DHZ magazines zoals “Selbst ist der Mann” en “Heimwerker-Praxis”, of onderscheidingen ontvangen van consumentenmagazines, waaronder “Garten-Zeitung” en “Familienheim und Garten”,
het draait altijd om de gebruiksvriendelijkheid en de prijs/kwaliteit verhouding van de producten.

Ergonomische serie

selbsT AusprobIerT

FAZIT:
bewertet mit „seHr GuT“
Ausgabe 7/2013

Elektrische haagschaar HSE 55 V
WOLF-Garten
HSE 55 V

gut
Gesamturteil:

Ausgabe 03/2013

www.selbst.de

LI-ION POWER 37 accumaaier

BluePower 37 E
gazonmaaier

Finesse 30
grasschaar

PRAXISTEST

EMPFEHLUNG
Note GUT (1,8)
Ausgabe 3/2012

www.selbst.de

Portax tuincaddy

BluePower 40 E gazonmaaier

Für Sie

PRAXISTEST

TESTSIEGER
Note GUT (2,4)
Ausgabe 4/2012

www.selbst.de

getestet
_____

Unser Urteil: sehr

gut

Testsieger im
FuG-Langzeittest 2012:

Wolf-Garten
BluePower 40E
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Nieuwigheden
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Overzicht nieuwigheden 2014
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AMBITION ROBO SCOOTER®
400 en 600
De ROBO SCOOTER® heeft twee nieuwe modellen en
een nieuw dynamisch design:
AMBITION ROBO SCOOTER® 400 voor gazonoppervlaktes tot 400m² en AMBITION ROBO SCOOTER® 600 voor gazonoppervlaktes tot 600m².
De ROBO SCOOTER® werkt zo snel en stil dat u hem nauwelijks opmerkt. Door zijn geoptimaliseerde motor en messen kan hij nog hoger
gras aan. Het resultaat, een perfect bijgewerkte tuin en meer tijd voor u om er van te genieten.
Meer informatie over de nieuwe ROBO SCOOTER®
vindt u in Hoofdstuk 4.
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De nieuwe generatie
benzinemaaiers

De nieuwe benzinemaaiers van WOLF-Garten helpen u de klus eenvoudig te klaren. De
sterke motoren zorgen voor de kracht die nodig is. Uiteraard zijn de nieuwe WOLF-Garten
gazonmaaiers te verkrijgen in de vertrouwde secties: SELECT, AMBITION en BluePower.
De nieuwe AMBITION en BluePower benzinemaaiers zijn uitgerust met het “Advanced Cut
and Collect System”. Het creëert een mooi maaipatroon en zorgt voor een geoptimaliseerd
transport van het gemaaide gras.

De nieuwe elektrische
maaier AMBITION 32 E
De nieuwe gazonmaaier AMBITION 32 E maakt het WOLF-Garten assortiment van elektromaaiers
af. Met een maaibreedte van 32 cm. Is het uitermate geschikt voor kleinere gazonoppervlaktes.
Meer informatie over gazonmaaiers vindt u in Hoofdstuk 4, vanaf pagina 68.
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Nieuwe verticuteerders
voor een goed
onderhouden gazon
Verticuteer uw gazon voor goede ventilatie en voorkom vervilting. Dit is het beste
recept tegen schimmels en mossen. De nieuwe benzine en elektrische verticuteerders van WOLF-Garten zijn verkrijgbaar in SELECT en AMBITION serie. Alle nieuwe
verticuteerders hebben drie functies in één machine: mosharken, verticuteren en
het verzamelen van het geverticuteerde materiaal.
Meer informatie over de nieuwe verticuteerders vind u in Hoofdstuk 4, pagina 66.
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Veelzijdige trimmers

De nieuwe elektrische trimmers van WOLF-Garten kunnen hoog gras of ongecontroleerde groei in alle hoeken en gaten bereiken, zonder benzine. WOLF-Garten
trimmers zijn efficiënt en eenvoudig in gebruik. De loopwielen helpen om op koers
te blijven, terwijl u langs randen trimt en stellen u in staat om de exacte hoogte in
het gehele trimgebied te behouden. De 90 ° kantelbare kop is een andere nuttige
functie.
Meer informatie over de elektrische trimmers vind u in Hoofdstuk 3, pagina 50.

Nieuw in het
WOLF-Garten assortiment:
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Elektrische en
benzine bladblazers

Met onze gloednieuwe bladblazers kunt u grote hoeveelheden bladeren verzamelen in minimale tijd met minimale inspanning. Comfort functies zoals wiel
ondersteuning en ergonomische handgreep maken het reinigen van uw gazon
of oprit nog eenvoudiger.
Meer informatie over de nieuwe bladblazers vindt u in Hoofdstuk 3, pagina 54.
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Hoofdstuk 1 | Graszaad en meststoffen

Het aanleggen van een nieuw gazon en
gazonrenovatie – de professionele manier:
Een nieuw gazon aanleggen: Zo moet het!
1

1

Gazonrenovatie
zonder graven in
maar 6 weken.

Gedurende de maand maart of april ... Bewerk de bodem
Eerst moet u de bodem omgraven met een spade (AS-F) en een
spadevork (AG-F), of met een bodemfrees. Belangrijk: U moet de
bodem ongeveer 2 tot 3 weken laten rusten.

De speciale herstelmix bestaat uit
hoge kwaliteit zaadmixen met

2

startermest en transformeert uw
“probleemgazon” in een droom

Na de rustperiode van 2 tot 3 weken
aan het einde van april / begin mei ... Graven en verkruimelen

gazon in 6 weken.

Afhankelijk van de oppervlakte van de tuin, kunt u het grondwerk doen met gebruik van de multi-star® gereedschappen, of
de praktische gemotoriseerde bodemfrezen en cultivators.

3

1

Vanaf een bodemtemperatuur
van +10°C in mei ... Zaai, bemest en bedek

2

Bereid een optimaal zaaibed voor, door

grondig te verticuteren, bij voorkeur meerdere

Zaai het graszaad met behulp van onze strooier of universele strooier.
Deze gereedschappen kunnen ook gebruikt worden voor het verspreiden van de startermest. Bedek na het zaaien en bemesten de zaden
met turf om te voorkomen dat vogels ze opeten, geef ze daarna water.

4

Maai het gazon erg kort, d.w.z. tot aan de

grasmat.

keren en dwars, om vervilting en slecht gras te
verwijderen. Verwijder de verticuteerresten uit het
gazon.

3

Geef regelmatig water in de weken na het zaaien

Breng onze speciale renovatie mix "Pre-

mium" of "Slijtvast" aan en dek het ingezaaide

Zorg voor voldoende vocht, met name in de 3 weken na het
zaaien. Het is belangrijk dat de bodem niet droog wordt, dit
kan de gevoelige zaailingen uitdrogen. Water tot 5 keer per dag
gedurende 10 min.

gebied af met een dun laagje turf.

4+5

Ga verder met de volgende stap-

pen als eerder beschreven voor de aanleg van een
nieuw gazon. Wij bieden u een kiemgarantie en

5

durven een dicht, weelderig en schaduw-resistent

In juni, als het gazon 8 tot 10 cm hoog is ... Eerste keer maaien

groen gazon te voorspellen!

Bij de eerste keer maaien moeten de grassprieten
tot 5 cm ingekort worden.

Wat moet wanneer gedaan worden
Maand

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

Maaien
Verticuteren
Wieden
Bemesten
Water geven
De periodes die donkergroen gemarkeerd zijn, tonen de belangrijkste seizoenen voor de desbetreffende taak.
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Graszaad

Siergazon
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Zeer geschikt voor
schaduwrijke plaatsen

T-ACT

Dik, weelderig droomgazon dat voldoet
aan de hoogste eisen

Toepassingsperiode:
›› April – oktober

›› Beschikt over een uniek graszaadmengsel, dat zeer
geschikt is voor schaduwrijke plaatsen
›› Met dit unieke mengsel groeit het gazon extreem dicht en 		
verdringt daardoor mos en onkruid
›› Eenvoudig, snel en doeltreffend in het gebruik
›› Extreem dicht en stevig
›› Zeer zacht en veerkrachtig
›› Weinig maaiafval door breedte- in plaats van hoogtegroei
›› Geschikt voor alle bodemsoorten

Verpakkingen:

LP-N 25

voor 25 m2
in een doos
19,80*/kg

LP-N 50

voor 50 m2
in een doos
17,00*/kg

9,90

*

17,00

*

Ref. LPN25 VE:8*

4 009269 382199
Ref. LPN50 VE:8*

4 009269 382403

Speelgazon
Geschikt voor alle bodemsoorten

Verpakkingen:

LF 10

voor 10 m2
in een pak
20,00*/kg

Ref. LF10 VE:20*

voor 25 m2
in een pak
18,50*/kg

Ref. LF25 VE:8*

voor 50 m2
in een pak
15,50*/kg

Ref. LF50 VE:8*

LF 100

voor 100 m2
in een pak
13,25*/kg

Ref. LF100 VE:3*

LF 500 / 500P

voor 500 m2
in een pak
9,30*/kg

Ref. LF500/LF500P VE:2*/20*

4,00

LF 25
CH

9,25

2
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D

T-ACT

*

›› Ideaal als speelgazon
›› Snel dicht en extreem belastbaar
›› Kiemt snel, al na enkele weken te
gebruiken
›› Makkelijk te onderhouden
›› Geschikt voor alle bodemsoorten
›› Ook zeer geschikt voor het inzaaien
van kale plekken

LF 50

*

15,50

*

26,50

*

93,00

*

Siergazon

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs
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Toepassingsperiode:
›› April – oktober

S

SE

Siergazon
›› In 6 weken een droomgazon zonder omspitten
›› Het nieuwe gazon wordt extreem dik en sterk
›› Geschikt voor zon én schaduw
›› 2-in-1 systeem: speciaal graszaadmengsel met
WOLF-Garten startersmest
›› Eenvoudig, snel en doeltreffend in het gebruik
›› Bevat een speciaal graszaadmengsel dat zeer geschikt
is voor schaduwrijke plaatsen

2

Zeer geschikt voor schaduwrijke plaatsen

T-ACT

Verpakkingen:

L 50 SH

voor 50 m2
in een pak
10,88*/kg

Ref. L50SH VE:4*

L 100 SH

voor 100 m2
in een pak
8,86*/kg

Ref. L100SH VE:3*

24,50

*

39,90

*

4 009269 381086

4 009269 381093

Graszaad en meststoffen | Graszaad | Gazonbemesting | Organische gazonmest | Langwerkende gazonmest

Speelgazon
Zeer geschikt voor schaduwrijke plaatsen
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Speelgazon
›› Voor het vernieuwen van oude en slechte
stukken in uw gazon zonder omspitten
›› Gazondichtheid: ca. 80.000 grassprieten per m²
›› 2-in-1 systeem: speciaal graszaadmengsel met
WOLF-Garten startersmest
›› Binnen 6 weken ontstaat er een zeer sterk
nieuw gazon
›› Zeer geschikt voor het geheel of gedeeltelijk
›› vernieuwen van het gazon
›› Eenvoudig, snel en doeltreffend in het gebruik
›› Snel dicht en uiterst belastbaar
›› Makkelijk te verzorgen en geschikt voor alle
bodemsoorten

Toepassingsperiode:
›› April – oktober
Verpakkingen:

L 25 F

15,50

L 50 F

*

22,50

*

L 100 F

33,00

*

voor 25 m2
in een pak
13,77*/kg

Ref. L25F VE:5*

voor 50 m2
in een pak
10,00*/kg

Ref. L50F VE:4*

for 100 m2
in een pak
7,33*/kg

Ref. L100F VE:3*

4 009269 381116

4 009269 381123

4 009269 381130

Gazonbemesting
Voor de snelle, initiële ontwikkeling van jonge gazons
Alles wat een nieuw gazon nodig heeft
›› Afgestemd op een snelle aanvangs werking bij jonge grasplanten
›› Verhoogt een snelle werking bij nieuw ingezaaid gazon
›› Het gazon is sneller bruikbaar doordat de grasnerven zich sneller sluiten
›› Het hoge fosforgehalte zorgt voor een krachtige wortelvorming, vroege vorming van
zijscheuten en een dichte en gelijkmatige groei
›› 18% stikstof, 24% fosfor, 6% kalium
›› Gazon mix voor grote oppervlaktes, 70.000 – 90.000 scheuten / m²
Verpakking:

LY 50

7,50

*

Langwerkende
gazonmest

VE = verpakkingseenheid

voor 50 m2
in een pak
6,00*/kg

Ref. LY50 VE:7*

4 009269 384780

Gazonbemesting
Gazonmeststof

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

70

LANGWERKEND EFFECT

TOT

›› Exclusief van WOLF-Garten
›› Snelle aanvangswerking
›› Gedoseerde afgifte van
voedingsstoffen
›› Langdurige werking tot 70 dagen
›› Optimale bemesting met snelle
aanvangswerking
›› Zorgt voor een dicht, groen en
veerkrachtig gazon
›› 26% stikstof, 5% fosfor, 8% kalium,
3% magnesium

Prijs*= Adviesprijs

DAGEN

Verpakkingen:

LX-N 50

voor 50 m2
in een pak
7,50*/kg

LX-N 100

voor 100 m
in een pak
5,95*/kg

7,50

*

11,90

*

Ref. LXN50 VE:7*

4 009269 384544
2

Ref. LXN100 VE:6*

4 009269 384582
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Graszaad en meststoffen | Gazon meststof | Gazonmest en onkruidbestrijding | Gazonmest en mosbestrijder | Turbo Green

Langwerkende gazonmeststof voor 70 dagen
Blijvende aanvoer van voedingsstoffen voor een actieprijs
Zorgt voor de basislevering
van voedingsstoffen

70

LANGWERKEND EFFECT

TOT

DAGEN

›› Effectieve periode: tot drie maanden na de toepassing
›› Voor een dik en gezond gazon
›› Met magnesium voor een beter gazon
›› 24% Stikstof, 3% Fosfaat, 6% Kaliumoxide
›› Merk kwaliteit voor een actieprijs
Toepassingsperiode:
›› Maart - september

Gazonmest
en onkruidbestrijding

Gazonmest
en mosbestrijder

Turbo Green

Verpakkingen:

L-PF 300

zak voor
300 m²
4,73*/kg

Ref. LPF300 VE:1

LPF 300 P

zak voor
300 m²
4,73*/kg

Ref. LPF300P VE:35*

LPF 750

zak voor
750 m²
3,33*/kg

Ref. LPF750 VE:1

LPF 750 P

zak voor
750 m²
3,33*/kg

Ref. LPF750P VE:35*

25,50

*

25,50

*

45,00

*

45,00

*

2-in-1: Mosbestrijder en gazonmest
Effectief tegen zwaar geteisterde mos gazons
Versterkt het gazon en
verwijdert mos effectief
›› Bevrijdt het gazon van de meest
voorkomende onkruiden
›› Bij pas ingezaaide gazons bruikbaar
na 3 maanden
›› Werkt via blad en wortel binnen
2-3 weken
›› Zorgt voor een gezond en dicht gazon
›› Werkzame stoffen 0,7%, 2-4D en
0,1% Dicamba, 20% stikstof,
5% fosfor, 8% kalium

Toepassingsperiode:
›› Medio mei tot medio september
Verpakkingen:

SQ 50

voor 50 m2
12,40*/kg

SQ 100

voor 100 m2
8,80*/kg

SQ 250

voor 200 m2
6,00*/kg

15,50

*

22,00

*

45,00

*

Ref. SQ50 VE:5*

4 009269 384803
Ref. SQ100 VE:4*

4 009269 384858
Ref. SQ250 VE:2*

4 009269 384865

2-in-1: Mosbestrijder en gazonmest
Effectief tegen zwaar geteisterde mos gazons
Versterkt het gazon en
verwijdert mos effectief
›› Bevrijdt het gazon van de meest
voorkomende onkruiden
›› Bij pas ingezaaide gazons bruikbaar
na 3 maanden
›› Werkt via blad en wortel binnen
2-3 weken
›› Zorgt voor een gezond en dicht gazon
›› Werkzame stoffen 0,7%, 2-4D en
0,1% Dicamba, 20% Stikstof,
5% Fosfor, 8% Kalium

Toepassingsperiode:
›› Medio mei tot medio september
Verpakkingen:

SW 50

voor 50 m2
in een pak
6,00*/kg

SW 100

voor 100 m2
in een pak
5,00*/kg

SW 200

voor 400 m2
in een pak
4,21*/kg

10,50

*

17,50

*

59,00

*

Ref. SW50 VE:6*

4 009269 384261
Ref. SW100 VE:3*

4 009269 384278
Ref. SW200 VE:1

4 009269 384896

Meststof Turbo Green Gazon
Maakt het gazon stralend diepgroen binnen 24 uur!
Versterkt het gazon en
verwijdert mos effectief
›› Het volstaat de literfles direct op de
tuinslang te bevestigen (deze past op
elk gangbaar slangstuk), de kraan
open te draaien, de schakelaar op On
te zetten en te sproeien
›› Een fles van 1L laat toe een gazonoppervlakte van 100 m2 in slechts
3 minuten te behandelen !
›› Vloeibare meststof NPK15-0-0
plus ijzer.
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VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

Verpakkingen:

P 549

Fles voor
100 m²
10,00*/L

Ref. P549 VE: 72*

TRG 24

Fles voor
100 m²
10,00*/L

Ref. TRG24 VE: 12*

10,00

*

10,00

*

Graszaad en meststoffen | Strooigereedschappen en slangenwagens

Strooigereedschappen

WE-B

WE 330
›› Strooibreedte: 41 cm
›› Inhoud: 15 l.

›› Strooibreedte instelbaar van 0.5 m tot 2.5 m
›› Batterij aangedreven

Art.nr: 5429000 VE: 6*

34,00

*

4 009269 542906

Perfect strooiwagen

WE 430
›› Strooibreedte:
43 cm
›› Inhoud:
20 l.

Art.nr: 5455000 VE: 6*

33,00

*

Slangenwagens

Art.nr: 5450000 VE: 1

99,90

*

4 009269 545518

4 009269 545006

Slangenwagen “Maxi de Luxe”
WS 80 Z

Gegalvaniseerd en
roestbestendig
›› Capaciteit: voor 80 m ½” –
of 50 m ¾” - slangen
›› Hoge kwaliteit, roestbestendig,
verzinkte afwerking

Ref. WS80Z VE:1

135,00

*

Slangenwagen
WS 80 W

4 009269 291422

Aansluitslang voor haspel WS 80 W
Verzinkte slangenwagen
met tuinslang
›› Zoals WS 80 Z, maar:
›› Voorzien van:
›› 50 m 5/8’’ opgerolde, geweven tuinslang
(weerstaat aan druk tot 20 kg/cm2),
›› gemonteerde snelkoppelingen in vernikkelde
messing Colortap,
›› met rubber omhulde revolverlans en frontale
greep voor meer comfort.

089111

Tuinslang
›› Tuinslang 1,5 m 5/8’’, voorzien van
2 gemonteerde snelkoppelingen in
vernikkeld messing

Ref. WS80W VE: 1

155,00

*

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. 089111 VE: 5*

16,50

*

4 009269 291415

Prijs*= Adviesprijs
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Onveranderde kwaliteit en
ontzettend geliefd: Het veelzijdige
multi-star® klik-systeem
Iedereen die wel eens met het multi-star® klik-systeem van WOLF-

Het brede assortiment biedt producten voor elk karwei in en om

Garten gewerkt heeft, wil het niet meer missen. Kies de juiste steel bij

het huis en in de tuin: van bodembewerking en gazonverzorging tot

de lichaamslengte van de tuinier en verwissel het gereedschap met

het reinigen van huis en terras en het snoeien van takken in hoge

één klik! De 3 korte, 9 lange en 2 variabel in lengte te verstellen stelen

bomen. Het goed doordachte opbergsysteem biedt een uitkomst

komen tegemoet aan de verschillende toepassingen in verhouding tot

voor plaatsbesparend opbergen in tuinhuis, garage of kast.

2

de lichaamslengte van een persoon. Vervaardigd uit licht aluminium,
duurzame kunststof of natuurlijk hout, te combineren met meer dan 80
verschillende gereedschappen.

multi-star®: spaart uw rug
• Verwissel het gereedschap eenvoudig en snel met één klik
• Kies de steel die bij uw lichaamslengte past en werk ergonomisch verantwoord
• Veelvuldig bekroond met prijzen voor innovatie en gebruikscomfort
• Werk tot op 5 meter hoogte zonder het gebruik van een ladder en voorkom
hiermee onnodige ongevallen bvb. bij het schoonmaken van een besneeuwd dak.

Gewaarborgde kwaliteit met
10 jaar garantie
Alle producten uit het multi-star® assortiment zijn ‘Made in Germany’.
Dit voorziet u van producten vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit, zorgt voor het grootste gebruiksgemak en biedt innovatieve
functionaliteit. Hiervoor geven we niet alleen ons woord, maar bieden we
ook 10 jaar garantie op alle producten van multi-star®, multi-star® mini,
multi-star® werken op hoogte, handgereedschappen en snoeischaren
(zie hoofdstuk 3).
Met uitzondering van slijtende delen zoals stelen, veren en messen.
17
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Eenmaal “geklikt” wilt u niks
anders meer

Gelooft u in liefde op het eerste gezicht? Wij geloven in eeuwige
loyaliteit na de eerste klik. In 1982, bracht WOLF-Garten een
revolutie in het tuinieren teweeg met multi-star®, het modulaire
tuin gereedschap systeem. Sindsdien willen honderdduizenden
mensen niets liever dan dit systeem.
18

In principe is het multi-star® systeem ontworpen om te kunnen werken
op verschillende lengtes, waarop verschillende gereedschappen
kunnen worden geklikt. Bijvoorbeeld, diverse bodemvoorbereiding
gereedschappen, boomverzorgingsproducten of schoonmaakuitrusting,
evenals netten voor vijvers. Multi-star® is ook verkrijgbaar in miniformaat voor praktische balkon verzorging, er zijn ook ijskrabbers en
sneeuw scheppen in het WOLF-Garten winterprogramma. Het systeem
vereist weinig opslagruimte: dankzij de verscheidenheid van opties,
heeft u altijd het optimale gereedschap bij de hand.
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7 stelen voor iedere lengte en activiteit
Meer dan 80 verschillende toebehoren kunnen worden gecombineerd met 8 verschillende
stelen, die zijn ontworpen voor diverse toepassingen. Sommige stelen zijn verkrijgbaar
in meerdere lengtes om de juiste ergonomische grip te bieden voor gebruik op
verschillende hoogten.
1. Handgreep (15 cm)
2. Ministeeltje (25 cm)
3. Aluminium korte steel (35 cm)
4. Hoge kwaliteit aluminium universele steel (in 140 cm + 150 cm)
5. Essenhouten steel (in 140 cm + 150 cm + 170 cm) 		
6. 	 Aluminium D-steel voor duwgereedschappen (85 cm)
7. Vario steel met telescopische functie
(tot 2 m, 3 m en 4 m)

2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

multi-star®: spaart uw rug
De meeste mensen ervaren af en toe steken in de rug. Dit herinnert ons eraan hoe belangrijk een goede houding is. Het multi-star®-systeem ondersteunt u dankzij de variërende
lengtes in stelen, zodat u rechtop en ontspannen kan blijven bij het tuinieren. Onze
gereedschappen voor grondbewerking zijn ontworpen met een speciale precisie-hoek
om inspanning te besparen en zo kunt u op een constant niveau in de tuin werken.

“Made in Germany”
Kwaliteit bereid tot
elke uitdaging
Ergonomische vormen gecombineerd met
hoogafgewerkte materialen, aangevuld
met maximale functionaliteit, dat zijn de
bewezen kenmerken van WOLF-Garten
handgereedschappen. Ze zijn gemaakt van
zeer resistent kwaliteitsstaal, dat praktisch
onaangetast blijft voor jaren. Deze gereedschappen zijn een investering, die het u
mogelijk maakt de meest extreme bodems
te bewerken. De gegal-vaniseerde, drie
dubbel verzegelde oppervlakken
beschermen de gereedschappen
tegen corrosie en andere gevaren.
Dit is een ander kwaliteitskenmerk

1

2
3

“Made in Germany”!
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Welk type grond
heeft u?
Lichte, zandbodem
Fijn, licht en doorlatend.
Kan worden bewerkt met weinig inspanning. Water regelmatig,
dan zult u gemakkelijk
profiteren van de
voordelen van deze
grond.
Zware kleigrond
U kunt hem herkennen aan de korst die
zich kenmerkend vormt wanneer hij uitdroogt. Water dringt slechts langzaam
door en wortels en tuiniers hebben het
zwaar. Als u zand inwerkt
en de grond goed
verlucht zal dit de
kwaliteit enorm
verbeteren.
Middelzware leem bodem
U heeft geluk! Hij bestaat uit een goede
combinatie van klei en zand,
ondersteunt wortels goed,
en kan gemakkelijk lucht
en water opnemen.
Hij is ook vrij eenvoudig
om te bewerken.

Bodemvoorbereiding:

Wat een tuin nodig
heeft in de lente
Een goede bodem is de beslissende sleutel tot een droomtuin. Door enige tijd aan
uw tuin te besteden vanaf februari zal de natuur u het hele jaar rond belonen.
De gereedschappen en stelen uit het multi-star® systeem zijn perfect
geschikt voor wat u en uw grond nodig heeft.
Febr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Sept.

1.Opbreken van de grond
2. Verkruimelen
3. Zaaien en planten
4. Losmaken
5. Bemesten
6. Wieden

De donker gekleurde maanden geven het belangrijkste seizoen voor het vermelde werk.

Praktische tip: pH waarde test
Voor elke nieuwe beplanting identificeert u best de pH-waarde
van uw grond met een set van uw tuin leverancier.
Bijvoorbeeld : rozen gedijen met een pH waarde van 5,5-7,0,
terwijl rododendrons alleen bloeien met een waarde van 4,2-5,5.

20

Aug.

Okt.
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1. Opbreken van de grond

Na de winter is de bodem u dankbaar als u de toplaag er
af haalt. Lucht en water kan nu weer beter doordringen.
multi-star® cultivator
Met de drie scherpe, geharde tanden kan aarde eenvoudig worden losgemaakt en belucht. Trekken niet hakken - is de aanbeveling van WOLF-Garten.
multi-star® krabber

2. Verkruimelen

Alleen fijn verkruimelde grond biedt de optimale conditie.
De losse laag houdt het vocht in de grond en ondersteunt
de fijne wortels van zaden en jonge planten.
multi-star® beugelhark
De beugelhark kan worden gebruikt voor twee functies:
Eerst breekt u de grond met de stalen tanden, dan draait u
hem om en maakt de bodem glad met de boog.

2

Met de krabber handmatig graven beschermt de wortels,
zelfs in steenachtige grond.

3. Zaaien en planten

4. Losmaken

De periode van zaaien en planten is het meest creatieve
element van tuinieren. Zorg ervoor dat u altijd de juiste tussenruimte heeft voor een optimale plantengroei.

Om te kunnen opbrengen, moet de bodem regelmatig los
gemaakt worden, zodat hij kan ademen en voedingsstoffen
kan leveren aan jonge zaden.

multi-star® zaairol

multi-star® beluchter

Met deze zaairol kunt u optimaal zaaien en tijd besparen.
Instelbaar voor 6 verschillende korrelgroottes
multi-star® hand schoffel

Met deze beluchter van gehard staal, kunnen zelfs dicht bij
elkaar liggende bloembedden gemakkelijk worden losgemaakt en belucht.

Of u hem gebruikt als een handgereedschap of op een van
de stelen, deze hand schoffel kan zelfs gebruikt worden om
gemakkelijk te planten in harde grond.

Een instrument met drie functies: losmaken, hopen maken
en voren maken.

5. Bemesten

Groei vraagt energie. Met meststof geeft u de bodem
terug wat hij nodig heeft om aan planten te leveren.

multi-star® dubbelhark

6. Wieden

Wieden is een ideale activiteit om stress te verlichten.
En het is nog effectiever met multi-star® gereedschappen.
multi-star® schoffel

Praktische tip:
Stikstof, fosfor, kalium? En hoeveel daarvan?De beste
manier om erachter te komen welke voedingsstoffen uw
grond nodig heeft is door een bodemanalyse. Deze kunt u
aanvragen bij uw tuinleverancier.

U kunt sterk overwoekerde bedden gemakkelijk vrijmaken
met de kleine schoffel. Dankzij de extra scherpe verwisselbare messen, blijft niets achter dat er niet hoort.
multi-star® schoffel
Het juiste gereedschap om onkruid te verwijderen voor
lichte grond.

21
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Voorjaarsschoonmaak
met multi-star®
WOLF-Garten denkt verder dan het tuinhek en biedt u nuttige gereedschappen voor andere belangrijke terreinen
van het huis en erf: het schoonmaakassortiment biedt de juiste gereedschappen voor het vegen, dweilen en ramen
schoonmaken. U kunt deze bevestigen op de click-steel van uw keuze, zelfs de vario telescopische steel van 4 meter lang.
Nu kunt u winterstof, spinnenwebben en strepen verwijderen van uw ramen, zodat u echt kunt genieten van de lentezon.

Weg met vuil:
Raam reinigen:
Vegen, dweilen en droogtrekken Laat de zon binnen
multi-star® veger en blik

multi-star® raamwasser

Ergonomisch vuil verwijderen:
het ingebouwde mechanisme is
variabel in te stellen, zodat het
blik in de juiste hoek staat voor
elke lengte.

Maak uw serre en veranda schoon
met de ramenwasser. Met variosteel, instelbaar tot een hoogte van
5,30 meter. Variabele werkhoek
instelling en verwisselbaar en
uitwasbaar textiel.

multi-star® ragebol

multi-star® raamwisser
Streepvrije ramen met de raamwisser in combinatie met de vario
steel (ZM-V4) tot een hoogte van
5.30 m.

Verwijder alle spinnenwebben in
elke hoek met deze hoekragebol.
Dankzij de variabel instelbare
werkhoek maakt hij iedere hoek
moeiteloos schoon.

multi-star® schuurborstel
Weg met mos! De korte, harde
borstels en een stevige kunststoffen behuizing verwijderen
hardnekkig vuil op terrassen en
vloertegels.

22

Hoofdstuk 2 | Handgereedschappen en handschoenen

Genoeg van
onkruid en
bladeren?
Vijververzorging
van multi-star®

De beschermende kunststof rand
voorkomt dat waterdieren, planten en
vijverfolie worden beschadigd tijdens
het reinigen van de vijver of het vangen van vissen.

Een optimaal bereik is haalbaar met variostelen van multi-star® . hiermee werkt
u tot 4 meter lengte. Bij het ophalen uit
de vijver dient het schepnet ondersteund
te worden.

Als vuil, kroos of herfstbladeren eenmaal uw vijver hebben

2

vervuild, zijn ze moeilijk te verwijderen. De bladeren zorgen
ervoor dat de leefomgeving van de vijverplanten verslechtert.
Licht en zuurstof moeten kunnen doordringen om de gezondheidstoestand van de planten op peil te houden. Verwijder
daarom regelmatig bladeren, kroos en vuil – de schepnetten
van de multi-star ®-serie zijn hiervoor het meest geschikt.

Optimale benutting van de ruimte:
Elk van de vier gele hangers heeft haken,
klemmen en beugels en kan verschillende
gereedschappen tegelijkertijd houden.

Opgeruimd en compleet:

Het multi-star®
opbergsysteem
Orde bewaren vereist enige vorm van systeem. Mensen met gevoel voor orde zullen daarom het WOLF-Garten opbergsysteem erg waarderen, net zoveel als degenen die een beetje minder ordelijk zijn. De 80 cm houder met ophangbeugels kan opbergen wat u nodig heeft
voor de volgende tuinactiviteit. Als voor u een houder met vier hangers niet voldoende is , zet u er gewoon een tweede naast.
23
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De lente ontwaakt
Het zijn niet alleen kinderen die genieten van het planten van bollen in de herfst
om te zien hoe de tuin is omgetoverd in het voorjaar. Elke tuinier werkt gepassioneerd in zijn tuin om er het volgende jaar een kleurenshow van te maken.
Hyacinten, tulpen, kleine narcissen en natuurlijk het dappere sneeuwklokje:
alleen al bij het denken aan de namen komt een prachtige lentetuin voor de
geest. Start met het planten van bollen aan het begin van de herfst.
Het is belangrijk dat de plantgaten tweemaal zo diep zijn als de bollen zelf.
Met bollen die nat voelen, zoals tulpen, kunt u wat zand in het gat stoppen. De
automatische bollenplanter van WOLF-Garten is bijzonder geschikt voor deze
taak. Draai hem in de aarde en druk dan op het handvat. Het apparaat opent zich
en de aarde valt er vanzelf uit. Een zee van kleur zal binnenkort verschijnen.

Losmaken voor de winter
Een laatste spurt in uw tuin: Voor de winter moet u de aarde los maken. Het is
alleen nodig om de grond volledig om te draaien als hij een hoog kleigehalte
heeft. Anders is het aangeraden uw tuin met een vork te doorboren om hem te
beluchten. Wanneer de wintervorst het water in de aarde bevriest, veroorzaakt
dit kleine explosies, die breken de grond in kleine kruimels en bereiden hem
voor op het voorjaar. Na het beluchten of omdraaien van de grond, kunt u hem
bedekken met gras van de laatste maaibeurt.

24
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Klein maar slim!
U heeft geen 3 m lange variosteel nodig om uw
favoriete kleine plekken te onderhouden.
Alleen een lichte, korte steel van het multi-star®
systeem, optimaal aangepast aan de vorm van
uw hand met de praktische gereedschappen
van de miniserie.
WOLF-Garten heeft drie stelen in het assortiment
voor dicht beplante bedden, kleine voortuinen en
verzorging van graven, die kunnen worden
uitgerust met gereedschap uit de miniserie:

2

• Praktische steel
• Ergonomische mini steel
• Kleine, lichte aluminium steel

Stevig bevestigd: klaar voor
het komende tuinjaar
Heeft u een kleine tuin, terras of balkon, of bent u op zoek naar
iets waar u af en toe een graf mee kunt onderhouden? U wenst
geen hoop verschillende stelen maar een assortiment van de
meest voorkomende handgereedschappen? Dan is de Premium
serie van kleine gereedschappen geknipt voor u!
Een steel voor alles!
Tuinieren is alleen leuk als de gereedschappen goed in de hand
liggen en geen blaren veroorzaken. De speciale WOLF-Garten
handgreep maakt het tuinieren lichter omdat de gereedschappen
goed in de hand liggen.
De vinger contour beschermt en
verdeelt kracht gelijkmatig.
Met zijn ronde vorm en softgrip,
ligt de handgreep goed in de hand.
Het grote handvat gebied zorgt voor
een maximale kracht transmissie
tijdens zwaar werk zoals het verwijderen van onkruid en het graven van
gaten voor planten.
25
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Weg met onkruid!
Meningen verschillen over onkruid: sommigen geloven dat ze genadeloos moeten worden verwijderd zonder uitzondering
terwijl anderen ze behandelen als natuurlijke secundaire groei. Echter, iedereen is het erover eens dat paardenbloemen
niet thuishoren in het gazon, gras hoort niet te groeien tussen terrasplanten en er mogen geen distels in de ligusterhaag.
Met de multi-star ® toebehoren voor uw basis onderhoud, heeft u een paar nuttige onkruid verwijderaars die handig zijn
in de zomer:
LF-Garten
WO

Das Original

m

multi-star ®
distelsteker

multi-star®
onkruidsteker

multi-star®
voegenkrabber

multi-star®
voegenborstel

De truc is het doen
van de juiste beweging: graaf,draai, trek
en klaar. En dankzij de
multi-star ® steel, kan
dit alles worden gedaan
zonder te buigen.

De onkruidsteker
maakt korte metten
met diepgewortelde
paardenbloemen. De
staprand gaat diep in
de bodem om plan-

Sterke voegenkrabber
met extra gehard mes.
Mos en gras tussen
uw bestrating maken
geen schijn van kans.

Extra sterke borstelharen schuren zelfs
tussen kleine
openingen en
scheuren.
Verwisselbare
opzetborstels
beschikbaar.

ten te verwijderen.

2 in 1: Losmaken en wieden

seit 1982

ult

Voor dit gereedschap raden wij u –
afhankelijk van uw lengte - de multistar ® hardhouten steel, ZM 140, ZM
150 of ZM 170 aan.

multi-star®
onkruidkoelie
De onkruidkoelie
laat toe zandgrond
grondig te wieden.
De schacht verzamelt
en houdt het onkruid
vast en maakt de
bodem los.
26

multi-star® woeler
De super sterke
woeler maakt
middelzware grond
los en belucht hem.
Om te wieden: draai
hem simpelweg om.

i-sta

r®

Hoofdstuk 2 | Handgereedschappen en handschoenen

2

Onkruid verwijderen – de schone
en rugvriendelijke manier!
Bent u nog op zoek naar een manier om uw tuin van diepgeworteld onkruid te ontdoen in een mum van tijd zonder
het gebruik van schadelijke chemicaliën? Met de nieuwe onkruidverwijderaar kunt u dit doen terwijl u comfortabel
rechtop staat. Druk hem simpelweg naar beneden met uw voet met behulp van de speciaal ontworpen pedaal, en
de twee roestvrijstalen messen zullen het onkruid bij zijn wortels pakken. Kantel de ergonomische D-handgreep
met zachte inserts naar u toe, til het onkruid eenvoudig uit de grond - dat is het! Wieden kan zo simpel zijn, geen
onkruidverdelger of extra kracht nodig!

De nieuwe onkruidsteker is eenvoudig in gebruik:
Stap 1: wanneer de voetsteun
naar beneden gevouwen is voor
ruimtebesparing tijdens opslag,
verplaats hem dan totdat hij in een
hoek van 90 ° staat in het midden.

Stap 3: duw de voetsteun naar de grond
met uw gehele voet. U zult de hendel van de
onkruidsteker automatisch naar u toe trekken
zo kunt u eenvoudig het onkruid uit de grond

Stap 2: steek de onkruidsteker
recht naast de wortel en duw
hem diep in de grond. Zet de
bal van uw voet op de voetsteun
en duw de onkruidsteker nog
verder aan.

Stap 4: de roestvrijstalen messen rapen het
onkruid op. Een ander voordeel: U krijgt geen
vuile handen wanneer u de paardenbloem uit de
grond trekt, u komt niet in aanraking met sap van
de plant, dat heel moeilijk te verwijderen is.

halen.
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Afval verwijderen,
de eenvoudige manier – met onze
tweewielige tuinassistent
Golfspelers hebben caddy’s, tuiniers hebben hun tuincaddy.
Onze onmisbare Portax helpt u bij het ophalen van bladeren,

Omslachtig handelen met kruiwagens is voorgoed voorbij. De

afgesneden takken of ander groenafval. Rechtop staand of

Portax heeft twee stabiele wielen en kan eenvoudig worden ver-

rustend op zijn kant, de Portax is niet alleen handig voor al

plaatst naar waar hij nodig is. Nadat u klaar bent met uw klusjes,

het tuinwerk, maar biedt ook een rugvriendelijke werkstijl.

kan de opvouwbare Portax worden opgeslagen in een kleine

U kunt de bladeren eenvoudig in de Portax vegen of harken,

ruimte of opgehangen worden tegen een wand. Geïnspireerde

zonder te hoeven bukken. De handige tuinafvalzak helpt u de

tijdschriften als “Selbst ist der Mann” gaven hun hoogste keur-

verzamelde inhoud te lossen.

merk “Zeer goed “aan de Portax, onmiddellijk na zijn introductie.

PRAXISTEST

TESTSIEGER
Note GUT (2,4)
Ausgabe 4/2012

www.selbst.de

Ruimtebesparend opbergen:
De Portax kan na gebruik worden
gevouwen voor minimale opslagruimte.
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Licht, met een hoog draagvermogen: tot
150 l of 50 kg kan in de Portax 150 geladen
worden, die slechts 12 kg weegt.
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Pak uw tuin aan
Hoe goed het ook voelt om te graven in de aarde
met uw handen of door bladeren heen te gaan,
dagen daarna heeft u wellicht nog droge handen
en zwarte vingernagels. U kunt dit voorkomen
met een goed paar handschoenen.
WOLF-Garten handschoenen zijn er in diverse
uitvoeringen voor verschillende gebruiken: bij
verpotten moet u in staat zijn om te voelen met uw
vingertoppen. Indien u een gemotoriseerde cultivator gebruikt of aarde aan het opgraven bent met
een spade, dan heeft u een handschoen met een
anti-slip laag nodig.
• Alle WOLF-Garten handschoenen zijn erg dun en
bieden tegelijkertijd veiligheid en bescherming
• Alle handschoenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten

Experts op alle gebieden
Schuring-vrije handschoen voor grond werk
• Extreem gevoelige vingertoppen
• Zeer slijtvast voor lange duur
• Ademende handrug (handen worden niet zweterig)
Lichte handschoen voor terras en balkon
• Zeer delicaat
• Anti-slip voor een goede grip
• Een strakke pols voorkomt dat vuil binnendringt
De handschoen voor alle soorten werk
• Anti-slip palm
• Verstelbare pols en ademende handrug
• De duim van de handschoen is aangepast om
zweet weg te vegen
Te ingewikkeld? De universele handschoen past altijd!
• Delicaat met versterkte vingertoppen
• Weerstand biedende palm
• Ademende handrug
• De duim van de handschoen is aangepast om zweet
weg te vegen
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Handschoenen | Bodemhandschoenen | Universele handschoenen | Speciale handschoenen | Actiehandschoenen

Bodemhandschoenen

Handschoenen “balkon”
GH-BA 7/8/10

Verpakking:

GH-BA 7

Maat: 7

7,00

Ref. GHBA7 VE: 12*

*

4 009269 776561

GH-BA 8

Maat: 8

7,00

Ref. GHBA8 VE: 12*

*

4 009269 776578

GH-BA 10 Maat: 10

7,00

Ref. GHBA10 VE: 12*

*

4 009269 776585

›› Maat: 7/8/10
›› Bijzonder geschikt voor kwetsbare en
precieze klusjes bijv. verpotten of planten
›› Anti-slip, voor optimaal werken en comfortabel dragen
›› Wasbaar op 30 ° C

Bodemhandschoenen
GH-BO 7/8/10

Verpakking:

GH-BO 7

6,00

*

GH-BO 8

6,00

*

Maat:
7

Ref. GHBO7 VE: 12*

4 009269 776592

Maat:
8

Ref. GHBO8 VE: 12*

Universele
handschoenen

4 009269 776608

Ref. GHBO10 VE: 12*
GH-BO 10 Maat:
›› Maat: 7/8/10
*
10
6,00
›› Bijzonder geschikt voor
4 009269 776615
grondbewerking, zoals spitten
›› Duurzaam door hoge weerstand
aan schuren
›› Ademende rug van de handschoenen voorkomen dat de handen gaan zweten
›› Wassen op 30 ° C
›› Extreem gevoelige vingertoppen zorgen voor een hoog niveau van tactische precisie

Speciale
handschoenen

Actiehandschoenen

*

19,00

*

GH-M 8

27,50

*

Maat:
8

Ref. GHM8 VE: 6*

4 009269 776462

GH-M 10 Maat:

27,50

*

Ref. GHM10 VE: 6*

10

4 009269 776479

Actiehandschoenen
GH-PM/GH-PL

GH-PM

Maat:
Man

Ref. GHPM VE: 12*

GH-PL

Maat:
Vrouw

Ref. GHPL VE: 12*

*

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

Maat:
8

9,00

*

4 009269 776707

4 009269 776714

Ref. GHU8 VE: 12*

4 009269 776493

GH-U 10 Maat:

9,00

30

›› Maat: 8/10
›› Bijzonder duurzaam
en resistent aan belasting
›› Ademende rug van de
handschoenen voorkomt
dat de handen gaan zweten
›› Voor alle tuinwerk
›› Wasbaar op 30 ° C

19,00

GH-M 8/10

›› Maat: man/vrouw
›› Handschoenen voor lichte tuinkarweitjes
›› Robuuste binnenzijde
›› Lange levensduur

GH-U 8/10

GH-U 8

Handschoenen gereedschap

›› Maat: 8/10
›› Machinehandschoenen met een
speciaal ontwikkelde anti-slip coating
voor veiliger werken in en rond uw tuin
›› Wasbaar op 30 ° C
›› Verstelbare manchet en
ademend materiaal

Universele handschoenen

Ref. GHU10 VE: 12*

10

4 009269 776516

Mini gereedschap | Mini gereedschap

Mini
gereedschap

Krabber

Voegenkrabber

KA-2K
›› Werkbreedte: 7 cm
›› Wortelbeschermend losmaken en
beluchten in tuinen, bloembedden
en balkons
›› Comfort grip op het handvat
ondersteunt de trekbeweging

KF-2K
›› Eenhands-voegenkrabber
om mos en onkruid in tegelspleten
en hoeken van muren te verwijderen
›› Betere grip veiligheid dankzij de grip
op de handgreep

Ref. KA2K VE: 5*

9,95

*

››

Dubbelhakje

LN-2K
›› Werkbreedte: 7 cm
›› “2-in-1”praktisch multi gereedschap
›› Wieden en beluchten met schoffel en
aanaarder; losmaken met 3 scherpe tanden
›› Comfort zone op het handvat ondersteunt
de schoffel beweging
*

LD-2K

LU-2B

›› W
 erkbreedte: 11.5 cm
›› Schoonmaken van overwoekerde gebieden
›› Kan worden gebruikt in kleine gebieden,
zoals bloembedden, balkons en terrassen
›› Comfort zone op het handvat ondersteunt
de trek beweging

›› W
 erkbreedte: 7.5 cm
›› Beschermend planten en tuinieren
dankzij de smalle, puntige tanden
›› Zeer duurzame tanden
›› Comfort zone op het handvat
voorkomt blaren

Ref. LD2K VE: 5*
*

4 009269 302203

Bloemenschepje

LU-P
›› Werkbreedte: 5 cm
›› Voor tuinen en balkons
›› Zoals LU-Z, maar smaller
›› Glans verzinkt
*

LU-2K
›› Werkbreedte: 7 cm
›› Plant en graaft zelfs in harde grond
›› Comfort zone op het handvat voorkomt blaren

4 009269 277402

Harkje verzinkt

›› Werkbreedte: 8 cm.
›› Voor planten of verplanten zonder de
wortels te beschadigen, dankzij
de puntige tanden
›› Glans verzinkt

LJ-Z
›› Werkbreedte: 8.5 cm
›› Schoonmaken, losmaken en
beluchten van kleine oppervlaktes
›› Glans verzinkt

Ref. LUBZ VE: 20*

VE = verpakkingseenheid

Ref. LU2P VE: 5*

8,95

LU-Z
›› Werkbreedte: 8 cm
›› Voor tuinen en balkons
›› Zoals LU, maar glans verzinkt

4 009269 291620

Bloemenschepje

LU
›› Werkbreedte: 8 cm
›› Voor tuinen en balkons

Ref. LUZ VE: 20*

4,50

Ref. LU VE: 20*

3,90

*

4 009269 277006

4 009269 277204

Bollenplanter

FH-N

LU-BZ

*

Bloemenschepje

*

4 009269 291507

›› Werkbreedte: 5 cm
›› Graven en planten,
zelfs in harde grond
›› Zoals LU-2K, maar smaller
›› Comfort zone op het handvat
voorkomt blaren
*

4 009269 292108

Ref. LU2K VE: 5*

8,95

*

Harkje verzinkt

4,50

4 009269 272223

Bloemenschepje smal

Ref. LU2B VE: 5*

9,95

4 009269 277105

LU-2P

*

Bloemenschepje

Ref. LUP VE: 20*

4,50

4 009269 272902

Bloemenvorkje

9,95

Ref. KS2K VE: 5*

9,95

*

Bladharkje

Ref. LN2K VE: 5*

9,95

KS-2K
›› Uitsteken van onkruid
›› Softgrip voor een beter hanteren
›› Comfortzone op het handvat
ondersteunt de beweging

Ref. KF2K VE: 5*

9,95

*

4 009269 271400

Onkruidsteker

›› Voor het planten
van bollen en
container planten
tot 6 cm in diameter
›› De aarde valt er uit
bij een druk op de
knop

Ref. LJZ VE: 20*

4,50

*

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. FHN VE: 10*

11,00

*

4 009269 299404

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 232203
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Ministeeltje

Ministeeltje

ZM 02

ZM 30

›› Lengte: 15 cm
›› Ideaal voor boomzagen RE-M en
RE-PM, alle multi-star ® minis en
raamwisser FW-M,raamwasser EW-M
en stofblik BK-M

›› Lengte: 25 cm
›› Kleine, aantrekkelijke steel voor alle
multi-star® mini producten
›› Optimaal aangepast aan de vorm
van de hand

Ref. ZM02 VE: 10*

5,00

*

Aluminium steel

ZM-A 150

›› Lengte: 140 cm
›› Hoge kwaliteit,
licht in gewicht
aluminium steel,
geschikt voor alle
multi-star®
gereedschappen

›› Lengte: 150 cm
›› Hoge kwaliteit,
licht in gewicht
aluminium steel,
geschikt voor alle
multi-star®
gereedschappen

Ref. ZMA150 VE: 10*

19,50

*

4 009269 394215

Essenhouten steel

Essenhouten steel

ZM 140

ZM 150

ZM 170

›› Lengte: 140 cm
›› Hoge kwaliteit houten steel,
gemaakt van natuurlijk Europees
essenhout – stabiel en solide
›› Natuurlijke lak op waterbasis
zorgt voor een prettige
handligging
›› Toelopende vorm voor
aangenaam gebruik
›› Geschikt voor alle
multi-star®
gereedschappen

›› Lengte: 150 cm
›› Hoge kwaliteit houten steel,
gemaakt van natuurlijk
Europees essenhout –
stabiel en solide
›› Natuurlijke lak op
waterbasis zorgt voor 			
een prettige handligging
›› Toelopende vorm
voor aangenaam
gebruik
›› Geschikt voor
alle multi-star®
gereedschappen

›› Lengte: 170 cm
›› Hoge kwaliteit houten steel,
gemaakt van natuurlijk Europees
essenhout – stabiel en solide
›› Natuurlijke lak op waterbasis
zorgt voor een prettige
handligging
›› Toeplopende vorm voor
aangenaam gebruik
›› Geschikt voor
alle multi-star®
gereedschappen

Ref. ZM140 VE: 10*

14,00

*

Ref. ZM150 VE: 10*

15,50

*

4 009269 394413

Ref. ZM170 VE: 10*

17,00

*

4 009269 394437

4 009269 394468

Variosteel

ZM-AD

ZM-V 3

ZM-V 4

›› Lengte: 85 cm
›› Voor alle multi-star®
duwgereedschappen,
zoals kantensteker
RM-M, distelsteker
iW-M en
onkruidsteker
KS-M

›› Lengte: 170–300 cm
›› Voor multi-star® boom- en
vijververzorging, schoonmaakgereedschap en daksneeuwruimers
›› Licht en duurzaam, gemaakt
van hoge kwaliteit aluminium
›› Kan moeiteloos worden
aangepast op de gewenste
lengte

›› Lengte: 220–400 cm
›› Voor multi-star® boom- en
vijververzorging, schoonmaakgereedschap en daksneeuwruimers.
›› Licht en duurzaam, gemaakt
van hoge kwaliteit aluminium
›› Kan moeiteloos worden
aangepast de gewenste
lengte

–30

170

Ref. ZMAD VE: 5*

14,00

*

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. ZMV3 VE: 6*

39,00

*

4 009269 166003

Prijs*= Adviesprijs

400

Variosteel

0c
m

Aluminium D-steel

cm

4 009269 394420

Essenhouten steel

VE = verpakkingseenheid

4 009269 394482

Aluminium steel

Ref. ZMA140 VE: 10*

32

Ref. ZM04 VE: 5*

6,50

*

4 009269 394734

ZM-A 140

*

ZM 04
›› Lengte: 35 cm
›› Klein en lichtgewicht
aluminium steeltje
›› Voor alle multi-star® mini producten

Ref. ZM30 VE: 10*

5,50

*

4 009269 394307

17,00

Ministeeltje

220
–

multi-star®
stelen

Ref. ZMV4 VE: 6*

44,00

*

4 009269 396004

4 009269 397001

multi-star® | multi-star® Gazonverzorging | multi-star® Opbergsysteem

multi-star®
Gazonverzorging

Gazonhark

Verticuteerkam

UH-M 60
›› Werkbreedte: 58 cm
›› Brede hark ideaal voor het
verzamelen van grote hoeveelheden
maaisel met speciaal ontworpen
tanden die “glijden” over het gazon
›› Aanbevolen steel: ZM 170

*

›› Werkbreedte: 30 cm
›› Grondig verwijderen van mos en
vilt uit het gazon
›› Pendelsysteem voor lichter werken
›› Aanbevolen steel: ZM 170

Kantensnijder

Ref. URM3 VE: 3*

47,00

*

4 009269 157704

4 009269 158206

Kantensteker

RM-M

RB-M
›› Glad en netjes afsnijden van
graskanten
›› Aanbevolen steel: ZM-AD

›› Werkbreedte: 22.5 cm
›› Snijd graskanten netjes en recht.
Staprand voor comfortabel werken
›› Aanbevolen steel: ZM-AD

Ref. RBM VE: 3*
*

multi-star®
Gereedschapsrail

›› Werkbreedte: 30 cm
›› Grondig verwijderen van mos en
vilt uit het gazon
›› Pendelsysteem voor lichter werken
›› Door zijwielen nooit te diep
›› Aanbevolen steel: ZM 170

Ref. UGM3 VE: 4*

25,00

*

4 009269 156400

59,00

UR-M 3

UG-M 3

Ref. UHM60 VE: 3*

35,00

Verticuteerroller

Ref. RMM VE: 5*

20,00

*

4 009269 151009

4 009269 151207

Gereedschapsrail

UM-M
Gereedschapsrail
Opgeruimd en compleet: het
multi-star® Opbergsysteem
›› Breedte: 80 cm
›› Plaatsbesparende opslag voor
tuingereedschap
(geleverd zonder tuingereedschap)

Ref. UMM VE: 5*

29,50

*

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 161602
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multi-star®
minis

Krabbertje + steel

Onkruidwieder + steel

Onkruidwieder + steel

LA-M

LB-M

LC-M

›› Werkbreedte: 7 cm
›› Voor het losmaken in
zaaibedden, borders,
bloembakken etc.
›› bijzonder duurzaam
door 3-voudig
verzinkt staal
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

›› Werkbreedte: 7 cm
›› Beluchten en losmaken in
zaaibedden - voor
gemakkelijk wieden en
bewerken
›› Bijzonder duurzaam
door 3-voudig
verzinkt staal
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

›› Werkbreedte: 11,5 cm
›› Voor het reinigen en
losmaken van de bodem
in de kleinste bedden
›› Sterke ronde veerstalen
tanden
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

Ref. LAM VE: 5*

8,50

*

Ref. LBM VE: 5*

8,50

*

4 009269 171007

Ref. LCM VE: 5*

8,50

*

4 009269 171502

Bladharkje + steel

Klauwtje + steeltje

Harkje + steeltje

LD-M

LF-M

LJ-M

LL-M

›› Werkbreedte: 11.5 cm
›› Reinigen in de kleinste
hoekjes in bloementuin
en bloembak
›› De tanden buigen
niet dankzij
het flexibele
geharde staal
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

›› Werkbreedte: 6.5 cm
›› Losmaken, wieden in
kleine bloemperken en
plantenbakken
›› Bijzonder duurzaam
door 3-voudig
verzinkt staal
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

›› Werkbreedte: 8 cm
›› Reinigen van kleine
bloembedden
›› Bijzonder duurzaam
door 3-voudig
verzinkt staal
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

›› Werkbreedte: 5 cm
›› Losmaken van de bodem
voor jonge planten – draai
de hark eenvoudig om
›› Ook geschikt voor
het creëren van
zaaivoren
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

Ref. LDM VE: 5*

8,50

*

Dubbelhakje + steeltje

LN-M
›› Werkbreedte:
7 cm
›› Losmaken van
de bodem – draai
de hark eenvoudig om
›› Bijzonder duurzaam door
3-voudig verzinkt staal
›› Steel ZM 30
niet inbegrepen

8,50

*

*

4 009269 173506

Ref. LJM VE: 5*

Ref. LFM VE: 5*

8,50

4 009269 174008

multi-star®
bodembewerking

multi-star® mini-set
P 594
›› Een set gereedschappen met een
aluminium steel van 1,5 m ZMi15,
een krabber met 3 tanden BAM, een
hark met rechte tanden DSM19,
werkbreedte 19 cm en een hak
HUM10, werkbreedte 10 cm

+

Ref. P594 VE: 20*
*

4 009269 176408

Krabber

Woeler

BA-M

›› Werkbreedte:
11 cm
›› Beluchten en verkruimelen van
middelzware grond voor een
vruchtbare bodem
›› Bijzonder duurzaam door 3-voudig
verzinkt staal
›› Aanbevolen steel: ZM 140

Woeler / Hak

BE-M

›› Werkbreedte: 9 cm
›› Losmaken van alle bodemsoorten
voor een vruchtbare bodem
›› Bijzonder duurzaam door 3-voudig
verzinkt staal
›› Aanbevolen steel: ZM 140
Ref. BAM VE: 5*
*
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4 009269 176606

51,00

*

11,00

Ref. LLM VE: 5*

8,50

*

4 009269 174503

Ref. LNM VE: 5*

8,50

Dubbelhakje + steeltje

*

4 009269 110006

VE = verpakkingseenheid

iE-M
›› Werkbreedte: 10 cm
›› Beluchten en verkruimelen van
middelzware grond – omdraaien
om te wieden
›› Stabiel door super gehard staal
›› Aanbevolen steel: ZM 140

Ref. BEM VE: 5*

15,50

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Cultivator

Prijs*= Adviesprijs

›› Werkbreedte: 15 cm
›› Openscheuren, losmaken en
beluchten van zware grond
›› Stabiel door super gehard staal
›› Aanbevolen steel: ZM 150

Ref. IEM VE: 4*

22,00

*

4 009269 111003

BO-M

Ref. BOM VE: 5*

23,50

*

4 009269 138000

4 009269 113007

multi-star® | multi-star® bodembewerking | multi-star®

Cultivator

Tuinfrees

Bi-M
›› Werkbreedte:
3.5 cm
›› Werkdiepte:
9 cm
›› Losmaken en beluchten in nauwe
plantenbedden voor een ideale
aanvoer van voedingsstoffen
›› Stabiel door super gehard staal
›› Aanbevolen steel: ZM 140
*

EC-M

›› Werkbreedte: 15 cm
›› Twee producten in één
›› Moeiteloos beluchten, verkruimelen
en wieden van alle bodemsoorten
›› Tijdbesparend op grote oppervlaktes
›› Aanbevolen steel: ZM 170

Trekhark

EA-M
›› Zaaigoed eenvoudig gelijkmatig verdelen
›› Instelling voor 6 verschillende
korrelgroottes
›› Aanbevolen steel: ZM 140

Ref. DAS VE: 3*

43,50

*

4 009269 112000

Zaairol WOLF-Saatmaster

DA-S

Ref. BIM VE: 5*

11,50

Zaairol

Ref. EAM VE: 5*

19,50

*

4 009269 117203

Beugelhak

4 009269 181402

Hak

HO-M 15
HW-M 15
›› Werkbreedte: 15 cm
›› Moeiteloos diep geworteld onkruid
verwijderen terwijl u de grond
losmaakt
›› Vervangbaar extra gehard werkblad
›› Aanbevolen steel: ZM 150
Ref. HWM15 VE: 5*

15,50

*

*

4 009269 136501

Schoffel

›› Werkbreedte:
14 cm
›› Moeiteloos
wieden
door
licht duwen
en trekken
›› Extra gehard werkblad
›› Aanbevolen steel: ZM 150

4 009269 134507

›› Werkbreedte:
16 cm
›› Moeiteloos
wieden door
licht duwen en trekken
›› Extra gehard werkblad
›› Aanbevolen steel: ZM 150

*

*

4 009269 133401

Dubbelhak

4 009269 135009

›› Werkbreedte: 15 cm
›› Wied licht zanderige bodem
moeiteloos
›› Zijranden voorkomen beschadiging
aan planten
›› Aanbevolen steel: ZM 150

Aanaarder

4 009269 138208

LU-SM

›› Werkbreedte:
7 cm
›› Moeiteloos
losmaken van de
bodem door de
hak om te draaien
›› Bijzonder duurzaam door 3-voudig
verzinkt staal
›› Aanbevolen steel: ZM 150

›› Werkbreedte:
8 cm
›› Verplantwerkzaamheden in
de tuin en op het balkon
›› Maximale stabiliteit door
sterk materiaal
›› Aanbevolen steel:
alle muli-star® stelen

Ref. IMM VE: 5*

13,00

*

VE = verpakkingseenheid

Ref. JAM20 VE: 3*

29,00

*

4 009269 139601

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 139403

DS-M 19
›› Werkbreedte: 19 cm
›› Aanharken van smalle borders
›› Bijzonder duurzaam door 3-voudig
verzinkt staal
›› Aanbevolen steel: ZM 140

Ref. LUSM VE: 5*

11,50

*

4 009269 138505

Ref. ILM3 VE: 5*

15,00

Kleine hark 19 cm

iM-M

›› Werkbreedte: 20 cm
›› Voor aanaarden, ploegen en
creëren van irrigatiekanalen
›› Aanbevolen steel: ZM 150

›› Werkbreedte:
8 cm
›› Moeiteloos losmaken
van de bodem door
de door de hak om te draaien
›› Bijzonder duurzaam door
3-voudig verzinkt staal
›› Aanbevolen steel: ZM 150
*

Tuinschep

JA-M 20

Dubbelhak

Ref. RFM VE: 5*

19,00

4 009269 135504

iL-M 3

*

4 009269 133609

Ref. HUM15 VE: 5*

16,00

*

RF-M

Ref. GSM16 VE: 5*

16,00

›› Werkbreedte:
15 cm
›› Moeiteloos
wieden onder
en tussen planten
›› Vervangbaar extra
gehard werkblad
›› Aanbevolen steel: ZM 150

Ref. HUM10 VE: 5*

14,50

Onkruidkoelie

GS-M 16

Ref. GSM14 VE: 5*

15,00

›› Werkbreedte:
10 cm
›› Verwijdert onkruid moeiteloos –
tussen planten en in dicht begroeide
bloemperken
›› Vervangbaar extra gehard werkblad
›› Aanbevolen steel: ZM 150
*

Schoffel

GS-M 14

HU-M 15

HU-M 10

Ref. HOM15 VE: 5*

18,50

Ref. ECM VE: 5*

27,50

*

Hak

›› Werkbreedte:
15 cm
›› Wied
vaste
grond
moeiteloosde boog beschermt de planten
›› Vervangbaar extra gehard werkblad
›› Aanbevolen steel: ZM 150

›› Een exclusiviteit,
gebaseerd op het principe van de
professionele zaairollen. 3 verschillende
zaaigoedtrommels, om zonder probleem
alle zaad, van het fijnste zaad tot maïs
en erwten, netjes op een lijn te zaaien
›› Zaaiafstand regelbaar op 3 en 10 cm
›› Aanbevolen steel: ZM 140

Ref. DSM19 VE: 5*

10,00

*

4 009269 290623

4 009269 122900
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Rechte hark 25 cm

Rechte hark 30 cm

Rechte hark 35 cm

Beugelhark

DR-M 25

DR-M 30

DR-M 35

DO-M 40

›› Werkbreedte: 25 cm
›› Verkruimelen, harken en gelijk
maken van borders
›› Maximale stabiliteit door
uitzonderlijk sterk materiaal
›› Aanbevolen steel: ZM 170

›› Werkbreedte: 30 cm
›› Verkruimelen, harken en gelijk
maken van borders
›› Maximale stabiliteit door
uitzonderlijk sterk materiaal
›› Aanbevolen steel: ZM 170

›› Werkbreedte: 35 cm
›› Verkruimelen, harken en
gelijkmaken van grote borders
›› Maximale stabiliteit door
uitzonderlijk sterk materiaal
›› Aanbevolen steel: ZM 170

›› Werkbreedte: 40 cm
›› Verkruimelen, harken en gelijkmaken
van grote borders
›› Maximale stabiliteit door sterk
materiaal
›› Aanbevolen steel: ZM 170

Ref. DRM25 VE: 5*

13,00

*

Ref. DRM30 VE: 5*

15,00

*

4 009269 121200

Ref. DRM35 VE: 5*

16,00

*

4 009269 121408

Ref. DOM40 VE: 5*

19,50

*

4 009269 121606

3-in-1 multihark

Waaierbezem

DR-M 3-in-1

UF-M

UC-M

UE-M

›› Werkbreedte: 50 cm
›› Maakt paden en harde
ondergronden schoon zonder
inspanning
›› Aanbevolen steel: ZM 140

›› Werkbreedte:
36–58 cm
›› Werkbreedte verstelbaar d.m.v.
een vleugelmoer
›› Aanbevolen steel: ZM 140

›› Werkbreedte: 50 cm
›› Maakt paden en harde
ondergronden schoon zonder
inspanning
›› Aanbevolen steel: ZM 140

›› Werkbreedte: 50 cm
›› 3-1 = harken, scheppen en zeven
›› Ook als handgereedschap te
gebruiken
›› Aanbevolen steel: ZM 140
Ref. DRM VE: 5*

26,50

*

Ref. UFM VE: 5*

17,00

*

4 009269 304900

Kunststofbezem

Verstelbare bezem

4 009269 120609

Waaierbezem

Ref. UCM VE: 5*

28,50

*

4 009269 154604

Voegenborstel

*

4 009269 155007

2 vervangborstels voor FB-M

Ui-M
›› Werkbreedte: 42 cm
›› Eenvoudig verwijderen van bladeren,
los onkruid en grasafval van paden,
borders en gazon
›› De bladhark helpt ook om gelijkmatig
turf te verspreiden, bijv. bij het
aanleggen van een nieuw gazon
›› Aanbevolen steel: ZM 140
*

FB-ME

›› Lengte borstel:
9 cm
›› Voor het verwijderen van gras, mos en
onkruid uit voegen en randen, zonder
rugpijn
›› Aanbevolen steel: ZM 150

›› Werkbreedte: 9 cm
›› Navulset borstels
›› Twee houten blokken met
staalborstels voor het verwijderen
van gras, mos en onkruid uit voegen
en randen

Ref. FBM VE: 10*

12,50

*

4 009269 156004

Distelsteker

*

4 009269 273107

Onkruidsteker

iW-M
›› Werkbreedte: 4 cm
›› Draai, trek, klaar: trek diep geworteld
onkruid uit de grond zonder bukken
›› Aanbevolen steel: ZM-AD
Ref. IWM VE: 5*

14,00

*
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*

4 009269 255301

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 273145

4 009269 131001

Set voegenkrabber en borstel met steel

+

P 560

P 483

›› Set met een voegenborstel FBM, een
voegenkrabber FKM en een steel
ZMi15 van 150 cm

›› Set met een straatborstel B35Mi, een
voegenkrabber FKM en een steel
ZMi15 van 150 cm

Ref. P560 VE: 30*

39,50

*

4 009269 255400

Ref. FKM VE: 5*

11,50

+

Ref. KSM VE: 10*

14,00

›› Voor het
verwijderen
van gras,
mos en onkruid
tussen voegen en langs muren
›› Stabiel door extra gehard staal
›› Aanbevolen steel:
alle multi-star® stelen
*

Set voegengereedschappen met steel

KS-M
›› Breedte
voetsteun :
17 cm
›› Diep geworteld onkruid, zoals
paardenbloemen, uitsteken en
verwijderen zonder uw rug te bezeren
›› Voetsteun om gemakkelijker kracht
uit te oefenen
›› Aanbevolen steel: ZM-AD

Voegenkrabber

Ref. FBME VE: 5*

15,00

4 009269 154406

FK-M

FB-M

Ref. UIM VE: 5*

10,00

Ref. UEM VE: 5*

21,50

Ref. P483 VE: 20*

45,50

*

multi-star® | multi-star® bodembewerking | multi-star®

multi-star®
vijververzorging

Schepnet

Schepnet

WK-M

›› L: 35 cm,
B: 30 cm
›› Vang vissen of
verwijder bladeren en afval uit de vijver
›› De flexibele kunststof beugel
beschermt de vijverfolie, vissen en
planten
›› Aanbevolen steel: alle multi-star®
aluminium en variostelen

WF-M
›› L: 35 cm, B: 30 cm
›› Schepnet voor het verwijderen van
bladeren en kroos uit de vijver of fijn
afval, insecten, bladeren enz. uit het
zwembad
›› Aanbevolen steel: alle multi-star®
aluminium en variostelen
Ref. WKM VE: 5*

25,00

*

multi-star®
reiniging

Ref. WFM VE: 5*

25,00

*

4 009269 153126

Straatborstel

Tuinborstel

B 30 M

B 40 M
›› Werkbreedte: 37 cm
›› Maakt tuin en terras
moeiteloos schoon
›› Duurzaam door weerbestendige
kunststofborstelharen
›› Aanbevolen steel: ZM 140

Ref. B30M VE: 5*
*

Ref. B40M VE: 5*

20,00

*

4 009269 158503

Trekker/Schuurborstel

BF 40 M
›› Werkbreedte: 40 cm
›› Verwijdert fijn vuil in en rond het huis
›› Bijzonder grondig dankzij extra fijne
Flexon® paardenhaar mix
›› Aanbevolen steel: ZM 140
Ref. BF40M VE: 5*

20,00

*

4 009269 158510

Stofblik + steel

4 009269 158565

Borstel voor stofblik

BK-M

BS 40 M
›› Werkbreedte: 37 cm
›› Brede schrobber met duurzame
elastoflex borstelharen
›› Ideaal voor grote oppervlaktes op
terras en patio’s
›› Aanbevolen steel: ZM 150

BW 45 M
›› Werkbreedte: 40 cm
›› Voor gebruik op gladde ondergronden
om vuil los te maken(sterke borstelharen) en water te verwijderen
›› Aanbevolen steel: ZM 150

Ref. BS40M VE: 5*

16,50

Fijnharige tuinbezem

›› Werkbreedte: 31 cm
›› Maakt tuin en terras
moeiteloos schoon
›› Heel duurzaam door weerbestendige
kunststofborstelharen
›› Aanbevolen steel: ZM 140

19,50

Schuurborstel

4 009269 153119

*

20,00

*

4 009269 158527

Ragebol

Ruitentrekker

BW 25 M

›› Werkbreedte:
35 cm
›› Ideaal voor
moeilijk
bereikbare
plaatsen dankzij
variabele instelling
›› Met variosteel bereik tot 5.3 m hoog
›› Inclusief ZM 02
›› Aanbevolen steel:
alle multi-star® stelen

B 25 M
›› Werkbreedte: 25 cm
›› Handige bezem met
lange, elastische haren voor het
schoonmaken van hoeken en goten
›› Aanbevolen steel: ZM 140, ZM-A 140

Ref. BKM VE: 5*

Ref. BW45M VE: 5*

20,00

*

4 009269 158572

›› Werkbreedte:
25 cm
›› Traploos instelbare
werkhoek dankzij het
scharnier mechanisme
›› Inclusief ZM 02
›› Aanbevolen steel: ZM-AD

Ref. B25M VE: 5*

16,50

*

4 009269 391207

Ruitenwasser

4 009269 390903

Verwisselbaar textiel voor EWM

FW-M
›› Werkbreedte:
25 cm
›› Verwijderen
van spinnenwebben en stof
uit moeilijk toegankelijke hoeken
›› Variabel instelbare werkhoek
›› Aanbevolen steel: ZM-V3/ZM-V4
Ref. BW25M VE: 5*

18,00

*

VE = verpakkingseenheid

Ref. FWM VE: 5*

18,00

*

4 009269 391702

EW-M
›› Werkbreedte: 35 cm
›› Variabele instelling met afneembare
en uitwasbare mop
›› Met variosteel bereik tot 5.3 m hoog
›› Aanbevolen steel:
alle multi-star® stelen

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. EWM VE: 5*

19,50

*

4 009269 390705

Prijs*= Adviesprijs

WM
›› Verwisselbaar textiel voor
ruitenwasser EW-M
Ref. WM VE: 5*

9,50

*

4 009269 390804
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Boomschaar

Boomschaar RCM + Vario steel ZMV4

+

180°

multi-star®
boomverzorging
zonder
ladder

+

RC-M
›› Voor takken tot 38 mm Ø
›› Meer dan 50% minder handmatige
kracht vereist door de handige katrol
en schaarblad met anti-kleeflaag
›› Met de variosteel - veilig snijden tot
maximaal 5.5m: geen ladder nodig
›› Inclusief koordgeleider verbonden
aan de variosteel

P 21
›› Promotionele set: boomschaar
RCM + Vario steel ZMV4 inbegrepen

Ref. RCM VE: 3*

50,00

Ref. P21 VE: 6

93,00

*

180°

+

4 009269 152006

Boomschaar Vario met papegaaienbek

180°

Boomschaar Vario met aambeeld

*

+

RC-VM

RR-VM

›› Voor takken tot 40 mm Ø
›› Meer dan 75% minder handmatige
kracht vereist door de handige katrol
›› Hellingshoek instelbaar tot 180°
›› Met de variosteel - veilig snijden tot
maximaal 5.5m: geen ladder nodig
›› Inclusief koordgeleider verbonden
aan de variosteel

›› Voor takken tot 36 mm Ø
›› Hellingshoek instelbaar tot 180°
›› Meer dan 75% minder handmatige
kracht vereist door de handige katrol
›› Met de variosteel - veilig snijden tot
maximaal 5.5m: geen ladder nodig
›› Inclusief koordgeleider verbonden
aan de variosteel

Ref. RCVM VE: 3*

69,00

*

Vruchtenplukker

RH-M

ZS-M
›› Trekkoord aanspanner met trek
handvat en ondersteunende functie
›› Ideaal hulpmiddel voor het snijden
met alle boomscharen, met name
RC-VM, RR-VM, RC-M

Ref. RRVM VE: 3*

69,00

*

4 009269 720038

Automatische kabeloproller Haagschaar met overbrenging

Ref. ZSM VE: 3*

29,50

*

4 009269 720403

Handzagen

›› Voor het snoeien van
hoge hagen of grote coniferen
zonder gebruik te maken van een ladder
›› Bruikbaar tot 5,70 m
›› Heel gemakkelijk in gebruik, dankzij
het overbrengingssysteem. Het volstaat
aan de koord te trekken om te knippen
en een trekveer opent automatisch de
schaarbladen
›› Aanbevolen steel: Vario
Ref. RHM VE: 3*

49,00

*

4 009269 394604

Snoeizaag Pro

Snoeizaag

RE-PM/ZM 02
›› Extreem gladde snede
om bacteriële besmetting
te voorkomen
›› Zaagblad in Zweeds staal,
drievoudig geslepen
›› Met schors-schraper om de
boomschors niet te beschadigen
›› Dubbel-geharde tanden
›› Met de variosteel- veilig zagen tot
maximaal 5.5 m: geen ladder nodig
›› Aanbevolen handvat: ZM-V3 / ZM-V4

RG-M
›› Fruit plukken zonder het te beschadigen – flexibele, ronde vangkroon en
mes voor eenvoudig fruit plukken
›› Met de variosteel- veilig plukken tot
maximaal 5.5 m: geen ladder nodig
Ref. RGM VE: 5*

19,50

›› Extreem gladde snede om
bacteriële besmetting te voorkomen
›› Het gekromd zaagblad biedt steeds
een optimale werkhoek
›› Met de variosteel- veilig zagen tot
maximaal 5.5 m: geen ladder nodig
›› Aanbevolen handvat: ZM-V3 / ZM-V4

Ref. REPM VE: 5*

38,00

*

*

4 009269 153300

Beugelzaag

RE-M/ZM 02

Vervangblad voor beugelzaag REVM

Ref. REM VE: 5*

30,00

*

4 009269 152433

Handzaag met koker

4 009269 152426

Handzaag

RE-VM
›› Zaagt hout in de tuin, ook geschikt in
de bouw, voor de doe-het-zelver
›› 35 cm zaagblad in speciaal gehard
Zweeds staal
›› Beugel en spanvijzen uit roestvrij staal
›› Blad 360° verstelbaar
›› Kan gebruikt worden als handzaag,
evenals hoog in de bomen met een
multi-star® Vario steel
›› Aanbevolen steel: Vario

RE-VB
›› Vervangblad voor beugelzaag REVM

›› Lengte mes: 27 cm
›› Extreem gladde snede om bacteriële
besmetting te voorkomen
›› Veilig dragen aan een riem voor
gebruik op een ladder

Ref. REVM VE: 5*

37,50

*

38

VE = verpakkingseenheid

RE-K

RE-FK

Ref. REVB VE: 2*

11,50

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. REFK VE: 3*

49,50

*

*

Prijs*= Adviesprijs

›› Lengte mes: 16 cm
›› Voor gebruik in kleine bomen
›› Extreem gladde snede om bacteriële
besmetting te voorkomen
›› Met veiligheidsvergrendeling

4 009269 728102

Ref. REK VE: 5*

26,00

*

4 009269 728201

Portax | Spades en spitvorken | Onkruidsteker

Portax

Kruiwagen Portax

Portax 150
›› Volume: 150 liter
›› Gewicht: 12 kg
›› Wielen: 260 mm Ø
PRAXISTEST
›› Materiaal: geharde
TESTSIEGER
Note GUT (2,4)
kunststof en geweven stof
Ausgabe 4/2012
www.selbst.de
›› Inclusief tuinafvalzak
Ref. PORTAX VE: 1

129,00

*

Spades en
spadevorken

4 009269 502108

Herenspade

Damesspade

ASP-E

AD-E

AG-E

›› Lengte: 1150 mm
›› Roestvrijstalen spade
›› Met een brede D-greep
voor tweehandig gebruik
›› Ergonomisch
gevormde steel
›› Stabiele voetsteun

›› Lengte: 1090 mm
›› Roestvrijstalen spade
›› Met een brede D-greep
voor tweehandig gebruik
›› Ergonomisch
gevormde steel
›› Stabiele voetsteun
›› Anti-slip, huidvriendelijke rubber
coating voor
meer comfort

›› Lengte: 1150 mm
›› Stevige tanden voor
het omgooien van
harde grond
›› Met een brede D-greep
voor tweehandig gebruik
›› Ergonomisch
gevormde steel
›› Stabiele voetsteun

selbsT AusprobIerT

FAZIT:
bewertet mit „seHr GuT“
Ausgabe 7/2013

www.selbst.de

59,90

*

AS-E
›› Lengte: 132 cm
›› Roestvrijstalen spade
›› Met een brede D-greep
voor tweehandig gebruik
›› Ergonomisch
gevormde steel
›› Stabiele voetsteun
›› Anti-slip,
huidvriendelijke
rubber coating voor
meer comfort

57,00

*

4 009269 305563

Onkruidstekers

*

4 009269 305570

IW-A

iW-F
›› Lengte: 107 cm
›› Stevig bevestigd
›› Trekt moeiteloos
onkruid en distels uit
›› Licht en handig
gereedschap

Ref. IWA VE: 4*

4 009269 305594

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 305587

›› Milieuvriendelijk wieden in een
veilige en rug-vriendelijke
positie zonder gebruik van
chemicaliën
›› D-handgreep met soft zone
›› Lengte: 110 cm
›› Opvouwbare voetsteun voor
ruimtebesparende opslag
›› Klauwen van RVS steken
diep in de grond
›› Uitwerpsysteem helpt
het onkruid vrij te geven

*

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. AGE VE: 4*

69,90

Mechanische distelsteker Distelsteker

49,90

*

VE = verpakkingseenheid

bewertet mit „seHr GuT“
Ausgabe 7/2013

Ref. ADE VE: 4*

Ref. ASE VE: 4*

69,90

selbsT AusprobIerT

FAZIT:
www.selbst.de

Ref. ASPE VE: 4*

Schop

Spadevork

Ref. IWF VE: 6*

20,00

*

4 009269 305600

4 009269 255288
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Altijd het juiste
snoeigereedschap
met WOLF-Garten:
»Basic Plus«

het basis model

Snoeischaren voor een verscheidenheid aan binnen- en buitengebruik.
Gebruik de energiebesparende hefboomwerking van deze snoeischaar
om bloemen of sierplanten op je balkon en in uw tuin te snoeien.

»Comfort Plus«

functioneel en stevig

Snoeischaren voor gebruik in de voortuinen, boomverzorging en achtertuinen met energiebesparende hefboomwerking.

»Premium Plus«

meer comfort tijdens het snoeien

Comfortabele en robuuste snoeischaren met aangename krachtoverbrenging voor regelmatig gebruik, zelfs in grotere tuinen.

»Alu-Professional«

3

voldoet aan de hoogste eisen

Aluminium snoeischaren voor de hoogste kwaliteit en duurzaamheid.

Papegaaienbek of aambeeld
technologie?
Kwaliteit”Made in Germany”
WOLF-Garten belooft u materialen van
hoge kwaliteit, uitstekende afwerking,
innovatie en uitstekend design – functies
die zijn gebundeld in de one-of-a-kind
WOLF-Garten kwaliteitsgarantie.
Hiervoor geven we niet alleen ons
woord, maar bieden we ook 10 jaar
garantie op alle handscharen (exclusief
slijtdelen).

Papegaaienbekscharen zijn geschikt voor
het soepel snijden van jong hout, zelfs op
plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. Dit
zorgt voor een snellere wondgenezing of
wonddichting.
Met de sterke aambeeldscharen kan hard,
vezelig of dood hout gemakkelijk worden
verwijderd. Zij zorgen voor een arbeidsbesparende snede die beter is voor de
gewrichten, omdat het “knip impact” voorkomt en handen en armen beschermt.
Ongeacht welke schaar u kiest – met WOLFGarten maakt u altijd een perfecte snede!
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De nieuwe generatie takkenscharen:
Lichter en innovatiever dan ooit
Bomen en struiken moeten van tijd tot tijd een verjongingssnoei krijgen. Naast de snoeischaren, gebruiken we voor de dikkere takken
speciale takkenscharen. De nieuwe generatie takkenscharen hebben bijzondere eigenschappen: speciale, aluminium handgrepen liggen
ultralicht en ergonomisch in de hand. De sublieme krachtoverbrenging is uitermate efficiënt en maakt het werk gemakkelijker en minder
vermoeiend.

Echte krachtpatsers
Bij alle modellen zet de innovatieve
technologie geleverde energie automatisch
om in maximale kracht. Met de takkenscharen
uit de POWER®CUT serie snoeit u moeiteloos
dikkere takken.
Extra licht
De ultralichte, aluminium handgrepen zijn
bij twee modellen telescopisch verstelbaar.
Zo snoeit u altijd met een rechte rug, zelfs
de hoge en lage takken.

Hoog gebruikscomfort

3

De stootbuffers vangen de ‘terugslag’ van
de schaar op tijdens het snoeien. In combinatie met de softgrip op de handgrepen
maakt dit de scharen extra comfortabel in
gebruik.

Zuiver snoeien
De anti-kleeflaag op de messen,
voorkomt dat snoeiafval en plantensappen aan het mes blijven kleven. Het
effect: altijd een zuivere snoeisnede.

Vlakke schroeven
De vlakke schroefverbindingen die zijn
gebruikt, voorkomen beschadigingen aan
takken tijdens het snoeien en maken de
scharen extra wendbaar.
Lange levensduur
De geboden 10 jaar garantie is het bewijs
van een lange levensduur. De slijtende
delen, zoals messen en aambeeld, zijn
gemakkelijk te vervangen.

Maximale krachtoverbrenging met
het POWER®CUT systeem
Van de eenvoudige POWER®CUT tot de POWER®CUT *** - deze
technologie verveelvoudigd de krachtoverbrenging van de
geleverde energie. Zodat ook takken met een doorsnede van 50 mm
ø moeiteloos kunnen worden gesnoeid. Van beginnende tuinier tot
expert, voor iedereen de gepaste schaar!

Verstelbare stelen voor een groter bereik - het bewezen telescopische principe
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Zomersnoei
Tijdens de bloeitijd is er iedere dag wel iets te snoeien. Sommige planten hebben zelfs behoefte aan een grondige snoei om te kunnen
bloeien. WOLF-Garten heeft de juiste schaar voor iedere klus.
Snoeiwerk in de zomer
• Snoei bladverliezende vroegbloeiers zoals ranonkel struiken of forsythia terug nadat ze gebloeid hebben, indien u
dat nog niet in mei gedaan heeft.

• Oogst kruiden, twijgen en bloemen voor invriezen, drogen of thee

• Neem stekken net onder een bladknop en stop ze in de grond

• Vorm pas geplante meidoorn en liguster struiken

• Snoei steenfruit terug

• Snoei verwelkte bloemen zoals rododendrons en camelia's niet;
maar pluk ze met je handen

• Snoei klimrozen terug nadat ze hebben gebloeid

• Snoei  blauwe regen in de zomer of in februari / maart

3

• Verzorg gevormde hagen

WOLF-Garten snoeischaren – op maat gemaakt voor iedere hand
Antikleeflaag op de bladen vermindert de
Geen verlies meer dankzij de
geïntegreerde en onlosmaakbare veer
die u niet kan kwijtraken.

30°

vereiste knipkracht aanzienlijk en voorkomt
besmetting op de bladen door sap.
non stick

Dit vermijdt ook de overdracht van ziekten en
maakt ze eenvoudiger te reinigen.

30 ° werkhoek voorkomt verstrekking van

Vergrendeling met één hand voor zowel links -

de hand tijdens het knippen.

als rechtshandig gebruik.

Veilig snoeien met een rustpunt voor de
duim en bescherming en veiligheid voor
alle vingers en vingertoppen.

Ergonomisch gevormde handgreep voor
soft grip

comfortabel gebruik en optimale krachtoverbrenging. Bovenste handgreep met zachte
rubberen inleg en glijdende onderste hendel
(afhankelijk van het model).

Instelbare messenspanning

Vingertoppen- bescherming
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De allure van duidelijke contouren
Precieze randen en contouren zijn de finishing touch voor elk gazon. Dit laat het gazon eruit zien als een dik tapijt dat niet
overloopt in de borders.
Er is natuurlijk een breed scala van elektrische grasscharen en trimmers. Maar er zijn ook handscharen van uitstekende kwaliteit. Dit prijsbewuste gereedschap is bijzonder geschikt voor kleinere tuinen.

Goed, beter en “professional”

3

“Professional”handscharen zijn een klasse apart, zij maken
knippen met de hand nog gemakkelijker voor u:
• De schaarbladen kunnen 180 ° geroteerd worden, zodat u
praktisch elke hoek kunt bereiken
• De grascollector zorgt ervoor dat het afgeknipte gras niet in
de border valt
• De gesloten onderste hendel beschermt de hand
tegen schrammen

Met de WOLF-Garten grasscharen
bekomt u altijd een mooi resultaat.
Deze bladen van de hoogste kwaliteit zijn gemaakt met een ingenieuze techniek en maken het werk
lichter voor u.
Bijvoorbeeld, de "Comfort" grasschaar vermindert krachtinspanning met 30% door middel
van een verbeterd mechanisme en een antikleeflaag. Hand bescherming en een comfortabele grip zorgen voor gebruiksgemak.
Resultaat : mooi afgewerkte randen.
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Prachtige hagen stap voor stap
Ze geven structuur aan de tuin, bescherming tegen wind, lawaai en nieuwsgierige buren, en ze bevorderen het natuurbehoud
omdat ze een thuis zijn voor vogels en kleine dieren. Kortom, hagen verbeteren elke tuin.
De ontwerp opties zijn zo gevarieerd dat iedereen de ideale haag voor zijn droomtuin kan maken, van weelderige bloeiende
hagen tot artistiek geknipte vierkante hagen. Alle hagen hebben één ding gemeen: ze moeten precies geknipt worden zodat
ze aantrekkelijk blijven. WOLF-Garten heeft een breed scala aan haagscharen ontwikkeld zodat u uw haag snel en zonder veel
moeite in de gewenste vorm kan knippen.

Traditie en vooruitgang
Er zijn veel tuiniers die traditionele haagscharen verkiezen.
Met duurzame precisie bladen en hoge-kwaliteit houten
handgrepen. Maar ook met de technologie die ervoor zorgt u
het werk eenvoudiger te maken:
• WOLF-Garten antikleeflaag
• Schokabsorberende stootbuffers
• Individueel instelbare messenspanning
• Geïntegreerde takkensnijder voor dikkere takken
• Gebogen dubbel geslepen messen voor extra grip op de tak

3

Bal, kegel of kunstwerk
We hebben de HS-B buxusschaar ontwikkeld om een
mooie en precieze vormsnit mogelijk te maken. De korte
messen met antikleeflaag maken de schaar licht en
wendbaar. Dankzij de zachte kunststof handgreep ligt
de schaar goed in de hand. De HS-B is natuurlijk ook
geschikt voor andere vormsnoei.
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Gemotoriseerde haagscharen met de
juiste draaihoek
Als u veel meters hagen heeft, raden wij gemotoriseerde haagscharen
aan, die besparen enorm veel tijd en energie. Dit is goed, maar nog niet
goed genoeg voor WOLF-Garten. Wij houden niet van apparaten die niet
gebruiksvriendelijk zijn. Bij gewone gemotoriseerde haagscharen moet
u het hele gereedschap kantelen om de zijkanten van hagen te kunnen
knippen. Dit geeft een druk op spieren en gewrichten waardoor u snel
moe wordt. Daarom hebben de meeste van de elektrische en accu aangedreven scharen van WOLF-Garten de juiste draaihoek:

3

• Het mes kan tot 180° worden gedraaid

80°

1

180°

• Het kan worden ingesteld in 5 standen.
• De haagschaar bespaart energie en beschermt de
gewrichten bij het werken in alle snijposities.
• Lasergesneden en diamant-geslepen
messen zorgen voor efficiënt werken en
een lange levensduur
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Afwerking voor hagen
Klein, handig en zeer effectief - LI-ION POWER accu
buxusscharen. Dit lichtgewicht gereedschap heeft
ook een keerfunctie met
een draaibare snijkop, net
als zijn grote broer, klein
maar perfect gevormd. Met
het 10 EM accu grasmes
zijn buxusscharen eenvoudig om te bouwen tot
grasscharen. De batterijen
lopen tot 100 minuten.

Wilt u nog iets eenvoudiger? Dan is de LI-ION
POWER Finesse Set de
juiste keuze. Ook hier
geldt "3 in 1": Naast twee
contourmessen in verschillende maten, bevat de set
ook een buxusschaar.
De batterijen lopen tot
50 minuten.

Kettingzagen –
kracht gecombineerd
met veiligheid
Benzine -of elektrische uitvoering? Sommigen zweren bij elektrische
kettingzagen, terwijl anderen het comfort van de benzine kettingzagen
zullen verdedigen. Er zijn goede redenen voor beide standpunten.
Elektrische kettingzagen zijn duidelijk lichter, stiller en milieuvriendelijker
dan benzine kettingzagen, maar ze hebben een voedingsbron
(stopcontact of generator) in de omgeving nodig. Ze zijn dan ook bij
uitstek geschikt voor gebruik rond het huis. Op een meer afgelegen plek,
komt de benzine kettingzaag meer van pas. De vier modellen hebben één
ding gemeen: de topkwaliteit van de Oregon kettingen en zwaarden.
Elektrische kettingzagen

Benzine kettingzagen

De elektrische kettingzagen CSE

De benzine kettingzagen van de

2035 en CSE 2240 van WOLF-Garten

CSG serie zijn ontworpen voor ver-

hebben de Plus-X-Award gewon-

schillende snijlengtes (35 of 40 cm)

nen in drie categorieën: kwaliteit,

en individuele motorvermogens. De

design en bedieningscomfort.

kleinere motor heeft een prestatie-

Ze zijn ook uitgerust met een

vermogen van 1,3 kW, de grotere van

power-indicator en een automati-

1.9 kW.

sche kettingspanner.
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LI-ION POWER:
Tuingereedschap met accutechnologie
In het dagelijks leven worden veel producten gebruikt die werken op accutechnologie. De nieuwe accu’s gaan langer mee dan
in de beginperiode, met name omdat de lithium-ion-technologie
is geëvolueerd. Wij bieden u deze krachtige en duurzame technologie om het onderhouden van uw gazon en tuin nog eenvoudiger te maken.

3
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LI-ION POWER Pack 6 kan worden gebruikt voor de
5 gereedschappen, voor langere looptijd met meer
kracht

2 accu’s voor 5 gereedschappen
Gereedschappen voor verwisselbare AccuPack 5 en 6:
In de 700-serie accugereedschap spelen AccuPack 5 en
AccuPack 6 de hoofdrol. De complete serie was voor de
jury van de Plus-X-Award in maar liefst vier categorieën
de topper: kwaliteit, design, gebruikscomfort en functionaliteit. Elk van deze tools wordt geleverd met 1 accu en
1 oplader.

LI-ION POWER Pack 5 kan voor 3 van de gereedschappen
worden gebruikt.
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Draadloos, praktisch tuinwerk
De moderne lithium-ion cellen van de WOLFGarten LI-ION POWER elektrische gereedschappen en het verwisselbare accu concept
zorgen voor draadloos snoeien met superlichte elektrische motoren. U bent niet meer
afhankelijk van een kabel en u zult nooit meer
een brandstoftank moeten vullen. Beide handen zijn vrij om te werken en u heeft volledige
bewegingsvrijheid binnen uw werkgebied.
Een systeem van groeiende mogelijkheden
U kunt de looptijden van uw gereedschap verlengen
met de bijbehorende oplaadbare accu’s, zodat u
nooit zonder accu power zit en uw gereedschap altijd
klaar voor gebruik is. Het state-of-the-art WOLF-Garten
accusysteem van topniveau geeft uw LI-ION POWER
gereedschappen vrijwel onbeperkte looptijd.
De voordelen:
• De accu’s zijn eenvoudig en snel te verwisselen
• Een AccuPack past op meerdere gereedschappen

Accu aangedreven snoeischaren – snoeien
zonder energie te verspillen
De drie LI-ION POWER accu-aangedreven snoeischaren zijn een handig, energiezuinig alternatief voor de conventionele manuele snoeischaren. Deze manier om
werk eenvoudiger te maken is bijzonder handig voor diegene die veel te snoeien
hebben en voor oudere gebruikers. Het snoeien van buxus, rozen, takken en twijgen met een simpele druk op de knop maakt het werken in de tuin nog leuker.
Ideaal voor wie op zoek is naar licht snoeiwerk:
• Eenvoudig en handig in gebruik
• Licht van gewicht
• Tot 800 knippen per lading
• Kan gebruikt worden voor takken tot 20 mm dik
• Veilig door anti-slip handvat en snijbescherming (LI-ION POWER RR 3000)
• Inclusief oplader
• Ook met telescopische steel (LI-ION POWER RR-T 6000)

1 accu voor 2 gereedschappen
Gereedschap met AccuPack 3

Snoeischaren op accu

Een wisselaccu voor twee machines, dat is het geval
bij de LI-ION POWER GT 815 trimmer en HSA 45 V
haagschaar. Groot voordeel van deze accu is de automatische draadtoevoer van de trimmer en de lange looptijd
van 60 minuten voor de haagschaar.

U kunt uw favoriete LI-ION POWER accu snoeischaar kiezen uit 7 verschillende
modellen. De snoeischaren variëren in looptijd (30 tot 125 minuten), werkbreedte
(60 tot 100 mm), werklengte (110 tot 170 mm) en accu capaciteit (3.6 tot 7.2 V en
1.3 tot 2.2 Ah) en gebruikscomfort. Deze serie snoeischaren heeft de mogelijkheid
tot luxe add-ons zoals messen voor het gazon, contour en buxusscharen, stelen en
opbergdozen.

W
NIEU

LI-ION POWER PACK 3 is geschikt voor 2 gereedschappen
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Een draad voor alle omstandigheden
Met een hoog toerental, kan de nieuwe trimmer hoog gras of ongecontroleerde groei in
elk hoekje en gaatje bereiken. WOLF-Garten
gazontrimmers zijn efficiënt en ook zeer
eenvoudig te gebruiken.
Van occasioneel gebruik tot professioneel
gebruik: wij hebben de juiste trimmer voor u.
Maar welke u ook kiest, alle nieuwe WOLFGarten trimmers hebben de volgende
voordelen met elkaar gemeen:

3

De voordelen op een rij: Trimmers van WOLF-Garten zijn veelzijdig
Viervoudig verstelbare steel. De steel is eenvoudig
met een druk op de knop in 4 posities verstelbaar,
zodat ook de moeilijker te bereiken plaatsen goed
kunnen worden gemaaid.

Telescoopsteel. Gegarandeerd een ergonomisch
verantwoorde werkhouding dankzij de telescopisch
verstelbare steel en de tweede verstelbare handgreep. Zo is de trimmer aan iedere lichaamslengte
aan te passen.

Wielen. Geleidingswielen zorgen voor een gelijke
maaihoogte en bieden tevens ondersteuning van
het gewicht tijdens het werken met de trimmer.

Kantenverzorging. Door de maaikop 90° te kantelen
(naar links of naar rechts) verandert de trimmer in
een kantensnijder.

Eenvoudig te wisselen draadcassette. Eenvoudig en
comfortabel klik-mechanisme om de draadcassette
te verwisselen.
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Op naar
de tuin!
U heeft geschikte gereedschappen nodig voor onderhoud
en vormgeving van uw tuin. Bosmaaiers, geschikt voor ieder
terrein, houden wildgroei onder controle.
De laatste jaren heeft WOLF-Garten het assortiment bosmaaiers aanzienlijk uitgebreid. Met twee elektrische en
vier benzine-bosmaaiers die uitzonderlijk hoge prestaties
leveren, heeft u de beste selectie om het juiste apparaat te
kiezen voor uw wensen.

Elektrische bosmaaiers
Als u in de buurt van een stopcontact bent en licht
gewicht belangrijk is voor u, dan zijn de elektrische bosmaaiers de beste optie. Deze doeltreffende bosmaaiers
bieden alle belangrijke functies zoals anti-vibratie handgreep, deelbare steel en hoekige tandwielen. Daarnaast
kunt u verschillende taken uitvoeren met deze allrounder,
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van trimmen tot kanten snijden en struiken snoeien.
Benzine bosmaaiers
Met de WOLF-Garten benzine bosmaaier gaat u naar een
high-end tuingereedschap toe. Emissiearm, stil en met
minimaal gebruik van brandstof, kunt u optimale resultaten
behalen in elke tuin.
De 4-takt motor van de BluePower serie voldoet aan de
hoogste eisen - in termen van prestaties en milieuvriendelijkheid.

Nuttige accessoires voor
de veelzijdige benzinebosmaaiers:
1. Blazer/trimmer
2. Cultivator
3. Haagschaar
4. Kettingzaag

3.
1.

2.

4.
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Messensysteem
of wals?
Zoek uit welke techniek het beste
bij u past
De vraag komt elk jaar weer terug: wat doen we met het snoeiafval? Hakselaars maken het snoeiafval zo klein, dat het kan dienen als mulch, of eenvoudig kan worden verwerkt tot compost.

De WOLF-Garten hakselaars bieden het beste van twee werelden: de efficiëntie van de universele hakselaar met de grondigheid en stille werking van de fluisterhakselaar. Alle modellen
hebben uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, zoals een motorbeveiligingsschakelaar, een zero-voltage switch, een herstart
veiligheidsinrichting en een transporthandvat. De fluisterhakselaar biedt ook RH / LH werking. De trillingsvrije zelf-inname
in combinatie met de nieuwe bladinvoertrechter en een bijbehorende aanstampstok zorgt voor een hoge gebruiksvriendelijkheid voor alle modellen van deze serie.

3

Universele hakselaar: kleine haksels, ideaal voor compost
Het messensysteem bestaat uit twee scherpe messen die het
snoeihout helemaal fijn hakselen. Deze kleine haksels voorzien
de compost van micro-organismen met een optimale doelstelling
voor het ontbindingsproces.
Fluisterhakselaar: maximale prestatie met minimaal geluid
De fluisterhakselaar van WOLF-Garten heeft niet voor niets zijn naam
gekregen, tijdens het hakselen maakt deze hakselaar namelijk aanzienlijk minder geluid dan een universele hakselaar. De belangrijkste reden is het messensysteem, want in plaats van met messen, is
een fluisterhakselaar uitgerust met een messenwals. De wals kneust
het snoeiafval onder druk. Dit vergroot het oppervlak van het versnipperde materiaal, wat het ontbindingsproces bevordert.
Comfort en veiligheid
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Alle modellen zijn uitgerust met een extra brede vultrechter voor
eenvoudige voeding en een opvangbak voor het optimaal opvangen van het gehakselde materiaal.
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Gemotoriseerde tuinhulp
Ontspannen werken in de tuin. Maar niet altijd ... als u een
zware week gehad heeft en een groot groentenbed of een
toekomstig stukje gazon moet losmaken en verkruimelen
op een zaterdag, is het niet bepaald 100% ontspannen!
Voor degenen die beroep willen doen op het gemak van
tuintechnologie, heeft WOLF-Garten cultivators of bodemfrezen met benzine- en elektromotoren, waardoor bodembewerking net zo eenvoudig wordt als het maaien van het
gazon.

Cultivator, C 30 E

Handiger bij het losmaken en
verkruimelen van de grond
Deze kenmerken van WOLF-Garten cultivators maken
motor aangedreven grondbewerking echt handig:
• Een licht en wendbaar alternatief voor spades en harken
• Eenvoudig te hanteren, als een gazonmaaier
• Minimale trillingen
• Ergonomische inklapbare handgreep met softgrip

Ergonomische handgreep

• High-performance 4-takt motoren op de benzinemodellen
• Extra llicht elektrisch model - 13kg
• Volledig metalen tandwielen
• Robuuste afdekplaten van metaal voor meer veiligheid
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• Zelfslijpende messen
• Extra's voor beide grote bodemfrezen: opvouwbaar
transportwiel
• Extra functie op de brede bodemfrees:
plantenbeschermingsschild

Zelfslijpende messen

BluePower cultivator
Alle WOLF-Garten gereedschappen met het
BluePower logo zijn bijzonder milieuvriendelijk.
De 4-takt motoren van de BluePower serie
voldoen aan de hoogste eisen - in termen
van prestaties en milieuvriendelijkheid.

Krachtige motor

Plantbeschermingsschild
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Verzamel grote
hoeveelheden bladeren
in weinig tijd en zonder moeite
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De herfst is een speciale tijd om de natuur te bewonderen: de veran-

bladeren kan leiden tot een schimmel. En natte bladeren kunnen

dering van zonnige dagen naar witte nevel met rijp vertegenwoordigt

terreinen omvormen in glibberige oppervlakten. De nieuwe WOLF-

de eerste tekenen van de winter. Winterbloemen vertonen vaak hun

Garten bladblazers helpen uw gazon en opritten proper te houden

meest aantrekkelijke kant voordat ze vervagen. En natuurlijk, het

zonder inspanning. Niet harken, niet bukken en geen moeite dankzij

bijna dagelijks veranderende kleuren van de bladeren in al hun tinten

de ergonomische wielondersteuning. De nieuwe WOLF-Garten blad-

van rood en goud. De taken die nodig zijn in dit seizoen zijn al net

blazers kunnen niet alleen bladeren verplaatsen, ze kunnen ook wor-

zo gevarieerd als de herfst zelf. Na de eerste herfststormen moeten

den omgevormd tot zuiger, bladeren versnipperen en opvangen in de

dode bladeren worden verwijderd uit de tuin. Een gazon bedekt met

grote opvangzak zodat ze eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Functionele hark om
bladeren te verzamelen

Ergonomische handgreep met com- Grote opvangzak
fortabele hendel om uw blazer eenvoudig om te zetten in een zuiger

Ergonomische wiel ondersteuning voor gemakkelijk gebruik en
transport

Benzine bladblazer

Elektrische bladblazer
LBV 2600 E

W
NIEU

›› Motor / vermogen: elektrisch, 230 V, 2500 watt, 14000 / min
›› Opvangzak: 50 L
›› Luchtsnelheid: tot 270 km/u
Ref. LBV2600E VE: 2*
›› Luchtvolume: tot 16 m³/min
*
89,00
›› Reductie ratio: tot 10:1
4 009269 306195
›› Gewicht: 3.9 kg.
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LBV 2500 B

W
NIEU

›› Motor / vermogen: 2 takt-motor, 25 cm³, 0.75 kW, 8000 / min
›› Benzinetank: 0.4 L
›› Opvangzak: 40 L
›› Luchtsnelheid: tot 175 km/u
Ref. LBV2500B VE: 1
›› Luchtvolume: tot 12 m³/min
*
219,00
›› Reductie ratio: tot 10:1
4 009269 306058
›› Gewicht: 7 kg.

Tuinmachines | Cultivators & Bodemfrezen | Hakselaars | Kettingzagen

Elektrische
cultivator /
Benzine
cultivator

Elektrische cultivator
C 30 E
›› Werkbreedte:
30 cm
›› Motor: 230 volt,
1400 watt,
1700/min
›› Werkbladen diameter:
23 cm
›› 4 stalen freesmessen
›› Twee wielen:
160 mm diameter
›› Gewicht: 13 kg.

Benzine cultivator

Benzine cultivator

T 40 B

T 61 B

›› Werkbreedte:
40 cm
›› Motor: B&S 500 E
series, 140 cm³,
2.0 kW, 3100/min
›› Werkbladen diameter:
30.5 cm
›› 4 stalen freesmessen
›› Transportwiel:
180 mm diameter
›› Gewicht: 34 kg.

Ref. C30E VE: 1

199,00

*

Hakselaars

Ref. T40B VE: 1

519,00

*

4 009269 366007

Ref. T61B VE: 1

559,00

*

4 009269 366403

4 009269 366601

Universele hakselaar

Fluisterhakselaar

SDE 2500 EVO

SDL 2500 EVO

SDL 2800 EVO

›› Takdikte: max. 40 mm
›› Motor/vermogen: 230 volt,
2500 watt, 46/min
›› Geluidsniveau: 92 dB(A)
›› Messensysteem:
freeswals
›› Inclusief opvangbak
›› Overbelastingsschakelaar
›› Automatisch
trillingsvrij
intreksysteem
›› Veiligheidsschakelaar

›› Takdikte: max. 45 mm
›› Motor/vermogen: 230 volt,
2800 watt, 46/min
›› Geluidsniveau: 92 dB(A)
›› Messensysteem:
freeswals
›› Inclusief opvangbak
›› Overbelastingsschakelaar
›› Automatisch
trillingsarm
intreksysteem
›› Veiligheidsschakelaar

›› Takdikte: max. 40 mm
›› Motor/vermogen: 230 volt,
2500 watt, 2800/min
›› Geluidsniveau: 104 dB(A)
›› Messensysteem:
2 omkeerbare messen
›› Inclusief opvangbak
›› Overbelastingsschakelaar
›› Motorrem
›› Veiligheidsschakelaar
Ref. SDE2500EVO VE: 1

269,00

*

Benzine en
elektrische
kettingzagen

›› Werkbreedte:
61 cm
›› Motor: B&S 500 E
series, 140 cm³,
2.0 kW, 3100/min
›› Werkbladen
diameter: 30.5 cm
›› Plantbeschermingsschild + transportwiel 180 mm
›› Transportwiel: 180 mm diameter
›› Gewicht: 36 kg.

Ref. SDL2500EVO VE: 1

299,00

*

4 009269 305730

Elektrische kettingzaag

CSE 2035
›› Zwaardlengte: 35 cm
›› Motor: 230 volt, 2000 watt
›› “Power Indicator”
›› Regeling van de spanning
zonder gereedschap
›› Oregon zwaard en 3/8” Low Pro ketting
›› Gewicht: 4,5 kg
*

*

4 009269 305754

4 009269 305761

Benzine kettingzaag

CSE 2240

CSG 3835

›› Zwaardlengte: 40 cm
›› Motor: 230 volt, 2200 watt
›› “Power Indicator”
›› Regeling van de spanning zonder
gereedschapOregon zwaard en 3/8”
Low Pro ketting
›› Gewicht: 4,5 kg

›› Zwaardlengte: 35 cm
›› 2-takt motor, 37.2 cm³, 1.45 kW /
11.000 t/min
›› Comfortabele bediening
›› Oregon zwaard en 3/8”Low Pro ketting
›› Gewicht: 5 kg
Ref. CSG3835 VE: 1

Ref. CSE2240 VE: 2*

145,00

*

4 009269 304733

Ref. SDL2800EVO VE: 1

329,00

Elektrische kettingzaag

Ref. CSE2035 VE: 2*

125,00

Fluisterhakselaar

199,00

*

4 009269 304740

4 009269 304825

Benzine kettingzaag

CSG 4640
›› Zwaardlengte:
40 cm
›› 2-takt motor, 46 cm³,
1.8 kW / 11.500 t/min
›› Comfortabele bediening
›› Oregon zwaard en 3/8”
Low Pro ketting
›› Gewicht: 5.5 kg

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

Ref. CSG4640 VE: 1

235,00

*

4 009269 304832
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Tuinmachines | Accugereedschap

Accugereedschap

Kettingzaag

Kettingzaag op steel

LI-ION POWER CSA 700
›› Werkbreedte: 20 cm
›› Accu: 18 volt /
3.0 Ah LI-ION POWER
›› “Looptijd: 20 min = 110 x knippen
van drooghout, 70 mm diameter”
›› Inclusief LI-ION POWER Pack 6 + oplader
›› Gewicht: 2,4 kg
Ref. CSA700 VE: 2*

199,00

LI-ION POWER PSA 700
›› Werkbreedte: 20 cm
›› Accu: 18 volt / 3.0 Ah LI-ION POWER
›› Looptijd: 20 min = 70 x knippen van drooghout, 70 mm diameter
›› “Inclusief zwaard hoes, draagriem, LI-ION POWER Pack 6 + oplader”
›› Telescopische steel 2,95 m
Ref. PSA700 VE: 2*
›› Gewicht: 2,7 kg

219,00

*

Bladblazer

*

4 009269 304757

Trimmer

4 009269 304795

Haagschaar

Haagschaar

LI-ION POWER HTA 700

LI-ION POWER HSA 45 V

›› Zwaardlengte: 45 cm
›› Accu: 18 volt /
1.5 Ah LI-ION POWER
›› Looptijd: 40 min
›› Inclusief LI-ION POWER Pack 5 + oplader
›› Gewicht: 2,5 kg

›› Zwaardlengte: 45 cm
›› Accu: 18 volt /
1.3 Ah LI-ION POWER
›› Looptijd: 60 min
›› Inclusief LI-ION POWER Pack 3 + oplader
›› Gewicht: 3,5 kg

LI-ION POWER
GTA 700
LI-ION POWER BA 700
›› Accu: 18 volt / 1.5 Ah LI-ION POWER
›› Looptijd: 15 min
›› Inclusief LI-ION POWER Pack 5 +
oplader
›› Luchtsnelheid / volume: tot 200 km/u
/ 5.3 m³/min

›› Werkbreedte: 30 cm
›› Accu:
18 volt / 1.5 Ah LI-ION POWER
›› Looptijd: 20 min
›› Inclusief LI-ION POWER
Pack 5 + oplader
›› “Trimm en Edge” functie
›› Draad: 3 m/1.6 mm
Automatische draadverlening
›› Plantbeschermingsschild
›› Gewicht: 2 kg

Ref. BA700 VE: 2*

125,00

*

Ref. GTA700 VE: 2*

145,00

*

4 009269 304764

Ref. HTA700 VE: 2*

145,00

*

4 009269 304788

ACCU

Ref. HSA45V VE: 2*

259,00

*

4 009269 304771

Draadmaaier
LI-ION POWER Pack 5
›› Omschrijving: 18 V / 1.5 Ah / 27 W
›› Geschikt voor: HTA 700, GTA 700,
BA 700

LI-ION POWER Pack 6
›› Omschrijving: 18 V / 3.0 Ah / 54 W
›› Geschikt voor: CSA 700, PSA 700,
HTA 700, GTA 700, BA 700

Pack 6

Ref. PACK6 VE: 1

125,00

*

Pack 5

69,00

4 009269 304986
Ref. PACK5 VE: 1

LI-ION POWER GTB 815

W
U
E
I
N

›› Werkbreedte: 23 cm
›› Accu: 18 volt / 1.3 Ah LI-ION POWER
›› Plantbeschermingsschild
›› “Trim en Edge” functie
›› 4-voudige verstelbare werkhoek
›› Verstelbare handgreep en steel
›› Laadtijd: 2 uur
›› Looptijd: 30 min
›› Draad: 5 m / 1.4 mm
›› Inclusief oplader en LI-ION POWER Pack 3
›› Gewicht: 2 kg

*

4 009269 304979

ACCU

LI-ION POWER Pack 3
›› Omschrijving: 18 V / 1.5 Ah
›› Geschikt voor: GT 815, HAS 45 V,
GTB 815
Ref. PACK3 VE: 1

65,00

Ref. GTB815 VE: 2*

159,00

*
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*

4 009269 742092

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 306539

Tuinmachines | Accusnoeischaren | Accuscharen

Accusnoeischaren

Accusnoeischaren

Accusnoeischaar
LI-ION POWER RR 3000

LI-ION POWER
RR 2000
›› Takdikte: max. 14 mm Ø
›› Accu: 3.7 volt / 1.1 Ah LI-ION POWER accu
›› Tot 400 x knippen per acculading
›› Inclusief oplader en accu
›› Laadtijd: 4 uur
›› Gewicht: 0.5 kg

Home&TrendAward

›› Takdikte: max. 20 mm Ø
›› Accu: 7.4 volt / 1.1 Ah LI-ION POWER accu
›› Tot 800 x knippen per acculading
›› Inclusief LI-ION POWER Pack 4 en oplader
›› Laadtijd: 30 min
›› Gewicht: 0.8 kg

Ref. RR2000 VE: 2*

69,90

Ref. RR3000 VE: 2*

99,00

*

*

4 009269 729307

Telescopische snoeischaar

Vervang-accu

LI-ION POWER RR-T 6000
›› Takdikte: max. 20 mm Ø
›› Accu: 10.8 volt / 1.3 Ah LI-ION POWER accu
›› Tot 600 x knippen per acculading
›› Ook als handsnoeischaar te gebruiken
›› Telescoopsteel maakt werken mogelijk tot een hoogte van ong. 3 – 3.5 m
›› Lengte telescoopsteel plus snoeischaar: min. 102 cm, max. 132 cm
›› Laadtijd: 5 uur
›› Inclusief LI-ION POWER Pack 7 en oplader
›› Gewicht: 1.4 kg

*

Grasschaar

LI-ION POWER
FINESSE 30 R
›› Looptijd: 30 min
›› Werkbreedte: 80 mm
›› Accu: 3.7 volt / 1.3 Ah
›› Inclusief oplader
›› Laadtijd: 4 uur
›› Gewicht: 0.5 kg

›› Geschikt voor: RR 3000
›› Omschrijving: 7.4 V / 8 Ah

*

4 009269 726498

Buxusschaar

Accuschaar

Set 3-in-1

LI-ION POWER
FINESSE 30 B

LI-ION POWER
FINESSE 50 R

LI-ION POWER
FINESSE 50

›› Looptijd:
50 min
›› Werkbreedte:
80 mm
›› Accu: 3,6 V/ 1,6 Ah
›› Inclusief oplader
›› Laadtijd: 2h30
›› Gewicht: 0,6 kg

›› Looptijd: 50 min
›› Werkbreedte:
60 en 80 mm
›› Accu: 3.6 volt / 1.6 Ah
›› Inclusief oplader, gras,
contour- en buxusmes en
opbergdoos
›› Laadtijd: 5 uur
›› Gewicht: 0.5 kg

›› Looptijd: 30 min
›› Werkbreedte:
150 mm
›› Accu:
3.7 volt /
1.3 Ah
›› Inclusief oplader
›› Voor de set 3-in-1: ref FIN50R
›› Laadtijd: 4 uur
›› Gewicht: 0.5 kg
Ref. FIN30B VE: 6*

54,90

*

4 009269 303507

Ref. PACK4 VE: 1

45,00

*

4 009269 304818

Ref. FIN30R VE: 6*

49,90

Accuscharen

LI-ION POWER Pack 4

Ref. RRT6000 VE: 2*

159,00

4 009269 726405

Ref. FIN50R VE: 4*

59,00

4 009269 303873

Ref. FINSET3 VE: 4*

85,00

*

*

4 009269 726900

Accuschaar

Accuschaar

Accuschaar

Accuschaar

LI-ION POWER
Accu 60

LI-ION POWER
Accu 60
Set

LI-ION POWER
Accu 100

LI-ION POWER
BS 80 +
Accu 10 EM

›› Looptijd:
75 min
›› Werkbreedte:
80 mm
›› Accu:
3.6 volt / 2.2 Ah
›› Inclusief oplader
›› Laadtijd: 5 uur
›› Gewicht: 0.9 kg

›› Looptijd:
75 min
›› Werkbreedte: 80 mm
›› Accu: 3.6 volt / 2.2 Ah
›› Inclusief oplader en
telescoopsteel
›› Laadtijd: 5 uur
›› Gewicht: 0.9 kg
Ref. ACCU60 VE: 4*

65,00

*

VE = verpakkingseenheid

Ref. P240 VE: 4*

95,00

*

4 009269 709101

›› Looptijd:
125 min
›› Werkbreedte:
100 mm
›› Accu:
7.2 volt / 2.2 Ah
›› Inclusief oplader
›› Laadtijd: 6 uur
›› Gewicht: 0.9 kg

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

›› Looptijd: 100 min
›› Werkbreedte / werklengte: 170 mm / 100 mm
›› Accu: 7.2 volt / 2.2 Ah
›› Inclusief oplader en
grasmes 10 EM
›› In duurzame opbergdoos
›› Laadtijd: 6 uur
›› Gewicht: 0.9 kg
Ref. ACCU100 VE: 2*

89,90

*

4 009269 709187

Prijs*= Adviesprijs

Ref. P70 VE: 4*

95,00

*

4 009269 709309

4 009269 709477
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Speciale
scharen

Multi-schaar

Set voor buxusverzorging

RA-X
›› Voor huis en
tuin gebruik
›› Roestvrij
stalen messen
›› Universeel gebruik, zoals het snoeien
van bloemen, het knippen van draad en
karton of dunne takken
›› Eenvoudig schoon te maken,
omdat de schaar helemaal
›› uit elkaar kan worden gehaald.
›› Comfortabele handgreep met
antislip binnenkant

RA-X + HS-B
›› RA-X: schaar voor
universeel gebruik,
zoals het snoeien
van bloemen, het
knippen van draad
en karton, dunne
takken of buxus
planten
›› HS-B: buxusschaar
met wendbare
korte messen voor een
perfect gevormde snede

Ref. RAX VE: 10*

14,50

*

Snoeischaren

Ref. P60 VE: 10*

44,40

*

4 009269 721608

Snoeischaar promo met aambeeld

Snoeischaar “Basic Plus”

RS-EN

RR 1500

›› Met aambeeld snijtechniek voor
eenvoudig snijden
›› Eenhands vergrendeling
›› Geschikt voor links- en rechtshandig
›› Antikleeflaag / glans verzinkt
›› Takdikte: tot 19 mm Ø

›› Snoeischaar met papegaaienbek
›› Ergonomisch twee-componentengreep
met soft-inleg op hetbovenste handvat
voor een goede grip bij het snijden
›› Geschikt voor links- en rechtshandig
›› Duim rustpunt
›› Takdikte: tot 18 mm Ø

Ref. RSEN VE: 10*

10,00

*

Snoeischaar “Comfort Plus”

4 009269 742481

Ref. RR1500 VE: 5*

15,50

*

4 009269 285018

Snoeischaar “Comfort Plus”

4 009269 304856

Snoeischaar “Premium Plus”

Snoeischaar “Premium Plus”

selbsT AusprobIerT

selbsT AusprobIerT

FAZIT:

RS 2500

RR 2500
›› Snoeischaar met papegaaienbek
›› Ergonomische twee-componentengreep met
soft-inleg op bovenste handvat voor een
goede grip bij het snijden
›› duim rustpunt
›› 30 ° snijhoek
›› Messenspanning kan nauwkeurig
worden afgesteld
›› Takdikte: tot 22 mm Ø
*

*

4 009269 304863

RR 4000
Zoals RR 2500 met extra:
›› Ergonomische handgreep
›› Geschikt voor links- en rechtshandig
›› Vervangbare messen
›› Takdikte: tot 22 mm Ø

Ref. RS2500 VE: 5*

18,50

4 009269 304887

Snoeischaar “Professional”

RR 5000

RS 5000

Snoeischaar met papegaaienbek:
›› Gemaakt van aluminium –
hoogste kwaliteit en duurzaamheid
›› Geschikt voor links- en rechtshandig
›› Krachtbesparende hefboomwerking
›› 30 ° snijhoek
›› Messen zijn te vervangen
›› Messenspanning kan nauwkeurig
worden afgesteld
›› Inclusief polsriem
›› Takdikte: tot 25 mm Ø

Zoals RS-EN met extra:
›› Gemaakt van aluminium –
hoogste kwaliteit en duurzaamheid
›› Krachtbesparende hefboomwerking
›› 30 ° snijhoek
›› Messen en aambeeld zijn
te vervangen
›› Messenspanning kan nauwkeurig
worden afgesteld
›› Inclusief polsriem
›› Takdikte: tot 25 mm Ø

Ref. RR5000 VE: 5*
*

4 009269 726375

RS 4000
Zoals RS 2500 met extra:
›› Ergonomische handgreep
›› Vervangbare messen en aambeeld
›› Takdikte: tot 25 mm Ø
Ref. RS4000 VE: 5*

22,50

*

*

4 009269 304870

www.selbst.de

Ref. RR4000 VE: 5*

22,50

Snoeischaar “Professional”

39,50

bewertet mit „seHr guT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de

Zoals de RS-EN met extra:
›› Ergonomisch twee-componenten greep
met soft inleg op de bovenste handvat voor
een goede grip bij het snijden
›› duim rustpunt
›› 30 ° snijhoek
›› Messenspanning kan nauwkeurig
worden afgesteld
›› Aambeeld is vervangbaar
›› Takdikte: tot 25 mm Ø

Ref. RR2500 VE: 5*

18,50

FAZIT:

bewertet mit „seHr guT“
Ausgabe 5/2012

Ref. RS5000 VE: 5*

39,50

*

Ref. RR5000P VE: 10*

RR 5000 P

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

4 009269 730471
Ref. RS5000P VE: 10*

RS 5000 P
4 009269 726375
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4 009269 304894

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 730471

Snoeien | Handgrasscharen | Haagscharen

Handgrasscharen

Grasschaar Classic

Grasschaar “Professional”
Ri-GC

Ri-T
›› Antikleeflaag
›› 180 ° draaibare schaarbladen
›› Gebogen bladen,
precies gesneden aan beide zijden

›› Comfort handgreep
›› Eenhands veiligheidssluiting
›› 180 ° draaibare schaarbladen
›› De grascollector zorgt dat het afgeknipte gras
niet in de border valt
›› 30% minder krachtinspanning door verbeterd mechanisme en
lage wrijving antikleeflaag
›› Geschikt om te knippen langs muren
›› Gesloten onderkant handgreep voorkomt schrammen op de hand
›› Gebogen bladen, precisie-snit aan beide zijden

Ref. RIT VE: 10*

10,00

*

4 009269 703383

Grasschaar “Basic”

Grasschaar “Comfort”

RJ-ZL

Ri-LL

›› Glansverzinkte messen
›› 20% minder krachtinspanning
›› Eenhands veiligheidssluiting
›› 180 ° draaibare schaarbladen

›› Comfort handgreep
›› Eenhands veiligheidssluiting
›› 30% minder krachtinspanning
›› 180 ° draaibare schaarbladen

Ref. RJZL VE: 6*

17,50

*

4 009269 703178
Ref. RILL VE: 6*

Ref. RJZLP VE: 24*

RJ-ZLP

23,00

Ref. RIGC VE: 6*

29,00

*

4 009269 703178

Haagscharen

*

4 009269 703079

Haagschaar met gegolfde bladen

Haagschaar "Spezial"

4 009269 702379

Haagschaar Vario

HS-G
HS-TL

HS-W
›› Glansverzinkte messen met golfsnede
›› Geïntegreerde takkenschaar

›› Gebogen, dubbel geslepen messen
met antikleeflaag zorgen voor extra
grip op de tak
›› Geïntegreerde takkenschaar

Ref. HSW VE: 4*

29,50

*

4 009269 743907

HS-B

HS 1000 T

Ref. HSB VE: 5*
*

HS-BP

4 009269 742405
Ref. HSBP VE: 20*

›› Lengte ong. 77 - 100 cm
›› Hoge flexibiliteit door verstelbare stelen die stevig vastklikken
›› Geanodiseerde, nieuw ontworpen stelen
›› Ergonomische, twee-componenten handgrepen
›› Schokabsorberende stootbuffers
›› Individueel instelbare messenspanning
›› Geïntegreerde takkenschaar voor probleemloos
knippen van dikkere takken
›› Beschermt uw rug tijdens het snijden,
boven uw hoofd of op voet niveau
›› Gebogen schaarbladen met anti-kleeflaag, precisie-snit
›› Lichtgewicht aluminium handvatten

*

4 009269 743808

77

-

0
10

4 009269 742603

cm

Ref. HS1000T VE: 4*

49,50

*

4 009269 742405

VE = verpakkingseenheid

49,00

*

Telescopische haagschaar alu

29,90

Ref. HSG VE: 3*

Ref. HSTL VE: 3*

37,00

Buxusschaar
›› Zuivere vormsnoei
vanwege wendbare
korte messen
›› Ergonomische
dubbelcomponenten handgreep
›› Geïntegreerde takkensnijder
›› Gebogen, dubbel geslepen
messen met antikleeflaag
›› Gepatenteerd lagersysteem,
fijn verstelbaar

›› 40% minder krachtinspanning door
geïntegreerde hefboomoverbrenging
›› Geïntegreerde takkenschaar
›› Gebogen, dubbel geslepen messen
met antikleeflaag zorgen voor extra
grip op de tak

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 305860
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Takkenscharen

Takkenschaar met papegaaienbek

Takkenschaar met papegaaienbek

POWER CUT
RR 530
›› Lengte: 530 mm
›› Geanodiseerde
aluminium
hefboomarmen
›› Ergonomische
kunststof
handgrepen
›› Messen met
antikleeflaag
›› Gecoate stelen
›› Vlakke schroeven
›› Stootbuffers

3

35

POWER CUT
RR 630
Zoals de POWER CUT
RR 530 met:
›› Lengte: 630 mm

Ref. RR530 VE: 5*

25,00

*

Ref. RR630 VE: 5*

29,90

*

4 009269 305471

4 009269 305488

Takkenschaar met papegaaienbek "Basic Plus"

Takkenschaar met aambeeld "Basic Plus"

Set takkenschaar + snoeischaar

POWER
CUT ✶
RR 650

POWER CUT ✶
RS 650

Beperkte voorraad

›› Tot 2 x meer kracht dankzij nieuwe
snijkoptechnologie
›› Ergonomische kunststof handgrepen
›› Messen met antikleeflaag
›› Geanodiseerde aluminium hefboomarmen
›› Vlakke schroeven
›› Slijtende delen zijn vervangbaar
›› Instelbare mesoverbrenging

Zoals de POWER CUT
RR 530 met:
›› Lengte: 650 mm
›› Tot 2 x meer kracht dankzij
nieuwe snijkoptechnologie
›› Geanodiseerde aluminium
hefboomarmen
›› Slijtende delen zijn vervangbaar
›› Instelbare mesoverbrenging

P 216
›› Takkenschaar met
aambeeld “Comfort”
RS 830 voor takken tot 46 mm Ø
›› Snoeischaar “Basic Plus” RR 1500

Ref. RS650 VE: 4*

39,90

*

Ref. P216 VE: 4*

55,00

*

4 009269 305501

Takkenschaar “Comfort Plus”

4 009269 305518

Takkenschaar “Comfort Plus”
45

POWER CUT ✶✶
RS 750

POWER CUT ✶✶
RR 750
Zoals POWER CUT*
RR 650, met:
›› Lengte: 750 mm
›› Tot 3 x meer kracht dankzij
nieuwe snijkoptechnologie
›› Ergonomische kunststof
handgrepen met softgrip
*

5

Zoals POWER CUT*
RS 650, met:
›› Lengte: 750 mm
›› Tot 3 x meer kracht dankzij
nieuwe snijkoptechnologie
›› Ergonomische kunststof
handgrepen met softgrip

Ref. RR750 VE: 4*

59,90

Takkenschaar “Premium Plus”

cm

45

*

Ref. RS750 VE: 4*

59,90

*

4 009269 305525

4 009269 305532

Takkenschaar met papegaaienbek "Premium Plus"
POWER CUT ✶✶✶ RR 900 T

5

65 - 90

cm

Zoals POWER CUT** RR 750, met:
›› Telescopische verstelling: 65 - 90 cm
›› Tot 4 x meer kracht dankzij nieuwe
snijkoptechnologie

POWER CUT ✶✶✶
RS 900 T

65–90

Ref. RR650 VE: 4

39,90

›› Telescopische verstelling:
65 - 90 cm
›› Tot 4 x meer kracht dankzij
nieuwe snijkoptechnologie
›› Ergonomische kunststof
handgrepen met softgrip
›› Messen met antikleeflaag
›› Geanodiseerde aluminium
hefboomarmen
›› Vlakke schroeven
›› Slijtende delen zijn vervangbaar
›› Precies instelbare mesoverbrenging

Ref. RR900T VE: 2*

79,90

*

60

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

+

Ref. RS900T VE: 2*

79,90

*

4 009269 305549

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 305556

Tuinmachines | Elektrische haagscharen | Benzine haagscharen

Elektrische
haagscharen

Elektrische haagschaar

Elektrische haagschaar
HS 60 E

HS 50 E
›› Meslengte: 50 cm
›› Motor: 230 volt, 500 watt
›› Messen Quickstop < 0.2 sec
›› Tandafstand: 20 mm
›› Inclusief koker
›› Gewicht: 3.0 kg

W
NIEU

›› Motor: 230 volt, 550 watt
›› Meslengte: 60 cm
›› Messen Quickstop < 0.2 sec
›› Tandafstand: 24 mm
›› Gewicht: 3.2 kg

Ref. HS50E VE: 2*

75,00

Ref. HS60E VE: 2*

85,00

*

*

4 009269 305617

Elektrische haagschaar

4 009269 306133

Elektrische haagschaar

HSE 45 V

HSE 55 V

›› Meslengte: 45 cm
›› Motor: 230 volt, 500 watt
›› Messen Quickstop < 0.2 sec
›› Tandafstand: 22 mm
›› 180 ° draaibaar mes
›› Inclusief koker
›› Gewicht: 3.7 kg

›› Meslengte: 55 cm
›› Motor: 230 volt, 500 watt
›› Messen Quickstop < 0.2 sec
›› Tandafstand: 22 mm
›› 180 ° draaibaar mes
›› Inclusief koker
›› Gewicht: 3.8 kg

Ref. HSE45V VE: 2*

189,00

*

Ref. HSE55V VE: 2*

199,00

*

4 009269 744003

4 009269 744508

Elektrische haagschaar
HSE 65 V
›› Meslengte: 65 cm
›› Motor: 230 volt, 600 watt
›› Messen Quickstop < 0.2 sec
›› Tandafstand: 27 mm
›› 180 ° draaibaar mes
›› Inclusief koker
›› Gewicht: 3.9 kg

Ref. HSE65V VE: 2*

209,00

*

Benzine
haagschaar

4 009269 745000

Benzine haagschaar
HSG 55
›› Meslengte: 61 cm
›› 2-takt motor, 25,4 cm³, 0.75 kW / 8200 t/min
›› Messen Quickstop < 0.5 sec
›› Inclusief koker
›› Anti-vibratiesysteem
›› Gewicht: 5.8 kg

Ref. HSG55 VE: 1

219,00

*

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 304849
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Elektrische
draadmaaiers/
Bosmaaiers

Draadmaaier

Draadmaaier

Draadmaaier

Campus 250 RT

Campus 350 RT

GTE 830 + GT-F 5

›› Werkbreedte: 25 cm
›› Motor: 250 watt
›› Draadverlenging: Tap-Feed
›› “Trim & Edge” functie
›› Draadlengte: 2 x 3 m /
1.2 mm dubbel
›› Gewicht: 1.5 kg

›› Werkbreedte: 25 cm
›› Motor: 350 watt
›› Draadverlenging:
Tap-Feed
›› Telescoop steel
›› “Trim & Edge” functie
›› Draadlengte: 2 x 3 m /
1.2 mm dubbel
›› Gewicht: 2.6 kg

›› Werkbreedte: 23 cm
›› Motor: 300 watt
›› Draadverlenging:
Tap-Feed
›› “Trim & Edge” functie
›› Draadlengte: 5 m /
1.4 mm
›› Met extra
spoeldraad GT-F 5
›› Gewicht: 1.4 kg

Ref. CAMP250RT VE: 4*

29,95

*

Draadmaaier

39,95

Ref. CAMP350 VE: 4*

Ref. P507 VE: 5*

4 009269 304801

4 009269 306492

*

4 009269 607001

Draadmaaier

Draadmaaier

GTE 840

GTE 845

BluePower GTE 850

›› Werkbreedte: 23 cm
›› Motor: 400 watt
›› Automatische
draadverlenging
›› “Trim & Edge”
functie
›› Draadlengte: 2 x 5 m /
1.6 mm dubbel
›› Gewicht: 1.9 kg

›› Werkbreedte: 25 cm
›› Motor: 450 watt
›› Automatische
draadverlenging
›› “Trim & Edge” functie
›› Draadlengte: 2 x 5 m /
1.6 mm dubbel
›› Wielondersteuning
›› Softgrip
›› Gewicht: 2.2 kg

›› Werkbreedte: 27 cm
›› Motor: 500 watt
›› Automatische draadverlenging
›› “Trim & Edge” functie
›› Draadlengte: 2 x 5 m / 1.6 mm dubbel
›› Plantbeschermingsbeugel
›› Wielondersteuning
›› Softgrip
›› Motor en draadspoel bescherming
›› BluePower knop voor
milieuvriendelijk gebruik
›› Gewicht: 2.3 kg

W
NIEU

Ref. GTE840 VE: 2*

59,95

*

W
NIEU

Ref. GTE845 VE: 2*

79,95

W
NIEU

Ref. GTE850 VE: 2*

99,95

*

4 009269 306508

*

4 009269 306515

Elektrische kantensnijder

Elektrische bosmaaier

GT-S 800

GT-S 1000

›› Werkbreedte draad: 38 cm
›› Werkbreedte mes: 24 cm
›› Motor: 800 watt
›› Draadverlenging: Tap Feed
›› Demonteerbare steel voor Trimmerplus systeem
›› Inclusief schouderband, veiligheidsbril en
gehoorbescherming en mes
›› Draadlengte: 2.5 m / 2.4 mm dubbel
›› Gewicht: 6 kg

›› Werkbreedte draad: 38 cm
›› Werkbreedte mes: 23 cm
›› Motor: 1000 watt
›› Draadverlenging: Tap Feed
›› Demonteerbare steel voor Trimmerplus systeem
›› Inclusief schouderband, veiligheidsbril en
gehoorbescherming en mes
›› Draadlengte: 2.5 m / 2.4 mm dubbel
›› Gewicht: 6.2 kg

Ref. GTS800 VE: 1

Ref. GTS1000 VE: 1

179,00

219,00

*

*

Benzine
trimmers /
Bosmaaiers

Benzine bosmaaier

GT-S 2-25

GT-S 2-31

›› Werkbreedte draad: 38 cm
›› 2-takt motor, 25 cm³,
0.67 kW / 7000/min
›› Draadverlenging: Tap Feed
›› Draadlengte: 2.5 m /
2.4 mm dubbel
›› Inclusief schouderband,
veiligheidsbril en
gehoorbescherming
›› Gewicht: 4.9 kg

›› Werkbreedte draad: 46 cm
›› 2-takt motor, 31 cm³, 0.75 kW / 8100/min
›› Draadverlenging: Tap-Feed
›› Demonteerbare steel voor Trimmerplus systeem
›› Speed Feed System
›› Draadlengte: 2.5 m / 2.4 mm dubbel
›› Inclusief schouderband,
veiligheidsbril en gehoorbescherming
›› Gewicht: 7.5 kg

Ref. GTS225 VE: 1

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. GTS231 VE: 1

289,00

*

*

VE = verpakkingseenheid

4 009269 715201

Benzine bosmaaier

209,00
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4 009269 304030

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 303491

4 009269 306522
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Benzine bosmaaiers

A D VA

A D VA

Y

Benzine bosmaaiers

A RTI N G T E

CH

Accessoires
voor trimmers/
Bosmaaiers/
Accugereedschap

Spoeldraad
GT-F 7/GT-F 8/RQ-FA
›› GT-F 7: voor GT 840 (tot 2012)
›› GT-F 8: voor GT 845, 850 (tot 2012)
›› RQ-FA: voor GT 815, GT 815 AC, GT 830

GT-F 7

Ref. GTF7 VE: 10*

GT-F 8

Ref. GTF8 VE: 10*

RQ-FA

Ref. RQFA VE: 10*

10,00

*

10,00

4 009269 713085

*

7,50

4 009269 713689

*

BluePower GT-S 4-29

BluePower GT-S 4-29 DL

›› Werkbreedte draad: 46 cm
›› Werkbreedte mes: 20 cm
›› 4-takt motor, 29 cm³, 0.82 kW /
7500/min
›› Draadverlenging : Tap-Feed
›› Demonteerbare steel voor
Trimmerplus systeem
›› Speed Feed System
›› Inclusief schouderband,
veiligheidsbril, gehoorbescherming
en messen (GT-MD)
›› Dubbele draad 2.5 m / dikte 2.4 mm
›› Gewicht: 6.7 kg

›› Werkbreedte draad: 46 cm
›› Werkbreedte mes: 20 cm
›› 4-takt motor, 29 cm³, 0.82 kW /
7500/min
›› Draadverlenging : Tap-Feed
›› Demonteerbare steel voor
Trimmerplus systeem
›› Speed Feed System
›› Inclusief schouderband “De Luxe”,
veiligheidsbril, gehoorbescherming
en messen (GT-MD)
›› Dubbele draad 2.5 m / dikte 2.4 mm
›› Gewicht: 7.4 kg

Ref. GTS429 VE: 1

279,00

*

Draadspoel

Spoeldraad

GT-RT
›› Geschikt voor: Campus 250 RT,
Campus 350 RT
›› Draadlengte: 2 x 3 m
›› Draaddiameter: 1.2 mm

Ref. GTS429L VE: 1

299,00

*

4 009269 715508

Spoeldraad

Draadspoel

GT-F 700
›› Geschikt voor: LI-ION POWER GTA 700
›› Draadlengte: 3 m
›› Draaddiameter: 1.6 mm

Ref. GTRT VE: 10*

6,00

*

4 009269 715607

4 009269 791311

Ref. GTF700 VE: 10*

7,50

*

4 009269 607094

4 009269 305891

Draadspoel

Telescopische steel

GT-F 10

›› “Geschikt voor:
alle accu scharen vanaf
bouwjaar 2002 (m.u.v.
LI-ION POWER FINESSE
modellen)”

AC-TS

GT-F 24
›› Geschikt voor: benzine en
elektrische bosmaaier
›› Draadlengte: 12 m
›› Draaddiameter: 2.4 mm

W
NIEU

GT-F 5

›› Geschikt voor: GTE 830, GTB 815
›› Draadlengte: 1 x 5 m
›› Draaddiameter: 1.4 mm

Ref. GTF24 VE: 10

8,50

*

Ref. GTF5 VE: 10*

8,50

*

4 009269 715287

›› Werkbreedte: 80 mm

Ref. GTF10 VE: 10*

7,50

4 009269 713702

4 009269 713665

Grasmes/Buxusmes

Accu 50 EMB

Accu 8 EM

›› “Geschikt voor:
LI-ION POWER FINESSE 50”
›› Werkbreedte: 110 mm

›› “Geschikt voor:
alle accuscharen vanaf
bouwjaar 2002 (m.u.v.
LI-ION POWER FINESSE
modellen)”
›› Werkbreedte: 80 mm

Accu 50 EMR

Ref. FINEMR VE: 4

Accu 50 EMC

Ref. FINEMC VE: 4

16,50

›› Werkbreedte: 60 mm
›› “Beide geschikt voor:
LI-ION POWER FINESSE 50”

*

4 009269 726788

Accu 50 EMB

19,90

Ref. FINEMB VE: 4

*

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. ACTS VE: 4

39,00

*

F 50 TS

35,50

4 009269 709507
Ref. FINTS VE: 4

4 009269 726689

Accu BS EM
›› “Geschikt voor:
alle accuscharen met een
werkbreedte vanaf 100 mm,
vanaf bouwjaar 2002 (m.u.v.
LI-ION POWER FINESSE modellen)”
›› Werkbreedte: 170 mm

Accu 8 EM

Ref. ACCU8EM VE: 4

Accu 10 EM

Ref. ACCU10EM VE: 4

Accu BS EM

Ref. ACCUBSEM VE: 4

*

4 009269 726665

15,00

AC-TS

20,00

*

Accu 50 EMC

F 50 TS

›› Geschikt voor:
LI-ION POWER
FINESSE 50

*

*

Grasmes/Contourmes/Buxusmes

Accu 50 EMR

›› “Geschikt voor: GT 840
(v.a. bouwjaar 2013),
›› GT 845(v.a. bouwjaar 2013),
GT 850(v.a. bouwjaar 2013),
GTE 840, GTE 845, GTE 850”
›› Stille draad
›› Draadlengte: 2 x 5 m
›› Draaddiameter: 1.6 mm

4 009269 726887

Prijs*= Adviesprijs

Accu 10 EM
›› “Geschikt voor:
alle accuscharen met
een werkbreedte vanaf
100 mm, vanaf bouwjaar
2002(m.u.v. LI-ION
POWER FINESSE modellen)”
›› Werkbreedte: 100 mm

22,00

4 009269 708432

*

25,00

4 009269 708586

*

4 009269 709583

63

Hoofdstuk 4 | Gazonmaaiers en verticuteerders

4
64

Gazonmaaiers en verticuteerders
SELECT, AMBITION en BluePower......................................................65
Verticuteerders.................................................................................66
Basis informatie over gazonmaaiers................................................. 67
Elektrische maaiers..........................................................................69
Benzinemaaiers................................................................................ 71
Zitmaaiers........................................................................................ 73
ROBO SCOOTER®.............................................................................. 76
Productoverzicht gazonmaaiers en verticuteerders........................... 79

Hoofdstuk 4 | Gazonmaaiers en verticuteerders

Iedere tuinier heeft
andere eisen: gazonmaaiers
in drie categorieën
Gazonmaaiers of zitmaaiers: het moet niet altijd de duurste zijn, maar wel altijd de meest geschikte. Daarom heeft WOLF-Garten
drie specifieke categorieën.

BLUE P

WER

®

Prijsbewuste tuiniers

Gepassioneerde tuiniers

Milieubewuste tuiniers

Betrouwbare, eenvoudig te bedienen

Flexibel, functioneel en efficiënt – een

Topmodel voor uitstekende prestatie,

gazonmaaiers. Prijsbewuste maaiers

gazonmaaier met maximaal comfort en

efficiënt en milieuvriendelijk – voor

met grote waarde.

prachtige look.

mens en milieu.

• WOLF-Garten merkkwaliteit

• WOLF-Garten merkkwaliteit

• WOLF-Garten merkkwaliteit

• Goede functionaliteit

• Verschillende maaimodellen

• Combinatie van kracht, prestatie en

• Efficiënt maaien met goede

• Krachtige motoren

maairesultaten

• Ergonomisch

• Robuust en betrouwbaar

• Comfortabele uitrusting

• Aantrekkelijk geprijsd

• Goede prijs-kwaliteitverhouding

efficiëntie
• Milieubewust, proper, technologie
met minimale uitstoot
• Gering energieverbruik
• De beste in zijn klasse

4
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Benzine- en
elektrische
verticuteerders

W
U
E
I
N

Ideaal voor grote gazon oppervlaktes
Ook als het gazon er goed uitziet heeft het verzorging nodig om
gezond te blijven. Het is goed om daar wat extra tijd en energie in te
steken. Door het gazon te verticuteren kunnen licht, lucht, water en
voedingsstoffen weer goed doordringen tot de gazonwortels. Verticuteren zorgt er tevens voor dat mos en onkruid minder kans krijgen om
te groeien en schimmels in het gazon worden verminderd. De messen
van de verticuteermachine dringen door tot de toplaag van het gazon,
het gazonvilt. Hierdoor kan het beluchtingeffect plaatsvinden. Om het
gazon daarna een extra boost te geven, is het raadzaam om door te
zaaien met graszaad en langwerkende gazonmeststof te strooien.

Voor

Na

Ergonomische duwboom
Beugelschakelaar
Volledig inklapbare
duwboom

Comfortabele top handgreep

4

Krachtige 1600 W motor
Centrale diepte-instelling,
transport hendel
(afhankelijk van model)

3in1 machine,
moshark, verticuteerder
en opvangbak

12 dubbele messen
Moshark, verzamelen en verticuteren
66
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Welke verticuteerder
past bij u?
Benzine verticuteerder:

Elektrische verticuteerder:

Voor grote gazon oppervlaktes, regelmatig
gebruik en snel en handig verticuteren. U
kunt kiezen tussen twee benzine modellen. Het onderscheid zit hem met name in
werbreedte en aantal messen. Altijd een
goede keuze!

Voor grote tuinen en eenvoudig verticuteren.
WOLF-Garten biedt u vier verschillende modellen, het onderscheid zit hem voornamelijk in
prestatie en werkbreedte.

Verticuteren zonder motor:

4

WOLF-Garten biedt u ook verticuteerharken voor verticuteren zonder motor,
aanbevolen voor kleine gazonoppervlaktes. Meer informatie vindt u in
hoofdstuk 2.
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Welk type maaier past bij u?

Klein maar krachtig
Kooimaaiers zijn uitstekend voor het kort en precies maaien van
uw gazon, zoals voor Engelse gazons met een messenhoogte
tot 4 cm. Ze zijn ideaal voor kleinere gazonoppervlaktes.

Vrij en flexibel
Een accumaaier is ideaal als u niet met een kabel
wil manoeuvreren in uw tuin. De modellen van de LI-ION POWER
serie zijn uitermate geschikt voor tuinen met bochten of aangeplante stukken.

Licht en stil
Lichter en stiller dan hun benzine tegenhangers – zijn deze elektrische maaiers, vooral uw buren zullen deze stille variant waarderen.
Het klassieke model met mes is een geschikte machine voor alle
tuinen tot 500m².

Laat uw ROBO SCOOTER® het maaiwerk doen
Maar weinig mensen kunnen hun eigen tuinman veroorloven.
Maar WOLF-Garten heeft een tuinhulp ontwikkeld die iedereen
kan betalen. De ROBO SCOOTER® houdt uw gazon netjes en
kort, dag na dag en helemaal alleen.

Krachtig en zelfstandig
Voor grote gazonoppervlaktes vanaf 250m², heeft u een sterke
motor nodig. De beste keuze is dan een benzinemaaier, waarbij
u niet hoeft te duwen, want hij heeft zijn eigen wielaandrijving.

Groot en veelzijdig
Zitmaaiers zijn geschikt voor iedereen die beschikt over een
gazon van ongeveer 1000 m2. Een breed scala aan accessoires
betekent dat hij echt multifunctioneel is.

4
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Vind de juiste maaier:
De belangrijkste tuin-technologie is zonder enige twijfel de gazonmaaier in al zijn vormen - van de kooimaaier tot de zitmaaier. Hij moet bij
uw budget en tuin passen. Wij raden u aan uw beslissing te nemen op basis van deze drie selectiecriteria, zodat u kunt uitkijken naar vele
mooie zomers in de toekomst:
1. Evaluatie: kies het comfort niveau
Maak eerst een voorselectie van de drie gegeven categorieën, definieer de algemene vereisten van uw nieuwe machine.
2. Evaluatie: kies het aandrijfsysteem
Vraag uzelf af of u een eenvoudige kooimaaier, een accu, elektrische of benzine gazonmaaier nodig heeft. Dit is afhankelijk van de lokale
omstandigheden, bijv. de voedingsaansluiting, maar ook van uw wensen met betrekking tot gewicht, geluid en comfort.
3. Besluit: vind een model
Ga verder aan de hand van de grootte van het gazon, omdat de maaibreedte en volume van de opvangzak ook meegeteld worden op deze
basis. De maaibreedte en de inhoud van de opvangzak hangen af van hoeveel tijd u nodig heeft voor het maaien. Hoe groter de maaibreedte en volume, hoe sneller het werk is voltooid!

Gazonoppervlakte

Type

Aanbevolen
maaibreedte

tot 150 m²

tot 250 m²

tot 500 m²

tot 1000 m²

tot 2000 m²

tot 4000 m²

kooimaaier /
kleine elektrische
maaier / accumaaier

Elektrische maaier /
accumaaier /
ROBO SCOOTER®

Hoge prestatie
elektrische maaier /
benzinemaaier /
ROBO SCOOTER®

Hoge prestatie
elektrische maaier
/ benzine- maaier
(aangedreven) /
ROBO SCOOTER®

Scooter Mini /
zitmaaiers

Zitmaaiers

32 cm

32-34 cm

37-42 cm

46-53 cm/60 cm

76-96 cm

105-107 cm

Tijdsaanduidingen en aantal opvangzakken voor gazonmaaiers met
betrekking tot een gazonoppervlakte van ongeveer 500 m²:
Maaibreedte

Benodigde
tijd

32 cm

75 min

34-37cm

65 min

38 cm

55 min

40-42 cm

46 min

46 cm

40 min

53 cm

32 min

Aantal grasopvangzakken gevuld

Tijdsaanduidingen en aantal opvangzakken voor gazonmaaiers met
betrekking tot een gazonoppervlakte van ongeveer 1500 m²:
Maaibreedte

Benodigde
tijd

60 cm

75 min

76 cm

60 min

92 cm

42-45 min *

105 cm

35-40 min *

122 cm

30 min

4

Aantal grasopvangzakken gevuld

* Afhankelijk van inhoud grasopvangzak
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Elektrische
maaiers
De stille lichtgewichten
Elektrische maaiers zijn in het algemeen lichter
en stiller dan vergelijkbare benzinemaaiers en
zijn daarom geliefd bij vele tuinfans. Deze han-

4

dige maaiers zijn perfect voor gazonoppervlaktes
tot 500m². Ze zijn verkrijgbaar in de categorieën

BLUE P
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SELECT, AMBITION en BluePower.
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CCM-systeem: 3 functies in 1 maaier
Het CCM systeem bij de BluePower elektromaaiers en meeste accumaaiers is speciaal ontwikkeld door
WOLF-Garten. Het staat voor Cut, Collect & Mulch, drie functies opgenomen in één gazonmaaier.
Voor deze drievoudige werking heeft u normaal drie verschillende apparaten nodig: een gazonmaaier,
een om het gemaaide gras op te vangen in een zak en een derde om te mulchen, wat uw gazon voorziet
van optimale voedingstoevoer.
Met een draai aan de CCM knop verandert u de functie. U kunt maaien met of zonder grasopvangzak of
gebruikt de mulch functie om het fijn gemaaide gras terug op het gazon te strooien.

Mulch
Het gras wordt gemaaid en extra fijn
vermalen terug op het gazon gestrooid.

Cut/Collect
Het gras wordt gemaaid en het maaiafval
wordt afgevangen in een vangzak.

BLUE P

WER

®

High-tech voor uw groen:
Het idee van WOLF-Garten is om de nieuwste motor
technologie over te zetten naar gazonverzorging. Wij
zijn de eerste en enige fabrikant die high-performance

4

permanente magneet motoren aan de bijzondere
eisen van hoogwaardige elektromaaiers verbindt.
Samen met het nieuwe cross-blade snijsysteem levert
deze technologie energie-efficiëntie tot 80%.

traditionele elektrische
maaier over hetzelfde gebied.
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bespaard vergeleken met een
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Tot 50% van de energie wordt

50
MINDER
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Benzinemaaiers

W
NIEU

Benzinemaaiers zijn geschikt voor gazonoppervlaktes vanaf 250m². Moeiteloos krijgen deze fijne gazonmaaiers het werk gedaan. Hun sterke
motoren zorgen voor brute kracht die semi-hoog gras in een mum van tijd kunnen maaien. Maaien is nog leuker als de gazonmaaier
aangedreven wielen heeft. SELECT, AMBITION of BluePower - het WOLF-Garten assortiment biedt het juiste model voor iedereen.

Krachtig en economisch

Comfortabel en duurzaam

Voor gazonoppervlaktes van meer dan 250m², adviseren wij een

U heeft een middelgrote of grote tuin, en u besteedt er waarschijn-

benzinemaaier, zodat u zich vrij kunt bewegen zonder een kabel en

lijk veel tijd aan. Om ervoor te zorgen dat maaien een hobby blijft en

zo nette lijnen kunt maken. Bij WOLF-Garten hebben we krachtige

geen plicht, hebben we benzinemaaiers ontwikkeld in de categorie

4-takt motoren gekozen die u kunt gebruiken met standaard ben-

AMBITION. Zij bieden meer comfort dan gewone benzinemaaiers.

zine en 4-takt motorolie.
Benzine maaiers in de SELECT categorie ondersteunen u in het
wekelijks maaien, niet alleen dankzij de geconcentreerde kracht van
bewezen WOLF OHV motoren, maar ook met hun voordelige prijs.
Geschikt voor middelgrote tot grote tuinen, kunt u een maaibreedte
selecteren tussen de 42 en 53 cm. Het ontwerp van het gazonmaaier chassis is ergonomisch en licht gebogen. Het spreekt vanzelf dat
deze gazonmaaiers esthetisch in de smaak vallen.

In hoogte verstelbare,
inklapbare duwboom

4

Opvangzak met vulindicator en
brede opening

"Advanced Cut & Collect System"

Ergonomische en comfortabele
hoogte-instelling
Wielaandrijving,
1 versnelling: 3.6 km/h

Hoge wielen
Voorbumper
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Tuinslangkoppeling
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Wielaandrijving:
De wielaandrijving zorgt ervoor dat de gazonmaaier
vooruit rijdt met een snelheid van 3.6 km/u
Vario aandrijving:
Met de vario aandrijving kan de gazonmaaier in de
gewenste versnelling worden gezet tussen 2.8 en
4.5 km/u.

BLUE P

WER

®

Bespaar energie, bescherm het milieu,
ervaar prestaties

Alles wat u nodig heeft
op de monitor!
Wanneer is uw benzinemaaier
toe aan een nieuwe onderhouds-

BluePower voor milieuvriendelijke gazonverzorging. Innovatie is

beurt? BluePower benzine-

onze kracht. De introductie van de BluePower productlijn is weer

maaiers hebben standaard een

gericht op milieuvriendelijke normen. BluePower volgt hetzelfde

ingebouwde monitor en appli-

concept, van productie en gebruik tot recycling:

catie die onderhoudsbeurten

Technologie Pro natuur
De ontwikkeling werd gedreven door dezelfde passie die elke
tuinliefhebber heeft : liefde voor de natuur. BluePower zorgt voor
een gerust geweten en laat u weten dat u de juiste beslissing heeft
genomen. Nieuwe technologie moet voldoen aan de behoeften van
de omgeving. Daarom hebben we ons gewijd aan een duurzaam
doel.

weergeeft op het display.
Door de motortrillingen te
meten, slaat het systeem details
over de gewerkte uren op en
gebruikt deze om belangrijke service informatie te tonen. Door deze
intervallen te handhaven zorgt u ervoor dat de motor aan de hoge
eco-normen blijft voldoen. Op deze manier kunt u veel doen voor de
natuur en het milieu met minimale inspanning!

"Advanced Cut &
Collect System"
Alle AMBITION en BluePower benzinemaaiers zijn uitgerust met het nieuwe

4

"Advanced Cut & Collect System"
dat een zuig- luchtstroom creëert die
resulteert in:
1) De grassprieten worden opgeheven
(blauwe pijlen), wat mooie gelijkmatige snijpatronen creëert.
2) Een geoptimaliseerd vervoer van
het maaisel naar, en het vullen van
opvangzak (groene pijlen).
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Scooter Mini / Zitmaaiers
Meer dan een maaier
Op grote gazonoppervlaktes maakt een Scooter Mini of
zitmaaier het werk gemakkelijker - en is bovendien erg
leuk! Door middel van een trekhaak kunt u verschillende
accessoires aan de maaier hangen. U kunt de zitmaaier
dus veranderen in een strooier, vervoermiddel of sneeuwschuiver.
Zitmaaiers in de SELECT-categorie zijn ontwikkeld met
de prijs in gedachte - maar schieten niets tekort in functionaliteit. Er is een selectie van modellen met verschillende maaibreedtes: met achteruitworp en opvangzak
of met zijuitworp. Alle maaiers hebben een trekhaak,
een comfortabel stuurwiel, een Transmatic versnellingsbak, gazon-beschermende banden en een geluidsreducerende kap gemaakt van hittebestendige kunststof,
die u gemakkelijk kunt verwijderen zonder het gebruik
van gereedschap. Het is mogelijk om dicht bij de rand
te maaien, de maaihoogte kan eenvoudig met de
hand worden aangepast en de opvangzak kan worden
geleegd via een telescopische arm van op de bestuurdersstoel (behalve SELECT 76.125 T en Scooter Mini). De
draaicirkel is slechts 46 centimeter. Geniet van de rit!

Maai met passie
Deze zitmaaiers bieden ambitieuze tuiniers extra
comfort ten opzichte van de SELECT basismodellen.
Ook hier kunt u kiezen tussen achteruitworp met een
opvangzak of zijuitworp. Dankzij de traploze hydrostatische transmissies, zijn alle zitmaaiers geschikt voor

4

ruw, hellend terrein.
AMBITION extra uitrusting:
• Met de hydrostatische transmissie kunt u de snelheid
continu bedienen zonder koppeling en transmissie
wisselingen
• Gemak functies: Verstelbare ergonomische stoel met
hoge rugleuning, stuurwiel met softgrip, antislip rubberen voetmatjes en een geluidsreducerende kap
• Voorbumper voor bescherming bij aanrijding
• Slangaansluiting voor gemakkelijk reinigen van de
maaier met waterreinigingsnippel
• Het is mogelijk om dicht bij randen te maaien
74
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BluePower® onder de motorkap
Het inzetten van de nieuwe BluePower technologie in zitmaaiers is een grote stap richting de toekomst. Ze zijn niet alleen
milieuvriendelijk, ze zijn ook beter. Ze combineren topprestaties met belangrijke energiebesparingen en gereduceerde uitlaat- en verdampingsgassen. BluePower zitmaaiers zijn uitgerust met moderne 2-cylinder motoren. Door de optimale OHVtechniek wordt de brandstof op een bijzonder efficiënte manier verbrand, waardoor de motor regelmatig en rustig loopt. Dit
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Het BluePower monitor systeem
De BluePower onderhoudsmonitor
informeert u wanneer er een onderhoud moet gebeuren. Het systeem
slaat gewerkte uren op en bepaalt
zich hierop voor de belangrijke
onderhoudsbeurten.

BluePower monitor

Positieve resultaten voor een
beter milieu:
• De uitlaatdampen worden gereduceerd tot ongeveer 51%.
• Dit beschermt het milieu, houdt de olie “vers” en
bespaard geld omdat de tank niet zo vaak hervuld
hoeft te worden.

4

• Gereduceerde uitstoot van uitlaatgassen resulteert in
betere motorprestaties. Daardoor behoudt de olie zijn
kwaliteit zelfs na lange stilstand.

WOLF-Garten heeft uiteraard meer BluePower producten in het assortiment:
o.a. bodemfrezen en bosmaaiers, zie hoofdstuk 3.
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ROBO SCOOTER® 400 en 600 NIEUW
Perfecte snede, perfecte timing
Hij maait u (ge) niet – maaien was nog nooit zo eenvoudig
De nieuwe WOLF-Garten robotmaaiers zijn opmerkelijke
allrounders en in staat zelfs ruim terrein helemaal zelfstandig te maaien. Naast het feit dat ze leuk zijn om naar

4

te kijken, verzorgen ze uw gazon op perfecte wijze.
Maaien, mulchen, trimmen
Alles in één dag werk. Zodra de basisgegevens, zoals de
gazonoppervlakte en contour snijden zijn opgeslagen,
zijn de accu aangedreven ROBO SCOOTERS® 400 en 600
klaar om te maaien. Als de power niveaus dalen en de
accu opgeladen dient te worden, gaat de ROBO SCOOTER®
zelfstandig terug naar zijn laadstation. Zodra hij
volledig is opgeladen, gaat de ROBO SCOOTER® weer
direct aan de slag, inclusief het afwerken van de randen.
76

Gazonzorg - de betrouwbare en veilige manier
De begrenzingsdraad is eenvoudig aan te leggen, hij dient
als onzichtbare barrière die de ROBO SCOOTER® op zijn
aangewezen gebieden houdt. Als ze tegen iets aanrijden,
veranderen ze snel van richting en gaan door met maaien.
Hellend terrein? Geen probleem. Bovendien zijn beide
modellen uitgerust met talrijke sensoren, die onmiddellijk
de messen stoppen wanneer de ROBO SCOOTER® wordt
opgetild, gekanteld, als hij botst tegen harde obstakels of
bij een stortbui. Een geïntegreerd alarmsysteem houdt ook
dieven weg.
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De voordelen van een WOLF-Garten ROBO SCOOTER® 400 en 600
Intuïtieve

Geen

Meer tijd om

bediening en

tijdrovend

van uw tuin te

eenvoudige

randsnijwerk

genieten

Het eenvoudig te gebruiken LC-display

Het off-set maaidek garandeert een

Vanwege hun hoge accucapaciteiten hebben

vereenvoudigt de eerste ingebruik-

mooie afwerking langs de rand. Niet

de ROBO SCOOTER ® 400 en 600 een een

name. De perimeterkabel die het te

nodig om handmatig te trimmen langs

hoge bedrijfstijd. Daarom kunnen ze grote

maaien gebied definieert, is eenvoudig

muren, rond bomen of rond andere

oppervlaktes maaien zonder tussendoor op

aan te leggen in een mum van tijd.

obstakels (zie gearceerde gebied in de

te laden, waardoor u meer tijd over heeft om

afbeelding).

van uw tuin te genieten.

installatie

Veiligheid

Geen messen

Ongebaande
terugkeer naar

verwisselen

het laadstation

tijdens het
seizoen
De messen van de WOLF-Garten ROBO
SCOOTER ® bieden twee directe voordelen:
ze zijn gemaakt van zeer duurzaam staal
en de maaihoogte kan worden ingesteld
op de gewenste lengte van het gras.
Dit stelt u in staat om een heel seizoen te
maaien zonder onderhoud aan de messen
en maakt het u ook mogelijk om eenvoudig hoger gras te maaien, d.w.z. na vakanties of aan het begin van het seizoen.

Speciaal ontwikkelde sensoren garanderen een hoog niveau van veiligheid. Een
slotsysteem met elektronische sleutel
voorkomt ongeautoriseerd gebruik, bijv.
door kinderen. Een kantel / lift sensor stopt
de werking van de ROBO SCOOTER ® zodra
hij van de grond is en een aanraaksensor
voorkomt schade aan de machine en de
omgeving. Messen en vierwielaandrijving
stoppen onmiddellijk als er iets gebeurt.

De ROBO SCOOTER® gaat automatisch terug
naar het laadstation, zodra de accu moet
laden. Hij zoekt de kortste route naar de
perimeterkabel en rijdt linksom terug naar
het laadstation. Om grassporen in het gras
te voorkomen laat een programma de ROBO
SCOOTER® langs een willekeurige route rijden en regelmatig naar de kabel terugkeren
om zo het laadstation te vinden, elke keer
als hij terug naar het laadstation gaat.

Perfecte snijpatronen - de regensensor
Bij het maaien van natte gazons, verstopt maaisel vaak het maaidek wat resulteert in ongelijke snijpatronen. De regensensor voorkomt dit door het vochtgehalte in de omgeving te meten. Wordt de ingestelde vochtigheidsgraad overschreden, keert de ROBO SCOOTER® onmiddellijk terug naar of blijft in
het laadstation, hiermee beperkt hij de reiniging en houdt uw gazon in perfecte staat.
De mulch modus - het handige alternatief voor het opvangen en afvoeren
Met de ROBO SCOOTER® hoeft u niet langer uw gras te verzamelen en te verwijderen. Door het
maaidek en de extreem hoge rotatiesnelheid van de messen wordt het gras in kleine stukjes
gesneden en verspreid over het gazon. Het maaisel bestaat uit 90% water en bevoorraadt zo de
bodem met extra water.

4

“Winter oplaadfunctie”
De power onderhoudsfunctie houdt de accu gezond na het maaiseizoen. Aangesloten op een
standaard voedingsbron, wordt de ROBO SCOOTER® veilig opgeborgen voor het winter seizoen in
uw kelder of garage. Geen risico van overladen, oververhitting of batterijverlies.

Optionele afstandsbediening
Met de optionele afstandsbediening kunt u maaien of rijden van de belangrijkste maaizone
naar een andere aangewezen zone, bijvoorbeeld in moeilijk te bereiken hoeken van uw tuin.
U kunt hem ook navigeren van de garage naar het gewenste maaigebied.
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Intuïtieve installatie en programmering
De perimeterkabel die het maaigebied definieert is eenvoudig aan te leggen in een mum van tijd. Het eenvoudig te gebruiken scherm vergemakkelijkt de eerste ingebruikname. Elke keer dat het gazon wordt gemaaid na de installatie, verlaat de ROBO SCOOTER® het laadstation achterwaarts en begint dan voorwaarts te maaien langs de perimeterkabel totdat hij terugkeert naar het laadstation (gele pijlen). Dan
verlaat hij het laadstation weer en start voorwaarts maaien met een willekeurige offset (rode pijlen).

4

Accessoires voor de
ROBO SCOOTER® 400 en 600
Referentie

ROBO SCOOTER® 400

ROBO SCOOTER® 600

Adviesprijs

Hulp schakelaar voor perimeterkabel, met houder

196-795-678

X

X

Extra accu om te wisselen

196-796-678

X

X

Extra perimeterkabel (150 meter)

196-797-678

X

X

€ 66,00

Extra kunststof haringen voor het vastzetten
van de perimeterkabel (50 stuks)

196-798-678

X

X

€ 19,00

Extra aansluitingen voor perimeterkabel (10 stuks)

196-799-678

X

X

€ 18,00

Afstandsbediening

196-810-678

X

X
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Robotmaaiers

Robotmaaier

Robotmaaier

AMBITION
ROBO SCOOTER® 400

AMBITION ROBO SCOOTER® 600

Zoals AMBITION ROBO SCOOTER® 600 maar:
›› Gazonoppervlaktes: tot 400m²

Ref. RSC400 VE: 1

1.450,00

*

4 009269 306447

›› Gazonoppervlaktes: tot 600 m²
›› Maaibreedte: 28 cm
›› Maaihoogte: 15-60 mm
›› Accu: 26V Lithium Iron--fosfaatbatterij
(LiFePO4) 3Ah
›› Maaikracht: 1 x 200 W, 4000 /min
(ECO mode – 3300 /min)
›› Chassis/Mes: Kunststof/staal
›› Helling: 19 ° / 35 %
›› Sensoren/Veiligheid: regensensor,
botssensor, optilsensor, kantelsensor
›› Afmetingen: (L/B/H): 60.5 cm x 44 cm x 27 cm
›› Gewicht: 10.5 kg incl. accu
›› Voordelen: perimeterkabel, ECO modus,
eerste maaibeurt van het seizoen,
*
1.799,00
kantmodus, afstandsbediening optie

Ref. RSC600 VE: 1

4 009269 306454

powered by

powered by

powered by

powered by

Optionele afstandbediening

powered by

Eenvoudig te bereiken noodstopknop

3cm w x 9.2h

Smooth design dat niet verhinderd
wordt door obstakels

Border trimmodus
d.m.v. programma en
off set maaidek

powered by

powered by

powered by

Verstelbare regensensor
powered by

powered by

Gazonsparend profiel

Kantmodus
Optil, kantel - en
stootsensor

Enkel voorwiel voor uitstekende hoek toegang
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Kooimaaiers /
Accessoires

Kooimaaier

Kooimaaier

Kooimaaier

TT 350 S
Kooimaaier

TT 380 DL
Kooimaaier

›› Gazonoppervlakte: tot 150 m²
›› Maaibreedte: 35 cm
›› Hoogteregeling: 4-voudig
1.3 – 3.8 cm
›› Messensysteem: 5 contactmessen
›› Softgrip handgreep
›› Kogellagers op de messenas
›› Gewicht 8 kg

›› Gazonoppervlakte: tot 200 m²
›› Maaibreedte: 38 cm
›› Hoogteregeling: 4-voudig
1.3 – 3.8 cm
›› Messensysteem:
5 non-contactmessen
›› Softgrip handgreep
›› Kogellagers op de messenas
›› Gewicht 9 kg

TT 300 S
Kooimaaier

›› Gazonoppervlakte:
tot 100 m²
›› Maaibreedte: 30 cm
›› Hoogteregeling:
4-voudig 1.3 – 3.8 cm
›› Messensysteem:
5 contactmessen
›› Softgrip handgreep
›› Kogellagers op
de messenas
›› Gewicht 7 kg
Ref. TT300S VE: 1

65,00

*

4 009269 305839

Grasopvangzakken
FS 320
Opvangzak
›› Geschikt voor: TT 300 S
›› Inhoud: 15 L

FS 350
Opvangzak

FS 320

Ref. FS320 VE: 1

FS 350

Ref. FS350 VE: 1

FS 380

Ref. FS380 VE: 1

21,00

*

›› Geschikt voor: TT 350 S
›› Inhoud: 20 L

FS 380
Opvangzak

4 009269 362160

21,00

*

›› Geschikt voor: TT 380 DL
›› Inhoud: 25 L

Accumaaiers /
Accessoires

4 009269 362269

21,00

Ref. TT350S VE: 1

*

79,00

*

4 009269 362368

*

4 009269 305846

ACCU

LI-ION POWER 34

LI-ION POWER Pack 1
›› Voltage: 3x36 volt
›› Capaciteit: 1.45 Ah
›› Geschikt voor
LI-ION POWER® 37 en 40

›› Gazonoppervlakte: tot 250 m²
›› Maaibreedte: 34 cm
›› Accu: 2x36 volt, 1.45 Ah LI-ION
›› Laadtijd: 6 uur
›› Centrale hoogteregeling: 2-6 cm
›› Wielen (v/a): 150 mm / 170 mm
›› Opvangzak: 35 L
›› Ergonomische handgreep, inklapbaar
›› Vulindicator
›› Comfortabele top hendel
›› Gewicht: 13 kg

LI-ION POWER Pack 2

›› Voltage: 2x36 volt
›› Capaciteit: 1.45 Ah
›› Geschikt voor LI-ION POWER® 34

Pack 1

Pack 2

Ref. LP34 VE: 1

4 009269 491907

Accumaaier

LI-ION POWER 37

LI-ION POWER 40
PRAXISTEST

EMPFEHLUNG
Note GUT (1,8)
Ausgabe 3/2012

www.selbst.de

Zoals LI-ION POWER® 37 maar:
›› Maaibreedte: 40 cm
›› Wielen (v/a): 170 mm / 200 mm
›› Kogellagers
›› Opvangzak: 55 L
›› Gewicht: 22 kg

Ref. LP37 VE: 1

Ref. LP40 VE: 1

679,00

*

*

4 009269 493703

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

*

4 009269 492904

4 009269 493987
Ref. PACK2 VE: 1

189,00

Accumaaier
Zoals LI-ION POWER® 34 maar:
›› Gazonoppervlakte: tot 300m²
›› Maaibreedte: 37 cm
›› Accu: 3x36 volt, 1.45 Ah LI-ION
›› Laadtijd: 9 uur
›› Gewicht: 15 kg

Ref. PACK1 VE: 1

259,00

*
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4 009269 305853

Accumaaier

499,00

619,00

Ref. TT380DL VE: 1

99,00

*

4 009269 491983
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Elektrische
maaiers

Gazonmaaier

Gazonmaaier

SELECT
3200 E

SELECT
3800 E

›› Gazonoppervlakte:
tot 150m²
›› Maaibreedte:
32 cm
›› Motor: 230 volt,
1000 watt, 3260 t/min
›› Wielen (v/a): 140 mm / 140 mm
›› Veerondersteunde hoogteregeling
›› Opvangzak: 30 l
›› Gewicht: 12 kg

›› Gazonoppervlakte:
tot 350m²
›› Maaibreedte:
38 cm
›› Motor: 230 volt,
1400 watt, 3260 t/min
›› Wielen (v/a): 140 mm / 160 mm
›› Veerondersteunde hoogteregeling
›› Opvangzak: 40 l
›› Gewicht: 14 kg

Ref. SL3200 VE: 1

89,90

*

4 009269 303347

Gazonmaaier

Gazonmaaier

Ambition
34 E

Ambition
38 E

Ambition
42 E

›› Gazonoppervlakte:
tot 350m²
›› Maaibreedte: 38 cm
›› Motor: 230 volt,
1600 watt, 2950 t/min
›› Wielen (v/a): 150 mm / 260 mm
›› Centrale hoogteregeling
5-voudig 3-7 cm
›› Opvangzak: 50 l
›› Gewicht: 18 kg
›› Inclusief mulchplug

Ref. AB34E VE: 1

139,00

*

*

4 009269 306621

›› Gazonoppervlakte:
tot 500m²
›› Maaibreedte: 42 cm
›› Motor: 230 volt,
1800 watt, 2950 t/min
›› Wielen (v/a): 150 mm / 260 mm
›› Centrale hoogteregeling
7-voudig 2.2-7.2 cm
›› Opvangzak: 60 l
›› Gewicht: 23 kg
›› Inclusief mulchplug

Ref. AB38E VE: 1

185,00

4 009269 305822

Gazonmaaier

Ambition 48 EA HW

BluePower 34 E

Gazonmaaier

Ambition
48 E HW

Zoals AMBITION
48 EA HW maar:
›› Gazonoppervlakte:
tot 500 m²
›› Motor: 230 volt,
1700 watt, 2950 t/min
›› Gewicht: 31 kg
Ref. AB48E VE: 1

349,00

4 009269 303422

Zoals de BluePower 37 E maar:
›› Gazonoppervlakte: tot 250 m²
›› Maaibreedte: 34 cm
›› Motor: 230 volt, 600 watt
permanente magneet motor
komt overeen met 1200 watt
›› Gewicht: 15 kg

Ref. AB48EA VE: 1

419,00

Ref. BLP34E VE: 1

229,00

*

*

4 009269 303439

Push
lawn mower
Gazonmaaier

Gazonmaaier

BluePower 37 E

BluePower 40 E

›› Gazonoppervlakte: tot 350 m²
›› Maaibreedte: 37 cm
›› Motor: 230 volt, 650 watt
permanente magneet motor
komt overeen met 1400 watt
›› Wielen (v/a): 150 mm / 170 mm
›› Centrale hoogteregeling 5-voudig 2-6 cm
›› Opvangzak: 35 l
›› “Flick Flack®” kabelgeleiding
›› Vulindicator
›› Ergonomische handgreep, inklapbaar
›› Gewicht: 16 kg

Für Sie

_____

Unser Urteil: sehr

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

gut

Testsieger im
FuG-Langzeittest 2012:

Wolf-Garten
BluePower 40E

Ref. BLP37E VE: 1
*

4 009269 303514

getestet

Zoals de BluePower 37 E maar:
›› Gazonoppervlakte: tot 450 m²
›› Maaibreedte: 40 cm
›› Motor: 230 volt, 700 watt
permanente magneet motor
komt overeen met 1600 watt
›› Wielen (v/a): 170 mm / 200 mm
›› Kogellagers
›› Centrale hoogteregeling
5-voudig 2.5-8 cm
›› Opvangzak: 55 l
›› Gewicht: 22 kg

269,00
VE = verpakkingseenheid

4 009269 306614

*

Gazonmaaier - zelftrekker
›› Gazonoppervlakte: tot 600 m²
›› Maaibreedte: 48 cm
›› Motor: 230 volt, 1800 watt, 2950 t/min
›› Wielen (v/a): 180 mm / 300 mm
›› Kogellagers
›› Centrale hoogteregeling: 2.5-9 cm
›› Opvangzak: 75 l
›› Inclusief mulchplug
›› “Flick Flack®” kabelgeleiding
›› Hoge wielen
›› Vulindicator
›› Ergonomische handgreep, inklapbaar
›› Stalen maaidek met hoge weerstand
›› Gewicht: 36 kg

Ref. AB32E VE: 1

109,00

Ref. AB42E VE: 1

235,00

*

4 009269 305815

›› Gazonoppervlakte:
tot 250m²
›› Maaibreedte:
32 cm
›› Motor: 230 volt,
1200 watt
›› Centrale hoogteregeling
3-voudig 2-6 cm
›› Opvangzak: 26 l
*

Gazonmaaier

›› Gazonoppervlakte:
tot 250m²
›› Maaibreedte: 34 cm
›› Motor: 230 volt,
1400 watt, 2950 t/min
›› Wielen (v/a): 150 mm / 200 mm
›› Centrale hoogteregeling
5-voudig 3-7 cm
›› Opvangzak: 40 l
›› Gewicht: 17 kg

Ambition
32 E

Ref. SL3800 VE: 1

119,90

*

4 009269 303330

Gazonmaaier

Ref. BLP40E VE: 1

309,00

*

4 009269 303521

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 303538
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Benzinemaaiers

Benzinemaaier
SELECT 4200
›› Gazonoppervlakte: tot 500 m²
›› Motor/vermogen: WOLF OHV 35,
123 cm3, 1.7 kW, 2850 t/min
›› Inhoud tank: 1.25 l
›› Maaibreedte: 42 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 180 mm/180 mm
›› Opvangzak: 60 l
›› Mulch functie, Art.nr.: 196-116-650
›› Hoogteregeling: 6 voudig 2.8 - 9.2 cm
›› Gewicht: 29 kg
Ref. SL4200 VE: 1

279,00

*

4 009269 306300

Benzinemaaier zelftrekker

Benzinemaaier

SELECT 4200 A

SELECT 4600

Zoals SELECT 4200, maar:
›› Zelftrekker, 1 versnelling:
3,6 km/u
›› Wielen: (v/a): 180 mm / 200 mm
›› Gewicht: 32 kg

Zoals SELECT 4200, maar:
›› Gazonoppervlakte: tot 800 m²
›› Maaibreedte: 46 cm
›› Mulch functie in optie

Ref. SL4200A VE: 1

329,00

Ref. SL4600 VE: 1

299,00

*

*

4 009269 306317

Benzinemaaier zelftrekker

4 009269 306324

Benzinemaaier zelftrekker

SELECT 4600 A

SELECT 5300 A

Zoals SELECT 4600, maar:
›› Zelftrekker, 1 versnelling : 3,6 km/u
›› Wielen: (v/a): 180 mm / 200 mm
›› Gewicht: 32 kg

›› Gazonoppervlakte: tot 1000m²
›› Motor/vermogen: WOLF OHV 50, 159 cm³,
2.5 kW, 2850 t/min
›› Tank inhoud: 1.0 l
›› Maaibreedte: 53 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 200 mm / 200 mm
›› Opvangzak: 70 l
›› Mulchplug optioneel, Art.nr: 196-118-650
›› Hoogteregeling: per as, 6-voudig 2.8-9.2 cm
›› Gewicht: 34 kg

Ref. SL4600A VE: 1

Ref. SL5300A VE: 1

439,00

*

4 009269 306331

Benzinemaaier
Ambition 420 HW

›› Gazonoppervlakte: tot 500 m²
›› Motor/vermogen: B&S 450 E series,
125 cm³, 1.7 kW, 2900 t/min
›› Tank inhoud: 0.8 l
›› Maaibreedte: 42 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 180 mm / 280 mm
›› Achterwielen op kogellagers,
voorwielen met metalen glijlagers
›› Opvangzak: 60 l
›› "Advanced Cut & Collect System"
›› Hoogteregeling: centraal 6-voudig 2.8-9.2 cm
›› Tuinslangkoppeling
›› Hoge wielen
›› Quick release handgreep met softgrip
›› Vulindicator
*
389,00
›› Inclusief mulchplug
›› Gewicht: 27 kg
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VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Benzinemaaier zelftrekker

Ambition 420 A HW
Zoals AMBITION 420 HW maar:
›› Zelftrekker, 1 versnelling : 3.6 km/u
›› Gewicht: 30 kg

Ref. AB420HW VE: 1

Ref. AB420AHW VE: 1

469,00

*

4 009269 306355

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 306362

4 009269 306348
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Benzinemaaier zelftrekker

Benzinemaaier
Ambition 460 HW

Ambition 530 A HW

›› Gazonoppervlakte: tot 800m²
›› Motor/vermogen: B&S, 600 E Series, 2.3 kW, 2900 t/min
›› Tank inhoud: 0.8 l
›› Maaibreedte: 46 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 180 mm / 280 mm
›› Achterwielen op kogellagers, voorwielen met
metalen glijlagers
›› Opvangzak: 60 l
›› "Advanced Cut & Collect System"
›› Hoogteregeling: centraal 6-voudig 2.8-9.2 cm
›› Waterreinigingsnippel
›› Quick release handgreep met softgrip
›› Vulindicator
*
449,00
›› Inclusief mulchplug
›› Gewicht: 28 kg

›› Gazonoppervlakte: tot 1000m²
›› Motor/vermogen: B&S, 675 EX Series, 190 cm³, 2.6 kW, 2900 t/min
›› Tank inhoud: 1.0 l
›› Maaibreedte: 53 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 200 mm / 280 mm
›› Achterwielen op kogellagers, voorwielen met metalen glijlagers
›› Opvangzak: 70 l
›› "Advanced Cut & Collect System"
›› Hoogteregeling: centraal 6-voudig 2.8-9.2 cm
›› Waterreinigingsnippel
›› Quick release handgreep met softgrip
›› Vulindicator
›› Inclusief mulchplug
›› Gewicht: 36 kg

Ref. AB460HW VE: 1

4 009269 306379

Benzinemaaier zelftrekker
Ambition 460 A HW
Zoals de AMBITION 460 HW, maar:
›› Zelftrekker, 1 versnelling: 3.6 km/u
›› Gewicht: 34 kg

1

2

Ref. AB530AHW VE: 1

639,00

Ref. AB460AHW VE: 1

*

525,00

*

4 009269 306393

Benzinemaaier zelftrekker
BluePower 48 A HW

›› Gazonoppervlakte: tot 800m²
›› Motor/vermogen: B&S, 800 E Series
ECO PLUS, 175 cm³, 3.0 kW, 2900 t/min
›› Tank inhoud: 1.1 l
›› Maaibreedte: 48 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 180 mm / 280 mm
›› Dubbele kogellagers
›› Opvangzak: 75 l
›› Hoogteregeling: centraal 6-voudig 2.8-9.2 cm
›› Waterreinigingsnippel
›› Hoge wielen
›› Quick realese handgreep met softgrip
›› Vulindicator
›› 4-in-1: zij- en achteruitworp, verzamelen en mulchen
›› Gewicht: 35 kg

4 009269 306386

Benzinemaaier zelftrekker
BluePower 53 A HW
1

2

Ref. BLP48AHW VE: 1

689,00

*

Benzinemaaier zelftrekker
BluePower 48 A HW ES
Zoals de BluePower 48 A HW, maar:
›› Elektrische start
›› Gewicht: 38 kg

›› Gazonoppervlakte: tot 1000m²
›› Motor/vermogen: B&S, 850 EX Series ECO PLUS, 190 cm³,
3.4 kW, 2900 t/min
›› Tank inhoud: 1.1 l
›› Maaibreedte: 53 cm
›› Chassis: staal
›› Wielen (v/a): 200 mm / 280 mm
›› Dubbele kogellagers
›› Opvangzak: 70 l
›› "Advanced Cut & Collect System"
›› Hoogteregeling: centraal
6-voudig 2.8-9.2 cm
›› Waterreinigingsnippel
›› Hoge wielen
›› Quick release handgreep
met softgrip
›› Vulindicator
›› 4-in-1: zij- en achteruitworp,
verzamelen en mulchen
›› Gewicht: 40 kg

1

2

1

2

Ref. BLP53AHW VE: 1

Ref. BLP48AES VE: 1

739,00

*

799,00

*

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs
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Gazonmaaiers | SELECT zitmaaiers

Scooter
Mini /
zitmaaiers

Scooter Mini
SELECT Scooter Mini
›› Gazonoppervlakte: tot 800 m²
›› Maaibreedte: 60 cm
›› Motor/vermogen: B&S 875, 1 cilinder, 3.7kW, 330 t/min
›› Transmatic transmissie
›› Wielen (v/a): 13”x 5” / 16”x 6.5”
›› Opvangbak: 150 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.8-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 225 / 86 / 112 cm
›› Gewicht: ong. 140 kg
›› Antislip voetmatjes
›› Kantmaaien aan de rechterkant
Ref. SL60TE VE: 1

1.450,00

*

4 009269 305877

Achteruitworp zitmaaier

Achteruitworp zitmaaier

SELECT 76.125 T

SELECT 92.130 T

›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 76 cm
›› Motor/vermogen: B&S, 1 cilinder,
344 cm³, 6.0 kW, 2600 t/min
›› Transmatic transmissie
›› Wielen (v/a): 13”x 5”/ 18”x 6.5”
›› Opvangbak: 210 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 224 / 91 / 103 cm
›› Gewicht: 185 kg
›› Koplampen
›› Doorstapframe
›› Zwevend maaidek

›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 92 cm
›› Motor/vermogen: B&S, 1 cilinder,
344 cm³, 6.3 kW, 2800 t/min
›› Transmatic transmissie
›› Wielen (v/a): 15”x 6”/ 18”x 9.5”
›› Opvangbak: 240 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 225 / 99 / 103 cm
›› Gewicht: 195 kg
›› Koplampen
›› Doorstapframe
›› Zwevend maaidek
›› Ready to use

Ref. SL76125T VE: 1

2.249,00

*

4 009269 303729

Achteruitworp zitmaaier

Ref. SL92130T VE: 1

2.399,00

*

4 009269 303736

Zijuitworp zitmaaier

SELECT 105.155 T
›› Gazonoppervlakte: tot 3000 m²
›› Maaibreedte: 105 cm
›› Motor/vermogen: B&S, 1 cilinder,
500 cm³, 8.9 kW, 2600 t/min
›› Transmatic transmissie
›› Wielen (v/a): 15”x 6”/ 18”x 9.5”
›› Opvangbak: 240 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 225 / 110 / 103 cm
›› Gewicht: 198 kg
›› Koplampen
›› Doorstapframe
›› Zwevend maaidek
›› Ready to use

Ref. SL105155T VE: 1

2.799,00

*

4 009269 303743

SELECT 96.130 T
›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 96 cm
›› Motor/vermogen: B&S, 1 cilinder,
344 cm³, 6.3 kW, 2800 t/min
›› Transmatic transmissie
›› Wielen (v/a): 15”x 6”/ 20”x 8 ”
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H):
170 / 107 / 100 cm
›› Gewicht: 150 kg
›› Koplampen
›› Doorstapframe
›› Zwevend maaidek
›› Ready to use
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VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

Ref. SL96130T VE: 1

1.799,00

*

4 009269 303767

Gazonmaaiers | AMBITION zitmaaiers | BluePower zitmaaiers

AMBITION 76.125H

Achteruitworp zitmaaier
AMBITION 92.130 H

›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 76 cm
›› Motor: B&S 1 cilinder, 344 cm³,
6,3 kW, 2800 t/min
›› Hydrostaat transmissie
›› Wielen (v/a): 13’’ x 5’’ / 18’’ x 9,5’’
›› Opvangbak: 210 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3,0-9,5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 170 - 107 – 100 cm
›› Gewicht: 190 kg
›› Softgrip stuurwiel
›› Verstelbare ergonomische zitting met hoge rugleuning
›› Koplampen
›› Doorstap frame
*
2.499,00
›› Zwevend maaidek
›› Ready to use

›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 92 cm
›› Motor/vermogen: B&S, 1 cilinder,
344 cm³, 6.3 kW, 2800 t/min
›› Hydrostaat transmissie
›› Wielen (v/a): 15”x 6”/ 18”x 9.5”
›› Opvangbak: 240 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 225 / 99 / 103 cm
›› Gewicht: 195 kg
›› Softgrip stuurwiel
›› Verstelbare ergonomische zitting met hoge rugleuning
›› Koplampen
›› Doorstapframe
*
2.799,00
›› Zwevend maaidek
›› Ready to use

Achteruitworp zitmaaier

Achteruitworp zitmaaier

Ref. AB76125H VE: 1

4 009269 303798

Zijuitworp zitmaaier

AMBITION 105.175 H

AMBITION 96.155 H

›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 96 cm
›› Motor/vermogen: B&S Power Built, 1 cilinder, 500 cm³,
9.2 kW, 2800 t/min
›› Hydrostaat transmissie
›› Wielen (v/a): 15”x 6”/ 20”x 8”
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 170 / 107 / 100 cm
›› Gewicht: 150 kg
›› Softgrip stuurwiel
›› Verstelbare ergonomische zitting met hoge rugleuning
›› Koplampen
Ref. AB96155H VE: 1
›› Doorstapframe
*
2.299,00
›› Zwevend maaidek
4 009269 303811
›› Ready to use

Zoals AMBITION 92.130 H, maar:
›› Gazonoppervlakte: tot 3000 m²
›› Maaibreedte: 105 cm
›› Motor/vermogen: B&S,
1 cilinder, 500 cm³, 9.5 kW, 2800 t/min
›› Afmetingen:
(l/B/H):
225 / 110 /
103 cm
›› Gewicht:
198 kg

Ref. AB105175H VE: 1

3.299,00

Ref. AB92130H VE: 1

*

4 009269 303804

Achteruitworp zitmaaier

Achteruitworp zitmaaier
BluePower 92.160 H
Zoals de BluePower 105.
200 H maar:
›› Gazonoppervlakte: tot 2000 m²
›› Maaibreedte: 92 cm
›› Motor/vermogen:
B&S Blue ECO, 2 cilinder, 656 cm³,
10.6 kW, 2600 t/min
›› Afmetingen: (l/B/H):
225 / 99 / 103 cm
›› Gewicht: 195 kg

Ref. BLP92160H VE: 1

3.499,00

*

4 009269 303835

BluePower 105.200 H
›› Gazonoppervlakte: tot 3500 m²
›› Maaibreedte: 105 cm
›› Motor/vermogen: B&S Blue ECO, 2 cilinder, 656 cm³, 11.6 kW, 2600 t/min
›› Hydrostaat transmissie
›› Wielen (v/a): „15 x6“/ 18“x 9.5“
›› Opvangbak: 240 l
›› Hoogteregeling: 5-voudig 3.0-9.5 cm
›› Afmetingen: (l/B/H): 225 / 110 / 103 cm
›› Gewicht: 198 kg
›› BluePower monitor
›› Uitgerust met de nieuwste state-of-the-art 2-cilinder motor,
›› die een bijzonder efficiënte brandstof verbranding behaalt
›› Voorbumper
›› Softgrip stuurwiel
›› Verstelbare ergonomische zitting met hoge rugleuning
›› LED koplampen
Ref. BLP105200H VE: 1
›› Doorstap frame
*
›› Zwevend maaidek
3.699,00
4 009269 303842
›› Ready to use

VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs
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Gemotoriseerde tuinmachines | SELECT elektrische verticuteerder | AMBITION elektrische en benzine verticuteerders

Verticuteerders

Electric scarifier
Elektrische
verticuteerder

SELECT V 302 E

›› Werkbreedte: 30 cm
›› Krachtige 1200 W motor
›› Chassis: kunststof
›› Diepte-instelling: 5-voudig
›› Opvangzak: 35 l
›› 2-in-1: verticuteren en opvangen
›› Inklapbare duwboom
›› 10 dubbele messen
›› Gewicht: 12 kg
Ref. SLV302E VE: 1

4 009269 306201
Ref. SLV302EP VE: 6*

4 009269 306201

Elektrische verticuteerder

Elektrische verticuteerder

AMBITION
V 303 E

AMBITION
V 346 E

›› Werkbreedte: 30 cm
›› Krachtige
1300 W motor
›› Chassis: kunststof
›› Diepte-instelling:
5-voudig
›› Opvangzak: 35 l
›› 3-in-1: verluchten,
verticuteren en opvangen
›› Inklapbare ergonomische duwboom
›› 10 dubbel messen
›› Gewicht: 13 kg

›› W
 erkbreedte: 34 cm
›› Krachtige
1600 W motor
›› Chassis: kunststof
›› Diepte-instelling:
5-voudig
›› Opvangzak: 45 l
›› 3-in-1: verluchten,
verticuteren en opvangen
›› In hoogte verstelbare,
inklapbare, ergonomische duwboom

*

AMBITION V 378 E
›› Werkbreedte: 37 cm
›› Krachtige 1800 W motor
›› Chassis: kunststof
›› Diepte-instelling:
5-voudig
›› Opvangzak: 50 l
›› 3-in-1: verluchten,
verticuteren en opvangen
›› In hoogte verstelbare,
inklapbare, ergonomische
duwboom
›› Gewicht: 15 kg

›› Gewicht: 14 kg

Ref. ABV303E VE: 1

139,90

Elektrische verticuteerder

Ref. ABV346E VE: 1

199,00

*

4 009269 306218

4 009269 306225

Benzine verticuteerder
AMBITION V 389 B

›› Werkbreedte: 38 cm
›› Motor/vermogen: B&S 750 Series,
163 cm³, 3600 t/min
›› Chassis: staal
›› Diepte-instelling: 6-voudig
›› Opvangzak: 50 l
›› 3-in-1: verluchten, verticuteren en opvangen
›› Inklapbare, ergonomische duwboom
›› Gewicht: 37 kg

Ref. ABV378E VE: 1

229,00

*

4 009269 306232

Benzine verticuteerder
AMBITION V 357 B

›› Werkbreedte: 35 cm
›› Motor/vermogen: B&S 550 Series,
127 cm³, 3600 t/min
›› Chassis: staal
›› Diepte-instelling: 6-voudig
›› Opvangzak: 45 l
›› 3-in-1: verluchten, verticuteren en
opvangen
›› Inklapbare, ergonomische duwboom
›› Gewicht: 32 kg
Ref. ABV389B VE: 1

559,00

*
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VE = verpakkingseenheid

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Ref. ABV357B VE: 1

529,00

*

4 009269 306256

Prijs*= Adviesprijs

4 009269 306249

Gazonmaaiers | Zitmaaier accessoires

Zitmaaier
accessoires

Deflector 92 - 105 cm

Opvangbak

Mulchkit

›› Geschikt voor alle achteruitworp
zitmaaiers (m.u.v. 76 cm)
›› Geschikt voor alle zijuitworp
zitmaaiers
›› Voor maaien zonder opvangbak
›› Geschikt voor alle achteruitworp
zitmaaiers (m.u.v. 76 cm)

›› Voor zijuitworp zitmaaiers
(zonder high-lift messen)
›› Inhoud: 200 l

Ref. 196750678 VE: 1

170,00

*

Aanhangwagen

Ref. OEM190180A VE: 1

470,00

4 008423 815849

Gazonroller

Bumper

›› Gazonroller voor aandrukken
›› Ø 46 cm
›› Werkbreedte: 61 cm / 91 cm
›› Max. gewicht met water: 114 kg / 182 kg
›› Enkele as harde kunststof
aanhangwagen
›› Inhoud: 227 kg
›› Afmetingen in cm (l/b/h): 105/75/27

Ref. 190229000 VE: 1
*

›› Geschikt voor alle zitmaaiers

Ref. 190236A000 VE: 1

329,00

*

75,00

Gazonontmosser

Sproeier

›› Werkbreedte: 102 cm
›› 20 tanden (hitte behandeld)
›› Variabele druk door het laden

›› Inhoud: 95 l
›› Sproeicapaciteit: 6.8 l/min
›› Gewicht ong. 20 kg

149,00

665,00

zijuitworp

50,00

Ref. MKS VE: 1

4 008423 819632

Gazonverluchter

›› Werkbreedte: 102 cm
›› Tanddiameter: ong 23 cm
›› 12 tanden
›› Verluchtdiepte: tot 6 cm
›› Transport wielen
Ref. 190224A000 VE: 1

219,00

*

4 008423 401264

4 008423 815498

Acculader

*

4 008423 804454

235,00

›› 12 V, 1000 Ah

Ref. 190537000 VE: 1

Ref. 190526000 VE: 1
*

4 008423 804478

*

4 008423 809046

4 008423 836080

Ref. 190228000 VE: 1

Ref. OEM196A603 VE: 1
*

4 008423 804331

285,00

99,00

Ref. MKR VE: 1

*

*

*

4 008423 836097

achteruitworp

Ref. 196967678 VE: 1

59,00

*

4 008423 804430

4 008423 835694

Strooiers

Ref. 196031000 VE: 1

139,00

*

4 008423 813432
Ref. 190525000 VE: 1

Art.nr: 196-031-000

Art.nr: 190-525-000

›› Bevestigbare zaad en
kunstmest dispenser
›› Strooibreedte: tot 300 cm
›› Vulvolume: tot 39 kg
VE = verpakkingseenheid

›› Bevestigbare zaad en
kunstmest dispenser
›› Strooibreedte: tot 300 cm
›› Vulvolume: tot 45 kg

VE*= te respecteren verpakkingseenheid

Prijs*= Adviesprijs

Art.nr: 196-036-000

›› Bevestigbare zaad en
kunstmest dispenser
›› Strooibreedte: tot 365 cm
›› Vulvolume: tot 80 kg

239,00

*

4 016918 011423
Ref. 196036000 VE: 1

419,00

*

4 008423 816310
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Invoerder Belux:
GRAHAM - www.graham.be

092.59.548B2 - F00021
Technische veranderingen en prijswijzigingen onder voorbehoud.

Voor meer informatie over WOLF-Garten producten,
ga naar www.wolf-garten.org

