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Společnost Greenworks Tools

Řada 60V, 40V a 24V akumulátorového zahradního nářadí Greenworks nabízí špičkové výkony, všestrannost a prémiovou kvalitu největšího 
výrobce aku nářadí na světě. Vysoký výkon strojů a jejich bohatá výbava Vám pomohou dokončit práci rychle, snadno ta pohodlně. Greenworks 
dělá váš život snazším a zábavnějším.

Nabíječky Greenworks jsou nositeli certifikátu „Energy Star“,  který vydává světová Agentura ochrany životního prostředí. Tento 
certifikát se vydává dle velmi přísných podmínek pouze zařízením s výjimečnou účinností, které dokážou vytvořit energetickou 
úsporu minimálně 35% oproti konvenčním strojům.

Nářadí Greenworks neprodukuje žádné emise a je nositelem značky „nulová uhlíková stopa“. Nulové emise v případě Greenworks 
však neznamenají jakékoliv omezení ve výkonu stroje. Nové aku články spolu s novými, vysoce účinnými motory Vám dají podobnou 
porci výkonu a síly jako běžné elektrické nebo dokonce benzínové stroje.

Jestli chcete zažít skutečnou volnost a svobodu i při práci na zahradě, zbavte se přívodního kabelu, zbavte se kanystrů s benzínem 
a olejem, zapomeňte na složitou údržbu a startování benzínových strojů a dejte přednost špičkovému aku programu Greenworks. 
Vychutnejte si skvělé výkony, sílu a dlouhou výdrž lithium–iontových baterií s technologií Greenworks.

SÍLA, KTERÁ VÁS OHROMÍ 
Greenworks představuje nejmodernější technologii bezuhlíkových motorů DigiPro. Nyní je aku technika 
taková, jakou jste ji vždy chtěli mít – silná, tichá, bezúdržbová. S novými motory DigiPro nyní zvládnete  
i úkoly, které byly dříve vyhrazeny pouze benzínovým strojům. Výhody bezuhlíkových motorů Digipro jsou:

DLOuHÁ VýDRž: více než 3x delší výdrž jež u klasických NiCd baterií a díky preciznímu řízení dobíjení článků i delší výdrž než u většiny lithiových 
baterií. Většinu běžných úkolů tak zvládnete na pouhé jedno nabití baterie.

VžDy pLný VýKOn:  na rozdíl od NiCd baterií, lithium-iontové baterie si drží plný výkon po celý pracovní cyklus. To znamená, že v podstatě 
nepoznáte rozdíl ve výkonu u plně nabité baterie nebo téměř vybité baterie. Aku článek pracuje naplno až do konce, takže během celého cyklu máte 
vždy plný výkon.

DLOuHÁ žiVOTnOST:  lithium-iontové baterie Greenworks mají 3 až 4 krát vyšší počet dobíjecích cyklů oproti tradičním NiCd bateriím. 
Jelikož trpí minimálním samovybíjecím efektem, výrazně se prodlužuje i čas skladování bez nutnosti dobíjení. Baterie Greenworks díky vyspělé 
elektronice šetří jednotlivé články a proto celá baterie vydrží až 2000 nabíjecích cyklů. Greenworks na baterie poskytuje 2 roky plnou záruku.

nÍzKÁ VÁHA:  baterie Greenworks mají vynikající poměr váhy a výkonu. jsou například o 1/3 lehčí než NiCd baterie.

ŠETRnOST K žiVOTnÍMu pROSTřEDÍ:  baterie Greenworks osazené špičkovými články Sanyo (stejné jako v automobilech Tesla), které na rozdíl 
od ostatních mohou pracovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu, jsou plně recyklovatelné a jsou vyráběné bez použití těžkých kovů.

žÁDný pAMěťOVý EfEKT:  baterie Greenworks mohou být dobíjeny kdykoliv (v jakékoliv fázi vybití), aniž by to ublížilo jejich kapacitě. I po 
stovkách dobití budete mít výkon jako u nové baterie. Díky vyspělé elektronice se prázdné články zpočátku dobíjejí velmi rychle, takže už po pár 
minutách na nabíječce máte dostatek výkonu k dokončení své práce.

MiniMÁLnÍ SAMOVybÍJEnÍ:  baterie Greenworks mají velmi malou tentenci k samovybíjení (až 5 x méně než NiCd baterie). Proto i po dlouhé 
době skladování, a to i v chladnu či horku, budou vaše baterie vždy připravené k odevzdání plného výkonu.

nAbÍJEčKy S cERTifiKÁTEM EnERGy-STAR:  nabíječky Greenworks pro lithium-iontové baterie dokážou v průměru ušetřit až 35% energie 
oproti běžným nabíječkám.

ÚčinnÁ ELEKTROnicKÁ KOnTROLA: Díky ní motor dostane maximum výkonu z každé 
baterie Greenworks.

nÍzKé zAHřÍVÁnÍ: Méně pohyblivých částí a minimum třecích ploch znamená, že se 
méně energie změní v teplo a více se spotřebuje na skutečnou práci.

TicHý cHOD: Už tak tichý elektrický motor se díky menšímu množství pohyblivých částí 
stává ještě tišším.

O 30% VÍcE SÍLy: Nové motory DigiPro Vám poskytnou takovou sílu, na kterou jste byli 
dosud zvyklí pouze u benzínových strojů. A to vše bez emisí a nákladné údržby.

O 80% DELŠÍ žiVOTnOST: Motory DigiPro vydrží mnohem déle než standardní elektrické motory.

O 70% Méně VibRAcÍ: Výrazně méně škodlivých vibrací šetří vaše zdraví a zvyšuje  
pracovní komfort a pohodu.

VyŠŠÍ OTÁčKy: Výrazně vyšší otáčky motoru DigiPro se významně podílí na vysokém 
výkonu celého stroje.

60V nabíječka
G60UC

model: 2918507

1 799 Kč     67,99 €

60V Lithium-iontová
baterie 60V/2Ah

G60B2
model: 2918307

3 299 Kč     129 €

60V Lithium-iontová
baterie 60V/4Ah

G60B4
model: 2918407

4 7 99 Kč     185 €

Lithium-iontová baterie 60V/2Ah, max. doba
nabíjení 60 min, LED indikátor stavu baterie.

Univerzální nabíječka
s velmi účinným chlazením 60V

Lithium-iontová baterie 60V/4Ah, max. doba
nabíjení 120 min, LED indikátor stavu baterie.

60V PRO series je nejvyšší řadou určenou pro běžné domácí použití. Síla a komfort ovládání Vám dá lehce zapomenout na 
tradiční benzínové stroje. Všechny stroje jsou navíc vybaveny revolučním bezuhlíkovým motorem Digipro a nikdy nevadnoucími 
bateriemi s japonskými špičkovými články Sanyo.
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60V aku sekačka 46 cm 3 v 1  
s bezuhlíkovým motorem
GD60LM46HP
model: 2502807

8 999 Kč     347 €

60V aku sekačka 46 cm 3 v 1 
s bezuhlíkovým motorem 
a pojezdem
GD60LM46SP
model: 2502907

10 999 Kč     429 €

60V aku vyžínač
s bezuhlíkovým motorem

GD60LT
model: 2103207

4 999 Kč     189 €

60V aku prořezávací pila 25 cm 
s bezuhlíkovým motorem

GD60PS
model: 1400407

4 999 Kč     189 €

vysoké ocelové šasi, ideální tvar pro výborný sběr trávy
technologie ochrany motoru při nárazu nože na pevnou 
překážku
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
objemný koš 55 l
mulčovací záslepka ve standardu
deflektor bočního výhozu ve standardu
centrální nastavení výšky v sedmi stupních 15-80 mm
jednoduše složitelná, ergonomická řidítka
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

variabilní nastavení rychlosti otáček
výborné vyvážení díky motoru umístěnému ve spodní

a baterii v horní části stroje
ochrana proti poškození rostlin, zídek apod. při sekání

bezpečnostní spínač proti nechtěnému spuštění stroje
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

nastavitelné madlo
dělená hřídel pro snadný transport i skladování

strunová hlava s automatickým nastavením délky úhozem o zem
mmožno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
in-line motor a hlava skloněná o 15° pro perfektní přehled nad řezanou oblastí

teleskopický výsuv pro optimální nastavení délky
max. délka stroje cca 2,7 m

pilová lišta i řetěz Oregon
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
automatické mazání řetězu

elektronická brzda řetězu
bezpečnostní spínač

možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

sekačka s vlastním pojezdem – není nutné tlačit
nastavitelná rychlost pojezdu od 0,5 do 1,2 m/s
vysoké ocelové šasi, ideální tvar pro výborný sběr trávy
technologie ochrany motoru při nárazu nože na pevnou 
překážku
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
objemný koš 55 l
mulčovací záslepka ve standardu
deflektor bočního výhozu ve standardu
centrální nastavení výšky v sedmi stupních 15-80 mm
jednoduše složitelná, ergonomická řidítka
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

záběr  46 cm

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  cca 20/40 min

kola přední, zadní   20/25 cm

hmotnost s baterií  cca 25 kg

záběr  46 cm

pojezd:  ano, variabilní

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  15/30 min

kola přední, zadní   20/25 cm

hmotnost s baterií  cca 26 kg

záběr struny   36 / 40 cm

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  22/46 min

automatická strunová hlava:  ano

dvojitá struna 2 mm

hmotnost s baterií  cca 3,5 kg

délka lišty    25 cm

lithium-iontový akumulátor  60V

rychlost řetězu   10,5 m/s

výdrž 2Ah/4Ah baterie  30/60 min

nádrž na olej 45 ml

hmotnost s baterií  cca 4,3 kg

46cm

CUTTING 
WIDTH

46cm

CUTTING 
WIDTH

55
LITRE
GRASS BAG

55
LITRE
GRASS BAG

7
CUTTING
HEIGHTS

1

2

3

4

5

6

7

PROPELLED
0.5m/s -1.2m/s

SELF

2mm

DUAL LINE

36cm
40cm

TO

CUTTING WIDTH

Speed
Variable

Speed
Variable
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nastavitelná rychlost proudu vzduchu:  max. 193 km/hod

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  10/20 min

hmotnost s baterií  cca 2,8 kg

délka lišty   40 cm

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  25/50 min

rychlost řetězu  10,4 m/s

nádrž na olej  160 ml

hmotnost s baterií  cca 4,6 kg

60V aku řetězová pila 
s indukčním motorem
GD60CS40
model: 2001807

5 999 Kč     223 €

60V aku foukač s bezuhlíkovým  
motorem

GD60AB
model: 2401307

3 599 Kč     133 €

60V aku plotostřih 66 cm 
GD60HT
model: 2203407

4 999 Kč     185 €

60V aku plotostřih 51cm s dlouhým dosahem
G60PHT

model: 2300107

5 399 Kč     209 €

pilová lišta i řetěz Oregon
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
automatické mazání řetězu
elektronická brzda řetězu
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem 
a broušené diamantem zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě

otočné hlavy v rozmezí 180° pro snadnou práci v různých polohách
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty 
bez nutnosti použití žebříku nebo štaflí – dosah cca 205 cm

bezpečnostní spínač
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

délka lišty   66 cm

střižná kapacita   18 mm

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  40/80 min

hmotnost s baterií  cca 3,6 kg

délka lišty:   51 cm

lithium-iontový akumulátor  60V

střižná kapacita:  19 mm

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  40/80 min

hmotnost s baterií  cca 4,3 kg

LASER CUT
DIAMOND
GROUND
BLADE

Control
Cruise

Tool-less
CHAIN

TENSIONING

+ –

18m
m

CUTTING 
CAPACITY

Turbo
button

40cm

BAR & CHAIN

66cm

BLADE
LENGTH

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem vám zaručí 
perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost a dobrou kontrolu při stříhání
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

193
km/h

tři základní módy tlačítka rychlosti – nízký/vysoký/turbo
aretace tlačítka spínače – při práci nemusíte stále tlačit na spínač

axiální uložení ventilátoru pro minimalizaci vibrací a klopného efektu
výborné vyvážení stroje pro váš pohodlný úchop

komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje

možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky
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60V zádový aku foukač
s bezuhlíkovým motorem
GD60BPB
model: 2402307

7 999 Kč     297 €

60V aku tlaková myčka 70 bar
GDC60

model: 5104607

2 999 Kč     117 €

nastavitelná rychlost vzduchu 0 – 185 km/hod
turbo mód o rychlosti vzduchu 225 km/hod
velmi pohodlná poloha bateriové jednotky i motoru na zádech
snadná kontrola foukače pomocí flexibilního ramene
komfortní zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

skladná, kompaktní a lehce přenosná akumulátorová tlaková myčka
příslušenství může být snadno odpojeno pro ještě jednodušší skladování
vodu naléváte přímo do integrované nádrže a jste tak absolutně nezávislí 

na přípojce vody nebo elektrickém kabelu
samonasavaci funkce čerpadla umožňuje čerpat vodu nejenom z klasického kohoutku  

(tlaková voda), ale i z jinych zdrojů – nadrže na vodu, sudy, jezirka, potoky apod.
univerzální pomocník na mytí kol, automobilů, motocyklů, zahradních strojů,  

zahradního nábytku, teras, zídek, chodníků, oken, nářadí, květníků, grilů, lodí, obuvi apod.
velmi snadná obsluha

dodává se včetně příslušenství: tlaková pistole, nástavec s tryskou, filtr, 6 m tlaková hadice
možno kombinovat s bateriemi 60V 4Ah nebo 60V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

nastavitelná rychlost proudu vzduchu:   max. 225 km/hod

lithium-iontový akumulátor  60V

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  10/20 min

hmotnost s baterií  cca 3,8 kg

max. tlak:   70 bar

lithium-iontový akumulátor  60V

max. průtok:  300 l/hod

integrovaná nádrž  cca 20 l

výdrž 2Ah/4Ah baterie:  11/22 min

hmotnost s baterií  cca 8,9 kg

speed
Variable225

km/h

Turbo mode

185
km/h

Obrázek

225 km/h
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40V nabíječka
G40UC

model: 2910907

1 299 Kč     49,99 €

40V Lithium-iontová
baterie 40V / 2Ah

G40B2
model: 29717

2 699 Kč     99,99 €

40V Lithium-iontová
baterie 40V / 4Ah

G40B4
model: 29727

3 999 Kč     149 €

Lithium-iontová baterie  40V/2Ah,
max. doba nabíjení 60 min, LED indikátor stavu baterie.

Univerzální nabíječka 40 V.

Lithium-iontová baterie  40V/4Ah,
max. doba nabíjení 120 min, LED indikátor stavu baterie.

40V series Kombinace lithium-iontových baterií Greenworks s vysoce účinnými motory nové generace vytvářejí první nabídku 
aku produktů s výkonem srovnatelným s benzínovými stroji.

40V aku sekačka 35 cm 2 v 1
G40LM35

model: 2501907

2 999 Kč     111 €

40V aku sekačka
40 cm 2 v 1

G40LM41
model: 2504707

3 999 Kč     149 €

houževnaté šasi z polymeru, ideální tvar
pro výborný sběr trávy

technologie ochrany motoru při nárazu nože
na pevnou překážku

nízká stavba sekačky a skvělé vyvážení
díky předsunuté baterii

madlo na pohodlné přenášení
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje

objemný koš 40 l
mulčovací záslepka ve standardu

centrální nastavení výšky v pěti stupních 20-80 mm
nastavení výšky řidítek

jednoduše složitelná řidítka
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

houževnaté šasi z polymeru, ideální tvar
pro výborný sběr trávy

technologie ochrany motoru při nárazu
nože na pevnou překážku

nízká stavba sekačky a skvělé vyvážení díky předsunuté baterii
madlo na pohodlné přenášení

bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
objemný koš 50 l

mulčovací záslepka ve standardu
centrální nastavení výšky v pěti stupních 20-70 mm

nastavení výšky řidítek
jednoduše složitelná řidítka

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

záběr  35 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

Plocha 2Ah/4Ah baterie:  250/500 m²

kola přední, zadní   15/18 cm

hmotnost s baterií  cca 15 kg

záběr   40 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

plocha 2Ah/4Ah baterie:  300/600 m²

kola přední, zadní 15/18 cm

hmotnost s baterií  cca 18 kg

2-in-1
CUTTING
MODES

2-in-1
CUTTING
MODES

5
CUTTING
HEIGHTS1

2

3

4

5

5
CUTTING
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2

3

4

5

35cm

CUTTING 
WIDTH

40cm

CUTTING 
WIDTH
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40V aku sekačka 
45 cm 3v1
G40LM45
model: 2500107

6 599 Kč     245 €

40V aku sekačka 
49 cm 2v1

G40LM49DB
model: 2500207

8 499 Kč     325 €

40V aku sekačka 45 cm 3v1 
s bezuhlíkovým motorem
GD40LM45
model: 2500407

7 999 Kč     299 €

40V aku 
provzdušňovač 32 cm

s bezuhlíkovým motorem
G40DT30

model: 2504807

4 799 Kč     185 €

odolné šasi z oceli
nízká stavba sekačky a skvělé vyvážení 
díky předsunuté baterii
madlo na pohodlné přenášení
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
objemný koš 50 l s hard topem a indikátorem naplnění
mulčovací záslepka ve standardu
deflektor bočního výhozu ve standardu
centrální nastavení výšky v sedmi stupních 19-76 mm
jednoduše složitelná řidítka
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

houževnaté šasi z polymeru
„dual blade system“ – unikátní systém 

dvou žacích nožů pro perfektní střih
Smart Cut™ technology – automaticky

přizpůsobí rychlost a výkon motoru aktuálním
podmínkám (vlhká tráva, vysoká tráva, apod.)

dvě baterie a dva lehké nože prodlužují
pracovní cyklus na 1 nabití až na 70 minut

nejtišší motor v kategorii
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje

objemný koš 60 l s hard topem a indikátorem naplnění
mulčovací záslepka ve standardu

centrální nastavení výšky v pěti stupních 30-90 mm
nastavení výšky řidítek

jednoduše složitelná řidítka
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

k provozu stačí i jedna baterie
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

houževnaté šasi z polymeru
vysoké otáčky motoru pro dokonalé

odstranění staré trávy, mechu, listí apod.
díky provzdušnění se ke kořenům dostane dostatek vody,
živin i vzduchu-výsledkem je krásný zelený a hustý trávník

velká kola pro snadnou manipulaci
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje

koš 20 l ve standardu
nastavení hloubky ve čtyř stupních -10/-5/0/+5 mm

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

nejnovější bezuhlíková technologie motoru DigiPro
odolné šasi z oceli
nízká stavba sekačky a skvělé vyvážení díky 
předsunuté baterii
madlo na pohodlné přenášení
bezpečnostní klíč proti nechtěnému spuštění stroje
objemný koš 50 l s hard topem a indikátorem naplnění
mulčovací záslepka ve standardu
deflektor bočního výhozu ve standardu
centrální nastavení výšky v sedmi stupních 19-76 mm
jednoduše složitelná řidítka
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
nůž z lehkých slitin zvyšující výdrž baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

záběr  45 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

Plocha 2Ah/4Ah baterie:  300/600 m²

kola přední, zadní   17/25 cm

hmotnost s baterií  cca 22 kg

záběr  49 cm

lithium-iontový akumulátor  2 x 40V

Plocha 2Ah/4Ah baterie:  2x200m²/2x400m²

kola přední, zadní   18/25 cm

hmotnost s baterií  cca 20 kg

záběr  45 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

Plocha 2Ah/4Ah baterie:  325/650 m²

kola přední, zadní   17/25 cm

hmotnost s baterií  cca 22 kg záběr  32 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

délka provzdušňovacích hrotů:  76 mm

otáčky motoru  3200 ot./min

hmotnost s baterií  cca 7,2 kg

45cm

CUTTING 
WIDTH

45cm

CUTTING 
WIDTH

49cm

CUTTING 
WIDTH

3-in-1
CUTTING
MODES

3-in-1
CUTTING
MODES

Dual Blade
TECHNOLOGY

7
CUTTING
HEIGHTS

1

2

3

4

5

6

7

7
CUTTING
HEIGHTS

1

2

3

4

5

6

7

Cut™
Smart

TECHNOLOGY

20
LITRE
GRASS BAG

cm
32
WORKING WIDTH

76
mm

TINE
DEPTH
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záběr struny 35 cm

záběr nože 25,4 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na jedno nabití   až 40 min

automatická strunová hlava   ano

struna  2 mm

hmotnost s baterií  cca 4,5 kg

nejnovější bezuhlíková technologie motoru DigiPro
snadná proměna z vyžínače (strunová hlava) na křovinořez (3-zubý žací nůž)
výborné vyvážení díky motoru umístěnému v horní části
bezpečnostní spínač proti nechtěnému spuštění stroje
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
komfortní opěrka předloktí
nastavitelné madlo
ramenní popruh
 žací nůž i strunová hlava součástí dodávky
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

40V aku vyžínač
G40LT30
model: 21107

1 999 Kč     73,99 €

40V aku křovinořez 
s bezuhlíkovým motorem
GD40BC
model: 1301507

2 999 Kč     115 €

snadná proměna z vyžínače na zarovnávač 
okrajů  trávníku stlačením jednoho tlačítka
výkyvná hlava pro práci v jakémkoliv úhlu nebo pod keři
nastavitelná rychlost otáček od normálních pro běžný 
porost až po maximální pro sečení i velmi odolných plevelů
bezpečnostní spínač proti nechtěnému spuštění stroje
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
komfortní opěrka předloktí
nastavitelné madlo
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

nastavitelný záběr  25/30 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na jedno nabití   až 55 min

automatická strunová hlava   ano

struna  1,6 mm

hmotnost s baterií  cca 2,6 kg

25cm
30cm

TO

CUTTING WIDTHROTATING
HANDLE

1.65m
m

SINGLE LINE

25cm
35cm

TO

CUTTING WIDTHcapable
Attachment2mm

DUAL LINE

40V aku řetězová pila
G40CS30
model: 20117

2 699 Kč     99,99 €

40V aku vyvětvovací pila 25 cm 
s bezuhlíkovým motorem

GD40TCS
model: 2003807

4 799 Kč     185 €

snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost
průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje

automatické mazání řetězu
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

snadné napínání řetězu z boku stroje
výjimečně lehká jednoruční pila vhodná na krácení palivového dřeva, 
na prořezávání stromů, truhlářské práce v uzavřených prostorech i ve 

výškách, arboristické práce apod.
pilová lišta i řetěz Oregon

protiskluzová úprava držadel
průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje

automatické mazání řetězu
elektronická brzda řetězu

bezpečnostní vypínač
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

délka lišty  30 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

rychlost řetězu  4,2 m/s

výdrž na 1 nabití   až 70 řezů dřeva 5x10 cm

nádrž na olej 0,11 l

hmotnost s baterií  cca 4,3 kg

délka lišty  25 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

rychlost řetězu bez zátěže  15 m/s

rychlost řetězu v zátěži  20 m/s

nádrž na olej 120  ml

hmotnost s baterií  cca 3,3 kg

Tool-less
CHAIN

TENSIONING

+ –

AUTOMATIC
OILING

30cm

BAR & CHAIN
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40V aku 
plotostřih 61 cm
G40HT61
model: 22637T

2 199 Kč     85,99 €

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené 
diamantem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
průhledný ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost a dobrou kontrolu při stříhání
přední držadlo je možné uchopit ze 3 stran
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

40V aku plotostřih a pila 
s dlouhým dosahem

G40PSHT
model:  1300607 

4 999 Kč     185 €

Specifikace plotostřih

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem vám 
zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě

7 pozic otočné hlavy v rozmezí 125° pro snadnou práci v různých polohách
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

komfortní opěrka předloktí
výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti 

použití žebříku nebo štaflí
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

Specifikace prořezávací pila

snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
in-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí

třídílná teleskopická tyč pro nastavení optimální výšky
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

pohodlná opěrka předloktí
dosah do cca 3 m

průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
automatické mazání řetězu

zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie

Akumulátor a nabíječka není součástí dodávky setu

délka lišty  51 cm

střižná kapacita  18 mm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 40 min

délka až 2,4 m

hmotnost s baterií  cca 4,6 kg

délka lišty  20 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 140 řezů dřeva 10x10 cm

délka až 2,7 m

hmotnost s baterií  cca 5,8 kg

délka lišty  61 cm

střižná kapacita  20 mm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 65 min

hmotnost s baterií  cca 3,3 kg

m

EXT LENGTH

2.4 51cm

BLADE
LENGTH

66cm

BLADE
LENGTH

20m
m

CUTTING 
CAPACITY

180º
ROTATING
HANDLE

délka lišty  40 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

rychlost řetězu  11,2 m/s

výdrž na 1 nabití   až 133 řezů dřeva 10x10 cm

nádrž na olej 0,11 l

hmotnost s baterií  cca 5,2 kg

40V aku řetězová pila 
s bezuhlíkovým motorem
GD40CS40
model: 20077

3 999 Kč     149 €

AUTOMATIC
OILING

Tool-less
CHAIN

TENSIONING

+ –40cm

BAR & CHAIN

unikátní prvek - převodovka, 
zajišťuje největší točivý moment ve své třídě

pilová lišta i řetěz Oregon
snadné napínání řetězu otočným knoflíkem  

bez použití nástrojů
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou  
kontrolu stavu oleje

automatické mazání řetězu
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

indukční motor pro ještě vyšší výkon, delší životnost a maximální komfort
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky
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cm
26
WORKING WIDTH

10
cm

UP TO

WORKING
DEPTH

GEAR DRIVE
TRANSMISSION

40V aku prořezávací 
pila 20 cm
G40PS20
model: 20157

3 299 Kč     127 €

snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
in-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí
třídílná teleskopická tyč pro nastavení optimální výšky
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
pohodlná opěrka předloktí
dosah do cca 3 m
průhledné okénko olejové nádrže 
pro snadnou kontrolu stavu oleje
automatické mazání řetězu
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 
40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

40V aku foukač
G40AB

model: 2400807

1 899 Kč     75 €

40V aku kultivátor
G40TL

model: 27087

5 399 Kč     199 €

nastavitelná šíře záběru až do 26 cm
nastavitelná hloubka záběru

lehce složitelná řidítka pro snadný transport i skladování
velmi odolná převodovka

komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
bezpečnostní dvoustupňový spínač brání 

nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

délka lišty  20 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   cca 140 řezů dřeva 10 x 10 cm

hmotnost s baterií  cca 5,8 kg

Rychlost proudu vzduchu max. 177 km/hod

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 24 min

sací výkon  11,05 m³/min

hmotnost s baterií   cca 3,2 kg

nastavitelný záběr  21 až 26 cm

průměr nožů  20 cm

kolečka 15 cm

nastavitelná hloubka kultivace   ano

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 40 min

hmotnost s baterií  cca 16 kg

cm

BAR & CHAIN

20 m

EXT LENGTH

2.4
TELESCOPING

SHAFT

+ -

nastavitelná rychlost vzduchu 0 – 177 km/hod
axiální konstrukce stroje pro maximalizaci sacího výkonu a snížení hlučnosti

zarážka spínače-při delší práci se nemusí stále držet spínač
výborné vyvážení foukače díky baterii umístěné v zadní části stroje

komfortní zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
bezpečnostní spínač

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

40V aku plotostřih 51 cm
s dlouhým dosahem
G40PH51
model: 22147T

2 699 Kč     99,69 €

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem vám 
zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
7 pozic otočné hlavy v rozmezí 125° pro snadnou práci v různých polohách
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
komfortní opěrka předloktí
výsuvná teleskopická rukojeť (max. 1,9 m) umožňuje stříhat i vysoké ploty 
bez nutnosti použití žebříku nebo štaflí
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

délka lišty  51 cm

střižná kapacita  18 mm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 40 min

hmotnost s baterií  cca 4,3 kg

51cm

BLADE
LENGTH

m

EXT LENGTH

1.9 18m
m

CUTTING 
CAPACITY
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40V aku kompresor
G40AC
model: 4100802

3 999 Kč     149 €

díky bezolejové technologii čerpadla 
nevyžaduje údržbu ani dolévání oleje
nízká hmotnost pouze 6 kg
ideální na dovolenou, do karavanu, do sklepů 
i garáží bez přívodu elektrického proudu apod.
hravě nafoukne i automobilové či motocyklové 
pneumatiky, míče, kola, matrace atd.
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

40V aku sněhová fréza 51 cm  
s bezuhlíkovým motorem

GD40ST
model: 2600007

7 999 Kč     297 €

ideální pro pohodlné odklízení sněhu z příjezdové 
cesty, ze dvora apod.

široký záběr 51 cm
skvělý výkon díky nové technologii 

bezuhlíkového motoru DigiPro
díky špičkovým článkům Sanyo baterie Greenworks 

dobře fungují i při teplotách hluboko pod bodem mrazu
nastartujete vždy pouhým zmáčknutím tlačítka

odhoz sněhu až do vzdálenosti 6 m
seřiditelný směr odhozu sněhu pomocí 

výhozového tunelu v rozmezí 180°
LED světlomet umožňuje bezpečně pracovat 

i za soumraku nebo za tmavých zimních rán
lehce složitelná řidítka

možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

40V aku tlaková myčka 70 bar
GDC40

model: 5104507

2 999 Kč     117 €

skladná, kompaktní a lehce přenosná akumulátorová tlaková myčka
příslušenství může být snadno odpojeno pro ještě jednodušší skladování

vodu naléváte přímo do integrované nádrže a jste tak absolutně nezávislí na přípojce vody nebo elektrickém kabelu
samonasavaci funkce čerpadla umožňuje čerpat vodu nejenom z klasického kohoutku (tlaková voda), 

ale i z jinych zdrojů – nadrže na vodu, sudy, jezirka, potoky apod.
univerzální pomocník na mytí kol, automobilů, motocyklů, zahradních strojů, zahradního nábytku,  

teras, zídek, chodníků, oken, nářadí, květníků, grilů, lodí, obuvi apod.
velmi snadná obsluha

dodává se včetně příslušenství: tlaková pistole, nástavec s tryskou, filtr, 6 m tlaková hadice
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Tlak  8 bar

Objem vzdušníku  2 l

kolečka 15 cm

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 20 min

hmotnost s baterií  cca 6 kg

Záběr  51 cm

Pracovní výška  až 25 cm

lithium-iontový akumulátor 40V

výdrž na 1 nabití   až 35 min.

odhoz sněhu až 6 m

kola  15 cm

Hmotnost s baterií cca 19 kg

Max. tlak  70 bar

Max. průtok  300 l/hod

lithium-iontový akumulátor 40V

výdrž na jedno nabití  až 16 min

Integrovaná nádrž cca 20 l

Materiál čerpadla  hliník

Hmotnost s baterií cca 8,9 kg

51cm

CLEARING PATH

25
cm

UP TO

CLEARING
DEPTH2L

TANK

Light

40V aku foukač / vysavač 
s bezuhlíkovým motorem
GD40BV
model: 24227

3 499 Kč     131 €

Nastavitelná rychlost proudu vzduchu
mulčovací poměr při sběru 10:1
snadná přestavba z foukače na vysavač bez použití nářadí
výborné vyvážení stroje pro váš pohodlný úchop
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
možno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie
indukční motor pro ještě vyšší výkon, delší životnost 
a maximální komfort
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Rychlost proudu vzduchu cca 114-280 km/hod

lithium-iontový akumulátor  40V

výdrž na 1 nabití   až 70 min

hmotnost s baterií  cca 2,7 kg

280
KM/H Turbo

button
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Tool-less
CHAIN

TENSIONING

+ –

AUTOMATIC
OILING

25cm

BAR & CHAIN

24V aku vyžínač
G24LT

model: 2101207

1 499 Kč     57,99 €

snadná proměna z vyžínače na zarovnávač okrajů trávníku pouhým 
stiskem tlačítka a otočením hlavy stroje

výborné vyvážení díky motoru umístěnému 
ve spodní a baterii v horní části stroje

bezpečnostní spínač
velmi lehká konstrukce pro maximální pohodlí a volnost při práci

strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
možno kombinovat s bateriemi 24V 4Ah nebo 24V 2Ah

LED indikátor stavu nabití baterie
akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

nastavitelný záběr   25 cm

lithium-iontový akumulátor 24V

výdrž na 1 nabití   až 40 min.

Dvojitá struna 1,65 mm

automatická strunová hlava ano

Hmotnost s baterií cca 2,7 kg

Délka lišty   25 cm

lithium-iontový akumulátor 24V

Rychlost řetězu 4,2 m/s

výdrž na 1 nabití   až 50 řezů dřeva 5x10cm

Nádrž na olej 0,11 l

Hmotnost s baterií cca 3,6 kg

25cm
30cm

TO

CUTTING WIDTH 1.65m
m

SINGLE LINE

24V aku řetězová pila
G24 CS25

model: 2000007

2 499 Kč     91,99 €

snadné napínání řetězu otočným knoflíkem 
bez použití nástrojů

komfortní měkčené zóny držadla 
pro vaše pohodlí při práci

ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost
průhledné okénko olejové nádrže 
pro snadnou kontrolu stavu oleje

automatické mazání řetězu
zámek spínače proti nechtěnému  

spuštění stroje
LED indikátor stavu nabití baterie
možnost kombinovat s bateriemi 

24V, 2Ah nebo 4Ah
baterie a nabíječka není součástí dodávky

24V nabíječka
G24UC

model: 2913907 

899 Kč     33,99 €

24V Lithium-iontová
baterie 24V / 2Ah

G24B2
model: 292707

1 599 Kč     59,99 €

24V Lithium-iontová
baterie 24V / 4Ah

G24B4
model: 2902807

2 699 Kč     99,99 €

Lithium-iontová baterie  24V/2Ah,
max. doba nabíjení 45 min, LED indikátor stavu baterie.

Univerzální nabíječka 24 V.

Lithium-iontová baterie  24V/4Ah,
max. doba nabíjení 90 min, LED indikátor stavu baterie.

24V series Vysoký výkon a dlouhá pracovní doba 24 voltových baterií Vám umožní lehce a rychle splnit všechny 
úkoly tak, aby vaše zahrada byla vždy udržovaná a krásná. Stroje Greenworks z řady 24 V jsou snadno ovladatelné, 
téměř bezúdržbové a navíc jsou tiché, lehké a bez emisí. Práci s nimi si skutečně užijete.

Vyvážený
výkon
s cenou
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24V aku prořezávací 
pila 20 cm

G24PS20
model: 2000107

2 799 Kč     105 €

snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nástrojů
in-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí

třídílná teleskopická tyč pro nastavení optimální výšky
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci

pohodlná opěrka předloktí
dosah do cca 3 m

průhledné okénko olejové nádrže pro snadnou kontrolu stavu oleje
automatické mazání řetězu

zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
LED indikátor stavu nabití baterie

možnost kombinovat s bateriemi 24V, 2Ah nebo 4Ah
baterie a nabíječka není součástí dodávky

24V aku foukač
G24AB

model: 2402207

1 399 Kč     55,99 €

možnost nastavení rychlosti proudu vzduchu dle potřeby
axiální konstrukce stroje pro maximalizaci sacího výkonu a snížení hlučnosti

velmi nízká hmotnost
výborné vyvážení foukače díky baterii umístěné v zadní části stroje

komfortní zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
bezpečnostní spínač

možno kombinovat s bateriemi 24V 4Ah nebo 24V 2Ah
LED indikátor stavu nabití baterie

akumulátor a nabíječka není součástí dodávky

Délka lišty   20 cm

lithium-iontový akumulátor 24V

výdrž na 1 nabití   cca 50 řezů dřeva 5x10 cm

Hmotnost s baterií cca 4,8 kg

m

EXT LENGTH

2.4

160
km/h

telescoping
shaft

3-piece

Speed
Variable

cm

BAR & CHAIN

20

nastavitelná rychlost proudu vzduchu, max. 
161 km/hod

lithium-iontový akumulátor                        24V

výdrž na 1 nabití:                                       až 18 min.

Sací výkon:                                              9,35 m³/min.

hmotnost s baterií:                                    cca 2,5 kg

24V aku plotostřih 54 cm
G24HT54
model: 2201207 

1 799 Kč     69,99 €

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené 
diamantem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
lehká stavba stroje vhodná i pro ženy
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
průhledný ochranný kryt ruky pro vaši bezpečnost a dobrou kontrolu při 
stříhání
obouruční ovládání chrání před nechtěným kontaktem s pracující střižnou 
lištou
ochranné pouzdro na lištu ve standardu
LED indikátor stavu nabití baterie
možnost kombinovat s bateriemi 24V, 2Ah nebo 4Ah
baterie a nabíječka není součástí dodávky

24V aku plotostřih 51cm  
s dlouhým dosahem
G24PH51
model: 2200207

2 499 Kč     91,99 €

protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené 
diamantem vám zaručí perfektní řez a rychlé hojení rány ve dřevě
7 pozic otočné hlavy v rozmezí 125° pro snadnou práci v různých polohách
komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
komfortní opěrka předloktí
výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké 
ploty bez nutnosti použití žebříku nebo štaflí
zámek spínače proti nechtěnému spuštění stroje
LED indikátor stavu nabití baterie
možnost kombinovat s bateriemi 24V, 2Ah nebo 4Ah
baterie a nabíječka není součástí dodávky

Délka lišty   54 cm

lithium-iontový akumulátor 24V

střižná kapacita 17 mm

výdrž na 1 nabití   cca 40 min.

Hmotnost s baterií cca 2,7 kg

Délka lišty   51 cm

lithium-iontový akumulátor 24V

střižná kapacita 18 mm

výdrž na 1 nabití   cca 40 min.

Hmotnost s baterií cca 3,8 kg

54cm

BLADE
LENGTH

m
EXT LENGTH

2

LIGHT
WEIGHT

51cm

BLADE
LENGTH

17m
m

CUTTING 
CAPACITY

ROTATING
HANDLE
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Elektrický křovinořez 
1 200W

GST1246
model: 23017

2 499 Kč     96,99 €

dělená hřídel pro snadnou přepravu a skladování
měkčené držadlo i rukojeť pro vysoký komfort

perfektní vyvážení stroje
velmi výkonný motor 1200 w

úchyt kabelu zamezující jeho poškození
popruh na rameno

Elektrický vyžínač 500 W
GST5033M

model: 21277

999 Kč     39,99 €

snadná proměna z vyžínače na zarovnávač okrajů trávníku 
stlačením jednoho tlačítka

plně nastavitelný dle vzrůstu uživaele
ochrana proti poškození rostlin při sekání

dvojité vodící kolečko
úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Výkon   1200 W

Záběr  46 cm

Automatické nastavení délky struny lehkým úhozem

Dvojitá struna 2 mm

Čtyřzubý žací nůž  cca 50 min.

Funkce 2 v 1 - vyžínač i křovinořez

O 25% lehčí než benzínové stroje ano

Výkon   500 W

Nastavitelný záběr  25/30 cm

Automatické nastavení délky struny ano

Dvojitá struna 1,6 mm

2mm

DUAL LINE

25cm
30cm

TO

CUTTING WIDTH

46cm
CUTTING PATH

LIGHT
WEIGHT

capable
Attachment

1.65m
m

SINGLE LINE

Elektrické stroje Společnost Greenworks nabízí rovněž výkonné, výborně vybavené a špičkově zpracované elektrické stroje. Oproti akumulátorovým 
produktům Greenworks zde sice musíte manipulovat s kabelem, ale ostatní přednosti elektrických strojů zůstávají – minimální nároky na údržbu, 
tichý chod bez emisí, žádné starosti se starty nebo mícháním paliva.

Akční
modely
řady 230 V
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Elektrická řetězová 
pila 2000 W
GCS2046
model: 20037

2 699 Kč     99,99 €

měkčená rukojeť pro maximální komfort
napínaní řetězu bez použití nářadí
pojistka zastavení řetězu pro maximální bezpečnost
automatické mazání řetězu
průhledové okénko stavu oleje
úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Elektrický 
kultivátor 950W

GTL9526
model: 27017

4 499 Kč     169 €

velmi robustní konstrukce
snadno si poradí se záhonky na vaší zahrádce

ideální pomocník při kypření půdy, pro úpravu půdy před setbou, pro 
zapravování hnojiv, kompostu nebo rašeliny do půdy

velmi silný motor 950 W zvládne práci i v tvrdší či vyschlé hlíně
hmotnost stroje 14 kg výrazně napomáhá hlubší a kvalitnější kultivaci

nastavitelná šíře záběru až do 26 cm
nastavitelná hloubka záběru

lehce složitelná řidítka pro snadný transport i skladování
velmi odolná převodovka

komfortní měkčené zóny držadla pro vaše pohodlí při práci
úchyt kabelu zabraňující jeho odpojení
pomocná kolečka pro snadný transport

Elektrická prořezávací 
pila 720 W

GPS7220
model: 20147

2 999 Kč     111 €

in-line motor pro perfektní přehled nad řezanou oblastí
sklon hlavy motoru 15° pro ideální ergonomii při řezání

měkčená rukojeť pro maximální komfort
3 dílná teleskopická rukojeť pro ideální nastavení výšky

napínaní řetězu bez použití nářadí
automatické mazání řetězu

průhledové okénko stavu oleje
úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Výkon   2000 W

Délka lišty  46 cm

Rychlost řetězu 13 m/s

Výkon   720 W

Délka lišty  20 cm

Výkon   950 W

Nastavitelný záběr  21 až 26 cm

Průměr nožů 20 cm

Kolečka 15 cm

Nastavitelná hloubka kultivace ano

Hmotnost cca 14 kg

46cm

BAR & CHAIN

m

EXT LENGTH

2.4

cm
26
WORKING WIDTHTool-less

CHAIN
TENSIONING

+ –

cm

BAR & CHAIN

20

10
cm

UP TO

WORKING
DEPTHbrake

Chain

AUTOMATIC
OILING

Adjustable

tines

Elektrický plotostřih 500W
GHT5056
model: 22027

1 499 Kč     57,99 €

otočná rukojeť o 180° pro snadnou práci v různých pozicích
přední držadlo je možné uchopit ze 3 stran
měkčená rukojeť pro maximální komfort
pojistka v předním madle s lehkým chodem pro práci bez únavy
nízké vibrace
úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Výkon   500 W

Nastavitelný záběr  56 cm

Šíře střihu 20 mm

Protiběžné stříhací lišty  ano

Stříhací lišty řezané laserem ano

57cm

BLADE
LENGTH

17m
m

CUTTING 
CAPACITY

180º
ROTATING
HANDLE
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Elektrická tlaková myčka 145 bar
G50
model: 5104207

5 999 Kč     233 €

silná, kompaktní a lehce přenosná tlaková myčka nové generace
vhodná na všechny běžné i náročnější mycí práce okolo domu, mytí příjezdových 
cest, chodníků, zídek, kol, motorových vozidel, zahradní techniky, nábytku, bazénů apod.
moderní samonasávací čerpadlo dovoluje jak běžné připojení na tlakovou vodu 
(kohoutek) tak i nasávání vody z nádrží, kbelíků, sudů, rybníků, vodních toků apod.
kvalitní čerpadlo s hliníkovým tělem a pístem z nerezové oceli
Auto-stop systém vypne motor i čerpadlo ihned po uvolnění spínače
výbava obsahuje nádržku na detergent se speciální tryskou a rotační trysku na hrubé nečistoty
speciální spínač s velmi malým odporem brání únavě a křečím do ruky při déletrvající práci
rychlospojky pro rychlou přípravu k práci
rychlospojka mezi pistolí a hadicí má funkci volného protáčení a brání tak zkroucení přívodní hadice
komfortní integrované držáky na příslušenství i elektrický kabel
otočný buben pro snadné skladování tlakové hadice
velká kola a výsuvné teleskopické madlo pro snadný transport
dodává se včetně příslušenství: tlaková pistole, nástavec s nastavitelnou tryskou, rotační tryska, nádoba 
na detergent 450 ml s vysokotlakou tryskou, filtr, 8 m tlaková hadice

Elektrická tlaková myčka 180 bar  
s bezuhlíkovým motorem

G70
model: 5104407

10 999 Kč     429 €

Elektrická tlaková myčka 120 bar
G30
model: 5104007

2 999 Kč     117 €

skladná, kompaktní a lehce přenosná tlaková myčka nové generace
vhodná na všechny běžné mycí práce okolo domu, mytí kol, motorových vozidel, 
zahradní techniky, nábytku, bazénů apod.
moderní samonasávací čerpadlo dovoluje jak běžné připojení na tlakovou vodu 
(kohoutek) tak i nasávání vody z nádrží, kbelíků, sudů, rybníků, vodních toků apod.
Auto-stop systém vypne motor i čerpadlo ihned po uvolnění spínače
výbava obsahuje nádržku na detergent se speciální tryskou a rotační trysku na hrubé 
nečistoty
speciální spínač s velmi malým odporem brání únavě a křečím do ruky při déletrvající 
práci
rychlospojky pro rychlou přípravu k práci
rychlospojka mezi pistolí a hadicí má funkci volného protáčení a brání tak zkroucení 
přívodní hadice
integrované držáky na příslušenství i elektrický kabel
velká kola a dlouhé madlo pro snadný transport
dodává se včetně příslušenství: tlaková pistole, nástavec s nastavitelnou tryskou, rotační 
tryska, nádoba na detergent 450 ml s vysokotlakou tryskou, filtr, 6 m tlaková hadice

max. tlak   120 bar

výkon  1500 W

max. průtok 400 l/hod

materiál čerpadla  hliník

Auto-stop systém ano

samonasávací čerpadlo ano

hmotnost cca 7,2 kg

max. tlak   180 bar

výkon  3000 W

max. průtok 660 l/hod

materiál čerpadla  hliník/nerezová ocel

Auto-stop systém ano

samonasávací čerpadlo ano

hmotnost cca 18,2 kg

max. tlak   145 bar

výkon  2200 W

max. průtok 440 l/hod

materiál čerpadla  hliník/nerezová ocel

Auto-stop systém ano

samonasávací čerpadlo ano

hmotnost cca 12,4 kg

vysoce výkonná tlaková myčka nové generace s nejmodernější technologií digitálně řízeného bezuhlíkového motoru vhodná pro všechny druhy 
mycích prací okolo domu dílny nebo farmy, mytí příjezdových cest, chodníků, zídek, kol, motorových vozidel, zahradní techniky, nábytku, bazénů apod.

moderní samonasávací čerpadlo dovoluje jak běžné připojení na tlakovou vodu (kohoutek) tak i nasávání 
vody z nádrží, kbelíků, sudů, rybníků, vodních toků apod.

profesionální čerpadlo s hliníkovým tělem a pístem z nerezové oceli pro dlouhou životnost
LED displej s ukazatelem tlaku indikuje správný výběr trysky 

SRT technologie motoru (Smart Response Technology) dovolí v závislosti na použité trysce využít vždy maximální možný výkon motoru. Výsledkem je 
až o 50% vyšší průtok vody v daný okamžik než u klasických myček.

Auto-stop systém vypne motor i čerpadlo ihned po uvolnění spínače
výbava obsahuje nádržku na detergent se speciální tryskou a rotační trysku na hrubé nečistoty

speciální tryska s pěti funkcemi zvládne veškeré mycí práce
velký spínač s velmi malým odporem brání únavě a křečím do ruky při déletrvající práci

rychlospojky pro rychlou přípravu k práci
rychlospojka mezi pistolí a hadicí má funkci volného protáčení a brání tak zkroucení přívodní hadice

komfortní integrované držáky na příslušenství i elektrický kabel
otočný buben pro snadné skladování tlakové hadice

velká kola a výsuvné teleskopické madlo pro snadný transport
dodává se včetně příslušenství: tlaková pistole, nástavec s nastavitelnou tryskou 5v1, rotační tryska, nádoba na detergent 450 ml s vysokotlakou 

tryskou, filtr, 10 m vyztužená tlaková hadice

01  čistič ploch 255 mm 1299,- Kč 49,99,- Eur G30

02  čistič ploch 305 mm 1799,-Kč 69,99,-Eur G50/G70

03  univerzální kartáč 349,-Kč 13,99,-Eur G30, GDC40, G50, GDC60, G70

04  rotační kartáč 1599,-Kč 61,99,-Eur G50/G70

05  pěnovač 399,-Kč 15,99,-Eur všechny modely

Vhodné pro modely

01 02 03 04 05
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Možnost výhodného splátkového prodeje. 
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.
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Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků 
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uváděnými výkony motorů 
se rozumí maximální výkon motoru, který se může lišit použitými metodami měření nebo měřením 
při jiných otáčkách (pracovních apod.). Výhradní zástupce GTM Professional v ČR: 
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. 
www.greenworkstool.cz | www.greenworkstool.sk | www.greenworkstools.eu
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Life gets easier.™Life gets easier.™


