GARDEN GROOM
plotové elektrické nožnice
Produktový rad Garden Groom predstavuje skupinu troch elektrických zastrihávačov
živých plotov – BARBER, MIDI a PRO - s jedinečnými vlastnosťami a prednosťami:





šetria čas, skracujú čas potrebný na čistenie;
strihajú, mulčujú a zberajú odpadové odrezky;
drvením znižujú objem odpadu v pomere 10 : 1;
strihacie čepele sú skryté pre zvýšenie bezpečnosti.

Elektrické plotové nožnice Garden Groom sú určené na strihanie krov a živých plotov.
Zastrihávače radu Garden Groom sú ľahké, tiché, efektívne a ľahko ovládateľné, vďaka
čomu sa vždy budete tešiť na úpravu Vašej záhrady.

Prednosti
1. Strihanie a zbieranie
Produkty Garden Groom majú unikátny zberný systém, vďaka ktorému je práca pri zastrihávaní plotov
jednoduchšia. Počas strihania totiž nezostáva na zemi žiadny odpad, čím šetria Váš čas a úsilie. Čas, ktorý by ste
inak strávili upratovaním, môže využiť na oddychovanie vo Vašej záhrade.
2. Mulčovanie v pomere 10 : 1
Systém drvenia znižuje vyprodukovaný odpad pri zastrihávaní v pomere 10 : 1, takže nakladanie
s odstrihnutými časťami je oveľa jednoduchšia. Navyše podrvené odrezky sú ideálne na
mulčovanie alebo kompostovanie.
3. Bezpečnosť
Produkty Garden Groom sú jedinými zberacími zastrihávacím nožnicami na živé ploty, ktoré
majú ukryté čepele. Táto vlastnosť prakticky eliminuje riziko prerezania napájacieho kábla
a výrazne znižuje nebezpečenstvo úrazu.
4. Zberný vak
Súčasťou balenia produktov Garden Groom je objemný zberný vak, určený pre prácu na
väčších plochách. Zberný vak pojme 10-krát viac odpadu ako zberná nádoba, ktorá je
súčasťou prístroja. Tým sa výrazne znižuje frekvenciu vyprázdňovania zbernej nádoby.
5. Šetrný k životnému prostrediu
Produkty Garden Groom sú šetrné k životnému prostrediu niekoľkými spôsobmi:
 Systém mulčovania znižuje odpad v pomere 10:1, čím znižuje počet
odpadkových vriec potrebných na odstránenie odpadu.
 Podrvené odrezky sú ideálne ako mulč alebo kompost. Odrezky vzniknuté pri
práci s konvenčnými zastrihávacími nožnicami sa zvyčajne nedajú použiť
vzhľadom k množstvu času potrebnému na ich zužitkovanie.

GARDEN GROOM BARBER
Akumulátorový (bezdrôtový) zastrihávač plotov Garden
Groom BARBER je ideálnym nástrojom pre strihanie,
tvarovanie a udržiavanie malých živých plotov,
okrasných kríkov a kríkov. Odstránené časti živého
plota sa zberajú do zbernej nádoby počas strihania, čím
sa šetrí čas potrebný na následné upratovanie.
Odstrihnuté časti sú redukované v pomere 10:1.
Ľahké a bezdrôtové prevedenie poskytuje maximálnu
flexibilitu. Výhodou je ultrabezpečné skryté ostrie
s unikátnym odnímateľným hlavovým systémom, ktorý
umožňuje bezpečné čistenie a ľahkú údržbu.
Súčasťou balenia je prídavný zberný vak a nabíjačka.
Technické parametre
Produktové číslo: 9001
Menovité napätie: 7,2 V
Batérie: 2 x litiové batérie 1,3 Ah 3,6 V
Počet otáčok za minútu: 4300 rpm
Priemer rezu: 6 mm
Priemer hlavy: 100 mm
Emisie hluku: 92 dB(A)
Objem zberného vaku: 6 l
Rozmery: 300 x 110 x 130 mm
Váha: 1,4 kg
Čas nabíjania: 5 hodín
Výdrž batérie pri plnom nabití: 30 – 35 min

GARDEN GROOM MIDI
Elektrické plotové nožnice Garden Groom MIDI sú určené
pre strihanie malých a stredne veľkých živých plotov. Sú
ľahké, majú skryté čepele, zberajú odstrihnuté časti
živého plotu počas strihania, pričom zmenšujú ich objem
v pomere 10:1. Nožnice sú vybavené bezpečnostným
obojručným spínačom. Nožnice MIDI sú ideálne aj pre
mulčovanie a kompostovanie.
Súčasťou balenia je prídavný zberný vak.
Získali niekoľko ocenení: víťaz GIMA 2003, 2004, The
Chicago Athenaeum Goode Design Award 2002
Technické parametre
Produktové číslo: 9002
Príkon: 300W
Výkon: 230~50 Hz / 120~60 Hz
Počet otáčok za minútu: 3400 rpm
Priemer rezu: 10 mm
Priemer hlavy: 230 mm
Emisie hluku: 97 dB(A)
Objem zbernej nádoby / prídavného vaku: 5 l / 50 l
Rozmery: 643 x 308 x 282 mm
Váha: 2,7 kg

GARDEN GROOM PRO
Elektrické plotové nožnice Garden Groom PRO sú
určené pre väčšie a hustejšie plochy živých plotov. Sú
veľmi výkonné - 500 W, čo zabezpečuje lepší rezný
výkon až do priemeru 20 mm, pričom vážia len 3,5 kg.
S elektrickými nožnicami PRO sa ľahko manévruje,
zberajú posekané časti živého plotu s redukciou
v pomere 10:1, majú skryté čepele. Nožnice sú
vybavené bezpečnostným obojručným spínačom. Sú
ideálne aj pre mulčovanie a kompostovanie.
Súčasťou balenia je prídavný zberný vak.
Plotové nožnice PRO získali niekoľko ocenení: víťaz
GIMA 2004, 2005, The Chicago Athenaeum Goode
Design Award 2002
Technické parametre
Produktové číslo: 9003
Príkon: 500W
Výkon: 230~50 Hz / 120~60 Hz
Počet otáčok za minútu: 2900 rpm
Priemer rezu: 20 mm
Priemer hlavy: 305 mm
Emisie hluku: 98 dB(A)
Objem zbernej nádoby / prídavného vaku: 6 l / 60 l
Rozmery: 700 x 255 x 305 mm
Váha: 3,5 kg

