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O firmie

Greenworks Tools ™
Greenworks Tools™ to amerykańska
firma z siedzibą w Charlotte USA,
produkująca wysokiej jakości akumulatorowe i elektryczne narzędzia
ogrodowe, elektronarzędzia, kompresory i myjki. Firma zatrudnia ponad 4000 pracowników i ponad 300
inżynierów na całym świecie. Biura
sprzedaży i usług działają na trzech kontynentach: Ameryka Północna, Azja i Europa.
Greenworks Tools™ produkuje swoje własne silniki, z własnych tworzyw sztucznych,
metalu, farby i elektroniki. To pozwala produkować wysokiej jakości produkty i pozostać
bardzo elastycznym. Zdolności produkcyjne fabryki to 650.000 sztuk miesięcznie.
Obecnie Greenworks Tools™ posiada ponad 1000 własnych patentów, a wszystkie
produkty są zgodne z wymogami i normami obowiązującymi w USA i UE.

Co jest siłą marki
Baterie Greenworks Tools
• Wyprodukowane w fabrykach Grennworks
• Brak efektu pamięci
• Szybkie ładowanie od 30 minut 2Ah 80V
• Wyprodukowane z ogniw firmy Panasonic
• Pełna moc przez 90% czasu pracy
• Praca w niskich temperaturach

Jedna bateria
wiele
zastosowań
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Dlaczego Greenworkstools

Czego potrzebujesz aby zasilić
swoje narzędzia ogrodowe ?
Każdy kto używał narzędzi spalinowych wie z jakimi utrudnieniami spotyka się na codzień: może zabraknąć paliwa,
a hałas podczas pracy jest często nie do wytrzymania. Urządzenia elektryczne mają jeden wielki minus - praca z kablem
nie jest komfortowa, a często niebezpieczna.

Korzyści dla Ciebie
Maksymalne osiągi
Bateria 80V generuje
podobną moc co silnik
spalinowy

Oszczędność
Ładowanie z gniazdka
vs. paliwo
wraz z dodatkami

Komfort
Mniej wibracji oraz hałasu.
Mniejsza waga i brak
szkodliwych spalin

System modułowy
Jedna bateria pasuje
do wszystkich produktów

2
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LATA
GWARANCJI
ODBIERZEMY
NAPRAWIMY
ODESLEMY

Wygoda i redukcj a czasu
Przycisk START
vs
Procedura uruchamiania
(ssanie, odblokowanie
hamulca, szarpnięcie linki
rozrusznika)
Ekologia
Baterie nie emitują
żadnych spalin

Silnik bezszczotkowy
DigiPro
BRAK szczotek węglowych
BRAK komutatora
… co oznacza mniej delikatnych
części wymagających wymiany
lub naprawy
… i mniejsze tarcie, czyli większą
moc skupioną na pracy
… na wyższych obrotach
… i przy mniejsz ym hałasie.

2 lata gwarancji Door to Door
Poczuj się bezpiecznie. Firma Grennworks zapewnia
sprawny system gwarancjii pozakupowej.
Wystaczy wejść na poniszy adres, wypełnić formularz,
a nasz kurier przyjedzie i odbierze produkt z Twojego
domu. Po usunięciu awarii produkt zostanie odwieziony
pod wskazany przez Ciebie adres.
www.serwis.greenworks-d2d.pl

Dlaczego Greenworkstools

Lider w rozwoju baterii litowo-jonowych
Korzyści zdrowotne:
•
•
•
•

Żadnych szkodliwych spalin
Mniejsza waga
Mniej hałasu
Mniej wibracji

Korzyści codzienne:
• Żadnych wizyt na stacji benzynowej
• Żadnych linek do uruchamiania
• Żadnych dodatkowych kosztów
(np. przeglądy sezonowe)

Mniejszy hałas, mniejsze wibracje, czysta energia
Hałas

Wibracje

Metro

95dB

Podkaszarka paliwo

102dB

Podkaszarka Greenworks

82dB

Dzwonek telefonu

80dB

Redukcja hałasu

Paliwo

EMISJA GAZÓW

Greenworks

6.5 m/s2

1.5 m/s2

77% mniej wibracji

Paliwo

Greenworks

392 g/kWh

0 g/kWh

100% Czystej energii

Przykładowe rozwiązania i korzyści
Nożyce do żywopłotu
na wysięgniku 24V

Piła łańcuchowa 80V

Podkaszarka 80V

Czas pracy

Waga

Wysięg

Czas pracy

Moment
obrotowy

Wibracje

Czas pracy

Szerokość
cięcia

Wibracje

Do
30 min

3,3
kg

2,1
m

Do
70 min

30%
większy

70%
mniej

Do
4,3 h

36,8
cm

70%
mniej
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Program testowy

Przetestuj, a potem się zakochaj
… do końca życia

Gdzie są dostęne testowe produkty?

Czas testowania 5 dni

Pełna lista miejsc gdzie można
wypożyczyć produkty testowe oraz
ich lista dostępna jest na stronie:

Szczegółowe informacje
u naszych partnerów
i na stronie serwisowej:
www.serwis.greenworks-d2d.pl

www.serwis.greenworks-d2d.pl

Jesteś właścicielem sklepu?
Chcesz skorzystać z programu testowego i sprzedawać produkty?
Zapraszamy do kontaktu: greenworks@action.pl  
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Dobry wybór

10 powodów dla których warto wybrać
URZĄDZENIA AKUMULATOROWE
1. Moc, która dorównuje urządzeniom
spalinowym
Tak, to prawda – technologia ogniw litowo-jonowych oferuje obecnie wydajność dorównującą,
a często przebijającą urządzenia zasilane benzyną. Oznacza to, że narzędzia zasilane energią
elektryczną dostarczają tyle samo mocy i taki sam
moment obrotowy jak ich spalinowe odpowiedniki,
a dodatkowo oferują mniejszy poziom wibracji, hałasu i nie emitują zanieczyszczeń.

2. Jedyne co musisz zrobić...
...to wcisnąć przycisk Start.
Urządzenia spalinowe, a także elektryczne zasilane przewodowo posiadają jedną charakterystyczną cechę – przygotowanie ich do pracy wymaga
sporo wysiłku. W przypadku urządzeń zasilanych
baterią takie problemy znikają i od razu możesz
przejść do działania.

3. Narzędzia zasilane bateriami
są lekkie
Przeciętna kosiarka spalinowa waży 43kg. Kosiarki
zasilane akumulatorem ważą około 22kg bez baterii, dzięki czemu bezproblemowo możesz wykonywać nimi manewry.

4. Oszczędność pieniędzy
Paliwo jest drogie. Dlaczego miałbyś wydawać
duże sumy na tradycyjne paliwo, kiedy znacznie
niższym kosztem możesz naładować akumulator
energią elektryczną? Nie musisz wybierać się na
stację benzynową. Wystarczy, że podłączysz akumulator do dowolnego gniazdka elektrycznego w
Twoim domu.

5. Wymienne akumulatory
Ogniwa litowo-jonowe zapewniają komfort i wygodę pracy. Ładowanie ogniw 80V i 40V trwa od

30 minut do 2 godzin do pełnego naładowania.
Nowoczesna technologia zapewnia pełną moc od
początku do końca pracy.

6. Cicha praca
Prace w ogrodzie możesz rozpocząć wcześnie
rano – bez obaw, nie obudzisz ani rodziny ani sąsiadów. Urządzenia elektryczne zasilane akumulatorem są bardzo ciche co jest ich wielkim atutem.

7. Brak skomplikowanej konserwacji
Przypomnij sobie ile problemów miałeś z kosiarką
spalinową – świece zapłonowe, filtr powietrza, olej
i wiele innych. Kosiarki akumulatorowe posiadają
niskie koszty utrzymania, ponieważ jedyne o co
musisz zadbać to naładowany akumulator.

8. Brak wycieku paliwa i oleju
Wycieki paliwa i oleju stanowią poważny problem,
ponieważ zanieczyszczają środowisko. Uwolnij się
od takich problemów stosując narzędzia akumulatorowe.

9. Powiedz „NIE” szkodliwym oparom
Nie narażaj siebie i rodziny na działanie szkodliwego tlenku węgla i tlenku azotu, które są skutkami
ubocznymi stosowania urządzeń spalinowych.
W ten sposób zadbasz o środowisko i o swoje
zdrowie, które masz tylko jedno.

10. Ty też dokonaj dobrego wyboru
Coraz więcej osób pozbywa się spalinowych maszyn zastępując je eleganckimi narzędziami elektrycznymi zasilanymi akumulatorem. Cenią sobie
spokój, łatwość obsługi i oszczędność kosztów.
Zazdrosne spojrzenia sąsiadów świadczą o tym,
że dokonali świetnego wyboru.
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Narzędzia ogrodowe
akumulatorowe
Trzy grupy wg mocy

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM NAPIĘCIA

Pytaj o zestawy
W zestawach taniej

Szybka ładowarka

Bateria 80v 4Ah

Bateria 80v 2Ah

WYSOKA MOC – WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ
dzięki pierwszym na świecie i dotąd jedynym,
bateriom litowo-jonowym o mocy 80V

Narzędzia
akumulatorowe

2 w 1 Kosa/Podkaszarka GD80BC
DIGIPRO
41 cm

32c3
ODPOWIEDNIK
SILNIKA
SPALINOWEGO

NISKIE
WIBRACJE

1,9 m/s

2

45

minut

PRACY
Z BATERIĄ
2 Ah

41

2

cm

ŚREDNICA
KOSZENIA

mm

ŚREDNICA
ŻYŁKI TNĄCEJ

Opakowanie zawiera
•
•
•
•
•

Podkaszarka
Metalowe ostrze
Głowica do żyłki
Szelki
Instrukcja obsługi

Opis
• Umieszczony na końcu rączki silnik pomaga w zachowaniu rów       nowagi, a przełącznik wyboru prędkości pozwala na większą kon      trolę nad pracą.
• Bezszczotkowy silnik DigiPro™ jest sterowany elektronicznie,
      co zapewnia więcej obrotów, cichszą pracę i dłuższe działanie.
• Bezpieczna i wygodna dla użytkownika: nie wydziela toksycz     nych spalin, brak wibracji, jest bardzo cicha i lekka.
• Wymienna głowica nylonowa i metalowe ostrze  – linka nylono
      wa do przycinania i metalowe ostrze do cięcia krzewów.

Specyfikacja
• Profesjonalne rozwiązanie  wykorzystujące akumulator 80V
      zapewnia najwydajniejszą  pracę.
• W pełni naładowany akumulator o pojemności 2Ah wystarcza
      na 45 minut pracy
• Wymienne nylonowe i metalowe głowice tnące
• Wygodny uchwyt, który poprawia komfort użytkowania
• System DigiPro™ cyfrowo kontroluje bezszczotkowy silnik
      w celu zapewnienia o 30% większego momentu obrotowego,
      cichej pracy i 70% mniej drgań
• Odpowiednik silnika spalinowego o pojemności 32c3
• Konstrukcja silnika zapewni adłuższą pracę  i nie wymaga skom
      plikowanej konserwacji
• Pełne naładowanie akumulatora 80V 2Ah wynosi 30 minut i 60
      minut dla akumulatora 80V 4Ah
• Głowica tnąca 2-żyłkowa (szerokość 41cm)
• Średnica żyłki: 2mm
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Narzędzia
akumulatorowe

Nożyce do żywopłotu GD80HT

DIGIPRO
61 cm

61

cm

SZEROKOŚĆ
CIĘCIA

60

NISKIE
WIBRACJE

2.5 m/s

2

minut

PRACY
Z BATERIĄ
4 Ah

3400
CIĘĆ
NA MINUTĘ

33

mm

GRUBOŚĆ
CIĘCIA

Opakowanie zawiera
• Nożyce
• Instrukcja obsługi

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno.

Specyfikacja

O modelu

• Profesjonalne rozwiązanie  wykorzystujące akumulator
     80V zapewnia najwydajniejszą  pracę.
• W pełni naładowany akumulator 4Ah zapewnia do 60
      minut pracy
• System DigiPro™ cyfrowo kontroluje bezszczotkowy silnik
      w celu zapewnienia większego momentu obrotowego,
      cichej pracy i dłuższej żywotności
• Ostrze o długości 61 cm pozwala na wydajną szybką pracę
• Tylny uchwyt obracający się o 180° umożliwia łatwe
      przycinanie pod wieloma kątami
• Mniej wibracji w porównaniu do konkurencyjnych
      urządzeń z silnikiem elektrycznym
• Zdolność cięcia gałęzi do 33 mm
• 3400 cięć na minutę
• Nie wymaga skomplikowanej konserwacji
• Pełne naładowanie akumulatora 80V 2Ah wynosi 30 minut
      i 60 minut dla akumulatora 80V 4Ah
• Waga: 5,9kg (wraz z akumulatorem 2Ah)

• Narzędzie o mocy równej silnikowi spalinowemu
     o pojemności 32 cm3, ale dużo lżejsze.

WWW.GREENWORKS.EU

• Bezpieczna i wygodna dla użytkownika: nie wydziela
      toksycznych spalin, znacznie hamuje moc wibracji, jest
      bardzo cicha i posiada wbudowaną blokadę bezpie      czeństwa na przodzie rączki.
• Funkcja pracy wstecznej
• Możliwość ustawienia rączki w 5 pozycjach,
     różne prędkości.
• Wycinane laserowo podwójne stalowe ostrza tną na
      głębokość 33 mm z szybkością 3400 cięć na minutę.
• Bezszczotkowy silnik DigiPro™ jest sterowany elektro      nicznie co zapewnia więcej obrotów i dłuższe działanie.
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Narzędzia
akumulatorowe

Dmuchawa GD80BL
DIGIPRO

201 km/h/h

32c3
ODPOWIEDNIK
SILNIKA
SPALINOWEGO

60dBA

70

NISKIE
WIBRACJE

3.0 m/s

2

minut

PRACY
Z BATERIĄ
2 Ah

201

3

km/h

PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA

szybkości

MOŻLIWOŚĆ
REGULACJI

848

m3/h

TECHNOLOGIA
JET-TURBINE

Opakowanie zawiera
• Dmuchawa
• Rura dmuchawy
• Instrukcja obsługi
Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno.

Specyfikacja

O modelu

• Profesjonalne rozwiązanie  wykorzystujące akumulator 80V zapewnia
      najwydajniejszą  pracę.
• W pełni naładowany akumulator 2Ah zapewnia do 70 minut pracy
• System DigiPro™ cyfrowo kontroluje bezszczotkowy silnik w celu zape      wnienia większego momentu obrotowego, cichej pracy i dłuższej
       żywotności
• Odpowiednik silnika spalinowego o pojemności 32c3
• Cicha praca – dźwięk o natężeniu tylko 60 decybeli
• Prędkość powietrza do 201km/h i 850 m3/h
• Idealna do suchych/mokrych liści
• 3 tryby prędkości dostarczają moc na żądanie dostosowaną
     do potrzeb użytkownika
• Dobrze wyważona i ergonomiczna konstrukcja dla łatwości
      użytkowania i większego komfortu
• Brak benzyny, oparów i zanieczyszczeń
• Lekka konstrukcja, której waga wynosi zaledwie 4,3 kg
      (wraz z baterią 2Ah).

• Możliwy wybór 3 prędkości, wygodny
     przełącznik ułatwią kontrolę nad
     wykonywaną pracą przy prędkości sięgającej
     do 201 km/h i przepływie powietrza 850 m3/h.
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• Bezszczotkowy silnik DigiPro™ jest sterowany
      elektronicznie, co zapewnia więcej obrotów,
      cichszą pracę i dłuższe działanie.
• Niezwykle cicha, idealna do przestrzeni,
      w których należy zachować ciszę
      – okolice szkół, szpitali itd.

WWW.GREENWORKS.EU

Narzędzia
akumulatorowe

Kosiarka GD80LM53
DIGIPRO

51cm

60

NISKIE
WIBRACJE

2,0 m/s

2

minut

PRACY
z BATERIĄ
4Ah

3w1
FUNKCJE
CIĘCIA

7

POZYCJI
WYSOKOŚCI
CIĘCIA

Opakowanie zawiera
• Kosiarka
• Kosz 50L
• Instrukcja obsługi

Specyfikacja

O modelu

• Profesjonalne rozwiązanie  wykorzystujące akumulator 80V
      zapewnia najwydajniejszą  pracę.

• Bateria litowa Greenworks MAX o mocy 80V
      to najwyższe dostępne napięcie wśród narzędzi
      bezprzewodowych przeznaczonych do
      profesjonalnego użytku.

• Stalowa konstrukcja obudowy,
• 3 w 1 trzy tryby pracy o szerokości cięcia wynoszącej 53 cm,  pozwalają
       na mulczowanie , wyrzut boczny i tylny trawy.
• Technologia Smart Cut™ zwiększa wydajność i wydłuża czas pracy
       urządzenia
• System DigiPro™ cyfrowo kontroluje bezszczotkowy silnik w celu
      zapewnienia większej wydajności
• Cicha praca i natychmiastowe uruchamianie za pomocą przycisku
• 7-pozycyjna jednouchwytowa regulacja wysokości cięcia w zakresie
      28-80mm
• Koła przednie – 25cm , koła tylne – 20cm
• Uchwyt można złożyć, dzięki czemu urządzenie nada się do transportu
      i przechowywania w małych pomieszczeniach
• Czas ładowania wynosi 30 minut dla akumulatora 80V 2Ah
      i 60 minut dla akumulatora 80V 4Ah
• Waga wynosi 27kg (wraz z  akumulatorem 2Ah)

WWW.GREENWORKS.EU

• Bezszczotkowy silnik DigiPro™ jest sterowany
      elektronicznie, co pozwala na zwiększenie
      obrotów, zapewnia większą moc w trudnych  
      warunkach i stałą pracę ostrza bez względu
      na kąt nachylenia.
• Niezwykle cicha, idealna do przestrzeni,
      w których należy zachować ciszę.
• Bezpieczna dla użytkownika: nie wydziela
      toksycznych spalin, znacząco tłumi wibracje.  
• Dowolny kąt koszenia pozwala na pracę na
      najbardziej stromym terenie.

STRONA 13

Narzędzia
akumulatorowe

Pilarka łańcuchowa GD80CS50
DIGIPRO

45 cm

45c3
ODPOWIEDNIK
SILNIKA
SPALINOWEGO

150

NISKIE
WIBRACJE

2,0 m/s

CIĘĆ

Z BATERIĄ
2Ah

2

30%
WIĘKSZY
MOMENT
OBROTOWY

Opakowanie zawiera
• Pilarka
• Pokrowiec na ostrze
• Instrukcja obsługi

Specyfikacja

O modelu

• Profesjonalne rozwiązanie  wykorzystujące akumulator
      80V zapewnia  najwydajniejszą  pracę.

• Bateria litowa Greenworks MAX o mocy 80V to najwyższe
      dostępne napięcie wśród narzędzi bezprzewodowych
      przeznaczonych do profesjonalnego użytku.

• Naładowany akumulator o pojemności 2Ah wystarcza na
      ponad 150 cięć
• System DigiPro™ cyfrowo kontroluje bezszczotkowy silnik w
      celu zapewnienia większego momentu obrotowego i do 70%
      mniej drgań
• Odpowiednik benzynowego silnika o pojemność 45c3
• Wytrzymała konstrukcja
• Automatyczne olejowanie
• Bez narzędziowa regulacja napięcia łańcucha
• Elektroniczna blokada łańcucha zapewnia jeszcze większe  
      bezpieczeństwo
• Prowadnica oraz łańcuch firmy Oregon
• Nie wymaga skomplikowanej konserwacji
• Brak benzyny, oparów i zanieczyszczeń
• Waga: 6,45kg (wraz z akumulatorem2Ah)
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• Bezszczotkowy silnik DigiPro™ jest sterowany elektronicznie
      i zwiększa prędkość pracy łańcucha przy trudniejszych
      zadaniach.
• Daje to o 30% więcej obrotów i 70% mniej wibracji
      w porównaniu do silnika spalinowego o pojemności 45 cm3.
• Bezpieczna dla użytkownika: nie wydziela toksycznych spalin,
       znacząco tłumi wibracje, jest bardzo cicha i lekka.

WWW.GREENWORKS.EU

Wysokiej jakości baterie litowo-jonowe
G-MAX o mocy 40V zapewniają
długie działanie na pełnych obrotach
od początku do końca pracy
Baterie są wyposażone we „wskaźnik naładowania”, który informuje
o pozostałej mocy. Baterie można ponownie ładować w każdym
momencie bez problemów z „efektem pamięci” – będą działać jak
nowe nawet po kilkuset cyklach ładowania.
Baterie Greenworks wyjątkowo wolno ulegają rozładowaniu,
więc są gotowe do pracy nawet po miesiącach nieużywania.

LITOWO-JONOWA

BATERIA

Baterie 2Ah
– ładowanie na 100% w 60 minut
Baterie 4Ah
– ładowanie na 100% w 120 minut
Szybka ładowarka

4Ah
2Ah

Pytaj o zestawy

Jedna bateria...
...wiele zastosowań!
W zestawach taniej
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Narzędzia
akumulatorowe

Kosiarka G40LM49DB
G-MAX 40V - Dual Blade

Kosiarka GD40LM45
G-MAX 40V - DigiPRO

49 cm 3-w-1

45 cm 4-w-1

49cm

3w1
TRYB
CI CIA

Szeroko
Ci cia

TECHNOLOGIA

Dual Blade

60
LITR

Pojemnik na traw

5
4
3
2

5

POZIOMÓW
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TECHNOLOGIA

Smart
Cut™

45cm
Szeroko
Ci cia

Bezszczotkowy
Silnik

DigiPro

7
6

4w1

5
4
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CI CIA

3
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2 POZIOMÓW
1 KOSZENIA

50

Sta a
Moc
40V

LITR

Pojemnik na traw

Opakowanie zawiera

Opakowanie zawiera

• Kosiarka DualBlade G-MAX o mocy 40V
• 60-litrowy pojemnik na trawę
• Instrukcja obsługi

• Kosiarka z 50-litrowym
     pojemnikiem na trawę
• Instrukcja obsługi

G40LM49DB
• Kosiarka Dual Blade pozwala kosić na szerokość 49 cm,
      a opisywana jest jako 3-w-1, gdyż ściętą trawę można zbierać
      do pojemnika, mulczować lub rozrzucać.
• Kosiarka posiada 2 ostrza, 2 silniki i wymaga dwóch
      akumulatorów
• Technologia użyta w kosiarce Dual Blade pozwala na lepszą
       jakość cięcia,korzystniejsze mulczowanie i staranniejsze  
      pełnianie 60-litrowego pojemnika.
• Technologia Smart Cut automatycznie dostosowuje moc
      silnika do warunków koszenia. Pozwala to na osiągnięcie
     równomiernych efektów i dłuższe działanie.
• Automatyczne włączenie drugiej baterii, gdy pierwsza ulegnie
      zużyciu.
• System baterii litowojonowych G-MAX o mocy 40V zapewnia
      działanie do 90 minut
• 5 poziomów koszenia pozwala wybrać wysokość cięcia
     od 3 cm do 9 cm.
• Duże koła – 10-calowe z tyłu i 7-calowe z przodu
    – pozwalają na łatwe manewrowanie na prawie
     każdej powierzchni.
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GD40LM45
• Technologia użyta w bezszczotkowym silniku Greenworks
      „DigiPRO” daje wyjątkowe efekty i nigdy nie zawodzi.
      Zapewnia szybsze obroty, dłuższy czas działania i wyższą
      szybkość bez jednoczesnego zwiększenia wibracji lub hałasu.
• 7 poziomów koszenia pozwala na wybór długości cięcia
      od 2,8 cm do 7,6
• Cięcie szerokie na 45 cm i stalowa obudowa zapewniają
      szybkie efekty.
• Duże koła – 10-calowe z tyłu i 7-calowe z przodu – ułatwiają
      koszenie nawet na bardzo nierównym terenie.
• Ta wielofunkcyjna maszyna może rozrzucać ściętą trawę
     z boku, z tyłu, do pojemnika, a także ją mulczować.

Silnik bezszczotkowy
DigiPro
BRAK szczotek węglowych, BRAK komutatora  oznacza mniej
delikatnych części wymagających wymiany lub naprawy i mniejsze
tarcie, czyli większą moc skupioną na pracy na wyższych obrotach
i przy mniejszym hałasie.

WWW.GREENWORKS.EU

Narzędzia
akumulatorowe

Kosiarka G40LM45
G-MAX 40V

Kosiarka G40LM40
G-MAX 40V

45 cm 4-w-1

40 cm 3-w-1

45cm
Szeroko
Ci cia

Brak

Spalin

4w1
TRYB
CI CIA

50
LITR

Pojemnik na traw
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45cm
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40V

Opakowanie zawiera

Opakowanie zawiera

• Kosiarka z 50-litrowym
    pojemnikiem na trawę
• Instrukcja obsługi

• Kosiarka z 50-litrowym
    pojemnikiem na trawę
• Instrukcja obsługi

G40LM45

G40LM40

• Wysokiej jakości bateria litowo-jonowa G-MAX o mocy 40V
      zapewnia nieprzerwane zasilanie porównywalne z mocą
      silnika spalinowego,bez toksycznych spalin,hałasu, wibracji
      i wysokich kosztów użytkowania.
• 7 poziomów koszenia pozwala na wybór długości cięcia
     od 2,8 cm do 7,6 cm.
• Cięcie szerokie na 45cm i stalowa obudowa zapewniają
      szybkie efekty.
• Duże koła – 10-calowe z tyłu i 7-calowe z przodu
      – ułatwiają koszenie nawet na bardzo nierównym terenie.
• Ta wielofunkcyjna maszyna może rozrzucać ściętą trawę
      z boku, z tyłu, do pojemnika, a także ją mulczować.

• 40-centymetrowa obudowa jest bardzo wygodna przy
     manewrach w niewielkich i średnich ogrodach, a także
     koszeniu wokół klombów i innych przeszkód.
• 5 poziomów koszenia pozwala wybrać wysokość cięcia
      od 3 cm do 8,6 cm
• Opcja 3-w-1 pozwala ściętą trawę rozrzucać z tyłu,
      zbierać do pojemnika lub mulczować.
• Wysokiej jakości bateria litowo-jonowa G-MAX o mocy 40V
      zapewnia nieprzerwane zasilanie porównywalne z mocą
     silnika spalinowego, bez toksycznych spalin, hałasu, wibracji
     i kosztów użytkowania.

Narzędzia
akumulatorowe

Kosiarka G40LM35
G-MAX 40V

Pilarka łańcuchowa GD40CS40
G-MAX 40V - DigiPRO

35 cm 3-w-1

40 cm

35cm

3w1
TRYB
CI CIA

Szeroko
Ci cia

Brak

Spalin

50
LITR

Pojemnik na traw

5
4
3
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40V

Prowadnica
i a cuch

40

cm

100

U y po 1
adowaniu

Bezszczotkowy
Silnik

DigiPro

Blokada
a cucha

Regulacja
a cucha

+

–

BEZ
NARZ DZI

Autoolejowanie

Opakowanie zawiera

Opakowanie zawiera

• Kosiarka z 50-litrowym
     pojemnikiem na trawę
• Instrukcja obsługi

•
•
•
•
•

G40LM35
• Kosiarka do mniejszych ogrodów w bardzo korzystnej cenie,  
      przy zachowaniu wszelkich zalet bezprzewodowego systemu
      baterii litowo-jonowych Greenworks o mocy 40V.
• Wysokiej jakości bateria litowo-jonowa G-MAX o mocy 40V
      zapewnia nieprzerwane zasilanie porównywalne z mocą silnika
      spalinowego, bez toksycznych spalin, hałasu, wibracji i kosztów
      użytkowania.
• Jedna bateria 2Ah pasuje do wszystkich narzędzi Greenworks
      o mocy 40V.

Pilarka łańcuchowa :
Prowadnica i łańcuch 40cm
Pokrowiec do noszenia
Instrukcja obsługi
Nie zawwiera oleju

GD40CS40
• Najlepsza spośród pilarek łańcuchowych o mocy 40V
• Wysokiej jakości baterię litowo-jonowa G-MAX o mocy 40V
       zapewnia nieprzerwane zasilanie porównywalne z mocą
      silnika spalinowego,bez toksycznych spalin, hałasu, wibracji
      i kosztów użytkowania…
      ... do 30% więcej obrotów dzięki bezszczotkowemu silnikowi
      DigiPRO.
      ... do 70% mniej WIBRACJI zwiększa komfort koszenia
• Elektroniczna blokada łańcucha.

• 5 poziomów koszenia pozwala wybrać wysokość cięcia
     od 2 cm do 8 cm

• Łańcuch i prowadnica jak również regulacja naprężenia
      łańcuchaa nie wymagają dodatkowych narzędzi.

• Szerokość koszenia 35 cm

• Auto-olejowanie dzięki wskaźnikowi poziomu oleju.

• Jedno naładowanie pozwala
      skosić do 300 metrów trawnika

• Prowadnica i łańcuch Oregon
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Narzędzia
akumulatorowe

Pilarka łańcuchowa G40CS30
G-MAX 40V

Nożyce do żywopłotu G40HT61
G-MAX 40V

30 cm

61cm

Prowadnica
i a cuch

30

cm

Brak

Spalin

Sta a
Moc
40V

Regulacja
a cucha

+

–

BEZ
NARZ DZI

Autoolejowanie

m
20m
G

61cm

boko
Ci cia

D ugo
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Sta a
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40V

Trójstronn
a
R czka
Pomocnicz
a

180º Brak
Obrotowy
Uchwyt

Opakowanie zawiera

Opakowanie zawiera

•
•
•
•
•

• Nożyce do żywopłotu
• Pokrowiec na ostrze
• Instrukcja obsługi

Pilarka łańcuchowa :
Prowadnica i łańcuch 30cm
Osłona na ostrze
Instrukcja obsługi
Nie zawwiera oleju

Spalin

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno.

G40CS30

G40HT61

• Prowadnica i łańcuch Oregon o długości 30 cm

• Pozwala na cięcie gałęzi o grubości 2 cm – najmocniejsze nożyce
      bez problemu poradzą sobie z pokaźnymi gałęziami krzewów
      o naprawdę dużych rozmiarach.

• Miarowe i płynne, a jednocześnie bardzo efektywne działani
      Idealne dla osób przycinających wierzchołki wysokich drzew.
• Łańcuch i prowadnica mogą być wymieniane bez użycia narzędzi.
• Regulacja naprężenia łańcucha nie wymaga narzędzi, aby nie
      trzeba było przerywać zaczętej pracy.
• Auto-olejowanie dzięki wskaźnikowi poziomu oleju.
      Błyskawiczne sprawdzenie poziomu oleju zapewnia trwałość
      i przedłuża lata użytkowania łańcucha.mulczować.

• Tylny uchwyt obraca się o 180 stopni i pozwala na przyjęcie
       wygodnej pozycji bez względu na kąt cięcia.
• Rączka pomocnicza i wyprofilowane uchwyty pomagają
      w bezpiecznym i wygodnym użytkowaniu, a przezroczysta osłona
     dłoni zapewnia ochronę przed przypadkowym zranieniem.
• Obsługa za pomocą dwóch przełączników zapobiega zbliżaniu
      dłoni do ostrza podczas pracy narzędzia.

Narzędzia
akumulatorowe

2 w 1 Pilarka/nożyce G40PSHT
G-MAX 40V

Pilarka do gałęzi G40PS20
G-MAX 40V

wysuwany wysięgnik

wysuwany wysięgnik

3

Prowadnica
i a cuch

ZASI G

Cz
ciowy
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Wysi gnik
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20

m
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Pilarka do gałęzi

Regulacja
a cucha
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+
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Autoolejowanie

Blokada
a cucha

Autoolejowanie

Blokada
a cucha

Nożyce do żywopłotu
51cm
D ugo
ostrza

m
18m

Obrotowa

G ówka

G

boko
Ci cia

Podwójne

Ostrze

GD40PS20

G40PSHT

Opakowanie
zawiera
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysięgnik
Szelki
Pilarka do gałęzi
Prowadnica i łańcuch 20cm
Nożyce do żywopłotu 50 cm
Pokrowiec na ostrze
Instrukcja obsługi
Brak oleju w zestawie
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• Dwa narzędziao dużym zasięgu
     – zamień pilarkę do gałęzi
    o dużym zasięgu w nożyce do
    żywopłotu bez użycia dodatko-  
    wych narzędzi.

• 3-częściowy wysięgnik z alumi    nium wysuwający się do 2,7 m.

• 3-częściowy wysięgnik aluminium
    wysuwający się do 2,4 m.
    W zestawie z szelkami.

• Łatwy dostęp do najwyższych
     gałęzi drzew.

• Nowość roku 2016 łączy dwa
    spośród naszych najpopularniej    szych produktów i umożliwia
    łatwy dostęp nawet do gałęzi
    i czubków drzew.
• Pilarka do gałęzi 20cm – więcej
    szczegółów przy modelu G40PS20
    na poprzedniej stronie
• Nożyce do żywopłotu stalowe
    ostrze 50 cm, obrotowa główka
    z możliwością ustawienia 7 pozy-    
    cji, możliwość cięcia pod różnymi
   kątami, od czubków po sam dół.

• Prowadnica i łańcuch Oregon
    o długości 20 cm

• Idealna pilarka do pracy na
     wysokościach bez ruszania
    się  z ziemi.

Opakowanie
zawiera
• Pilarka do gałęzi
• Prowadnica i łańcuch
    20cm
• Pokrowiec na ostrze
• Instrukcja obsługi
• Brak oleju w zestawie

• Bezpieczny włącznik
     i elektroniczny wyłącznik.
• Łańcuch i prowadnica mogą
    być wymieniane bez użycia
    narzędzi.
• Auto-olejowanie dzięki  
    wskaźnikowi poziomu oleju.
    Błyskawiczne sprawdzenie
     poziomu oleju  zapewnia
     trwałość i przedłuża lata
     użytkowania łańcucha.
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Narzędzia
akumulatorowe

2 w 1 Kosa/podkaszarka GD40BC
G-MAX 40V - DigiPRO

Podkaszarka G40LT30
G-MAX 40V

35 cm

30 cm

2mm
m
1.65m

Podwójna
Linka

Pojedyncza Linka

Szeroko
Ci cia

Szeroko
Ci cia

35 cm

30cm

Bezszczotkowy
Silnik

DigiPro

Obrotowa
G ówka

Ko o

Regulacja
Pr dko ci

Prowadz ce

+

Mo liwe

Mocowanie

Dodatków

GD40BC
Przycisk
Przyspieszenia

-

Wysuwana
R czka

• Bezszczotkowy silnik DigiPro
    decyduje o różnicy w efektywno    ści działania podkaszarki –
    WIĘCEJ mocy, DŁUŻSZE działanie,
    WIĘKSZA prędkość, LEPSZE efekty,
    MNIEJ hałasu i wibracji

Sta a
Moc
40V

Opakowanie
zawiera
•
•
•
•
•
•

Podkaszarka
Metalowe ostrze
Głowica do żyłki
Osłona głowicy
Dodatkowa rączka
Instrukcja obsługi

• Wysokiej jakości bateria litowo-jo
   nowa G-MAX o mocy 40V zapewnia
   nieprzerwane zasilanie porówny   walne z mocą silnika spalinowego,
   bez toksycznych spalin, hałasu,
   wibracji i kosztów użytkowania.

• 30-centymetrowa szerokość
    cięcia i linka 1,65 mm przy
    automatycznej głowicy
    rozprawią się  z chwastami
    szybko i skutecznie.
• Wszechstronna budowa
    z głowicą o 3 możliwych
   ustawieniach pozwala na
   łatwe cięcie pod różnymi
   kątami.

• Prosta rączka, podobnie jak
    umieszczony na końcu silnik, są
    idealnym wyborem ze względu na
    łatwą w utrzymaniu równowagę
    i kontrolę cięcia.
• Do składanej rączki można
    przymocować  różne końcówki.

G40LT30

Opakowanie
zawiera
• Podkaszarka
• Wspornik
    przykrawężnikowy
• Osłona głowicy
• Dodatkowa rączka
• Instrukcja obsługi

• Głowica jest obrotowa
    (nie potrzeba narzędzi)
    i pozwala na cięcie za
    przeszkodami.
• Wysuwana rączka pozwala
    na przyjęcie najwygodniejszej
    pozycji do przycinania.
• Waga 3,1 kg

Narzędzia
akumulatorowe

2 w 1 Dmuchawa/Odkurzacz GD40BV
G-MAX 40V - DIGIPRO

Dmuchawa G40BL
G-MAX 40V

300 km/h

240 km/h

9.6
m3/min

Przycisk
Przyspieszenia

300
KM/H
Sta a
Moc
40V

Bezszczotkowy
Silnik

DigiPro

Regulacja
Pr dko ci

3.8

240

Brak

Sta a
Moc
40V

m3/min

Spalin

KM/H

Czas Pracy

30
min

Regulacja
Pr dko ci

Opakowanie zawiera

Opakowanie zawiera

•
•
•
•
•
•

• Dmuchawa
• Końcówka skupiająca powietrze
• Instrukcja obsługi

Dmuchawa/Odkurzacz
Rura dmuchawy
Końcówka skupiająca powietrze
Rura odkurzacza
Pojemnik na liście
Instrukcja obsługi

GD40BV

G40BL

• Bezszczotkowy silnik DigiPro decyduje o różnicy w efektyw-      
      ności działania dmuchawy – WIĘCEJ mocy, DŁUŻSZE działanie,
      WIĘKSZA prędkość, LEPSZE efekty,MNIEJ hałasu i wibracji

• Różne prędkości (przełącznik High/Low) pozwalają na ustawie      nie największego tempa, aby szybko wykonać każdą pracę.
      Maksymalny pęd powietrza  240 kilometrów na godzinę.

• Pęd powietrza to aż 300 kilometrów na godzinę, które można
      dowolnie ukierunkować i momentalnie zwiększać guzikiem
     maksymalnej mocy.

• Pęd powietrza to nie wszystko, zapewniliśmy więc jego stały
      przepływ – model G40BL przetwarza  3,8m3 na minutę.

• Pęd powietrza jest równie wysoki jak jego przepływ
    – wyjątkowe 9,6m3 na minutę. To narzędzie podejmie się
   najbardziej ambitnych zadań i na trawie, i na alejkach.
   Szybka i łatwa zmiana trybu z dmuchawy na odkurzacz.
• Odkurzacz mulczuje  w skali 10:1, więc 45-litrowy pojemnik nie
      wymaga częstego wymieniania, a trawa jest bardzo drobna
     i łatwa do kompostowania.
• Wszystkie zalety systemu G-MAX o mocy 40V: brak problemu
      toksycznych spalin, hałasu, wibracji i kosztów użytkowania
      gdyż jedna bateria pasuje do wszystkich narzędzi o mocy 40V.

STRONA 22

• Do tego dochodzi sprawne kierowanie wymienialną końcówką,
      co razem sprawia, że jest to narzędzie idealne do małych
       ogrodów, w których trzeba pozbyć się liści oraz kory z alejek i patio.
• W porównaniu do dmuchaw spalinowych, wibracje są zupełnie
      niewyczuwalne a samo urządzenie dużo mniej hałaśliwe.
      Ma też zalety charakterystyczne dla pozostałych narzędzi
      zasilanych baterią litowo-jonową G-MAX o mocy 40V – brak
      spalin i kosztów użytkowania.
• Dmuchawa jest niezwykle lekka (tylko 1,54 kg), dzięki temu
      można pracować dłużej, za to przy mniejszym wysiłku.
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Narzędzia
akumulatorowe

Kultywator G40TL
G-MAX 40V

Odśnieżarka G40SN51
G-MAX 40V

21-26 cm

51cm

Zasięg pracy

21cm
_

26cm

G

boko
do

20

cm

Czas Pracy

30
min

Brak

Spalin

Sta a
Moc
40V

Nap d

Przek adniowy

51cm
Od nie anie

G

boko
do

25
cm

Obrotowa
Wyrzutnia

180º

Dwie
Lampy

Opakowanie zawiera

•
•
•
•
•
•

Kultywator
2 kołki zaczepne
4 rzędy zębów
4 tarcze
Demontowalne koła
Instrukcja obsługi

• Odśnieżarka
• Instrukcja obsługi

G40TL

G40SN51

• Niezwykle wytrzymały silnik bez problemu radzi
        sobie z twardą glebą.

• 51-centymetrowa powierzchnia odśnieżania

• Regulowana głębokość do 20 cm.
• Duże, 15-centymetrowe koła zapewniają kontrolę nad
      urządzeniem, nawet na nierównym terenie i pomagają
     w dotarciu  na miejsce pracy.
• zasilanie porównywalne z mocą silnika spalinowego,
      bez toksycznych spalin, hałasu, wibracji
      i kosztów użytkowania.
• Wydajny napęd przekładniowy.
• Jedna bateria o mocy 40V pasuje
      do wszystkich narzędzi Greenworks
      o mocy 40V.

niegu

Sta a
Moc
40V

Opakowanie zawiera

• Regulowana szerokość – od 21 cm do 26 cm.

6m
Odrzut

• Odrzucanie śniegu na odległość 6 metrów.
• Górna wyrzutnia obraca się o 180 stopni, dla lepszego kierowania
       rozprowadzanym śniegiem.
• Wyposażona w dwie lampy LED pozwala na użytkowanie
       po zmroku.
• Łączy wszystkie zalety bezprzewodowego systemu baterii litowo
       -jonowych Greenworks o mocy 40V i zapewnia nieprzerwane
       zasilanie porównywalne z mocą silnika spalinowego, bez
       toksycznych spalin, hałasu, wibracji i kosztów użytkowania.

Baterie Greenworks o mocy 24V
to 33% więcej mocy niż w przypadku
18V. A to oznacza dłuższy czas
działania i nieprzerwane obroty
odpoczątku aż do końca pracy.

Jedna bateri
pasuje do wszys
narzędzi 24V
LITOWO-JONOWA
Jedna bateriaBATERIA
pasuje do wszystkich
narzędzi 24V
Jedna bateria
pasuje do wszystkich
narzędzi
Pytaj o24V
zestawy

Baterie są wyposażone we „wskaźnik naładowania”, który informuje
o pozostałej mocy. Baterie można ponownie ładować w każdym
momencie bez problemów z amortyzacją – będą działać jak
nowe nawet po kilkuset cyklach ładowania.
Światła ledowe informują o zakończonym ładowaniu.

Baterie 2Ah
– ładowanie na 100% w 45 minut
Baterie 4Ah
– ładowanie na 100% w 90 minut

Szybka ładowarka

4Ah

2Ah

Jedna bateria...
...wiele zastosowań!

W zestawach taniej

STRONA 24

Narzędzia
akumulatorowe

Pilarka łańcuchowa G24CS25

Pilarka do gałęzi G24PS20

25cm

20 cm

24V

Opakowanie zawiera
•
•
•
•
•

Pilarka łańcuchowa :
Prowadnica i łańcuch 25 cm
Osłona na ostrze
Instrukcja obsługi
Brak oleju w zestawie

Prowadnica
i a cuch

25

cm

Sta a
Moc
24V

Brak

Spalin
Regulacja
a cucha

+

–

BEZ
NARZ DZI

Blokada
a cucha

24V

Opakowanie zawiera
•
•
•
•
•

Pilarka do gałęzi
Prowadnica i łańcuch 20 cm
Pokrowiec na ostrze
Instrukcja obsługi
Brak oleju w zestawie
Prowadnica
i a cuch

Autoolejowanie

20

cm

Sta a
Moc
24V

G24CS25

ZASI G

2.4

Blokada
a cucha
m

Regulacja
a cucha

+

–

BEZ
NARZ DZI

Autoolejowanie

G24PS20

• Prowadnica i łańcuch Oregon o długości 25 cm

• 3-częściowy wysięgnik z aluminium wysuwający się do 2,4 m.

• Lekka kontrukcja,  idealna do gałęzi  i małych drzew.

• Prowadnica i łańcuch Oregon o długości 20 cm.

• Świetna dla każdego, kto wybiera produkty o mocy 24V.

• Łatwy dostęp do najwyższych gałęzi drzew.

• Łańcuch i prowadnica mogą być wymieniane bez użycia narzędzi.

• Bezpieczny włącznik (blokada włącznika)

• Regulacja naprężenia łańcucha nie wymaga narzędzi, aby nie
       trzeba było przerywać pracy.

• Łańcuch i prowadnica mogą być wymieniane bez użycia
      narzędzi, dzięki czemu nie trzeba przerywać pracy.

• Auto-olejowanie dzięki wskaźnikowi poziomu oleju.
      Błyskawiczne  sprawdzenie poziomu oleju zapewnia trwałość
      i przedłuża lata użytkowania łańcucha.

• Auto-olejowanie dzięki wskaźnikowi poziomu oleju.
      Błyskawiczne sprawdzenie poziomu oleju zapewnia trwałość
      i przedłuża lata użytkowania łańcucha.
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Narzędzia
akumulatorowe

Podkaszarka G24LT30

Nożyce do żywopłotu G24HT54

25cm-30cm

54 cm

24V

m
1.65m

17m
m

54cm

Brak

Sta a
Moc
24V

G

Pojedyncza Linka

25cm
30cm
TO

Szeroko

24V

boko
Ci cia

Spalin

ci cia

D ugo
ostrza

Trójstronn
a
R czka
Pomocnicza

Podwójne

Ostrze

OBROTOWA
R CZKA

+

-

Wysuwana
R czka

Ko o

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do
kupienia osobno

Prowadz ce

Przycisk
Przyspieszenia

G24HT54
• Stalowe ostrze długości 54 cm –
    pozwala sięgać do najszerszych
    partii wysokich krzewów przy bez
    utraty kontroli precyzyjnego cięcia.
• W zestawie pokrowiec na ostrze,
    który pozwala na bezpieczne
    przenoszenie i przechowywanie.
• Pozwala na cięcie gałęzi o grubości
    17 mm.  Bez problemu poradzi
    sobie z szerszymi gałęziami
    krzewów o większych rozmiarach.

G24LT30
• Regulowana szerokość cięcia
    (25-30 cm).

• Rączka pomocnicza i wyprofilowa   ne uchwyty pomagają w bezpiecz
    nym i wygodnym użytkowaniu.

• Automatyczna głowica z linką
    o grubości 1,65 mm.

Opakowanie
zawiera
•
•
•
•
•

Podkaszarka
Wspornik przykrawężnikowy
Osłona głowicy
Dodatkowa rączka
Instrukcja obsługi

STRONA 26

• Uchwyt obrotowy pozwalający
    na koszenie w pionie i poziomie
• Niska waga: 3,1 kg
• Wysuwana rączka pozwala na
    przyjęcie najwygodniejszej
    pozycji do przycinania.

Opakowanie
zawiera
• Nożyce na wysięgniku
• Pokrowiec na ostrze
• Instrukcja obsługi

• Przezroczysta osłona dłoni zapew    nia ochronę przed przypadkowym
    zranieniem, ale nie przesłania pola
    widzenia.
• Obsługa za pomocą dwóch
    przełączników zapobiega  zbliża    niu dłoni do ostrza   podczas pracy
    narzędzia.
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Narzędzia
akumulatorowe

Nożyce z wysięgnikiem G24PH51 Dmuchawa G24BL
24V

24V

51 cm

209 km/h

m
18m
G

boko
Ci cia

180º
Obrotowy
Uchwyt

51cm
D ugo
ostrza

ZASI G

2m

Podwójne

Ostrze

130 209

st3/min

KM/H

Dwie

Lekka
Waga

Pr dko ci

1.54KG

Czas Pracy

30
min

Sta a
Moc
24V

Obrotowa

G ówka

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do
kupienia osobno

G24PH51

G24BL

• Rozsuwana rączka z aluminium
    wysuwa się do 2 m długości.

• Różne prędkości (przełącznik High/
    Low) pozwalają na ustawienie naj    większego tempa, aby szybko wyko    nać każdą pracę – aż do 226
    kilometrów na godzinę.

• Laserowo cięte podwójne
    stalowe ostrze o długości 51 cm
    z łatwością przecina gałęzie
    krzewów i żywopłotów.

• Pęd powietrza to nie wszystko –
    model G24BL przetwarza 3,6 metra  
    sześciennego powietrza na minutę.

• Pozwala na cięcie gałęzi o
    grubości 18 mm i radzić sobie
    z grubszymi gałęziami
    większości krzewów.

• Dmuchawa jest bardzo lekka, dzięki
    czemu można pracować dłużej,
    przy mniejszym wysiłku i przy większej
    kontroli nad narzędziem.

• W zestawie pokrowiec na ostrze,
    który pozwala na bezpieczne
    przenoszenie i przechowywanie.

Opakowanie
zawiera
• Nożyce do żywopłotu
    na  wysięgniku
• Pokrowiec na ostrze
• Instrukcja obsługi

• Obrotowa główka z możliwością
    ustawienia 3 pozycji, możliwość
    cięcia pod różnymi kątami, od
    czubków najwyższych gałęzi aż
    po sam dół.
• Idealne narzędzie do bezpiecz    nych manewrów z ziemi, bez
    konieczności korzystania z drabin
    lub platform.

WWW.GREENWORKS.EU

• Jest to narzędzie idealne do małych
    ogrodów, w których trzeba pozbyć się
    liści oraz kory z alejek i patio.

Opakowanie
zawiera
• Dmuchawa
• Rura dmuchawy
• Końcówka skupiająca
    powietrze
• Instrukcja obsługi

• W porównaniu do dmuchaw spali    nowych, wibracje są zupełnie nie    wyczuwalne a samo urządzenie dużo
    mniej hałaśliwe. Ma też zalety charak    terystyczne dla pozostałych narzędzi
    zasilanych bateriami litowo-jonowym
   G-MAX o mocy 24V: brak spalin
    i kosztów użytkowania.

STRONA 27

Elektronarzędzia
akumulatorowe

Narzędzia
akumulatorowe

Wiertarko-wkrętarka G24DD

Wiertarko-wkrętarka GD24DD

Uchwyt 13 mm

Silnik bezszczotkowy DigiPro

24V

WIERCI
WKRĘCA

24+

24V - DIGIPRO

WIERCI
WKRĘCA

POZYCJE

24+
POZYCJE

Light

Light

Technologia silnika bezszczotkowego
DigiPro. Jej zalety to…
• BRAK szczotek węglowych
• BRAK komutatora
… co oznacza mniej delikatnych
części wymagających wymiany
lub naprawy
… i mniejsze tarcie, czyli
większą moc skupioną
na pracy na wyższych obrotach
i przy mniejszym hałasie.
Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

G24DD

GD24DD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulowana prędkość oraz obroty w przeciwną stronę
2 biegi
Uchwyt 13 mm
Obroty na biegu pierwszym:  0-450 obr./min,  
Obroty na biegu drugim: 0-1750 obr./min
Moment obrotowy 56 Nm
24+1 regulacji momentu obrotowego
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska
Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie 33 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu 8 mm

Regulowana prędkość oraz obroty w przeciwną stronę
2 biegi
Uchwyt 13 mm
Obroty na biegu pierwszym: 0-450 obr./min,
Obroty na biegu drugim:  0-1850 obr./min
Moment obrotowy 62 Nm
24+1 regulacji momentu obrotowego
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska
Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu 8 mm

Zestawy

Zestawy

• GD24DD: Sama wiertarko-wkrętarka,
    bez baterii, bez ładowarki.
• G24DDK2: Wiertarka z baterią 2 Ah,
    ładowarką, skrzynką.
• G24DDK2X: Wiertarka z 2 bateriami
    2 Ah, ładowarką, skrzynką.

• GD24DD: Sama wiertarko-wkrętarka, bez baterii,
    bez ładowarki.
• GD24DDK2: Wiertarka z baterią 2 Ah,
    ładowarką, skrzynką.
• GD24DDK2X: Wiertarka z 2 bateriami
     2 Ah, ładowarką, skrzynką.
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Narzędzia
akumulatorowe

Wiertarko-wkrętarka G24CD

Klucz udarowy GD24IW

Moment obrotowy 62 Nm

Silnik bezszczotkowy DigiPro

24V + funkcja udaru

WIERCI,WKRĘCA

UDERZA

24+

24V - DIGIPRO

4000

RÓŻNE
PRĘDKOŚCI

UDERZEŃ
NA MINUTĘ

0–3,200RPM

POZYCJE

Light

Light

Technologię silnika
bezszczotkowego DigiPro.

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

G24CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funkcja młota
Regulowana prędkość oraz obroty w przeciwną stronę
2 biegi
Uchwyt 13 mm
Obroty na biegu pierwszym:  0-450 obr./min
Obroty na biegu drugim:  0-1750 obr./min
Moment obrotowy 62 Nm
24+1 regulacji momentu obrotowego
Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie 33 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu 8 mm
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska
Ergonomiczna budowa z gumowym wykończeniem

STRONA 30

Jej zalety to…
• BRAK szczotek węglowych
• BRAK komutatora
… co oznacza mniej delikatnych części wymagających wymiany
lub naprawy
… i mniejsze tarcie, czyli  większą moc skupioną na pracy na
wyższych obrotach i przy mniejszym hałasie.

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

GD24IW
•
•
•
•
•
•
•

Tuleja 0,5 cala kw.
Predkość 0-3200 obr./min
4000 uderzeń na minutę
Moment obrotowy 327 NM
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska
Ergonomiczna budowa z gumowym wykończeniem

Zestawy

Zestawy

• G24CD: Sama wiertarko-wkrętarka,
    bez baterii, bez ładowarki.
• G24CDK2: Wiertarko-wkrętarka,
    bate ria 2 Ah, ładowarka i skrzynka.                                     
• G24CDK2X: Wiertarko-wkrętarka,
    2 bate rie 2 Ah, ładowarka i skrzynka.                                    

• GD24IW: Sam klucz udarowy,
    bez baterii, bez ładowarki.
• GD24IWK2: Wiertarko-wkrętarka,
    bate ria 2 Ah, ładowarka i skrzynka.                                       
• GD24IW2X: Wiertarko-wkrętarka,
    2 bate rie 2 Ah, ładowarka i skrzynka.                                       
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Narzędzia
akumulatorowe

Klucz udarowy G24IW

Wkrętarka udarowa G24ID

Moment obrotowy 300 Nm

4000 uderzeń na minutę

24V

24V

4000

RÓŻNE
PRĘDKOŚCI

4000

RÓŻNE
PRĘDKOŚCI

UDERZEŃ
NA MINUTĘ

0–3,200RPM

UDERZEŃ
NA MINUTĘ

0–3,200RPM

Light

Light

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

G24IW

G24ID

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tuleja 0,5 cala kw.
Predkość  0-3200 obr./min
4000 uderzeń na minutę
Moment obrotowy 300 Nm
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska
Ergonomiczna budowa z gumowym wykończeniem

Zestawy
• G24IW: Sam klucz udarowy, bez baterii, bez ładowarki.
• G24IWK2: Klucz udarowy, bateria 2 Ah,
    ładowarka i skrzynka                                       
• G24IW2X: Wiertarko-wkrętarka, 2 baterie 2 Ah,
    ładowarka i skrzynka                                       

Uchwyt narzędziowy 1/4 sześciokątny
Predkość 0-3200 obr./min
4000 uderzeń na minutę
Moment obrotowy 280 Nm
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska

Zestawy
• G24ID: Sama wkrętarka udarowa, bez baterii, bez ładowarki.
• G24IDK2: Wkrętarka udarowa, bateria 2 Ah,
    ładowarka i skrzynka                                       
• G24ID2X: Wkrętarka udarowa, 2 baterie 2 Ah,
    ładowarka i skrzynka                                       

Narzędzia
akumulatorowe

Wkrętarka udarowa GD24ID

Urządzenie Multi Tool G24MT

Silnik bezszczotkowy DigiPro

Tnie, piłuje, ściera, piaskuje…

24V - DIGIPRO

24V

4000

RÓŻNE
PRĘDKOŚCI

4000

UDERZEŃ
NA MINUTĘ

0–3,200RPM

UDERZEŃ
NA MINUTĘ

Light

6

RÓŻNYCH
PRĘDKOŚCI

Light

Technologię silnika
bezszczotkowego DigiPro.
Jej zalety to…
• BRAK szczotek węglowych
• BRAK komutatora
… co oznacza mniej delikatnych części wymagających wymiany
lub naprawy
… i mniejsze tarcie, czyli  większą moc skupioną na pracy na
wyższych obrotach i przy mniejszym hałasie.

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

GD24ID

G24MT

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uchwyt narzędziowy 1/4 sześciokątny
Prędkość 0-3200 obr./min
4000 uderzeń na minutę
Moment obrotowy 327 Nm
Wbudowana lampa LED
Zdejmowany haczyk do paska

6 różnych prędkości od 6000 do 20 000 rpm
Wielofunkcyjny: tnie, piłuje, ściera, piaskuje
Oscyluje pod kątem +/- 1,5 st. (w sumie 3 st.)
Wbudowane lampy LED
Ergonomiczna budowa z gumowym wykończeniem

Zestawy

Zestawy

• GD24ID: Sama wkrętarka, bez baterii, bez ładowarki
• GD24IDK2:  Wkrętarka z baterią 2 Ah oraz ładowarką i skrzynką.
• GD24ID2X: Wkrętarka z 2 bateriami 2 Ah
     oraz  ładowarką i skrzynką

• G24MT: Samo urządzenie Multi-Tool,  bez baterii, bez ładowarki
• G24MTK2:  Multi-Tool z baterią 2Ah oraz ładowarką  i skrzynką.
• G24MT2X: Multi-Tool z 2 bateriami 2Ah oraz  ładowarką
    i skrzynką.
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Narzędzia
akumulatorowe

Wyrzynarka G24JS

Piła tarczowa G24CS

0-2300 rpm

Głębokość cięcia 54 mm

24V

PRĘDKOŚCI
0-2300 rpm

24V

Głębokość
cięcia
s
WYMIANA

e

BEZ NARZĘDZI

165mm

4300
PRĘDKOŚĆ
RPM

DREWNO: 80 mm
PLASTIK: 8 mm

Laser

LINIA CIĘCIA

Głębokość
cięcia
90º: 54 mm
45º: 41 mm

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

G24JS

G24CS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Predkość: 0-2300 rpm
Pojedyncze cięcie: 25 mm
Głębokość cięcia drewna: 80 mm
Głębokość cięcia stali: 8 mm
Wymiana ostrza nie wymaga użycia narzędzi
Podstawa wykonana z aluminium
Wbudowane lampy LED

Predkość : 4300 rpm
Średnica:  165 mm
Kąt cięcia do 45 stopni
Głębokość cięcia przy 45 st.: 41 mm
Głębokość cięcia przy 90 st.: 54 mm
Laserowa linia cięcia
Blokada wrzeciona

Zestawy

Zestawy

• G24JS: Sama wyrzynarka, bez baterii, bez ładowarki, ostrza - 3 szt
• G24MTK2:  Wyrzynarka z baterią 2Ah oraz ładowarką i skrzynką.
• G24MT2X: Wyrzynarka z 2 bateriami 2Ah
    oraz  ładowarką i skrzynką.

• G24CS: Sama piła, bez baterii, bez ładowarki
• G24CSK2: Piła z baterią 2 Ah oraz ładowarką i skrzynką.
• G24CS2X: Piła z 2 bateriami 2 Ah oraz  ładowarką i skrzynką.
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Narzędzia
akumulatorowe

Piła szablasta G24RS

Odkurzacz ręczny G24HV

Cięcie 100 mm

Używany na mokro i na sucho

24V

WYMIANA
BEZ NARZĘDZI

PRĘDKOŚCI
0-2700 rpm

24V

Głębokość
cięcia

500ml 100ml

DREWNO: 100mm
PLASTIK: 60mm

POJEMNIK
NA KURZ

POJEMNIK
NA PŁYN

PROSTE

OPRÓŻNIANIE
FILTRÓW

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

G24RS

G24HV

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Predkość: 0-2700 rpm
Głębokość cięcia drewna: 100 mm
Głębokość cięcia stali: 60 mm
Wymiana ostrza nie wymaga użycia narzędzi

Możliwe odkurzanie na sucho i mokro
Płaska dysza
Proste opróżnianie filtrów
Pojemnik na kurz 500 ml
Pojemnik na płyn 100 ml
Maksymalny czas pracy (bateria 2 Ah): 20 min
Maksymalny czas pracy (bateria 4 Ah): 40 min

Zestawy

Zestawy

• G24RS: Sama piła, bez baterii, bez ładowarki (bateria
    pokazana w celach poglądowych – do kupienia osobno)
• G24RSK2: Piła z baterią 2 Ah oraz ładowarką i skrzynką.
• G24RS2X: Piła z 2 bateriami 2 Ah oraz ładowarką  i skrzynką.

• G24HV: Sam odkurzacz, bez baterii, bez ładowki.  
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Narzędzia
akumulatorowe

Lampa robocza G24WL

Sprężarka powietrza G24AC

90 lumenów

Ciśnienie do 8 bar

24V

24V

20

8

H
CZAS
PRACY

BAR

2L

ZBIORNIK

Light

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

Bateria pokazana na zdjęciu
w celach poglądowych do kupienia osobno

G24WL

G24AC

• 90 lumenów
• Czas pracy 20 godzin
• Kąt padania światła do 134° (4 możliwe pozycje)

•
•
•
•

Ciśnienie maksymalne: 8 bar
Zbiornik o pojemności 2 litrów
Działa bez użycia oleju
Wygodna złączka do montowania węża ciśnieniowego

Zestawy

Zestawy

• G24WL: Sama lampa, be z bate rii, be z ładowarki.                                                                          

• G24AC: Sama sprężarka, be z bate rii, be z ładowarki                                                                         
• G24ACK2: Sprężarka z baterią 2 Ah oraz ładowarką.

WWW.GREENWORKS.EU
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Kompresory
akumulatorowe

Kompresory akumulatorowe

2L

Bezolejowy 2.4 m³/h
24V Kompresor G24AC

2L

Bezolejowy 2.4 m³/h
40V Kompresor G40AC

Cechy

Cechy

• Przenośny,
    do użycia w każdym miejscu
• Duża bateria umożliwia  30 min.
    pracę urządzenia bez przerwy   
    ładowanie do pełna: 45 minut
• Waga: 6.5kg
• Maksymalne ciśnienie 8 Bar

• Przenośny,
    do użycia w każdym miejscu
• Duża bateria umożliwia  40 min.
    pracę urządzenia bez przerwy   
    ładowanie do pełna: 45 minut
• Waga: 6.5kg
• Maksymalne ciśnienie 8 Bar

Zestawy:

Zestawy:

• G24AC: Sam kompresor, bez baterii,
     bez ładowarki  (bateria pokazana  w celach
     poglądowych – do kupienia osobno)
• G24ACK2: Kompresor z baterią 2 Ah,  ładowarką.
• Zestaw końcówek, manometr.

• G40AC: Sam kompresor, bez baterii, bez ładowarki
    (bateria pokazana  w celach poglądowych
     – do kupienia osobno)
• G40ACK2: Kompresor z baterią 2 Ah, ładowarką.
• Zestaw końcówek, manometr.

Dane techniczne

Dane techniczne

Rodzaj

Kompresor - Bezolejowy

Rodzaj

Kompresor - Bezolejowy

Moc

24V

Moc

40V

Pojemność zbiornika

2 litry

Pojemność zbiornika

2 litry

I/min

40

I/min

40

Przepustowoś powietrza

2.4 m3/h

Przepustowoś powietrza

2.4 m3/h

Maksymalne ciśnienie

8 bar, 16 psi

Maksymalne ciśnienie

8 bar, 16 psi

HP

0.3

HP

0.3

Waga

6.5 kg

Waga

6.5 kg

Czas pracy

30 min.

Czas pracy

40 min.

Idealne dla profesjonalnych
oraz domowych użytkowników.
Kompresory Greenworks są
jednym z najbardziej użytecznych narzędzi jakie można mieć.

Kierowca
- Bądź bezpieczny. Teraz możesz zawsze utrzymać
ciśnienie w oponach na prawidłowym poziomie
Mechanik
- Nigdy nie pozwól przeciążonym lub rdzewiejącym
silnikom pokonać Cię ponownie. Klucze pneumatyczne, szlifierki ich czystość mają ogromne znaczenie dla wszystkich napraw i konserwacji silnika.
Stolarz
- Wyczyść swoje urządzenia: klucze udarowe, szlifierki, polerki, prace malarzy i dekoratorów, przygotuj
idealnie powierzchnię i maluj idealnie.
Wokół domu
- Zatkany zamek, pompowanie piłki, szybkie
czyszczenie - lista nie ma końca.
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Myjki ciśnieniowe
230V

Myjki ciśnieniowe 230V

Myjki ciśnieniowe
Co warto wiedzieć
Myjki ciśnieniowe Greenworks
przydają się przez cały rok.
Pomogą oczyścić samochód,
rower, meble ogrodowe, płoty,
kosze na śmieci, patio, drewniane werandy, kostkę brukową…
lista w zasadzie nie ma końca.

Na co zwracać uwagę:
Przede wszystkim na ciśnienie. Im wyższe
ciśnienie, z tym większą siłą zmyjesz brud.
Wysoka liczba barów oznacza wysokie
ciśnienie. W dalszej kolejności przyjrzyj
się mocy urządzenia – im większa, tym
lepsze osiągniesz efekty.
Dodatkowe funkcje:
Myjki ciśnieniowe Greenworks posiadają
wbudowane dodatkowe funkcje. Ponadto możesz dołączyć do nich akcesoria zewnętrze, np. przedłużone węże, końcówki
o różnych kształtach, płyny do czyszczenia.

Myjka ciśnieniowe
Akcesoria
Pełna oferta akcesoriów

Pistolet do modeli
G1, G2

Pistolet do modeli
G3, G4, G5 i G6

Pistolet do modeli
G7, G8

Wąż HP PVC długości 3,5,6,8m

Wąż HP dług.10 m
Nakładka do
(guma, stalowy splot) rozpylania chemii

Turbokońcówka
lancy do G7 i G8

Przedłużone lance
do G3, G4, G5 i G6

Regulowane końcówki lancy: G7 i G8

Turbo końcówka
do modeli G7 i G8

Regulowana końcówka (spray)

Obrotowa
końcówka

Przedłużenie do
czyszczenia

Końcówki czyszczące (8 i 12 cali)

Szczotka
nieruchoma
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Myjki ciśnieniowe 230V

G1

G2

Myjka ciśnieniowa
100 bar 1500 PSI

Myjka ciśnieniowa
100 bar 1600 PSI
GPWG2

GPWG1
W zestawie

W zestawie

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka strumieniowa,
Nakładka do rozpylania chemii
3-metrowy wąż HP PVC

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka strumieniowa,
Obrotowa końcówka
Nakładka do rozpylania chemii
5-metrowy wąż HP PVC

G1

G2

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody
• Pracuje w pionie i w poziomie

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody
• Pracuje w pionie i w poziomie

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer modelu

GPWG1

Numer modelu

GPWG2

Maksymalne ciśnienie

100 bar

Maksymalne ciśnienie

110 bar

Wydajność tłoczenia wody

350 l

Wydajność tłoczenia wody

400 l

Moc silnika

1300 W

Moc silnika

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Kabel elektryczny
Klasa ochrony
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5m
IPX5-S1

Kabel elektryczny
Klasa ochrony

1400 W

5m
IPX5-S1

Myjki ciśnieniowe 230V

G3

G4

Myjka ciśnieniowa
120 bar 1740 PSI

Myjka ciśnieniowa
130 bar 1900 PSI
GPWG4

GPWG3

W zestawie

W zestawie

•
•
•
•
•
•

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka spray
Obrotowa końcówka
Nakładka do rozpylania chemii
6-metrowy wąż HP PVC

•
•
•
•
•
•

G3

G4

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody
• Pracuje w pionie i w poziomie

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody
• Pracuje w pionie i w poziomie

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka spray
Obrotowa końcówka
Nakładka do rozpylania chemii
6-metrowy wąż HP PVC

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer modelu

GPWG3

Numer modelu

GPWG4

Maksymalne ciśnienie

120 bar

Maksymalne ciśnienie

130 bar

Wydajność tłoczenia wody

400 l

Wydajność tłoczenia wody

420 l

Moc silnika

1500 W

Moc silnika

1700 W

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Kabel elektryczny
Klasa ochrony

5m
IPX5-S1

Kabel elektryczny
Klasa ochrony

5m
IPX5-S1
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Myjki ciśnieniowe 230V

G5

G6

Myjka ciśnieniowa
140 bar 2050 PSI

Myjka ciśnieniowa
140 bar 2050 PSI
GPWG6

GPWG5
W zestawie

W zestawie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka spray
Obrotowa końcówka
Wbudowany zbiornika na płyn
8-metrowy wąż HP PVC

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka spray
Obrotowa końcówka
Wbudowany zbiornik na płyn
8-metrowy wąż HP PVC

G5

G6

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody
• Pracuje w pionie i w poziomie

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody
• Pracuje w pionie i w poziomie

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer modelu

GPWG5

Numer modelu

GPWG6

Maksymalne ciśnienie

140 bar

Maksymalne ciśnienie

140 bar

Wydajność tłoczenia wody

420 l

Wydajność tłoczenia wody

440 l

Moc silnika

2000 W

Moc silnika

2100 W

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Kabel elektryczny
Klasa ochrony
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5m
IPX5-S1

Kabel elektryczny
Klasa ochrony

5m
IPX5-S1

Myjki ciśnieniowe 230V

G7

Myjka ciśnieniowa
150 bar 2200 PSI

G8

Myjka ciśnieniowa
130 bar 1900 PSI
GPWG8

GPWG7

W zestawie

W zestawie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
Regulowana końcówka spray
Obrotowa końcówka
Wbudowany zbiornika na płyn
10-metrowy wąż HP PVC

Pistolet do myjki,
Przedłużona lanca,
regulowana końcówka spray
Obrotowa końcówka
Wbudowany zbiornika na płyn
10-metrowy wąż HP PVC

G7

G8

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa tarczowa
      z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
      głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
      gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody

• 3 osiowe tłoki wykonane ze stali nierdzewnej, pompa
    tarczowa z aluminiową głowicą
• Tłoki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór obejściowy z funkcją uruchomienia
    głowicy pompy
• System całkowitej blokady – automatycznie wyłącza pompę,
    gdy włącznik nie jest przekręcony
• Uniwersalny silnik z ochroną termiczną
• Szybkie podłączenie narzędzia
• Możliwość sprawdzenia filtru wody

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer modelu

GPWG7

Numer modelu

GPWG2

Maksymalne ciśnienie

150 bar

Maksymalne ciśnienie

160 bar

Wydajność tłoczenia wody

450 l

Wydajność tłoczenia wody

480 l

Moc silnika

2500 W

Moc silnika

3000 W

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalna temperatura wody

50 st. C

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Maksymalne ciśnienie wody

10 bar

Kabel elektryczny
Klasa ochrony

5m
IPX5-S1

Kabel elektryczny
Klasa ochrony

5m
IPX5-S1
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Wyłączny dystrybutor firmy
Greenworkstools w Polsce:

ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno
Kontakt handlowy:
greenworks@action.pl
Serwis / Testowanie produktów
24 miesiące gwarancji door-to-door
www.serwis.greenworks-d2d.pl
Nazwy firm, produktów oraz znaki towarowe zamieszczone w katalogu należą do ich prawnych
właścicieli. Zastrzegamy sobie możliwość błędów w składzie i druku katalogu. Oferta ważna do
wyczerpania zapasów magazynowych, nie dłużej jednak niż do czasu obowiązywania oferty.
Ilustracje zawarte w katalogu, kolory, opisz oraz obudowy mogą się różnić od rzeczywistości. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego,
w szczególności nie tworzy żadnych zobowiązań i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

www.greenworkstools.eu

