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3g a r d e n a  b a t t e r i p r o d u k t e r

1. Vilket projekt ska du utföra?

Grässkötsel Busk- och  
trädvård

18V POWER FOR ALL Batterisystem
Ett batteri för mer än 100+ produkter.

Produkt med integrerat batteri

Rengöring Pumpa vatten

2. Batterisystem eller integrerat batteri?

Välj en GARDENA produkt från vårt sortiment.

GARDENA gör valet enkelt

Mer information på sidan 36.

Integrerat Li-lon batteri 
för lättare uppgifter. 

Kraftfull 
passion från 
GARDENA
ETT batterisystem för alla dina 
trädgårdsprojekt

GARDENA erbjuder ett brett sortiment av batteridrivna 
produkter för all typ av trädgårdsarbete: Skötsel av 
rabatter och gräsmattor, trimning av häck, träd och 
buskar. Men även produkter för bevattning av plantor med 
hjälp av GARDENA pumpar, rengöring med AquaClean 
och beskärningsverktyg. Alla verktyg tillåter kraftfullt 
och sladdfritt arbete där du behöver det. Verktyg med 
litiumjonbatterier säkerhetsställer lång livslängd och är 
uppladdningsbart utan minneseffekt.

ERFARENHET AV 
BATTERIPRODUKTER

MER  
ÄN

ÅR
S

18V för olika typer av jobb.

Mer information på sidan 4.
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Batteridriven häcksax
Bekväm och kraftfull för små 

och medelstora häckar

Batteridriven  
teleskopisk stångsåg 

För sågning av grenar på hög  
höjd från marknivå

Batterigräsklippare PowerMax 
Kraftfull och effektiv för gräsmattor 

mellan 150-350  m²

Batteridrivna trimmers 
För perfekta gräskanter och 
ytor som är svåråtkomliga

Batterigräsklippare HandyMower 
Lätt, kompakt och enkel att använda – perfekt 

för små gräsmattor upp till 50 m²

Batteridriven lövblås 
Kraftfull och snabb städning – 

runt huset och i trädgården

Batteridriven mellantryckstvätt 
Perfekt för rengöring runtom huset  

och i trädgården

Batteridrivna pumpar 
Kraftfullt och månsidigt 
sätt att pumpa vatten

Batteridriven teleskopisk 
häcksax 

För klippning av höga häckar  
från marknivå

ETT batteri till olika uppgifter  
i hemmet och i trädgården
18V POWER FOR ALL Batterisystem

Batteridriven  
teleskopisk grensax 

För enkel kapning av grenar 
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///Bilder Shooting Marco/// 
Bilder werden eingebaut sobald wir diese 
zur Verfügung gestellt bekommen

7g a r d e n a  b a t t e r i p r o d u k t e r

TBD MAX

Batterisystemet  
POWER FOR ALL
POWER FOR ALL alliansen förändrar sättet att tänka

POWER FOR ALL alliansen är en av de största batteriallianserna från ledande tillverkare över hela 
världen för ditt hem och din trädgård. 

Enade i ETT 18V batterisystem
Ett batterisystem för fler än 100 verktyg från ledande hem- och  
trädgårdsvarumärken.

Batterisystemet 18V POWER FOR ALL gör det enkelt att arbeta 
inomhus och utomhus. Som den ledande trädgårdsexperten gör 
GARDENA det flexibelt att använda ett batteri till alla batteridrivna 
produkter för trädgården. Alla 18V produkter är försedda med 
LED-indikator, och POWER FOR ALL batterierna, laddarna och 
produkterna erbjuder en stor variation och kompatibilitet med övriga 
varumärken i alliansen.

Upptäck mer på  
gardena.se
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98 g a r d e n a  b a t t e r i p r o d u k t e rg a r d e n a  b a t t e r i p r o d u k t e r

Fördelarna i korthet

En av de största batterisystemen med flera olika varumärken.

Stor variation  
för produkter till hem och trädgård.

Flexibelt system  
som kan utökas med verktyg från många olika
varumärken.

Spara utrymme. 
Spara pengar.
Skydda miljön.

100% kompatibilitet 
inom POWER FOR ALL alliansen.*

* Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li  
 bara kompatibel med batterityp 1,5 Ah–3,0 Ah.

Fördelarna med GARDENAs 18V POWER FOR batteriprodukter

LED-indikator 
Se alltid laddningsnivån vid användning.

Ledande trädgårdsexpert 
Alla GARDENAs produkter är lätta,  
hållbara och har kort uppladdningstid.

Kompatibelt 
med alla POWER FOR ALL batterier. 

3 års garanti* 

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.  
 Undantag gäller batterier och laddare (om det säljs med produkten). Garantivillkor  
 på gardena.com/warranty.
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1110 g a r d e n a  b a t t e r i p r o d u k t e rg a r d e n a  b a t t e r i p r o d u k t e r

Välj en produkt.
 
Det enklaste är att köpa GARDENAs kompletta set. Baspaketen innehåller,  
ett batteri och en laddare.

Har du redan ett POWER FOR ALL  
batteri hemma?

Du kan köpa GARDENAs produkter utan batteri, och använda batteriet och 
batteriladdaren du redan har hemma. 

Kom igång med GARDENA  
18V batterisystem

Utöka ditt batterisystem med fler 
GARDENA produkter i framtiden.  

Om du redan har ett produktkit eller ett POWER FOR ALL batteri, 
kan du utöka ditt system utifrån dina behov.

Det finns två sätt att köpa  
GARDENAs batteriprodukter:  

Komplett set
Produkt, batteri och laddare inkluderat – perfekt för första 
användning av batterisystemet POWER FOR ALL.

Solo – utan batteri
Endast produkten – perfekt om du redan har ett kompatibelt 
POWER FOR ALL batteri och laddare hemma.

Komplett Set

Solo – utan batteri

Använd ett batteri till alla dina POWER FOR ALL produkter.
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13g r ä s s k ö t s e l

Batteridrivna Gräsklippare & Trimmers
För perfekt klippta gräsmattor
En välskött och frisk gräsmatta är målet med alla trädgårdar runtom 
i världen. Rätt grässkötsel är nyckeln för att hålla den grön och 
fin. GARDENAs batteridrivna gräsklippare och trimmers ger dig ett 
utmärkt klippresultat. 

Grässkötsel

Set

HandyMower 22/18V P4A 
Komplett

HandyMower 22/18V P4A 
Utan batteri

m2 per drifttid 50 m2 Se detaljer på sid. 34–35

Klippbredd 22 cm

Innehåll Inkl. systembatteri P4A PBA 18 V/45, Inkl. laddare P4A AL 1810 CV –

Ref.nr 14620-20 14620-55

Batteridrivna gräsklipparen HandyMower 22/28V P4A
Perfekt för små trädgårdar upp till 50 m2. Den lätta och kompakta designen gör 
klippningen lika enkel och smidig som att dammsuga vardagsrummet.

LÄTT OCH ENKEL ATT ANVÄNDA
Klipp där du aldrig förr kunnat klippa –  
i trånga passager och under låga hinder 

INGET ATT TÖMMA 
Inget behov av att tömma gräsklippet – 
sparar tid och ansträngning 

MULCHINGBLAD 
Klipper gräset så fint, att du kan 
lämna gräsresterna och använda 
som naturligt gödsel

SPARAR UTRYMME  
VID FÖRVARING 
Med kompakt storlek

LED-INDIKATOR 
Ger dig information om batteriets 
laddningsnivå

EN- ELLER TVÅHANDS- 
MANÖVRERING
För flexibel användning

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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1514 g r ä s m a t t e v å r dg r ä s m a t t e v å r d

Våra nya batteridrivna gräsklippare är lättanvända, ergonomiska och tillförlitliga.
Gräsklipparen klipper din gräsmatta med precision och det klippta gräset samlas effektivt in.  
Välj den produkt som passar dig. 

Nya gräsklippare till  
GARDENAs batterisortiment
Kraftfulla och pålitliga. Ge din gräsmatta den skötsel den behöver. 

Upptäck fördelarna med de nya batteridrivna gräsklipparna

Perfekt klippning,  
effektiv gräsuppsamling
Jämn och ren gräsklippning med 
betydligt mer gräs i gräsuppsamlaren.

Kraftfull motor
Högpresterande och effektiv för  
bästa klippresultat, även vid  
frekvent användning.

ErgoTec & ErgoTec Plus
För enkel och bekväm användning  
och flexibel manövrering.

QuickFit Plus
Central höjdjustering – för enkel 
justering av klipphöjden.

EFFEKTIV GRÄSUPPSAMLING 
Tack vare guidad luftcirkulation 
samlas och packas gräsklippet 
betydligt bättre i gräsuppsamlaren 

LÄTT OCH KOMPAKT
Enkel att transportera och kräver 
minimalt förvaringsutrymme

HÅLLBAR OCH STARK 
BORSTFRI MOTOR
För en kraftfull prestanda 

PERFEKT RESULTAT 
För en ren och jämn 
gräsmatta

PERFEKT FÖR SMÅ OCH 
KOMPLEXA GRÄSMATTOR
Upp till 150 m²

ENKEL ATT MANÖVRERA
Gör det enkelt att komma åt på 
mindre utrymmen

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag  
 gäller batterier och laddare (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Nya PowerMax 30/18 V P4A 
Enkel och kompakt storlek. Stora resultat på mindre gräsmattor 
upp till 150 m2

KRAFTFULLT P4A BATTERI
1 x 18 V Li-Ion/4.0 Ah 

NYHET
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1716 g r ä s m a t t e v å r d g r ä s m a t t e v å r d

KRAFTFULLT BATTERI
2 x 18 V Li-Ion/4.0 Ah = 36 V  
Två kraftfulla P4A batterier är 
inkluderade i komplett set

LED-INDIKATOR I 
HANDTAGET
Se laddningsnivån tydlig 
under hela klippningen

DRIVS AV EN  
HÅLLBAR OCH  
KRAFTFULL  
BORSTFRI MOTOR

FLEXIBEL, TILLFÖR-
LITLIG OCH KOMPAKT 
STORLEK

ERGOTEC-HANDTAG
Ergonomiskt utformad för  
bekväm användning

EFFEKTIV UPPSAMLING 
Betydligt mer gräs i uppsamlaren 
tack vare guidad luftcirkulation 

JÄMN KLIPPNING VARJE GÅNG
För gräsmattor upp till 200 m²

QUICKFIT PLUS –  
CENTRAL HÖJDJUSTERING
Höjdjustering i 4 steg med ett 
knapptryck, 35-65 mm

Batterigräsklippare PowerMax 32/18 V P4A
Mångsidig och kraftfull.  
För gräsytor upp till 200 m2

KRAFTFULLT P4A BATTERI
1 x 18 V Li-Ion/4.0 Ah 

NYHET Batterigräsklippare PowerMax 37/36 V P4A
Kraftfull och bekväm. Premiumvård för din gräsmatta.  
För gräsytor upp till 350 m2

ERGOTEC PLUS HANDTAG
Ergonomiskt utformad för flexibel 
användning

FÖR PERFEKT  
KLIPPRESULTAT
Med precisionskniv för perfekt 
resultat. För större gräsytor upp  
till 350 m2

EFFEKTIV UPPSAMLING
Betydligt mer gräs i uppsamlaren  
tack vare guidad luftcirkulation

QUICKFIT PLUS –  
CENTRAL HÖJDJUSTERING
Höjdjustering i 4 steg med ett
knapptryck, 35–65 mm

TELESKOPISKT  
HANDTAG
Passar alla användare  
oavsett längd

FÄLLBART HANDTAG
Ihopfällbar för praktisk 
förvaring 

LED-INDIKATOR I  
HANDTAGET
Se laddningsnivån tydlig  
under hela klippningen

NYHET

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare    
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Set NYHET NYHET Set NYHET NYHET

Batterigräsklippare  
PowerMax 30/18V P4A 
Komplett Set

Batterigräsklippare  
PowerMax 30/18V P4A  
Utan batteri

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/18V P4A 
Komplett Set

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/18V P4A  
Utan batteri

Rekommenderad gräsarea 150 m2 max. Se detaljer på sid. 34–35 200 m2 max. Se detajer på sid. 34–35

Klippbredd 30 cm 32 cm

Uppsamlingsvolym uppsamlare 25 l 30 l

Central klipphöjdsinställning 3 steg 35 / 50 / 65 mm 4 steg 35 / 45 / 55 / 65 mm

Leverans Inkl. batteri P4A PBA 18V/72,  
inkl. laddare P4A AL 1810 CV

– Inkl. batteri P4A PBA 18V/72,  
inkl. laddare P4A AL 1810 CV

–

Ref.nr. 14630-20 14630-55 14632-20 14632-55

Set Set NYHET NYHET
 

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/36V P4A 
Komplett Set

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/36V  
Utan batteri

Batterigräsklippare  
PowerMax 37/36V P4A 
Komplett set

Batterigräsklippare  
PowerMax 37/36V P4A  
Utan batteri

Rekommenderad gräsarea 200 m2 max. Se detaljer på sid. 34–35 350 m2 max. Se detaljer på sid. 34–35

Klippbredd 32 cm 37 cm

Uppsamlingsvolym uppsamlare 30 l 45 l

Central klipphöjdsinställning 10 steg 20–60 mm 4 steg 35 / 45 / 55 / 65 mm

Leverans Inkl. 2 x batterier P4A PBA 18V/45, 
inkl. snabbladdare P4A AL 1830 CV

– Inkl. 2 x batterier P4A PBA 18V/72, 
inkl. snabbladdare P4A AL 1830 CV

–

Ref.nr. 14621-20 14621-55 14638-20 14638-55

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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KRAFTFULLT BATTERI
2 x 18 V Li-Ion/4.0 Ah = 36 V  
Två kraftfulla P4A batterier är 
inkluderade i komplett set

LED-INDIKATOR I 
HANDTAGET
Se laddningsnivån tydlig 
under hela klippningen

DRIVS AV EN  
HÅLLBAR OCH  
KRAFTFULL  
BORSTFRI MOTOR

FLEXIBEL, TILLFÖR-
LITLIG OCH KOMPAKT 
STORLEK

ERGOTEC-HANDTAG
Ergonomiskt utformad för  
bekväm användning

EFFEKTIV UPPSAMLING 
Betydligt mer gräs i uppsamlaren 
tack vare guidad luftcirkulation 

JÄMN KLIPPNING VARJE GÅNG
För gräsmattor upp till 200 m²

QUICKFIT PLUS –  
CENTRAL HÖJDJUSTERING
Höjdjustering i 4 steg med ett 
knapptryck, 35-65 mm

Batterigräsklippare PowerMax 32/18 V P4A
Mångsidig och kraftfull.  
För gräsytor upp till 200 m2

KRAFTFULLT P4A BATTERI
1 x 18 V Li-Ion/4.0 Ah 

NYHET Batterigräsklippare PowerMax 37/36 V P4A
Kraftfull och bekväm. Premiumvård för din gräsmatta.  
För gräsytor upp till 350 m2

ERGOTEC PLUS HANDTAG
Ergonomiskt utformad för flexibel 
användning

FÖR PERFEKT  
KLIPPRESULTAT
Med precisionskniv för perfekt 
resultat. För större gräsytor upp  
till 350 m2

EFFEKTIV UPPSAMLING
Betydligt mer gräs i uppsamlaren  
tack vare guidad luftcirkulation

QUICKFIT PLUS –  
CENTRAL HÖJDJUSTERING
Höjdjustering i 4 steg med ett
knapptryck, 35–65 mm

TELESKOPISKT  
HANDTAG
Passar alla användare  
oavsett längd

FÄLLBART HANDTAG
Ihopfällbar för praktisk 
förvaring 

LED-INDIKATOR I  
HANDTAGET
Se laddningsnivån tydlig  
under hela klippningen

NYHET

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare    
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Set NYHET NYHET Set NYHET NYHET

Batterigräsklippare  
PowerMax 30/18V P4A 
Komplett Set

Batterigräsklippare  
PowerMax 30/18V P4A  
Utan batteri

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/18V P4A 
Komplett Set

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/18V P4A  
Utan batteri

Rekommenderad gräsarea 150 m2 max. Se detaljer på sid. 34–35 200 m2 max. Se detajer på sid. 34–35

Klippbredd 30 cm 32 cm

Uppsamlingsvolym uppsamlare 25 l 30 l

Central klipphöjdsinställning 3 steg 35 / 50 / 65 mm 4 steg 35 / 45 / 55 / 65 mm

Leverans Inkl. batteri P4A PBA 18V/72,  
inkl. laddare P4A AL 1810 CV

– Inkl. batteri P4A PBA 18V/72,  
inkl. laddare P4A AL 1810 CV

–

Ref.nr. 14630-20 14630-55 14632-20 14632-55

Set Set NYHET NYHET
 

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/36V P4A 
Komplett Set

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/36V  
Utan batteri

Batterigräsklippare  
PowerMax 37/36V P4A 
Komplett set

Batterigräsklippare  
PowerMax 37/36V P4A  
Utan batteri

Rekommenderad gräsarea 200 m2 max. Se detaljer på sid. 34–35 350 m2 max. Se detaljer på sid. 34–35

Klippbredd 32 cm 37 cm

Uppsamlingsvolym uppsamlare 30 l 45 l

Central klipphöjdsinställning 10 steg 20–60 mm 4 steg 35 / 45 / 55 / 65 mm

Leverans Inkl. 2 x batterier P4A PBA 18V/45, 
inkl. snabbladdare P4A AL 1830 CV

– Inkl. 2 x batterier P4A PBA 18V/72, 
inkl. snabbladdare P4A AL 1830 CV

–

Ref.nr. 14621-20 14621-55 14638-20 14638-55

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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Batteridriven Trimmer SmallCut 23/18V P4A
Extra lätt batteridriven trimmer för bekväm klippning av gräskanter.

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Trimmers för perfekta  
gräskanter
Extremt lätta och ergonomiska batteridrivna trimmers för  
små trädgårdar och gräskanter.

Extremt lätta och  
ergonomiska
Enkel och smidig klippning.

Perfekta klippresultat
Tack vare laserskurna blad av hög 
kvalitet.

LED-indikator
Visar laddningsnivån under hela 
klippningen.

Upptäck trimmerns fördelar

NYHET

GARDENAs batteridrivna Trimmer SmallCut 23/18V P4A hjälper dig att klippa gräskanter utan 
ansträngning, tack vare den låga vikten på endast 1,6 kg utan batteri. Det stora ergonomiska 
handtaget gör det extra lätt att hantera och använda trimmern. LED-indikatorn i handtaget visar 
laddningsnivån tydligt under hela klippningen. 

LED-INDIKATOR I HANDTAGET 
Visar laddningsnivån under hela 
klippningen

ENKEL FÖRVARING AV  
EXTRABLAD 
Alltid nära till hands

DRIFTTID MAX 40 MIN 
Med 2,0 Ah batteri. Ingår i komplett set

ROTORCUT BLAD 
För ett perfekt klippresultat

LÅG VIKT – 1,6 KG 
För bekväm användning

Set
 

 Set
 

 

Batteridriven 
Trimmer SmallCut 
23/18V P4A  
Komplett Set 

Batteridriven 
Trimmer SmallCut 
23/18V P4A  
Utan batteri

Batteridriven 
Trimmer EasyCut 
23/18V P4A  
Komplett Set

Batteridriven 
Trimmer EasyCut 
23/18V P4A  
Utan batteri

Trimmer  
ComfortCut 
23/18V P4A  
Komplett Set

Trimmer  
ComfortCut 
23/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid batteri 40 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

45 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

56 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

Trimmerhuvudet kan vinklas – – •

Batterikapacitet 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –

Övrigt Inkl. batteri P4A PBA 
18V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV, Inkl. 
5 RotorCut-reservblad

Inkl. 5 RotorCut- 
reservblad

Inkl. batteri P4A PBA 
18V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV, Inkl. 
5 RotorCut-reservblad

Inkl. 5 RotorCut- 
reservblad

Inkl. batteri P4A PBA 
18V/45, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV, Inkl. 
5 RotorCut-reservblad

Inkl. 5 RotorCut- 
reservblad

Ref.nr. 14702-20 14702-55 14700-20 14700-55 14701-20 14701-55

NYHETNYHET

LED
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Batteridriven Trimmer SmallCut 23/18V P4A
Extra lätt batteridriven trimmer för bekväm klippning av gräskanter.

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Trimmers för perfekta  
gräskanter
Extremt lätta och ergonomiska batteridrivna trimmers för  
små trädgårdar och gräskanter.

Extremt lätta och  
ergonomiska
Enkel och smidig klippning.

Perfekta klippresultat
Tack vare laserskurna blad av hög 
kvalitet.

LED-indikator
Visar laddningsnivån under hela 
klippningen.

Upptäck trimmerns fördelar

NYHET

GARDENAs batteridrivna Trimmer SmallCut 23/18V P4A hjälper dig att klippa gräskanter utan 
ansträngning, tack vare den låga vikten på endast 1,6 kg utan batteri. Det stora ergonomiska 
handtaget gör det extra lätt att hantera och använda trimmern. LED-indikatorn i handtaget visar 
laddningsnivån tydligt under hela klippningen. 

LED-INDIKATOR I HANDTAGET 
Visar laddningsnivån under hela 
klippningen

ENKEL FÖRVARING AV  
EXTRABLAD 
Alltid nära till hands

DRIFTTID MAX 40 MIN 
Med 2,0 Ah batteri. Ingår i komplett set

ROTORCUT BLAD 
För ett perfekt klippresultat

LÅG VIKT – 1,6 KG 
För bekväm användning

Set
 

 Set
 

 

Batteridriven 
Trimmer SmallCut 
23/18V P4A  
Komplett Set 

Batteridriven 
Trimmer SmallCut 
23/18V P4A  
Utan batteri

Batteridriven 
Trimmer EasyCut 
23/18V P4A  
Komplett Set

Batteridriven 
Trimmer EasyCut 
23/18V P4A  
Utan batteri

Trimmer  
ComfortCut 
23/18V P4A  
Komplett Set

Trimmer  
ComfortCut 
23/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid batteri 40 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

45 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

56 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

Trimmerhuvudet kan vinklas – – •

Batterikapacitet 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –

Övrigt Inkl. batteri P4A PBA 
18V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV, Inkl. 
5 RotorCut-reservblad

Inkl. 5 RotorCut- 
reservblad

Inkl. batteri P4A PBA 
18V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV, Inkl. 
5 RotorCut-reservblad

Inkl. 5 RotorCut- 
reservblad

Inkl. batteri P4A PBA 
18V/45, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV, Inkl. 
5 RotorCut-reservblad

Inkl. 5 RotorCut- 
reservblad

Ref.nr. 14702-20 14702-55 14700-20 14700-55 14701-20 14701-55

NYHETNYHET

LED
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Batteridrivna häcksaxar, grensaxar 
och stångsågar
Sladdlösa och bekväma produkter 
som är enkla att använda
 
Med GARDENAs batteridrivna häcksaxar 18V kan du klippa små och 
medelstora häckar utan ansträngning. För högre häckar och träd 
kan du använda de teleskopiska 18V-redskapen. Nu expanderar 
GARDENA sitt batteridrivna sortiment med grensaxar för enklare 
beskäring.

Häck- och 
trädvård

Set

NYHET NYHET

Set Set

Batteridriven 
häcksax EasyCut 
40/18V P4A  
Komplett Set

Batteridriven 
häcksax EasyCut 
40/18V P4A  
Utan batteri

Häcksax  
ComfortCut 
50/18V P4A  
Komplett Set

Häcksax  
ComfortCut 
50/18V P4A  
Utan batteri

Häcksax  
ComfortCut 
60/18V P4A  
Komplett Set

Häcksax  
ComfortCut 
60/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid max. 45 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

45 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

56 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

Bladlängd 40 cm 50 cm  60 cm

Övrigt Inkl. batteri P4A PBA 
18 V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV

– Inkl. batteri P4A PBA 
18 V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV

– Inkl. batteri P4A PBA 
18 V/45, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV

–

Ref.nr. 14733-20 14733-55 14730-20 14730-55 14731-20 14731-55

Batteridriven häcksax EasyCut 40/18V P4A
Kompakt, praktisk och väldigt lätt batteridriven  
häcksax för små och medelstora häckar.

LÄTT HÄCKSAX – 1,9 KG 
För bekväm användning 

ERGOTEC HANDTAG 
God ergonomi och bra 
balans

PRECISIONSSLIPADE BLAD
Ger ett perfekt snitt

DRIFTTID MAX 70 MIN
Med 2,0 Ah batteri. Ingår i komplett set

LED-INDIKATOR I HANDTAGET
Visar laddningsnivån under hela 
klippningen

Drivs av POWER FOR ALL batteri

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

NYHETVård av häckar
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Batteridrivna häcksaxar, grensaxar 
och stångsågar
Sladdlösa och bekväma produkter 
som är enkla att använda
 
Med GARDENAs batteridrivna häcksaxar 18V kan du klippa små och 
medelstora häckar utan ansträngning. För högre häckar och träd 
kan du använda de teleskopiska 18V-redskapen. Nu expanderar 
GARDENA sitt batteridrivna sortiment med grensaxar för enklare 
beskäring.

Häck- och 
trädvård

Set

NYHET NYHET

Set Set

Batteridriven 
häcksax EasyCut 
40/18V P4A  
Komplett Set

Batteridriven 
häcksax EasyCut 
40/18V P4A  
Utan batteri

Häcksax  
ComfortCut 
50/18V P4A  
Komplett Set

Häcksax  
ComfortCut 
50/18V P4A  
Utan batteri

Häcksax  
ComfortCut 
60/18V P4A  
Komplett Set

Häcksax  
ComfortCut 
60/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid max. 45 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

45 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

56 min max. Se detaljer på  
sid. 34–35

Bladlängd 40 cm 50 cm  60 cm

Övrigt Inkl. batteri P4A PBA 
18 V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV

– Inkl. batteri P4A PBA 
18 V/36, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV

– Inkl. batteri P4A PBA 
18 V/45, inkl. laddare 
P4A AL 1810 CV

–

Ref.nr. 14733-20 14733-55 14730-20 14730-55 14731-20 14731-55

Batteridriven häcksax EasyCut 40/18V P4A
Kompakt, praktisk och väldigt lätt batteridriven  
häcksax för små och medelstora häckar.

LÄTT HÄCKSAX – 1,9 KG 
För bekväm användning 

ERGOTEC HANDTAG 
God ergonomi och bra 
balans

PRECISIONSSLIPADE BLAD
Ger ett perfekt snitt

DRIFTTID MAX 70 MIN
Med 2,0 Ah batteri. Ingår i komplett set

LED-INDIKATOR I HANDTAGET
Visar laddningsnivån under hela 
klippningen

Drivs av POWER FOR ALL batteri

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

NYHETVård av häckar
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Set
 

 

Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A  
Komplett Set

Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid max. 100 min max. –

Räcklängd upp till 3,0 m

Övrigt Inkl. batteri P4A PBA 18 V/45, inkl. laddare P4A AL 1810 CV –

Ref.nr. 14732-20 14732-55

Set
 

 

Teleskopisk Stångsåg TCS 20/18V P4A  
Komplett Set

Teleskopisk Stångsåg TCS 20/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid max. 50 min max. –

Räcklängd upp till 4,0 m

Övrigt Inkl. batteri PBA 18 V/45 P4A, inkl. laddare AL 1810 CV, inkl. axelrem Inkl. axelrem

Ref.nr. 14770-20 14770-55

Batteridriven Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A
Bekväm klippning av högre häckar från marknivå. 

Batteridriven Teleskopisk Stångsåg TCS 20/18V P4A
Bra resultat med minimal ansträngning. 

TELESKOPISK
Bekväm klippning av höga häckar,  
man står säkert på marken

LED-INDIKATOR I HANDTAGET
Visar alltid laddningsnivån under 
klippning

LED-INDIKATOR  
I HANDTAGET
Visar alltid laddningsnivån under 
användning

VINKLINGSBART HUVUD
För att klippa höga häcktoppar från marknivå VINKLINGSBART HUVUD

För enkel kapning av grenar upp  
till 4 m från marken

SÅGSTOPP
Stödjer vid kapning på grenens  
undersida och skyddar kedjan  
vid sågning nära marken

ERGONOMISK
Extra greppbar yta för bekväm  
klippning av höga häcktoppar

ERGONOMISK
Extra greppbar yta för bekväm 
klippning av höga häcktoppar

Trädvård

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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Set
 

 

Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A  
Komplett Set

Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid max. 100 min max. –

Räcklängd upp till 3,0 m

Övrigt Inkl. batteri P4A PBA 18 V/45, inkl. laddare P4A AL 1810 CV –

Ref.nr. 14732-20 14732-55

Set
 

 

Teleskopisk Stångsåg TCS 20/18V P4A  
Komplett Set

Teleskopisk Stångsåg TCS 20/18V P4A  
Utan batteri

Drifttid max. 50 min max. –

Räcklängd upp till 4,0 m

Övrigt Inkl. batteri PBA 18 V/45 P4A, inkl. laddare AL 1810 CV, inkl. axelrem Inkl. axelrem

Ref.nr. 14770-20 14770-55

Batteridriven Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A
Bekväm klippning av högre häckar från marknivå. 

Batteridriven Teleskopisk Stångsåg TCS 20/18V P4A
Bra resultat med minimal ansträngning. 

TELESKOPISK
Bekväm klippning av höga häckar,  
man står säkert på marken

LED-INDIKATOR I HANDTAGET
Visar alltid laddningsnivån under 
klippning

LED-INDIKATOR  
I HANDTAGET
Visar alltid laddningsnivån under 
användning

VINKLINGSBART HUVUD
För att klippa höga häcktoppar från marknivå VINKLINGSBART HUVUD

För enkel kapning av grenar upp  
till 4 m från marken

SÅGSTOPP
Stödjer vid kapning på grenens  
undersida och skyddar kedjan  
vid sågning nära marken

ERGONOMISK
Extra greppbar yta för bekväm  
klippning av höga häcktoppar

ERGONOMISK
Extra greppbar yta för bekväm 
klippning av höga häcktoppar

Trädvård

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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Nya batteridrivna 
grensaxar
Bekväm klippning på olika höjder medan du 
står säkert på marken.

 
Set

NYHET NYHET

Set

NYHET
 

 

NYHET

Set

NYHET
 

 

NYHET

Batteridriven 
Grensax
EasyCut 110/18V 
P4A
Komplett Set

Batteridriven 
Grensax
EasyCut 110/18V 
P4A
Utan batteri

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
250/18V P4A
Komplett Set

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
250/18V P4A
Utan batteri

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
360/18V P4A
Komplett Set

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
360/18V P4A
Utan batteri

Snitt per drifttid 200 snitt Se detaljer sid. 34–35 200 snitt Se detaljer sid. 34–35 200 snitt Se detaljer sid. 34–35

Max grendiameter 28 mm 28 mm 28 mm

Övrigt Inkl. systembatteri 
PBA 18V/36 P4A, inkl. 
laddare AL 1810 CV

– Inkl. systembatteri 
PBA 18V/36 P4A, inkl. 
laddare AL 1810 CV

– Inkl. systembatteri 
PBA 18V/36 P4A, inkl. 
laddare AL 1810 CV

–

Ref.nr. 14772-20 14772-55 14774-20 14774-55 14776-20 14776-55

HÖG KVALITÉ
GARDENAs precisionsblad 
tillverkas i Tyskland

VINKLINGSBART KLIPPHUVUD 
För optimal klippvinkel

KROK 
För att ta bort lösa 
grenar i trädet

YTTERLIGARE FUNKTION 
Förlängningsrör för ytterligare
produktlängd (tillgänglig för
HighCut 360/18V) 

TELESKOPISKT SKAFT
Justera grensaxen efter 
klipphöjden

LED-INDIKATOR
Visar laddningsnivån 
under hela klippningen

KLIPP FÄRSKA GRENAR
Upp till 28 mm i diameter

EasyCut 110/18V P4A
Enkel beskäring av färskt trä, tät  
markvegetation och mindre träd.  
Total produktlängd 110 cm.

HighCut 250/18V P4A
Enkel beskäring av färskt trä.  
Justerbar längd mellan 210–250 cm.

HighCut 360/18V P4A
Enkel beskäring av färskt trä, även  
i trädkronor från marken utan stege.  
Justerbar längd mellan 320–360 cm.

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare   
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Upptäck fördelarna med de nya batteridrivna grensaxarna

NYHET
Batteridriven Grensax EasyCut 110/18V P4A och  
Batteridriven Stångsax HighCut 250/360 18V P4A 
Trädbeskäring med fint resultat och minimal ansträngning.

Bekväm klippning av buskar och träd på olika höjder upp till 5 m. De batteridrivna POWER FOR ALL redskapen 
gör jobbet smidigt och enkelt – klipp med ett knapptryck. Alla tre nya modeller har original GARDENA premium 
precisionsblad, tillverkade i Tyskland för perfekta snitt.

NYHET

+
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Nya batteridrivna 
grensaxar
Bekväm klippning på olika höjder medan du 
står säkert på marken.

 
Set

NYHET NYHET

Set

NYHET
 

 

NYHET

Set

NYHET
 

 

NYHET

Batteridriven 
Grensax
EasyCut 110/18V 
P4A
Komplett Set

Batteridriven 
Grensax
EasyCut 110/18V 
P4A
Utan batteri

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
250/18V P4A
Komplett Set

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
250/18V P4A
Utan batteri

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
360/18V P4A
Komplett Set

Batteridriven 
Teleskopisk
Stångsax HighCut 
360/18V P4A
Utan batteri

Snitt per drifttid 200 snitt Se detaljer sid. 34–35 200 snitt Se detaljer sid. 34–35 200 snitt Se detaljer sid. 34–35

Max grendiameter 28 mm 28 mm 28 mm

Övrigt Inkl. systembatteri 
PBA 18V/36 P4A, inkl. 
laddare AL 1810 CV

– Inkl. systembatteri 
PBA 18V/36 P4A, inkl. 
laddare AL 1810 CV

– Inkl. systembatteri 
PBA 18V/36 P4A, inkl. 
laddare AL 1810 CV

–

Ref.nr. 14772-20 14772-55 14774-20 14774-55 14776-20 14776-55

HÖG KVALITÉ
GARDENAs precisionsblad 
tillverkas i Tyskland

VINKLINGSBART KLIPPHUVUD 
För optimal klippvinkel

KROK 
För att ta bort lösa 
grenar i trädet

YTTERLIGARE FUNKTION 
Förlängningsrör för ytterligare
produktlängd (tillgänglig för
HighCut 360/18V) 

TELESKOPISKT SKAFT
Justera grensaxen efter 
klipphöjden

LED-INDIKATOR
Visar laddningsnivån 
under hela klippningen

KLIPP FÄRSKA GRENAR
Upp till 28 mm i diameter

EasyCut 110/18V P4A
Enkel beskäring av färskt trä, tät  
markvegetation och mindre träd.  
Total produktlängd 110 cm.

HighCut 250/18V P4A
Enkel beskäring av färskt trä.  
Justerbar längd mellan 210–250 cm.

HighCut 360/18V P4A
Enkel beskäring av färskt trä, även  
i trädkronor från marken utan stege.  
Justerbar längd mellan 320–360 cm.

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare   
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Upptäck fördelarna med de nya batteridrivna grensaxarna

NYHET
Batteridriven Grensax EasyCut 110/18V P4A och  
Batteridriven Stångsax HighCut 250/360 18V P4A 
Trädbeskäring med fint resultat och minimal ansträngning.

Bekväm klippning av buskar och träd på olika höjder upp till 5 m. De batteridrivna POWER FOR ALL redskapen 
gör jobbet smidigt och enkelt – klipp med ett knapptryck. Alla tre nya modeller har original GARDENA premium 
precisionsblad, tillverkade i Tyskland för perfekta snitt.

NYHET

+
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Batteridriven lövblås  
Kraftfull, låg vikt och smidig använd-
ning – när som helst och var som 
helst
Den nya, lätta och kompakta GARDENA batteridriven lövblås 
PowerJet 18V gör att städningen huset och i trädgården går 
snabbt.

Kraftfull 
Stark blåsfunktion med hög luftvolym  
per minut, hög blåshastighet och med  
mindre förlust av luftströmmar.

LED batteriindikator
Se alltid laddningsnivån under användning.

Låg vikt 
Ergonomiskt handtag kombinerat med  
låg vikt och bra balans ger en bekväm  
och enkel användning.

Justerbar hastighet 
Beroende på trädgårdens storlek, kan  
hastigheten ställas in med ett knapptryck. 

2-i-1 
Precisionsmunstycke för högre funktionalitet  
och flexibilitet. Garanterar optimal borttagning  
av all typ av smuts.

Enkel att förvara
Den kompakta designen gör produkten smidig  
att förvara på ett litet utrymme.

Set
 

 

Batteridriven lövblås PowerJet 18V P4A
Komplett Set

Batteridriven lövblås PowerJet 18V P4A
Utan batteri

Batteriets drifttid 13 – 23 min max. Se detaljer på sid. 34–35

Luftvolym 7,9 m³/min max.

Batteri inkluderat • –

Laddare inkluderad • –

Vikt 2,3 kg 1,8 kg

Övrigt Inkl. precisionsmunstycke, Inkl. systembatteri P4A PBA 18 V/45,  
Inkl. laddare P4A AL 1810 CV

Inkl. precisionsmunstycke

Ref.nr. 14890-20 14890-55

Batteridriven lövblås PowerJet P4A

PRECISIONSMUNSTYCKE
Förlänger munstycket för 
mer exakt arbete

ERGONOMISKT HANDTAG 
För bekväm användning

KRAFTFULL AXIALFLÄKT
Med mindre förlust av  
luftströmmar och hög  
luftvolym på 7,9m3/min 

STÖD UNDERTILL
För att kunna lägga 
ner maskinen lätt efter 
arbetet

EN AV MARKNADENS  
LÄTTASTE LÖVBLÅS
1,8 kg utan batteri

JUSTERBAR  
HASTIGHET

LED-INDIKATOR

Med ett komplett set har du den 
optimala kombinationen av drifttid och 
effekt. Med en perfekt balanserad 
maskin med låg vikt kan man enkelt ta 
sig an alla rengöringsjobb i trädgården.

Rengöring

Välj en soloprodukt utan batteri 
tillsammans med 18V 4,0 Ah 
systembatteri för 10% extra kraft 
och längre drifttid.

 Tips

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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Batteridriven lövblås  
Kraftfull, låg vikt och smidig använd-
ning – när som helst och var som 
helst
Den nya, lätta och kompakta GARDENA batteridriven lövblås 
PowerJet 18V gör att städningen huset och i trädgården går 
snabbt.

Kraftfull 
Stark blåsfunktion med hög luftvolym  
per minut, hög blåshastighet och med  
mindre förlust av luftströmmar.

LED batteriindikator
Se alltid laddningsnivån under användning.

Låg vikt 
Ergonomiskt handtag kombinerat med  
låg vikt och bra balans ger en bekväm  
och enkel användning.

Justerbar hastighet 
Beroende på trädgårdens storlek, kan  
hastigheten ställas in med ett knapptryck. 

2-i-1 
Precisionsmunstycke för högre funktionalitet  
och flexibilitet. Garanterar optimal borttagning  
av all typ av smuts.

Enkel att förvara
Den kompakta designen gör produkten smidig  
att förvara på ett litet utrymme.

Set
 

 

Batteridriven lövblås PowerJet 18V P4A
Komplett Set

Batteridriven lövblås PowerJet 18V P4A
Utan batteri

Batteriets drifttid 13 – 23 min max. Se detaljer på sid. 34–35

Luftvolym 7,9 m³/min max.

Batteri inkluderat • –

Laddare inkluderad • –

Vikt 2,3 kg 1,8 kg

Övrigt Inkl. precisionsmunstycke, Inkl. systembatteri P4A PBA 18 V/45,  
Inkl. laddare P4A AL 1810 CV

Inkl. precisionsmunstycke

Ref.nr. 14890-20 14890-55

Batteridriven lövblås PowerJet P4A

PRECISIONSMUNSTYCKE
Förlänger munstycket för 
mer exakt arbete

ERGONOMISKT HANDTAG 
För bekväm användning

KRAFTFULL AXIALFLÄKT
Med mindre förlust av  
luftströmmar och hög  
luftvolym på 7,9m3/min 

STÖD UNDERTILL
För att kunna lägga 
ner maskinen lätt efter 
arbetet

EN AV MARKNADENS  
LÄTTASTE LÖVBLÅS
1,8 kg utan batteri

JUSTERBAR  
HASTIGHET

LED-INDIKATOR

Med ett komplett set har du den 
optimala kombinationen av drifttid och 
effekt. Med en perfekt balanserad 
maskin med låg vikt kan man enkelt ta 
sig an alla rengöringsjobb i trädgården.

Rengöring

Välj en soloprodukt utan batteri 
tillsammans med 18V 4,0 Ah 
systembatteri för 10% extra kraft 
och längre drifttid.

 Tips

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean
AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

Mellantryckstvättar 
Kompakta och oberoende

Perfekt för rengöring av nästan allt runt 
huset och i trädgården:

Automatisk sugfunktion 
Kan dra upp vatten från ett djup upp  
till 2 m. Kan även kopplas till rent 
vatten. 

. Låg vikt och enkel 
hantering 
Lätt att använda.

Batteridriven mellantryckstvätt AquaClean 24//18V P4A
LED-INDIKATOR

SOFT-CLEAN-LÄGE
Drifttid /känsliga ytor, 3 steg: 
9/14/24 bar

FÖRVARING AV  
MUNSTYCKEN

Mellantryck: 24 bar
Vattenflöde: 250 l/h

0°/ 15° / 40° MUNSTYCKE
Justerbar riktning!Rengöring

Innovativ, kraftfull och smart mellantryckstvätt med många tillbehör 
så du kan starta direkt. Det spelar ingen roll om du ska tvätta bilen, 
terrassen eller utemöblerna - tack vare den smarta designen, den 
låga vikten på endast 1,5 kg och ergonomiska handtaget, gör 
mellantryckstvätten ditt jobb enklare. 

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Set
 

 

Batteridriven mellantryckstvätt
AquaClean 24/18 V P4A
Komplett Set

Batteridriven mellantryckstvätt
AquaClean 24/18V P4A
Utan batteri

Batteriets drifttid (Soft Clean) Hård (24 bar): 17 min max., Mjuk (14 bar): 22 min max.,  
Extra mjuk (9 bar): 45 min max.

Se detaljer sid. 34–35

Max. leveranskapacitet Hård (24 bar): 250 l/tim, Mjuk (14 bar): 200 l/tim, Extra mjuk (9 bar): 180 l/tim

Sugslangslängd 5 m

Max. inmatningstemperatur 45°C

Batteri/laddare inkluderat • –

Vikt 1,9 kg 1,5 kg

Övrigt Inkl. systembatteri P4A PBA 18 V/45, inkl. laddare P4A AL 1810 CV, inkl. 
munstycken på 0°, 15° och 40°, inkl. stav med lång räckvidd och kort 
räckvidd, inkl. OGS-anslutning för trädgårdsslang, inkl. 5 m sugslang med 
OGS-anslutningar och filter, inkl. 2 silikonskydd för små och stora batterier

Inkl. munstycken på 0°, 15° och 40°, inkl. stav med lång räckvidd och kort 
räckvidd, inkl. OGS-anslutning för trädgårdsslang, inkl. 5 m sugslang med 
OGS-anslutningar och filter, inkl. 2 silikonskydd för små och stora batterier

Ref.nr. 14800-20 14800-55

Justerbart vattentryck
Rätt tryck för alla material.
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AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean
AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

Mellantryckstvättar 
Kompakta och oberoende

Perfekt för rengöring av nästan allt runt 
huset och i trädgården:

Automatisk sugfunktion 
Kan dra upp vatten från ett djup upp  
till 2 m. Kan även kopplas till rent 
vatten. 

. Låg vikt och enkel 
hantering 
Lätt att använda.

Batteridriven mellantryckstvätt AquaClean 24//18V P4A
LED-INDIKATOR

SOFT-CLEAN-LÄGE
Drifttid /känsliga ytor, 3 steg: 
9/14/24 bar

FÖRVARING AV  
MUNSTYCKEN

Mellantryck: 24 bar
Vattenflöde: 250 l/h

0°/ 15° / 40° MUNSTYCKE
Justerbar riktning!Rengöring

Innovativ, kraftfull och smart mellantryckstvätt med många tillbehör 
så du kan starta direkt. Det spelar ingen roll om du ska tvätta bilen, 
terrassen eller utemöblerna - tack vare den smarta designen, den 
låga vikten på endast 1,5 kg och ergonomiska handtaget, gör 
mellantryckstvätten ditt jobb enklare. 

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.

Set
 

 

Batteridriven mellantryckstvätt
AquaClean 24/18 V P4A
Komplett Set

Batteridriven mellantryckstvätt
AquaClean 24/18V P4A
Utan batteri

Batteriets drifttid (Soft Clean) Hård (24 bar): 17 min max., Mjuk (14 bar): 22 min max.,  
Extra mjuk (9 bar): 45 min max.

Se detaljer sid. 34–35

Max. leveranskapacitet Hård (24 bar): 250 l/tim, Mjuk (14 bar): 200 l/tim, Extra mjuk (9 bar): 180 l/tim

Sugslangslängd 5 m

Max. inmatningstemperatur 45°C

Batteri/laddare inkluderat • –

Vikt 1,9 kg 1,5 kg

Övrigt Inkl. systembatteri P4A PBA 18 V/45, inkl. laddare P4A AL 1810 CV, inkl. 
munstycken på 0°, 15° och 40°, inkl. stav med lång räckvidd och kort 
räckvidd, inkl. OGS-anslutning för trädgårdsslang, inkl. 5 m sugslang med 
OGS-anslutningar och filter, inkl. 2 silikonskydd för små och stora batterier

Inkl. munstycken på 0°, 15° och 40°, inkl. stav med lång räckvidd och kort 
räckvidd, inkl. OGS-anslutning för trädgårdsslang, inkl. 5 m sugslang med 
OGS-anslutningar och filter, inkl. 2 silikonskydd för små och stora batterier

Ref.nr. 14800-20 14800-55

Justerbart vattentryck
Rätt tryck för alla material.
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Batteridrivna pumpar 
Ett oberoende och kraftfullt sätt att 
pumpa vatten
Använd gratis regnvatten från regnvattentunnan i din trädgård. 
Koppla ihop din tunna med GARDENA vattenslangar och spridare. 
Kan också användas för att pumpa ur en mindre uppblåsbar pool 
med vatten. Dessutom kan pumpen anslutas till en smart telefon 
för styrning när det inte finns eluttag i närheten.

Pumpar

Reglerbar pumpkraft
Med tre olika effektnivåer är det lätt  
att hitta balansen mellan pumpens  
prestanda och batteriets drifttid.  
Inbyggd timerfunktion – 5/10/15 
minuter.

Väderskyddat hölje
Batteriet och pumpen kan förvaras 
utomhus – höljet skyddar mot regn. 

Filtersystem
Integrerat mesh-filter för att skydda 
pumpen. Avtagbart för enkel rengöring.

2 m kabelanslutning
För flexibel och torr placering av 
batteriet.

Pump för regnvattentunna 2000/2 P4A

TELESKOPISKT 
ALUMINIUMRÖR
För enkel användning och 
flexibel anpassning 

LITEN PUMP, MYCKET KRAFT
2.000 l/h och 2,0 bar. Därför också 
lämplig för små vattenspridare

FILTERSYSTEM

REGLERVENTIL
För finjustering av pumpens prestanda, 
t.ex. för känsliga växter. Förhindrar 
resterande vattenflöde efter pumpen 
har stängts av 

FLEXIBEL ROSTFRI KROK 
För placering av batteriet direkt på 
regntunnan

FLATSUGNING NER TILL 5 MM 
Med borttagen bas

 

 
Set  

 
 

 

Set  
 

 

Dränkbar pump för rent 
vatten 2000/2 18V P4A Set
(2,5Ah batteri + standard-
laddare)

Dränkbar pump för rent 
vatten 2000/2 18V P4A  
Utan batteri

Pump för regnvattentunna 
2000/2 18V P4A Set (2,5Ah 
batteri + standardladdare)

Pump för regnvattentunna 
2000/2 18V P4A  
Utan batteri

Drifttid batteri 2,5 Ah Läge 1 (2,0 bar): 18 min max. 
Läge 2 (1,3 bar): 35 min max.  
Läge 3 (0,4 bar): 65 min max.

Se detaljer på sid. 34–35 Läge 1 (2,0 bar): 18 min max. 
Läge 2 (1,3 bar): 35 min max.  
Läge 3 (0,4 bar): 65 min max.

Se detaljer på sid. 34–35

Max. kapacitet 2.000 l/h 2.000 l/h

Max. pumphöjd/tryck 20 m/2,0 bar 20 m/2,0 bar

Övrigt Inkl. systembatteri P4A PBA  
18 V/45, inkl. laddare P4A AL  
1810 CV

– Inkl. systembatteri P4A PBA  
18 V/45, inkl. laddare P4A AL 
1810 CV

–

Ref.nr. 14600-20 14600-55 14602-20 14602-55

ENKEL ATT TRANSPORTERA 
Tack vare lätthanterad batteribehållare

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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Batteridrivna pumpar 
Ett oberoende och kraftfullt sätt att 
pumpa vatten
Använd gratis regnvatten från regnvattentunnan i din trädgård. 
Koppla ihop din tunna med GARDENA vattenslangar och spridare. 
Kan också användas för att pumpa ur en mindre uppblåsbar pool 
med vatten. Dessutom kan pumpen anslutas till en smart telefon 
för styrning när det inte finns eluttag i närheten.

Pumpar

Reglerbar pumpkraft
Med tre olika effektnivåer är det lätt  
att hitta balansen mellan pumpens  
prestanda och batteriets drifttid.  
Inbyggd timerfunktion – 5/10/15 
minuter.

Väderskyddat hölje
Batteriet och pumpen kan förvaras 
utomhus – höljet skyddar mot regn. 

Filtersystem
Integrerat mesh-filter för att skydda 
pumpen. Avtagbart för enkel rengöring.

2 m kabelanslutning
För flexibel och torr placering av 
batteriet.

Pump för regnvattentunna 2000/2 P4A

TELESKOPISKT 
ALUMINIUMRÖR
För enkel användning och 
flexibel anpassning 

LITEN PUMP, MYCKET KRAFT
2.000 l/h och 2,0 bar. Därför också 
lämplig för små vattenspridare

FILTERSYSTEM

REGLERVENTIL
För finjustering av pumpens prestanda, 
t.ex. för känsliga växter. Förhindrar 
resterande vattenflöde efter pumpen 
har stängts av 

FLEXIBEL ROSTFRI KROK 
För placering av batteriet direkt på 
regntunnan

FLATSUGNING NER TILL 5 MM 
Med borttagen bas

 

 
Set  

 
 

 

Set  
 

 

Dränkbar pump för rent 
vatten 2000/2 18V P4A Set
(2,5Ah batteri + standard-
laddare)

Dränkbar pump för rent 
vatten 2000/2 18V P4A  
Utan batteri

Pump för regnvattentunna 
2000/2 18V P4A Set (2,5Ah 
batteri + standardladdare)

Pump för regnvattentunna 
2000/2 18V P4A  
Utan batteri

Drifttid batteri 2,5 Ah Läge 1 (2,0 bar): 18 min max. 
Läge 2 (1,3 bar): 35 min max.  
Läge 3 (0,4 bar): 65 min max.

Se detaljer på sid. 34–35 Läge 1 (2,0 bar): 18 min max. 
Läge 2 (1,3 bar): 35 min max.  
Läge 3 (0,4 bar): 65 min max.

Se detaljer på sid. 34–35

Max. kapacitet 2.000 l/h 2.000 l/h

Max. pumphöjd/tryck 20 m/2,0 bar 20 m/2,0 bar

Övrigt Inkl. systembatteri P4A PBA  
18 V/45, inkl. laddare P4A AL  
1810 CV

– Inkl. systembatteri P4A PBA  
18 V/45, inkl. laddare P4A AL 
1810 CV

–

Ref.nr. 14600-20 14600-55 14602-20 14602-55

ENKEL ATT TRANSPORTERA 
Tack vare lätthanterad batteribehållare

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp. Undantag gäller batterier och laddare  
 (om det säljs med produkten). Garantivillkor på gardena.com/warranty.
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Startset – Batterier & laddare 

Sen 2021 erbjuder GARDENA tre POWER FOR ALL ALLIANCE-batterier: 2,0 Ah, 2,5 Ah och 4,0 Ah. Batterier 
med 3,0 Ah, 5,0 Ah och 6,0 Ah är dessutom tillgängliga inom alliansen. På så sätt kan alla hitta det perfekta 
batteriet för sitt arbete. Observera att 2,0 Ah-batteriet endast erbjuds i kompletta set och säljs inte som enskild 
produkt.

POWER FOR ALL-batterier är kompatibla med många andra verktyg i hemmet och i trädgården – vilket innebär 
att du inte längre behöver köpa ett batteri för varje produkt. Du sparar pengar och förblir flexibel hela tiden!
Alla GARDENAs verktyg är kompatibla med POWER FOR ALL-batterier. 

Översikt batterier

Systembatteri PBA 18V/36 
Låg vikt, för mindre projekt. 

 Tips 

Krångla inte till det!  
Har du hittat det perfekta 
redskapet hos GARDENA 
men inte ett lämpligt 
batteri?  
Köp ett komplett set, då ingår 
det ett rekommenderat batteri 
och laddare. 

Systembatteri PBA 18V/45 
För alla trädgårdsjobb, ett allround-

batteri till varje projekt. Perfekt balans 
mellan drifttid och vikt.

Systembatteri PBA 18V/72
För alla trädgårdsjobb, extra drifttid 

eller extra kraft.

 Tips 

Har du redan ett POWER FOR 
ALL-batteri hemma? 
Se över hur lång drifttid du kan 
få tillsammans med ett verktyg 
från GARDENA. Se om det 
passar projektet som ska göras  
i din trädgård.  
 
Få en överblick på nästa sida.

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Snabbladdare 
P4A AL 1830 
CV

System  
batteri P4A
PBA 18V/36

System  
batteri P4A 
PBA 18V/45 

System 
batteri P4A 
PBA 18V/72

Startset P4A
PBA 18V/45 + 
AL 1830 CV

Startset P4A
2 x PBA 
18V/45 + AL 
1830 CV

Startset P4A
PBA 18V/72 +  
AL 1830 CV

Batteriteknologi – Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Batterieffekt 18V 18V 18V 18V 18V 18V 18V

Batterikapacitet – 2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah

Full laddning med AL 1830 CV – 45 min 60 min 95 min 60 min 60 min 95 min

Ready to Go 80% laddning 
med AL 1830 CV

– 32 min 40 min 64 min 40 min 40 min 64 min

Vikt 400 g 360 g 360 g 600 g 760 g 1.120 g 1.000 g

Används för PBA 18V batterier 
och 14902, 
14903, 14905

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 
14731, 14732, 14770, 14800, 14890

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730,  
14731, 14732, 14770, 14800, 14890

Ref.nr. 14901-20 14902-20 14903-20 14905-20 14906-20 14907-20 14908-20
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Startset – Batterier & laddare 

Sen 2021 erbjuder GARDENA tre POWER FOR ALL ALLIANCE-batterier: 2,0 Ah, 2,5 Ah och 4,0 Ah. Batterier 
med 3,0 Ah, 5,0 Ah och 6,0 Ah är dessutom tillgängliga inom alliansen. På så sätt kan alla hitta det perfekta 
batteriet för sitt arbete. Observera att 2,0 Ah-batteriet endast erbjuds i kompletta set och säljs inte som enskild 
produkt.

POWER FOR ALL-batterier är kompatibla med många andra verktyg i hemmet och i trädgården – vilket innebär 
att du inte längre behöver köpa ett batteri för varje produkt. Du sparar pengar och förblir flexibel hela tiden!
Alla GARDENAs verktyg är kompatibla med POWER FOR ALL-batterier. 

Översikt batterier

Systembatteri PBA 18V/36 
Låg vikt, för mindre projekt. 

 Tips 

Krångla inte till det!  
Har du hittat det perfekta 
redskapet hos GARDENA 
men inte ett lämpligt 
batteri?  
Köp ett komplett set, då ingår 
det ett rekommenderat batteri 
och laddare. 

Systembatteri PBA 18V/45 
För alla trädgårdsjobb, ett allround-

batteri till varje projekt. Perfekt balans 
mellan drifttid och vikt.

Systembatteri PBA 18V/72
För alla trädgårdsjobb, extra drifttid 

eller extra kraft.

 Tips 

Har du redan ett POWER FOR 
ALL-batteri hemma? 
Se över hur lång drifttid du kan 
få tillsammans med ett verktyg 
från GARDENA. Se om det 
passar projektet som ska göras  
i din trädgård.  
 
Få en överblick på nästa sida.

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Snabbladdare 
P4A AL 1830 
CV

System  
batteri P4A
PBA 18V/36

System  
batteri P4A 
PBA 18V/45 

System 
batteri P4A 
PBA 18V/72

Startset P4A
PBA 18V/45 + 
AL 1830 CV

Startset P4A
2 x PBA 
18V/45 + AL 
1830 CV

Startset P4A
PBA 18V/72 +  
AL 1830 CV

Batteriteknologi – Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Batterieffekt 18V 18V 18V 18V 18V 18V 18V

Batterikapacitet – 2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah

Full laddning med AL 1830 CV – 45 min 60 min 95 min 60 min 60 min 95 min

Ready to Go 80% laddning 
med AL 1830 CV

– 32 min 40 min 64 min 40 min 40 min 64 min

Vikt 400 g 360 g 360 g 600 g 760 g 1.120 g 1.000 g

Används för PBA 18V batterier 
och 14902, 
14903, 14905

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 
14731, 14732, 14770, 14800, 14890

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730,  
14731, 14732, 14770, 14800, 14890

Ref.nr. 14901-20 14902-20 14903-20 14905-20 14906-20 14907-20 14908-20



3534 ö v e r s i k t  b a t t e r i e rö v e r s i k t  b a t t e r i e r

Systembatteri 
2.0 Ah  
PBA 18V/36

Systembatteri 
2.5 Ah  
PBA 18V/45

Systembatteri 
3.0 Ah

Systembatteri 
4.0 Ah 
PBA 18V/72

Systembatteri 
5.0 Ah 

Systembatteri 
6.0 Ah 

Batteridriven häcksax  
EasyCut 40/18V P4A
Ref.nr. 14733

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max

Häcksax
ComfortCut 50/18V P4A
Ref.nr. 14730

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Häcksax
ComfortCut 60/18V P4A
Ref.nr. 14731

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Pump för regnvattentunna
2000/2 18V P4A
Ref.nr. 14602

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22–78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Dränkbar pump för rent  
vatten 2000/2 18V P4A
Ref.nr. 14600

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22–78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Batteridriven mellantryckstvätt 
AquaClean 24/18V P4A
Ref.nr. 14800

13–31 min. max. 16–38 min. max. 19–46 min. max. 25–62 min. max. 31–130 min. max. 40–92 min. max.

Batteridriven lövblås
PowerJet 18V P4A
Ref.nr. 14890

10–18 min. max. 13–23 min. max.  15–25 min. max. 18–36 min. max.* 21–46 min. max.* 26–50 min. max.*

Utifrån val av batteri, hur lång är produktens drifttid?

Vi rekommenderar följande batteri

Systembatteri 
2.0 Ah  
PBA 18V/36

Systembatteri 
2.5 Ah  
PBA 18V/45

Systembatteri 
3.0 Ah

Systembatteri 
4.0 Ah 
PBA 18V/72

Systembatteri 
5.0 Ah 

Systembatteri 
6.0 Ah 

Batterigräsklippare  
PowerMax 30/18V P4A 
Ref.nr. 14630

50 m2 65 m2 75 m2 150 m2 190 m2 225 m2 

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/18V P4A 
Ref.nr. 14632

50 m2 60 m2 70 m2 200 m2 250 m2 300 m2

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/36V P4A
Ref.nr. 14621

160 m2 200 m2 240 m2 320 m2 400 m2 480 m2 

Batterigräsklippare  
PowerMax 37/36V P4A 
Ref.nr. 14638

120 m2 150 m2 170 m2 350 m2 400 m2 500 m2

HandyMower 22/18V P4A
Ref.nr. 14620

20 min. max. 50 m2 
25 min. max. 30 min. max. 40 min. max. 50 min. max. 60 min. max.

Batteridriven Trimmer  
SmallCut 23/18V P4A
Ref.nr. 14702

40 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Trimmer
EasyCut 23/18V P4A
Ref.nr. 14700

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Trimmer
ComfortCut 23/18V P4A
Ref.nr. 14701

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Batteridriven Grensax
EasyCut 110/18V P4A 
Ref.nr. 14772

400 Snitt 500 Snitt 600 Snitt 800 Snitt 1.000 Snitt 1.200 Snitt

Batteridriven Teleskopisk Stångsax
HighCut 250/18V P4A 
Ref.nr. 14774

400 Snitt 500 Snitt 600 Snitt 800 Snitt 1.000 Snitt 1.200 Snitt

Batteridriven Teleskopisk Stångsax
HighCut 360/18V P4A 
Ref.nr. 14776

400 Snitt 500 Snitt 600 Snitt 800 Snitt 1.000 Snitt 1.200 Snitt

* 10 % mer kraft
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Systembatteri 
2.0 Ah  
PBA 18V/36

Systembatteri 
2.5 Ah  
PBA 18V/45

Systembatteri 
3.0 Ah

Systembatteri 
4.0 Ah 
PBA 18V/72

Systembatteri 
5.0 Ah 

Systembatteri 
6.0 Ah 

Batteridriven häcksax  
EasyCut 40/18V P4A
Ref.nr. 14733

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max

Häcksax
ComfortCut 50/18V P4A
Ref.nr. 14730

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Häcksax
ComfortCut 60/18V P4A
Ref.nr. 14731

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Pump för regnvattentunna
2000/2 18V P4A
Ref.nr. 14602

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22–78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Dränkbar pump för rent  
vatten 2000/2 18V P4A
Ref.nr. 14600

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22–78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Batteridriven mellantryckstvätt 
AquaClean 24/18V P4A
Ref.nr. 14800

13–31 min. max. 16–38 min. max. 19–46 min. max. 25–62 min. max. 31–130 min. max. 40–92 min. max.

Batteridriven lövblås
PowerJet 18V P4A
Ref.nr. 14890

10–18 min. max. 13–23 min. max.  15–25 min. max. 18–36 min. max.* 21–46 min. max.* 26–50 min. max.*

Utifrån val av batteri, hur lång är produktens drifttid?

Vi rekommenderar följande batteri

Systembatteri 
2.0 Ah  
PBA 18V/36

Systembatteri 
2.5 Ah  
PBA 18V/45

Systembatteri 
3.0 Ah

Systembatteri 
4.0 Ah 
PBA 18V/72

Systembatteri 
5.0 Ah 

Systembatteri 
6.0 Ah 

Batterigräsklippare  
PowerMax 30/18V P4A 
Ref.nr. 14630

50 m2 65 m2 75 m2 150 m2 190 m2 225 m2 

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/18V P4A 
Ref.nr. 14632

50 m2 60 m2 70 m2 200 m2 250 m2 300 m2

Batterigräsklippare  
PowerMax 32/36V P4A
Ref.nr. 14621

160 m2 200 m2 240 m2 320 m2 400 m2 480 m2 

Batterigräsklippare  
PowerMax 37/36V P4A 
Ref.nr. 14638

120 m2 150 m2 170 m2 350 m2 400 m2 500 m2

HandyMower 22/18V P4A
Ref.nr. 14620

20 min. max. 50 m2 
25 min. max. 30 min. max. 40 min. max. 50 min. max. 60 min. max.

Batteridriven Trimmer  
SmallCut 23/18V P4A
Ref.nr. 14702

40 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Trimmer
EasyCut 23/18V P4A
Ref.nr. 14700

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Trimmer
ComfortCut 23/18V P4A
Ref.nr. 14701

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Batteridriven Grensax
EasyCut 110/18V P4A 
Ref.nr. 14772

400 Snitt 500 Snitt 600 Snitt 800 Snitt 1.000 Snitt 1.200 Snitt

Batteridriven Teleskopisk Stångsax
HighCut 250/18V P4A 
Ref.nr. 14774

400 Snitt 500 Snitt 600 Snitt 800 Snitt 1.000 Snitt 1.200 Snitt

Batteridriven Teleskopisk Stångsax
HighCut 360/18V P4A 
Ref.nr. 14776

400 Snitt 500 Snitt 600 Snitt 800 Snitt 1.000 Snitt 1.200 Snitt

* 10 % mer kraft
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Set

NYHET NYHET

Batteridriven Grässax ClassicCut Li Set Batteridriven Grässax med busktrimmer ComfortCut Li
Batteriets drifttid 50 min max. 80 min max. 

m per drifttid Max 800 m gräskant Max 1.400 m gräskant

Klippdiameter – –

Klippbredd 8 cm 8 cm

Övrigt Inkl. Hjul till batteridriven grässax, inkl. Teleskopiskt handtag, inkl. Knivskydd, 
inkl. USB-C kabel (Nätadapter ingår ej)

Inkl. Gräs- och buxbomskniv, inkl. Buskkniv, inkl. Knivskydd,  
inkl. USB-C kabel (Nätadapter ingår ej)

Ställbart komforthandtag – •

Ref.nr. 9886-20 9888-20

TBD MAX

Integrerade  
batteriverktyg  
för mindre  
trädgårdar
Den perfekta lösningen för trädgårdsarbeten  
i mindre trädgårdar, på terrassen eller balkongen. 
Få snygga gräsmattor och kanter med ett uppladdningsbart batteriverktyg. Förenkla 
trimning och klippning av buxbom, mindre häckar och buskar.
Vår batteridrivna handhållna dammsugare för inomhus- och utomhusbruk har justerbart 
handtag och kan städa bort både fuktigt och torrt material.

Kombinerad gräs- och
häcksax 2-i-1 
Alla ClassicCut Li och ComfortCut
Li går att konvertera till gräs-, 
buxbom- eller häcksax.

Knivbyte utan verktyg
Snabbt, enkelt och säkert –  
kniven byts enkelt efter varje 
användning.

Laddningsbart batteri
Praktisk laddning via USB-C kabel.

Vinklingsbart handtag
Säkrar ergonomisk och bekväm 
användning.

Gräsmattevård

ERGONOMISK 
För enkel hantering och bättre kontroll

VRIDBART HANDTAG 
Justerbar för den perfekta handpositionen

VINKLINGSBART 
HANDTAG

LADDNING MED USB-C

LED-INDIKATOR 
Visar tydligt batteristatus

GRÄSKNIV SLIRPLATTA 
För perfekt klippning och 
hög säkerhet

ENKELT BYTE AV BLAD 
Enkel och bekväm användning

Batteridriven Grässax med busktrimmer ComfortCut Li
Sladdlös, praktisk, kompakt och låg vikt – Perfekt för klippning av gräskanter, 
mindre buskar och buxbom.
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Set

NYHET NYHET

Batteridriven Grässax ClassicCut Li Set Batteridriven Grässax med busktrimmer ComfortCut Li
Batteriets drifttid 50 min max. 80 min max. 

m per drifttid Max 800 m gräskant Max 1.400 m gräskant

Klippdiameter – –

Klippbredd 8 cm 8 cm

Övrigt Inkl. Hjul till batteridriven grässax, inkl. Teleskopiskt handtag, inkl. Knivskydd, 
inkl. USB-C kabel (Nätadapter ingår ej)

Inkl. Gräs- och buxbomskniv, inkl. Buskkniv, inkl. Knivskydd,  
inkl. USB-C kabel (Nätadapter ingår ej)

Ställbart komforthandtag – •

Ref.nr. 9886-20 9888-20

TBD MAX

Integrerade  
batteriverktyg  
för mindre  
trädgårdar
Den perfekta lösningen för trädgårdsarbeten  
i mindre trädgårdar, på terrassen eller balkongen. 
Få snygga gräsmattor och kanter med ett uppladdningsbart batteriverktyg. Förenkla 
trimning och klippning av buxbom, mindre häckar och buskar.
Vår batteridrivna handhållna dammsugare för inomhus- och utomhusbruk har justerbart 
handtag och kan städa bort både fuktigt och torrt material.

Kombinerad gräs- och
häcksax 2-i-1 
Alla ClassicCut Li och ComfortCut
Li går att konvertera till gräs-, 
buxbom- eller häcksax.

Knivbyte utan verktyg
Snabbt, enkelt och säkert –  
kniven byts enkelt efter varje 
användning.

Laddningsbart batteri
Praktisk laddning via USB-C kabel.

Vinklingsbart handtag
Säkrar ergonomisk och bekväm 
användning.

Gräsmattevård

ERGONOMISK 
För enkel hantering och bättre kontroll

VRIDBART HANDTAG 
Justerbar för den perfekta handpositionen

VINKLINGSBART 
HANDTAG

LADDNING MED USB-C

LED-INDIKATOR 
Visar tydligt batteristatus

GRÄSKNIV SLIRPLATTA 
För perfekt klippning och 
hög säkerhet

ENKELT BYTE AV BLAD 
Enkel och bekväm användning

Batteridriven Grässax med busktrimmer ComfortCut Li
Sladdlös, praktisk, kompakt och låg vikt – Perfekt för klippning av gräskanter, 
mindre buskar och buxbom.
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GARDENA Service
Alltid på den säkra sidan
För mer detaljerad information om våra produkter, besök gardena.se. Där hittar du bland annat 
ett planeringsverktyg för bevattningssystem och pumpar som gör det enklare för dig att välja 
rätt produkt. Om du har några frågor gällande våra produkter, tillbehör eller reservdelar, kan vår 
kompetenta GARDENA Service hjälpa dig.

Om din produkt någon gång behöver repareras eller underhållas, erbjuder vi ett omfattande 
utbud av tjänster. Kontakta vår tekniska support om du har några frågor eller problem. Om  
du själv inte kan reparera din produkt, kan vårt servicecenter göra det åt dig. Om reparationen 
inte är lönsam eller teknisk genomförbar, kan vi erbjuda en ny produkt till ett rimligt pris  
(ej i orginalförpackning).

Kontakta GARDENA Service:

Telefon
036-14 60 02

Online
gardena.se/support

GARDENA
Drottninggatan 2 
SE-561 82 Huskvarna, Sverige

Rengöring 

EasyClean Li
Batteriets drifttid: 20 min max.

Kapacitet: 1.500 l/min max.

Ref.nr. 9339-20

Användningsområden 
• Inomhus och utomhus
• Torrt och fuktigt
• För finfördelat, grovt och fuktigt skräp
• För vardagsbruk

Häckskötsel

Set

Batteridriven Grässax med busktrimmer
ComfortCut Li

Batteriets drifttid 80 min max.

m2 per drifttid Max 1.400 m gräskant

Bladlängd 12 cm

Ergonomiskt handtag •

Övrigt Inkl. Gräs- och buxbomskniv, inkl. Buskkniv, inkl. Knivskydd,  
inkl. USB-C kabel (Nätadapter ingår ej) 

Stötskydd –

Ref.nr. 9888-20
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GARDENA Service
Alltid på den säkra sidan
För mer detaljerad information om våra produkter, besök gardena.se. Där hittar du bland annat 
ett planeringsverktyg för bevattningssystem och pumpar som gör det enklare för dig att välja 
rätt produkt. Om du har några frågor gällande våra produkter, tillbehör eller reservdelar, kan vår 
kompetenta GARDENA Service hjälpa dig.

Om din produkt någon gång behöver repareras eller underhållas, erbjuder vi ett omfattande 
utbud av tjänster. Kontakta vår tekniska support om du har några frågor eller problem. Om  
du själv inte kan reparera din produkt, kan vårt servicecenter göra det åt dig. Om reparationen 
inte är lönsam eller teknisk genomförbar, kan vi erbjuda en ny produkt till ett rimligt pris  
(ej i orginalförpackning).

Kontakta GARDENA Service:

Telefon
036-14 60 02

Online
gardena.se/support

GARDENA
Drottninggatan 2 
SE-561 82 Huskvarna, Sverige

Rengöring 

EasyClean Li
Batteriets drifttid: 20 min max.

Kapacitet: 1.500 l/min max.

Ref.nr. 9339-20

Användningsområden 
• Inomhus och utomhus
• Torrt och fuktigt
• För finfördelat, grovt och fuktigt skräp
• För vardagsbruk

Häckskötsel

Set

Batteridriven Grässax med busktrimmer
ComfortCut Li

Batteriets drifttid 80 min max.

m2 per drifttid Max 1.400 m gräskant

Bladlängd 12 cm

Ergonomiskt handtag •

Övrigt Inkl. Gräs- och buxbomskniv, inkl. Buskkniv, inkl. Knivskydd,  
inkl. USB-C kabel (Nätadapter ingår ej) 

Stötskydd –

Ref.nr. 9888-20


