
Komplet narzędzi  
ogrodowych
BD-33822

 � łopatka szeroka z miarką głębokości
 � łopatka wąska z miarką głębokości
 � mini grabki
 � podkładka pod kolana o wymiarach 400 x 180 x 20 mm, 
wykonana z wysokiej jakości materiału EVA

Ręczne narzędzia ogrodowe

TM



Zestaw: sekator dwuręczny 530 mm,  
sekator jednoręczny 200 mm
BD-32824

 � sekator ogrodowy 530 mm z ostrzem ze stali węglowej z powłoką antyadhezyjną, 
grubość cięcia do 30 mm, ze wzmocnionymi, ergonomicznymi rękojeściami

 � lekki sekator 200 mm z ostrzem ze stali węglowej z powłoką antyadhezyjną,  
przeznaczony do przycinania gałęzi do średnicy 15 mm

Sekator dwuręczny 680 mm
BD-32212

 � sekator ogrodowy 680 mm, z ostrzem ze stali  
węglowej z powłoką antyadhezyjną, 

 � wzmocnione, ergonomiczne rękojeści
 � grubość cięcia do 30 mm, 

Piła kabłąkowa 530 mm
BD-33617

 � ostrze wykonane z wysokiej  
jakości stali węglowej

 � ergonomiczny uchwyt zapewniający  
ochronę dłoni

Nożyce do żywopłotu 660 mm
BD-32310

 � faliste ostrze wykonane z wysokiej jakości stali węglowej
 � ramiona o zwiększonej wytrzymałości z ergonomicznymi  
gumowanymi uchwytami

 � zderzaki absorbujące uderzenie 
 � grubość cięcia do 6 mm



Narzędzia do przycinania i prac pielęgnacyjnych w ogrodzie

Sekator dźwigniowy 200 mm
BD-32131

 � ostrze wykonane z wysokiej jakości stali węglowej z powłoką tytanową 
 � ergonomiczny uchwyt chroniacy palce, z gumowym  
antypoślizgowym wykończeniem 

 � wzmocniona siła cięcia uzyskana dzięki  
systemowi zapadek

 � grubość cięcia 15 mm

Zestaw sekatorów 200 mm
BD-32122

 � ostrze wykonane z wysokiej jakości stali  
węglowej z powłoką antyadhezyjną

 � ergonomiczny gumowany uchwyt
 � mechanizm zamykający
 � grubość cięcia do 15 i 18 mm

Siekiera 600 g
BD-33531

 � głowica wykonana z wysokiej  
jakości stali węglowej

 � wytrzymały trzonek z włókna szklanego
 � długość całkowita siekiery 365 mm

Składana piła do gałęzi 200 mm
BD-33642

 � ostrze 150 mm, do wydajnego  
cięcia w dwie strony, wykonane ze stali weglowej SK5

 � ergonomiczny miękki uchwyt z blokadą zamknięcia

 � ostrze wykonane z wysokiej jakości stali wę-
glowej z powłoką antyadhezyjną

 � ostrze obracane 360°, ustawiane  
w 8 pozycjach 

 � ergonomiczny uchwyt dodatkowo  
zapewniający ochronę dłoni

 � grubość cięcia 1 mm
 � długość narzędzia 360 mm

Obrotowe  nożyce do przycinania trawy 
BD-32422



Akcesoria do nawadniania

Komplet przyłączy do węży 
ogrodowych ½” 
BD-34291

 � akcesoria przeznaczone  
do węży Ø 13–15 mm

 � szybkozłączka 
 � szybkozłączka z funkcją  
auto stop

 � reparator do łączenia węży
 � adapter do kranów:  
G½”  i G¾”

Zestaw: 2 pistolety zraszające
BD-34271

 � pistolet prosty z płynnie regulowaną szerokością  
strumienia wody 

 � pistolet z ośmioma funkcjami strumienia wody
 � wygodne antypoślizgowe, gumowane uchwyty
 � jednoręczna obsługa start–stop  

Komplet akcesoriów do węży 
ogrodowych ½” 
BD-34290

 � akcesoria przeznaczone do węży Ø 13–15 mm
 � szybkozłączka 
 � szybkozłączka z funkcją auto stop
 � adapter do kranów: G½” i G¾”
 � końcówka zraszająca  
z regulacją  
strumienia  
wody

Dystrybucja w Polsce:
P. S. TRADING STOLKER PETER S. J.  

ul.Południowa 2, Ołtarzew,  
05-850 Ożarów Mazowiecki , Polska

tel  +48 22  863 11 00
fax +48 22  392 43 00

narzedzia@pstrading.com.pl
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