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Yksinkertaisesti 
tehokas: 72V Akku

PAREMPI  SINULLE,  PUUTARHALLE JA 
YMPÄRISTÖLLE

Uusi huippumoderni 72V akkuteknologia 
- kehitetty yksinomaan Wolf Gartenille. Se 
on erittäin voimakas, hiljainen, ympäristöy-
stävällinen ja vaatii vain vähän huoltoa. Ei 
enää häiritseviä johtoja. Wolf Garten - akku-
koneet ja on ilo tehdä töitä.



Kiinnität akun helposti kaikkiin laitteisiin 
kahdella klikkauksella. Akut ovat käyttö-
valmiita. Ilmanvaihtojärjestelmä estää 
ylikuumenemisen ja takaa pidemmän 
käyttöiän ja turvallisen latauksen.

Lataus  kestää vain yhden tunnin - se on 
markkinoiden nopeimpia latureita.

Erittäin Kestävä | Ei Muisti Ilmiötä | Ei Pur-

kautumista | Taloudellinen, hiljainen | Ympä-

ristöystävällinen | Erit-

täin kätevä ja kevyt

Sama akku kaikki-
in laitteisiin



Kerää ja silppuaa



Jos jatkojohdot häiritsevät, on akkukäyttöinen laite oikea 
valinta. Yhtä joustava käyttää kuin bensiinikoneet, mutta 
ilman melua ja hajua. Akkuleikkurilla saat liikkumavaraa 
ahtaisiin paikkoihin.

CCM-voit vaihtaa keräyksen, silp-
puamisen tai leikkaamisen välillä 
vain nappia kääntämällä.

Turvatoiminto - toimii vain avai-
mella.

Integroitu täyttöpinnan näyttö. 
Kerääjien tilavuus 30 l, 40 l, 45 l .

Ergonominen ja tilaa säästävä, 
pehmeä kahva, pikalukoilla 
helposti säädettävä ja kokonaan 
taitettava.

 > Tehokas, huoltovapaa 72V moottori
 > ACC-järjestelmällä ruoho lentää kerääjään optimaalisesti
 > 6 leikkuukorkeutta, säätö 25-75mm
 > Näyttää jäljellä olevan akun varauksen
 > Suositeltu leikkuuala  -300 m2, 300 – 500 m2, 500 – 800 m2

 > Leikkuuleveys: 34 cm, 37 cm, 40 cm
 > Paino 14 kg, 17 kg, 18 kg

72V LI-ION POWER  
34 | 37 | 40

Mukana tulee akku ja laturi



Uutuus!
Monipuolinen ja 
helppo käyttää



72V akulla trimmaat ruohoa pitkään. Leikkuupäähän voit 
kiinnittää suojuksen klipseillä. Se estää leikkuujätteen 
lentämisen kauemmas.

 > Voit asentaa trimmeriin myös terän. Siimaa ei tarvitse poistaa.
 > Käyttöaika yli 60 minuuttia
 > Mukana täysi varustus kuten varaterä, leikkuupään suojus, 

siimäpää ja olkahihna.

Pehmeä kahva lisää mukavuutta.Teleskooppirungolla säädät yk-
silöllisen työskentelykorkeuden.

Kääntyvä runkoputkiCCM - täysin suljettu leikkuupää. 

72V LI-ION POWER 30 T

Akku ja laturi myydään erikseen



Mukavuutta leik-
kaamiseen



Kevyt runko, 5 asentoinen 180 astetta kääntyvä terä. 
Työskentelyaika yli 60 minuuttia. Latausaika noin 60 
minuuttia.

 > Ergonominen, kevyt ja ohut muotoilu
 > Kestävät, tarkkuushiotut terät
 > Läpinäkyvä käden suojus
 > Terän pituus: 55 cm
 > Hammasväli: 26 mm
 > Paino 4,5 kg Akulla
 > Työskentelyaika yli 60 min

Terän suojan avulla leikkaat 
turvallisesti. Voit ripustaa laitteen 
koukkuun säilytysta varten.

Pehmeä kädensija, optimaalinen 
pito.

Kallistusmekanismi helposti sää-
dettävissä. Kädet aina optimaali-
sessa asennossa.

72V LI-ION POWER 55 H

Elektroninen ylikuormitussuoja 
estää teriä tai moottoria vahingo-
ittumasta.

Akku ja laturi myydään erikseen



Poistaa tehokkaas-
ti sekä kuivat että 
märät lehdet



Pääset tehokkaasti eroon lehdistä. Kaksi erilaista helposti 
vaihdettavaa puhallusputkea.

 > Helppo työskennellä kumartumatta
 > Tehokas puhallus
 > Ilman nopeus: 240 km/h
 > Ilmamäärä: 750 m3/h
 > Työskentelyaika yli 60 minuuttia
 > Mukana kaksi puhallusputkea ja olkahihna

Integroitu kaavin - poistat helposti 
märät ja liimaantuneet lehdet.

Tehokas ilmankulku

Lyhyellä putkella maksimi ilman-
nopeus

Pehmeä kädensija, turbo-asento 
tuo lisää tehoa, 36V asennolla sää-
stät akkua. Helppo vaihtaa napin 
painalluksella.
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Akku ja laturi myydään erikseen



   www.WOLF-Garten.de
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