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18 volt løvblæser:  
kraftfuld og støjsvag

Kraftfuld
hurtig fjernelse af blade og snavs  
fra pladser og veje

Perfekt forhold mellem effekt  
og driftstid
35 min. med batteri LiHD 18 V / 10,0 Ah

Præcis dosering af blæsekraft 
med trinløst justerbar lufthastighed

Meget miljøvenlig og støjsvag
kan også bruges i støjfølsomme områder

Luftmængde op til 650 m3/h
Lufthastighed op til 150 km/h
Lydeffektniveau 89 dB
Vægt (uden batteri) 2,1 kg

Full-service prisgruppe FS2

Leveres uden batteri og lader
Best.nr. 601607850
EAN 4061792-176492

18 volt løvblæser 
LB 18 LTX BL

Leveres inkl.

excl. moms

TILBUD 

  898,-
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 2x 18 volt plæneklipper:  
Græsslåning op til 800 m

Støjsvag
plæneklipper til effektiv græsslåning,           
opsamling og bioklip op til 800 m2 grunde

Opsamling
efter ønske kan det afklippede græs kastes 
bagud og opsamles i sækken eller det           
bliver bioklippet

Stærk 
kulfri motor med stor skærekapacitet og     
lang drifttid

Nem 
indstilling af snithøjden i 7 trin

Klippebredde 46 cm
Klippehøjde fra - til 25 - 80 mm
Volumen opsamlingssæk 55 liter
Vægt (uden batteri) 24,5 kg

Full-service prisgruppe FS4

Leveres uden batteri og lader
Best.nr. 601606850
EAN 4061792-176690

2x18 volt plæneklipper 
RM 36-18 LTX BL 46

2

BIO-KLIP
ELLER 

OPSAMLINSGSÆK

KOMPAKT 
OPBEVARING

excl. moms

TILBUD 

  2.348,-
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2 i 1
busktrimmer til præcis beskæring af buske   
og græstrimmer til kanter

Quick
Metabo Quick-system til lynskift af de to     
knive uden brug af værktøj

Resultater 
Fineste klipperesultater med laserskårne,    
diamantslebne knive

Lav vægt 
og meget rolig gang sikrer arbejde, der      
ikke trætter, og skåner helbredet

18 volt busktrimmer og græstrimmer
SGS 18 LTX Q

18 volt busktrimmer og græstrimmer:  
1 maskine - 2 muligheder

Leveres uden batteri og lader
Best.nr. 601609850
EAN 4061792-185074

Buskkniv skærelængde 20 cm
Buskkniv skæretykkelse Ø 8 mm
Græskniv skærebredde 11,5 cm
Vægt (uden batteri) 0,8 kg

Full-service prisgruppe FS1

excl. moms

TILBUD 

  598,-
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Alsidig
i brug med dobbelt trådspole til græs-      
trimning eller kniv til krat og buske

Quick
skift af tråd uden brug af værktøj, uden at 
tage spolen af eller åbne den

Stærk 
kulfri motor med stor skærekapacitet og     
lang drifttid

Fleksibel 
i brug med trinløs styring af hastigheden 
0-6.000 o/min.

Diameter skærecirkel 40 cm
Tråddiameter Ø 2 mm
Håndtag D-greb
Vægt (uden batteri) 4,3 kg

Full-service prisgruppe FS4

2x18 volt buskrydder
FSD 36-18 LTX BL 40

Leveres uden batteri og lader
Best.nr. 601610850
EAN 4061792-176669

2 x 18 volt buskrydder:  
kompakt og støjsvag

excl. moms

TILBUD 

  1.398,-
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18 volt hækkeklipper

Dødmandskontakt: 
øjeblikkelig frakobling af maskinen, 

når kontakten slippes

18 volt hækkeklipper
AHS 18-55 V SOLO

excl. moms

TILBUD 

  998,-
Leveres uden batteri og lader
Best.nr. 600463850
EAN 4007430-243058

Klippelængde 53 cm
Klippekapacitet Ø 18 mm
Elektronisk knivlynstop på 0,3 sekund
Vægt (med batteri) 3,9 kg

Full-service prisgruppe FS4

Gennemtænkte snit!


