
 מכסחת דשא נטענת רבת עוצמה 80V גוף בלבד –  מקבילה לעוצמה של מכסחת בנזין	 
5 כ"ס – מתאימה לכיסוח דשא לשטחים של עד 2,500 מ"ר.

רוחב כיסוח – "21 )54 ס"מ(.	 
סיפון ממתכת.	 
מנוע ללא פחמים ) Brushless ( בעל אחריות ל- 10 שנים.	 
למנוע חיישן מומנט היודע לזהות שינויים בעומס על הלהב ובכך מווסת את עוצמת המנוע 	 

בהתאם – דבר החוסך באנרגיית הסוללה, מאריך את זמן העבודה ומאריך את חיי המנוע.
למכסחת ידית הרמה משותפת לכל ארבעת הגלגלים בעלת 7 מצבי גובה כיסוח. 	 
מ- 28 מ"מ עד 80 מ"מ.	 
 המכסחת בעלת שלושה מצבי עבודה: פליטה אחורית 	 

לשק האיסוף. פליטה צידית ומצב גריסה של הדשא.
נפח שק איסוף: 50 ליטר.	 
 זמן עבודה: 30 דק' עם סוללה 2.0Ah טעונה במלואה.	 

          60 דק' עם סוללה 4.0Ah טעונה במלואה.
למכסחת יכולת כיסוח דשא גם בשיפועים תלולים מאד.	 
ידית מתקפלת בקלות לאחסון קל ומהיר.	 
 עלות אחזקה נמוכה, ללא שאיפת עשן ואדי דלק, ללא זיהום אוויר 	 

ופעולה שקטה באופן מיוחד.
 המכסחת מתאימה לשימוש באופן מיוחד באזורים 	 

הדורשים שקט כגון: קמפוסים, בתי חולים, בתי ספר ועוד.
 אין עלות אחזקה, ללא שאיפת עשן ואדי דלק, ללא רעידות 	 

2,500 ש"ח ופעולה שקטה באופן מיוחד.

מק"ט 99551

1,200 ש"ח 

מק"ט 99552

1,600 ש"ח 

מק"ט 99553

מכסחת דשא

מסור שרשרת נטען ורב עוצמה, גוף בלבד – החזק מסוגו בעולם – לשימוש 	 
מקצועי – מקביל למסור בנזין בנפח 45 סמ"ק. אורך להב "18 )46 ס"מ(.

 	.OREGON מחזיק שרשרת ושרשרת תוצרת
מערכת שימון אוטומטית.	 
מנוע ללא פחמים ) Brushless ( בעל אחריות ל- 10 שנים.	 
למנוע חיישן מומנט היודע לזהות שינויים בעומס על השרשרת ובכך מווסת את 	 

 עוצמת המנוע.
בהתאם – דבר החוסך באנרגיית הסוללה, מאריך את זמן העבודה ומאריך את 

חיי המנוע.
מסוגל לבצע כ-150 חיתוכים עם סוללה אחת של 2.0Ah הטעונה במלואה.	 
30% תוספת במומנט ועוצמת רעידות נמוכה ב- 70% ביחס למסור בנזין בנפח 45 	 

סמ"ק 2 פעימות.
מהירות שרשרת: 11.2 מ/שניה.	 
זמן עבודה: 35 דק' עם סוללה 2.0Ah טעונה במלואה.	 
                 70 דק' עם סוללה 4.0Ah טעונה במלואה.	 
הפעלה חשמלית קלה ופשוטה ללא צורך במשיכת חבל התנעה ובעיות התנעה.	 
קל משקל: רק 6 ק"ג.	 
מעצור בטיחות חשמלי.	 
מתג בטיחות לניתוק המסור.	 
עלות אחזקה נמוכה, ללא שאיפת עשן ואדי דלק, ללא זיהום אוויר ופעולה 	 

שקטה באופן מיוחד.
המסור מתאים לשימוש באופן מיוחד באזורים הדורשים שקט כגון: קמפוסים, 	 

בתי חולים, בתי ספר ועוד.

מסור שרשרת

 מפוח עלים נטען ורב עוצמה, גוף בלבד – לשימוש מקצועי –	 
80V – מקביל למפוח מוטורי 32 סמ"ק.

מנוע ללא פחמים ) Brushless ( בעל אחריות ל- 10 שנים.	 
למנוע חיישן מומנט היודע לזהות שינויים בעומס על המנוע ובכך מווסת את 	 

עוצמת המנוע בהתאם – דבר החוסך באנרגיית הסוללה, מאריך את זמן 
העבודה ומאריך את חיי המנוע.

שלוש מהירויות עבודה עם וויסות מהירות אלקטרוני.	 
מהירות זרימת אוויר מקסימלית: 200 קמ"ש.	 
נפח זרימת אוויר מקסימלי: 850 מ"ק/שעה.	 
עוצמת רעש: 60dB בלבד.	 
בעל מבנה מאוזן וארגונומי לשימוש קל ונח.	 
זמן עבודה: 20 דק' עם סוללה 2.0Ah טעונה במלואה.	 
                40 דק' עם סוללה 4.0Ah טעונה במלואה.	 
משקל: 3.5 ק"ג.	 
 עלות אחזקה נמוכה, ללא שאיפת עשן ואדי דלק, ללא זיהום אוויר 	 

ופעולה שקטה באופן מיוחד.
 המפוח מתאים לשימוש באופן מיוחד באזורים הדורשים שקט 	 

כגון: קמפוסים, בתי חולים, בתי ספר ועוד.

מפוח עלים

 גוזם גדר חיה נטען ורק עוצמה, גוף בלבד– 80V – לשימוש מקצועי 	 
מקביל לגוזם מוטורי בנפח 32 סמ"ק אך קל ממנו בהרבה.

אורך להבים 61 ס"מ )"24(.	 
להבי לייזר בעלי פעולה דו כיוונית.	 
יכולת חיתוך ענפים עד לקוטר של 3.3 ס"מ )33 מ"מ(	 
מנוע ללא פחמים )Brushless( בעל אחריות ל- 10 שנים.	 
למנוע חיישן מומנט היודע לזהות שינויים בעומס על הלהבים ובכך 	 

 מווסת את עוצמת המנוע בהתאם – דבר החוסך באנרגיית הסוללה, 
מאריך את זמן העבודה ומאריך את חיי המנוע.

ידית אחיזה עם יכולת צידוד של 180 מעלות בחמישה מצבי עבודה 	 
שונים.

גיר מקצועי לעבודה מאומצת.	 
מהירות להבים: 3,400 מהלכים בדקה.	 
זמן עבודה: 70 דק' עם סוללה 2.0Ah טעונה במלואה.	 
                 110 דק' עם סוללה 4.0Ah טעונה במלואה.	 
 עלות אחזקה נמוכה, ללא שאיפת עשן ואדי דלק, ללא זיהום אוויר 	 

ופעולה שקטה באופן מיוחד.
הגוזם מתאים לשימוש באופן מיוחד באזורים הדורשים שקט כגון: 	 

קמפוסים, בתי חולים, בתי ספר ועוד.

 גוזם גדר חיה

1,900 ש"ח 

מק"ט 99550



 עוצמה אדירה שזמינה תמיד   ללא זיהום אוויר ואדי דלק רעילים 
  פחות רעש, פחות רעידות   ללא צורך בדלק  זמן טעינה מהיר 

מאד  מנועי Brushless - ללא פחמים עם אחריות ל- 10 שנים
 ללא תחזוקה   סוללות תוצרת Panasonic - יפן עם אחריות לשנתיים

ט.ל.ח   |   ראה תנאים להרחבת האחריות משנה לשנתיים בתעודת האחריות המצורפת לכלי  |  המחירים ו/או הנתונים טכניים 
יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת  | המחירים לצרכן כוללים מע"מ  |  גופי הכלים יסופקו תמיד ללא סוללה וללא מטען 

שאותם יש לקנות בנפרד  |  תמונות הסוללות המורכבות על הכלים שבתמונות הינן להמחשה בלבד.

אוניקובסקי מעוז בע”מ 
www.green-works-tools.co.il :טלפון חינם: 1-800-2-66660  | פקס: 03-9060894 | אתר

מטען 80Vחרמש – קוצץ קנטים

חרמש קוצץ קנטים רב עוצמה, גוף בלבד – 80V – מקביל בעוצמתו 	 
לחרמש מוטורי 45 סמ"ק

קוטר חיתוך עם חוט ניילון 41 ס"מ ) "16(	 
קוטר חוט ניילון: 2 מ"מ	 
קסטה אוטומטית.	 
יכולת עבודה עם להב ממתכת – כלול.	 
מנוע ללא פחמים ) Brushless ( בעל אחריות ל- 10 שנים.	 
 למנוע חיישן מומנט היודע לזהות שינויים בעומס על המנוע 	 

 ובכך מווסת את עוצמת המנוע בהתאם – דבר החוסך באנרגיית הסוללה, 
מאריך את זמן העבודה ומאריך את חיי המנוע.

ידית אחיזה לנוחות מיירבית בעבודה.	 
מנוע עליון לאיזון מושלם. 30% יותר מומנט ו- 70% פחות רעידות.	 
זמן עבודה: 45 דק' עם סוללה 2.0Ah טעונה במלואה	 
                 90 דק' עם סוללה 4.0Ah טעונה במלואה	 
 עלות אחזקה נמוכה, ללא שאיפת עשן ואדי דלק, 	 

ללא זיהום אוויר ופעולה שקטה באופן מיוחד.

מטען מהיר המיועד לטעינת סוללות 80V למגוון סוללות בקיבולת שונה	 

1,800 ש"ח 

מק"ט 99554

640 ש"ח 

מק"ט 99557

640 ש"ח 

מק"ט 99555

 80V 2.0Ah סוללה

17 דק' טעינה = 80% טעינת סוללה	 
28 דק' טעינה = 100% טעינת סוללה	 

מערכת DigPro מותקנת בכל הכלים. מד מומנט 
המווסת את הכוח העובר למנוע בהתאם להתנגדות 

למנוע. )חיסכון בסוללה והגדלת זמן העבודה(.

המהפכה הירוקה
סוללה אחת למגוון כלים!סוללה אחת למגוון כלים!

המהפכה הירוקה
עכשיו ולראשונה בישראל


