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     Wiosenne porządki     Wiosenne porządki

P262
Motyka

Motyka do spulchniania gleby, rozbijania grudek

Ułatwia przygotowanie gleby przed zasianiem

Ostrze wykonane z hartowanej stali

28,93PLN*

L

315 mm

224

Do wszelkiego rodzaju prac związanych   
z przygotowywaniem gleb, ziemi, nawozów, zapraw itp.

Wykonana z hartowanej stali

32,61PLN*

L

370 mm

306

Do nieniszczącego korzeni spulchniania i wietrzenia 
podłoża w celu absorpcji powietrza, ciepła i wody

Pomocny przy zwalczaniu chwastów 

Ostrze wykonane z hartowanej stali

29,17PLN*

L

315 mm

210

P264
Kultywator ręczny

Do spulchniania i wietrzenia podłoża

Ostrze wykonane z hartowanej stali

28,83PLN*

L

320 mm

199

P266
Grabki małe

Uniwersalne narzędzie do różnych prac

Ostrze do spulchniania ziemi, do rozbijania grud ziemi lub 
do pielenia chwastów

Dwuzębowe grabie do spulchniania i wietrzenia podłoża

Ostrze wykonane z hartowanej stali

30,03PLN* L

315 mm

231

P267
Motyka

Do przygotowania podłoża, siania i sadzenia

Szeroka motyka do spulchniania twardego podłoża  
i do pielenia

Zakończona ostro do wyciągania bruzd zasiewu i roślin 

Ostrze wykonane z hartowanej stali

30,03PLN* L

325 mm

235

P268
Motyka

P263
Kielnia/Rydel
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Do spulchniania, czyszczenia i wyrównywania podłoża przed 
sadzeniem roślin

Do zbioru na małych powierzchniach warzyw korzonkowych, takich 
jak rzodkiewki lub marchewki

Ostrze wykonane z hartowanej stali

27,94PLN*

L

300 mm

199

P270
Widełki

Specjalne narzędzie do odcinania i wygrabiania głęboko 
zakorzenionych chwastów, takich jak, mlecz, oset i niektóre 
roślin baldaszka

Ostrze wykonane z hartowanej stali

23,56PLN*

L

315 mm

140

P269
Karczownik

Komfortowy drewniany uchwyt 

Łatwe usuwanie ziemi przed sadzeniem bulw

Wytrzymała konstrukcja stalowa polakierowana   
w kolorze czarnym

22,50PLN* 300

P241
Narzędzie do sadzenia
cebulek kwiatów

Motyka do spulchniania i rozkruszania gleby, 
niwelowania nierówności

Do przygotowania podłoża przed wysiewem

Ostrze wykonane z hartowanej stali

37,02PLN* L

430 mm

250

P272
Motyka

Do spulchniania i wietrzenia podłoża

Poprawia przepływ wody i tlenu w głąb gleby, 
ułatwiając tym samym rozrost korzeni

Ostrze wykonane z hartowanej stali

37,27PLN*
L

455 mm

230

P274
Kultywator ręczny

Do czyszczenia, wyrównywania poziomu i wyrównywania 
granic podłoża

Do przykrywania nasion i do rozdzielania mulczy

Ostrze wykonane z hartowanej stali

36,91PLN*
L

440 mm

250

P276
Grabki do kwiatów

Uniwersalne narzędzie do różnych prac

Motyka do spulchniania twardego podłoża oraz do 
plewienia chwastów 

Ostrze wykonane z hartowanej stali

37,76PLN*

L

435 mm

260

P277
Motyka z pazurkami

Do przygotowania podłoża, siania i sadzenia

Szeroka motyka do spulchniania twardego podłoża i do pielenia

Ostrze wykonane z hartowanej stali

37,52PLN*
L

435 mm

260

P278
Motyka dwustronna
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Z krótkim trzonkiem do zabrania do bagażnika

Mała, lekka łyżka aluminiowa i wytrzymały trzonek   
z włókna szklanego

94,47PLN* L

780 mm

800

LST-72324
Łopata do śniegu, mała

Do przesuwania i usuwania śniegu, ale również do 
przesypywania ziarna, zboża lub mulczy korowej

Duża, lekka łyżka aluminiowa i wytrzymały trzonek   
z włókna szklanego

184,55PLN* L

1270 mm

1680

LST-73524
Łopata do śniegu

Półokrągła, zaostrzona łyżka łopaty nadaje sie do 
przekopywania, wykopywania i przenoszenia ciężkiej  
i kamienistej ziemi

LST-80121
Łopata zaostrzona

L

1220 mm

2170

123,09PLN*

LST-70120
Szpadel krawędziowy

L

1295 mm

2030

119,76PLN*

Łyżka szpadla z krawędzią idealną do przerzucania 
kamieni, żwiru, piasku lub ziemi

Płaska krawędź ułatwia obróbkę ubytkową materiału 
z powierzchni twardych

LST-61121
Łopata, średnia wielkość

L

1080 mm

1780

123,89PLN*

Do przekopywania, wykopywania i spulchniania ziemi

Łatwe wnikanie w podłoże dzięki zaostrzonej łyżce

Średniej wielkości łyżka nadaje sie szczególnie do prac 
na wąskiej przestrzeni

LST-62121
Łopata, duża

L

1200 mm

1970

129,74PLN*

Do przekopywania, wykopywania i spulchniania ziemi

Łatwe wnikanie w podłoże dzięki zaostrzonej łyżce

Duża łyżka nadaje sie szczególnie do prac na większych 
powierzchniach
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LST-51121
Widły do przekopywania, 
średnie

L

1030 mm

1680

134,38PLN*

Do spulchniania i przekopywania ziemi 
nienaruszającego korzeni

Łatwe wnikanie w podłoże dzięki stabilnym zębom  
z ostrymi końcami

LST-52121
Widły do przekopywania, 
duże

L

1200 mm

2130

142,47PLN*

Łatwe wnikanie w podłoże dzięki stabilnym zębom  
z ostrymi końcami

Szeroka główka nadaje sie szczególnie do prac na 
większych powierzchniach

LST-50123
Widły do kompostu

119,03PLN*

Do rozdzielania i przerzucania kompostu lub obornika

Duża główka z płasko zaostrzonymi zębami

L

1215 mm

1700

LST-52102
Areator gleby

147,73PLN*

Napowietrzacz gleby umożliwia rozluźnienia gleby bez 
obracania, przyjazny ogrodnictwu

W całości wykonana ze stali węglowej z matową powłoką

Głowa z 4 długimi zębami i dużym podnóżkiem

L

1110 mm

2650

LST-30111
Grabie ogrodowe 
z 12 zębami

L

1470 mm

1500

87,22PLN*

Małe, zgięte zęby do zgrabiania liści, ściętej trawy 
lub gałęzi oraz do przygotowania grządek przed 
zasadzeniem roślin

Uchwyt z rury stalowej, powłoka PCV dla większego 
komfortu

LST-32011
Grabie z 16 zębami

L

1545 mm

1500

91,44PLN*

Szerokie, proste zęby do przygotowania grządek roślin, 
zgrabiania mniejszych gałęzi i do rozdzielania mulczy kory

Długi trzonek z włókna szklanego z miękkim zakończeniem 
uchwytu dla większego komfortu
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LST-42312
Areator z 29 zębami 
z tworzywa sztucznego

L

1730 mm

720

66,47PLN*

Do zmiatania liści, ściętej trawy i innych odpadów 
ogrodowych

Długi, lekki trzonek z aluminium z powłoka z tworzywa 
sztucznego dla większego komfortu

Szeroka główka z elastycznymi, odchylonymi zębami dla 
większej wydajności

LST-41312
Areator z 21 zębami 
z tworzywa sztucznego

L

1555 mm

580

62,78PLN*

Do zmiatania liści, ściętej trawy i innych odpadów 
ogrodowych

Wąska główka nadaje sie również do prac na węższych 
przestrzeniach

Długi, lekki trzonek aluminiowy z powłoka z tworzywa 
sztucznego dla większego komfortu

Elastyczne, odchylone zęby dla maksymalnej wydajności

LST-40311
Grabie do liści
16 stalowymi zębami

L

1700 mm

1040

83,28PLN*

Do zmiatania luźnej trawy lub mchu

Długi, lekki trzonek aluminiowy, zapewniający pewny 
uchwyt, z powłoka z tworzywa sztucznego (PVC) dla 
większego komfortu

Odchylone, elastyczne zęby dla maksymalnej wydajności

LST-99102
Pazur ogrodowy

L

1030 mm

1830

119,73PLN*

Dla rozluźnienia gleby, napowietrzania i siewu, przyjazny 
dla środowiska ogrodu

W całości wykonana ze stali węglowej z matową powłoką

4 duże, ząbkowane ostrza i 2 małe zęby w środku

LST-63102
Nóż do przycinania
krawędzi trawnika

L

1045 mm

1420

109,37PLN*

Nóż do przycinania równych krawędzi trawnika 
przyjazny dla środowiska ogrodu

W całości wykonana ze stali węglowej z matową 
powłoką

Ostrze półksiężyca z dużą środkową stopnicą
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GS-76
Nożyce do trawy

L

355 mm

435

39,32PLN*

Nożyce do trawy z ostrzami hartowanymi, starannie dobrany kąt 
ostrzenia, sprawia że ostrza same się ostrzą podczas użytkowania

Precyzyjny mechanizm sprężynowy rozdziela ostrza podczas pracy

Dźwignia pozwala na używanie niewielkiej siły

Ostrza mogą być ustawione pod 3 kątami

20mm

5

PG-12-F
Sekatory z wąską głowicą

L

210 mm 165 55,82PLN*
Do ciecia kwiatów, ziół i krzewów

Ostrze wykonane ze specjalnej stali węglowej, rękojeści z lekkiego 
tworzywa kompozytowego

349
Piła do prześwietlania

L

300 mm 225 44,78PLN*

Przeznaczona dla hobbystów

Do przycinania krzewów ozdobnych i drzew owocowych w ogrodzie

Powłoka  dla ochrony przed korozją, łatwe cięcie

Uzębienie do agresywnego cięcia ruchem przyciągającym

Oznaczenia piktogramów

P280-SL-80
Sekator dźwigniowy z mechanizmem
dźwigniowym zwiększającym 
siłę cięcia o 50%

40mm

L

800 mm 1318

Silny sekator ze szczękami poruszanymi za pośrednictwem dźwigni

Ostrza do dużych obciążeń z powłoką Xylan® o niskim współczynniku tarcia

Dostępne części zamienne

243,58PLN*



SNA Europe-Poland Sp. z o.o. 
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
tel. (22) 607 05 10, fax (22) 607 05 21
info.pl@snaeurope.com

   Twój Dystrybutor

*Oferta ważna do 31 maja 2020 r. 
lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. 
Ceny promocyjne PLN netto.
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