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Többféle színben

42.990 Ft
Kanapé „Corfu love seat”
• 3 személyes
Elegáns, háromszemélyes kanapé a kivételesen funkcionális és modern vonalú Corfu 
egyik elemét képezi. A bútor magas minőségű anyagból készült, természetes rattan jelleggel. 
A tágas és stabil ülőhely kényelmes pihenést és komfortot garantál. A stílusos kanapé tökéletesen 
beleillik a házkörüli kertekbe, patióba, valamint a belterekbe. A termék kompletten kerül kiszállításra, 
de önálló összeszerelést igényel. Széles színválasztékban kapható, ellenáll az 
időjárás viszontagságainak.
280734

59.990 Ft

Kerti tárolós asztal 
• Funkcionális kerti italtartó asztal.

Összecsukva kézreálló dohányzóasztal,
szétnyitva klasszikus bárasztal italhűtő
tárolóval. Az elegáns dizájn, a rattan
fonást imitáló kivitelezés és a
funkcionalitás azt eredményezi, 
hogy a Rattan Cool Bar nagy
segítségünkre válik a kerti baráti 
vagy családi összejövetelek során.
https://www.youtube.com/
watch?v=vXwQRQDRwqw

291579

24.990 Ft

Balkon szett „Chelsea”
• asztal: 60 cm átmérővel, 

75 cm magas
• szék 2 db: 48x57x87 cm
• műrattan hatású 
• 3 részes
291536, 303427

35.990 Ft

Kanapé „Corfu”
• 2 személyes
• műrattan hatású
• fehér, barna és antracit színben
A Corfu termékvonal kétszemélyes, stílusos kanapéja a legnagyobb precizitással 
és körültekintéssel készült. A bútor tökéletes összhangban van a stílusos kollekció 
többi elemével - a fotelekkel és a háromszemélyes kanapéval, aminek köszönhetően 
szabadon variálható a berendezés. A termék kis mérete lehetővé teszi kis teraszok, patiok, 
erkélyek és kertek optimális berendezését. A tartós és ellenálló anyagból készült 
Corfu Love Seat kanapé nagyon könnyen összeszerelhető és tisztántartható.
280728, 30, 31

Fotel „Corfu duo”

• műrattan hatású • fehér és barna színben

Elegancia és magas minőség dupla kivitelben. Két komfortos fotel a puha párnákkal 

kisebb terek komplett berendezésére vagy kiegészítő elemként A Corfu Duo 

tökéletesen passzol a márkavonal kanapéival és asztalaival. Ennek köszönhetően 

szabadon módosítható a szett a saját igényektől és az adott tér berendezési 

elképzeléseitől és lehetőségeitől függően.

281280, 281281

39.990 Ft

Többféle színben

https://www.praktiker.hu/start/index/280728
https://www.praktiker.hu/start/index/280734
https://www.praktiker.hu/start/index/291579
https://www.praktiker.hu/start/index/291536
https://www.praktiker.hu/start/index/281280
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64.990 Ft

Többféle színben

Kerti garnitúra „Corfu Weekend” • Szépség és elegancia egy szettben. A szerkezet kompakt formája és a szett optimális mérete lehetővé teszi kisebb kertek és

erkélyek berendezését is. A szett egy asztalt és két puha párnával rendelkező fotelt tartalmaz. A termék eleganciája, kényelme 

és a vonalvezetése garantálja a kellemes pihenést a szabad levegőn. A bútorok további előnye az egyszerű összeszerelhetőség 

és a könnyű tisztántartás.280724, 280726

Asztal „Symphony”
• mûrattan hatású
A székek nem részei 
az ajánlatnak!
281288

91.990 Ft

Fém lábakkal

322 x 97 x 75 cm

https://www.praktiker.hu/start/index/291536
https://www.praktiker.hu/start/index/281288
https://www.praktiker.hu/start/index/280724
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99.990 Ft
Füstölő szekrény gázos
• a füstölő aljában elhelyezett fiókokban a 

füstölő chips és víz hőmérsékletvesztés 
nélkül újratölthető

• az ételt a krómozott rácsokra helyezheti 
vagy a kampókra akaszthatja.

• a hőmérsékletet a beépített hőmérővel 
ellenőrizheti, a szelepekkel szabályozhatja

• sütőfelület: 3x 36 x 31 cm
• 9 kampós
Ingyenes házhozszállítás!
299164*

*Az ár az összeszerelést és beüzemelést nem tartalmazza!

469.990 Ft

Gázgrill Avalon Pts 5.1
• prémium kategória • tar tozékok: beépített elektromos maghőmérő, elektromos nyárs és prémium huzat

• elektromos gyújtással, duplafalú rozsdamentes fedőbe épített hőmérővel, eszköz- , illetve konyharuha tar tóval

• a sütésről 3 hagyományos égő (3x3,8 kW), 2 infraégő (2x3,8 kW) és egy infra oldalégő (2,5 kW) gondoskodik

• öntöttvas rács • a termék 16 személy kiszolgálására alkalmas • sütőfelület: 79 x 50,5 cm

Ingyenes házhozszállítás!  

299163*

Beépített
elektromos
maghőmérő

Elektromos nyárs

https://www.praktiker.hu/start/index/299163
https://www.praktiker.hu/start/index/299164
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** A voucher a Landmann Avalon 5.1 (299153) vagy a Big Landmann Tojásgrill (299160) 
megvásárlásával, a termék kiszállításakor kerül átadásra.

349.990 Ft
Tojásgrill „Big Landmann”
• masszív, 132 kg-os kivitelben 
• extra vastag kerámiafallal és kocsival. 
• a lehajtható polcokkal és rögzíthető 

kerekekkel könnyen mozgatható
• az öntöttvas szeleppel és beépített hőmérővel
• a vastag kerámiafalnak köszönhetően 

akár szén utánpótlás nélkül megtarthatja 
a kívánt hőmérsékletet

• két rozsdamentes grillráccsal
• akár 16 főre
• sütőfelület: Ø 49,5 és 47,5 cm
Ingyenes házhozszállítás!
299160*

2 rozsdamentes
grillráccsal

Akár 16 főre

**

https://www.praktiker.hu/start/index/299160
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Betongrill „Iglesias”

• 127x74,5x174 cm

• sütőfelület: 58x40 cm 

299173

A grill az új MICRONIT® kandalló 
rendszerrel felszerelt, a különleges 
keveréket rendkívül magas technikai-
funkcionális és magas hőmérséklettel 
szembeni  ellenállás jellemzi, beépített 
tűzvédelmi ráccsal rendelkezik, ez 
egyenletesebb és egészségesebb sütést 
biztosít. Könnyen tisztítható. Két db 
5-helyzetben állítható magasságú 
krómozott grill rácsok. 58x40 cm és 
58x20 cm-es (tányérmelegítő).

102.990 Ft

119.990 Ft

Betongrill „Kos” 
• 125x72x161,5 cm
299175

Design-Kertigrill.  A grill az új 
MICRONIT® tűztér rendszerrel 
felszerelt, a különleges keveréket 
rendkívül magas technikai-
funkcionális és magas hőmérséklettel 
szembeni ellenállás jellemzi, beépített 
tűzvédelmi ráccsal. Könnyen 
tisztítható. ERGONOMIKUS 2-Munka 
helyzet-Sims lemez 125 cm hosszú 
(megerősített, extra erős). Kivehető 
és mosható rozsdamentes 
acél-csepegtető betét. 

https://www.praktiker.hu/start/index/299173
https://www.praktiker.hu/start/index/299175
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129.990 Ft

Betongrill „Red Isle”
• átmérő: 102 cm 
• sütőfelület: 52 cm
299169

169.990 Ft

Pizzasütő kemence „Napoli”

• beton/fém anyagból

• 80x51,5x144,3 cm

299176

Társasági grill, speciális  beton, 
márvány  és kőgranulátum keverékből lett 
előállítva.  A tűztér vastag, hőálló feketére 
festett acél, hamutartóval és  szél-fogó 
fallal felszerelt. 3 állítható magasságú 
krómozott grill ráccsal. A Simslemez  
potpourri vörös színű, speciálisan kezelt 
felülettel - puha tapintású és első 
pillantásra rusztikus. Nincs szükség 
festésre és vakolásra.

Rozsdamentes acél sütő,  elöl fekete-
zománcozott acél fém konstrukcióból 
készült. Hőmérővel felszerelt, ajtó és 
ablak üvegkerámia a sütőtér pedig 
(belső dimenzió 49x35 cm) 
Tűzlemezek tűzálló téglákból. 
Szerkezete legjobb minőségű 
tűzálló duzzasztott betonkeverékből 
készült, vasbeton Sims lemezzel 
(extra erős !!) 
88 cm hosszú és füstelvezető. 
A grill-sütő teljesen szagtalan. 
Tüzelés fával.

https://www.praktiker.hu/start/index/299169
https://www.praktiker.hu/start/index/299176
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299.990 Ft
Fémvázas medence szett
„Casablanca”
• méret: 671 x 366 x 132 cm
• szett tar talma: medencetest,

szűrő-vízforgató, létra, 
alátétfólia, takarófólia

• egyszerűen telepíthető
• korrózióálló fémvázas szerkezet
• 3 rétegű nagy teherbírású PVC 

és poliészter oldalfalak
• szelep segítségével a

medencében lévő víz ker ti
locsolón keresztül ereszthető le

• színes, informatív dobozban
• súly: 160kg
• űrtar talom (90%): 26845 L
Ingyenes házhozszállítással!
300367

179.990 Ft
Fémvázas medence szett „Istria”
• mérete: 549 x 122 cm 
• szett tar talma: medence test, szűrő-vízforgató berendezés, 

aljtakaró, védőtakaró, létra
• fémvázas medence szett extra erős újfejlesztésű 3 rétegű 

fémszállal átszőtt PVC anyagú testtel 
• egyszerűen gyorsan telepíthető
• korrózióálló fémvázas szerkezet
• rendkívül erős 3 rétegű oldalpánt erősíti a vázszerkezetet 

a medence teljes hosszában
• szelep segítségével a medencében lévő víz ker ti 

locsolón keresztül ereszthető le
• színes dobozba csomagolva
• súly: 81,4 kg
• űrtar talom (90%): 23062 L
Ingyenes házhozszállítással! 
300366

69.990 Ft

Csónak szett
• méret: 291 x 127 cm • 2 felnőtt, 1 gyermek részére • anyaga: 3 rétegben megerősített extra erős PVC • teherbírás: 270 kg

• gyors szelep a felfújáshoz/leengedéshez • mindenirányban mozdítható evezőtartók • beépített horgászbot tartóval 

• a csónak oldalán végig biztonsági kapaszkodókötéllel • kényelmes felfújható ülőfelületek • magas nyomású felfújható alj 

• max. 1,4 LE teljesítményű motor csatlakoztatási lehetőség: ( a motor és a motor tartóbak nem tartozék) 

• a csomag tartalma: könnyen összeszerelhető alumínium evezők (152 cm, könnyen tárolhatóak, szállíthatóak), 

40 cm 2x1500 cm3 teljesítményű kézipumpa, két dugattyús kivitel • karton súly: 14 kg    Ingyenes házhozszállítással!

300429

https://www.praktiker.hu/start/index/300366
https://www.praktiker.hu/start/index/300367
https://www.praktiker.hu/start/index/300429


499.990 Ft

Fémfalas családi medence szett• méret:730 x 370 x 120 cm• szett tar talma: galvanizált és festett acélfal, PVC belső fólia, HOMOKSZŰRŐS vízforgató, létra

• földbe süllyesztés nélkül egyszerűen telepíthetőIngyenes házhozszállítással!300370
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449.990 Ft
Fémvázas medence szett „California”
• méret: 956 x 488 x 132 cm
• szett tar talma: medencetest, létra, alátétfólia, takarófólia, dvd
• egyszerűen telepíthető
• korrózióálló fémvázas szerkezet
• 3 rétegű nagy teherbírású PVC és poliészter oldalfalak
• szelep segítségével a medencében lévő 

víz ker ti locsolón keresztül ereszthető le
• színes, informatív dobozban
• súly: 222,5 kg
• űrtar talom (90%): 52231 L
Ingyenes házhozszállítással!
300368

329.990 Ft
Medence szett „Titan”
• méret: 488 x 366 x 122 cm
• szett tar talma: medencetest, aljtakaró, 

létra, HOMOKSZŰRŐS vízforgató
• korrugált, színterezett, 

galvanizált acélpalást
• UV és időjárás álló
• súly: 162,1 kg
• űrtar talom (90%): 16030 L
Ingyenes házhozszállítással!
300369

https://www.praktiker.hu/start/index/300370
https://www.praktiker.hu/start/index/300368
https://www.praktiker.hu/start/index/300369
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Benzines szivattyú „BMP 14000”

• 97 cm3 • 1,2 kW

• 3600 ford/perc • 36 m

• 14000 L/h • 6 m - öntözéshez

Ingyenes házhozszállítással!

302898

Szivattyú merülő „DIVE 5500-3”
• 800 W • emelőmagasság 30 m
• 5500 L/h vízszállítás • 3 lépcsős • 3 év garancia

Ingyenes házhozszállítással!281336

Áramtól független benzinmotoros szivattyú.
Óránként 14 000 litert is elérő szállítási
teljesítménnyel a szivattyú tökéletes
segítséget jelent, ha áram nélkül kell 
sok vizet szivattyúzni.

A kompakt és robosztus építési mód
garantálja a szállítónyomás garanciát
maximális teljesítmény esetén. A könnyen
indítható AL-KO négyütemű motorok a felül
elhelyezkedő szelepekkel (OHV) kiváló
hatásfokúak. Ez megmutatkozik a
teljesítményen és az ezzel párhuzamos
kedvező energiafogyasztáson. 

Mindegy, hogy a konyhakert öntözése vagy 
a félretett vízkészlet kiszivattyúzása a feladat
- az AL-KO önszívó, benzinmotoros szivattyúi
áram nélküli helyen is bármikor használhatók.

A szállítmányhoz mellékelt szívókészlet a
szűrőkosárral együtt nemcsak a szivattyú
védelmére szolgál, hanem lehetővé teszi a
hosszadalmas tartozékkeresés nélküli, gyors
üzembe helyezést ist. A tartófogóval a
szivattyú könnyen szállítható.

Az AL-KO Dive 5500/3 nagynyomású
merülőszivattyú egy gépben egyesíti a
kerti és merülőszivattyúk előnyeit, így épp
úgy alkalmasak egyszerű locsolásra, mint
bonyolult öntözőrendszerekhez vagy
Hydrocontrol használatával automatikus
házivízellátásra. 

A nagy teljesítményű, többfokozató
szivattyú járókerekeknek köszönhetően 
az AL-KO Dive 5500/3 nagynyomású
merülőszivattyú nagy nyomással 
emelik a magasba a vizet, így sokféle
öntözőrendszerhez jelentenek ideális
választást. Állandó nyomás mellett 
5500 L/h szállítási teljesítményre képes.

Korróziómentes anyagok, például
nemesacél és karbantartásmentes
szerkezetrészek garantálják a szivattyú
zavartalan működését. Az egyedülálló,
négyszeres tömítőrendszer, amely 
magas nyomású területen axiális
kerámiatömítésből és a motor
háromszoros tengelytömítésből áll,
hatékonyan védi működés közben a
hajtást és az elektronikát a behatoló 
víz ellen.

74.990 Ft

54.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302898
https://www.praktiker.hu/start/index/281336


Szennyvíz szivattyú „TWIN 14000”

• 1000 W • 15000 L/H

• 10 m • merülő és szennyvizszivattyú kombi, 

• 30 mm • beépített úszókapcsoló

• 3 év garancia
Ingyenes házhozszállítással!

302896
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Kombinált univerzális merülőszivattyú
minden vízhez és víztelenítési módhoz. 
Az AL-KO TWIN merülő szivattyúk
tartóbakja egyszerűen beállítható, így a
szenny- és tisztavizes szivattyúk összes
előnyét egyetlen gépben biztosítják –
kihajtott szivattyúláb esetén a szennyezett
víz kiszivattyúzható, felületszívás
üzemmódban a maradék víz eltávolítható.

Az AL-KO merülő szivattyúk különösen
hosszú élettartamát és megbízhatóságát
strapabíró rozsdamentes acél tengely,
karbantartásmentes golyóscsapágy,
ellenálló háromlépcsős tömítés és masszív
ház garantálja. Az AL-KO merülő szivattyúk
erősségei az akár 15 000 L/óra szállítási
teljesítmény és a sokoldalú használat. 
Akár nagyobb mennyiségű szennyezett 
víz is pillanatok alatt eltávolítható. 

A szabadalmaztatott kettős üzemmódú
rendszernek köszönhetően a kombinált
többcélú merülő szivattyúk nem csak a
szennyvizet szállítják el könnyedén, hanem
az elárasztott felületeket vagy helyiségeket
is leszivattyúzzák felületszívással.

Szivattyú szennyvíz „TWIN 11000”
• 850 W
• 13000 L/h 
• 10 m
• merülő és szennyvizszivattyú kombi
• 20 mm
• 3 év garancai
• Kombinált univerzális merülőszivattyú minden vízhez és víztelenítési módhoz. 

Az AL-KO TWIN merülő szivattyúk tartóbakja egyszerűen beállítható, így a 
szenny- és tisztavizes szivattyúk összes előnyét egyetlen gépben biztosítják - 
kihajtott szivattyúláb esetén a szennyezett víz kiszivattyúzható, felületszívás
üzemmódban a maradék víz eltávolítható. Az AL-KO merülő szivattyúk 
különösen hosszú élettartamát és megbízhatóságát strapabíró rozsdamentes 
acél tengely, karbantartásmentes golyóscsapágy, ellenálló háromlépcsős 
tömítés és masszív ház garantálja. 
Az AL-KO merülő szivattyúk erősségei az akár 15 000 L/óra szállítási teljesítmény 
és a sokoldalú használat. Akár nagyobb mennyiségű szennyezett víz is 
pillanatok alatt eltávolítható. A szabadalmaztatott kettős üzemmódú rendszernek
köszönhetően a kombinált többcélú merülő szivattyúk nem csak a szennyvizet
szállítják el könnyedén, hanem az elárasztott felületeket vagy helyiségeket is 
leszivattyúzzák felületszívással.

Ingyenes házhozszállítással!
302894

32.990 Ft

44.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302896
https://www.praktiker.hu/start/index/302894


Al-Ko kerti szivattyú JET 4000-3 Prémium• 900 W  • 5500 L/h • 35 m • 3 lépcsős hidraulika
• beépített XXL-előszűrővel és lábszeleppel• beépített szárazonfutás védelem (FCS)• kényelmes kezelés • LED állapot kijelzés• Energy Save - energia takarékos Ingyenes házhozszállítással!     281334
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Az AL-KO Jet 4000-3 szivattyú beépített
szárazon futás elleni védelme  hatékonyan
védi a szivattyút a víz kimaradásakor
fellépő károk ellen. 
A könnyen tisztítható XXL szűrő optimális
védelmet biztosít a szennyeződések ellen.
A szűrőkbe épített visszacsapó szelepnek
köszönhetően az AL-KO kerti szivattyúk
különösen gyorsan szívják fel a vizet és
egyszerűen üzembe helyezhetők. 

Házi vízmű „HW 6000 FMS Premium”
• 1400 W
• 60 m
• 6000 L/h
• 5 lépcsős hidraulika
• beépített XXL- előszűrővel és lábszeleppel
• INOX tartály
• FMS-elektronikus motor vezérlés ECO modussal-szárazon futás védelemmel
• digitális üzemmód kijelzés 
• energia takarékos
• 3 év garancia
• 30% feletti hatásfokával a HW 6000 FMS rendkívül hatékony és energiatakarékos. 

Az energiafelhasználás ráadásul további 15%-kal csökkenthető az energiatakarékos 
Eco-Mode kapcsolással. A Flow-Measurement-System rendszernek köszönhetően a digitális
kijelző minden üzemállapotot megjelenít, így a szállítási teljesítményt is. Ezért a pillanatnyi
üzemállapot mindig leolvasható, szükség esetén egyszerűen módosítható. Akár a házba, akár
pincébe telepítve, a HW 6000 FMS Premium házi vízmű állandó nyomást szolgáltat és
automatikusan bekapcsol vízvételezésnél – a maximális zajkibocsátása pedig 73 dB (A), 
ami rendkívül halk üzemmódot jelent. A HW 6000 FMS ötlépcsős szállítórendszere  
6000 l/óra maximális szállítási teljesítményre képes. A gép működését intelligens,
elektronikus vezérlés felügyeli, ami a beépített szárazon futás elleni védelemmel együtt 
a szivattyú hosszú élettartamát garantálja.

Ingyenes házhozszállítással!
302892

124.990 Ft
Házi vízmű „HWA 4500 Comfort”
• 1300 W
• 50 m
• 4500 L/h
• beépített XXL-előszűrővel és lábszeleppel, szárazonfutás védelemmel
• LCD kijelző
• 3 év garancia
• elektronikus vezérléssel a ház és a kert folyamatos víz ellátásáért. Ideális a gyep és veteményesek

öntözésére, locsolófejek vagy kerti zuhany üzemeltetésére, vezetékes víz vagy esővíz át- és
kiszivattyúzására. Egyszerűen üzembe helyezhető a visszacsapó szelepnek köszönhetően. A nagy,
könnyen tisztítható előszűrő védi a szivattyút a szennyeződéstől. A szivattyú nem igényel különösebb
karbantartást.Beépített szárazonfutás elleni védelem rendelkezik. Biztonságos és kényelmes az
automata üzemeltetés által , a szivattyú be- és kikapcsolása az elektronikus nyomókapcsoló
segítségével történik. Kompromisszummentes minőség a sárgaréz meneteknek köszönhetően. 
A szivattyúhidraulika vízelvezető alkatrészei rozsdamentes anyagból készültek. A különösen nagy
méretű, beépített XXL szűrő optimálisan védi a szivattyút és a visszacsapószelepet a
szennyeződésektől, így megbízható működést garantál. Kompakt házi vízszolgáltató automata,
automata ellenőrzővel és digitális kijelzővel.

Ingyenes házhozszállítással!
302893

86.990 Ft

67.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302893
https://www.praktiker.hu/start/index/302892
https://www.praktiker.hu/start/index/281334
https://www.praktiker.hu/start/index/281334


Elektromos fűnyíró „34 E Comfort”
• 34 cm • 1200 W • 37 L • 300 m2 • központi magasság állítás

• ergonómikus kapcsoló • kábel tehermentesítő
• hosszú élettartamú aszinkron motorral
• fűgyűjtő telítettség jelző, • 3 év garancia
Ingyenes házhozszállítással!302885
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Az AL-KO Comfort 34 E fűnyíró
aerodinamikus házgeometriája
lehetővé teszi az erőkímélő munkát,
az optimálisan illesztett kerekek
biztosítják a kényelmet és az extrém
fordulékonyságot. A puha fogantyú
ergonomikus kialakításának
köszönhetően a munka az AL-KO
Comfort 34 E elektromos fűnyíró
beépített hordfogantyúja lehetővé
teszi az egyszerű szállítást, ezen
kívül a fűgyűjtő könnyen levehető és
a tolókar összecsukható, így
helytakarékosan tárolhatja. 
Az XL-kerekek kímélik a gyepet és
kényelmet biztosítanak - még
magas fűben is. A fűgyűjtő
aerodinamikus légvezetéssel
gondoskodik az optimális
fűgyűtésről. A fűgyűjtő automatikus
telítettségjelzővel és nagy nyílással ,
valamint praktikus fogantyúval
szerelt az egyszerű és maradéktalan
fűgyűjtő ürítésért. Az AL-KO
Comfort 34 E elektromos fűnyíró
vágási magassága egyetlen
mozdulattal, kényelmesen hat
fokozatban állítható.A tolókar puha
fogantyúja biztonsági
tehermentesítővel szerelt.

Kézi fűnyíró „38HM Comfort Soft Touch”
• 38 cm
• érintésmentes vágótechnika
• 4 fokozat 1,4-3,5 cm
• 1400 W 
• Az AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort hengerkéses fűnyíróval garantált a házi golfpázsit, ezen kívül

környezetkímélő és halk. Az AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort hengerkéses fűnyíró egytengelyes vezetése
kiváló irányíthatóságot és a talaj egyenetlenségeinek könnyű kiegyenlítését teszi lehetővé. Kiváló minőségű,
edzett acélből készült ötkéses vágóhenger a tökéletes vágásról és a fűgyűjtő egyenletes töltéséről
gondoskodik. Az AL-KO Soft Touc 38 HM Comfort hengerkéses fűnyíró háza könnyű,mégis erős az elegáns
formatervnek és a széles XL abroncsnak köszönhetően. A gumiütköző védi a burkolatot az ütközésektől és
karcolásoktól. Ha az AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort hengerkéses fűnyíró vágja a gyepet, a fűszálak
olyan tiszták maradnak, mintha ollóval vágná őket. A vágótechnikának ebben nagy szerepe van: a
vágóhenger és az alsó kés nem érintkeznek, így rendkívül gyepkímélő, a fűszálak vágás egyenletes marad,
azaz nem rojtozódnak, nem tépődnek. Az AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort hengerkéses fűnyíró további
jellemzője a vágóhenger mögött elhelyezett gyephenger, amely sávok készítésére szolgál a fűben. Tipp: a
hengerkéses fűnyíró érzékeny a kemény tárgyakra, mint pl. kövek,kavicsok - ezek károsíthatják a késeket és
ezzel rontják a vágás minőségét. Éppen ezért, ezeket el kell távolítani a vágandó területről. 

Ingyenes házhozszállítással!
302891

22.990 Ft

41.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302885
https://www.praktiker.hu/start/index/302891
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Elektromos fűnyíró „5.16 VS-A PLUS”
• AL-KO Pro 140 red • 51 cm • 65 L • 1800 m2 • központi magasságállítás 

• 4 az 1-ben mulcsozás-gyűjtés-rendrakás-oldalkidobás
• duplán golyóscsapágyazott gyepkímélő XXL kerekek 

• szabadalmaztatott aszimmetrikus ház (szegélyek nyírásához)
• ergonómikus kapcsoló • tolókar magasság állítás 2 fokozatban, 

ideális áramlási csatorna - tökéletes gyűjtési teljesítmény
• fűgyűjtő telítettség jelző • önjáró 3 év garancia, Made in Austria

• klasszikusan jó benzines fűnyíró széles skálájú felszereltséggel, vonzó áron
• 4in1 funkció: nyír, összegyűjt, mulcsoz, oldalkidobás

• nagyvonalú • 65 L-es fűgyűjtő láda töltésszint jelzővel. 
• ergonomikus kialakítású vezetőrúd - felhajtható a helytakarékos tároláshoz,

optimális nyíró- és fűgyűjtő tulajdonságok az aerodinamikus házformától. 
• széles, golyóscsapágyas kerekek az optimális menetkomforthoz,

élhez közeli nyírás az aszimmetrikus vágóháznak köszönhetően. 
Beépített első tartófogó a könnyű szállításhoz. 

• fokozatmentes, erőtakarékos kerékhajtással. 
• nagy, 51 cm-es vágószélesség

Ingyenes házhozszállítással!
302887

129.990 Ft

Az erős acéllemezháznak, a nagyméretű
gyűjtődoboznak az EnergyFlex család
Moweo akkumulátoros fűnyírója a
hagyományos benzines fűnyírók előnyeit
egyesíti az elektromos gép csendes és
kipufogógáz nélküli munkavégzésével -
vezeték használat nélkül. 
Egyszerű gombnyomással leolvasható 
az akkumulátor töltésállapota. A lítum-
ionos technológiának köszönhetően
bármikor gyorsan feltölthető. A teljes
feltöltés kb. másfél órát vesz igénybe. 
A véletlen indítás megakadályozására
minden gép biztonsági kulccsal
felszerelt. Csak akkor indul el a motor,
ha a kulcs be van dugva és elfordítják.
Kihúzás után a fűnyíró biztonságosan
leállítható.

Elektromos fűnyíró „46.5LI Moweo Akku”
• 900 W/2900 ford/perc • 46 cm • 70 L
• 400 m2 • hátsó tengelyenkénti, első kerekenkénti 

magasságállítás • ergonómikus kapcsoló 
• golyóscsapágyazott kerekek, 
• biztonsági kulcs „Safety Key” Made in Austria,

• univerzális pótaku 36 V; 4,0 AH: 113280
Ingyenes házhozszállítással!302886

199.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302886
https://www.praktiker.hu/start/index/302887
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Fűnyíró traktor „MTD 96”
• 2500 m2 /96 cm
• MTD 382, 1 hengeres
• 7,8 kW
• 420 cm3

• elektromos indítás
• oldalkidobós 
301989

449.990 Ft

Fűnyíró traktor „MTD 92”
• 2500 m2 /92 cm
• MTD 382, 1 hengeres
• 240 L-es textilzsákkal
• 420 cm3

• elektromos indítás 
301992

529.990 Ft

Fűnyíró traktor „Smart RF 125”
• 2500 m2/ 96 cm
• Briggs motorral, 1 hengeres
• 6,2 kW
• 344 cm3

• elektromos indítás
• oldalkidobós  
292304

469.990 Ft

Fűnyíró traktor „Smart RE 125”
• 2500 m2/ 92 cm
• Briggs motorral, 1 hengeres
• 344 cm3

• elektromos indítás
• 240 L-es textilzsákkal, kemény fedéllel  
292302

559.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/301989
https://www.praktiker.hu/start/index/292304
https://www.praktiker.hu/start/index/301992
https://www.praktiker.hu/start/index/292302


Akkus fűszegélyvágó „ STC1840EPC”

• 18V 3 • 30 cm • 4.0Ah

• feszültség 18 V  

• akkumulátor kapacitás 4.0 Ah  

• akkumulátor típus Li-Ion   

• cserélhető akkumulátor Igen   

302916

Akkus fűszegélyvágó „STB3620L”• 36 V 
• kefe nélküli Li-Ion• 33 cm
• feszültség 36 V  • akkumulátor kapacitás 2.0 Ah  • akkumulátor típus Li-Ion 302918
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• akkumulátor típus Li-Ion 
• cserélhető akkumulátor Igen   
• töltési ido 1.53 óra  
• vágási szélesség 33CM 
• állítható pótfogantyú Igen   
• szál átmérő 2 mm  
• vágás sebesség 0-7,200 /perc  
• pótfogantyú Igen   
• szélvezető Igen   
• teleszkópos nyél Igen
• A kefe nélküli motor hosszabb üzemidőt,

hosszabb élettartamot, nagyobb
megbízhatóságot & hatékonyságot biztosít

• A kefe nélküli motor 1 órás üzemidőt biztosít
- 45%-val hosszabbbat mint az eddig létező
B+D 36V készülékek

• 36 V és 33 cm vágási szélesség miatt
tökéletes a nagy kertek gondozására

• automatikus száladagolási rendszer
kevesebb időt és erőfeszítést jelent

• Li-Ion akkumulátor technológia, nincs
önkisülés és mindig használatra kész

302918

• szál átmérő 1.6 mm  
• vágás sebesség 5500-7200 /perc  
• szállal együtt 9 m  
• pótfogantyú Igen   
• szélező funkció - forgatható fej Igen   
• szélvezető Igen- kerék    
• teleszkópos nyél Igen
• A Power Command család része- Egyszerű

adagolás: Egy gombnyomással egyszerűen
ellenőrizheti a damilszál adagolását. Tökéletes
megoldás szegélyezés és szélezés alkalmával

• Power Select Run Time Extender � Teljesítmény
növelése az akkumulátor üzemidejének
meghosszabbításával anagyobb, jobban benőtt
területeken vagy a teljesítmény csökkentése a kisebb
területeken, könnyebb feladatok elvégzéséhez.

• gyors vágás - 30cm vágás szélesség szélesség a
munka gyors elvégzése érdekében még nagy
területeken is.

• új továbbfejlesztett szélező mechanizmus-
Egyszerűen átváltható szegélyvágóból szélezővé.

• a hatékony vágási rendszer a Li-Ion akkumulátor
technológiának köszönhetően nagy terület levágását
teszi lehetővé már egy feltöltéssel.

• E-Drive Technológia � Nagy nyomatékú hajtómű
rendszer a benőtt területek gyors vágásáért
eltömődés nélkül.

• vezető kerék - a tisztább gyepélek kialakításáért
• optimális kényelem- Könnyen állítható pótfogantyú

és teleszkópos nyél.
• Lithium Technológia - 18V 4.0Ah Lithium

akkumulátor a hosszantartó folyamatos
teljesítményért kábel elakadás nélkül.

45.990 Ft

71.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302916
https://www.praktiker.hu/start/index/302918


17

Akkumulátoros magassági ágazófűrész
• 18 V • akkumulátor típus: Litium-Ion 
• akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah
• pajzs és lánchossz: 20 cm
• hosszabbítható nyél
295872

45.990 Ft

Fűszegélyvágó „ GL9035”
• teljesítmény 900 W    
• töltési idő H  
• vágási szélesség 35 cm
• állítható pótfogantyú Igen   
• szál átmérő 2 mm  
• vágás sebesség 7000 /perc  
• szállal együtt 10 m  
• pótfogantyú    
• szélező funkció - forgatható fej Igen   
• szélvezető Igen   
• teleszkópos nyél Igen   
• teleszkóp távolság 100 mm
• E-Drive Technológia � Nagy

nyomatékú hajtómű rendszer a munka
minél gyorsabb elvégzéséért.

• vezető kerék - a tisztább gyepszélek
kialakításáért

• felső motoros kivitel a tökéletes
kiegyensúlyozásért, kényelemért és
irányításért

• extra erős damilszál a nagyon gazos
területekhez.

• automatikus egyszálas damiladagolás
mely munka közben automatikusan
adagolja a damilszálat a szükséges
hosszúságra, így időt és fáradságot
takarít meg.

• kíváló ergonómia: Teleszkópos
nyél segítségével a
szegélyvágó az Ön
magasságának megfelelően
állítható az optimális kényelem
eléréséért.

302914

29.990 Ft
Akkus fűszegélyvágó „ST1823”
• 23 cm
• feszültség 18 V  
• akkumulátor kapacitás 1.5 Ah  
• akkumulátor típus Li-On   
• cserélhető akkumulátor Igen   
• töltési ido 3.75 óra  
• vágási szélesség 23
• állítható pótfogantyú Igen   
• szál átmérő 1.6 mm  
• vágás sebesség 9000 /perc  
• szállal együtt 9 m  
• pótfogantyú Igen   
• szélező funkció - forgatható fej Igen   
• teleszkópos nyél Igen 
• gyors vágás - 25cm vágás szélesség a munka

gyors elvégzése érdekében még nagy
területeken is

• hatékony vágási rendszer Li-Ion
akkumulátor technológiával- 1850 m vágási
terület egy feltöltéssel.

• Trim�n�Edge® - Könnyen átalakítható
szegélyvágóból szélvágóvá a megfelelő
csavar kiengedésével.

• vezető kerék- a tisztább gyepélek
kialakításáért

• AFS® - Automatikus száladagolás
rendszer, időt és erőfeszítést takarít meg.

• Lithium Technológia - 18V 1.5Ah
Lithium akkumulátor a hosszantartó
folyamatos teljesítményért kábel
elakadás nélkül.

302915

27.990 Ft

• fűgyűjtő telítettség kijelző Igen   
• magasság beállítás 6   
• hordozó fogantyú Igen   
• kábeltartó
• teljes fogantyú kapcsoló    
• kényelmes, gumibetétes fogantyú Igen  
• fogantyú magasságállítás Igen
• tartós 36V litium-ion akkumulátoros technológia. Ideális

fűnyírás akár 600 m2-ig (2 akkuval).
• 6 pozíciós magasságállítás - könnyen választhat a 6

magasságfokozat (30-80 mm) közül egyetlen karral
• könnyen üríthető 35 L fűgyűjtő tartály töltöttségi szint

kijelzővel
• összecsukható fogantyú a könnyű és kényelmes

tárolásért fészerben és kisebb helyeken.
• beépített szállítófogantyú a könnyed hordozhatóság és

szállítás érdekében

Fűszegélyvágó „ST5530”
• teljesítmény 550 W • feszültség 230 V 
• vágási szélesség 30 cm
• állítható pótfogantyú Igen • szál átmérő 1.6 mm 
• vágás sebesség 7500 /perc  
• szállal együtt 9 m • pótfogantyú Igen 
• szélező funkció - forgatható fej Igen   
• teleszkópos nyél Igen • teleszkóp távolság 315 mm
• Autoselect(R) Szélező Technológia � Fűszegélyvágó

üzemből szélező üzemmódba való váltással a
készülék automatikusan csökkenti a fordulatszámot a
maximális irányíthatóságért és precíz
munkavégzésért. Precíz szegélyvágás - a precíziós
szegélyvezető keréknek köszönhetően tökéletes
szélek minden alkalommal E-Drive technológia �
Nagy nyomatékú hajtómű rendszer és
550 W motor segítségével még a
nagyon benőtt területek vágása is
elvégezhető elakadásmentesen.
Gyors vágás - 30 cm vágási
szélességének köszönhetően a nagyobb
területek vágását is gyorsabban elvégezheti.
Kényelems és könnyű irányíthatóság - Állítható
pótfogantyú a megnövelt ergonómiáért és
irányíthatóságért. Állítható nyélhossz -
Teleszkópos nyelének köszönhetően a
fűszegélyvágót kényelmesen beállíthatja
magasságának megfelelően. AFS® -
Automatikus egyszálas damiladagolás mely
munka közben automatikusan adagolja a
damilszálat a szükséges hosszúságra, így
időt és fáradságot takarít meg. Kompatibilis
a CM100 fűnyíródekkel a nagyobb
irányíthatóság és a nagy területeken
végzett kényelmesebb vágás érdekében.

302913

19.990 Ft

Akkus fűnyíró „CLM3820L2”• 36 V Li-Ion
• akkumulátoros (2 akkuval)• vágási szélesség 38 cm  • Edge Max szélvágás     • akkumulátor kapacitás 2.0 Ah  

302911

125.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302911
https://www.praktiker.hu/start/index/295872
https://www.praktiker.hu/start/index/302913
https://www.praktiker.hu/start/index/302915
https://www.praktiker.hu/start/index/302914


35.990 Ft

Magassági 
elektromos sövényv

ágó „PH555
1”

• teljesítmény 550 W  

• kényelmes, gumibetétes fogantyú Igen   

• A nyél teljes hossza 1.12 m  

• vágókéshossz 51 cm  

• vágóélköz 22 mm  
302922
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Akkus sövényvágó „Powercommand GTC18452PC”
• 18 V • 45 cm • teljesítmény n/a W  
• kényelmes, gumibetétes fogantyú Igen   
• súly 2.42 kg • akkumulátor feszültség 18 V  
• akkumulátor típus Litium-Ion   • akkumulátor kapacitás 2.0 Ah  302919

• cserélhető akkumulátor Igen   
• töltés idő 5 óra  
• vágókéshossz 45 cm  
• vágóélköz 18 mm     
• késfék <1.0 s  
• löketszám 1300 /perc  
• késtok Igen   
• biztonsági kések Igen   
• aszimmetrikus késpár Igen
• A Power Command család része: VÁGÁS:

akadálymentes vágás a vágókés vagy a sövény
károsítása nélkül

• 45 cm vágókéshossz és 18mm fogköz közepes
sövények nyírására ideális méret

• tartós, robusztus és éles fém kettős vágókés
• ergonómikus elülső fogantyú minden pozícióban

kényelmes és irányított munkavégzést biztosít
• kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít
• kétkezes biztonsági kapcsoló a véletlenszerű

elindítás megakadályozására
• akkumulátoros Szabadság a hálózati kábel

átvágásának veszélye nélkül és nincs károsanyag
kibocsátás

• Fűrészlapok Kettős irányban mozgó   
• késfék <1.0 s  
• löketszám 1600 /perc  
• késtok Igen   
• forgatható vágófej 5 pozíció
• 51 cm 
• magassági sövényvágó a gyors,

hatékony vágásért magas sövények
esetén is

• 2,3 m magasságig
meghosszabbítható, ideális magas
sövények vágására

• 180°-ban elforgatható fej 5
különböző pozícióba, a nagyobb
felhasználhatóság és a könnyebb
sövény elérés érdekében

• gyémánt élezett kések tisztább
vágást és kisebb vibrációt
biztosítanak a kényelmesebb
felhasználás érdekében.

• ergonomikus, kiegyensúlyozott
kialakítás és puha markolat a
nagyobb kényelemért

42.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302922
https://www.praktiker.hu/start/index/302919


Akkus sövényvágó „Powercommand GTC18504PC”• 18 V • 50 cm • 4Ah • kényelmes • gumibetétes fogantyú Igen   • akkumulátor feszültség 18 V  • akkumulátor típus Litium-Ion   • akkumulátor kapacitás 4.0 Ah  302920

Akkus sövényvágó „
Powercommand GTC36552PC”

• 36 V • 55 cm • 2Ah

• kényelmes, gumibetétes fogantyú Igen   

• akkumulátor feszültség 36 V  

• akkumulátor típus Litium-Ion   

• akkumulátor kapacitás 2.0 Ah  

302921
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• cserélhető akkumulátor Igen   
• töltés idő 2 óra  
• vágókéshossz 50 cm  
• vágóélköz 18 mm  
• fűrészlapok Kettős irányban mozgó   
• késfék <1.0 s  
• löketszám 1300 /perc  
• késtok Igen   
• biztonsági kések Igen   
• aszimmetrikus késpár Igen
• A Power Command család része: vágás:

akadálymentes vágás a vágókések és a
sövény károsítása nélkül

• 50 cm vágókéshossz és 18mm fogköz
közepes sövények nyírására ideális méret

• tartós, robusztus és éles fém vágókés
• ergonómikus elülső fogantyú minden

pozícióban kényelmes és irányított
munkavégzést biztosít

• kényelmes és biztonságos munkavégzést
biztosít

• kétkezes biztonsági kapcsoló a
véletlenszerű elindítás megakadályozására

• akkumulátoros Szabadság a hálózati kábel
átvágásának veszélye nélkül és nincs
károsanyag kibocsátás

• cserélhető akkumulátor Igen   
• töltés idő 90 perc óra   
• vágókéshossz 55 cm  
• vágóélköz 22 mm 
• fűrészlapok Kettős irányban mozgó   
• késfék <1.0 s  
• löketszám 1300 /perc  
• késtok Igen   
• biztonsági kések Igen   
• aszimmetrikus késpár Igen
• A Power Command család része: vágás:

akadálymentes vágás a vágókések és a sövény
károsítása nélkül

• 55 cm vágókéshossz és 22 mm fogköz nagy méretű
sövények nyírására ideális méret

• tartós, robusztus és éles fém kettős irányú vágókés
• ergonómikus elülső fogantyú minden pozícióban

kényelmes és irányított munkavégzést biztosít
• 36 V Csúszó akkumulátor cserélhető, más 36 V Li-

Ion Black&Decker termékkel is használható
• hosszan tartó Litium-Ion akkumulátor technológia a

jobb teljesítményért, továbbá nincs memória effektus, 
így hosszabb az akkumulátor élettartama, és mindig
készen áll a használatra

• kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít
• kétkezes biztonsági kapcsoló a véletlenszerű elindítás

megakadályozására
• akkumulátoros Szabadság a hálózati kábel

átvágásának veszélye 
nélkül és nincs károsanyag kibocsátás

51.990 Ft

63.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/302920
https://www.praktiker.hu/start/index/302921

