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Începând cu anul 2019 grupul Mob Mondelin a 
achiziționat Leborgne, o marcă a Grupului Fiskars 
din 2007. Vânzarea Leborgne a inclus toate activele 
sale: producție, vânzări și distribuție. Noul Grup a 
menținut două entități separate, Mob Mondelin și 
Leborgne, unite de o forță comună de vânzări. 
O nouă companie Leborgne SAS s-a lansat cu o 
organizație proprie.

“Suntem deosebit de mândri și fericiți de fuziunea 
dintre Leborgne și companiile deja înfrățite Mob și 
Mondelin, care au dat naștere primului producător 
francez de unelte de mână, au declarat Thibaut și 
Arnaud Moulin, co-președinți ai Mob Mondelin. 
Acest nou ansamblu, puternic prin coerența sa 
naturală, este susținut de piloni comuni: rădăcinile 
istorice a trei branduri franceze, toate acestea 
devenind referințe calitative în domeniile lor și de 
inovare, traduse prin unelte și scule dezvoltate în 
colaborare cu utilizatori și producători din Franța. 
Complementaritatea entităților noastre diferite ne 
va permite să răspundem unei piețe în schimbare 
rapidă și să oferim clienților noștri o ofertă 
consolidată și diferențiată, sinonimă cu 
valoarea adăugată“.

Grupul Mob Mondelin și Leborgne beneficiază de o 
imagine puternică a calității și a serviciilor, iar toate 
cele trei branduri beneficiază de o anumită reputație 
pe piață. Bine înrădăcinați pe teritoriile lor, apără o 
cultură corporativă bazată pe valori care favorizează 
sustenabilitatea și dezvoltarea pe termen lung.

Grupul Mob Mondelin a luat ființă în 2016 prin 
fuziunea a două companii franceze: MobOutillage, 
situată în Chambon-Feugerolles și 
Roger Mondelin, în Ambierle. În piața sculelor de 
mână începând din anul 1920, Mob dezvoltă un 
know-how în jurul meseriilor din domeniul forjării. 
Recunoscut de meșterii constructori, Mondelin este 
specializată în fabricarea de unelte și scule din anul 
1952. Mob Mondelin este acum condusă de Thibaut 
și Arnaud Moulin, care reprezintă a patra generație 
în fruntea afacerilor familiale.

Grupul Mob Mondelin are 5 locații de producție cu 
propriile know-how industriale, diferite și 
complementare. Gama largă de unelte și scule     
fabricate acoperă numeroare meserii de 
mentenanță industrială, service auto pe de o parte, 
și construcții pe de altă parte, cum ar fi zidari, 
tencuitori, dulgheri, tâmplari, zugravi, faianțari, 
montatori de gips-carton, etc..

Brandurile grupului:
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Istoric

1173 Crearea companiei în Savoia la Mănăstirea Saint 
Hugon unde călugării Chartreux construiesc săbii și 
securi pentru cavalerii din cruciade. 

1829 Familia Leborgne cumpără furnalul principal 
de la Saint Hugon.      

1863 Leborgne fabrică mai multe mii de lopeți care 
vor servi la săparea Canalului Suez.

1878 Uneltele Leborgne sunt premiate în Europa și la 
expozițiile universale de la Paris (1855, 1878).  

1880 Frații Lumiere realizează primul catalog foto cu 
unelte Leborgne.

Din 1829, 
proiectăm și 
fabricăm în Franța 
unelte de mână 
recunoscute de 
utilizatorii cei mai 
pretențioși pentru 
calitatea, designul, 
ergonomia și 
contribuția lor la 
respectrea 
mediului 
înconjurător. Între 
tradiție și inovație, 
rădăcinile și 
“sufletul” Leborgne 
sunt profund 
ancorate în Savoia. 

FRANȚA
FABRICAT

ÎN

La 190 de ani 
de la fondarea 
sa, Leborgne 
continuă să 

producă unelte 
fabricate în 

Franța în uzina 
istorică din 
Arvilland.
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Inovație  

1. ANALIZA 
UTILIZĂRILOR

2. DEFINIREA 
NEVOILOR

3. CREAREA 
CONCEPTELOR

4. FABRICAREA 
PROTOTIPURILOR

5. TESTAREA 
PROTOTIPURILOR

6. PREZENTARE
& COMUNICARE

Leborgne stăpânește la perfecție procedeele 
industriale. Inovația se află în centrul vieții 
noastre cotidiene, de aceea Leborgne își 
protejează cu foarte mare grijă invențiile. 
Dintre uneltele noastre aflate în prezent pe 
piață, douăzeci sunt brevetate, dovada că 
acestea aduc „o nouă soluție tehnică la o 
problemă tehnică existentă”. 

O echipă dedicată în Savoia definește cerințele 
tehnice ridicate și controlează caracteristicile 
tehnice și mecanice ale produselor. 

TR
ADITIE

INOVATI
E

DIN

Uneltele Leborgne se disting prin 
designul unic. O culoare care le oferă 
identitate, galbenul, o succesiune de 
linii întrerupte de rigoare și forță, iar 
cele curbe pentru confort și securitate: 
fără îndoială, este vorba de o unealtă 
Leborgne. Uneltele Leborgne au primit 
numeroase distincții în domeniile 
designului și ale inovației. În 2019, 
mânerul ergonomic al uneltelor noastre 
de prășit intensiv a fost distins cu  
”Etoile Observeur du Design 2019”.

Fiecare produs nou este rodul unei 
colaborări strânse între Biroul de studii 
Leborgne, echipa de design integrată 
și profesioniști în grădinărit: firme 
specializate pentru spații verzi, peisagiști, 
municipalități, cultivatori de legume...

Design recunoscut Dezvoltare de produse  
focusată pe utilizator
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Dezvoltare durabilă

Leborgne, marcă emblematică pentru 
profesioniștii în construcții, duce din 2010 o 
politică susținută de dezvoltare durabilă. 
Cultura performanței și a inovației se aplică 
din plin demersului său de întreprindere 
responsabilă, atât din punct de vedere social, 
cât și de mediu și  al societății. Scăderea 
impactului activității sale asupra mediului, cele 
mai bune condiții de muncă, gama inovatoare 
de unelte nanovib care participă la prevenirea 
muncii dificile și a riscurilor de accidente pe 
șantiere: rezultatele sunt exemplare. În cinci 
ani, impactele sociale  și de mediu ale Leborgne 
au fost reduse în mod notabil. Progresele care 
se înscriu în demersul pe termen lung, sunt 
rezultatul reflecției capabilă să aducă soluții și 
practici durabile pentru generațiile viitoare. 

„O dezvoltare durabilă este o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a 
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.” 

*Comisia Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător și dezvoltare, raportul „Viitorul 
nostru al tuturor” (1987)

• Mediu: certificare ISO 14001 a fabricilor din  
  Savoia din 2012   
• Sănătate și Securitatea muncii: certificare 
  OHSAS 18001 în 2015, apoi ISO 45001 în 2018                                       
• Calitate: certificare ISO 9001 în 2016     
• RSE: Aderarea la Global Compact al ONU 
  în 2016
• reducerea consumului de apă cu 
  73% și de electricitate cu 10% în uzină                                                                                           
• scăderea la jumătate a emisiilor de compuși   
  organici volatili, folosirea de diluanți ecologici 
  pentru vopsea
• utilizarea lemnului provenit din pădurile 
  gestionate durabil PEFC
• formarea salariaților pentru profesionalizare și 
  adaptarea posturilor și a spațiilor de lucru    
• implementarea unui plan de acțiune pentru 
  egalitate de genuri / bărbați - femei
• semnarea unui cod etic pentru personal și 
  furnizori 
• participarea la proiecte comune cu 
  organisme locale  
• lansarea gamei nanovib® dedicată prevenirii 
  riscurilor de condiții grele de muncă și de 
  accidente de muncă. 

Reducerea impactului  organizației noastre și 
al produselor noastre asupra mediului:
• Reducerea cererii noastre globale de energie    
  (distribuție, achiziții, producție)                                                                                         
• Valorificarea și reciclarea deșeurilor                                     
• Proiectarea de unelte ecologice, inovatoare

Consolidarea relațiilor cu partenerii
  •Dezvoltarea în armonie cu teritoriile noastre 
   de locuit 
  •Anticiparea și luarea în calcul a așteptărilor 
   partenerilor noștri instituționali 

Promovăm responsabilitatea socială în 
lanțul nostru valoric
• Implicarea furnizorilor de a controla   
  impactele asupra mediului și a societății                                                                    
• Acționarea conform valorilor și unei viziuni 
  împărtășite de toți colaboratorii noștri                                                                       
• Lupta împotriva bolilor profesionale și a 
  accidentelor

Carta de angajament 
Leborgne:

Primele rezultate ale acestui 
angajament sunt probate:

Gama Duopro pentru
reducerea utilizării de
Produse Fitosanitare

Diagnosticare de mediu
definirea liniilor de lucru

Certificare
PEFC și FSC

Diagnosticare proiectare ecologică
Comunicarea indicatorilor

Broșură DD
Diagnostic 
ISO 18001

Participare
la săptămâna DD

Gama de unelte nanovib
pentru compania Vinci

Gama de unelte împotriva
condițiilor grele de muncă 

deschiderea comisiei pentru salariați
analiza eco-concept

Definirea Viziunii
Parteneriat Capeb / FFB

Sccore RSE 85/100 A/100 ACESIA
Management vizual

al securității

Participare la săptămâna DD
Aderarea la Global Compact

2013 2014 2015 2018201720162011 20122009 20102008

• PARTENAI
RE

 • 
PA

RT
EN

AIRE • PARTENAIRE
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15ANI
GARANȚIE

O calitate garantată 15 ani

Împotriva tuturor defectelor de fabricație, în condiții 
corecte de utilizare, cu excepția uzurii.

Proceduri de teste în uzina noastră din Arvillard (Savoia)

De 190 de ani, Leborgne 
concepe unelte pentru 
construcții și grădină.   
Marca a acumulat astfel o 
experiență incomparabilă 
care îi permite azi să 
afișeze pe produsele sale. 
Calitate garantată 15 ani*

Procesele de forjare și de prelucrare sunt 
supuse controlului continuu: măsurarea 
durităților obținute și controlul fluxurilor de 
fabricație. Testele de distrugere sunt realizate 
regulat pentru a controla pragurile de rupere 
și pentru a efectua analize de materii prime. 
Înregistrările referitoare la aceste controale 
servesc drept bază pentru îmbunătățirea 
regulată a proceselor de fabricație pentru 
integrarea evoluțiilor tehnologice.

Uneltele de tăiere a lemnului se pot dovedi 
periculoase dacă nu se ține seama de câteva 
indicații de utilizare la folosirea acestora pentru 
a verifica sistematic starea uneltelor înainte 
de utilizare, să nu se folosească unealta care 
prezintă o uzură excesivă sau un început de 
ruptură (fisură), inspecția suprafeței de lovire, 
să nu se lovească nciodată suprafețele de 
lovire tari unele de altele (ex. baros de topor) 
și purtarea obligatorie de ochelari, mănuși și 
echipament de protecție pe durata lucrărilor 
de tăiere a lemnului. Aveți de asemenea grijă 
să transmiteți recomandările de securitate 
persoanelor cărora le împrumutați uneltele. 
Pentru mai multe recomandări  de securitate, 
consultați site-ul internet www.leborgne.ro

>  protecții reutilizabile pentru tăișuri
    la topoare, toporiști și securi;  

>  protecții pentru vârfuri de furci; 

>  ambalaje specifice târnăcoapelor cu mâner. 
Fiecare distribuitor care are în  grijă produsele 
în punctul său de vânzare trebuie să se asigure 
că a făcut totul pentru a garanta securitatea 
consumatorilor.

Fabricare sub control 

Instrucțiunile de securitate 
care trebuie respectate

Securitatea
persoanelor
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Cultivare durabilă

NaturOvert®, gama de 
unelte pentru grădină

Cu “Biogrif“, “Rotogrif“ și “AeroCompost“, Leborgne propune 
3 unelte pentru cultivarea pământului  fără a-l săpa* și 
favorizarea transformării deșeurilor vegetale în compost 
pentru a contribui la fertilizarea naturală a solurilor fără 
aport de îngrășăminte chimice.

*Biogrif și Rotogrif decompactează pământul fără a-l săpa și protejează astfel
organizarea naturală a microorganismelor fertilizatoare care trăiesc în sol.

pentru a cultiva și a întreține în mod natural grădinile 
de zarzavat, spațiile verzi și străzile fără a recurge la 
produse chimice
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Îndepărtarea naturală
a buruienilor

NaturOvert, o gamă extinsă de 10 unelte de calitate excepțională 
inspirată de profesioniști, pentru a înlocui produsele chimice* folosite 
pentru îndepărtarea buruienilor și destinate utilizării intensive.

*De la 1 ianuarie 2017, în Franța legea tranziției energetice interzice utilizarea produselor 
fitosanitare de către stat în spațiile publice , colectivitățile locale și instituțiile publice pentru 
întreținerea spațiilor verzi, promenade, păduri și străzi. Această obligație a intrat în vigoare și  
pentru sectorul privat începând cu 1 ianuarie 2019. 

GRĂDINĂRIȚIFĂRĂ FITO(îngrășăminte chimice)
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NaturOvert®
Gama de unelte de grădină pentru cultivare durabilă 
și îndepărtarea eficientă a buruienilor

Cultivare 
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Îndepărtarea buruienilor
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DUOPRO®
O gamă de unelte de calitate excepțională inspirată 
de profesioniști

Prelucrarea pământului
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DUOPRO®

Jardiniere și ghiveceÎntreținere
spații verzi
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Topoare și pene
de despicat    
Performanță și securitate

Dotate cu sistemul „de 
despicat”, topoarele și penele 
din această gamă vă vor aduce 
ca beneficiu o putere de 
neegalat pentru o muncă 
mai eficientă.

Ușor de întreținut, uneltele din 
această gamă oferă acces la 
lucrările de tăiere a lemnului 
în deplină siguranță datorită 
suprafeței de lovire din polimer 
incasabil, fără așchii si fără 
ciobire.

Datorită principiului de 
funcționare prin culisare, nu 
mai este nevoie de o forță fizică 
mare pentru a crăpa bușteni! 
Mai ușor și mai precis, această 
unealtă este ideală pentru a 
crăpa buștenii cu diametrul mai  
mic de 30 cm.

Gama
„de despicat”

Lucrați în deplină 
securitate cu 
„Securi-T”

Despicător inerțial 
de bușteni     
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Topoare și pene
de despicat    

O gamă de unelte dezvoltată cu profesioniștii în tăierea 
lemnului pentru mai multă eficiență, 
ergonomie și securitate.
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Un merchandising adaptat
punctelor de vânzare
«Îmbunătățirea vizibilității uneltelor Leborgne pe rafturi liniare prin 
adăugarea culorii noastre galbene pe mânerele din lemn. 
Prezentarea produselor utilizând etichete 
mai explicite, cu mai multe informații.
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Display-uri de 
prezentare adaptate 
și personalizate, 
capabile să asigure 
promovarea gamelor 
în afara raionului 
principal. 

Elemente vizuale necontractuale
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TERASARE ȘI 
AMENAJARE
TEREN
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Pentru terasare, lucrări importante de grădinărit, pregătirea solurilor foarte dure. Târnăcoapele sunt 
disponibile fără mâner, cu mâner din lemn sau mâner trimaterial Novamax (fibră de sticlă, copolimer 
de polipropilenă  și elastomer) care este mai rezistent, cu o priză buna , nu alunecă, nu se usucă și 
nu se degradează. Toate târnăcoapele noastre sunt forjate și călite pentru o rezistență mai bună 
la uzură, sunt vândute neasamblate în ambalaj de plastic pentru un transport mai ușor și eficient 
(excepție târnăcopul Duopro).

• Pentru  terasare și lucrări importante de grădinărit
• 1 parte în formă de pană îngustă pentru decrustare, săpare, tăierea rădăcinilor                                                                                                         
• 1 vârf ascuțit pentru scoaterea pietrelor și a butucilor  
• Vârf ascuțit în formă de diamant
• Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură                                                                                                            
• Gaură de suspendare: ușurință la expunere lineară și de depozitare

TERASARE ȘI AMENAJARE TEREN

TÂRNĂCOAPE

Târnăcoape pentru terasare

TÂRNĂCOP "DUOPRO" - LOCAȘ FORMĂ OVALĂ 
PENTRU FIXARE COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

TÂRNĂCOP DE GRĂDINĂ ȘI TERASARE - LOCAȘ 
FORMĂ ROTUNDĂ PENTRU FIXARE COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

>  Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50 x 32 mm 
> Gama Duopro : o gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști.
     Unul din târnăcoapele cele mai robuste de pe piață! 
> Oțel călit pentru mai multă rezistență, uzura vârfului foarte redusă
> 1 parte cu margini drepte în formă de pană: ideal pentru a săpa și a răzui eficient șanțurile 
> Suprafață laterală de lovire pentru fixarea țărușilor
> Vârf cruciform cu autoascuțire din oțel călit prin tratament termic adecvat
> Coadă Novamax cu manșon din elastomer anti alunecare și anti vibrații: confort la ținerea
     în mână 
> H : 54 cm - Lg : 6 cm - Greutate : 2,3 kg

 
> Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm
> Cozi de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100

> H : 55 cm - Lg : 6 cm - Greutate : 2,0 kg
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat  PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat  PEFC 100% - Cod: 503480

> Unealtă cu coadă  Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900

> H : 56 cm - Lg : 6,5 cm - Greutate: 2,5 kg
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm,  certificat PEFC 100% - Cod: 03480

> Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900 

051246

050205

050255

050201

050252

050200

050250
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TERASARE ȘI AMENAJARE TEREN

TÂRNĂCOP DE TERASARE - LOCAȘ FORMĂ OVALĂ 
PENTRU FIXARE COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

TÂRNĂCOP CANTONIER Cod      Caracteristici tehnice

TÂRNĂCOP - SECURE   Cod      Caracteristici tehnice

TÂRNĂCOP - SECURE "CORSICA" Cod      Caracteristici tehnice

TÂRNĂCOP ELVEȚIAN – "SAVOIE"  Cod      Caracteristici tehnice

> Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50 x 32 mm
> H : 55 cm - Lg : 6 cm - Greutate : 2,0 kg

> Unealtă fără coadă

> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%                                                                                 
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500                     

                  
> Unealtă coadă Novamax - 90 cm                                                                                              
> Coadă de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100 

> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă de 47 mm                                                                                   
> H : 43 cm - Lg : 13 cm - Greutate : 1,5 kg                                                                      

> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% 

> H : 46 cm - Lg : 15 cm - Greutate : 2,0 kg

> Unealtă fără coadă
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat  PEFC 100% - Cod: 503480                            

> Unealtă cu coadă  Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900 

> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă 47 mm  
> H: 50 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg
 
> Unealtă fără coadă 
> Coadă de înlocuire din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480

> Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm
> Coadă de înlocuire Novamax - Cod: 532900

> Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50x32 mm
> H: 50 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg

> Unealtă fără coadă
> Coadă de înlocuire din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500

>  Locaș formă ovală pentru fixare coadă  50 x 32 mm
> H : 56 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 2,25 kg

> Unealtă fără coadă
> Suprafețe de lovire laterale
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% : cod. 504500                                                                                                                    
> Cozi de schimb  Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100 

051208

055250

051202

058151

058208

060208

051200

058200

060200

061250

Târnăcop Cantonier

Târnăcop - Secure    
• Ideale pentru plantarea, replantarea arbuștilor                                                                      
• Partea în formă pană pentru a săpa și răzui, partea în formă de secure pentru a tăia rădăcinile                                                                                                                     
• Parțile în formă pană și secure sunt ascuțite 
• Unealtă forjată și călită pentru o rezistență mai bună la uzură
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RĂNGI DE SĂPAT Cod      Caracteristici tehnice

RĂNGI DE SĂPAT CU VÂRF LAT Cod      Caracteristici tehnice

> Lg : 200 cm - Greutate : 7,7 kg - ø : 25 mm 

> Lg : 170 cm - Greutate : 6,55 kg - ø : 25 mm 

> Lg : 150 cm - Greutate : 5,88 kg - ø : 25 mm 

> Versiune cu vârf lat  pentru tăiere, despicare 
> Lg : 180 cm - Greutate : 6,78 kg - ø : 25 mm

133170

133150

133540

133200

Răngi de săpat

TERASARE ȘI AMENAJARE TEREN

Răngi de săpat
• Pentru folosire ca pârghie, mutarea încărcăturilor, îndepărtarea pietrelor sau săparea găurilor 
• Secțiunea octogonală pentru o mai bună aderență, priză 
• Vârful ascuțit în formă de diamant pentru o mai bună penetrare în pământ 
• Scule forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
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LOPEȚI
• Pentru prelucrarea pământului, a pietrișului sau a nisipului, refacerea compostului, strângerea  
  deșeurilor  
• Cap din oțel călit pe toată suprafața (excepție Lopata Maniplus : aluminiu prin prelucrare termică),   
  pentru o rezisteță mai bună la uzură. 
• Disponibile in varianta fără coadă, cu  coadă din lemn sau coadă Compozitube extrem de ușoară. 

LOPATĂ "MANIPLUS" Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ PĂTRATĂ Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ ROTUNDĂ Cod      Caracteristici tehnice

> Aliaj din aluminiu prelucrat termic: rezistență ridicată pentru o greutate mică, cap de 2 ori 
    mai ușor decât o lopată din tablă rotundă de 29 cm,  mai puțin efort și oboseală pentru un 
    randament echivalent 
> H : 29 cm - Lg : 30 cm - Greutate : 0,5 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn drept 130 cm certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn -130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230

> Muchie dreaptă: ideal pentru săparea unghiurilor drepte (rigole, șanțuri...) 
> Lățimea lopeții adaptată  mărimii șanturilor 
> H : 29 cm - Lg : 25 cm - Greutate : 1,16 kg 

> Unealtă fără coadă 

> Unealtă cu coadă dreaptă din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502110
> Cozi de schimb Compozitube - 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L
> Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu 
    fibră  de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar 
   perfect adaptată  uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutății.

> H : 25 cm - Lg : 25 cm - Greutate : 1,0 kg 

> Unealtă fără coadă 

> H : 27 cm - Lg : 27 cm - Greutate : 1,05 kg
 
> Unealtă fără coadă
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm  (capăt în formă de măr),  certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 110 cm - Cod: 502110
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm  (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb lemn -130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230   

> Unealtă cu coadă Compozitube dreaptă 117 cm 
> Cozi de schimb Compozitube 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L 
> Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu 
    fibră  de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar 
    perfect adaptată  uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect 
    al greutății.

> H : 29 cm - Lg : 29 cm - Greutate : 1,14 kg
 
> Unealtă fără coadă
 

> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110

> Unealtă cu coadă dreptă Compozitube - 117 cm
> Cozi de schimb Compozitube 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L 

041282

005250

005270

005271

005277

005275

005290

005291

005299

006250

006251

LOPEȚI ROTUNDE ȘI PĂTRATE

TERASARE ȘI AMENAJARE TEREN
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LOPATĂ "ALSACIA" Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ FORJATĂ "ENTREPRISE" Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ PĂTRATĂ, "BRESSE" Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ - TÂRNĂCOP, PLIABILĂ Cod      Caracteristici tehnice

> Cap din oțel foarte rezistent 
> Lopată ascuțită : favorizează penetrarea 
> H : 29 cm - Lg : 27 cm - Greutate : 1,35 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn certificatPEFC 100% 130 cm - Cod: 502130

 
> Unealtă fără coadă 
> Coadă de schimb din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502130 

> Margine pe partea din spate: stablizează încărcătura
> H : 30 cm - Lg : 28 cm - Greutate : 1,07 kg

> Unealtă cu coadă din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150
> Coadă de schimb Compozitube - 135 cm - Cod: 540020L
> Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu   
    fibră  de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar 
    perfect adaptată  uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect 
    al greutății.

> Cap din oțel forjat foarte rezistent 
> H : 25 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 1,3 kg

 
> Unealtă fără coadă 
> Coadă de schimb din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502130

> 3 poziții reglabile prin înșurubare: depliată pentru utilizare ca lopată, poziție intermediară  
     pentru a săpa, repliată pentru a facilita depozitarea 
> Ideală pentru a fi transportată în mașină
> Din tablă ambutisată
> Coadă din lemn 
> H : 21 cm - Lg : 14 cm - Greutate : 0,67 kg 

020281

001270

001272

002210

011102

LOPEȚI REGIONALE

Lopată - târnăcop, pliabilă
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DEGAJARE ȘI AMENAJARE TEREN

UNELTE PENTRU ZĂPADĂ ȘI AGRICOLE

• Pentru curățarea și degajarea zăpezii, respectiv pentru lucrări de însilozare
• Material polimer: ușor, nu zgârie, nu se lipește de zăpadă, foarte rezistent, uzură redusă, 
nu se deformează, margini rigidizate

Unelte pentru zăpadă și agricole, din polimer

LOPATĂ "POLYPELLE" CU ÎNTREBUINȚĂRI 
MULTIPLE DIN POLIMER Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ "VMAX" DIN POLIMER Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ "VMAX" DIN POLIMER CU MARGINE DIN 
ALUMINIU Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ DE ÎMPINS DIN POLIMER Cod      Caracteristici tehnice

034001

034002

034003

042421

> Lopată cu întrebuințări multiple, reversibilă, cu margini mari, utilizabilă pe      
    tot parcursul anului:
-  Margine dreaptă pentru a împinge sau strânge așchiile, rumegușul, nisipul, zăpada,  
    pentru curățat jgheaburile
-  Margine zimțată (crestată)  pentru a aduna și strânge frunzele, iarba, 
    evacuarea deșeurilor, curățarea unui iaz
> H: 39,5 cm - Lg: 42 cm - Greutate: 0,9 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 150 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514150

> Muchie din aluminiu care consolidează marginea principală
> H: 49 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1,1 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 150 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

> Lopată cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic

> Lopată cu coadă tubulară Compozitube - 135 cm
> Coadă tubulară de schimb Compozitube - 135 cm - Cod: 540030L
> Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu 
    fibră  de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței Prin      
    urmare, este perfect adaptată uneltelor supuse eforturilor reale și permite 
    un control bun al greutății.

> Cu întrebuințări multiple pentru zăpadă, cereale, deșeuri și materiale ușoare
> O combinație optimă între volum mare și  greutate redusă          
> Polimer certificat pentru contact cu produse alimentare
> Lungime mare: rezistență sporită
> H: 47,5 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

> Lopată cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic 

> Lopată cu coadă tubulară din Compozitube 135 cm
> Coadă tubulară de schimb din Compozitube 135 cm - Cod: 540030L
> Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită 
    cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței.
    Prin urmare, este perfect adaptată uneltelor supuse eforturilor reale și 
    permite un control bun al greutății.

034021

> Cu întrebuințări multiple pentru zapadă, desșeuri și materiale ușoare
> H: 37,5 cm - Lg: 45 cm – Greutate: 0,7 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm , certificat PEFC 100% - Cod: 502280

034051

034052

034053

POLIMER

REZISTENT
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DEGAJARE ȘI AMENAJARE TEREN

LOPATĂ DE ÎMPINS DIN POLIMER CU MARGINE DE 
ALUMINIU Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ DE ÎMPINS DIN POLIMER PENTRU 
SUPRAFEȚE MARI Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ DIN POLIMER CU MÂNER TELESCOPIC Cod      Caracteristici tehnice

ÎMPINGĂTOR ZĂPADĂ 45 L Cod      Caracteristici tehnice

ÎMPINGĂTOR ZĂPADĂ 72L Cod      Caracteristici tehnice

> Cu întrebuințări multiple pentru zapadă, deșeuri și materiale ușoare
> Muchie din aluminiu care consolidează marginea principală
> H: 38 cm – Lg: 45 cm - Greutate: 0,8 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic în capăt

> Pentru deszăpezirea tuturor suprafețelor
> Dimensiune mică, ideală pentru mașină
> Ușoară și practică
> Coadă din aluminiu, telescopică, reglabilă prin inșurubare (76-97 cm)
> Cu mâner din plastic în capăt: control mai bun al greutății
> H: 32 cm – Lg: 28 cm – Greutate : 0,7 kg

> Concepută în special pentru suprafețe mari, pentru împingerea zăpezii,
     deșeurilor și materialelor ușoare
> H: 27 cm – Lg: 65 cm - Greutate: 0,9 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic în capăt

> Pentru curățarea suprafețelor împingând direct zăpada sau încărcând-o 
     în utilaj cu lopata
> Capacitate: 72 cm / 45 L
> Material polimer rezistent: nu se lipește zăpada
> Cadru din țeava de oțel: structură consolidată 
> Muchie din aluminiu: consolidează marginea principală
> H: 55 cm – Lg: 72 cm – Greutate : 4,4 kg

009270

034011

034042

034012

034030

> Pentru curățarea suprafețelor împingând direct zăpada sau încărcând-o în 
     utilaj cu lopata
> Capacitate mare: 78 cm / 72 L. Pentru un randament mai bun
> Material polimer: nu se lipește zăpada
> Mâner ergonomic din țeavă de oțel armat de 25 mm
> Suport pentru picior din plastic ranforsat
> Cadru din oțel: consolidează structura
> Margine din aluminiu: consolidează marginea principală
> H: 65 cm - Lg: 78 cm – Greutate: 7 kg

034035
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DEGAJARE ȘI AMENAJARE TEREN

Unelte pentru zăpadă, din aluminiu

SPĂRGĂTOR DE GHEAȚĂ Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ AUTO DIN ALUMINIU Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ DIN ALUMINIU Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ MARE DIN ALUMINIU Cod      Caracteristici tehnice

034101

009241

012341

012361

> Pentru strângerea așchiilor, rumegușului, împingerea sau strângerea 
     zăpezii, a nisipului, curățarea jgheaburilor de-a lungul trotuarelor
> Grosimea: 2,1 mm
> Lopată din aluminiu cu nervuri: rezistență mai bună la uzură
> H: 55 cm – Lg: 37 cm - Greutate: 1,16 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

> Pentru strângerea așchiilor, rumegușului, împingerea sau strângerea 
     zăpezii, a nisipului, curățarea jgheaburilor de-a lungul trotuarelor
> Grosimea: 2 mm
> Lopată din aluminiu cu nervuri: rezistență mai mare
> H: 39 cm - Lg: 33 cm - Greutate: 0,77 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

> Pentru deszăpezirea tuturor suprafețelor
> Dimensiune mică: ideală a fi trasportată în mașină
> Lopată din aluminiu: ușoara și utilă
> Grosime: 2 mm
> H: 26 cm - Lg: 24 cm - Greutate: 1 kg

> Lopată cu coadă din lemn 95 cm certificat PEFC 100% prevăzut cu mâner
     din plastic în capăt

> Pentru a sparge și a răzui gheața
> Unealtă călită pentru o mai bună rezistență la uzură
> Grosimea lamei: 1,6 mm
> Lățime: 16 cm - Greutate: 1,3 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cmm, certificat PEFC 100%
> Coadă de înlocuire din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110 
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SĂPAREA 
PĂMÂNTULUI
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SĂPAREA PĂMÂNTULUI

CAZMALE
• Pentru săparea pământului înainte de cultivare, divizarea  butucilor de plante, îngroparea gunoiului 
  de grajd și diverse activități, transplantarea răsadurilor și a arbuștilor mici. Recomandate pentru soluri 
  ușoare sau puțin lipicioase, fără pietre.  
• Capete din oțel călite în totalitate (duritate  40/50 HRC)  pentru o rezistență mai bună la uzură 
• Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer de polipropilenă 
  și elastomer), care oferă o utilizare foarte confortabilă

Cazmale
CAZMALE CU MARGINE Cod      Caracteristici tehnice

CAZMALE CU MARGINE, DIN INOX Cod      Caracteristici tehnice

CAZMALE "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

> Corp din metal : 2,3 mm grosime 
> Muchie rotunjită ascuțită : favorizează penetrarea în sol 
> Suport (margine) pentru picioare : confort și siguranță, nu taie încalțămintea 
>  Locaș robust pentru pentru cozi, o bună fixare a cozii 
> H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502100

> Unealtă cu coadă din lemn 90 cm (capăt in forma de T), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn 90 cm (capăt in forma de T), certificat FEFC 100% - Cod: 519100

> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm  (capăt în formă de măr)
> Coadă de schimb Novagrip - 100 cm  (capăt în formă de măr) - Cod: 523100

> Unealtă cu coadă  Novagrip 90 cm (capăt in forma de T)
> Coadă de schimb Novagrip 90 cm capăt în formă de T - Cod: 523080

> Cap din oțel inoxidabil : pătrunde mai ușor în pământ, nu ruginește 
> 2,3 mm grosime 
> Margine rotunjită ascuțită : favorizează penetrarea în sol 
> Suport (margine) pentru picioare : confort și siguranță, nu taie încalțămintea 
>  Locaș robust pentru cozi, o bună fixare a cozii
> H : 28 cm - Lg 1 : 17,5 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 1,4 kg

> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr)
> Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100 

> Cap cu nervuri, rezistență mai mare 
> Locaș pentru coadă cu manșon armat
> Suport (margine ) pentru picioare cu perforații antiderapante 
> Muchii și laterale ascuțite 
> Striații laterale pentru a sparge mai bine movilele de pământ 
> H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 1 kg

 
> Cazma Duopro - 28 cm, Novagrip (capăt în formă de măr) 

> Cazma Duopro - 28 cm, Novagrip (capăt în formă de T)
 
 
> Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
> Coadă de schimb trimaterial Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080

305281

305289

305283

301403

314283

314287

305287
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Cazmale cu suprafețe șlefuite

SĂPAREA PĂMÂNTULUI

CAZMALE CU SUPRAFEȚE ȘLEFUITE
• Pentru săparea pământului înainte de cultivare, îngroparea bălegarului și diverse activități în solul cu 
  pământ puțin pietros, transplantarea răsadurilor și a arbuștilor mici. Permite lucrarea solurilor grele și 
  lipicioase sau argiloase mai bine decât cu o cazma standard  
• Capete din oțel călite în totalitate pentru o rezistență mai bună la uzură  
• Suprafețe șlefuite pentru a permite mai ușor pătrunderea în soluri lipicioase și pentru o unealta 
  mai curată 
• Locaș de împănare înalt cu inel întărit: robust, curățare ușoară  
• Suport pentru picioare: confort și siguranță, nu taie încălțămintea 
• Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer cu polipropilenă și  
  elastomer), care oferă o prindere foarte confortabilă  

CAZMA ȘLEFUITĂ "SENLIS" Cod      Caracteristici tehnice

CAZMA ȘLEFUITĂ "NORD" Cod      Caracteristici tehnice

CAZMA ȘLEFUITĂ "PRO", DE SMULGERE Cod      Caracteristici tehnice

> H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 21 cm - Greutate : 1,2 kg

> Unealtă cu coadă din lemn 100 cm certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capat în formă de măr), certificat  PEFC 100% - Cod: 502100

> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn -90 cm (capăt în formă de T), certificat FEFC 100% - Cod: 519100

> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capat în formă de măr)
> Coadă de schimb Novagrip 100 cm (capat în formă de măr) - Cod: 523100

> Unealtă cu coadă Novagrip  -90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T - Cod: 523080

> H : 28 cm - Lg 1 : 16 cm - Lg 2 : 17 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat FEFC 100% - Cod: 519100

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080

> Pentu dezrădăcinarea arbuștilor de transplantat : ideal pentru distrugerea movilițelor, tăierea 
    rădăcinilor, crearea de pârghii pentru dezrădăcinarea arbuștilor
> Grosime 4 mm, de 2 ori mai gros decât unul obișnuit 
> Oțel cu rezistență ridicată : +40% față de o cazma standard
> Margine ascuțită pe 3 fețe : facilitează tăierea rădăcinilor 
> 2 supoți (margini) pentru picior extra largi : sprijin foarte bun al  piciorului
> Profilul lamei în forma "taliei de viespe" sub suportul de picioare: facilitează pătrunderea în sol 
    și evită blocarea uneltei în rădăcini  
> Locaș pentru coadă tubulară, întărită : înglobează complet coada, repartizează forța pe o 
    suprafață mai mare 
> Coadă ultra-rezistentă 100% fibră de sticlă, vopsea special adaptată la utilizări intense 
> Lungime mare al locașului pentru fixarea cozii: mult mai solid și rezistent
> Capătul cozii în formă de T este trimaterial, extra larg (25cm) care permite  folosirea cu două 
    mâini pentru a face pârghie mai bună și a tăia rădăcinile mai ușor
> H : 36 cm - Lg 1 : 14 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 2 kg

> Unealtă cu coadă  Novagrip - 90 cm (capat în formă de T)

312281

319289

319287

302294

312289

312283

312287

Fibră de sticlă
REZISTENT
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SĂPAREA PĂMÂNTULUI

CAZMA ȘLEFUITĂ PENTRU PEPINIERE Cod      Caracteristici tehnice

CAZMA ȘLEFUITĂ, TERASIER Cod      Caracteristici tehnice

> Înălțime mare și muchie de atac rotunjită: ideal pentru plantarea de arbuști și a garduri vii. 
> H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Greutate : 1,63 kg

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080 

> H : 40 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 19 cm - Greutate : 1,9 kg

 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080

> Înălțime mare: polivalent, ideal pentru săpat șanțuri 
> H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 18 cm - Greutate : 1,68 kg

 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080

315367

315407

316367
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FURCĂ DE SĂPAT CU 4 DINȚI
TRIUNGHIULARI 8 MM Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ DE SĂPAT CU 4 DINȚI
TRINGHIULARI 11 MM Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ DE SĂPAT CU 4 DINȚI PĂTRAȚI, DIN INOX Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ DE SĂPAT "PRO" CU 4 DINȚI PĂTRAȚI Cod      Caracteristici tehnice

> H : 30 cm - Lg : 19 cm - Greutate : 1,25 kg

> Unealtă cu coadă de lemn 100 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn  100 cm (capăt în formă de măr)certificat PEFC 100%  
    - Cod: 502900

> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat FEFC 100%  - Cod: 519820

> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr)
> Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr)  - Cod: 523100

> Unealtă cu coadă Novagrip 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip 90 cm (capăt în formă de T)  - Cod: 523080

> Dinți mai groși (11 mm) pentru pământ foarte tare 
> H : 30 cm - Lg : 19 cm - Greutate : 1,45 kg

 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr)
> Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr)  - Cod: 523100

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)  - Cod: 523080

> Cap din oțel inoxidabil: pătrunde mai bine în pământ, nu ruginește 
> Singura furcă de săpat din inox de pe piață dotată cu o coadă trimaterial 
> H : 30 cm - Lg : 19 cm - Greutate : 1,45 kg

 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr)
> Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 23100

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)
> Coadă de schimb Novagri p- 90 cm (capăt în formă de T)- Cod: 523080

> Una din cele mai solide furci de săpat de pe piață, dezvoltată cu specialiști în pepiniere 
> Pentru pământ tare și pietros
> Grosime dinți 14 mm
> Locas consolidat pentru coadă  (grosime guler 14 mm)
> Coadă ultra rezistentă 100% fibră din sticlă vopsită
> Coadă trimaterial (capăt în formă de T), extra larg - 25 cm
> H : 30 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 1,8 kg

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)

432291

432299

432293

432297

422303

422307

432403

432407

438302

Furci de săpat

SĂPAREA PĂMÂNTULUI

FURCI DE SĂPAT
• Pentru săparea solurilor grele și pietroase și pentru a lucra pământul aproape de 
  vegetația plantată fără a le deteriora rădăcinile.
• Cap din oțel forjat călit pe toată suprafața pentru o mai bună rezistență la uzură 
  (excepție cea de Inox)
• Toate furcile pentru săpat au locaș pentru coadă cu armătură pentru o durabilitate și 
  rezistență mai mare 
• disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer cu 
  polipropilenă și elastomer), care oferă o prindere foarte confortabilă.

Fibră de sticlă
REZISTENT
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PĂMÂNTULUI
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

GRAPE, SAPE ÎNGUSTE, SAPE

• Pentru a brăzda, aera, nivela, sparge movilițele de pământ înainte de semănat și plantat, cât și 
  pentru a aduna plantele tăiate, grapa este o unealtă de bază polivalentă în grădină    
• Capete din oțel forjat  și călit în totalitate pentru o mai bună rezistență la uzură 
• Protectie pentru vârfuri: depozitare securizată

Grape

GRAPĂ CU 4 DINȚI PENTRU GUNOI DE GRAJD Cod      Caracteristici tehnice

GRAPĂ CU 4 DINȚI PENTRU PEPINIERE Cod      Caracteristici tehnice

GRAPĂ CU 5 DINȚI PENTRU GUNOI DE GRAJD Cod      Caracteristici tehnice

GRAPĂ DE GRĂDINĂ CU 4 DINȚI TRIUNGHIULARI Cod      Caracteristici tehnice

> H : 20 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 0,78 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%  - Cod: 502140

 
> Unealtă cu coadă Compozitube 135 mm 
> Coadă de schimb Compozitube 130 cm - Cod: 540030L 
> Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră  de 
    sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței

> Dinți 16 cm : ideală pentru a brăzda pământul sub vegetație densă sau pentru a aduna  
    vegetația tăiată  
> H : 16 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 0,66 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140

> H : 21 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 0,87 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140 

> 4 dinți triunghiulari plați pentru a săpa, a prăși, a afâna pământul 
> H : 18 cm - Lg : 17 cm - Greutate : 0,97 kg

 
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod:  502140

423200

423161

437201

407081

423201

423203
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GRAPĂ DE GRĂDINĂ CU 3 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

GRAPĂ MICĂ CU 4 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

GRAPĂ DINȚATĂ "BATIPRO" Cod      Caracteristici tehnice

>3 dinți plați pentru a săpa, a prăși, a afâna,  a mușuroii și a recolta  cartofii  
> Montarea cozii prin împănare conică

 
> H 22 cm - Lg 14 cm - Greutate 1,4 kg 
> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420 

> H : 11 cm - Lg : 12 cm - Greutate : 0,23 kg

 
> Unealtă cu coadă lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

> Model nou: cu 20% mai ușor 
> Unealtă 2 în 1: 1 parte pentru a trage brazdă și 1 parte pentru a nivela 
> Lamă din oțel călit de 2,5 mm 
> Regletă unghiulară : consolidează zona dințată 
> Dinți laterali întăriți 
> Locaș pentru coadă în formă tubulară 
> H : 22,5 cm - Lg : 31 cm - Greutate : 1,15 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn 130 cm certificat PEFC 100% - Cod: 502230 

406111

468001

439000

439002

CULTIVAREA PĂMÂNTULUI
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

Sape înguste, sape
• Pentru mușuroirea plantelor  (fasole, cartofi…), săparea de șanțuri de irigare, tăierea  
  rădăcinilor, pregătirea pământului înainte de prășit (degajarea solurilor grele, plivit și 
  descrustat, săparea pământului fără a-l întoarce) 
• Capete din oțel forjat și călit în totalitate pentru o mai bună rezistență la uzură 
• Montarea cozii prin îmbinare conică

SAPĂ "DUOPRO" CU LOCAȘ FORMĂ OVALĂ 
PENTRU COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

SAPĂ "DUOPRO" CU LOCAȘ FORMĂ ROTUNDĂ 
PENTRU COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

SAPĂ "DUOPRO - BASTIA" CU LOCAȘ FORMĂ 
OVALĂ PENTRU COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

SAPĂ "DUOPRO - SARTENE" CU LOCAȘ FORMĂ 
OVALĂ PENTRU COADĂ Cod      Caracteristici tehnice

SAPĂ PLANTATOR Cod      Caracteristici tehnice

> H : 20 cm - Lg : 14 cm - Greutate : 0,94 kg 
> 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărușilor
> Locaș formă ovală pentru îmbinare coada, ergonomică

> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) cu gaura de agățare, 
    certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% 
    - Cod: 503520

> H : 18 cm - Lg : 12 cm - Greutate : 0,7 kg 
> 2 unelte în 1 :1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărușilor 
> Locaș formă rotundă pentru îmbinare coadă

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 120 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420

> H : 20 cm - Lg : 14 cm - Greutate : 0,94 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn 120 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420

> H : 20 cm - Lg : 13 cm - Greutate : 1 kg 
> 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărușilor

 
> Unealtă fără coadă 
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100 - Cod: 503520

> H : 23 cm - Lg : 16 cm - Greutate : 1 kg

> Unealtă fără coadă
> 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărușilor
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503520

> Pentru mușuroirea cartofilor și plantarea verzei 
> H : 29 cm - Lg : 5,2 cm - Greutate : 0,58 kg 

> Unealtă cu coadă din lemn 30 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%

364041

364120

364121

364141

364140

332200

333240

361052

NOU

NOU
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

PLIVITOARE ȘI CULTIVATOARE
• Pentru afânarea, aerarea, decompactarea solurilor înainte de cultivare și în jurul  
  culturilor deja plantate pentru a favoriza schimbul de aer-apă la rădăcini  
• Pentru amestecarea și îngroparea compostului

• Unelte pentru grădinărit în mod natural ; decompactează pământul fără a-l întoarce și protejează astfel  
  organizarea microorganismelor care trăiesc în sol  
• Adaptate in special pentru grădini de legume 
• Cozi din lemn certificate 100 %PEFC pentru modelele Biogrif’ cu 4 și 5 dinți

Cultivatoare Biogrif’ și Rotogrif’ naturOvert 

CULTIVATOR "BIOGRIF", CU 4 SAU 5 DINȚI 
INTERSCHIMBABILI, NATUROVERT Cod      Caracteristici tehnice

> Dinți din oțel călit 
> Lățime 40 sau 50 cm : randament sporit în comparație cu furca de săpat
> Ergonomic : poziția de lucru în picioare fără dureri de spate, efort repartizat pe ambele brațe
> Lucru prin mișcări de basculare prin mers înapoi
> Cozi din lemn certificate PEFC 100% 
> Unealtă ideală pentru grădinărit natural, indispensabil pentru grădina de legume 
> H : 25 cm - Lg : 40 cm - Greutate : 4,70 kg

 
> Versiune asamblată, cu 4 dinți interschimbabili - 40 cm lățime.
    Cozi din lemn - 110 cm, certificate PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% : cod. 502110 
> Dinte de schimb - Cod: 320400 
> Diametrele dinților : 12 mm 

> H : 25 cm - Lg : 50 cm - Greutate : 5,15 kg
 
> Versiune asamblată, cu 5 dinți interschimbabili - 50 cm lățime
    Cozi din lemn 110 cm, certificate PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110 
> Dinte de schimb - Cod: 320400 
> Diametrele dinților : 12 mm

 
> Versiune neasamblată, cu 5 dinți interschimbabili în cutie de carton,
    facilitează depozitarea - 50 cm lățime. 
    Cozi din lemn 110 cm certificate PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 110 cm - Cod: 502110 
> Dinte de schimb - Cod: 320400 
> Diametrele dinților : 12 mm

> Versiune asamblată, cu 5 dinți sudați - 50 cm lățime
     Cozi din lemn - 110 cm, certificate PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110

320305

320300

320301

320320

Ergonomic Eficace 5 Dinți
interschimbabili

naturOvert®

naturOvert®

CULTIVATOR "ROTOGRIF", CU 4 DINȚI 
"NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru pregătirea terenului înainte de semănat, întreținerea solurilor (paturi de pământ,  
     zone cu pietriș, grădină de legume), amestecarea cu compost și smulgerea buruienilor.
> Unealtă pentru grădinărit natural: penetrează solul fără a-l întoarce. 
> Poziția de lucru în picioare, fără dureri de spate, ghidon formă de “S” confort la utilizare,    
     efort redus. 
> Suport pentru picioare: penetrarea solurilor compacte fără efort  
> Permite lucrul între vegetalele deja plantate fără  a le distruge   
> Unealta ideală pentru grădinărit natural, indispensabilă pentru grădina de legume și paturi   
    de pământ.

> H : 106 cm - Lg : 44 cm - Greutate : 1,8 kg 320040

ERGONOMIC
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

AMESTECĂTOR "AEROCOMPOST - NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

naturOvert®
> Ideal pentru amestecarea composturilor 
> Ghidon în formă de “S” : confort la utilizare, efort redus
> Dinți profilați : pentru a amesteca bine compostul pe orizontală și pe verticală 
> H : 72 cm - Lg : 16 cm - Greutate : 1,55 kg320060

• Pentru aerarea solurilor, afânarea la suprafață pentru a facilita pătrunderea apei de irigație, smulgerea   
  buruienilor între și în jurul culturilor, fără deteriorarea rădăcinilor vegetalelor deja plantate 
• Coadă cu gaură de agățare: depozitare ușoară

Plivitoare, Cultivatoare, Trasatoare

PLIVITOR - 3 DINȚI SPATULAȚI + RĂZUITOR Cod      Caracteristici tehnice

CULTIVATOR - 3 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

TRASATOR LINIE Cod      Caracteristici tehnice

> Răzuitoare integrată penru extirparea buruienilor bine înrădăcinate sau pentru plivitul la 
    suprafață în apropierea imediată a plantelor.
> Dinți spatulați pentru ameliorarea randamentului
> Coadă extra-lungă pentru un confort maxim de utilizare
> Lg : 13 cm - Greutate : 0,3 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Coadă extra-lungă pentru un confort maxim de utilizare 
> Lg : 10 cm - Greutate : 0,22 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Pentru a trasa brazde rectilinii si regulate cu ajutorul sforii 
> Sfoară din nailon 30 m 
> Lg : 30 cm - Greutate : 0,13 kg

463201

463001

458000
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

PRĂȘITOARE, SĂPĂLIGI,  RĂZUITORI 
ȘI RAȘCHETE DE GRĂDINĂ
• Pentru cultivarea și întreținerea grădinilor de legume: decompactarea pământului la suprafață, 
  aerarea, săparea brazdelor de plantat, mușuroirea plantelor și smulgerea naturală a buruienilor făra 
utilizarea produselor chimice
• Cozi cu gaură de agățare care facilitează depozitarea 
• Gama naturOvert : o gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști, pentru a 
  înlocui produsele chimice, pentru eliminarea buruienilor. Sunt destinate unei utilizări intensive  

• Pentru întreținerea plantațiilor: decompactarea pământului la suprafață, aerarea, smulgerea 
buruienilor cu lama tăioasă care taie rădăcinile, mușuroirea plantelor  

Prășitoare

naturOvert®

PRĂȘITOARE "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

PRĂȘITOARE JAPONEZĂ, "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

PRĂȘITOARE CU LAMĂ V, "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

> Unealtă 2 în 1 pentru îndepărtarea buruienilor în soluri dure, căi de acces, drumuri, alei și 
    soluri plane 
> Plivitoare și greblă : 1  parte pentru plivirea buruienilor, 2  fețe laterale mai înguste pentru a 
    sparge crusta solului, 1 parte zimțată pentru strângerea ierburilor tăiate și  nivelare 
> Rezistă la o utilizare intensă: lama călită  38-42 HRC  grosime 2 mm,
    ascuțită pe 3 laturi, locaș ranforsat pentru coadă.
> Locaș tubular pentru coadă: rezistență și durabilitate 
> Coadă extra-lungă de 150 cm pentru un confort maxim la utilizare 
> Lg : 16 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Lama ascuțită și călită la 55 HRC, 10 mm pe părțile tăioase: performanță și durabilitate 
> Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență  
> Latura ascuțită: pentru trasarea brazdelor, săpat, prășit  
> Două părți laterale: pentru nivelat și tăiat buruienile prin tragere 
> Partea inferioară (din spate) : pentru prășit, îndepărtarea buruienilor rezistente într-un sol 
     compact, la adâncime
> Lg : 12 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm. certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Lamă cu tăiere prin tragere-împingere pentru îndepărtarea buruienilor de pe alei sau a 
    plantelor nedorite din grădină   
> Lamă ascuțită pe 3 fețe, călită în întregime,  tratament termic special de 45 HRC pe 10 mm 
    pe părțile tăioase: performanță și durabilitate 
> Lamă laterală: pentru îndepărtarea la suprafață a buruienilor între plante 
> Vârf în formă V : dezrădăcinarea buruienilor rezistente ; taierea dintre pavele și dale 
> Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență sporită 
> Ergonomie : prevăzut cu un mâner ergonomic 
> Lg : 12 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% 
   + mâner ergonomic

467021

467041

467061

467062

naturOvert®

naturOvert®
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• Partea plată in formă de pană: pentru lucrarea la suprafață a pământului, îndepărtarea buruienilor prin  
  tăierea rădăcinilor, mușuroirea plantațiilor 
• Partea in formă de limbă: pentru îndepărtarea buruienilor, plivit, aerarea solurilor, trasarea brazdelor 
• Partea de furcă: pentru spargerea crustei solului, extirparea buruienilor, evitând distrugerea rădăcinilor 
  vegetalelor deja plantate. 

Săpăligi

CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

PRĂȘITOARE TRIDENT "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

PRĂȘITOARE FORJATĂ Cod      Caracteristici tehnice

PRĂȘITOARE "NANTERRE", AUTO-ASCUȚIBILĂ Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ
"DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ Cod      Caracteristici tehnice

naturOvert®
> Unealtă pentru îndepărtarea intensivă a buruienilor de pe solurile fără culturi 
> Lamă ascuțită și călită: performanță și durabilitate 
> Suport pentru picioare 
> Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență sporită 
> Ergonomie : prevăzut cu un mâner ergonomic 
> Grosime 3 mm - Lg : 10 cm - Greutate : 1 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% 
+ mâner ergonomic

> Lamă groasă pentru solurile pietroase 
> Gât de lebădă din oțel forjat 
> Lg : 14 cm - Greutate : 0,54 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514110

> Lg : 16 cm - Greutate : 0,58 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%  
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514110

> Lamă din oțel, auto-ascuțibilă 
> Lg : 14 cm - Greutate : 0,35 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură 
> Locaș formă ovală pentru fixare coadă - H : 30 cm - Lg : 9 cm - Greutate : 0,68 kg 
> Suprafață de lovire laterală
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, de formă ovală, certificat PEFC 100% - Cod: 503400

> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură 
> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 26 cm - Lg : 8 cm - Greutate : 0,47 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă certificat PEFC 100% - Cod: 503320

> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă- H : 35 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 0,87 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC 100% - Cod: 503350 

> Lg : 16 cm - Greutate : 0,37 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gauă de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

467081

467082

318161

317161

311301

311341

318141

317141

311300

311261

NOU
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI FURCĂ - "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI FURCĂ Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ PENTRU VIE - PANĂ ȘI FURCĂ Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ PENTRU TRASARE, MOVILIRE Cod      Caracteristici tehnice

> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură 
> Locaș formă ovală pentru fixare coadă, ergonomică - H : 30 cm - Lg : 9 cm - Greutate : 0,68 kg 
> Suprafață de lovire laterală

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, de formă ovală certificat PEFC 100% - Cod: 503400 

> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură 
> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 26 cm - Lg : 8 cm - Greutate : 0,48 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm certificat PEFC 100% - Cod: 503320

> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 35 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 0,87 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC - Cod: 503350

> Unealtă forjată și călită pentru o rezistență mai mare la uzură 
> H : 38 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 1,06 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn -110 cm certificat PEFC 100% - Cod: 503420

> Pentru trasarea liniilor pentru brazde în care să se planteze legume sau răsaduri,  
     mușuroirea plantațiilor  
> Lg : 20 cm - Greutate : 0,73 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn -150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

310301

310341

308401

466001

308400

310300

310261
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

• Pentru îndepărtarea buruienilor fără produse chimice

Răzuitori,  rașchete si raclete de grădina

NOU

naturOvert®

naturOvert®

naturOvert®

naturOvert®

naturOvert®

naturOvert®

RĂZUITOR SOL - BURUIANĂ, "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

RĂZUITOR OSCILANT SOL - BURUIANĂ, 
"NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

RĂZUITOR OSCILANT + AFÂNĂTOR SOL, 
"NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

RACLETĂ PENTRU MARGINI, "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

RĂZUITOR DE GRĂDINĂ Cod      Caracteristici tehnice

> Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională, inspirate de profesioniști, 
     pentru a înlocui  substanțele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor și sunt  
     destinate utilizării intensive 
> 2 unelte în 1: 1 lama lată (de răzuire) pentru a tăia lăstarii tineri 
    și 1 lamă îngustă laterală pentru a tăia plantele mai rezistente și a aduna ierburile tăiate
> Ideal pentru tăierea buruienilor în zonele denivelate și unde terenul este greu accesibil
> Lamă dublă, îndoită, lățime de tăiere mai mare
> Rezistă la utilizare intensă: lama călită la 38-42 HRC, grosime 1 mm 
> Locaș tubular pentru pentru montarea cozii: robustete și durabilitate
> Coadă din lemn, Certificat PEFC 
> Coadă lungă de 150 cm pentru un confort maxim al utilizatorului  
> Lg : 16 cm - Greutate : 0,4 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Lamă călită pe toată suprafața la 38-46 HRC : performanță și durabilitate
> Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență 
> Lamă ascuțită pe 2 laturi: articularea permite optimizarea unghiului de tăiere pentru a  
     curăța de buruieni lăstarii tineri sub guler prin tragere sau împingere  
> Ergonomie : disponibil cu mâner ergonomic 
> Lg : 15 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% 150 cm
+ mâner ergonomic 

> Unealtă 2 în 1 cu mișcare de tragere-împingere 
> 1 lamă ascuțită și călită, articulată, pentru tăierea crustei superficiale a solului  
> Pinteni din oțel pentru sfărâmarea pământului 
> Locaș tubular pentru montare coadă : rezistență
> Ergonomie : disponibil cu mâner ergonomic
> Lg : 15 cm - Greutate : 1,1 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100%
+ mâner ergonomic

> Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională, inspirate de profesioniști, 
    pentru înlocuirea substanțelor chimice , privind combaterea buruienilor și sunt destinate 
    utilizării intensive
> Pentru curățarea și îndepărtarea buruienilor de-a lungul pereților, a bordurilor și a 
    trotuarelor, în unghiuri dar și în jurul rigolelor 
> Unealtă prevăzută pentru a lucru și în zonele mixte cu asfalt și beton: rezistență ridicată la uzură 
> Lame din otel : rezistență ridicată
> Grosime dublă pe toate laturile; eficiență mai bună și rezistență sporită
> Locaș tubular pentru montare coadă : robustețe și durabilitate 
> Lg : 16 cm - Greutate : 1,1 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Lg : 16 cm - Greutate : 0,26 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

467011

467051

467052

467101

467102

467031

467001

naturOvert®

naturOvert®
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NOU

CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

RACLETĂ CU PERIE, "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

RAȘCHETĂ DE GRĂDINĂ - ÎMPINGE Cod      Caracteristici tehnice

RAȘCHETĂ DE GRĂDINĂ - TRAGE Cod      Caracteristici tehnice

RACLETĂ DE GRAJD Cod      Caracteristici tehnice

RAȘCHETĂ DE GRĂDINĂ "NATUROVERT" Cod      Caracteristici tehnice

> 2 unelte în 1 pentru îndepărtarea buruienilor din spații înguste, lângă pavele și borduri 
> Lame ascuțite și călite : performanță și durabilitate 
> Perie din oțel: eficiență și durabilitate 
> Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență
> Lg : 12 cm - Greutate : 1,1 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Tăiș pentru îndepărtarea buruienilor și tăierea rădăcinilor, prin mișcări de împingere 
> Lama teșită pentru îmbunătățirea tăierii 
> Lg : 16 cm - Greutate : 0,3 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Pentru îndepărtarea  buruienilor și tăierea rădăcinilor, prin mișcări de tragere 
> Lg : 16 cm - Greutate : 0,4 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Pentru curățarea podelelor în grajduri, staule și hambare
> Lg : 30 cm - Greutate : 0,92 kg

> Unealtă fără coadă
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502140

> 4 lame ascuțite și călite pe toată suprafața: performanță și durabilitate
> Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență
> Lamă lată și solidă : îndepărtarea buruienilor de suprafață, trăgând sau împingând, dintre  
    pietriș sau din soluri mai moi.  
> Ergonomie: disponibil cu un mâner ergonomic 
> Lg : 16 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm certificat PEFC 100%
+ mâner ergonomic

467091

469001

465001

307300

467071

467072

naturOvert®

naturOvert®
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

UNELTE PENTRU PATURI DE PĂMÂNT, 
GRĂDINI DECORATIVE ȘI JARDINIERE

• Unelte special adaptate micilor suprafețe de tip paturi de pământ, grădini decorative  
  (japoneze), care evită deteriorarea plantelor deja existente.  
• Unelte ușoare pentru  a limita oboseala utilizatorului

Unelte compacte pentru paturi de pământ, 
grădini decorative și jardiniere

CULTIVATOR PENTRU TRANDAFIRI Cod      Caracteristici tehnice

CAZMA „DAME” CU MARGINE Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ DE SĂPAT „DAME” - 4 DINȚI 
TRIUNGHIULARI Cod      Caracteristici tehnice

PRĂȘITOARE 12 CM Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ FORJATĂ - 8 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

> Coadă de 90 cm
> Lg : 10 cm - Greutate : 0,22 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%

> Unealtă mai ușoară, compactă și mai îngustă decât o cazma tradițională  
> Tablă de 1,7 mm grosime 
> Muchia rotunjită: favorizează pătrunderea în sol 
> Suport pentru picioare: confort și securitate, nu taie încălțămintea 
> Locaș de îmbinare robust, pentru fixare sigură a cozii 
> H : 24 - Lg : 14 cm - Lg 2 : 16 cm - Greutate : 0,7 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certif - Cod: 502100 

> Unealtă mai ușoară, compactă, manevrabilă și mai îngustă decât o furcă de săpat  
     tradițională 
> H: 24 - Lg : 17 cm - Greutate : 0,7 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502900 

> Lg : 12 cm - Greutate : 0,75 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

> Lg : 20 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

478501

305241

443251

322121

302321
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

GREBLĂ FORJATĂ CU 5 DINȚI - COADĂ 50 CM Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ FORJATĂ - 3 DINȚI, COADĂ 50 CM Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI FURCĂ, COADĂ 50 CM Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ  - PANĂ ȘI LIMBĂ, COADĂ 50 CM Cod      Caracteristici tehnice

> Lg : 11,5 cm - Greutate : 0,29 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 

> Lg : 14 cm - Greutate : 0,18 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 

> Lg : 22 cm - Greutate : 0,31 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 

> Lg : 22 cm - Greutate : 0,31 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 

302371

302361

302341

302351
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

Unelte mici, Duopro

CUȚIT PENTRU BURUIENI, "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

CULTIVATOR MIC, "DUOPRO" - 3 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ MICĂ, "DUOPRO" - FURCĂ ȘI LIMBĂ Cod      Caracteristici tehnice

PLANTATOR MIC, "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ-SĂPĂLIGĂ MICĂ, "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

PRĂȘITOARE MICĂ CU LAMA FORMĂ V, 
"DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru îndepărtarea plantelor cu rădăcini adănci și a păpădiilor 
> Vârf despicat : ideal pentru a apuca și a smulge rădăcinile 
> Lamă groasă 2 mm : ideal pentru smulgerea plantelor cu rădăcini adânci. 
> Agrafă pentru agățare: depozitare lineară  
> Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% 
> Mărime: 35x5 cm 
> Greutate: 0,260 kg

> 3 dinți ascuțiți pentru a răzui, a aera, a decompacta și a dezburuiena
> Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură  pe întreaga lungime a cozii   
    pentru mai multă precizie si forță 
> Agrafă pentru agățare: depozitare lineară  
> Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% 
> Mărime: 30x6 cm 
> Greutate: 0,270 kg

> Unealtă  2 în 1: 1 parte ascuțită pentru a săpa, a prăși, a trasa brazde iar cu cele 2 părți 
    laterale pentru a nivela, a îndepărta buruienile, a răzui prin tragere și o parte furcă pentru, a 
    aera, a decompacta, a scoate  buruienile
> Cap înclinat : rezistență mai bună
> Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură  pe întreaga lungime a cozii 
    pentru mai multă precizie si forță
> Agrafă pentru agățare: depozitare lineară
> Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100%
> Mărime: 30x16 cm
> Greutate: 0,300 kg

> Pentru transplantarea răsadurilor și acoperirea bulbilor  
> Margini laterale drepte: pentru răzuirea mușchiului, rădăcinilor și adunarea micilor deșeuri verzi 
> Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% 
> Mărime: 30x8 cm 
> Greutate: 0,280 kg

> Unealtă 2 în 1: 1 parte greblă pentru a grebla și a aduna resturile de vegetale și 1 parte  
    săpăligă pentru a prăși și a îndepărta buruienile prin tăiere  
> Lama săpăligii ascuțită și rezistentă (2,5mm): performanță și durabilitate 
> Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură  pe întreaga lungime a cozii  
    pentru mai multă precizie si forță
> Agrafă pentru agățare: depozitare lineară 
> Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% 
> Mărime: 30x11,5 cm 
> Greutate: 0,320 kg

> Unealtă 2 în 1 : Lamă in forma V, pentru îndepărtarea bururienilor de pe jardiniere, balcoane 
    și grădini decorative, pentru răzuirea zonelor de lângă borduri, al colțurilor, al îmbinărilor și 
    pentru a trage brazde  
> Lamă ascuțită pe 3 fețe și călită la 45 HRC pe 5 mm la muchiile de tăiere pentru mai multă 
    rezistență și durabilitate
> Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură  pe întreaga lungime a cozii 
    pentru mai multă precizie si forță
> Agrafă pentru agățare: depozitare lineară 
> Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100%
> Mărime : 35x10 cm
> Greutate : 0,300 kg

450000

450010

450020

450030

450040

450050

• O gamă de unelte mici pentru parcuri, plantații artere, jardiniere, ghivece, paturi de flori

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
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CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

Unelte mici pentru jardiniere

PLANTATOR MIC "PRO", CU MĂNER BIMATERIAL Cod      Caracteristici tehnice

PLANTATOR MIC, CU COADA DIN LEMN Cod      Caracteristici tehnice

PLANTATOR MIC DIN OȚEL Cod      Caracteristici tehnice

PLANTATOR MIC DIN OȚEL, PENTRU RĂSADURI Cod      Caracteristici tehnice

PLANTATOR BULBI, "AUTOMATIQUE" Cod      Caracteristici tehnice

CUȚIT PENTRU BURUIENI Cod      Caracteristici tehnice

SCOABĂ PENTRU BURUIENI ȘI SPARANGHEL Cod      Caracteristici tehnice

> Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor,
    concepută cu profesioniști ai spațiilor verzi
> Mâner ergonomic, bimaterial, anti alunecare, confort tactil
> Mâner cu opritor pentru protecția degetelor
> Greutate : 0,27 kg 

> Mâner bimaterial

> Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor 
> Greutate : 0,28 kg

 
 > Coadă din lemn, cu gaură de agățare

> Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor 
> Greutate : 0,12 kg

 
 > Coadă din oțel, cu gaură de agățare

> Pentru a face locașuri în pământ la plantarea răsadurilor 
> Greutate : 0,32 kg

 
> Coadă din oțel, cu gaură de agățare

> Pentru a face locașuri în pământ la plantarea bulbilor și a plantelor în ghiveci 
> Articulat și lamă dințată : eliberează ușor pământul pentru acoperirea bulbilor 
> Greutate : 0,38 kg

 
> Mâner din plastic

> Pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor extirpându-le din rădăcini 
> Greutate : 0,18 kg

 
> Coadă din lemn, cu gaură de agățare

> Pentru scoaterea legumelor in mod special sparanghel si a buruienilor. 
> Greutate : 0,42 kg
 
> Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

• O gamă de unelte mici pentru a planta și  a întreține plantele în ghivece și jardiniere 

449150

449100

459030

459010

459000

449200

449000
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SCAFĂ PENTRU GRĂDINĂ Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ MICĂ - PANĂ ȘI FURCĂ Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ MICĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ Cod      Caracteristici tehnice

CULTIVATOR MIC - 3 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

CULTIVATOR MINI "ROTOGRIF" Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru amestecarea pământului din ghiveci, a scoarței de lemn , a compostului...etc. 
> Greutate : 0,5 kg
 
> Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

> Partea in formă de pană : pentru lucrarea la suprafață a pământului necultivat sau tăierea din 
     rădăcină a buruienilor  
> Partea furcă: pentru spargerea crustei solului și afânarea pământului, evitând deteriorarea 
     rădăcinilor vegetalelor deja plantate   
> Greutate : 0,22 kg
 
> Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

> Partea in formă de pană : pentru lucrarea la suprafață a pământului necultivat sau tăierea 
    din rădăcină a buruienilor  
> Partea în formă de limbă: pentru a sparge crusta soluluil, trasarea de brazde, 
    mușuroirea plantelor  
> Greutate : 0,22 kg
 
> Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

> Pentru aerarea solului, afânarea la suprafață și îndepărtarea buruienilor 
> Greutate : 0,22 kg

 
> Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

> Pentru aerarea pământului, amestecarea îngrășămintelor sau al solului, scoaterea buruienilor  
> Lucrul prin rotație în prelungirea brațului
> Greutate : 0,18 kg

> Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

449160

459050

459040

459100

457030

CULTIVAREA PĂMÂNTULUI
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UNELTE pentru
COPII



49

UNELTE PENTRU COPII

Unelte pentru copii

LOPATĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

CAZMA DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ GAZON DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă 
> Cap din plastic pentru o utilizare securizată 
> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE
> Gaură de de agățare pentru depozitare

> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă 
> Cap din plastic pentru o utilizare securizată 
> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE
> Gaură de de agățare pentru depozitare

> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă 
> Cap din plastic pentru o utilizare securizată 
> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE
> Gaură de de agățare pentru depozitare 

> Cap din plastic pentru o utilizare securizată 
> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE
> Gaură de de agățare pentru depozitare

471001

471002

471003

471004

• Unelte multicolore din plastic, distractive, rezistente, astfel încât copiii să poată săpa, să poată lucra în 
grădină, întreține plantele cu ajutorul lopeților, al sapelor, al greblelor sau a găleților din această gamă. 
Numai bune pentru prima lor experiență personală cu natura, în siguranță deplină și în mod distractiv! 
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MĂTURĂ CANTO - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

SĂPĂLIGĂ PANĂ ȘI FURCĂ DIN PLASTIC 
- PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

LOPATĂ DE ZĂPADĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

GĂLETUȘĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

STROPITOARE DIN PLASTIC - PENTRU COPII Cod      Caracteristici tehnice

> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii 
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE 
> Gaură de de agățare pentru depozitare

> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă 
> Cap din plastic pentru o utilizare securizată 
> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii 
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE 
> Gaură de de agățare pentru depozitare

> Cap din plastic pentru o utilizare securizată 
> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii 
> Coadă din lemn certificat PEFC 100% 
> Conform normei CE 
> Gaură de de agățare pentru depozitare

> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii 
> Conform normei CE          
> Volum : 2 l

> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii 
> Conform normei CE                    
> Volum : 2 l

471005

471006

471007

471008

471009

UNELTE PENTRU COPII
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CURĂȚAREA ȘI 
ÎNTREȚINEREA 
PELUZELOR ȘI 
A ALEILOR
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR

GREBLE

• Pentru nivelarea, compactarea și greblarea solurilor

Greble

GREBLĂ "DUOPRO" DINȚI DREPȚI Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ "DUPRO" DINȚI CURBAȚI Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ FORJATĂ DINȚI DREPȚI Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru greblarea, nivelarea, împrăștierea nisipului și a pietrișului  
> Unealtă 2 în 1: o parte pentru a grebla și o parte pentru a nivela
> Călită pe toată suprafața
> Regletă unghiulară: consolidează corpul greblei
> Dinți laterali ranforsați
> Locaș în formă tubulară pentru montarea cozii 
> Număr de dinți : 14 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,69 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm , certificatPEFC 100% - Cod: 513150

> Pentru strângerea deșeurilor, a frunzelor și a pietrelor... pentru spargerea movilelor după 
    săpare, mărunțirea pământului și nivelarea solurilor, movilirea plantelor 
> Unealtă 2 în 1: o parte pentru a grebla și o parte pentru a nivela 
> Călită pe toată suprafața
> Regletă unghiulară: consolidează corpul greblei
> Dinți laterali ramforsați
> Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii
> Număr de dinți: 14 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,47 kg 
> Dinți curbați pentru a facilita strângerea plantelor

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Pentru greblarea, nivelarea, împrăștierea nisipului și a pietrișului  
> Dinți drepți care permit lucrul prin tragere și împingere 
> Locaș forjat pentru montarea cozii, mai robust și rezistent
> Corp și dinți căliți pentru o rezistență mai bună la lucrările grele 
> Număr de dinți: 14 - Lg : 35 cm - Greutate : 0,56 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Număr de dinți: 16 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,62 kg

 
> Unealtă fără coadă

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

376101

375102

376160

376161

376100

375100

376141

376140
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR

Cazma borduri

GREBLĂ FORJATĂ DINȚI CURBAȚI Cod      Caracteristici tehnice

CAZMA BORDURI Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru strângerea deșeurilor, a frunzelor și a pietrelor... pentru spargerea movilelor după 
    săpare, mărunțirea pământului și nivelarea solurilor, movilirea plantelor
> Locaș forjat pentru montarea cozii, mai robust și rezistent
> Corp și dinți căliți pentru o rezistență mai bună la lucrările grele
> Dinți curbați: ideal pentru strângerea resturilor și a pietrelor 
> Număr de dinți : 14 - Lg : 35 cm - Greutate : 0,56 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Pentru delimitarea bordurilor de gazon
> Suport pentru picioare
> Lg : 20 cm - Greutate : 0,33 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, capăt în formă de T 

> Număr de dinți : 16 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,62 kg
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

375160

375161

375141

464001

• Pentru delimitarea bordurilor de grădină 
• Cap din oțel călit 
• Suport pentru picioare care facilitează la penetrarea solului
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR

sârmă plată

Greble pentru gazon și frunze
• Pentru strângerea deșeurilor vegetale de pe gazon și alei, scarificarea gazonului pentru regenerare

GREBLĂ "XL" PENTRU GAZON Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ PENTRU GAZON - DIN SÂRMĂ PLATĂ Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
- DIN SÂRMĂ ROTUNDĂ Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ "XFIL" PENTRU GAZON Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru strângerea  vegetalelor și a deșeurilor de pe suprafețe exterioare mari
> Lățime foarte mare de lucru, 65 cm
> Cap din polimer ușor, robust și ușor de manevrat, nu ruginește
> Coada pătrunde adânc în cap: unealtă armată (coada contribuie la rezistența capului) 
> 27 dinți plați, rigizi și curbați: împiedică agățarea frunzelor de-a lundul dinților
> Număr de dinți: 27 - Lg : 65 cm - Greutate : 0,56 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb dinlemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Sârmă plată pentru strângerea gazonului tăiat, a frunzelor, greblarea aleilor cu pietriș   
> Număr de dinți : 22 - Lg : 44 cm - Greutate : 0,44 kg
 
> Unealtă fără coadă
 
> Unealtă cu coadă din lemn 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Pentru greblarea frunzelor, a ierbii și a resturilor de vegetale, pe orice tip de sol  
> Permite strângerea și eliminarea pietrelor, mărunțirea și nivelarea pământului înainte 
    de semănat   
> Ranforsat:  fixarea cozii în cadrul din polimer în 2 puncte cu șuruburi  Nylstop 
> Forma dinților studiată pentru a nu permite agățarea frunzele pe dinți, capacitate 
    mare de strângere   
> Număr de dinți : 20 - Lg : 50 cm - Greutate : 0,5 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Forma dinților studiată pentru a nu lăsa frunzele să se agațe de-a lungul dinților 
> Fixarea cozii în cadrul din polimer în trei puncte: unealtă armată (coada contribuie la  
    rezistența capului)  
> Manevrabil: forma monturii în V, nu se blochează 
> Coadă extra-lungă de 150 cm pentru un confort optim de lucru

> Pentru greblarea oricărui tip de teren, pentru curățarea aleilor, aerarea gazonului, sau 
    strângerea frunzelor   
> Număr de dinți : 20 - Lg : 52 cm - Greutate : 0,45 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Pentru strângerea ierbii tăiate sau a frunzelor menajând gazonul, curățarea pământului 
    bătucit, greblarea aleilor pietruite 
> Număr de dinți : 20 - Lg : 52 cm - Greutate : 0,45 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Pentru aerarea, îndepărtarea mușchiului din iarbă, desprinderea frunzelor, scarificarea gazonului 
> Număr de dinți : 20 - Lg : 42 cm - Greutate : 0,45 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

369711

373180

373181

368001

368121

368151

368141

sârmă rotundă

scarificator
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR

GREBLĂ PENTRU GAZON - DIN SÂRMĂ ROTUNDĂ Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ PENTRU GAZON - DIN SÂRMĂ PLATĂ Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ PENTRU GAZON - DINȚI EXTERIORI 
RANFORSAȚI Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ DIN POLIMER Cod      Caracteristici tehnice

GREBLĂ DIN POLIMER, "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

SCARIFICATOR GAZON Cod      Caracteristici tehnice

> Fir rotund din oțel pentru strângerea ierbii tăiate, a frunzelor și scarificarea gazonului  
> Număr de dinți: 20 - Lg : 44 cm - Greutate : 0,55 kg
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Ridigizator : favorizează repartizarea efortului, fără deteriorarea dinților 
> Număr de dinți: 24 - Lg : 58 cm - Greutate : 0,69 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Pentru strângerea ierbii tăiate, a frunzelor, pe suprafețe mari
> Dinți exteriori din oțel, ranforsați, 2 întărituri care fac structura mai rigidă și ține la un loc 
    conținutul greblat.  
> Număr de dinți: 32 - Lg : 53 cm - Greutate : 0,84 kg
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 

> Pentru strângerea fânului. Lățime mare de lucru: 60 cm 
> Material polimer ușor 
> Dinți mari: capacitate mare de strângere 
> Număr de dinți : 20 - Lg : 60 cm - Greutate : 0,26 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 180 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 180 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513200
> Coadă de schimb din lemn - 195 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513195 

> Pentru strângerea deșeurilor mari din grădină precum rămurele, scoarță, fân 
> Lățime mare de lucru (63cm) și dinți rigizi pentru greblare, nivelare 
> Regletă unghiulară ; locaș in formă ovală pentru coadă; dinți laterali ranforsți. 
> Număr de dinți : 20 - Lg : 62,5 cm - Greutate : 0,285 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 180 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn -180 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513200
> Coadă de schimb din lemn - 195 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513195

> 1 parte cu 11 lame pentru scarificarea (aerarea) gazonului 
> 1 parte cu 21 dinți din oțel pentru distrugerea stratului de muschi din iarbă care se  
     formează în fiecare an la rădăcină și "sufocă" gazonul 
> Număr de dinți: 21+11 - Lg : 38 cm - Greutate : 1,31 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

374221

374220

366501

372320

372321

369000

369002

369010

369011

460321
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MANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD ȘI A DEȘEURILOR VEGETALE

FURCI AGRICOLE

• Pentru încărcarea și manevrarea gunoiului de grajd, paie, crengi și a deșeurilor vegetale 
• Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură 
• Vârfurile protejate: depozitare securizată

Furci pentru gunoi de grajd

FURCĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD - CU 4 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD - CU 5 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD, PENTRU 
AFÂNAT - CU 4 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

> H: 30 - Lg : 22 cm - Greutate : 0,85 kg
 
> Unealtă fără coadă

> Unealtă cu coadă din lemn -130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502150

 
> Unealtă cu coadă Compozitube 
> Coadă de schimb Compozitube 135 cm - Cod: 540020L 
>Coada Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu 
   fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar 
  perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutății. 

> H : 30 - Lg : 22 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod:  502150 

> H : 30 - Lg : 22 cm - Greutate : 0,72 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%

421304

434321

421301

434320

425301

421300
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MANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD ȘI A DEȘEURILOR VEGETALE

FURCĂ PENTRU FÂN - CU 3 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ PENTRU ÎNCĂRCAT  - CU 4 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

FURCĂ PENTRU PORUMB - CU 6 DINȚI Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru încărcarea fânului, a ierbii sau a paielor 
> H 26 - Lg 17 cm - Greutate 0,56 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

> Pentru încărcarea și manevrarea fânului, a crengilor, al gunoiului de grajd și al deșeurilor 
     vegetale… 
> H : 41 - Lg : 29 cm - Greutate : 1,15 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

> Pentru manipularea porumbului 
> H : 32 - Lg : 27 cm - Greutate : 1,1 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

> Unealtă fără coadă
 
> H 30 - Lg 21 cm - Greutate 0,6 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn  - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

428301

428300

428251

428250

420401

434600

434601

• Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură 
• Vârfurile protejate: depozitare sigură

Alte furci agricole
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR

MĂTURI PENTRU EXTERIOR
• O gamă de mături pentru exterior, de la măturare fină la cele intense și grosiere, 
pentru toate tipurile de sol

Mături pentru exterior
MĂTURĂ PVC - 60 CM Cod      Caracteristici tehnice

MĂTURĂ - RACLETĂ Cod      Caracteristici tehnice

MĂTURĂ "PRO" PENTRU EXTERIOR Cod      Caracteristici tehnice

MĂTURĂ MEDIE PENTRU EXTERIOR Cod      Caracteristici tehnice

MĂTURĂ DIN PAIE DE OREZ  Cod      Caracteristici tehnice

> Măturare fină pe o lățime mare, a prafului, a așchiilor, al deșeurilor pe soluri uscate sau   
    umede din ciment sau pavaje
> Fire din PVC de 70 mm, diametru 0,8 mm 
> Lg : 60 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă fără coadă 
> Coadă de schimb din lemn - 145 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513160

> 2 unelte în 1 : mătură stradală  + racletă (lamă călită)
> Măturare intensă, a pietrelor, pietrișului, nisipului, pământului, deșeurilor vegetale pe soluri 
    uscate sau umede (beton aspru, șosea, curte pavată) 
> Fire din PVC de 90 mm, diametru 1,4 mm 
> Lg : 32 cm - Greutate : 1,05 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu găură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100%
+ mâner ergonomic

> Măturare intensă a pietrelor, pietrișului, nisipului, pământului, resturilor, deșeurilor 
    vegetale pe soluri uscate sau umede (beton aspru, șosea, curte pavată)
> Fire din PVC de 90 mm, diametru 1,4 mm 
> Lg : 32 cm - Greutate : 0,9 kg
 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

> Măturare fină a pietrelor, nisip, pământ, vegetale pe soluri uscate sau umede (ciment, dale)  
> Fire din PVC de 70 mm, diametru 1 mm 
> Lg : 32 cm - Greutate : 0,65 kg

 
> Unealtă fără coadă
> Coadă de schimb din lemn - 145 cm, certificat - Cod: 513160

> Pentru măturarea prafului, al deșeurilor mici precum și a frunzelor de pe terasă, pardoseală, 
     rigole, dale, trotuare 
> Măturare pe sol uscat sau umed 
> Foarte folosit pentru serviciile de curățenie urbană 
> Lg : 25 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn, cu gaură de agățare

157170

157240

157102

157103

157000

157002

157110

157150



59

• Gamă pentru curățarea drumurilor asfaltate, trotuarelor, rigolelor și al drumurilor betonate 

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR

MĂTURĂ DIN POLIMER, ROTUNDĂ Cod      Caracteristici tehnice

MĂTURĂ STRADALĂ DIN POLIMER, LATĂ Cod      Caracteristici tehnice

CLEȘTE PENTRU DEȘEURI - 90 CM, "DUOPRO" Cod      Caracteristici tehnice

CLEȘTE PENTRU DEȘEURI, ERGONOMIC Cod      Caracteristici tehnice

> Fire din polimer rezistenți la uzură și umiditate, măturare grosieră, intensă

 
> Inel de reglare  (adaptează rigiditatea firelor) 
> H : 80 cm - Greutate : 0,8 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%

> Fire din polimer rezistenți la uzură și umiditate 
> Profil îngust:  precizie în lucru 
> H : 42 cm - Lg : 26 - Greutate : 0,37 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 120 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 120 cm, dulie cu șurub pentru coadă, certificat PEFC 100% 
    - Cod: 560520

> Unealtă de calitate ridicată pentru utilizare intensă 
> Brațe din  aluminiu (15,5x12,5 mm): rezistență mare, greutate redusă

> Mâner cu arc din polimer, deschidere ușoară
> Capete de prindere din poliuretan pentru mai multă precizie și o manipulare mai ușoară.

 
 > L : 92 cm - Greutate 0,30 kg

> Polivalent pentru strângerea resturilor  (chiștoace, hârtii sau doze de aluminiu) 
> Corp din aluminiu: factor redus de oboseală al utilizatorului
> Mâner cu trăgaci: confort la apucare și precizie
> Tampoane semi-sferice la capete și bandă de oțel cu arc: o manipulare mai ușoară al deșeurilor

 
> H : 88 cm - Greutate : 0,32 kg

> H : 105 cm - Greutate : 0,37 kg

156231

156241

477090

477105

477115

Gama stradală

NOU
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TĂIEREA ȘI 
DESPICAREA 
LEMNELOR

TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNULUI

TOPOARE, BAROASE PRISMATICE  
ȘI PENE DE DESPICAT
Toate topoarele si baroasele prismatice Leborgne sunt solide, puternice și foarte eficiente. Coada trimaterial 
incasabilă din fibră de sticlă, polipropilenă copolimer si elastomer, reduce vibrațiile și asigură o prindere 
confortabilă și sigură. Sunt livrate cu broșuri sau etichete care informează despre siguranța consumatorilor. 
Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să respecte instrucțiunile stricte de siguranță.

• Corpul topoarelor este forjat și călit pentru rezistență îmbunătățită la uzură  
• Pentru fixarea si lovirea penelor se utilizează partea cu formă de ciocan iar pentru despicarea de 
  bușteni, se folosește partea cu lamă.  
• Cap forjat din oțel carbon, tratat termic prin călire - revenire: rezistență mare la uzură  
• Canelurile laterale: facilitează spargerea lemnului, împiedică blocarea, împănarea lamei toporului  
• Colțuri rotunjite: mai multă siguranță, reduce reculul materialului și riscul de producere al așchiilor  
• Manșon de protecție: protejează capătul cozii la îmbinare

Topoare pentru despicat bușteni    

TOPOR DE DESPICAT 3 KG "SECURI-T" Cod      Caracteristici tehnice

TOPOR DE DESPICAT 2,5 KG Cod      Caracteristici tehnice

TOPOR DE DESPICAT 3,7 KG Cod      Caracteristici tehnice

> Tehnologia Securi-T  permite despicarea lemnului fără a produce așchii
    metalice  prin lovire, respectiv reducerea vibrațiilor  
> Suprafața de impact anti-așchii este din polimer, foarte rezistentă și este prevăzută 
    cu inel de metal, înlocuibil: nu necesită întreținere
> Coadă trimaterial cu protecție: rezistentă și confortabilă
> Zonă de prindere (agățare) pentru a muta sau ridica lemnul
> Protecție din cauciuc pentru o rezistență  suplimentară și reducerea    
     vibrațiilor în caz de lovituri false
> H: 90cm, Lg: 8,6 cm, Greutate: 3 kg

> Coadă Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

> Rezervă suprafața de lovire (impact) din polimer - Cod: 896140
> Manșon protecție lamă - Cod: 249200

> Utilizare în special pentru tăierea buștenilor cu o lungime mai
     mică de 50 cm
> H: 90 cm, Lg: 7 cm, Greutate: 2,5 kg

> Coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900

> Coadă dreaptă Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

> Coadă dreaptă  Novamax -90 cm, cu protecție
> Coadă trimaterial cu protecție, rezistentă și confortabilă
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod:  531900
> Mânșon protecție lamă - Cod: 249230

> Tăiș mare pentru despicarea buștenilor mari
> Zonă de prindere (agățare)
> H: 90 cm, Lg: 9 cm, Greutate: 3,7 kg

> Coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900

> Coadă dreaptă Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900

> Coadă Novamax dreaptă 90 cm cu protecție
> Coadă trimaterial cu protecție rezistentă și confortabilă
> Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900
> Manșon protecție lamă - Cod: 249200

231254

230345

231251

230351

896140

231306

231256

230396
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TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNULUI

Baroase prismatice
• Pentru a lovi, a demola și a bate penele 
• Cap din oțel cu carbon, forjat și călit: rezistență mare la uzură

TOPOR DE DESPICAT 1,3 KG Cod      Caracteristici tehnice

BAROS PRISMATIC "SECURI-T" Cod      Caracteristici tehnice

BAROASE PRISMATICE Cod      Caracteristici tehnice

BAROS PENTRU LOVIRE SI TĂIERE Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru despicarea buștenilor cu o mână
> Cap forjat din oțel carbon, călit: rezistent la uzură

> Coadă din lemn

> H: 45 cm, Lg: 8 cm, Greutate: 1,3 kg
> Coadă din lemn - 35 cm, certificat PEFC 100%

> Tehnologia Sécuri-T permite despicarea lemnului fără riscuri de așchii metalice și 
    reduce vibrațiile 
> Unghiuri rotunjte: diminuează riscurile de fragmentare și de formarea așchiilor. 
    Fețe laterale plate: reduc riscurile de așchiere a țărușilor din lemn în timpul lovirii
 
> Coada trimaterial confera confort tactil: foarte robust și confortabil  
> Protecție din cauciuc pentru o rezistență mărită și reducerea vibrațiilor în caz de lovituri 
    greșite, false
 
> H : 90 cm - Greutate : 4 kg
 
> Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

> Unghiuri rotunjte: diminuează riscurile de fragmentare și de formarea așchiilor. Fețe 
    laterale plate: reduc riscurile de așchiere a țărușilor din lemn în timpul lovirii
> H 90 cm - Greutate 3 kg 

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm                                                                          
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 

> H : 90 cm - Greutate : 4 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100%                               
> Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900

> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm                                                                           
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 

> H : 90 cm - Greutate : 5 kg
 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

> Partea dreapta: pentru a lovi, a demola și a bate penele
> Partea cu tăiș: pentru finalizarea despicării unui buștean sau pentru tăierea cablurilor 
> Suprafață de lovire rectificată și lustruită pentru reducerea riscului fragmentării 
    materialului  
> H: 90 cm - Greutate : 3 kg
 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

> H: 90 cm - Greutate : 4 kg
 
> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

231151

125464

125318

125401

125434

125518

126318

126418
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TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNULUI

PENE ȘI DESPICĂTOR
INERȚIAL DE BUȘTENI
Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să urmăreasca cu strictețe instrucțiunile de 
securitate. Consultați rubrica noastră pe www.leborgne.ro

Penele de despicat sunt folosite cu un baros prismatic sau un topor și sunt utile pentru spargerea 
lemnului pe lungime cât și a butucilor cu noduri pe care toporul nu îi poate despica. 

Pene de despicat

PANĂ DE DESPICAT, "SECURI-T" Cod      Caracteristici tehnice

PANĂ DE DESPICAT, ROȘU Cod      Caracteristici tehnice

PANĂ DE DESPICAT, "MaxiMini (TM)" Cod      Caracteristici tehnice

PANE DE DESPICAT, CU VÂRF ASCUȚIT Cod      Caracteristici tehnice

> Tehnologia  Sécuri-T previne riscul producerii de așchii metalice și reduce vibrațiile 
> Suprafața de lovire din polimer foarte rezistentă, prevăzută cu un inel metalic, aceasta 
    poate fi înlocuită cu o rezervă.
> Fără risc de fragmentare, producerea de așchii: nu necesită întreținere 
> Reduce riscul afecțiunilor musculare și osoase: vibrațiile și zgomotul sunt reduse
     în timpul impactului 
> Oțel forjat și călit : 36-42 HRC: rezistență la uzură 
> Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului 
> Vopsit în verde strălucitor pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure 
> Greutate : 2,3 kg

 
> Suprață de lovire din polimer - piesă de înlocuire

>Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului 
>Oțel forjat și călit : 36-42 HRC - rezistență la uzură 
> Cap rotunjt:  diminează riscurile de ciobire sau de producerea așchiilor la lovire 
> Formă elicoidală pentru a favoriza despicarea lemnului prin mișcare rotativă. 
> Tăiș de atac drept: permite alegerea orientării despicăturii
> Suprafață mare de lovire: nu este necesară folosirea mai multor pene
> Zimți anti recul: pana nu iese în timpul lovirii 
>  Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure 
> Greutate : 2,1 kg

> Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului 
> Oțel forjat călit : 36-42HRC – rezistență la uzură 
> Cap rotunjt:  diminează riscurile de ciobire sau de producerea așchiilor la lovire 
> Zimți anti recul: pana nu iese în timpul lovirii 
> Tăiș fin pentru o penetrare optimă a lemnului 
> Vopsit în verde fosforescent pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure 
> Greutate : 1,5 kg 
> Cu 20% mai mică decât pana roșie, utilă pentru despicarea lemnelor acasă

> Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
> Vârful ascuțit facilitează fixarea penei pe buștean 
> Greutate : 1 kg

> Greutate : 1,5 kg 

> Greutate : 2 kg 

> Greutate : 2,5 kg 

238051

896140

238001

238005

228100

228150

228200

228250
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TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNULUI

PANĂ DE DESPICAT, CU VÂRF PLAT Cod      Caracteristici tehnice

PANĂ DE DOBORÂRE, DIN PLASTIC Cod      Caracteristici tehnice

PANĂ DE DOBORÂRE, DIN ALUMINIU Cod      Caracteristici tehnice

DESPICĂTOR INERȚIAL DE BUȘTENI Cod      Caracteristici tehnice

> Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură 
> Greutate : 3 kg

> Pentru orientarea căderii arborilor în timpul tăierii 
> Din plastic: nu deteriorează lanțul drujbei 
> Nu se utilizează la temperaturi mai mici de 0° C 
> Greutate : 0,24 kg

> Pentru orientarea căderii arborilor în timpul tăierii 
> Se utilizează și la temperaturi mai mici de 0° C 
> Greutate : 0,9 kg

> Unealtă destinată despicării buștenilor până la 50 cm înălțime și  30-40 cm diametru 
> În timpul utilizării spatele rămâne drept și nu necesită forță fizică prea mare
> Precis:  elimină riscul de lovituri greșite 
> Robust: tub din oțel iar vârful penei este călit 
> Sigur: știft de siguranță, mâner din elastomer cu margini de protecție care împiedică 
    prinderea degetelor și diminează vibrațiile 
> Lg : 98 cm – Greutate : 6,1 kg

229300

248040

247090

239000

Pene de doborâre

Despicător inerțial de bușteni
Despicătorul inerțial de bușteni este accesibil tuturor utilizatorilor deoarece nu necesită multă forță 
fizică asigurând confort și siguranță la utilizare. Principiul este simplu: un tub culisează pe interiorul 
unui al doilea tub, iar mânerul superior lovește în mânerul fix inferior.
Astfel, permite lucrul fără a vă apleca.
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Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie sa respecte cu strictețe instrucțiunile de 
securitate. Manșon refolosibil pentru protecția lamei, asigură depozitarea în siguranță. 

• Oțel forjat și călit pentru o mai bună rezistență la uzură 
• Tăișul ascuțit gata de utilizare, zona de tăiș lustruită, geometria de tăiere specială: 
  conferă tăiere de calitate și rezistență la uzură

TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNULUI

TOPOARE, TOPORIȘTI 
ȘI ȚAPINĂ

Topoare

TOPOR UNIVERSAL Cod      Caracteristici tehnice

TOPOR CU COADĂ CURBATĂ 1,6 Kg (model "EST") Cod      Caracteristici tehnice

TOPOR CU COADĂ CURBATĂ 1,8 Kg
(model "CANADA") Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru tăierea și despicarea buștenilor în fâșii drepte 
> Lg: 15 cm, Greutate: 1,5 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
 

> Unealtă cu coadă dreaptă Novamax - 90 cm 
> Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900 
> Manșon protecție lamă - Cod: 249240

> Coadă ergonomică curbată: prindere confortabilă
> Fixarea cozii cu pană 
 

> Lg: 14 cm, Greutate: 1,6 kg 

> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, cu gaură de agățare, certificat FSC 100% 
> Manșon protecție lamă - Cod: 249240

> Coadă ergonomică, prindere sigură 
> Fixarea cozii  cu pană 
> Lg: 13 cm, Greutate: 1,8 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 80 cm, cu gaură de agățare, certificat FSC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 80 cm, certificat FSC 100% - Cod: 512900 
> Manșon protecție lamă - Cod: 249240

204151

218161

207181

204144
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TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNULUI

Țapină

Toporiști

• Pentru ridicarea buștenilor și manevrarea lemnului fără să vă aplecați

• Oțel forjat și călit pentru o mai bună rezistență la uzură 
• Tăișul ascuțit gata de utilizare, zona de tăiș lustruită, geometria de tăiere specială: conferă tăiere de 
calitate și rezistență la uzură

TOPORIȘCĂ "AWAX" Cod      Caracteristici tehnice

TAPINĂ CU ZIMȚI Cod      Caracteristici tehnice

TOPORIȘCĂ CU COADĂ DREAPTĂ Cod      Caracteristici tehnice

TOPORIȘCĂ CU COADĂ CURBATĂ Cod      Caracteristici tehnice

> Utilizare pentru diverse activități în gospodărie

> Un capăt pentru tăiere
> Un capăt plat pentru bătut cuie, etc
> Colțurile rotunjite: prevenirea rănirii mâinilor, se reduce riscul 
     de accidentare
> Locaș magnetic pentru cuie: fixarea cuielor cu o singură mână
> Locaș pentru extragerea cuielor
> Lg : 9 cm - Greutate : 0,75 kg

> Unealtă cu coadă dreaptă Novagrip - 37 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 37 cm - Cod: 531370
> Manșon protecție lamă - Cod: 249240

> Lungime : 115 cm, Greutate: 1,1 kg

 

> Unealtă cu coadă  din lemn 

> 2 în 1: o parte pentru tăiere și o parte plată pentru bătut cuie, etc
> Lg : 12 cm, Greutate: 0,8 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn - 35 cm, certificare PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn 37 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500370

 
> Unealtă cu coadă dreaptă Novagrip - 37 cm
> Coadă de schimb Novagrip - 37 cm: - Cod: 531370 
> Manșon protecție lamă - Cod: 249240

> Coadă ergonomică
> Fixarea cozii  cu pană
> Lg : 11 cm, Greutate: 0,6 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 35 cm, certificat FSC 100%

> Lg : 12,5 cm, Greutate: 0,8 kg

> Unealtă cu coadă din lemn - 40 cm, certificat FSC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 40 cm, certificare FSC 100%: - Cod: 512400

> Manșon protecție lamă - Cod: 249200

201104

232100

201071

201064

202081

202061
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TĂIEREA CRENGILOR, TUFIȘURILOR

MACETE ȘI COSOARE

• Pentru tăierea crengilor,ramurilor, întreținerea tufișurilor, degajarea drumurilor 
• Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură 
• Montare mâner: coada macetei traversează și consolidează mânerul de lemn 
• Tăiș ascuțit gata de utilizare 
• Protecție tăiș: siguranță

Macete

MACETĂ - MODEL "ITALIAN" Cod      Caracteristici tehnice

MACETĂ DE VÂNĂTOR CU MÂNER CU ÎNVELIȘ 
DIN PIELE + TEACĂ DIN PIELE Cod      Caracteristici tehnice

MACETĂ - "PARIS" Cod      Caracteristici tehnice

MACETĂ CU 2 TĂIȘURI Cod      Caracteristici tehnice

MACETĂ CU 2 TĂIȘURI, PENTRU MĂRĂCINI Cod      Caracteristici tehnice

> Mâner cu înveliș din piele cu cârlig la capăt: prindere sigură și confortabilă  
> Lg : 26 cm - Greutate : 0,6 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele

> Lg : 28 cm - Greutate : 0,7 kg
 
> Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele

> Mâner cu înveliș din piele cu cârlig la capăt: prindere sigură și confortabilă  
> Teacă de protecție din piele
> Lg : 20 cm - Greutate : 0,45 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele 

> Lg : 25 cm - Greutate : 0,8 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn

> 1 tăiș arcuit pentru tăierea ramurilor de secțiune mică și un tăiș plat pentru tăierea 
     ramurilor de secțiune medie   
> Lg : 22 cm - Greutate : 0,5 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn

> 1 tăiș curbat pentru cosit  și 1 tăiș drept pentru defrișat 
> Lg 46 cm - Greutate 0,6 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn 

260280

260260

260202

261260

263210

270000
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• Pentru tăierea crengilor, curățarea terasamentelor, marginilor de drum. Tăișul în formă 
  de seceră se folosește la tăierea ramurilor de mică secțiune prin mișcări de tragere și ca 
  unealtă de lovire pentru ramurile de secțiune medie. 
• Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură 
• Montare coadă in locaș de formă tubulară

TĂIEREA CRENGILOR, TUFIȘURILOR

Cosoare în formă de seceră

COSOR CU 1 TĂIȘ Cod      Caracteristici tehnice

COSOR CU 2 TĂIȘURI Cod      Caracteristici tehnice

COSOR CU CÂRLIG Cod      Caracteristici tehnice

> Lg : 24 cm - Greutate : 0,9 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230 

> 1 tăiș arcuit pentru tăierea ramurilor de mică secțiune și un tăiș plat pentru tăierea 
     ramurilor de secțiune medie 
> Lg: 20 cm - Greutate : 0,9 kg
 
> Unealtă fără coadă
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230

> Cârlig pentru îndepărtarea ramurilor 
> Lg: 24 cm - Greutate : 1 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230

250241

251200

253240

253241

250240
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TĂIEREA CRENGILOR, TUFIȘURILOR

COASE ȘI SECERI

• Pentru cosirea suprafețelor mari de iarbă sau tufișuri 
• Coasă din fier forjat monobloc și călită pentru o rezistență mai bună și durabilitate  
• Tăiș subțire ascuțit gata de folosire, securizat printr-o protecție de lamă refolosibilă 
• Cozi din tub de oțel formă ovală, arcuită,  ergonomică și prevăzute cu mânere din lemn

Coase

COASĂ PENTRU IARBĂ Cod      Caracteristici tehnice

COASĂ PENTRU TUFIȘURI Cod      Caracteristici tehnice

COADĂ CU INEL PENTRU COASĂ DE IARBĂ ȘI
DE TUFIȘURI Cod      Caracteristici tehnice

PIATRĂ PENTRU ASCUȚIT COASĂ Cod      Caracteristici tehnice

> Pentru cosirea ierbii pe suprafețe mari 
> Lg : 65 cm - Greutate : 0,63 kg

 
> Unealtă fără coadă 
> Coadă de schimb - 150 cm din metal și cu mânere din lemn - Cod: 278140

> Unealtă robustă,  ideală pentru cosirea mărăcinilor și a tufișurilor 
> Lg : 50 cm - Greutate : 0,8 kg

 
> Unealtă fără coadă

> Lg : 55 cm - Greutate : 0,86 kg

 
> Unealtă fără coadă

 
> Unealtă cu coadă și inel 
> Coadă de schimb - 150 cm din metal și cu mânere din lemn - Cod: 278140

> Lg : 21 cm - Greutate : 1,18 kg

> Pentru reascuțirea lamei la coasă 
> Lg : 23 cm

277650

275500

278140

280071

275550

275551
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• Utilizare pe suprafețe mai mici, de-a lungul gardurilor și în jurul copacilor 
• Unelte forjate și călite pentru o mai bună  rezistență la uzură 
• Tăiș subțire ascuțit gata de utilizare, securizat printr-un manșon refolosibil de protecție lamă 
• Montare mâner: coada secerei traversează și consolidează mânerul de lemn 
• Lamă întărită printr-o margine exterioară

TĂIEREA CRENGILOR, TUFIȘURILOR

Seceri

SECERĂ PENTRU IARBĂ - LAMĂ ÎNCLINATĂ Cod      Caracteristici tehnice

SECERĂ PENTRU TUFIȘURI - LAMĂ ÎNCLINATĂ Cod      Caracteristici tehnice

SECERĂ "CORSICANĂ" CU COADĂ LUNGĂ 
- PENTRU DREPTACI Cod      Caracteristici tehnice

SECERĂ PENTRU IARBĂ - LAMĂ DREAPTĂ Cod      Caracteristici tehnice

SECERĂ PENTRU MĂRĂCINI - LAMĂ DREAPTĂ Cod      Caracteristici tehnice

SECERĂ CU MUCHIE DINȚATĂ Cod      Caracteristici tehnice

> Lamă înclintă pentru a secera fără pericol de accidentare a mâinilor
> Lg : 42 cm - Greutate : 0,24 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn 

> Lamă înclintă pentru a secera fără pericol de accidentare a mâinilor, întărită pe marginea  
    eterioară
> Lg : 50 cm - Greutate : 0,34 kg

> Unealtă cu coadă din lemn

> Lg : 55 cm - Greutate : 0,46 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn 

> Lg : 45 cm - Greutate : 0,24 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn

> Lg : 55 cm - Greutate : 0,38 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn

> Ideal pentru lavandă 
> Lg : 30 cm - Greutate : 0,2 kg

 
> Unealtă cu coadă din lemn

274420

274500

274550

271450

273550

273300
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Cozi de schimb
Cozi de lemn

Cozi din material compozit

nova® novagrip® Compozitube® novaMAX®

Materiile prime, (piese din lemn cu secțiune 
pătrată) folosite pentru fabricarea cozilor 
din lemn provin toate din partea nobilă a 
copacului. Avem grijă ca toate să aibă o fibră 
rectilinie, să fie suficient de uscate și fără 
noduri. Marea majoritate a cozilor noastre din 
lemn provin din  specia eucalipt. 
Datorită densității fibrei sale, această esență 
are caracteristici mecanice deosebite, 
adaptate fabricării de cozi pentru unelte de 
mână. Uneltele de săpat precum furcile de 
săpat sau uneltele de lovit precum 
baroasele prismatice au nevoie de cozi solide 
care să poată rezista forțelor mari de flexiune 
sau șocurilor cauzate din lovituri greșite. Testele 
de rupere arată că rezistența cozilor din 
eucalipt este cu 15% - 20% mai mare decât 
cea a cozilor de frasin sau fag foarte 
prezente pe piață. Finisarea cu lac incolor 
protejează cozile Leborgne  împotriva putrezirii 
și, a murdăriei. Rata de umiditate de 16% 
asigură o perfectă joncțiune locaș-coadă. 

Rezultă cel mai bun compromis dintre un lemn 
prea uscat care ar crește riscul de rupere și un 
lemn insuficient de deshidratat care riscă să 
provoace jocul cozii in locasul de fixare, în cazul 
expunerii prelungite a uneltei la un mediu cald 
și uscat.  Pentru a 
facilita prezentarea în magazin, cozile 
noastre de schimb sunt prevăzute cu un cârlig 
sau o gaură de suspendare care le permite să 
fie agățate (prezentate) linear. Din 2009, 
societatea a obțint certificări PEFC și FSC care 
garantează că lemnul folosit pentru fabricarea 
cozilor Leborgne provine din păduri 
administrate durabil.

Performanțele unei cozi rezultă direct din 
controlul constrângerilor la care este supusă: 
flexiune, torsiune, lovituri greșite. 
Utilizatorii beneficiaza de o gama din care 
isi pot alege manerul potrivit, adaptat 
constrangerilor specifice mediului lor de lucru.
Cozile Leborgne din materiale compozit 
asigură: rezistență, securitate și confort.  

Încă din 1988, bazându-se pe 
propria experiență în unelte de 
mână și după o serie de teste de 
succes cu utilizatorii profesioniști, 
Leborgne creează și lansează NOVA, 
prima generație de cozi din gama 
materialelor compozit. Adevărată 
inovație, miezul cozii din fibră de 
sticlă învelită cu polipropilenă 
copolimer, NOVA combină 
rezistența la rupere și rezistență 
excelentă la „ lovituri false, greșite” 

În 1998, cu cozile trimaterial, 
Leborgne crește progresul prin 
dezvoltarea gamei NOVAGRIP: 
o nouă dimensiune estetică 
asociată cu un confort ridicat de 
utilizare și o securitate maximă.

În 2003, Leborgne lansează coada 
Compozitube. 
Concepută din poliamidă întărită 
cu fibră de sticlă, coada în formă 
tubulară, goală pe interior (fără 
miez) îmbină cu succes greutatea 
mică și rezistența. Este perfect 
adaptată uneltelor supuse unor 
eforturi reale și pentru care 
greutatea trebuie ținută sub 
control.

În 2012, Fiskars-Leborgne 
consolidează gama trimaterial 
cu  coada ultrarezistentă  
NOVAMAX pentru mai multă
ergonomie, design nou
și siguranță. 

      

În faza de proiectare precum și la controalele 
permanente de producție, Leborgne supune 
cozile la o serie de teste pentru respectarea 
strictă a unui nivel ridicat de calitate definit în 
caietul de sarcini. Aceste teste sunt realizate în 
permanență pentru a putea livra unelte care să 
garanteze satsifacție totală în momentul 
utilizării.
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Denumire produs Cozi din lemn Cozi-trimaterial

Cod

Formă 
“măr“
L (cm)

Formă 
“măr“
L (cm)

Diametru
Ø(mm)

Formă 
“T“
L (cm)

Formă 
“T“
L (cm)Cod Cod Cod Cod

Ghid pentru alegerea cozilor de schimb 
Grădină și Tăierea lemnului

GREBLE ȘI MĂTURI (pag.54)

Greblă cu sârmă plată pentru gazon 28 373181 150 513150

Greblă cu sârmă rotundă pentru gazon 28 374221 150 513150

Greblă XL pentru gazon 28 369711 150 513150 - 515120

Greblă din oțel sârmă plată pentru gazon 28 366501 150 513150

Greblă Xfil din sârmă rotundă pentru gazon 28 368121 150 513150

Greblă Xfil din sârmă plată pentru gazon 28 368151 150 513150

Greblă Xfil scarificator pentru gazon 28 368141 130 513150

Greblă din polimer 28 156241 145 560520

Mătură Medium pentru exterior 28 157110 150 513160

Mătură PRO pentru exterior 28 157002 150 513150

Mătură - racletă 28 157102 150 513150

Mătură PVC 28 157170 150 513160

CAZMALE (pag, 28)

Cazmale Duopro 314283 100 523100

314287 90 523080

Cazmale cu margine 305283 100 502100L 100 523100 90 523080

305287 100 502100 100 523100 90 523080

305289 100 502100 90 519100 100 523100 90 523080

305281 100 502100 100 523100 90 523080

Cazmale cu margine, din inox 301403 100 523100 90 523080

Cazma „Dame” cu margine 305241 100 502100

PRĂȘITOARE (pag. 38)

Prășitoare naturOvert 28 467021 150 513150

Prășitoare japoneză, naturOvert 28 467041 150 513150

Prășitoare cu lamă V, naturOvert 28 467061 150 513150

Prășitoare trident, naturOvert 28 467081 150 513150

Prășitoare Compact 28 322121 130 515120

Prășitoare forjată 14 și 16 cm 30 318141 130 514110

30 318161 130 514110

Prășitoare Nanterre 14 și 16 cm 28 317141 130 515120

28 317161 130 515120

CULTIVATOARE  (pag. 36)

Cultivator Biogrif, cu 4 sau 5 dinți, naturOvert 30 320305 110 502110L

30 320301 110 502110

30 320300 110 502110

30 320320 110 502110

SĂPĂLIGĂ (pag. 40)

Săpăligă pentru trasare, movilire 28 466001 150 513150

GRAPE (pag. 33)

Grapă cu 4 dinți pentru gunoi de grajd 423201 130 502140 135 540030L

423203 130 502140 135 540030L

Grapă cu 5 dinți pentru gunoi de grajd 437201 130 502140

Grapă pentru grădină 407081 130 502140

Grapă pentru pepiniere 423161 130 502140

Grapa de grădină cu 3 dinți plate 42 406111 110 503420

Grapă mică cu 4 dinți 28 468001 130 515120

COSOARE (pag. 69)

Cosor cu 1 și 2 tăișuri 250241 130 502230

251200 130 502230

Cosor cu cârlig 253241 130 502230

COASE (pag. 70)

Coasă pentru iarbă 277650 150 metal  278140

Coasă pentru mărăcini 275551 150 metal  278140

FURCI DE SĂPAT (pag. 31)

Furcă de săpat cu 4 dinți triunghiulari 8 mm 432291 100  502900

432293 100 502900 100 523100 90 523080

432297 100 502900 100 523100 90 523080

432299 100 502900 90 519820

Furcă de săpat cu 4 dinți tringhiulari 11 mm 422303 100 502900 100 523100 90 523080

422307 100 502900 100 523100 90 523080

Furcă de săpat cu 4 dinți pătrați, din Inox 432403 100 523100 90 523080

432407 100 523100 90 523080

Furcă de săpat „Dame” 443251 100 502900

Furcă pentru încărcat 420401 130 curbată 502150
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Denumire produs Cozi din lemn Cozi-trimaterial

Cod

Formă 
“măr“
L (cm)

Formă 
“măr“
L (cm)

Diametru
Ø(mm)

Formă 
“T“
L (cm)

Formă 
“T“
L (cm)Cod Cod Cod Cod

FURCI AGRICOLE (pag. 57)

Furci pentru fân de 23 si 30 cm 428251

428301 130 curbată 502150L

Furcă pentru gunoi de grajd - cu 4 dinți 421301 130 curbată 502150

421304 135 Curbată 540020L

Furcă pentru gunoi de grajd - cu 5 dinți 434321 130 curbată 502150

Furcă pentru încărcat – cu 4 dinți 420401 130 curbată 502150

Furcă pentru porumb 434601 130 curbată 502150

RĂZUITOARE (pag. 41)

Răzuitor de grădină 28 467001 150 513150

Răzuitor sol-buruiană, naturOvert 28 467011 150 513150

Răzuitor oscilant sol-buruiană, naturOvert 28 467051 150 513150

Răzuitor oscilant + afânător sol, naturOvert 28 467101 150 513150

PLIVITOARE ȘI CULTIVATOARE (pag. 37)

Cultivator – cu 3 dinți 28 463001 150 513150

Plivitor - 3 dinți spatulați + răzuitor 25 463201 150 513150

TOPOARE ȘI TOPORIȘTI (pag. 65)

Topor universal 204151 90 500900 90 531900

204144 90 531900

Topor model Canada 207181 90 512900

Toporișcă cu coadă dreaptă 0,8 kg 201071 37 500370 37 531370

201064 37 500370 37 531370

Toporișcă Awax 201104 37 531370

Toporișcă cu coadă curbată 0,8 kg 202081 40 512400

SAPE ÎNGUSTE (pag. 35)

Sapă Bastia 332200 100 503520

Sapă Duopro cu locaș formă rotundă pentru coadă 42 364121 110 503420

42 364141 110 503420

Sapă Duopro cu locaș formă ovală pentru coadă 42 364041 130 503520

CAZMALE ȘLEFUITE (pag. 29)

Cazma șlefuită pentru pepiniere 315367 90 523080

315407 90 523080

Cazma șlefuită, terasier 316367 90 523080

Cazma șlefuită, Nord 319289 90 519100 90 523080

319287 90 523080

Cazma șlefuită, Senlis 312281 100 502100 90 523080

312283 100 502100 100 523100 90 523080

312289 100 502100 90 523080

312287 100 502100 90 519100 90 523080

BAROASE PRISMATICE (pag. 62)

Baros prismatic pentru lovire si tăiere 3 și 4 kg 126318 90 500900 90 531900

126418 90 500900 90 531900

Baroase prismatice 3 kg, 4 kg  și 5 kg 125318 90 500900 90 531900

125401 90 500900 90 531900

125434 90 500900 90 531900

125518 90 500900 90 531900

Baros prismatic Securi-T 125464 90 500900 90 531900

TOPOARE (pag. 61)

Topoare despicat 2,5 kg 231251 90 500900 90 531900

231254 90 500900 90 531900

231256 90 500900 90 531900

Topoare de despicat 3,7 kg 230351 90 500900 90 531900

230345 90 500900 90 531900

230396 90 500900 90 531900

Topor de despicat 3 kg, SECURI-T 231306 90 531900

LOPEȚI (pag. 23)

Lopată Alsacia 28 cm 020281 130 curbată 502150 135 curbată 540020L

Lopeți rotunde 27 cm 005271 110 502110

005275 117 540010L

005275 135 540030L

005277 130 502230

Lopeți rotunde 29 cm 005291 110 502110

005299 117 540010L

005299 135 540030L

Lopată pătrată 25 cm 006251 110 502110 117 540010L

Lopată din aluminiu, Maniplus 041282 130 502230

Lopată pătrată, Bresse 002210 130 502130L

Lopată forjată, Entreprise 001270 130 502130

001272 130 502130

Ghid pentru alegerea cozilor de schimb 
Grădină și Tăierea lemnului
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Denumire produs Cozi din lemn Cozi-trimaterial

Cod

Formă 
“măr“
L (cm)

Formă 
“măr“
L (cm)

Diametru
Ø(mm)

Formă 
“T“
L (cm)Cod Cod Cod

LOPEȚI DE ZĂPADĂ (pag, 24)

Lopată de împins din polimer 034021

Lopeți Vmax din polimer cu margine din aluminiu 034053 130 540030L

034051 130 502280

Lopeți Vmax din polimer 034003 130 540030L

034001 130 502280

034002 130 519020

Lopeți din aluminiu 012341 130 502280

012361 130 502280

Lopată de împins din polimer pentru suprafețe mari 034011 130 502280

Lopată polypelle din polimer 31 042421 150 514150

TÂRNĂCOAPE (pag. 20)

Târnăcop Cantonier 2kg 48 058208 100 503480 90 532900

Târnăcop – locaș formă ovală pentru fixare coadă 48 050201 100 503480 90 532900

48 050205 100 503480 90 532900

48 050252 100 503480 90 532900

48 050255 100 503480 90 532900

Târnăcop Duopro 051246 90/100 531900/531100

Târnăcoape de terasare - locaș formă ovală pentru fixare coadă      051208 100 504500 90/100 531900/531100

051202 100 504500 90/100 531900/531100

Târnăcop – Secure, locaș formă rotundă pentru fixare coadă 48 060208 100 503480 90 532900

Târnăcop – Secure, locaș formă ovală pentru fixare coadă 061250 100 504500 90/100 531900/531100

Târnăcop Elvetian 055250 100 504500 90/100 531900/531100

RACLETE (pag. 42)

Racletă de grajd 307300 130 502140

Racletă  pentru margini, NaturOvert 28 467031 150 513150

Racletă cu perie, NaturOvert 28 467091 150 513150

GREBLE (pag. 54)

Greblă pentru gazon - dinți exteriori ranforsați 28 372321 150 513150

Greblă din polimer 60 cm 28 369002 150 - 180 - 195 513150 - 513200L-513195

Greblă din polimer 60 cm, Duopro 28 369011 180 - 195 513200L - 513195

Greblă Dupro, 14 dinți curbați 28 375102 150 513150

Greblă Dupro, 14 dinți drepți 28 376101 150 513150

Greble forjate cu 14 și 16 dinți curbați 28 375141 150 513150

28 375161 150 513150

Greble forjate cu 14 și 16 dinți drepți 28 376141 150 513150

28 376161 150 513150

Greblă Compact, 8 dinți curbați 28 302321 130 515120

Greblă multifuncțională - din sârmă plată și rotundă 28 368001 150 513150

RAȘCHETE (pag 42)

Rașchetă de grădină - împinge 28 465001 150 513150

Rașchetă de grădină - trage 28 469001 150 513150

Rașchetă de grădină, Batipro 439002 130 502230

Rașchetă de grădină, naturOvert 28 467071 150 513150

28 467072 150 513150

SAPE (pag. 35)

Sapă Duopro Sartene cu locaș formă ovală pentru coadă 333240 130 503520

SCARIFICATOR (pag. 55)

Scarificator gazon 28 460321 150 513150

SĂPĂLIGI FORJATE (pag. 40)

Pană și furcă / Pană și limbă de 26 cm 32 310261 110 503320

32 311261 110 503320

Pană și furcă / Pană și limbă de 30 cm și 35 cm 30 si 35 310301 130 503400

35 310341 110 503350

35 311341 110 503350

311301 130 503400

Pentru vie / Pană și furcă 42 308401 110 503420
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