
 
 9320466/55-08, טלפון בנהי, 2רחוב נחל חריף הגרעין בע"מ, 

 

 

 מפוח + מגזמת + חרמש
 גרמניה IKRA נטענים כלים

 

מעולים לגינות סט אלחוטי מושלם עם ביצועים 

 קטנות/בינוניות.

 

)להארכת  2.5Ahמשודרגת סוללה  –ללקוחות שופרסל 

 ומטען מהיר תוך שעה! (זמן העבודה

 

 IAT 20V נתנטע מגזמת

בעלת  .20Vמגזמת גדר חיה איקרה פועלת עם סוללה 

פעולה דו צדדית, להבים מוקשחים בהשחזה מדויקת 

באמצעות לייזר על מסילות אלומיניום קלות משקל ומגן 

ס"מ. מיועדת לחיתוך ענפים  54קצה להב. אורך להב 

ס"מ. הסוללה  1.8)שאינם מעוצים( עד קוטר ירוקים 

 דקות. 50מאפשרת עבודה רציפה עד 

 

 IAHS 20V מפוח נטען

ק"ג בלבד  1.6מפוח עלים נטען אלחוטי, קל משקל 

)כולל סוללה( וארגונומי. מעולה לשמירה על ניקיון 

החצר, הדשא הסינטטי, המרפסת והשבילים. עוצמת 

קמ"ש. עוצמת  220 -הנשיפה של הכלי גבוהה ומגיעה ל

 בלבד. 87dbהרעש של הכלי נמוכה 

 

 IAT 20Vחרמש נטען 

בעל כיוונון  20Vחרמש איקרה אלחוטי פועל עם סוללה 

גובה טלסקופי, ידית תמיכה נוספת לעבודה קלה 

מעלות המאפשר  180ויעילה, ראש כיסוח מסתובב ב 

להגיע לכל פינה כולל כיסוח אנכי. חיתוך באמצעות 

מוקשחים אותם ניתן להחליף בקלות. סכיני פלסטי 

ס"מ. הסוללה מאפשרת עבודה  25חיתוך בקוטר 

 דקות. 60רציפה עד 

 

 :)כלול( מטען וסוללה

פריקה ו צפיפות אנרגיה גבוההמעולה, עם סוללה אחת 

)חסכון  IKRA 20Vהמתאימה למגוון כלי  עצמית נמוכה

 .LEDכספי(. מטען עם מחוון  

 

 

 M1-20 /IATHS/IABIA דגם:
 V20 IKRA כלי כלל יםהמתאימ סוללהו מטען כולל

 לפספס! שאסור במחיר גרמנית איכותו עוצמה 

 

 IKRA אודות

 משווקת בעולם, הגינון בתחום מהמובילות ,Ikra חברת

 איכות בבקרת בשנה מוצרים מיליון 1.5 -מ למעלה

 במיוחד. ארוך מוצר חיי אורך ועם מוקפדת גרמנית

 וייצור בפיתוח מחותהמת בעולם מהיחידות היא החברה

 וההנדסה הפיתוח מרכזי החברה, מפעלי בלבד. גינון כלי

  גרמניה. בסקסוניה, ממוקמים
 

 הגרעין תחבר

 ושיווק בייבוא ועוסקת שנים 120 -כ לפני נוסדה

 המוסדי לשוק ותברואה חקלאות ,לגינון תשומות

 ללקוחות מציע עובדים של ומיומן מקצועי צוות .והפרטי

 בבקרת הנבדקים ופריטים שירותים של מגוון החברה

 הרשמי המשווק הנה הגרעין חברת .פשרות ללא איכות

 בישראל. IKRA של
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 : הנטענים הכלים יתרונות
 

 לסביבה ידידותי רעש, פחות תחזוקה, פחות חשמלי, כבל ללא
 
 יםזורים קשים וכיסוי מרחקעצמאות: הכלי האלחוטי מאפשר לנוע בחופשיות בגינה, ללא הגבלה של כבל. יכולת להגיע לא <
 בנזין או לכבל חשמליסוללה נטענת קלת משקל כתחליף למנוע < 
 בנזין( כליפחות תחזוקה: אין צורך בתחזוקת מנוע ובהחלפת שמנים )לעומת  <
 ידידותית לסביבה: פחות רעש, ללא זיהום אוויר בהשוואה לכלי הדלק <
 

 : טכני מפרט
 

 מגזמת:
  20DC V תפעולי מתח
 ס"מ 59 חיתוך: אורך
 ס"מ 54 להב: אורך

 מ"מ 18 שיניים: בין מרווח
 dBA 92 רעש: עוצמת

 דקות 50 עד מלאה: סוללה עם רציף הפעלה זמן
 ק"ג 2.1 משקל:

 
 מפוח:
 DC V 20 תפעולי מתח

 קמ"ש 220מהירות אוויר: 
 m³/min 2.6  נפח אוויר:

 דקות 15זמן הפעלה רציף עם סוללה: עד 
 dBA 87עוצמת רעש: 

 סוללה( )כולל ק"ג 1.6  משקל
 

 :חרמש
  20V DCמתח תפעולי 

  סל"ד 8500מהירות סיבוב: 
 ס"מ 25  קוטר כיסוח:

 דקות 60זמן הפעלה רציף עם סוללה מלאה: עד 
 ק"ג 1.9  משקל

  
 :)כלול( הכלים שלושתל המתאימה אחת סוללה
     20V 2.5Ahיון -ליתיום

 צפיפות אנרגיה גבוהה
 פריקה עצמית נמוכה

 המתריעה על סוללה חלשה LED תאורת
 Ikra 20V כליסוללה אחת המתאימה לכל 

  
 :)כלול( אחד מהיר מטען

 21V DCמתח חשמל: 
 / 100-240V ~50-60 Hz  מתח טעינה
 mA 470 :זרם טעינה

 השע 1זמן טעינה: 

 

 
 

  
 


