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GARDEN TOOLS 
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BATERIE 



Vodotěsné (IPX 5) 

Automatický mód pro uskladnění 

Ochrana proti přetížení během nabíjení 

LCD displej s technologií Real Time   

Vysoce výkonné Li-Ion články 

Efektivní řízení teploty 

Extrémní odolnost 

Kompatibilita s bateriemi Professional 
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KÄRCHER - BATERIE 
Charakteristické prvky - Výhody 
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USP  

USP  

USP  



Používání  Nabíjení Uskladnění 

Pracuje v teplotním 
rozmezí od -20° do 40°C. 
 

Nabíjí se v rozmezí od 
4° do 40°. 
 

Baterie by měla být 
uskladněna v rozmezí 
od -20° do 60°. 
 

Teplota Porucha baterie 

Baterie přestane pracovat 
/ nabíjet se 

Symbol porouchané 
baterie se objeví v 
případě jakékoli 
neopravitelné poruchy. 
Baterii již nelze 
používat, je nutné ji 
vyměnit. 

KÄRCHER - BATERIE 
Efektivní řízení teploty 



KÄRCHER -  BATERIE 
Battery Power - technické údaje 

Battery Power 18/25 Battery Power 18/50 Battery Power 36/25 Battery Power 36/50 
Značka Kärcher Kärcher Kärcher Kärcher 
Počet článků na zařízení 5 10 10 20 
Materiál baterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 
Kategorie baterie Lithium-Ion Rechargeable Battery 
Celková hmotnost baterie [g] 615 918 920 1507 
Jmenovité napětí [V] 18                                   36  
Jmenovitá kapacita [Ah] 
Dle výrobce  článků 2.5 5.0 2.5 5.0 

Doba nabíjení 80 % (s rychlonabíječkou) 44  94 48  98 
Doba nabíjení 100 % (s rychlonabíječkou) 83 143 78 138 



18 V / 2.5 AH BATTERY              
+ 18 V FAST CHARGER 

18 V / 5.0 AH BATTERY            
+ 18 V FAST CHARGER 

36 V / 2.5 AH BATTERY            
+ 36 V FAST CHARGER 

36 V / 5.0 AH BATTERY            
+ 36 V FAST CHARGER 

KÄRCHER - BATERIE 
 Starter kity - AKČNÍ CENY 2020 

1990 Kč 3690 Kč 

4690 Kč 2990 Kč 



ZAHRADNÍ TECHNIKA 
                18 V 



KÄRCHER - FUKAR NA LISTÍ 
LBL 2 Battery/Battery set 

Technické údaje 
Výkon na jedno nabití* 400 m² 

Doba nabíjení 18 V/2,5 Ah [min] 240 

Doba provozu 18 V/2,5 Ah [min] 22 

Max. rychlost [km/h] 210  

Max. průtok vzduchu [m³/h] 220 

Hmotnost  bez příslušenství  2 kg 

Rozměry D x Š x V (mm) 975 x 170 x 305 

   

   
LBL 2 Battery 

Obj.č.:      1.445-100.0 
EAN kód: 4054278459837 
 
 
 LBL 2 Battery Set 
Obj.č.:      1.445-110.0 
EAN kód: 4054278459844 
 
 Baterie Kärcher Battery Power 18/25 
Standardní nabíječka 18 V 

 
 

 Kombinace vynikajícího čistícího výkonu s výkonem Li-Ion baterie. 
 Může se používat celý rok na čištění kolem domu. 
 Ergonomický design pro pohodlnou práci bez námahy. 
 Vysoká mobilita – bateriový pohon, žádný kabel. 
 Nízká hmotnost – žádná únava zápěstí nebo předloktí. 
 Dvě vyměnitelné foukací trubice – kulatá trubice na čištění velkých 

ploch a plochá trubice na precizní a detailní čištění odolné špíny. 
 Prostorově úsporné uskladnění díky rozebíratelné trubici. 
 Baterie s funkcí Real time technology – zobrazení zbývající doby 

provozu / nabíjení na displeji. 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



Šířka sekání 33 cm 

Výška sekání 35-65 mm 

Kapacita koše 35 l 

Výkon na jedno nabití* max. 250 m² 

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 11,3 kg 

Rozměry   (mm) 1251 x 371 x 992 

*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/5,0 Ah Kärcher Battery Power. 

 

KÄRCHER - SEKAČKA 
LMO 18-33  Battery/Battery Set  

LMO 18-33 Battery Set 

Technické údaje 

LMO 18-33 Battery 
Obj.č.:      1.444-400.0 
EAN kód: 4054278543291 
 

Obj.č.:      1.444-401.0 
EAN kód: 4054278543307 
 
 

 Lehká bateriová sekačka, která lze vést bez námahy i po nerovném 
terénu a okolo překážek. 

 Nůž lze nastavit na 4 různé výšky. 
 Zaručená bezpečnost – když se vytáhne klíč, nelze sekačku ovládat. 
 Praktický záchytný koš lze jednoduše a beze zbytku vyprázdnit díky 

integrovanému madlu. 
 Praktický design sklopného vodicího držadla umožňuje prostorově 

úsporné uložení. 
 Snadné sekání blízko okraje – není nutné dosekávat ručně. 
 Mulčovací funkce. 
 Praktický ukazatel naplnění. 
 

Baterie Kärcher Battery Power 18/50 
Rychlonabíječka Battery Power 18 V 

 



KÄRCHER - SEKAČKA 
LMO 18-36  Battery/Battery Set  
 Lehká bateriová sekačka, která lze vést bez námahy i po 

nerovném terénu a okolo překážek. 
 Zaručená bezpečnost – když se vytáhne klíč, nelze sekačku 

ovládat. 
 Praktický záchytný koš lze jednoduše a beze zbytku vyprázdnit 

díky integrovanému madlu. 
 Praktický design sklopného vodicího držadla umožňuje 

prostorově úsporné uložení. 
 Snadné sekání blízko okraje – není nutné dosekávat ručně. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje 
Šířka sekání 36cm 

Výška sekání 30-70 mm 

Kapacita koše 45 l 

Výkon na jedno nabití* max. 350 m² 

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 14,2 kg 

Rozměry 1,309m x 0,398m x 1,04m  
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/5,0 Ah Kärcher Battery Power. 

 

LMO 18-36 Battery 
Obj.č.:      1.444-420.0 
EAN kód: 4054278546940 
 
 

LMO 18-36 Battery Set 
Obj.č.:      1.444-421.0 
EAN kód: 4054278546988 
 
 
Baterie Kärcher Battery Power 18/50 
Rychlonabíječka Battery Power 18V 



KÄRCHER – STRUNOVÁ SEKAČKA 
LTR 18-25 Battery/Battery Set 
  
 Ergonomicky pohodlná a snadno ovladatelná sekačka. 
 Díky flexibilní struně se dobře dostane až do rohů. 
 Účinný sekací systém s automatickým prodloužením 

struny – kroucená struna zabezpečuje přesné sekání,  
je velmi tichá a díky automatickému nastavování má 
vždy perfektní délku. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 

Technické údaje 
Průměr sekání 25 cm 

Rychlost sekání 9500 ot/min 

Tloušťka struny 1,6 mm 

Výkon na jedno nabití* max. 300 m 

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 1,3 kg 

Rozměry  (D x V x Š) (mm) 1184 x 296 x 386 

LTR 18-25 Battery Set 
 
Obj.č.:      1.444-301.0 
EAN kód: 4054278550213 
 
 
 
 
 

Obj.č.:    1.444-300.0  
EAN kód: 4054278548975 
 
 
 
 

LTR 18-25 Battery 
               

   

Baterie Kärcher Battery Power 18/25 
Standardní nabíječka 18 V 

 
 



 Ergonomicky pohodlná a snadno ovladatelná sekačka. 
 Teleskopická násada umožňuje vzpřímený pracovní postoj a šetří záda 

– nezávisle na tělesné výšce. 
 Nastavitelná druhá rukojeť pro pohodlný pracovní postoj. 
 Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin zabezpečuje šetrné sekání podél 

záhonů a okolo stromů. 
 Ergonomické nastavení úhlu sklonu usnadňuje sekání pod nízkými 

překážkami. 
 Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny – kroucená 

struna zabezpečuje přesné sekání,  je velmi tichá a díky automatickému 
nastavování má vždy perfektní délku. 

 Otočná sekací hlava umožňuje čisté posekání krajů trávníku podél teras 
a cest. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KÄRCHER - STRUNOVÁ SEKAČKA  
  LTR 18-30 Battery/Battery Set 

Technické údaje 
Průměr sekání 30 cm 

Rychlost sekání 7800 ot/min 

Tloušťka struny 1,65 mm 

Výkon na jedno nabití* max. 350 m 

Napětí / Kapacita baterie 18V/ 2,5 Ah 

Hmotnost bez příslušenství 2,5 kg 

Rozměry 1,325m x 0,312m x 0,315m 

Baterie Kärcher Battery Power 18/25 
Rychlonabíječka Battery Power 18V 

Obj.č.:      1.444-311.0 
EAN kód: 4054278550244 
 

 LTR 18-30 Battery Set  

LTR 18-30 Battery  
Obj.č.:      1.444-310.0 
EAN kód: 4054278550237 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT  
HGE 18-45 Battery/Battery Set 

 Bateriové nůžky na živé ploty s lištou broušenou diamantem zajišťují 
vždy perfektní výsledek stříhání. 

 Bezpečnostní zapínání dvěma rukama zabraňuje neúmyslnému 
spuštění nůžek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HGE 18-45 Battery Set 
Obj.č.:      1.444-231.0 
EAN kód:  4054278550305 
 
 

HGE 18-45 Battery 
Obj.č.:      1.444-230.0 
EAN kód: 4054278546902 
 
 
 
 

Technické údaje 
Délka lišty 45 cm 

Rozteč zubů 18 mm 

Rychlost nože 2 700 ot/min 

Výkon na jedno nabití* max. 250 m 

Napětí / kapacita baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 2,5 kg 

Baterie Kärcher Battery Power 18/25 
Standardní nabíječka 18 V 

 
 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT  
HGE 18-50 Battery/Battery Set 

 Bateriové nůžky na živé ploty s lištou broušenou diamantem 
zajišťují vždy perfektní výsledek stříhání. 

 Otočnou rukojeť lze nastavit do 5 různých poloh. 
 Bezpečnostní zapínání dvěma rukama zabraňuje neúmyslnému 

spuštění nůžek. 
 Integrovaný chránič špičky lišty zabraňuje poškození zdí a 

země. 
 Přední částí nůžek lze bez problémů řezat i větší větve. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Délka lišty 50 cm 

Rozteč zubů 22 mm 

Rychlost nože 2 700 ot/min 

Výkon na jedno nabití* max. 325 m 

Napětí / kapacita baterie 18V/ 2,5 Ah 

Hmotnost bez příslušenství 2,85 kg 

Baterie Kärcher Battery Power 18/25 
Rychlonabíječka Battery Power 18 V 

HGE 18-50 Battery Set 
Obj.č.:      1.444-241.0 
EAN kód: 4054278550435 
 

HGE 18-50 Battery 
Obj.č.:      1.444-240.0 
EAN kód: 4054278550428 
 
 
 
 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT  
PHG 18-45 Battery 

PHG 18-45 Battery  
Obj.č.:      1.444-210.0      
EAN kód: 4054278547978 

 
 Díky úhlově nastavitelné hlavě ve 4 stupních v rozsahu 115˚ lze 

bezproblémově stříhat různé tvary živých plotů. 
 Lišta broušená diamantem pro čistý a přesný výsledek stříhání. 
 Přední částí nůžek lze řezat i větší větve. 
 Chránič špičky lišty s integrovaným závěsným okem zabraňuje 

poškození země nebo budov. 
 Pro stříhání mimořádně vysokých živých plotů o výšce až 4 m slouží 

prodlužovací nástavec. Díky rychlošroubovacímu uzávěru ho lze 
rychle nasadit a sejmout. Ideální pro prostorově úsporné řešení. 

 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Délka lišty 45 cm 

Rozteč zubů 18 mm 

Maximální délka 2,9 m 

Výkon na jedno nabití* max. 250 m 

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 4,2 kg  
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



Technické údaje 

Délka lišty na keře 20 cm 

Rozteč zubů lišty na keře 10 mm 

Šířka střihu s čepelí na trávu 12 cm 

Výkon na jedno nabití* max.450 m/ lišta keře 

Výkon na jedno nabití* max.650 m/čepel tráva 

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 1,2 kg 

KÄRCHER - NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE 
GSH 18-20 Battery 
  
 Slouží ke zkracování okrajů trávníků okolo domu, záhonu s 

květinami, zeleninového záhonu nebo terasy a ke stříhání a 
modelování keřů. 

 Diamantem broušená lišta s oboustrannými čepelemi pro čistý a 
přesný výsledek stříhání. 

 Pogumovaná rukojeť pro maximální komfort. 
 Bezpečnostní zablokování zabraňuje neúmyslnému spouštění nůžek. 
 Jednoduchý šroubovací systém umožňuje pohodlnou výměnu lišty na 

keře a čepele na trávu. 
 Chránič špičky lišty má integrované závěsné oko pro úsporné 

uložení. 
 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 
 
 
 
 
 

GSH 18-20 Battery 

Obj.č.:      1.444-200.0 
EAN kód: 4054278547985 
 
 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 

   



KÄRCHER - ZAHRADNÍ VYSAVAČ 
BLV 18-200 Battery 
 
 Funkce 2 v 1: vysávání a foukání  pouze jedním přístrojem. 
 Bezuhlíkový motor, který prodlužuje životnost i zvyšuje výkon. 
 Vysoká mobilita – bateriový pohon, žádný kabel 
 Vodící kolečka usnadňují vedení přístroje pro efektivnější práci. 
 Variabilní regulace otáček. 
 Turbo Boost – výkon lze jednoduše a správně dávkovat podle potřeby. 
 Dvě rukojeti pro jednoduchou manipulaci díky rozložení hmotnosti. 
 Objem vaku na listí o objemu 45 l umožňuje práci bez přerušování. 
 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 
 

 

Režim foukání: rychlost vzduchu  max 200 km/h 

Režim vysávání: rychlost vzduchu  max 130 km/h 

Napětí baterie 18 V 

Hmotnost bez příslušenství 3,5 kg 

Rozměry (D x V x Š) (mm) 1243 x 171 x 376 

   

   
Obj.č.:      1.444-100.0 
EAN kód: 4054278548401 
 
 

BLV 18-200 Battery 

Technické údaje 



KÄRCHER - ŘETĚZOVÁ PILA 
CNS 18-30 Battery 
  
 Pohodlná manipulace a prodloužená životnost díky 

bezuhlíkovému motoru. 
 Ochrana proti zpětnému rázu zajišťuje maximální bezpečnost. 
 Bezpečnostní zablokování zabraňuje neúmyslnému spuštění pily. 
 Snadné napínání řetězu stisknutím tlačítka. 
 Drápkový doraz zajišťuje bezpečné vedení a přesné řezy – 

zafixování pily k řezané větvi. 
 Automatické mazání řetězu pro bezúdržbové použití teleskopické 

pily. 
 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Technické údaje 
Délka lišty 30 cm 

Rychlost řezu 10 m/s 

Výkon na jedno nabití* Max. 70 řezů  (průměr kmene 10cm) 

Napětí baterie 18V 

Rozměr cm 83,3 x 22 x 22,8 

Hmotnost bez příslušenství 3,2 kg 

Obj.-č.:    1.444-001.0 
EAN kód: 4054278548937 
 

CNS 18-30 Battery 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/5,0 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER –TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 
PSW 18-20 Battery 
  
 Automatické mazání řetězu pro bezúdržbové použití teleskopické pily.  
 Snadno přístupný otočný knoflík pro napínání řetězu. 
 Rychlošroubovací uzávěr, kterým lze pilu rozložit na 3 díly a pohodlně uložit. 
 Bezpečnostní zablokování zabraňuje neúmyslnému spuštění teleskopické 

pily. 
 Stabilizační hák umožňuje bezpečné a přesné řezání větví. 
 S lehkým sklolaminátovým prodlužovacím nástavcem lze řezat větve do 

výšky až 4 metry. 
 Praktický ramenní popruh zajistí optimální rozložení hmotnosti a díky tomu 

nedochází k únavě rukou a zad.  
 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Délka lišty 20 cm 

Rychlost řetězu 5,5 m/s 

Délka vč. prodlužov.nástavce Max. 2,9 m 

Výkon na jedno nabití* Max. 80 řezů (průměr větví 5 cm) 

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 4,9 kg 

PSW 18-20 Battery 

Obj.-č.:    1.444-010.0 
EAN kód: 4054278548944 
 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



 
 Díky dvojité čepeli stříhá přesně a šetrně větve o průměru až 32 mm. 
 Bez problémů lze dosáhnout na větve ve výšce až 2,5m. 
 Pogumovaná rukojeť zajistí maximální komfort zejména při déle 

trvající práci. 
 Bezpečnostní zablokování zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek 
 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 

Stříhací síla 250 Nm 

Celková délka 0,91 m 

Výkon na jedno nabití* Max. 375 střihů  

Napětí baterie 18V 

Hmotnost bez příslušenství 2,4 kg 

Obj.-č.:    1.444-020.0 
EAN kód: 4054278548951 
 

KÄRCHER - NŮŽKY NA VĚTVE  
TLO 18-32 Battery 

TLO 18-32 Battery 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - ODSTRAŇOVAČ PLEVELU 
WRE 18-55 Battery/Battery Set 

Obj.č.:      1.445-244.0 
EAN kód: 4054278693637 
 
 

 Pohodlné odstraňování plevele bez námahy. 
 Kartáčová hlava pro výkonné čištění a odstranění plevele a mechu. 
 Čistí rovné spáry i složité povrchy s menším i větším množstvím plevele 

a mechu. 
 Dvě ergonomické rukojeti pro pohodlnou práci. 
 Nastavitelná hliníková teleskopická rukojeť. 
 Vysoká mobilita – bateriový pohon, žádný kabel. 
 Štíhlý a kompaktní design – jednoduchá manipulace a skladovatelnost. 
 Ochranný kryt chrání uživatele a prostředí před odlétávajícím plevelem. 
 Baterie s funkcí Real time technology – zobrazení zbývající doby 

provozu / nabíjení na displeji. 
 

Obj.č.:      1.445-245.0 
EAN kód: 4054278693644 
 
  
 
 
 
 

Baterie Kärcher Battery Power 18/25 
Standardní nabíječka 18 V 

 
 

Počet otáček za minutu 2300 - 2800 

Doba nabíjení 18 V/2,5 Ah [min] 300 

Výkon na jedno nabití* 15 m² 

Materiál kartáče nylon 

Průměr kartáče [mm] 180 

Hmotnost bez příslušenství 2,85 kg 

Rozměry D x Š x V (mm) 1320 x 230 x 380 

 WRE 18-55 Battery   

 WRE 18-55 Battery Set   

Technické údaje 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 18V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



ZAHRADNÍ TECHNIKA 
                36 V 



KÄRCHER - FUKAR NA LISTÍ 
LBL 4 Battery/Battery set 
 Dvoustupňová regulace výkonu – výběr mezi max. výkonem nebo max. 

provozní dobou. 
 Kombinace vynikajícího čistícího výkonu s výkonem Li-Ion baterie. 
 Lze používat celý rok na čištění kolem domu. 
 Ergonomický design pro pohodlnou práci bez námahy. 
 Vysoká mobilita – bateriový pohon, žádný kabel. 
 Nízká hmotnost – žádná únava zápěstí nebo předloktí. 
 Dvě vyměnitelné foukací trubice – kulatá trubice na čištění velkých ploch 

a plochá trubice na precizní a detailní čištění odolné špíny. 
 Prostorově úsporné uskladnění díky rozebíratelné trubici. 
 Baterie s funkcí Real Time Technology – zobrazení zbývající doby 

provozu / nabíjení na displeji. 
 

 Technické údaje 
Hmotnost včetně baterie [kg]  3 

Rozměry d x š x v [mm]  975 x 170 x 305 

Výkon na jedno nabití* 550 m² 

Doba nabíjení 36 V/2,5 Ah [min] 45 (80 %)/65 (100 %) 

Doba provozu 36 V/2,5 Ah [min] 12 

Max. rychlost [km/h] 250  

Max. průtok vzduchu [m³/h] 330 

Obj.č.:      1.445-150.0 
EAN kód: 4054278459899  
 

LBL 4 Battery set 

LBL 4 Battery 

Obj.č.:      1.445-160.0 
EAN kód: 4054278459905 
 

Baterie Kärcher Battery Power 36/25 
Rychlonabíječka 36V 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 36V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER – SEKAČKA   
LMO 36-40 Battery/Battery set  

 Nastavení výšky sekání na 5 různých výšek. 
 Zaručená bezpečnost – když se vytáhne klíč, nelze sekačku ovládat. 
 Praktický záchytný koš lze jednoduše a beze zbytku vyprázdnit díky 

integrovanému madlu. 
 Vodící držadlo lze jednoduše zaaretovat pomocí rychlouzávěrů. 
 Snadné sekání blízko okraje – není nutné dosekávat ručně. 
 Mulčovací funkce. 
 Praktický ukazatel naplnění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Šířka sekání 40 cm 

Výška sekání 20-70 mm 

Kapacita koše 50 l 

Výkon na jedno nabití* max. 550 m² 

Napětí baterie 36 V 

Hmotnost bez příslušenství 18,6 kg 

Rozměry 1,284m x 0,459m x 1,043m 

Obj.č.:      1.444-452.0 
EAN kód: 4054278661797 
 
 

LMO 36-40 Battery 

Obj.č.:      1.444-450.0 
EAN kód: 4054278547237 
 

LMO 36-40 Battery set 

Baterie Kärcher Battery Power 36/50 
Rychlonabíječka 36V 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 36V/5,0 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - SEKAČKA  
LMO 36-46 Battery/Battery set 
 Push Assist funkce zabezpečuje přídavný pohon a usnadňuje sekání ve 

svazích. 
 Nastavení výšky sekání na 5 různých výšek. 
 Zaručená bezpečnost – když se vytáhne klíč, nelze sekačku ovládat. 
 Praktický záchytný koš lze jednoduše a beze zbytku vyprázdnit díky 

integrovanému madlu. 
 Vodící držadlo lze jednoduše zaaretovat pomocí rychlouzávěrů. 
 Snadné sekání blízko okraje – není nutné dosekávat ručně. 
 Mulčovací funkce. 
 Praktický ukazatel naplnění.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Šířka sekání 46 cm 

Výška sekání 20-70 mm 

Kapacita koše 55 l 

Výkon na jedno nabití* max. 650 m² 

Napětí / Kapacita baterie 36 V 

Hmotnost bez příslušenství 18,5 kg 

Rozměry 1,452m x 0,483m x 0,978m 

Obj.č.:      1.444-472.0 
EAN kód: 4054278661803 
 
 

LMO 36-46 Battery 

Obj.-č.:    1.444-470.0 
EAN kód: 4054278547299 
 
 

LMO 36-46 Battery set 

Baterie Kärcher Battery Power 36/50 
Rychlonabíječka 36V 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 36V/5,0 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - STRUNOVÁ SEKAČKA  
LTR 36-33 Battery/Battery set 

 Ergonomický design rukojeti – druhá měkká rukojeť umožňuje 
příjemné držení i při delším sekání. 

 Odpojitelná násada usnadňuje přepravu a šetří místo při uložení. 
 Nastavitelný průměr sekání usnadňuje sekání trávy v rozích a na 

úzkých místech. 
 Praktický oblouk na ochranu rostlin zajistí šetrné sekání podél 

záhonů a okolo stromů bez poškození rostlin. 
 Regulace rychlosti. 
 Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny – 

kroucená struna zabezpečuje přesné sekání,  je velmi tichá a díky 
automatickému nastavování má vždy perfektní délku. 

 Vyměnitelná baterie není součástí dodávky. 

 
Technické údaje 

Průměr sekání 28-33 cm 

Rychlost sekání 7000 ot/min 

Tloušťka struny 2,8 mm 

Výkon na jedno nabití* max. 600 m 

Napětí baterie 36V 

Hmotnost bez příslušenství 2,7 kg 

Rozměry 1,485m x 0,348m x 0,047m 

Obj.č.:      1.444-350.0 
EAN kód: 4054278549255 

LTR 36-33 Battery 

LTR 36-33 Battery set 

Obj.č.:      1.444-351.0 
EAN kód: 4054278550268 
 Baterie Kärcher Battery Power 36/25 
Rychlonabíječka 36V 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 36V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

 



KÄRCHER - NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT  
HGE 36-60 Battery/Battery Set 

 Bateriové nůžky na živé ploty s lištou řezanou laserem a broušenou 
diamantem zajišťují vždy perfektní výsledek stříhání. 

 Otočnou rukojeť lze nastavit do 5 různých poloh. 
 V závislosti na použití lze zvolit mezi maximální rychlostí a maximální 

sílou. 
 Bezpečnostní zapínání dvěma rukama zabraňuje neúmyslnému 

spuštění nůžek. 
 Integrovaný chránič špičky lišty zabraňuje poškození zdí a země. 
 Přední částí nůžek lze bez problémů řezat i větší větve. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technické údaje 

Délka lišty 60 cm 

Rozteč zubů 26 mm 

Výkon na jedno nabití* max. 600 m 

Napětí baterie 36V 

Hmotnost bez příslušenství 3,3 kg  
*Maximální výkon s výměnnou baterií 36V/2,5 Ah Kärcher Battery Power. 

Obj.č.:      1.444-250.0 
EAN kód: 4054278550459 
 

HGE 36-60 Battery 

HGE 36-60 Battery set 
Obj.č.:      1.444-251.0 
EAN kód: 4054278550466 
 Baterie Kärcher Battery Power 36/25 
Rychlonabíječka 36V 



KÄRCHER - ZAHRADNÍ VYSAVAČ  
BLV 36-240 Battery 
 Funkce 3 v 1: vysávání, foukání a mulčování pouze jedním přístrojem. 
 Bezuhlíkový motor, který prodlužuje životnost i zvyšuje výkon. 
 Vysoká mobilita – bateriový pohon, žádný kabel. 
 Vodící kolečka usnadňují vedení přístroje pro efektivnější práci. 
 Variabilní regulace otáček. 
 Dvě rukojeti pro jednoduchou manipulaci díky rozložení hmotnosti. 
 Objem vaku na listí o objemu 45 l umožňuje práci bez přerušování. 
 Kovové kolo ventilátoru zlepšuje drtící výkon a prodlužuje životnost 

přístroje. 
 Vysoký sací výkon – vhodné i pro mokré listí. 
 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 

 Technické údaje 
Režim foukání: rychlost vzduchu  max 240 km/h 

Režim foukání: objem proudění max 300 m³/h 

Režim vysávání: rychlost vzduchu  max 130 km/h 

Režim vysávání: objem proudění max 770 m³/h 

Hmotnost bez příslušenství 4,4 kg 

Napětí baterie 36V 

Obj.č.:      1.444-170.0 
EAN kód: 4054278549248 
 

BLV 36-240 Battery 



KÄRCHER - ŘETĚZOVÁ PILA  
CNS 36-35 Battery  
 Pohodlná manipulace a prodloužená životnost díky bezuhlíkovému motoru. 

 Ochrana proti zpětnému rázu zajišťuje maximální bezpečnost. 

 Bezpečnostní zablokování zabraňuje neúmyslnému spuštění pily. 

 Snadné napínání řetězu stisknutím tlačítka. 

 Drápkový doraz zajišťuje bezpečné vedení a přesné řezy – zafixování pily k 
řezané větvi. 

 Automatické mazání řetězu pro bezúdržbové použití teleskopické pily.  

 Vyměnitelná baterie není součástí balení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Délka lišty 35 cm 

Rychlost řezu 21 m/s 

Výkon na jedno nabití* Max. 200 řezů  (průměr kmene 10cm) 

Napětí baterie 36V 

Rozměr cm 67,5 x 22,8 x 24,4 

Hmotnost bez příslušenství 5,5 kg 

Obj.č.:      1.444-050.0 
EAN kód: 4054278548968 
 

CNS 36-35 Battery 

 
*Maximální výkon s výměnnou baterií 36V/5,0 Ah Kärcher Battery Power. 
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