
Trávník Půda Dřeviny

S kvalitními produkty WOLF-Garten

Péče o dřeviny

Střih živých
plotů
Inovativní ruční a
elektrické nástroje
pro bezvadný střih

Čištění
Obsáhlý sortiment
pro čištění okolo
domu, na terase a
v zahradě 

Opracování půdy
Osvědčené systémy
pro jednoduché
opracování půdy

Péče o trávník
Špičkové produkty
od vřetenové
sekačky až po 
benzinové sekačky

Trávní osivo &
hnojivo 
Naše know-how a
kompetence z více
než 40 letého 
výzkumu trávníku 

Zahradní nůžky
Vysoce kvalitní
nástroje, které
nepoškodí vaše
rostlinky

Péče o stromy
Vše pro efektivní
péči o stromy i bez
žebříku 

Celý svět na zahradě -  
z jedné ruky

CZ - EUROGREEN CZ s.r.o.
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
www.WOLF-Garten.cz

SK - EUROGREEN Slovensko s.r.o.
Pri Sýpke 56 
951 17 Cabaj Čápor 
www.WOLF-Garten.sk
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Promyšleno 
až do detailu
Záleží na správném střihu

Více k téma péče o dřeviny na internetu:
www.WOLF-Garten.com
www.WOLF-Garten.cz

Pro zdravý a výnosný růst vašich dřevin je nutný pravidelný
řez. Zkuste je! Uvidíte, že vám nůžky WOLF-Garten padnou
přesně do ruky. Ergonomické rukojeti se přizpůsobí přesně
podle vaší ruky. Gumové výstelky podporují příjemnou práce
bez únavy. Čepele jsou precizně broušeny tak, aby střih byl
absolutně čistý. Je jedno zdali při zmlazovacím střihu, 
formování dřevin nebo prosvětlení dřevin – s nůžkami
WOLF-Garten se stane vaše práce potěšením. Střih by vždy
měl být čistý a  lehký. To je úkol, který experti od WOLF-Garten
dokáží vždy vyřešit. Protože komfort obsluhy, precizní střih
zahradních nůžek, nůžek na větve a ostatních nůžek WOLF-
Garten jsou výsledkem vývoje produktu až do nejmenšího
detailu. 

Nástroje pro každý účel a pro jakýkoliv průměr větve

Pilky

Nůžky na větve

Zahradní nůžky

4020› › › › › › › › › › › ›50
Průměr výhonků / větví (v mm)

Správný nástroj pro každý druh…
Průměr větví a výhonků přímo ovlivňuje výběr správného nástroje. V sortimentu
WOLF-Garten najdete pro každý účel ten správný nástroj. Od zahradních nůžek,
přes silné nůžky na větve až po speciální pilky na větve.

Dvousečná technika střihu:
• Je vhodná pro střih mladého,

zeleného dřeva a pro střih květin.
• Pro precizní střih bez poškození kůry

a bez pahýlů.
• Úzká hlavice umožňuje i střih na

méně dostupných místech.

Kovadlinková technika střihu:
• Doporučuje se pro střih tvrdého a

neživého dřeva (např. pro střih
odumřelých částí růžových keřů).

• Umožňuje střih bez námahy, šetří
svaly a klouby.  

• Pro odstranění celých větví.
• Vhodná i pro střih ostatních vláknitých

materiálů (šňůry, kokosové provazy). 

Tak nebo tak – vždy bezvadný střih
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Jedinečné jako obtisk prstu

Přesně pro vaši ruku
U Wolf-Garten najdete tu správnou velikost nůžek pro vaši
ruku: Nůžky »Comfort« - nůžky různých velikostí S, M a  L
nabízejí díky ergonomickému tvaru maximální komfort a
práci bez námahy. Navíc šetří vaše svaly a klouby.

1. Kovadlinkové nůžky »Classic« (RS 22)
2. Dvousečné zahradní hliníkové nůžky »Professional« (RR 26)
3. Dvousečné zahradní nůžky »Classic« (RR 19)
4. Nůžky na růže (RS 19 G)

Zahradní nůžky
WOLF-Garten

Univerzální nůžky
Kdo nehledá takřka každodenně ostré
nůžky, které stříhají skoro vše – papír,
karton, drát, bylinky z předzahrádky?
Tady jsou: univerzální nůžky RA-X,
kvalitní nůžky, jaké se dají od WOLF-
Garten očekávat (RA-X). 

Pro praváky i pro leváky

Zahradní nůžky WOLF-Garten
jsou koncipovány tak aby byly
pro leváky i praváky stejně
vhodné. Ergonomicky tvarované
rukojeti a měkké výstelky z
gumového materiálu chrání při
dlouhodobém používání před
přetěžováním, únavou a otlaky.

Nejlepší předpoklad pro dlouho-
dobý přesný střih
Všechny namáhané díly našich nůžek jsou
vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. To garantuje
dlouhý život nůžek. Ostré precizně broušené
nůžky garantují perfektní a spolehlivý střih i
po létech.

Speciální úhel pro 
ergonomický střih
Speciální úhel stříhací hlavy
umožňuje dodržení precizního
úhlu střihu – předpoklad pro
nenáročný, ergonomický
perfektní držení ruky po celý
proces střihu.

1 2 3 4

~30°

levý + pravý

Patentované

nastavení

stfiedového kloubu
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Je jedno co potřebujete ustřihnout, nůžky WOLF-Garten vám
to usnadní. Okrasné dřeviny stejně jako ovocné stromy,
rododendrony nebo růže, pro každý druh, pro každou velikost
ruky máme k dispozici ten správný nástroj. Při vývoji nůžek
klademe hlavní důraz na čistý řez, životnost, bezpečnost a
komfort obsluhy. Vysoká kvalita materiálů a zpracování byla
již několikrát vyznamenána Nadací testy zboží a Německou
zemědělskou společností (DLG). 
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Zvětšete svůj dosah
Jednoduše a pohodlně nyní dosáh-
nete teleskopickými nůžkami WOLF-
Garten také na vysoko položené
větve. Lehké a robustní rukojeti jsou
nastavitelné (v rozmezí 65 až 93
cm). Dvousečné nůžky RR 650 T
garantují precizní střih bez pahýlů.

Nůžky na větve WOLF-Garten jsou nepostradatelné, pokud
se jedná o střih silných větví. I po několikanásobném střihu
silných větví se vyznačují nejvyšší kvalitou a spolehlivostí.
K tomu jsou ještě příjemně lehké a díky dvojitému páko-
vému převodu umožňují střih větví s minimální silou. Naše
nůžky byly již několikrát vyznamenány Německou
zemědělskou společností (DLG).Ve velkém testu německé
Nadace testy zboží byly nůžky na větve RS 830 a RR 830
vyznamenány známkou „dobré“. Přitom nůžky RS 830 byly
vyhodnoceny „nejlepší nůžky v testu“. 

Kovadlinkové nůžky na větve – oceněny v testu
Čistý a lehký střih díky dvojitému převodu. Pro větve do průměru cca. 46 mm
průměru (RS 830). 

Nová generace 
nůžek na větve
Jdeme na to s rozmyslem místo silou

+–
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Nejvyšší kvalita až do detailu 

1

2

3

1. Integrovaný gumový doraz má tlumící
efekt a šetří klouby.

2. Poranění kůry je díky plochým šroubům
vyloučeno.

3. Speciální vruty zabraňují samovolnému
povolování.
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Živé ploty jsou opět v módě

Živé ploty jsou v prvním případě nejlepší ochranou proti nez-
vaným pohledům, ve druhém případě jsou ideálním útočištěm
pro drobné ptáky. Ale v každém případě lze ploty tvarovat do
různých až uměleckých tvarů. Tím dávají vaší zahradě osobitou
podobu. S nůžkami WOLF-Garten máte dostatek příležitostí. 

Perfektní „styling“ s nůžkami od WOLF-GartenVíce síly s nůžkami WOLF-Garten

Teleskopické nůžky na živé ploty
Lehké a variabilní. Rukojeti z vysoce stabilního
hliníku jsou nastavitelné od 77 až po 97 cm.
Zakřivené nože opatřené nepřilnavou vrstvou
jsou vhodné pro střih i vysokých živých plotů.
Nůžky jsou optimálně vyváženy (HS-TA).

Variabilní nůžky s otočnou hlavicí
Přesné, bez kabelu a silné – to jsou vlastnosti
akumulátorových nůžek na buxusy. Lze s nimi
precizně tvarovat okrasné buxusy a keře (Accu
BS 60). Výhodou je otočná hlavice, kterou lze
otáčet o 180° a dostanete se s ní i do nejza-
zších míst. To šetří vaše klouby – a vaši
peněženku, protože nůžky lze s použitím
vhodného příslušenství předělat na nůžky na
trávu a to bez použití nářadí. 

Nůžky na živé ploty »Spezial«
Vhodný nástroj na střih živých plotů, houští a
křoví. Jsou osazeny zakřivenými noži opatřenými
nepřilnavou vrstvou, zaručují bezvadný střih a
zamezují “vyklouzávání” větví při střihu (RP-TL).
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Jedinečná rodina nůžek »Vario« 

Vario-nůžky na živé ploty
»Professional«
PowerCut zmáčknutím tlačítka – sílový a rychlý
převod v jedněch nůžkách:

• až o 40% méně síly při stříhání starých, zdřev-
natělých živých plotů. Vhodné také pro stříhání
slabých větví. 

• jednoduché nastavení nůžek na střih mladých a
zelených plotů pro bezvadný střih (HS-L).

Nůžky na větve »Vario« – 
šetřete sílu a místo
To umožňuje nastavitelný dvojitý pákový převod
nůžek na větve Vario. Stačí jen nastavit Vario
převodovku na požadovaný převod – od nor-
málního až po silový převod:

• díky normálnímu převodu můžete pracovat i v
hustém porostu, kde pro vysokou hustotu větví
nelze využít širokého rozevření nůžek.  

• silový převod naopak umožňuje snadné stříhání
větví až do průměru 50 mm.

• kovadlinkové nůžky na větve RS 870 Vario a
dvousečné nůžky na větve RR 840 Vario jsou
svým dvojitým pákovým převodem nejvíce
vhodné pro profesionální nasazení.

770 – 970 m
m

Pravě při stříhání větví a živých plotů je použití síly často frek-
ventované. Zvláště pokud vám “stojí v cestě” silné větve. WOLF-
Garten má k dispozici řešení – nastavitelný převod, který šetří až
45 % síly. Tato technika je vám k dispozici pouze od WOLF-Garten. 



1. multi-star® profi-pilka na větve
Lehký řez, zvláště v tahu. Hák na větve zabraňuje samovolnému vytáhnutí pilky z
řezu. Přídavná funkce: nůž na nařezávání kůry (RE-PM).

2. multi-star® hák na větve
K vytahování větví z koruny a k třepání ovoce je hák zvláště vhodný (RT-M).

3. multi-star® dvousečné nůžky na větve 
Jedinečná konstrukce – nůžky lze přesně nastavit podle směru růstu stříhané větve. 
4 násobná kladková mechanika se vhodná pro lehký a čistý řez až do 36 mm  (RR-VM).

4. multi-star® česáček ovoce s kloubem 
Lehké a bezpečné česání ovoce v korunách stromů. Nastavitelný pracovní úhel a
ostrý nůž na odřezávání ovoce jsou součástí česáčku (RG-M).

Péče o stromy bez žebříku

Proč lézt na rozviklaný žebřík, pro-
plétat se hustými větvemi v koruně
stromu a riskovat nebezpečný pád,
když lze péči o stromy lehce „vyřídit“
ze země a to bez použití nebez-
pečných žebříků? Zvláště pak v prud-
kém svahu. S nástroji WOLF-Garten
lze řezat a stříhat větve, česat ovoce
a to vše pohodlně ze země. 

Dobré důvody pro bezpeč-
nou údržbu stromů bez
použití žebříku

Multi-star®
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Špičkové trio

Seilfix
Geniální prodloužení paže
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Řešení problémů – nové nůžky na živé ploty a cypřiše
Nyní můžete stříhat i  vysoké živé ploty a
cypřiše a to bezpečně ze země bez použití
žebříku. Multi-star® nůžky na živé ploty s
osvědčenými, zakřivenými noži a 4 násobnou
kladkovou mechanikou, zajišťují pohodlné a
bezpečné stříhání konifer, živých plotů a
cypřišů až do výšky 5 m. (RH-M)

multi-star® Profi nůžky na větve
Jedinečná konstrukce multi-star® profi
nůžek na větve umožňuje nastavit úhel stři-
hu podle směru růstu stříhané větve a to až
do průměru 40 mm (RC-VM).

multi-star® nůžky na větve, Vario násada,
Seilfix – bezpečné stříhání větví ze země:
lehký a neúnavný střih díky vhodnému pře-
nosu síly. Seilfix zvyšuje komfort při práci. 

multi-star®

nůžky na větve
(RC-M)

multi-star®

Vario- násada  
(ZM-V3)

multi-star®

Seilfix (ZS-M)



2 31

14

• Spolehlivé po dlouhou dobu
Garantujeme nejlepší kvalitu 
zpracování až do detailu.

• Mimořádně robustní
Používáme výhradně vysoce 
kvalitní materiály pro výrobu 
našich zahradních nástrojů a
nůžek. 

• Praktické a funkční
Naší vášní je ulehčit vám práci:
bezpečné, pohodlné, výkonné
nástroje.

• Doporučeno profesionály
Excelentní výsledky nůžek
WOLF-Garten vám garantují 
nejvyšší standard.
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Naše znaky kvality:

2. Kovadlinkové zahradní nůžky »Classic«
Zahradní nůžky s lehkým střihem. Bezpečnostní pojistka ovládaná jednou rukou.
Vhodné pro leváky i praváky. Ergonomické rukojeti  - pro menší a středně velké
ruce (RS 19).

3. Kovadlinkové zahradní nůžky »Aktion«
Jednoduché, robustní nůžky s potaženým břitem. Bezpečnostní pojistka
ovládaná jednou rukou. Vhodné pro leváky i praváky (RS-EN).

Dvousečné nůžky na větve
„Classic“
Lehká stříhací hlava z kvalitní oceli. 
Precizní a čistý řez. Pro větve do cca. 37
mm . Solidní a robustní nůžky s
výborným střihem, celková délka: 770
mm (RR 770).

Kovadlinkové nůžky na větve
„Classic“
Lehké stabilní nůžky na větve. Velmi
lehký střih kovadlinkovou technikou. Na
větvě do cca.  40 mm, celková délka:
770 mm (RS 770).

Akční nůžky na větve 
Robustní nůžky vybavené kovadlinkovou
technikou pro lehký řez větví do cca.  40
mm. Celková délka 750 mm (RS-A).

Krátké nůžky na větve 
Malé, příruční nůžky na stříhání větví do
cca.  30 mm. Celková délka: 500 mm.
(RR-B).

1. Dvousečné zahradní nůžky »Aktion«
Jednoduché, robustní nůžky s potaženými břity. Bezpečnostní pojistka ovládaná
jednou rukou. Vhodné pro leváky i praváky (RR-EN).

Další produkty v sortimentu:


