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P262
Motyka

Motyka do spulchniania gleby, rozbijania grudek
Ułatwia przygotowanie gleby przed zasianiem
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

315 mm

224

Do wszelkiego rodzaju prac związanych z przygotowywaniem 
gleb, ziemi, nawozów, zapraw itp.
Wykonana z hartowanej stali

L

370 mm

306

Do nieniszczącego korzeni spulchniania i wietrzenia podłoża 
w celu absorpcji powietrza, ciepła i wody
Pomocny przy zwalczaniu chwastów 
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

315 mm

210

P264
Kultywator ręczny

Do spulchniania i wietrzenia podłoża
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

320 mm

199

P266
Grabki małe

Uniwersalne narzędzie do różnych prac
Ostrze do spulchniania ziemi, do rozbijania grud ziemi lub do pielenia chwastów
Dwuzębowe grabie do spulchniania i wietrzenia podłoża
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

315 mm

231

P267
Motyka

Do przygotowania podłoża, siania i sadzenia
Szeroka motyka do spulchniania twardego podłoża i do pielenia
Zakończona ostro do wyciągania bruzd zasiewu i roślin 
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

325 mm

235

P268
Motyka

P263
Kielnia/Rydel

30,91 PLN*30,91 PLN*

29,66 PLN*30,02 PLN*

29,76 PLN* 33,55 PLN*



*Oferta ważna od 1.04 do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Ceny promocyjne PLN netto.
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Do spulchniania, czyszczenia i wyrównywania podłoża przed sadzeniem roślin
Do zbioru na małych powierzchniach warzyw korzonkowych, takich jak 
rzodkiewki lub marchewki
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

300 mm

199

P270
Widełki

Specjalne narzędzie do odcinania i wygrabiania głęboko zakorzenionych 
chwastów, takich jak, mlecz, oset i niektóre roślin baldaszka
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

315 mm

140

P269
Karczownik

Komfortowy drewniany uchwyt 
Łatwe usuwanie ziemi przed sadzeniem bulw
Wytrzymała konstrukcja stalowa polakierowana w kolorze czarnym

300

P241
Narzędzie do sadzenia
cebulek kwiatów

Motyka do spulchniania i rozkruszania gleby, niwelowania nierówności
Do przygotowania podłoża przed wysiewem
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

430 mm

250

P272
Motyka

Do spulchniania i wietrzenia podłoża
Poprawia przepływ wody i tlenu w głąb gleby, ułatwiając  
 tym samym rozrost korzeni
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

455 mm

230

P274
Kultywator ręczny

Do czyszczenia, wyrównywania poziomu i wyrównywania granic podłoża
Do przykrywania nasion i do rozdzielania mulczy
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

440 mm

250

P276
Grabki do kwiatów

Uniwersalne narzędzie do różnych prac
Motyka do spulchniania twardego podłoża oraz do plewienia chwastów 
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

435 mm

260

P277
Motyka z pazurkami

Do przygotowania podłoża, siania i sadzenia
Szeroka motyka do spulchniania twardego podłoża i do pielenia
Ostrze wykonane z hartowanej stali

L

435 mm

260

P278
Motyka dwustronna

23,16 PLN*

38,85 PLN*

38,61 PLN*

37,98 PLN*

38,09 PLN* 38,35 PLN*

24,25 PLN* 28,75 PLN*
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LST-70120
Szpadel krawędziowy

L

1295 mm

2030Łyżka szpadla z krawędzią idealną do przerzucania 
kamieni, żwiru, piasku lub ziemi
Płaska krawędź ułatwia obróbkę ubytkową materiału  
z powierzchni twardych

LST-61121
Łopata, średnia wielkość

L

1080 mm

1780
Do przekopywania, wykopywania i spulchniania ziemi
Łatwe wnikanie w podłoże dzięki zaostrzonej łyżce
Średniej wielkości łyżka nadaje sie szczególnie do prac na 
wąskiej przestrzeni

123,24 PLN*127,49 PLN*

LST-41312
Areator z 21 zębami 
z tworzywa sztucznego

L

1555 mm

580Do zmiatania liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych
Wąska główka nadaje sie również do prac na węższych 
przestrzeniach
Długi, lekki trzonek aluminiowy z powłoka z tworzywa 
sztucznego dla większego komfortu
Elastyczne, odchylone zęby dla maksymalnej wydajności

64,60 PLN*

LST-42312
Areator z 29 zębami 
z tworzywa sztucznego

L

1730 mm

720Do zmiatania liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych
Długi, lekki trzonek z aluminium z powłoka z tworzywa 
sztucznego dla większego komfortu
Szeroka główka z elastycznymi, odchylonymi zębami dla 
większej wydajności

68,40 PLN*



*Oferta ważna od 1.04 do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Ceny promocyjne PLN netto.
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LST-51121
Widły do przekopywania, 
średnie

L

1030 mm

1680

Do spulchniania i przekopywania ziemi nienaruszającego 
korzeni
Łatwe wnikanie w podłoże dzięki stabilnym zębom   
z ostrymi końcami

LST-52121
Widły do przekopywania, 
duże

L

1200 mm

2130
Łatwe wnikanie w podłoże dzięki stabilnym zębom   
z ostrymi końcami
Szeroka główka nadaje sie szczególnie do prac na większych 
powierzchniach

LST-50123
Widły do kompostu

Do rozdzielania i przerzucania kompostu lub obornika
Duża główka z płasko zaostrzonymi zębami

L

1215 mm

1700

LST-52102
Areator gleby

Napowietrzacz gleby umożliwia rozluźnienia gleby bez obracania,  
przyjazny ogrodnictwu
W całości wykonana ze stali węglowej z matową powłoką
Głowa z 4 długimi zębami i dużym podnóżkiem

L

1110 mm

2650

122,48 PLN*

152,01 PLN*

138,28 PLN*

146,60 PLN*

LST-30111
Grabie ogrodowe 
z 12 zębami

L

1470 mm

1500

Małe, zgięte zęby do zgrabiania liści, ściętej trawy lub gałęzi 
oraz do przygotowania grządek przed zasadzeniem roślin
Uchwyt z rury stalowej, powłoka PCV dla większego 
komfortu

89,75 PLN*
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L

1030 mm

1830
Dla rozluźnienia gleby, napowietrzania i siewu, przyjazny  
dla środowiska ogrodu
W całości wykonana ze stali węglowej z matową powłoką
4 duże, ząbkowane ostrza i 2 małe zęby w środku

5

LST-63102
Nóż do przycinania
krawędzi trawnika

L

1045 mm

1420
Nóż do przycinania równych krawędzi trawnika przyjazny  
dla środowiska ogrodu
W całości wykonana ze stali węglowej z matową powłoką
Ostrze półksiężyca z dużą środkową stopnicą

349
Piła do prześwietlania

L

300 mm 225

Przeznaczona dla hobbystów
Do przycinania krzewów ozdobnych i drzew owocowych w ogrodzie
Powłoka  dla ochrony przed korozją, łatwe cięcie
Uzębienie do agresywnego cięcia ruchem przyciągającym

46,08 PLN*

112,54 PLN* 123,20 PLN*

396-HP
Piła sadownicza, składana do przycinania, 
uzębienie XT

Uniwersalna piła z twardymi końcówkami zębów, nadająca się także  
do drewna mokrego.
Wytrzymała, dwuskładnikowa, dająca wygodny chwyt rękojeść.
Bezpieczna blokada ostrza zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej.

111,03 PLN*
7

L

190 mm 200

21 cm

L

580 mm 1030

P59-25-F
Nożyce do żywopłotu

Uniwersalne nożyce do wszelkiego rodzaju żywopłotów
Do częstego przycinania żywopłotu w ogrodzie
Prosta konstrukcja 
Wykrawane, w pełni hartowane ostrza

167,29 PLN*

25 cm

L

570 mm 990

P51-SL
Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości nożyce do użytku profesjonalnego    
w parkach, ogrodach i szkółkach
W pełni hartowane ostrza
Częściowo ząbkowana krawędź do cięcia gałęzi    
o grubości do 10 mm (1 / 2 „)
Lekkie aluminiowe rękojeści z gładkiego plastiku

256,51 PLN*

LST-99102
Pazur ogrodowy



*Oferta ważna od 1.04 do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Ceny promocyjne PLN netto.
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GS-76
Nożyce do trawy

L

355 mm

435

Nożyce do trawy z ostrzami hartowanymi, starannie dobrany kąt ostrzenia,   
sprawia że ostrza same się ostrzą podczas użytkowania
Precyzyjny mechanizm sprężynowy rozdziela ostrza podczas pracy
Dźwignia pozwala na używanie niewielkiej siły
Ostrza mogą być ustawione pod 3 kątami

20mm

PG-12-F
Sekatory z wąską głowicą

L

210 mm 165

Do ciecia kwiatów, ziół i krzewów
Ostrze wykonane ze specjalnej stali węglowej,    
rękojeści z lekkiego tworzywa kompozytowego

P280-SL-80
Sekator dźwigniowy z mechanizmem
dźwigniowym zwiększającym siłę cięcia o 50%

40mm

L

800 mm 1318

Silny sekator ze szczękami poruszanymi za pośrednictwem dźwigni
Ostrza do dużych obciążeń z powłoką Xylan® o niskim  
współczynniku tarcia
Dostępne części zamienne

40,46 PLN*

57,44 PLN*

250,64 PLN*

P114-SL-50
Super lekki sekator

Bardzo lekki sekator do przycinania delikatnych - zielonych pnączy 
wykorzystywany w winnicach i w sadach
Precyzyjne, cienko tnące ostrza
Ostrza szlifowane, z wysokiej jakości stali zapewniają najwyższą 
dokładność
Bardzo lekkie aluminiowe rękojeści rurkowe zamocowane   
do ramion ostrza i przeciwostrza

217,51 PLN*
30mm

L

500 mm 682



SNA Europe-Poland Sp. z o.o. 
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
tel. (22) 607 05 10, fax (22) 607 05 21
info.pl@snaeurope.com

   Twój Dystrybutor

*Oferta ważna od 1.04 do 31.05.2021 r. 
lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. 
Ceny promocyjne PLN netto.

Oznaczenia piktogramów
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ATP-230-410
Sekator szczytowy na wysięgniku 
teleskopowym

L

2370 - 
4110 mm

1950

Mocny, teleskopowy sekator szczytowy z hartowaną głowicą tnącą
Obracana głowica - z nastawnym kątem cięcia do 230°
System przesuwu dźwigni ułatwia cięcie, zmniejszając ilość  
wymaganego wysiłku
Regulowana długość teleskopowego wysięgnika od 2,30m do 4,10m  
z łatwymi i niezawodnym systemem blokującym
Odpowiedni zarówno do przycinania żywych jak i obumarłych gałęzi
Regulowana siła napięcia linki
Xylanowa® powłoka antykorozyjna ostrza ułatwia penetrację drewna

FS-5
Nożyczki florystyczne, małe

L

125 mm 24

Nożyczki florystyczne idealne do przycinania niedużych roślin
Do odcinania przyschniętych łodyżek i gałązek; do układania 
kompozycji florystycznych, zbioru delikatnych kwiatów i ziół

43,62 PLN*

FS-8
Nożyczki florystyczne, średnie

L

165 mm

57

Nożyczki florystyczne do cięcia miękkich łodyżek o niedużej średnicy  
jak i artykułów zdobiących bukiety np. tasiemek, wstążek, papieru, folii
Użyteczne także w domu do przycinania uschniętych łodyżek, listków
Okrągłe końcówki nożyczek bezpieczne w użyciu dla dzieci

59,46 PLN*

32mm 522,78 PLN*

10-21-51 
Piła kabłąkowa do mokrego i suchego 
drewna. ErgoTM

L

530 mm

680

Rękojeść ERGO™ z ochraniaczem dłoni zapewnia komfortowy   
chwyt i bezpieczeństwo
Dla wymagających użytkowników, do ciężkich prac w trudnych warunkach
Nowy mechanizm naciągu - brzeszczot napięty z siłą 1180 N (120 kg)
Lepsze i mocniejsze mocowanie brzeszczotu

54,58 PLN*
7

HGPS-0.8-380
Siekiera

L

380 mm

930

Do okazjonalnego użytkowania przez hobbystów, 
bardzo ogólnego przeznaczenia
Cienkie, szerokie ostrze do czystego cięcia
Zakrzywiona jesionowa rękojeść, wzmocniona 
włóknem węglowym

51,58 PLN*


