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Descubra 
nosso sistema 
de nebulização

WWW.GARLAND.ES

€ 209’90 
FOGGY HOME

€ 233’00 -10% 

NEBULIZADOR FOGGY HOME  (8414218017019)

3,9 kg | Motor DC | Programador analógico
Filtro de água | Apontador de lápis | Cortador de Tubos
Condições de até 35 m2 | Tubo de 1/4”

Reduz a 
temperatura 
ambiente em 
até 12 graus

0,2l/m
in

40

Viva um verão mítico em seu jardim. Queremos estar ao seu lado para o ajudar com as 

melhores soluções para combater o calor e cuidar dos seus espaços exteriores para um verão 

imbatível. Esqueça as tarefas cansativas do jardim e preocupe-se apenas em se divertir.

ALEM DO
CALOR
ALEM DO
CALOR



H2O

GARAGE GARLAND

€ 119’90

ULTIMATE elétrica

€ 139’00 -14% 

LAVADORA ALTA PRESSAO
ULTIMATE 114E
(8414218096489)  1.800 W
6,7 kg | Mangueira de PVC de 5 m
50o temperatura máxima
Auto-escorvamento | Lança ajustável

Desengordurante 
BIO 5 L

Ecológico e
especialmente

 formulado para
acabar com todo o  

tipo de sujidade

Mangueira 
desentupidora de 
canos de 7,5m

Para limpar e 
desbloquear tubagem  

entupida

O  M U N D O  H   O 
e s t A  n e s t a  e s t a C A o 

Ajuste a limpeza 
às suas 

necessidades 
graças á sua 

lança ajustável

Ponteira
intercambiável

incluído

(+ Mangueira de borracha profissional
 reforçado com aço trançado)

LAVADORA ALTA PRESSAO
ULTIMATE 820QG
(8414218099497)  208 cc
39,7 kg | Mangueira profissional de 7 m
45o temperatura máxima
Pistola profissional | Tanque de sabão

€ 399’90

ULTIMATE 4 tempos

€ 447’00 -10% 
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Água e verão são dois 
conceitos inseparáveis.

Aproveite o bom tempo para limpar 
sua casa com nossas lavadoras de alta 

pressão. 

Remove até a sujidade mais teimosa 
com seu poder de descalcificação. 

Aposte na inovação e faça das nossas 
máquinas a sua melhor companhia 

este verão.
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Mais durável 
graças à sua 

bomba de latão



Lembre- se que na Garland, queremos que sua máquina esteja sempre pronta. 
Portanto, seja qual for a sua necessidade, damos  uma garantia perfeita para si 

Entre na nossa garagem e escolha o modo que melhor se ajusta à sua máquina. 
Você pode aumentar  a garantia estándar  de forma fácil e rápida.

GARANTIAS AO SEU RITMO

GARAGE GARLAND

ZONA GARAGE: 

Conheça as características e vantagens 
da nossa oferta da garantia.

Sempre que precisar, nosso serviço técnico da-lhe  o suporte mais adequado. 
Você também terá conteúdos exclusivos, vídeos, dicas, 
fichas técnicas e muito mais



€ 169’90

GRASS

€ 195’00 -13% 

CORTA RELVAS GRASS 500E 
(8414218013042)   1.800 W 
18,5 kg | Chassi de polipropileno
Altura de corte 25-75 mm
Largura de corte 43 cm
Altura centralizada

O cortarelvas  é uma das famílias mais 
especiais da Garland e a melhor 

companhia dos jardineiros.

Ao longo dos anos passaram por 
melhorias, alcançando uma gama 

completa e otimizada com a melhor
 tecnologia em inovação.

Hoje apresentamos a melhor seleção de 
cortarelvas  que irão melhorar signifi
cativamente o seu trabalho no jardim.

GARDEN

Ajudamos você a escolher 
o cortarelvas perfeito

O jardineIro

€ 449’90

HUNTER

€ 515’00 -13% 

CORTA RELVAS HUNTER 1269SML 
(8414218096083)  196 cc
38,9 kg  | Motor Loncin 
Altura de corte 15-75 mm
Largura de corte 56 cm

E O TEU JARDIM

Super leve e 
resistente graças 
ao seu chassi de 

alumínio

50L

75L

m²
300

m²
1500

BLOG

Imagem feita por profissionais: Não tente em casa.

Diamante polido
 para maior precisão



GARLAND.ES

Veja o uso e montagem
 do Gas 550 G

SOPRADOR/ASPIRADOR/TRITURADOR 
GAS 550G   (8414218098582)

Motor 2 tempos | 4,5kg | 25,4 cc
0,75kW | 1 CV | 
Velocidade de 250 km / h. máx.
Fluxo de ar de 12m 2 / min

€ 109’90

SET

€ 123’00 -11% 

CORTA SEBES SET 652VE  (8414218096267)

750 W | 3,6 kg | Embreagem mecânica
Lâmina PRO cortada a laser

Rotação da alça em 90 graus
Lâmina de 73 cm

Turbina Axial:
 Fluxo de ar 
poderoso e 
concentrado

€ 159’90

GAS 3 em 1

€ 183’00 -13% 

Óculos de segurança

Óculos de segurança com
lentes feitas em

policarbonato

Spray de manutenção

de lâminas

Lubrificante espacial 
para as laminas do seu 
corta sebes

24mm

45L

€ 54’90

GAS soplador

€ 62’95 -13% SOPRADOR GAS 409XE
(8414218096120)

3.000 W  | 2,6 kg
172 km/h velocidad máxima

16 m2  /min caudal de aire
Sistema de turbina axial

(Inclui 3 bicos de 
sopro)

Imagem feita por profissionais: Não tente em casa.

Diamante polido
 para maior precisão



GARDEN

Ideal para se 
movimentar

 livremente no 
seu jardim. 
Sem fios, 

confortável e 
ergonômico.

€ 299’90

ROLL&COMB batería

€ 335’00 -10% 

VARREDORA /PENTEADORA DE 
RELVA ARTIFICIAL ROLL&COMB 302W
(8414218096519)

485 W |8,44 kg
Largura de trabalho 31,5 cm
15 min de tempo de trabalho (aprox)
Botão de proteção contra sobrecarga
Ajuste de altura do penteo

&Comb    oll
Se procura uma solução definitiva para a 
manutenção da sua relva artificial, o nosso 

Roll & Comb irá surpreendê-lo: 
Limpa, penteia, varre e recolhe, proporcionando 

um aspecto fresco e natural.

40 V
4 Ah

30L

Descubra todas as 

vantagens do Roll & Comb 

302 W no vídeo a seguir

Con sistema de 
protección

 contra
sobrecargas

Sua relva  artificial como no primeiro dia !  



GARLAND.ES

Economize 
tempo, esforço e 

tenha um 
jardim impecável.

€ 129’90

ROLL&COMB elétrico

€ 145’00 -10% 

VARREDORA /PENTEADORA DE 
RELVA ARTIFICIAL ROLL&COMB 141E
(8414218097882)

300 W | 4,8 kg
Largura de trabalho 40 cm
Guiador dobrável

Porque é o melhor para a 

tua relva artificial ?

Se quiser saber mais sobre o universo Roll & 
Comb, não pode perder  o especial que 

preparamos com todo o conteúdo exclusivo sobre 
este produto: 

você encontra a linha completa, vídeos, arquivos, 
entrevistas e muito mais.

Cada modelo é único e perfeito para cada tarefa. 
Conheça-os e escolha o seu aliado perfeito.

Confira nossa 
brochura

Alcance todos os 
cantos do seu jardim 
com o Roll & Comb 
141.

BLOG



AGRO

ENERGY

Cuide de suas plantas e árvores com nossos fumigadores e obtenha plantas 
saudáveis  todo ano. Voce nao terá que se preocupar com pragas, voce 

trabalhará adequadamente cada área obtendo o melhor resultado. Cuide do seu 
pomar ou jardim como merece e aproveite ao máximo neste verao.

€ 69’90
FUM

€ 77’95 -10% 

PULVERIZADOR FUM 316MW 
(8414218097653)

Duração do morcego. 3,5 h (aprox.)
4,5 kg | Lança de aço

Voltímetro

Garlube 4 

Tempos 
Disponivel em 
bidonde 5 litros , 
2 litros e garrafas 
de 0,6 litros 

B I C H O S  S O B  C O N T R O L E

Máscara respiratoria  
Máscara de silicone com

cartuchos de vapor 
orgânico

€ 279’90

BOLT

€ 335’00 -16% 

GERADOR BOLT 325QG
(8414218099565)

163 cc | 40 kg | Painel digital
Potência nominal (VA) 2.000
Potência máx. (VA) 2.200
Regulação de tensão AVR
2 tomadas AC 230V | 1 saída DC 12V

  4
  b

ar

12 V
12 Ah0,

2l
/m

in16L

15L

A L T A  V O L T A J E M

Leve energia para todos os lugares. Aonde quer que 
você vá, seu gerador Garland fornecerá a quantidade  
de eletricidade de que você precisa nas suas viagens 

ou trabalho no exterior. 

Também respeitam o meio ambiente, reduzindo ruídos, 
consumos e emissões. Pegue o seu e vá para onde 

quiser.

Sistema TSS: Salvar
energia quando não

você está pressionando
o gatilho



Seu preço acessível e simplicidade de
 uso ajudam a resolver cada trabalho
 ao ar livre economizando orçamento, 

tempo e esforço.

SIMPLES E DECISIVO

€ 199’90

PERFURADOR

€ 229’00 -13% 

PERFURADOR SMASH AUG50 
(8414218097301)    
Motor 2 tempos | 49,8 cc
7 kg | 1,55 kW | 2 CV
Brocas duplas
hélice helicoidal

€ 89’90
TESOURAS DE PODA A BATERIA

€ 103’00 -13% TESOURAS DE PODA 
SMASH TWIG 130W

(8414218096946)   
820 gr. de peso

Travão de segurança
Classe de proteção III

7,2 V
1,5 Ah

€ 149’90

CORTA SEBES

€ 163’00 -8% 

CORTA RELVAS  SMASH 40 
(8414218099442)   
99 cc | 20,5 kg | 3.600 r.p.m.
7 alturas de corte
Largura de corte de 16 ‘’

m²
300

40L



FOREST

Na  direCAo das  rotas florestais

Blíster nylon
S-LINE

Ideal para o corte 
eficaz de galhos e

ervas daninhas

€ 199’90

BEST 4 tempos

€ 223’00 -10% 

ROÇADORA BEST 524QG 
(8414218016180) 
6,5 kg | 0,8kW | 1,1 cv
31 cc | Antivibraçao
Direção rígida
Cabeça de linha e disco

: Descubra a 
nossa gama de 
fios  e escolha a 
que melhor se 
adapta ao seu 

trabalho.

Combata o mato com a nossa família de roçadores, que serão os seus aliados per feitos para trabalhar 
na floresta, no campo e nas quintas. Com eles a limpeza é muito confor tável:  possuem design 

ergonômico, proporcionam estabilidade para que você possa se mover sem limites
 e também proporcionam resistência.

Multifuncional: 
transforme-o em 
um corta-sebes 

oupodador
em altura

€ 119’90

BEST elétrica

€ 135’00 -11% 

ROÇADORA BEST 100DPE
(8414218016098)

4,8 kg | 1.000 W | Guiador delta
Transmissão destacável
Disco de 4 dentes
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GARLAND.ES

Garlube Corrente 1L
Fabricado especialmente
para engraxar a corrente

sua motosserra

MOTOSERRA  MONTANA 314 
(8414218095307)

Motor 2 tempos | 4,5 kg
37,2 cc | 1,3 kW | 1,74 cv
Freio de corrente | Primer

€ 119’90

MONTANA

€ 139’00 -14% 

PERFURADOR AUGER 1212SBG
(8414218097332)

Motor 2 tempos | 68 cc | 11,2 kg
1,9 kW | 2,5 CV | Broca helicoidal
Lâminas intercambiáveis   | Embreagem

€ 379’90

AUGER

€ 425’00 -11% 

No mundo da Floresta temos as nossas motosserras, ideais para trabalhos de 
poda e desbaste, para cuidar do ambiente evitando incêndios e para facilitar o 

trabalho de corte na  madeira.

Também apresentamos nossos perfuradores de solos ,  para replantar de forma 
rápida e confortável.  Eles também podem ser usados para instalar paliçadas e 

postes de vedação

90o

Descubra a nossa gama de
acessórios completos em nosso
catálogo de acessórios

Fácil de 
manusear e 
resistente

Arranque
fácil

80cm

20cm

Reduz a fadiga no seu 
trabalho graças ao 

destrocedor acopolado 
na broca

Desbloqueando
transmissão:
Trabalho com 

total
segurança

Você quer ver nosso
AUGER 1212 em ação?



Válido a partir de 31 de maio
até 25 de julho de 2021 Participe compartilhando com seus 

seguidores e ganhe sua máquina Garland
Aproveite o verão eno seu jardim.
 

FOREST

Disco Safetree
Projetado para evitar
danificar suas árvores

durante o dever de casa

Melhor 
relação 

potência /
 Manuseamento

ROÇADORA ELITE 1021G
(8414218098483)

Motor 2 tempos | 8,6 kg
51,6 cc | 1,65 kW | 2,2 cv
Sistema EXA | Antivibraçao

Direção rígida
Arnês profissional

super acolchoamento duplo

€ 239’90

ELITE

€ 269’00 -11% 
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Nós esperamos por você!

Sorteio de verão nas nossas redes sociais!


