
Para conseguir esse resultado cinematográfico no teu jardim e Pomar, não 
podes perder as soluções que preparamos para te surpreender nesta temporada. 
Não é ficção científica, as máquinas Garland estão a tua espera
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Descubre a penteadora 
de relva artificial 
Roll & Comb 302 W 
em ação

WWW.GARLAND.ES

€ 299’90 
ROLL&COMB

€ 335’00 -10% 

30L

 A solução definitiva
para limpar, pentear e

manter a tua relva
 artificial impecavel 

e com vida 

40 V
4 Ah

Prático e confortável 
graças à sua bolsa de 

recolha

VARREDORA / PENTEADORA DE RELVA ARTIFICIAL

ROLL&COMB 302W   (8414218096519)

8,44 kg | 31,5 cm Largura de trabajo
15 min de tempo de trabalho (aprox)
Botão de proteção contra sobrecargas
Regulação de altura centrallizado



Sempre que precisar, nossos serviços 
técnicos lhe daram o suporte 
mais adequado

Registe sua máquina em nossa Garland 
Garage e tenha 3 anos de garantia

GARDEN

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

4,8 kg | 40 cm largura de trabajo
Guiador dovrábel

Economize tempo na 
manutenção de sua relva 

artificial e chegue até 
a última extremidade

GARAJE

FOREST AGROGARDEN

H2O ENERGY

€ 129’90

ROLL&COMB

    oll &Comb

Uma garantia á filme !

No mundo Garden encontrará as melhores máquinas 

para conseguir aquele lugar idílico que  sempre sonhou. 

Cuidar dos espaços exteriores da sua casa é fácil e confortável com os 

nossos corta relvas que mantem em  o jardim sempre fresco e bonito.

Se você tem relva  artificial também não precisa se preocupar porque 

o Roll & Comb limpa, penteia e varre  e limpa  numa única passagem, 

mantendo seu jardim como o primeiro dia.

O MUNDO GARDEN ESTA NA TEMPORADA

€ 145’00 -10% 



CORTA-RELVAS HUNTER 1269SML
(8414218096083)

Motor Loncin| 196 cc 
39 kg | Chassis de alumínio
Altura de corte centralizada
15 - 75 mm
Largura de 
corte 56 cm

CORTA-RELVAS GRASS 500E 
(8414218013042)

1800W | 18,5kg
Altura de corte 
centralizada 25-75mm
Largura de corte 42 cm
Chassis de PPP
Pentes laterais

GARLAND.ES

CORTA-RELVAS APACHE 875ZSL
  (8414218098308) Motor Loncin

 Chassis de aço| 159 cc | 37 kg  
Altura de corte 25-75 mm

Largura de corte 48 cm
Mulching, saída traseira,

lateral e coleta

75L

60L

m²
1500

Monte o seu GRASS 
500 passo a passo

Para ser o rei do jardim, 
ensinamos- lhe  a técnica de 

cobertura cortada. Com ela você 
protegerá e otimizará o solo de seu 

jardim para obter uma relva  
impecável.

Consiste em deixar cair a relva  cor-
tada no solo, garantindo um grande 

suplemento  de nutrientes.

Os corta relvas  com esta função 
(Mulching) trituram a relva muito fina  
e a devolvem ao solo pela abertura . 

A cobertura cortada e murcha 
mantém o solo húmido, evitando 
assim  ervas daninhas e o próprio  

húmus enriquece o solo.

O MUNDO GARDEN ESTA NA TEMPORADA

m²
1000

50L m²
300

Garlube 4 
Tempos

(Disponível em 

jerrican de 5

Litros, 2 litros

e 0,6 litros)

Proteja-se:

Óculos de 
proteçao

Lentes de 

policarbonato 

de segurança

€ 449’90

HUNTER

€ 515’00 -13% 

€ 329’90

APACHE

€ 377’00 -12% 

€ 169’90

GRASS

€ 195’00 -13% 

E para cuidar
sua máquina: 

Autopropelido

Autopropelido



FOREST

O CICLO 
DA VIDA

MOTOSSERRA MONTANA 718
(8414218097660)

Motor 2 tempos
45,0 cc |5,3 kg
1,7 kW |2,3 CV 
Antivibraçao
72 elos | Travao de corrente

Luvas Sherpa
Anti-corte para correntes 

até 20 m/s

Para sua segurança:

Limpa grandes 
áreas em pouco 

tempo

CORTA MATO CRUSHER
 302NRQG (8414218097004)

223 cc | 4,6 kW | 135 kg 
Caixa de velocidades com 2 para frente

e uma para tràs | Motor garland OHV

60cm

Arranque
 fácil

€ 2399’90

CRUSHER

€ 2675’00 -10% 

€ 159’90

MONTANA

€ 179’00 -11% 

Manípulo
rgulável
lateral y 

em altura

Trituraçao a través dos
32 martelos



GARLAND.ES

ROÇADORA BEST 921G
(8414218098599)

Motor 2 tempos 51.7 cc |9,3 kg  
1,4 kW |1,9 CV | Transmissao rígida
Guiador dobravel
Arnês dupla

(Inclui arnês,
cabeça de fio 

+ disco)

(49-0004)

Para plantar
árvores e plantas

Para tarefas de
instalação de

postes e cercas

MULTIFUNÇOES BEST 710DPG

(8414218097622)

Motor 2 tempos 42,7 cc |6,5 kg
1,35 kW |1,8 CV |  Punho Delta
Extensao 90 cm | Arnês 

(Inclui arnês, cabeça de fio + disco,
corta sebes e podador de altura) 

No te olvides de:

PERFURADOR DE SOLO 
AUGER  1212SBG  (8414218097332)

Motor 2 tempos |68 cc |11,2kg | 1,9kW |2,5 CV  
Broca helicoidal dupla| Pontas intercambiáveis
Desbloqueio de transmissao

Disco 2D para
corte de mato
diâmetro
lado de dentro
25,4 mm.

Cabeça de fio 
aluminío universal 
Cabeça para uso com 

fio pré-cortado.
(Válido para todas as 

roçadoras.)

Brocas helicoidales intercambiaveis
Eficiência de perfuração dupla 

(Mais acessórios e adaptadores de trado
 disponível em nosso site)

80 Ø mm

100 Ø mm

150 Ø mm

200 Ø mm

Uma só
máquina,

4 soluções
diferente

Reduza a fadiga 
em seu trabalho

90º

80cm

Ø20cm

Mola de
reduçao

€ 229’90

BEST

€ 257’00 -11% 

€ 249’90

BEST 4en1

€ 279’00 -10% 

€ 379’90

AUGER

€ 425’00 -11% 

Para perfuração
de tubos,

poços, etc.

Embreagem

Curva do 
guiador 90º



Nossos exclusivos Keepers merecem uma 
garantia tão especial como eles são 

Oferecemos uma garantia extra de 3 
anos

 Como fazê-lo? Basta cadastrar sua
 máquina na nossa garagem..

MOTOSSERRA KEEPER  BULK 314W
(8414218098186)

Motor DC  | 4,5 kg | 52 elos
Tensor sem ferramentas | Visor nível de óleo

CORTA SEBES KEEPER  SET 552W
(8414218098155)

Motor DC |  4,1kg | 58 cm de lâmina
Guiador rotativo 90º | Lâmina de aço dois gumes

ENERGY

40 V

40 V

23mm

€ 149’90

KEEPER BULK

€ 173’00 -10% 

€ 99’90

KEEPER SET

€ 115’00 -10% 
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BATERIA KEEPER 4 AH 
(8414218098131) 40 V | 1,2 kg
Ion-litio | Botao de verificaçao
Indicadores de carga

Sinta-se invencível com os 
nossos  Keeper

Não existem barreiras;
Chegua a qualquer lugar são 

máquinas leves e confortáveis e 
com liberdade de movimentos.

Compartilhe a mesma bateria para 5 
soluções diferentes

Com os temíveis Keeper , nenhuma 
tarefa resistirá!

BATERIA KEEPER 2 AH
(8414218098148)  40 V  | 0,8 kg  

Ion-litio | Botao de verificaçao
Indicadores de carga

APARADOR DE RELVA KEEPER
 XTRIM 335RW (8414218098162)

Motor DC | 3,7 kg | Cabeça Tap & Go
33 cm largura de corte

Uma potência extra, com proteção contra sobrecargas,

curto-circuitos e inversão de polaridade

GARLAND.ES

Trabalhe com 
maior 

autonomia

Leve, 
cómoda 

e sem fios

40 V

€ 129’90

KEEPER BAT 4AH

€ 151’00 -10% 

€ 89’90

KEEPER BAT 2AH

€ 107’00 -10% 

€ 89’90

KEEPER XTRIM

€ 103’00 -10% 
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Indicador
de carga



ROÇADORA KEEPER 
BEST 140DW  (8414218096311)

Motor DC  | 4,4 kg 
Cabezal de fio + disco
2 velocidades

CAREGADOR RÁPIDO KEEPER
(8414218098124)

230 V | 50 Hz  |Saída 40V
Consumo máximo 5 A | 1 kg

Carregue seu bat. de 4 Ah em
50 min e seu bat. de 2 ah 

em 25 min. (Aprox.) 

ENERGY

CORTA RELVAS KEEPER APACHE 590ZSW
(8414218098179)  Motor DC | 32,5 kg 
Altura de corte 25-75 mm 
Largura de corte 46 cm  
Altura centralizada | Chassis de aço
 

65L

CORTA RELVAS KEEPER  GRASS 190W
(8414218096328)  Motor DC  | 13,3kg 

Altura de corte máxima 20 - 60 mm
Largura de corte 32,7 cm

Chassis de PPP

indicador de carga, 
bateria de íon de 

lítio. Emissões zero

MESMA BATERIA, 5 SOLUÇÕES

CARREGADOR  KEEPER
(8414218096045)

230 V | 50 Hz  |Saída 40V
Consumo máximo 1 A | 1 kg
Carregue seu bat. de 2 Ah 
em 2he seu bat. de 4Ah a 5h. 
(Aprox.)

40 V

30L

m²
300

40 V

40 V

Desenho   
ergonómico, 

leve e 
potente

2 tomadas
de batería

Punho
Delta

€ 149’90

KEEPER BEST

€ 173’00 -10% 

€ 149’90

KEEPER GRASS

€ 173’00 -10% 

€ 329’90

KEEPER APACHE

€ 379’00 -10% 

€ 49’90

KEEPER FAST CHARGER

€ 51’95 -10% 

€ 29’90

KEEPER CHARGER

€ 34’95 -10% 
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(O preço não inclui bateria ou carregador)
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Autopropulsado

m²
500



€ 129’90

SIMPLES
            E DECISIVAS

O seu preço acessível e sua 
simplicidade de uso ajudam a

 resolver cada trabalho ao ar livre 
economizando no orçamento,

 tempo e esforço

ROÇADORA  SMASH BCG50
(8414218097349)  Motor 2 tempos

49,8 cc | 1,55kW/2,07CV 

CARREGADOR  KEEPER
(8414218096045)

230 V | 50 Hz  |Saída 40V
Consumo máximo 1 A | 1 kg
Carregue seu bat. de 2 Ah 
em 2he seu bat. de 4Ah a 5h. 
(Aprox.)

ROÇADORA SMASH

Seguimos em
Instagram!€ 49’90

PULVERIZADOR A BATERÍA SMASH F12L
(8414218097639)  Motor elétrico 12V
Bat. 12V/8Ah | 4,5kg
3,5 horas de trabalho aprox.

 

PULVERIZADOR SMASH

Bicos
intercambiáveis

incluídos
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€ 149’00 -13% 

€ 57’95 -14% 
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AGRO

MOTO ENXADA MULE 1162NRQG 
(8414218096526)

208 cc | 81 kg | 36 cm ø fresa 
6 grupos de fresas
Caixa de engrenagens
2 velocidades para fente
e uma para tràs
Lâminas de aço
Placas protegeplantas
Duplo filtro de ar

No te olvides de:

Abre regos MULE 1162
Aumentar a funcionalidade
da moto-enxada
e capacidade
de trabalho

110cm

MOTO ENXADA BULL 861QG
(8414218097233) 
208 cc | 50 kg
37 cm ø fresa
6 grupos de fresas
Transmissão directa
Embraiagem multidisco
Indicador do nivel de óleo
Guiador ajustavel lateral
e em altura

 

70cm

MOTO ENXADA MULE 341G
(8414218096403) 
Motor 2 tempos | 51,7 cc 
14,5 kg | 21 cm ø fresa 
4 grupos de fresas
Profundidade de 
trabalho
regulable

24cm

Duplo filtro 
de ar

(Inclui 2 rodas
pneumático e eixo)

(Mais acessórios 
de cana

disponível em 
nosso site)

Engranagem
única

Prepare a sua horta  
sem esforço e 
saboreie seus 

próprios vegetais

€ 499’90

MULE 6 FRESAS

€ 573’00 -13% 

€ 399’90

BULL

€ 459’00 -13% 

€ 249’90

MULE 4 FRESAS

€ 279’00 -10% 

REBELDE 
NO CAMPO

Duplo filtro 
de ar



GARLAND.ES

Transporta 
até 300 Kg  

numa só 
única 

viagem

PULVERIZADOR FUM 250MG
(8414218096304)

Motor 2 tempos  |  25,6 cc 
0,7 kW   |  1,0 CV   | 9,6 kg      

Bomba de latao

25L

PULVERIZADOR FUM 416ML
(8414218096151)

Duraçao 7h bat. (aprox) 5,5 kg
Batería removível| |TSS
Lança de aço |Voltímetro

16L
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Quer ver o nosso 
Barrow em ação?

1,
2l

/m
in4 ba

r

6,
5l

/m
in25 ba

r

MINIDUMPER BARROW 300QG
(8414218097097)

196 cc | 4,2 kW | 5,6 CV | 145 kg
65 cm de largura | Tipper

3 velocidades + marcha a trás
Rotaçao por bloqueo das rodas

12 V
12Ah

Tração
4x4

Trabalhe duas vezes 
mais rápido / lança 
dupla, metade do 

esforço

€ 159’90

FUM 2 LANÇAS

€ 183’00 -13% 

€ 89’90

FUM 1 LANÇA

€ 101’00 -11% 

€ 1699’90

BARROW

€ 1895’00 -10% 

Lança dupla
para o

fumigação
mais efetiva



EM BREVE... ...prepare-se para um
invasão de frescura… 

?

Ponteiras 
intercambiável
incluído

H20

€ 399’90 
ULTIMATE

€ 447’00 -11%  

LAVADORA ALTA PRESSÃO 
ULTIMATE 820QG (8414218099497)

208 cc | 39,7 kg | 7 m de Mangueira profissional 
45º de temp. max. | Tanque de sabao

Pistola profissional 

Válido a partir de 22 de março
até 25 de abril de 2021

Mais opções
de limpeza

... e descubra nosso plano renovado,
até 7 anos de garantía

60
0l

/h

207ba
r

(+ Mangueira de borracha profissional
 reforçado com aço endurecido)

Bomba 
de latão

Escova de piso
diratoria + 
depósito de sabao
Projectado para
tarefas de limpeza
exigentes

Manguera 
limpa tubagens

7,5 m
para atolamentos

de tubos

Não esqueça de:


