
LMO 18-33 / 18V
Το ελαφρύ του βάρος και η απίστευτη ευελιξία του, καθιστούν το μπαταριοκίνητο χλοοκο-
πτικό γκαζόν LMO 18-33 / 18V πανεύκολο στη χρήση. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορ-
τιστή.
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 Ελαφρύ και ευέλικτο

 Έτσι ελαφρύ μπορεί επίσης να οδηγείται χωρίς κόπο σε ανώμαλο 
έδαφος.

 Ευελιξία: εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό, ακόμη και γύρω από τα 
εμπόδια στον κήπο.

 Κοντά στην άκρη του χλοοτάπητα

 Η χτένα χλοοτάπητα συλλαμβάνει αυτόματα το γρασίδι που 
μεγαλώνει στην άκρη

 Σύστημα κοπής 2 σε 1

 Το κομμένο γρασίδι συλλέγεται αποτελεσματικά στον κάδο 
συλλογής γρασιδιού κατά το κούρεμα.

 Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το 
κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα.

 Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου

 Η αναδιπλούμενη λαβή οδηγού επιτρέπει αποθήκευση που 
εξοικονομεί χώρο.

 Ο υφασμάτινος συλλέκτης μπορεί να αναδιπλωθεί εντελώς και 
καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο όταν αποθηκεύεται πάνω τη 
χλοοκοπτική μηχανή.
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LMO 18-33 / 18V

 Οι χτένες χλοοτάπητα συλλέγουν αυτόματα το γρασίδι που αναπτύσσεται 
μέχρι την άκρη

 Σύστημα κοπής 2 σε 1: Το γκαζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολτο-
ποίηση ή να συλλεχθεί στον κάδο συλλογής χόρτου

 Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου χάρη στο πτυσσόμενο τιμόνι

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.444-400.0

 4054278543291
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας  Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Πλάτος κοπής cm 33
Ύψος κοπής mm 35 – 65
Ρύθμιση ύψους κοπής  4x
Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρα-
σιδιού

l 35

Ταχύτητα rpm 4000
Τάση V 18
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* m² max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)

Βάρος kg 11,6
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1251 × 371 × 992

Εξοπλισμός
Κιτ εδαφοκάλυψης  
Λεπίδα  
Συλλέκτης γρασιδιού  
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς  
Ένδειξη στάθμης νερού  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Ύψος κοπής: Επίπεδο 4     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου

Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής 
LMO 18-33

1 2.444-010.0 Χρειάζονται μόλις λίγες κινήσεις για να τοποθετήσετε τη λεπίδα 
της χλοοκοπτικής μηχανής που είναι κατασκευασμένη από 
υψηλής ποιότητας χάλυβα στο LMO 18-33 Battery.



Μπαταρίες

Μπαταρία Battery Power 18V / 
2,5Ah *INT

2 2.445-034.0 Mπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο 
τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης 
μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την 
πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.



Μπαταρία Battery Power 18V / 
5,0Ah *INT

3 2.445-035.0 Mπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο 
τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης 
μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την 
πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.



Φορτιστές μπαταριών

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery 
Power 18 V

4 2.445-032.0 Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπα-
ταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα 
σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.



Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών

Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή 
Battery Power 18V / 2,5Ah *EU

5 2.445-062.0 Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περι-
λαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτό-
μο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες 
τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.



Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή 
Battery Power 18V / 5,0Ah *EU

6 2.445-063.0 Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery 
Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το 
σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση 
σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της 
Kärcher.



Μπαταρίες

Battery Power+ 18/30 7 2.445-042.0 Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 
Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη 
χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό 
προστασίας IPX5.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


