LEHDISTÖTIEDOTE – HELMIKUU 2019

Vaivattoman helppoa leikkaamista – GARDENAn uudet
raivaussakset ovat erittäin kevyitä ja laadukkaita!
GARDENA uudistaa raivaussaksien valikoimansa ja tuo markkinoille

kevyitä mutta tehokkaita uutuuksia, jotka tekevät selvää vaativimmistakin puutarhatöistä. Uudet SlimCut-raivaussakset tarjoavat täysin
ainutlaatuisen tavan tiheän kasvuston leikkaamiseen.

Puut ja pensaat tarvitsevat säännöllistä leikkaamista, jotta oksat saisivat
riittävästi ilmaa ja valoa. GARDENAn uudet laadukkaat raivaussakset
varmistavat tarkan ja siistin leikkuujäljen, ja siten kasvien terveen kasvun.
Lisäksi leikkuuvälineiden ergonomiset ominaisuudet säästävät voimia ja
tekevät työstä kevyttä.
Tiheiden pensaiden ja puiden karsimista varten GARDENA on tuonut
markkinoille uudentyyppiset SlimCut-raivaussakset. Niiden 1,17 m pitkä
alumiinivarsi ulottuu syvälle oksistoon ja erityisen kapea leikkuukärki
helpottaa työskentelyä ahtaissa väleissä. SlimCut-saksissa on kaksivaiheinen voimanvälitys: paksujen oksien leikkuuseen voidaan valita
voimanvälitykseksi 1:12 ja ohuiden oksien nopeaa leikkuuta varten 1:6.
Ergonomisen kahvan sijaintia voidaan säätää nopeasti käyttäjän pituuteen

Ainutlaatuiset SlimCut-raivaussakset ovat ihanteelliset tiheän kasvuston leikkaamiseen. Pitkä varsi ja kapea leikkuupää helpottavat työskentelyä.

ja työasentoon sopivaksi.
SlimCut-raivaussakset ovat leikkuuperiaatteeltaan ohileikkaavat, ja
sopivat siten erinomaisesti tuoreen puun leikkaamiseen. Tarkkuushiotut,
tarttumattomaksi pinnoitetut terät leikkaavat tarkasti ja ovat samalla
hellävaraiset kasveille.
GARDENAn päivitetyssä raivaussaksivalikoimassa on vaihtoehtoja erilaisiin leikkuutarpeisiin: EasyCut-, EnergyCut- ja TeleCut-mallit.
Uusi alumiinivartinen mallisto edustaa erinomaista leikkuutehoa ja
ergonomiaa sekä merkittävästi alhaisempaa painoa aiempiin malleihin
verrattuna. Kaikille GARDENAn raivaussaksille on tunnusomaista
kestävyys ja korkea laatu, ja niillä onkin erityisen pitkä, 25 vuoden takuu.
Hintaesimerkki: GARDENA EasyCut 500 B -raivaussakset noin 27,90 €,
GARDENA TeleCut 520-670 B -raivaussakset noin 44,90 €, GARDENA
EnergyCut 600 B -raivaussakset noin 52,90 € ja GARDENA SlimCut
noin 69,90 €.
Tarkemmat tuotetiedot löydät tästä linkistä.

TeleCut-raivaussaksissa on teleskooppitoiminto, joka antaa työskentelylle paremman ulottuvuuden. Alumiinivartiset sakset ovat kevyet käytössä.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:

Henna Korento, Oy Husqvarna Ab/GARDENA, (09) 2472 2630, henna.korento@husqvarnagroup.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa perpr.fi.

Konsernia koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Husqvarnan lehdistöpäivystykseen,
+46 8738 7080, press@husqvarna.se.
GARDENA

GARDENA on osa Husqvarna Groupia, joka on maailman suurin ulkokäyttöön tarkoitettujen pienkoneiden, kuten moottorisahat, trimmerit, ruohonleikkurit ja puutarhatraktorit, valmistaja. Yritys on
myös Euroopan johtava kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kastelutuotteiden valmistaja ja yksi maailman johtavista rakennus- ja kiviteollisuuteen suunniteltujen leikkuulaitteiden ja timanttityökalujen
valmistajista. Husqvarna Group valmistaa tuotteita sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön, ja sillä on myyntiä yli 100 maassa. Nettomyynti vuonna 2017 oli 39 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöiden määrä yli 40 eri maassa oli keskimäärin 13.000. Pääkonttori on Tukholmassa, ja yritys on noteerattu Tukholman pörssissä.

