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A terra é um jardim
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WOLF como herança!
O nosso Planeta Verde é um jardim, somos todos
responsáveis por ele !
À hora em que a biodiversidade está em perigo,
onde espécies polinizadoras indispensáveis à
nossa sobrevivência estão ameaçadas de extinção,
é necessário fazer-nos as boas preguntas e agir
cada um ao nosso nível.
Que herança vamos deixar aos nossos ﬁlhos?
Às gerações futuras ? Um planeta asﬁxiado pelo
egoísmo e o desespero ?
O nosso espirito é como o da Terra, deve ser
arejado, encher-se de oxigénio e de esperança
para se projetar, sonhar, criar, inovar e desta
forma construir um futuro mais sereno e repleto
de vida.
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Há quatro gerações que a Família WOLF
acompanhada
dos
seus
colaboradores,
desenvolvem e propõem produtos que conciliam
modernidade, ecologia e eﬁcácia, ou seja produtos
de “vanguarda” previstos para durar. Não é um
efeito de moda ou uma tendência, está ancorado
nos nossos genes!
Temos a responsabilidade de propor produtos
que não deterioram o nosso planeta sem por isso
ter uma etiqueta de ecologistas ou protetores
do meio ambiente. As redes de reciclagem são
uma consequência do descartável. Quando uma
maquina Outils WOLF continua em serviço há
mais de quarenta anos, podemos nos elogiar de
uma “WOLF como herança”!... E são muitas a
passar pelas gerações.
Ao escolher e conﬁar nos nossos produtos, tem
a certeza de efectuar um investimento a longo
prazo.

Pierre WOLF
LF
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Inovação
Geração
após Geração
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1957

Construção da fábrica de Wissembourg

1958

Início de produção em Wissembourg numa área de 4890 m2

1962

A Outils WOLF revoluciona o corte da relva com a ejeção traseira
e a recolha integral com os corta-relvas Rotondor

1968

Lançamento do corta-relva com tração Rotondor RT
com o primeiro cárter fundição de alumínio

1970

A Outils WOLF cresce e implanta se em Espanha

1973

Primeiro corta-relva elétrico: a Rotondine!

1979

Criação do Centro de Pesquisa,
Estudos e Ensaios único na Europa

1982

Produção dos corta-relvas Eurotondor 46
para espaços pequenos

1985

Lançamento da linha de utensílios permutáveis MULTI-STAR

1988

A Outils WOLF cresce e implanta se em Portugal

1995

Lançamento dos tratores corta-relva A80, mono lamina,
de transmissão hidrostática e recolha integrada

2006

Nascimento da RT53K com transmissão hidráulica e lançamento
dos corta-relvas recicladores RM

2008

A Outils WOLF festeja o seu 50º aniversário

2013

Novo trator corta-relva A80KM dedicado inteiramente ao Mulching

2014

Lançamento do corta-relva reciclador RM "N-ERGY"

2016

Desenvolvimento da gama “N-ERGY”
Lançamento dos aparelhos a motor portáteis
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Para saber mais:
Outils WOLF e os seus conceitos exclusivos:
Guia produtos:
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a qualidade e da performance
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As vantagens Outils WOLF
O ponto comum dos produtos Outils WOLF? Uma conceção engenhosa e uma robustez
fora do comum. Dos célebres corta-relvas RM aos instrumentos permutáveis
MULTI-STAR, todos os detalhes são minuciosamente pensados para tornar
o seu trabalho mais eﬁciente e mais agradável.

UMA ROBUSTEZ
INIGUALÁVEL

UMA TRANSMISSÃO
EFICAZ

UMA QUALIDADE
GARANTIDA

Os materiais utilizados pela
Outils WOLF são selecionados
pela sua resistência e
longevidade. Certas máquinas
dispõem mesmo de um
cárter em Xenoy, um material
extremamente resistente aos
choques, aos raios UV e aos
hidrocarbonetos.

Para maior conforto e melhor
ﬁabilidade, os corta-relvas
Outils WOLF dispõem de uma
transmissão ATC: discos que
gradualmente se colam uns
aos outros para uma utilização
sem solavancos.

Fruto de mais de 50 anos de
pesquisas, os produtos Outils
WOLF oferecem condições de
garantia sem igual: os cortarelvas até 5 anos, os chassis
10 anos, os tratores cortarelvas 3 anos e os instrumentos
permutáveis MULTI-STAR
30 anos.
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FABRICO
FRANCÊS

SERVIÇO DE PÓS-VENDA
DE PROXIMIDADE

Instalada desde 1958
em Wissenbourg na região
do Baixo-Reno (Alsácia), a
fábrica Outils WOLF dispõe
de um centro de pesquisas
integrado, responsável por
numerosas inovações exclusivas
aos nossos produtos. Todas
as máquinas são controladas
individualmente.

A Outils WOLF tem o suporte
de uma rede de especialistas
autorizados e equipados com
oﬁcina de reparação.
Os especialistas estão
em contacto permanente
com os nossos técnicos e
com o nosso serviço comercial.
São interlocutores próximos
e disponíveis para responder à
às necessidades de particulares
e de proﬁssionais.

UM ENSAIO*
GRATUITO
Ensaie gratuitamente
as máquinas recicladoras,
os corta- relvas proﬁssionais,
os tratores corta-relvas ou
ainda as roçadoras. Basta
contactar o seu revendedor
mais próximo ou a Outils WOLF
diretamente,
*Ensaio apenas em Portugal
continental.
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O seu corta-relva visto à lupa
A eﬁcácia de uma máquina de cortar relva não se resume apenas à lâmina: existem outros
órgãos essenciais que determinam a qualidade do corte da relva, De A, como Arranque,
a X, como Xenoy, a Outils WOLF apresenta lhe os critérios mais importantes para melhor
escolher o seu modelo.
O GUIADOR
determina o conforto de utilização
do corta-relva. Deve permitir
um acesso fácil ao cesto,
de se servir facilmente dos
comandos e proteger as mãos
nas passagens pelos obstáculos.

9
O MOTOR
movimenta a lâmina do
corta-relva e por vezes
as rodas (nos modelos
com tração). Esteja
atento à potência e
ao tipo de motor, mas
igualmente ao modo
de ignição: alguns são
mais rápidos e práticos
do que outros.
Por último, os novos
modelos a bateria
oferecem um corte
mais silencioso e mais
limpo.

O CESTO OU SACO DE RECOLHA
condiciona a superfície que vai poder cortar.
Veriﬁque a capacidade e o conteúdo e teste a
manipulação: abre-se com facilidade?
Finalmente, o peso deve estar bem distribuído,
sobretudo quando estiver cheio, para não correr
o risco de desequilibrar a máquina.

A TRANSMISSÃO
Assegura a ligação entre o motor e as
rodas motrizes. Para um arranque suave,
opte pela transmissão ATC (ver p.28).
Para maior maneabilidade e para poder
adaptar a velocidade aos obstáculos,
escolha uma transmissão com
controlador de velocidade ou uma caixa
de 3 velocidades.
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O CARTER E A LÂMINA
determinam a qualidade do corte,
a capacidade de recolha e o seu
nível sonoro e vibratório.
Os melhores cárteres são em Xenoy,
um material muito resistente.
Opte por uma embraiagem de
lâmina para poder despejar o cesto
sem ter que parar o motor ou para
poder atravessar espaços com
gravilha sem risco de projeção.
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Os corta-relvas série RM
Os corta-relvas multifuncionais da série RM reúnem o melhor da tecnologia
Outils WOLF. Constantemente melhorados ao longo dos anos, oferecem excelentes
resultados em todo o tipo de terrenos.

UM CESTO OTIMIZADO

em

Para evitar idas e vindas inúteis.
O cesto de recolha foi concebido
para se encher de maneira
otimizada. E graças a um corte
ultraﬁno, a sua capacidade foi
ainda melhorada.

UM CÁRTER
EXCLUSIVO
Em alumínio ou em XENOY,
o cárter tem a forma de cúpula
para criar um fenómeno
de turbulência e cortar a relva
de maneira extremamente ﬁna.

MULCHING

RECOLHA

EJEÇÃO
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UM OBTURADOR ÚNICO
O obturador mulching encaixa-se sem ferramentas
e completa a forma do cárter a ﬁm de obter
uma superfície lisa e sem a menor asperidade,
para um mulching inigualável.

Mulching
rendimento e ecologia
Técnica de corte onde a relva é cortada ﬁnamente,
sem necessidade de ser apanhada. Como funciona?
Esta técnica de corte especíﬁco exige uma forma
de cárter e uma lâmina especialmente adaptadas.
O objetivo é manter o ﬂuxo de ar que coloca a relva
cortada em suspensão debaixo do cárter para a cortar
muito ﬁnamente em várias passagens.
Um corte mais rápido e mais ecológico.
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Descubra todos os modelos
da série RM:
Corta-relvas elétricos
Corta-relvas térmicos

p. 20-21
p. 24-25
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MULTI-SYSTEM

EM

Práticos e económicos, os aparelhos MULTI-SYSTEM permitem associar um bloco
motor a 4 acessórios diferentes, segundo as necessidades. Um verdadeiro sistema
4 em 1 que oferece igualmente uma economia de espaço considerável.

+

APARADOR
DE SEBES
AJUSTÁVEL
Graças a uma cabeça
ajustável e a dentes
bem aﬁados a
diamante, apare eﬁcaz
e simplesmente as
suas sebes e arbustos.

P E R M U TÁV E L

C or
te

SEM FERRAMENTA

+
11

+
+

do
Relva

APARADOR DE RELVA
COM FIO

ROÇADORA
COM LÂMINA

Equipado com um sistema
Tap & Go, que substitui o ﬁo
com uma simples pancada
no solo, o aparador garante
o acabamento do seu relvado.

Por todo o lado onde a natureza
reconquistou os seus direitos,
a roçadora permite
facilmente fazer a limpeza.

VARA-PODADORA
AJUSTÁVEL
A cabeça de corte inclinável a 90º
desta vara-podadora permite
fazer a poda das suas árvores
com toda a segurança até
2,77 metros de altura.

NOVIDADE 2017

O conceito de ferramenta permutável
também existe numa versão
com motor térmico
A potência e a mobilidade do motor térmico
com novas ferramentas adaptáveis:
Roçadora de lâmina ou de ﬁo, apara-sebes
ou vara-podadora, para todos os trabalhos de
manutenção de espaços verdes.
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Para saber mais:
MULTI-SYSTEM para relvado:
MULTI-SYSTEM para podar:

p. 36-37
p. 66-67
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Os utensílios permutáveis
Estes utensílios foram especialmente concebidos para oferecer o máximo de conforto
e de eﬁciência. Práticos, os cabos e os utensílios podem ser permutados em 3 segundos
com um simples clique para se adaptarem ao utilizador tornando a jardinagem ainda
mais fácil ao longo das estações.

500

Corte

+

combinações
num abrir e fechar
de olhos…

... para
responder
a todas as suas
necessidades

12

rra
Te

+

Clic !
+
Re

lvad
o

+
çã o
n
e
t
u
n
Ma

PERMUTÁVEIS

INOVADORES

ERGONÓMICOS ROBUSTOS
QUALIDADE

ANGULO DE ATAQUE POR MEDIDA
OW_Jardin_2017_PT.indd 12
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Clic !

UM SISTEMA
INOVADOR
O sistema exclusivo de clique permite
mudar o utensílio com apenas um
gesto, sem esforço e sem o risco de
perder o utensílio quando o utiliza.

UTENSÍLIOS
DE QUALIDADE
Todos os utensílios MULTI-STAR
são desenvolvidos e fabricados em
materiais de grande qualidade,
selecionados para garantir resistência
e longevidade, estação após estação,
ano após ano.

UMA INFINIDADE
DE POSSIBILIDADES

*mediante condições

Com mais de 500 combinações
até hoje, há sempre um utensílio
MULTI-STAR adaptado às suas
necessidades para fazer a
manutenção dos espaços exteriores
e embelezar facilmente o seu jardim,
relvado ou mesmo podar as árvores.

Com a MULTI-STAR, já não perco tempo

Botão clique
sistema de clique num
único gesto, sem esforço.
Guia reforçada em ﬁbra
de vidro para um encaixe
otimizado.

Zona de absorção
de choques
para menos esforços
e maior conforto!
Encaixe através de uma
grande peça de ligação
em aço maciço.
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Utensílios sólidos
em aço, laminado a frio,
galvanizado e envernizado
ou polipropileno. Angulo
de trabalho ideal: reduz
os esforços para obter
melhores resultados.

OS CABOS
MULTI-STAR
Disponíveis em diversos comprimentos,
em madeira ou em alumínio, os cabos
MULTI-STAR adaptam se a todas
as suas necessidades.
> Mais detalhes

OW_Jardin_2017_PT.indd 13
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O relvado
O segredo dos relvados impecáveis?
Uma boa preparação da terra, uma manutenção
regular e um corte adaptado. Sem esquecer os
melhores utensílios para o conseguir!

14
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CORTA-RELVAS
16
18
22
24
26
29

Manual
Elétricos
NOVIDADE
Térmicos série N
Térmicos série RM
Profissionais séries RT
Clássico

TRATORES CORTA-RELVAS
30
33
34
35

Série A80
Tratores recicladores, séries A80
Acessórios
Roçadora

APARELHOS MOTORIZADOS
36 Roçadoras e aparadores de relva
permutáveis
38 Aparador de relva com ﬁo
39 Tesouras com bateria
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UTENSÍLIOS CORTANTES E MANUAIS
40 Tesouras de relva
41 Vassouras de relva
42 Utensílios permutáveis

PRODUTOS
COMPLEMENTARES
44 Carrinhos de mão, espalhador…

Segredo de jardineiro
17 Corta-relvas, modo de utilização!
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Corta-relva manual
1
Ecológica e silenciosa, a máquina
de cortar relva manual destina
se a terrenos pequenos bem tratados,
ou pode ser utilizada como complemento
a um corta-relva.

Até 200 m2
1

GUIADOR
Revestimento “Softgrip”
para se agarrar melhor

2

CARTER
Em aço e alumínio

3

ALTURA DO CORTE
4 posições para
um corte perfeito

16

2

Sem limitações: posso cortar a relva a
qualquer hora e disfrutar do meu tempo livre.
3

H38C
Largura do corte
Superfície aconselhada

até 200 m2
ejeção

Técnica de corte

de empurrar

Tração
Material do cárter
Ajuste das alturas do corte
Peso

38 cm

Aço e Alumínio
4 posições
9 kg

LEVE E
MANOBRÁVEL

LIBERDADE

ECOLÓGICO E SILENCIOSO

PEQUENAS SUPERFÍCIES
OW_Jardin_2017_PT.indd 16
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Corta-relvas, modo de utilização!
O seu corta-relva brilha de novo e você prepara se para cortar
mais uma vez a sua relva? Um minuto! Para cortar bem
e durante muito tempo, perda um pouco de tempo e leia
estes pequenos conselhos de utilização e de manutenção.

1. ANTES DE CORTAR
Incline o seu corta-relva para trás (com o guiador repousando no solo) ou
sobre o lado onde se encontra o escape. Veriﬁque a limpeza do cárter bem
como o estado do gume da lâmina. Endireite o e examine o ﬁltro de ar e a
vela: o cabo da ignição deve estar bem encaixado na vela. Por ﬁm, veriﬁque
o nível do óleo (que se deve encontrar entre o nível alto e baixo) e o nível da
gasolina.

2. DURANTE O CORTE
Se o seu corta-relva estiver equipado com um cesto de recolha, será
preciso despejar o mesmo regularmente durante o corte para não asﬁxiar
o motor. Para o fazer, pare o motor ou desligue a embraiagem de lâmina,
depois despeje o cesto com toda a segurança.

a

17

3. DEPOIS DO CORTE
Com o motor desligado, deite de novo o corta-relva para trás ou de lado.
Limpe o cárter de corte com um utensílio que não o daniﬁque (raspador ou
espátula para corta-relva). Veriﬁque se a lâmina de corte está bem segura
e aﬁada (use luvas). Limpe sistematicamente as rodas com um jacto de
água ou com uma maquina de lavar alta pressão, mas nunca lubriﬁque
com massa que apenas irá ﬁxar a poeira. Por ﬁm, dê uma olhadela ao cesto
de recolha. Certiﬁque se de que a tela ou os orifícios de ventilação estão
limpos: é por lá que sai o ar.

4. ANO APÓS ANO
É importante fazer uma revisão do corta-relva num reparador especializado
pelo menos uma vez por ano para garantir a sua longevidade.

5. E A MUDANÇA DE ÓLEO ?
A primeira muda de óleo efetua se após as primeiras 5 horas de utilização
do corta-relva. Depois disso após cada 25 horas de funcionamento ou pelo
menos uma vez por ano.

COM A SEGURANÇA, NÃO SE BRINCA!
Nunca coloque a mão ou o pé debaixo do
cárter sem previamente ter desligado a
máquina ou parado o motor. Mantenha se
sempre atrás do guiador quando puser o

OW_Jardin_2017_PT.indd 17

corta-relva em funcionamento e agarre-o bem
enquanto o ﬁzer. Ateste sempre o depósito
de gasolina no exterior, com o motor frio e
parado.
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Corta-relvas elétricos
mulching - recolha - ejeção
Mais limpos e econômicos do que os modelos a gasolina,
os corta-relvas elétricos não lhes ﬁcam atrás a nível
de potência.

de 32 a 40 cm, até 500 m2

1
2

1

GUIA DE CABO orienta o cabo e evita que
o corte enquanto corta a relva

2

GUIADOR ajustável em altura
(2 posições) e dobrável para facilitar
o armazenamento

3

CESTO / SACO DE RECOLHA
Enchimento otimizado, com controlo
de enchimento (segundo o modelo)

4

PEGA DE TRANSPORTE
Para fácil manipulação

5

TÉCNICA DE CORTE
Botão para escolher facilmente:
mulching, recolha ou ejeção

6

ALTURA DE CORTE
Regulação centralizada

3
18

4

5

6

em

MULCHING

RECOLHA

EJEÇÃO

FÁCIL DE TRANSPORTAR

SIMPLES
DE UTILIZAR

MULCHING

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE
LEVES E MANOBRÁVEIS

OW_Jardin_2017_PT.indd 18

PEQUENAS SUPERFÍCIES
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Mulching:
desempenho e ecologia
Um corta-relva com função de mulching
garante um corte mais rápido
e respeitador do meio ambiente.
Deixa de haver necessidade de apanhar
a relva: cortada em partículas muito ﬁnas,
a relva deposita se diretamente no solo
que se fertiliza naturalmente.

Blue Power:
rendimento e economias
Eﬁcácia, capacidade de manobra
e simplicidade: o corte elétrico
pela Outils WOLF.

CORTA-RELVA

Até 50% de redução
no consumo energético.
Até 80% de rendimento energético.

CÁRTER

19
*mediante condições

Largura do cárter
Largura de corte

N32

N34M

N37M

N37BPE

N40M

35 cm

37 cm

40 cm

40 cm

45 cm

32 cm

34 cm

37 cm

37 cm

40 cm

até 300 m2

até 500 m2

Técnica de corte

recolha
ejeção

3 em 1: mulching - recolha - ejeção

Potência

1000 W

1200 W

1300 W

650 W

1400 W

/

/

/

sim

/

Superfície aconselhada

Blue Power
Movimentação

de empurrar

Material do cárter

polipropileno

Ajuste da altura de corte

centralizada
4 posições

centralizada 10 posições

centralizada
5 posições

Cesto / Saco de recolha

cesto 25 litros

saco 35 litros

saco 55 litros

Controlador de enchimento
Rodas com rolamentos de esferas
Peso

sim

/

/

/

/

12 kg

15 kg

16 kg

sim
sim
16 kg

21 kg

Acessórios opcionais:
- cabo exclusivo moldado que não se torce
- nenhuma perda de potência
cabos de jardim especiais VV25 (25m) e VV50 (50m) ver página 44
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Corta-relvas elétricos
multifunções série RM
A potência desta gama elétrica permite alternar
facilmente corte em ejeção, recolha ou mulching
para fertilizar o solo.
de 37 a 46 cm, até 1000 m2

1

2

1

GUIA DE CABO orienta o cabo e evita
que se corte durante o trabalho

2

GUIADOR
Regulação em altura (3 posições)
e dobrável para melhor arrumação

3

CESTO DE RECOLHA
Com indicador de enchimento

4

CÁRTER EXCLUSIVO
com função mulching (obturador fornecido)

5

ALTURA DE CORTE
regulação centralizada

3
20

5

em

4

MULCHING

RECOLHA

EJEÇÃO

REGULAÇÔES CENTRALIZADAS

MANOBRÁVEIS
E ADAPTÁVEIS

COMPACTOS

RESPEITO PELA NATUREZA
SIMPLES DE UTILIZAR
MULCHING
OW_Jardin_2017_PT.indd 20
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Com a tecnologia de enchimento integral
dos cestos ou sacos, acabaram se as
idas e vindas inúteis.

Os + série RM
O mulching pela Outils WOLF
Graças ao design exclusivo do cárter em
forma de cúpula, a relva cortada passa varias
vezes pela lâmina do corta-relva para obter
um mulching ultraﬁno, que irá fertilizar o seu
relvado.
A transformação de corte em mulching
faz se simplesmente com a adição
de um obturador que completa a forma
do cárter.
Permite obter uma superfície lisa, sem
qualquer aspereza, para um mulching
otimizado.
A operação faz se sem qualquer ferramenta
ou substituição de lâmina.
CORTA-RELVA

CÁRTER

21
*mediante condições

RM37PE

RM41E

RM41PE

RM46PE

Largura do cárter

42 cm

46 cm

50 cm

Largura de corte

37 cm

41 cm

46 cm

até 500 m2

até 800 m2

até 1000 m2

Superfície aconselhada

3 em 1: mulching – recolha – ejeção

Técnica de corte
Potência

1300 W

1500 W

1800 W

Movimentação

de empurrar

Material do cárter

Polipropileno

Xenoy

Regulação de alturas de corte

centralizada
8 posições

centralizada
7 posições

Cesto / Saco de recolha

tração

cesto 39 litros

de empurrar

cesto 50 litros

Controlador de enchimento

sim

Guiador 2 partes

sim

Rodas com rolamentos de esferas
Peso

/
17 kg

cesto 56 litros

sim
33 kg

31 kg

34 kg

Acessórios opcionais:
- Cabo exclusivo moldado que não se torce
- Nenhuma perda de potência
cabos especiais jardim VV25 (25m) e VV50 (50m) ver página 44
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Corta-relvas térmicos
série N
Eﬁcácia e simplicidade, esta nova gama de corta-relvas térmico convém para pequenas
e medias superfícies e garante o essencial acessível a todos.
de 42 a 46 cm, até 1500 m2

NOVO
1

2

1

GUIADOR
Ajustável em altura e inclinável
Sem ferramentas

2

SACO DE RECOLHA
Semi rígido com indicador de enchimento

3

ALTURA DE CORTE
Regulação centralizada

4

GRANDES RODAS TRASEIRAS
Ø 280 mm para manobrar facilmente

5

CÁRTER
em aço embutido com proteção
de borracha à frente

22

3
4

5

AJUSTÁVEL
PRÁTICO

EFICAZ

COMANDOS INTUITIVOS

GRANDES RODAS
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RECICLAGEM
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Os corta-relvas estão equipados de uma turbina
debaixo do cárter que gera um ﬂuxo de ar
A relva é levantada para um corte transversal
homogéneo

Rapidamente mantido,
desfrutamos plenamente
do nosso espaço verde

A circulação da relva é optimizada para um melhor
enchimento do cesto de recolha

Os + Outils WOLF :

CORTA-RELVA

CÁRTER

o arranque elétrico Instart :
a embraiagem de lâmina:
o sistema de transmissão ATC:
a tecnologia Ready Start:

p. 25
p. 25
p. 26
p. 28

23
*mediante condições

N42PB

N42B
45 cm

49 cm

Largura do corte

42 cm

46 cm

até 1200 m2

até 1500 m2

Superfície aconselhada

3 em 1 : reciclagem – recolha – ejeção

Técnica de corte
Motor

Briggs & Stratton
450E Séries OHV

Briggs & Stratton
625E Séries OHV

Cilindrada / Potência

125 cm3 - 1,7 kW*

150 cm3 - 2,2 kW*
2800 min-1

Regime nominal

/

Embraiagem de lâmina
Movimentação

de empurrar

tração 1 velocidade

Velocidade(s)

/

3,6 km/h
aço embutido

Material do cárter

centralizado 6 posições

Ajustamento de alturas de corte

cesto 56 litros

Cesto / Saco de recolha

sim

Controlador de enchimento
Rodas
Peso
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N46B

Largura do cárter

Rodas traseiras com rolamentos de esferas – Rodas dianteiras com casquilho metálico
30 kg

34 kg

* Potencia a regime nominal

o

Os + série N
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Corta-relvas térmicos
multifunções série RM
Feita para os grandes espaços, esta gama reúne
todo o "savoir faire" da Outils WOLF e garante um
conforto de utilização total para um corte
3 em 1: ejeção, recolha ou mulching.

de 41 a 53 cm, até 2500 m2
1

GUIADOR
Ajustável em altura e inclinável
para facilitar o acesso ao cesto
de recolha

2

CESTO DE RECOLHA
Com controlador de enchimento
(segundo o modelo)

3

ALTURA DE CORTE
Regulação centralizada através de uma
alavanca ou de um manípulo rotativo

4

CÁRTER EXCLUSIVO
Em Xenoy ou liga de alumínio com
função mulching (obturador fornecido)

O
ENSAIO GRATUNITO S
C O N TA C T E

-

1

24

2

3

em

MULCHING

4
RECOLHA

EJEÇÃO

PRECISÂO
E ROBUSTEZ

CONFORTO

RECOLHA E EJEÇÃO
GRANDES ESPAÇOS
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MULCHING

CAPACIDADES
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Com a Outils WOLF, o mulching é tão ﬁno
que a erva não se cola aos sapatos
e as crianças não sujam a casa.

Os +
Outils WOLF
Tecnologia Instart:
arranque elétrico sem esforço
Com starter automático, sem corda de lançador,
é o arranque inteligente!
Permite mais de 50 arranques com uma carga
completa de 60 min. ou mais de 10 arranques
após uma carga rápida de 10 min.

CORTA-RELVA

A embraiagem de lâmina:
Sistema que permite parar a lâmina sem parar
o motor para evitar demasiadas paragens e
arranques do motor. Prático para quando for
necessário esvaziar o cesto ou atravessar,
com segurança e sem risco de projeções,
uma passagem coberta de gravilha.

CÁRTER

25
*mediante condições

RM41B

RM46B

RM46BF

RM46EB

RM53B

RM53CF

Largura do cárter

46 cm

50 cm

56 cm

Largura do corte

41 cm

46 cm

53 cm

até1500 m2

até 2000 m2

até 2500 m2

3 em 1: mulching – recolha – ejeção

Técnica de corte

Briggs & Stratton
650 Série Ready Start

Motor

190 cm3 - 2,5 kW*

Cilindrada / Potência
Regime nominal

2900 min-1
/

sim

3,4 km/h

3,6 km/h

Ajustamento de alturas de
corte
cesto 50 litros

tração
1 velocidade
ATC

tração
3 velocidades

3,3 à 4,3 km/h

3,6 km/h

3,5 km/h

2,7 - 3,5 - 4,5 km/h

Xenoy

Fundição de alumínio

centralizado
7 posições

centralizado ao mm
(25 a 85 mm)

cesto 56 litros

saco 80 litros

Rodas com rolamentos de esferas

sim
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/

tração
1 velocidade

sim

34 kg

39 kg

sim

tração
1 velocidade
variável / ATC

Controlador de enchimento

Peso

/

sim

tração
1 velocidade

Material do cárter

Cesto / Saco de recolha

/

/

Arranque elétrico
Movimentação

Kohler
XT Series 775
OHV

161 cm3 - 2,6 kW* 190 cm3 - 2,5 kW* 173 cm3 - 3 kW*

3000 min-1

Embraiagem de lâmina

Velocidade(s)

Briggs & Stratton Briggs & Stratton
775IS Séries
650 Série
Instart DOV
Ready Start

43 kg

40 kg

54 kg

61 kg

* Potencia a regime nominal

Superfície aconselhada
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Corta-relvas pro
série RT46
Verdadeira porta-estandarte da Outils WOLF, a série RT
reúne um conjunto de vantagens técnicas e tecnológicas
que ﬁzeram a sua reputação entre os proﬁssionais.

46 cm, até 1880 m2/h

O
ENSAIO GRATUNITO S
C O N TA C T E

1

-

1

GUIADOR
Regulável em altura (3 posições) e
dobrável para um armazenamento fácil

2

CESTO DE RECOLHA
Óptimo enchimento
Indicador de enchimento

3

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL
Capacidade excecional de 4 litros
(segundo o modelo) para uma grande
autonomia

4
2
5

CÁRTER EXCLUSIVO
Em Xenoy reforçado com função
mulching (obturador fornecido)

6

EMBRAIAGEM DE LÂMINA
(segundo o modelo)
Para evitar parar o motor cada vez que
se esvazia o cesto de recolha

3
4

ALTURA DE CORTE
Regulação centralizada com 7 posições

26
TRACÇÃO CONFORTO

5

em

6

MULCHING

RT46K3

3 em 1: mulching - recolha - ejeção
sim

Mulching
Kawasaki FJ180V OHV

160 cm - 2,8 kW*
-1

2900 min
sim (ver p. 25)

/

tração – sistema ATC

Movimentação /
Transmissão
Velocidade(s)

3

179 cm - 3 kW*

Regime nominal
Embraiagem de lâmina

1 velocidade avanço:
4,1 km/h

1 velocidade avanço:
3,6 km/h
Xenoy

Material do cárter
Ajustamento de alturas
de corte

centralizada 7 posições
de 28 a 88 mm

Cesto / Saco de recolha

cesto 56 litros

Rodas
Peso
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Sistema ATC
(Avanço todo o conforto)

Honda GCV160

3

com rolamentos de esferas
52 kg

41 kg

* Potencia a regime nominal

Cilindrada / Potência

Os +
Outils WOLF

1880 m2/h

Rendimento máximo

Motor

EJEÇÃO

46 cm

Largura de corte

Técnica de corte

RECOLHA

RT46H3

Sistema de transmissão
com discos que se colam
gradualmente mediante
a pressão exercida sobre
a alavanca de comando.
O avanço é progressivo o
que permite que a máquina
arranque suavemente.
Não é necessária qualquer
manutenção.

20/12/2016 12:15

Corta-relvas pro
série RT53
Estudada para uma melhor resistência,
a Série RT garante também aos proﬁssionais
uma suavidade de avanço muito confortável.

53 cm, até 2910 m2/h
1

ALAVANCA DE COMANDO
Ergonómica com marcha FR/TR e bloqueio
do diferencial (segundo o modelo)

2

GUIADOR
Facilmente dobrável

3

TRANSMISSÃO HIDRÁULICA
Exclusivo Outils WOLF:
grande resistência da transmissão
hidráulica

4

RODAS TRASEIRAS
De perﬁl semiagrário

5

EMBRAIAGEM DE LÂMINA
Para não parar o motor a cada despejo
do saco de recolha

6

CARTER EXCLUSIVO
Em fundição de alumínio com
para-choques de borracha à frente

1
O
ENSAIO GRATUNITO S
C O N TA C T E

2

3

4

27

5

6

RT53K3

Motorização potente
e resistente.
Excelente motricidade
graças ao bloqueio de
diferencial e grande
suavidade de avanço
devido à transmissão
hidráulica exclusiva.
PROFISSIONAL

DESEMPENHO
INOVAÇÃO MULCHING
POTÊNCIA SUAVE
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Largura do cárter

56 cm

Largura do corte

53 cm
2910 m2/h

Rendimento máximo
Técnica de corte
Motor
Cilindrada / Potência

3 em 1: mulching - recolha - ejeção
Kawasaki FJ180V OHV

2750 min-1
sim (ver p. 25)

Embraiagem de lâmina

Bloqueio diferencial
Velocidade(s)

tração hidráulica: 3 velocidades frente - 1 atrás
sim

/

AV1: 0 a 3 km/h - AV2 0 a 4 km/h - AV3: 0 a 5,5 km/h
AT: 0 a 4 km/h
liga de alumínio

Material do cárter
Ajustamento de altura de corte

163 cm3 - 2,7 kW*

179 cm - 2,9 kW*

Regime nominal

Movimentação / Transmissão

Honda GXV160

3

individual 6 posições de 25 a 78 mm

Cesto / Saco de recolha

saco 85 litros

Para-choques dianteiro

sim

Rodas / Jantes

com rolamentos de esferas / alumínio

Peso

77,5 kg

75 kg

* Potencia a regime nominal

Os +
Outils WOLF

RT53X1
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Corta-relvas Pro
série T
Dedicado aos jardineiros proﬁssionais e exigentes,
a série T permite um corte intensivo. Ideal para
os terrenos inclinados e para as grandes superfícies.

51 cm, até 2240 m2/h
1

GUIADOR CENTRAL
Com comandos agrupados para um
acesso fácil ao cesto
Facilmente dobrável

2

CABOS
Protegidos pela capa central

3

ALTURA DE CORTE
Ajustamento centralizado

4

RODAS TRASEIRAS
De perﬁl semiagrário
para melhor aderência
nos desníveis

5

CARTER
Em fundição de alumínio de voluta
progressiva com para-choques
dianteiro de borracha

1

NOVO

2

3
28

4

5
novo
T51BP
Largura do cárter

55 cm

Largura do corte

51 cm
2240 m2/h

Rendimento máximo

recolha - ejeção

Técnica de corte

Desempenho de recolha muito elevado
graças ao formato exclusivo do cárter
de voluta progressiva.

Motor
Cilindrada / Potência

Briggs & Stratton 750
series DOV

Honda GXV160 OHV

161 cm3 - 2,6 kW*

163 cm3 - 2,9 kW*

2900 min-1

Regime nominal

Largamente elogiado pelos
proﬁssionais dos espaços verdes.

sim

Embraiagem de lâmina
Movimentação / Transmissão

tração / ATC – regulador de velocidade
3,2 a 4,4 km/h

Velocidade(s)

liga de alumínio

Material do cárter
Ajustamento de alturas de corte

TERRENOS
DIFÍCEIS SILENCIOSO

GRANDES SUPERFÍCIES
GRANDE RESISTÊNCIA

Cesto / Saco de recolha

cesto 72 litros opcional (Ref. TU510)

Para-choques dianteiro

sim

Rodas / Jantes
Peso
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centralizado 5 posições

com rolamentos de esferas Jantes de alumínio à frente
58 kg

60 kg

* Potencia a regime nominal

Os +
Outils WOLF

T51XP
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Corta-relva
série clássica
Conﬁe a referência no que respeita
à robustez e ﬁabilidade.

46 cm, até 2000 m2

1

2

1

GUIADOR CENTRAL
Com comandos agrupados para
um acesso fácil ao cesto
Ajustável em altura e dobrável

2

CESTO DE RECOLHA
Colocação fácil graças ao encaixe
situado debaixo do guiador
Com controlador de enchimento

3

CARTER
Em Xenoy

4

ALTURA DE CORTE
Ajustamento individual ao nível
das rodas

CORTA-RELVA

CÁRTER

*mediante condições

4

29

3
PBT

A tecnologia Ready Start:
um sistema de arranque
fácil
Menor velocidade e esforço
necessários para puxar
a corda do lançador

* Potencia a regime nominal

Mais nenhuma manipulação
prévia para o arranque (tipo
primer ou starter)

50 cm

Largura de corte

46 cm
até 2000 m2

Superfície aconselhada

3 em 1:
mulching - recolha - ejeção
(kit opcional ref. PR46)

Técnica de corte

Briggs&Stratton
650 Série - Ready Start

Motor

190 cm3 - 2,5 kW*

Cilindrada / Potência

2900 min-1

Regime nominal

/

Embraiagem de lâmina

tração 1 velocidade / ATC (ver p. 26)

Tração

3,4 km/h

Velocidade(s)

Xenoy

Material do cárter
Ajustamento das alturas do corte

cesto 52 litros

Cesto de recolha
Rodas com rolamentos em esferas

EFICÁCIA

CONFORTO

RESISTÊNCIA

MANEABILIDADE
OW_Jardin_2017_PT.indd 29

Peso

individual 6 posições

sim
36 kg

* Potencia a regime nominal

Os +
Outils WOLF

Largura do cárter

Acessórios opcionais:
Kit mulching (Ref. PR46)
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Tratores corta-relvas
série A80
Eﬁcientes, ﬁáveis e robustos, os tratores corta-relvas
Outils WOLF são muito agradáveis de manobrar.
Ergonómicos e confortáveis, não têm equivalente
para associar corte da relva e prazer.

80 cm, até 7200 m2/h
1

ASSENTO
Grande conforto
Ergonómico e regulável

2

ESVAZIAMENTO DO CESTO
Sem esforço: mediante um macaco a
gás ou por sistema elétrico (opcional)

3

COMANDOS
Ao alcance da mão (embraiagem de
lâmina, travão de parque, ajuste de
altura de corte e esvaziamento do cesto)

4

MOTOR TRASEIRO
Para maior visibilidade

5

CESTO DE RECOLHA
Fundo amovível para cortar sem
recolher - Com alarme sonoro de
enchimento

6

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA
Comando de pé

7

TÉCNICA DE CORTE
À escolha: recolha, ejeção (amplo
tubo de ejeção) ou mulching
(obturador fornecido)

O
ENSAIO GRATUNITO S
C O N TA C T E

1

-

3
2
30

4
5
6
7

AGRADÁVEL DE CONDUZIR

ÁGIL E COMPACTO MULCHING

PRAZER
NO
CORTE
GRANDES SUPERFÍCIES
AUTONOMIA
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Os + Outils WOLF
Conforto de utilização otimizado
graças à transmissão hidrostática
Um pedal “avançar“ e um pedal
“recuar“.
A condução é suave e a velocidade
adapta se com precisão.
Corte sem recolha da relva
O obturador mulching incluído instala
se facilmente sem ferramentas.
Grande autonomia:
4 a 6 horas de autonomia
com o depósito cheio.

Com o meu trator, cortar a relva nunca
foi tão agradável.

Os + Outils WOLF:
Transmissão hidrostática:

p. 32

TRATOR CORTA-RELVA

31
*mediante condições

Clássico
A80B

A80H
80 cm

Largura de corte

7200 m2/h

Rendimento máximo

mulching (obturador fornecido) - recolha - ejeção

Motor

Briggs&Stratton
INTEK 4155 OHV

Honda
GXV390 OHV

Kawasaki FS481V OHV
de dois cilindros

Cilindrada / Potência

502 cm3 - 8,5 kW*

389 cm3 - 7,1 kW*

603 cm3 - 9,3 kW*

Regime nominal
Embraiagem de lâmina

2850 min-1
sim, por sistema eletromagnético

Transmissão

hidrostática

Velocidade(s)

AV: 0 a 9 km/h - AT: 0 a 8 km/h

Material do prato de corte
Ajustamento das alturas de corte
Cesto / Saco de recolha
Peso

aço mecano-soldado
centralizado 5 posições de 44 a 102 mm
240 litros - esvaziamento assistido por um macaco a gás
230 kg

* Potencia a regime nominal

Técnica de corte

A80K

Deﬂetor, apoio para os braços, engate de reboque...
Pode encontrar todos os acessórios para tratores corta-relvas na página 34
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Tratores corta-relvas
série A80PRO

80 cm, até 7200 m2/h

Equipado para cortes mais intensivos, versão
proﬁssional do A80 para uma longevidade
excecional..
O
ENSAIO GRATUNITO S
C O N TA C T E

-

1

1

ASSENTO
Ergonómico com apoio para os braços (opcional)

2

COMANDOS
Contador horário, indicador de manutenção
e regime motor

3

ESVAZIAMENTO DO CESTO
Mediante um macaco a gás ou por sistema
elétrico (opcional)

4

CESTO DE RECOLHA
Fundo amovível para cortar sem recolher Com alarme sonoro de enchimento

5

DIREÇÃO E TRANSMISSÃO
Hidrostática reforçadas

6

TÉCNICA DE CORTE
À escolha: recolha, ejeção
(amplo tubo de ejeção) ou mulching
(obturador fornecido)

7

RODAS DIANTEIRA 13’’

2
3
4

TRATOR CORTA-RELVA

5
6

32

*sujeitas a condições

7

Largura de corte
Rendimento máximo
Técnica de corte

Transmissão hidrostática:
Sistema que permite adaptar com
precisão a velocidade de avanço por
uma simples pressão do pedal de
avanço. A condução é suave,
a maneabilidade excelente para
o conforto do utilizador

Motor
Cilindrada / Potência
Regime nominal
Embraiagem de lâmina

RESISTENTE
POTENTE
ESTABILIDADE GRANDES SUPERFÍCIES
MULCHING
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7200 m2/h
mulching (obturador fornecido) recolha - ejeção
Kawasaki FS481V OHV
de dois cilindros
603 cm3 - 9,3 kW*
2850 min-1
sim, por sistema eletromagnético

Transmissão

hidrostática

Velocidade(s)

AV: 0 a 9 km/h - AT: 0 a 8 km/h

Material do prato de corte

ERGONÓMICO

80 cm

Ajustamento das alturas de corte
Cesto / Saco de recolha
Peso

aço mecano-soldado
centralizado 5 posições
de 44 a 102 mm
240 litros - esvaziamento
assistido por um macaco a gás
240 kg

* Potencia a regime nominal

Os +
Outils WOLF

A80PROK
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Tratores corta-relvas
Reciclador A80
Concebido para os grandes espaços, este corta-relva
reciclador oferece desempenhos excecionais
sem o problema da recolha.

onal)

ção

ma

1

85 cm, até 7650 m2/h
1

ASSENTO GRANDE CONFORTO
Ergonómico e regulável

2

VOLANTE COM PUNHO

3

ENGATE DE REBOQUE INCLUÍDO

4

RASPADOR DE RODAS
Para ter as rodas sempre limpas

5

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA
Acionada pelo pé

r-

2

6
3
7
4

PRATO DE CORTE
Especíﬁco para mulching com
deﬂetor integrado para ejeção
lateral
RODAS PERFIL RELVADO
Preservar o relvado ao máximo

5

6

33

7
A80KM

Os +
Outils WOLF
Mulching de uma ﬁneza extrema graças
ao prato de corte perﬁlado.
Compacto, o trator corta-relva adapta
se a todos os terrenos.

Rendimento máximo
Técnica de corte
Motor
Cilindrada / Potência
Regime nominal
Embraiagem de lâmina

* Potencia a regime nominal

MULCHING
CONFORTO
MANEÁVEL
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Kawasaki FS481V OHV
de dois cilindros
603 cm3 - 9,4 kW*
3000 min-1
por sistema eletromagnético

Velocidade(s)

AV: 0 a 9 km/h
TR: 0 a 8 km/h

Ajustamento de alturas de corte

ROBUSTO

mulching - ejeção

hidrostática

Material prato de corte

LEVE

7650 m2/h

Transmissão

Muito boa estabilidade nos declives.

ERGONÓMICO

85 cm

Peso

Mastershock
centralizado 5 posições
de 44 a 102 mm
222 kg

* Potencia a regime nominal

Largura de corte

Deﬂetor, apoio para os braços, gancho para
reboque… Encontre todos os acessórios para
todos os tratores corta-relvas na página 34
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Acessórios
tratores corta-relvas
Para assegurar uma
compatibilidade perfeita
e os melhores desempenhos,
conﬁe nos acessórios da série
Outils WOLF. Desenvolvidos
com materiais de grande
qualidade, permitem melhorar
ainda mais o seu conforto
ou trazer variações ao trabalho
a fazer.

APOIO PARA OS BRAÇOS
MAC
34

ENGATE DE REBOQUE
MR80

ENGATE DE REBOQUE
MR80P

De série no modelo: A80KM
Opcional para modelos: A80 Clássico

Opcional para modelo: A80PRO

KIT MULCHING
MU80N

DEFLETOR
MD803

Kit mulching (obturador + lâmina),
para corte mulching: sem erva
para recolher.

para corte com
ejeção lateral
da erva.

Para um melhor equilíbrio
do corpo em terrenos
difíceis ou em
declives acentuados.
Opcional para modelos:
A80PRO - A85BM

LÂMINA PARA NEVE
MV80N
Lâmina para neve
(pode precisar de uma
interface opcional
segundo a versão A80).
Opcional para modelos:
A80 Clássico- A80KM
A80PRO - A85BM

.

Opcional para modelos:
A80 Clássico - A80PRO

Opcional para modelos:
A80 Clássico - A80PRO

RETIRA MUSGO
MM80

KIT ESVAZIAMENTO ELÉTRICO DO CESTO
MVE80

Para arejar e retirar o musgo do
relvado.

Para um trator corta-relva com todo o conforto,
pense no kit de esvaziamento elétrico
que permite despejar o cesto sem esforço.

Opcional para modelos:
A80 Clássico
A80KM - A80PRO
A85BM

OW_Jardin_2017_PT.indd 34

Opcional para modelos:
A80 Clássico - A80PRO
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Roçadora
Equipada com uma transmissão hidráulica desenvolvida
e fabricada pela Outils WOLF, este modelo dedicado
à ceifa associa robustez e maneabilidade.
1
O
ENSAIO GRATUNITO S
C O N TA C T E

51 cm, até 2800 m2/h
1

ALAVANCA DE COMANDO
Ergonómica com marcha FR/TR
e bloqueio de diferencial

2

GUIADOR
Facilmente dobrável

3

TRANSMISSÃO HIDRÁULICA
Exclusivo Outils WOLF: grande
resistência e ﬂexibilidade de
desenvolvimento

4

GRANDES RODAS TRASEIRAS
Com um perﬁl semiagrário
para uma aderência perfeita

5

CÁRTER DE AÇO REFORÇADO
Muito robusto com cintura lateral de
cárter reforçada para maior rigidez

6

ALTURA DE CORTE
Ajuste individual sobre a roda

-

2
3

E

6
CORTA-RELVA

5

35

CÁRTER

4
*mediante condições

5

Excelente motricidade e aderência
nos declives graças ao bloqueio
do diferencial e às grandes rodas
traseiras.

F51B
Largura do cárter

56 cm

Largura do corte

51 cm

Rendimento máximo
Técnica de corte
Motor
Cilindrada / Potência
Regime nominal

Robusta e de elevado rendimento
com um cárter em aço reforçado.
Maneabilidade excecional e
ﬂexibilidade incomparável no avanço
graças à transmissão hidráulica
exclusiva.

Embraiagem de lâmina
Movimentação /Transmissão

Velocidade(s)
Material do cárter
Rodas / Jantes

SEGAR

ROBUSTEZ
MANEABILIDADE
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RESISTÊNCIA

roçar/segar
Briggs & Stratton 750 Séries DOV
161 cm3 - 2,7 kW*
3000 min-1
sim (ver p. 29)
Tração hidráulica: 3 níveis de velocidade
FR – 1 nível de velocidade TR
sim

Bloqueio diferencial

Ajustamento das alturas de corte

COMANDOS
ERGONÓMICOS

2800 m2/h

Peso

FR1: 0 a 3 km/h
FR2: 0 a 4 km/h

FR3: 0 a 5,5 km/h
TR: 0 a 4 km/h

Aço reforçado
individual sobre rodas – 5 posiçõess
com rolamentos de esferas / alumínio
83 kg

* Potencia a regime nominal

Os +
Outils WOLF

Acessório opcional:
Kit de rodas geminadas (Ref. FY51)
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Os aparelhos motorizados

EM
P E R M U TÁV E L

SEM FERRAMENTA

MULTI-SYSTEM elétrico para relvado
O bloco motor transforma-se de maneira simples numa
roçadora de lâmina ou num apara-sebes para uma
utilização simpliﬁcada!
1

2
3

1

MOTOR POTENTE (1000W)
Com disjuntor térmico

2

MANÍPULOS ERGONÓMICOS
Com revestimento “Softgrip” Ajustável
em altura e na inclinação

3

ALÇA DE OMBRO
Para transporte a tiracolo

4

TUBO DE LIGAÇÃO EXCLUSIVO
Em alumínio reforçado com 4 mm
de espessura

5

CABEÇA DE CORTE COM FIO
SOBRE TUBO CURVO
Fio de corte duplo com Ø 2 mm
com avanço do ﬁo por batimento
no solo Tap&Go

6

LÂMINAS METÁLICAS SOBRE TUBO RECTO
3 dentes Ø 0,23 cm em aço de grande
resistência

4

+
OUTRA VERSÃO

36

OTD10

OTC10

lâmina 3 dentes

ﬁo duplo Ø 2 mm

23 cm

38 cm

Motor elétrico

1000 W-230 V com
disjuntor térmico

1000 W-230 V com
disjuntor térmico

Caraterísticas

ferramenta completa
com cabeça
desbastadora lâmina
em aço de grande
resistência

aparelho completo
com apara-relva
com ﬁo
Ø 2 mm Avanço
Tap&Go

Partes
permutáveis

Bloco motor só
(Ref. OTM10)
Cabeça
desbastadora,
tubo direito
(Ref. TD23)

Bloco motor só
(Ref. OTM10)
Cabeça de corte
com ﬁo
com tubo curvo
(Ref. TH38)

5,2 kg

4,6 kg

Instrumento de corte

6

Largura de corte

5

Os +
Outils WOLF
O motor deslocado reduz
consideravelmente o esforço
durante a utilização.

Peso

Outros instrumentos permutáveis compatíveis:

Acessório em opção:

APARADOR DE SEBES
TX50

CABEÇA DE CORTE COM FIO
TC38

VARA PODADORA
TE20

Compatível com
(Ref. OTD10 e TD23)

Para saber mais:
O conceito MULTI-SYSTEM:
MULTI-SYSTEM para corte:
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p. 11
p. 66-67
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+a

Os aparelhos motorizados

EM
P E R M U TÁV E L

SEM FERRAMENTA

MULTI-SYSTEM térmico para relvado
A potência e a mobilidade do térmico associado
a um sistema prático de ferramentas permutáveis
para roçar e desbastar.

l

1

NOVO
+ arnês de transporte
incluído

1

BLOCO MOTOR
2 tempos 900W – 32,6 cm3

2

PEGAS DE PREENSÃO
Regulável em 2 posições

3

ARNÊS DE TRANSPORTE
Com desbloqueio de segurança

4

LÂMINAS METALICAS SOBRE TUBO RECTO
3 dentes Ø 25,5cm
em aço de alta resistência

5

BOBINE DE FIO
Ø 44 cm, ﬁo de 2mm
(incluído com ref. TD2)

2

3

CTO

+

37

+ bobina de ﬁo incluído:
OTM2T

5

Instrumento

bloco motor só

Cilindrada / Potência

32,6 cm3 - 900W

Caraterísticas

4

Os +
Outils WOLF

Peso

5,6 kg

TD2
Instrumento de corte

Graças ao sistema Tap&Go,
o ﬁo de corte sai
automaticamente num simples
gesto de toque no solo.

Largura de corte
Caraterísticas

Outros acessórios permutáveis compatíveis:
VARA PODADORA
TE2

motor 2 tempos
arnês de transporte incluídos

APARADOR DE SEBES
TX2

Peso

lâmina 3 dentes
+ ﬁo duplo Ø 2 mm
lâmina: 25,5cm
ﬁo: 44 cm
tubo recto
2 ferramentas de corte
incluídas,
lâmina rígida
+ ﬁo de corte
avance Tap&Go
1,8 kg

PERMUTÁVEL
MANEABILIDADE SIMPLES
DE USAR
PRÁTICO
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Os aparelhos motorizados
aparador de relva com ﬁo
Indispensáveis para os bons acabamentos, os aparadores
usam-se onde as máquinas de cortar relva não podem chegar:
ao longo dos muros, entre as lajes ou à volta das árvores.
1
2

1

MANÍPULO TRASEIRO
Revestimento conforto
antiderrapante

2

MANÍPULO DIANTEIRO
Ajustável em altura

3

CABO TELESCÓPICO
Inclinável com 3 posições

4

CABEÇA DE CORTE
ORIENTÁVEL
A 180°
Função alinhamento de rebordos

5

TAP&GO Alimentação do ﬁo por
pancada no solo Tap&Go com
ajustamento automático

6

ARO DE PROTEÇÃO
Para respeitar as distâncias
de corte

3

38

Graças à cabeça
giratória,
posso fazer
acabamentos
verticais e alinhar
os rebordos.

4
5
6
OT945

OT950

Largura de corte

25 cm

30 cm

Potência

450 W

500 W
elétrica

Energia

por pressão no solo
(ﬁo duplo Ø 1,5 mm)

Especiﬁcidades
Patim de
deslizamento
Peso

sim
2,6 kg

2,7 kg

Acessórios em opção:
FACILIDADE
DE UTILIZAÇÃO

TAP&GO

CABEÇA ORIENTÁVEL
ACESSIBILIDADE
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BOBINES DE FIO
DE CORTE
ZY798

CABOS ESPECIAL
JARDIM
VV25 (25 m)
VV50 (50 m)

ACABAMENTOS
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Os aparelhos motorizados
tesouras com bateria
Equipadas com uma bateria de Lithium – Ion, estas
tesouras são leves e proporcionam um conforto otimizado
para os acabamentos e para o corte de buxos, ervas
e pequenos ramos.

1

CABO TELESCÓPICO
(segundo o modelo)
De 85 a 120 cm orientável

2

LÂMINA PARA BUXOS
(segundo o modelo). Permutável

3

ESTOJO (segundo o modelo)
Para transporte e
armazenamento
Rígido com compartimentos

4

RODÍZIOS AMOVÍVEIS
(segundo o modelo)
Para utilização com o cabo
telescópico

5

LÂMINA RELVADO
Permutável

1
2

3

39

4

Os +
Outils WOLF

5

Com o cabo telescópico,
já não tenho que me baixar
para fazer os acabamentos.

As baterias de Lithium-Ion não têm efeito
memória, o que permite recarregar a
bateria sem que esta esteja totalmente
descarregada. Não perde potência e maior
duração de vida.

Largura de corte
Autonomia em vazio
Bateria

SETSPL

SBKIT

8 cm

10 / 14 cm

até 60 mn

até 80 mn

Lithium - Ion 3,6 V

Lithium - Ion 7,2 V

6 a 10 horas

Tempo de carregamento
Conteúdo

Acessórios em opção
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cabo telescópico
amovível, tesoura
lâmina relvado,
rodízios amovíveis,
carregador

estojo de arrumação,
tesoura, lâmina
de buxo/relvado,
carregador

/

cabo telescópico (Ref.
SQ), rodízios
amovíveis (Ref. SBR)
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Os utensílios cortantes
tesouras de relva
Com cabeça de corte ajustável, lâminas galvanizadas aﬁadas e punhos ligeiramente
curvados, as tesouras Outils WOLF oferecem o conforto ideal e um corte eﬁcaz deixando
o relvado perfeitamente cuidado.
1

1

PUNHO
Ergonómico e ligeiramente
curvado: ajuda a uma boa
preensão

2

SEGURANÇA
Bloqueio com trinco corrediço

3

CABEÇA ORIENTÁVEL
Rotação a 180 graus para máximo
conforto

4

LÂMINAS
Com tratamento anticorrosivo
Comprimento de trabalho 12,5 cm

2

3
Modelo: Tesoura de relva OJD

40

4

TESOURA ORIENTÁVEL OLD

TESOURA COM LÂMINAS ONDULADAS OMD

Aceda aos sítios mais estreitos com esta tesoura
ergonómica. A cabeça de corte orientável equipada
com lâminas auto-aﬁadoras e punho envolvente,
com revestimento conforto, fazem dela uma tesoura
confortável e manejável.

Orientável com 8 posições, esta tesoura permite terminar
orlas do relvado com uma precisão irrepreensível. As lâminas
auto-aﬁadoras e um punho envolvente oferecem um tempo de
utilização inigualável. Equipada com um coletor de erva para
não ter que se apanhar a erva cortada.

Comprimento de trabalho: 12,5 cm

Comprimento de trabalho: 12,5 cm

RELVA

ACABAMENTOS

ERGONOMIA
MANEJÁVEL
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Utensílios manuais
Vassouras de relva tradicionais
Estas vassouras robustas e funcionais encabam se, sem pregos nem parafusos, apenas
com uma simples pancada no chão, com os cabos da gama tradicional Outils WOLF.
1

VASSOURA UA130
Esta vassoura com os dentes redondos é utilizada para
recolher os resíduos mais pesados e permite uma ligeira
escariﬁcação do seu relvado. Todos os dentes estão
colocados em posição de trabalho para uma melhor
utilização.

1

Cabo: 130 cm de pinho (incluído)
Largura: 50 cm (20 dentes)
Existe em versão sem cabo (Ref. UA50)
e em versão 35 cm, 15 dentes (Ref. UA35)

2

2

VASSOURA UE130
Versão de vassoura com dentes planos
para recolher a erva cortada sem estragar
o relvado. O perﬁl arqueado dos dentes
oferece uma grande capacidade de recolha.
Cabo: 130 cm de pinho (incluído)
Largura: 50 cm (22 dentes)
Existe em versão sem cabo (Ref. UE)

41

VASSOURA UC

VASSOURA UI50

Em aço galvanizado e envernizado, esta
vassoura regulável, entre 30 e 50 cm,
permite limpar o relvado nos sítios mais
estreitos. Encaba se sem pregos nem
parafusos com um
cabo Outils WOLF.

Indispensável para limpar o seu relvado. Adeus folhas
secas e detritos vegetais. É muito útil para apanhar os
objetos mais pesados, com os seus dentes robustos
e alinhados.

Cabo aconselhado:
ZK130
Largura :
de 30 a 50 cm (22 dentes)

Os +
Outils
WOLF
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Cabo aconselhado:
ZK130
Largura :
50 cm (25 dentes)

Dentes redondos ou dentes planos?
Não hesite mais! Uma limpeza com dentes planos permite
recolher a relva cortada sem danificar o relvado. Os dentes
redondos permitem recolher as folhas secas ou arejar o
relvado ou ainda limpar os caminhos com gravilha.

20/12/2016 12:17

Os instrumentos
permutáveis
para o relvado
Utensílios permutáveis com um clique para limpar
o seu relvado e para o tornar mais bonito e resistente.

Clic !

O aparador de rebordos e o arranca-ervas
APARADOR DE REBORDOS RMM

ARRANCA CARDOS IWM

Esta meia-lua em aço galvanizado tem uma aresta
e um apoia-pés para alinhar facilmente e com
precisão os rebordos do relvado.

Este instrumento em aço galvanizado e envernizado
ajuda a desenraizar facilmente cardos e dentes-de-leão
com um simples movimento, sem ter que se baixar.
A lâmina está munida de 2 entalhes cortantes.

Cabos aconselhados: ZMAD - ZMAD2
Largura: 22,5 cm
Altura da lâmina: 11,5 cm

Cabo aconselhado: ZMAD
Largura: 4 cm
Altura da lâmina: 17 cm

42

Os escariﬁcadores
ESCARIFICADOR UGM30
Graças às rodas e às 10 lâminas oscilantes,
este escariﬁcador permite renovar e arejar
o seu relvado em pequenas superfícies.
Para um relvado mais
resistente e mais limpo.

O conceito MULTI-STAR :
A gama completa:
Os cabos:

p. 12 - 13
p. 96 - 97
p. 96

*mediante condições

Cabo aconselhado:
ZM170
Largura: 30 cm
(10 lâminas)
Existe em versão
sem rodas
(Ref. URM30)

Para saber mais:

PRIMAVERA – OUTONO

BELO RELVADO
PERMUTÁVEL
ENGENHOSOS
E INTELIGENTES
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INDISPENSÁVEIS
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As vassouras
VASSOURA DE RELVADO UIM

VASSOURA UAM50

Com dentes arqueados, esta vassoura de relvado
ultra leve com ABS memória de forma deixa
o relvado limpo e cuidado.

Os dentes redondos desta vassoura com 50 cm
de largura abraçam a terra na perfeição
e recolhem as folhas do seu relvado.

Cabos aconselhados: ZM140 - ZMA140 ou ZM150 - ZMA150
Largura: 50 cm (21 dentes)

Cabos aconselhados: ZM140 - ZMA140
Largura: 50 cm (20 dentes)
Existe em versões:
Dentes planos em aço ﬂexível, 50 cm (Ref. UEM)
Bi-matéria ultra leve, 45 cm (Ref. UFM)
Regulável de 36 a 50 cm (Ref. UCM)

43

Os ancinhos
ANCINHO DE RECOLHA UGM60

ANCINHO-PÁ PGM50

Os dentes arqueados deste ancinho retêm a relva
cortada, a palha e as folhas secas ao mesmo
tempo que preservam o relvado. O ângulo de
trabalho é ideal para recolher tudo facilmente.
Uma eﬁcácia garantida com a sua grande largura.

O ancinho-pá 3 em 1 com 50 cm de largura pode
ser utilizado como ancinho, pá ou ainda como pinça
(combinado com um segundo instrumento idêntico).
Utiliza-se com ou sem cabo graças ao punho
ergonómico na parte de trás do utensílio.

Cabos aconselhados: ZM150 - ZMA150 - ZM170
Largura: 60 cm (34 dentes)

Cabos aconselhados: ZM140 - ZMA140
Largura: 50 cm (21 dentes)
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Os produtos complementares
para o relvado
Acessórios ou indispensáveis,
estes produtos complementares
permitem ainda ganhar em
conforto e em eﬁcácia durante
os trabalhos de manutenção
do relvado. Todos são feitos
com materiais de qualidade,
selecionados pelo seu
desempenho e longevidade.

44

CABO MOLDADO
ESPECIAL JARDIM
VV25 - VV50
Cabo exclusivo! Não se torce!
Sem perda de potência.
Para máquinas de cortar
relva, aparadores de
sebes, escariﬁcadores,
trituradores
elétricos.
Existe em 2 comprimentos:
25 m (Ref. VV25) - 50 m (Ref. VV50)

ENROLADORA MÓVEL
WS50- WS80
Permite arrumar facilmente uma
mangueira de rega. Resiste aos
raios ultravioletas e à corrosão.

ESPALHADOR
PORTÁTIL WEP
Para fertilizantes, sal para
remoção de neve e sementes.
Com botão regulador
do caudal de espalhamento.
Largura de dispersão:
de 0,5 a 2,5 m
Conteúdo: 3 l
Alimentação:
4 pilhas LR06 1,5 V AA (não fornecidas)

SUPORTE DE PAREDE UTM
Perfeito para otimizar a arrumação dos utensílios
manuais e cabos na cave, garagem ou abrigo
de jardim.

Existe em 2 versões::
Capacidade mangueira 50 m
(Ref. WS50)
Capacidade mangueira 80 m
(Ref. WS80)
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Prático, eu inclino o carrinho de
mão para o encher facilmente.
Acabaram-se os esforços!

Os +
Outils WOLF
Útil e prático
Cada produto Outils WOLF foi
cuidadosamente estudado para uma
utilidade máxima. Para além de
serem robustos, são práticos pelas
suas vantagens: porta-instrumentos,
carregamento sem ter que se baixar,
leves e manobráveis… Tudo para passar
momentos agradáveis no seu jardim.

CARRINHO DE MÃO
WAM

CARRINHO
DE MÃO WA

Especialmente estudado para
os trabalhos de jardinagem,
este carrinho de mão em
aço, muito estável, oferece
uma grande maneabilidade
graças às duas rodas e ao
porta-instrumentos. Não
há necessidade de levantar
as coisas, basta inclinar
o carrinho para a frente para
o carregar ou descarregar.

Estanque e ultra leve, este
carrinho em polipropileno
é muito manejável e
adapta-se à sua morfologia
devido ao guiador ajustável.
Encher ou esvaziar, nada
mais simples, basta incliná-lo
para a frente! Estabilidade
a toda a prova.

45

Capacidade de carga: 110 l

Capacidade de carga: 75 l

ROLO DE RELVADO
DU50

DOSEADOR COM
RODAS WE

Para a manutenção dos
relvados e da relva, equipado
com uma pequena régua de
limpeza, este rolo é muito
útil na altura da sementeira
ou para reforçar esta última.
Pode encher-se com água
ou areia entre 13 e 48 kg.
Caixa estanque com ângulos
redondos para não daniﬁcar
o relvado.

Para areia, adubos,
desinfestantes e sementes.
Regulável em função do
produto a espalhar
(14 posições).
Largura de dispersão: 41 cm
Conteúdo: 15 l

Largura de trabalho: 50 cm
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A terra
Prepare-se para arrancar, esboroar, semear,
plantar, binar, sachar, mondar, cavar
e outras atividades semelhantes sem
esforço e, ainda por cima, com prazer!

46
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APARELHOS A MOTOR
48 Moto-enxadas

GRANDES UTENSÍLIOS MANUAIS
50 Utensílios permutáveis
54 Utensílios tradicionais

PEQUENOS INSTRUMENTOS MANUAIS

47

57 Utensílios permutáveis
58 Utensílios ergonómicos
59 Utensílios tradicionais

PRODUTOS
COMPLEMENTARES
62 Carrinhos de mão, enroladora,...

Segredos de jardineiro
53 Cultivar da melhor forma
61 Cuidar dos seus utensílios
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Aparelhos a motor
moto-enxadas
Nas hortas, estas moto-enxadas preparam e revolvem
a terra sem esforço.
A sua grande maneabilidade permite trabalhar
em lugares de acesso difícil.

1

de 27 a 85 cm de largura de trabalho
1

GUIADOR
Tubo em aço regulável em altura e comprimento
com deslocação lateral (MOB2 e MOB6)

2

RODA DE TRANSPORTE
Amovível (MOB2 e MOB6)

3

PROTEGE-PLANTAÇÃO
(MOB2 e MOB6)

4

LARGURA DE TRABALHO
Modulável

5

FRESAS E LÂMINAS
Em aço de grande resistência

48

2
3

4
5

FÁCEIS DE TRANSPORTAR

SIMPLES DE
DESLOCAÇÃO LATERAL MANIPULAR

HORTA

PREPARAÇÃO DA TERRA
AREJAR E LIMPAR
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LARGURA MODULÁVEL
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Prática, a deslocação lateral do guiador
permite preparar a terra mesmo ao longo
de muros ou canteiros.

Os + Outils WOLF
Muito fáceis de manobrar, as moto-enxadas
térmicas preparam à maravilha os solos das
vossas hortas, revolvendo e arejando a terra
com um mínimo de esforço.
Segundo os modelos, estão equipadas
de rodas, de manípulos de transporte
ou ainda de marcha atrás.
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MIB3
27 cm

Cilindrada / Potência
Regime nominal
Fresas

85 cm
a gasolina

Energia
Motor

MOB6

Honda GX25 TEZR OHC
3

Subaru Robin EP16 OHC

Subaru Robin EP17 OHC

3

25 cm / 0,6 kW*

169 cm - 3,3 kW*

169 cm3 - 3,7 kW*

6500 min-1

3300 min-1

3400 min-1

4 fresas de 4 dentes

6 fresas de 4 dentes

6 fresas de 4 lâminas helicoidais

ø das fresas

225 mm

320 mm

Transmissão

por roda e parafuso sem ﬁm

por corrente

Marcha atrás

/

sim

22 cm

30 cm

Profundidade de trabalho

dobrável / ajustável em altura

Guiador
Equipamento de base
Equipamento especíﬁcos
Peso

Conjunto
de acessórios
em opção MIPACK
No Modelo MIB3
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manípulo de transporte

roda de transporte

guiador fechado

/

cárter aparafusado guiador
com deslocação lateral

14 kg

56 kg

58 kg

AMONTOADOR:
revolve a terra
e cria sulcos

MONDADOR:
limpa
a horta

* Potencia a regime nominal

Largura de trabalho

MOB2

RETIRA-MUSGO:
arejar o relvado
e arrancar o musgo
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Os utensílios
permutáveis
para a horta
A preparação da terra é uma etapa muito importante
para o sucesso das suas colheitas. Utensílios estudados
e robustos para lhe facilitar o trabalho.

Clic !

As garras e os sachos
GARRA BAM

SACHO BIM

Indispensável ao longo de todo o ano, esta garra
em aço galvanizado e envernizado permite arrancar,
arejar e amolecer as terras macias e semi compactas.

Este sacho apresenta 1 lâmina para trabalhar
os regos nos canteiros estreitos.

Cabos aconselhados: ZM140 - ZMA140
Largura: 9 cm
Existe em versão dentes
espatulados (Ref. BEM)

Cabos aconselhados: ZM150 - ZMA150
Largura: 3,5 cm
Existe en version 3 lâminas,
com raspador, largura 10 cm
(Ref. IEM)
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Os ancinhos
ANCINHO DRM30

ANCINHO EM ARCO DOM40

Os dentes arqueados deste ancinho não se
enterram em profundidade no solo permitindo
nivelá-lo mais facilmente com um simples gesto.

Ideal para limpar e nivelar a terra da sua
horta, este ancinho está equipado com um
arco de reforço para reter detritos e plantas.

Cabo aconselhado: ZM170
Largura: 30 cm (12 dentes)
Existe também
em versão 14 dentes
35 cm (Ref. DRM35)
e 10 dentes 19 cm
(Ref. DSM19)

Cabo aconselhado: ZM170
Largura: 40 cm (16 dentes)

PERMUTÁVEL

TRATAR
DA HORTA

HORTA

TRADIÇÃO & EXPERIÊNCIA
ENGENHOSOS & ASTUCIOSOS
INDISPENSÁVEIS
OW_Jardin_2017_PT.indd 50
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As mondadoras, escardilhos e sachos de jardim
MONDADORA OSCILANTE GYM15

SACHO DE JARDIM ILM

Em aço galvanizado e envernizado, esta mondadora com
lâmina oscilante de 15 cm é aﬁada dos dois lados para
ser eﬁcaz no movimento de vai-e-vem. Com um só gesto
monda a terra desembaraçando a das ervas daninhas
que crescem na sua horta.

Indispensável a todo o jardineiro! Verdadeiro instrumento
2 em 1, a lâmina direita de 8 cm arranca as ervas
e os dentes pontiagudos trabalham a terra facilmente.

Cabos aconselhados:
ZM150 - ZMA150
Largura: 15 cm

Cabos aconselhados:
ZM140 - ZM150 ou ZMA140 - ZMA150
Largura: 7 cm + língua
Existe em versão 2 dentes + 1 língua,
largura do sacho 7 cm (Ref. IMM)
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SACHO DE JARDIM RFM

SACHO DE RASPAR HOM15

Este sacho de lâmina ondulada
é perfeito para arejar a terra
e eliminar as ervas daninhas
em solos pesados e pedregosos.

A lâmina deste sacho de raspar e os seus dois braços
permitem limpar a horta facilmente afastando as folhas
das plantas. Monde ou arranque facilmente as ervas
daninhas com este instrumento em aço galvanizado
e envernizado.
Cabos aconselhados: ZM150 - ZMA150
Largura: 15 cm
Existe em versão pescoço de cisne
(Ref. HUM15)
e sachola (Ref. HWM15)

*mediante condições

Cabos aconselhados: ZM150 - ZMA150
Largura: 15 cm
Existe em lâmina direita,
largura 16 cm
(Ref. GSM16)

Para saber mais:
O conceito MULTI-STAR :
A gama completa:
Os cabos:
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Os utensilios
permutáveis
para a horta
Cave, esboroe ou semeie com os utensílios permutáveis com
apenas um clique. Trabalhar na horta transforma se num prazer.

Clic !

Amontoadores, fresas de solo e semeadores
AMONTOADOR JAM20

FRESA DE SOLO DAM15

Indispensável para sachar as plantas na horta!
A lâmina na frente do utensílio facilita a
penetração na terra e as asas de borboleta
garantem um resultado otimizado numa única
passagem.

As quatro rodas em forma de estrela esboroam a
terra ﬁnamente depois da passagem do sachador,
preparando a para a sementeira.
Cabo aconselhado: ZM170
Largura: 15 cm

Cabos aconselhados:
ZM150 - ZMA150
Largura: 20 cm
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SEMEADOR ECM
Acabaram as sementeiras demasiado compactas ou mal alinhadas!
Este utensilio regulável distribui as sementes de maneira uniforme,
evitando assim o consumo excessivo de sementes e melhorando o
rendimento.
Incluídos: 3 tambores permutáveis para todas as suas sementes-.

*mediante condições

Cabos aconselhados:
ZM140 - ZMA140
Largura: 10 cm

Com Outils WOLF, tenho
prazer em transmitir a minha
paixão pela jardinagem.

PERMUTÁVEL

SEMEAR

SACHAR
RENDIMENTO
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Cultivar da melhor forma
No quintal cultivamos legumes, ervas aromáticas ou
ﬂores, mas também paciência, precisão e criatividade!
Descubra todos os nossos conselhos para criar,
semear e cultivar um novo espaço de vida.

A BOA LOCALIZAÇÃO
É a primeira etapa! Faça a sua horta ao sol, ao abrigo do vento e das árvores
grandes, que esgotam o solo com as suas raízes.
Coloque a perto da sua casa para um acesso rápido e evitar idas e vindas
demasiado prolongadas.

UM MOMENTO DE PRAZER
Já encontrou o lugar para a sua futura horta? Não queira ser demasiado
ambicioso! Uma pequena superfície para começar é o ideal para que tudo
se transforme num momento de prazer e num novo espaço de vida.
Em quadrados ou em linhas, separados por passagens, a sua horta será
mais divertida, de acesso e manutenção fácil.
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UM SOLO BEM PREPARADO
É indispensável preparar bem a terra antes de semear.
Cave até uma profundidade de 30 cm, ou 60 cm se o seu terreno estava
em pousio, deposite o fertilizante e revolva tudo: a receita para um solo rico
e bem movediço para que as plantas criem raízes.

CULTIVAR EFICAZMENTE
Semear na altura certa no lugar certo, uma outra chave do sucesso!
Privilegie as variedades de tomates, de pimentos ou ainda de melões
nas zonas ensolaradas e deixe os lugares frescos e húmidos para
as ervas aromáticas ou para os espinafres.
Alterne as plantas todos os anos para não cansar a terra.
Respeite o calendário das sementeiras, para obter deliciosas saladas
no verão e saborosas sopas no inverno…

INSTRUMENTOS DE QUALIDADE
Bem equipado com utensílios estudados, robustos e eﬁcientes, jardinar
será um verdadeiro prazer!
Comece por comprar uma enxada, um ancinho e uma sachola e todos os
anos amplie a sua coleção com utensílios adicionais e mais especíﬁcos:
mondador, capinador, etc.
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Os grandes utensílios manuais
grandes utensílios tradicionais
Pás e pás de valar em aço laminado a frio ou forquilhas em aço forjado a quente:
materiais de qualidade que garantem grande longevidade!

PÁ ABT
Concebida para as hortas, esta pá
ligeiramente concavada permite
revolver a terra com facilidade.
Dispõe de um apoia-pé para
facilitar o trabalho.
Profundidade de trabalho: 28 cm
Existe em versão cabo bengala
(Ref. ABO)
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PÁ ESTREITA AFO
Este instrumento permite
amolecer eﬁcazmente a
terra em solos mais ou menos
compactos. O seu cabo em freixo
selecionado sem nós oferece uma
grande resistência.
Profundidade de trabalho: 28 cm
Existe em versão cabo bengala
(Ref. AFT)

FORQUILHA AXT
Esta forquilha permite trabalhar e soltar a terra
nomeadamente em solos pedregosos ou compactos
ou ainda transplantar plantas facilmente.
Profundidade de trabalho: 26 cm
Existe em versão cabo direito (Ref. AXO)
Existe em versão com 29 cm de profundidade de trabalho
(Ref. AZO e AZT)

LONGEVIDADE

AMOLECER

TRABALHO DA TERRA
TRANSPLANTAR PLANTAS
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Com materiais de qualidade,
os utensílios Outils WOLF
são feitos para durar!

Os + Outils WOLF
Os cabos em freixo ou em pinho são selecionados
sem nós. Estas espécies são reconhecidas pela sua
robustez e longevidade, mas também pela
sua ﬂexibilidade e leveza.
Os utensílios são muito resistentes ao desgaste.
Exclusivo: encabados, sem pregos
ou parafusos, com cabos da gama
tradicional Outils WOLF.
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GARRA BA130
Esta garra permite trabalhar
a terra da sua horta amolecendo
a e cultivando a em profundidade.
O posicionamento dos três
dentes foi estudado para
uma garantia de maior
eﬁcácia.
Existe em versão
sem cabo (Ref. BA)

ANCINHO DR150
Este ancinho, de grande
resistência face ao tempo
e às intempéries, é ideal
para limpar, rapar, nivelar
a terra e cobrir as sementes.
Existe em versão sem cabo
(Ref. DR35)
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Os grandes utensílios
manuais
Sacholas – raspadoras – outros
Conjugando eﬁcácia e conforto na utilização, os grandes utensílios manuais
Outils WOLF são particularmente resistentes para a manutenção da sua horta.

MONDADORA OSCILANTE GY15

RASPADORA HU15*

A lâmina oscilante desta mondadora permite arrancar
ervas e cultivar eﬁcazmente a terra com um simples
movimento de vaivém, o que faz dele o instrumento
ideal para utilizar entre plantas muito juntas.

Esta raspadora permite arrancar as ervas
e esboroar facilmente a terra da sua horta.
A pintura tem um tratamento anticorrosivo
para assegurar a sua longevidade.

Cabo aconselhado: ZK150
Largura de trabalho: 15 cm

Cabo aconselhado: ZK140
Largura de trabalho: 15 cm
Existe em versão
pescoço de cisne
encurtado
(Ref. HW10)
* referencia não comercializada
em Portugal.
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SEMEADORA EB75*

AMONTOADOR JA20

Semeie em linha, com intervalos regulares
e segundo o tamanho das sementes.
O cabo de 75 cm é em freixo selecionado
sem nós e permite aliviar as costas. Acabaram
se as sementeiras demasiado compactas!

O ângulo de acesso otimizado deste amontoador,
bem como a lâmina à frente, facilitam a penetração
do instrumento na terra. Utilizado para o plantio de
batatas ou para trabalhos em solos leves. As abas criam
um sulco ao mesmo tempo que cobrem os pés das plantas.

* referencia não comercializada em Portugal.

Cabo aconselhado: ZK150

ARRANCAR ERVAS DURAÇÃO

SEMEAR E CULTIVAR
MANUTENÇÃO PREPARAR
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Os utensílios
permutáveis
para os espaços pequenos
Utensílios pequenos estudados para a manutenção de
canteiros e jardineiras ou ainda das plantas em vasos.

Clic !

GARRA LAM

VASSOURA LDM

SACHO DE JARDIM LLM

Esta garra com 3 dentes é útil
para arejar a terra em espaços
pequenos e prepará-la para
receber todos os nutrientes
necessários.

Uma vassoura com dentes planos para
recolher as folhas secas ou outros
detritos dos canteiros ou jardineiras.
Um autentico prazer cuidar
do seu jardim ornamental.

A sua lâmina arranca ervas
com precisão, os dentes
pontiagudos revolvem
a terra delicadamente
e tornam-na mais leve.

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100
Existe na versão
mondadora (Ref. LBM)

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100
Existe em versão
dentes redondos (Ref. LCM)

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100
Existe em versão 3 dentes,
1 lâmina (Ref. LNM)
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GARRA PARA FLORES ANCINHO
LFM
LJM

TRANSPLANTADOR
LPM

GARFO
LUGM

Esta garra permite esboroar
e revolver a terra entre
as ﬂores nos canteiros.
Os 5 dentes de tamanhos
diferentes asseguram um
trabalho eﬁcaz.

De forma curvada e biselada,
este transplantador ajuda
a transplantar as plantas,
misturar a terra, espalhar
o adubo nos canteiros ou
na horta.

Com os seus dentes
pontiagudos, este garfo
permite transplantar as
plantas sem as daniﬁcar
ou ainda desfazer pequenos
torrões de terra.

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100

Especialmente estudado
para a manutenção
de pequenos espaços,
este ancinho liberta
a terra de resíduos.
Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100

Para saber mais:
O conceito MULTI-STAR :
A gama completa:
Os cabos:
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Os pequenos utensílios manuais
utensílios ergonómicos
Um punho ergonómico em 3 partes que oferece controlo do utensílio,
conforto no trabalho para executar as tarefas mais minuciosas.

GARRA KAK

SACHO LNK

TRANSPLANTADOR LP05

Ligeira e ergonómica, esta garra tem
um punho com revestimento “grip”
antiaderente e agradável ao toque.
A inclinação das garras oferece uma
eﬁcácia maximizada.

Este sacho em aço galvanizado será
útil para a manutenção dos canteiros
e das jardineiras. Os reforços à frente
e atrás do punho garantem uma
preensão excelente.

Este transplantador é ideal para
transplantar, plantar, misturar
ou espalhar o adubo nos seus
pequenos espaços ajardinados.
Existe com 7 cm de largura (Ref. LP07)
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PLANTADOR FI

GARFO LUBK

Graças aos seus oito dentes
em aço que facilitam a
penetração na terra e ao
botão especiﬁco no punho,
este plantador permite plantar
de uma só vez à profundidade
necessária (2 graduações).

Os 4 dentes pontiagudos deste
garfo permitem arejar a terra,
transplantar plantas sem as
daniﬁcar ou ainda esboroar
pequenos torrões de terra.

CUTELO KSK

VASSOURA MANUAL
LDK

Este cutelo em aço
galvanizado, ligeiro e
confortável, é ideal para
facilitar a remoção das ervas
daninhas graças aos seus três
lados cortantes.

Esta pequena vassoura de
dentes planos com 11,5 cm,
leve e ergonómica, permite
recolher facilmente as folhas
secas das jardineiras e dos
canteiros.

GRANDE RESISTÊNCIA

CANTEIROS

ERGONÓMICOS
JARDINEIRA PRÁTICO
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Os pequenos utensílios manuais
utensílios tradicionais em aço
Feitos em aço galvanizado, estes utensílios associam eﬁcácia e funcionalidade.
A sua pintura com tratamento anticorrosivo garante uma durabilidade excelente.
Muito leves e práticos, estes pequenos utensílios são simplesmente utilizados
na manutenção dos seus pequenos espaços.

GARRA KA

TRANSPLANTADOR LU

Esta garra de 3 dentes em aço é ideal para
esboroar e amolecer a terra em espaços
pequenos.

Este transplantador é ideal para transplantar,
plantar, misturar ou espalhar adubo.
A sua forma arqueada permite um trabalho limpo
e preciso.
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PLANTADOR FE

PÁ KR

Este plantador com punho permite plantar
e transplantar as plantas jovens com raízes
de uma só vez. Um instrumento prático
e indispensável.

Esta pequena pá para ﬂores é útil para libertar
ou revolver a terra em pequenos espaços. A sua
pintura com tratamento anticorrosivo faz dela um
utensílio robusto.

TRADIÇÃO BALCÃO

PEQUENOS ESPAÇOS

VASO DE FLORES CANTEIROS
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Os pequenos utensílios
utensílios tradicionais - cabos de madeira
Muito leves e práticos, estes pequenos utensílios são simplesmente utilizados
na manutenção dos seus pequenos espaços.

SACHO LM

GARRA LA

Este pequeno sacho
limpa as ervas daninhas
com a lâmina plana e
revolve a terra com os
dentes pontiagudos.
É o utensílio ideal para trabalhar
a terra com cuidado.

Esta garra
pequena desliza
facilmente entre as
plantas para tratar
e arejar a terra.
Caraterísticas: 3 dentes

Caraterísticas: 2 dentes + lâmina plana
Existe também na versão 1 língua + 1 lâmina plana
(Ref. LO)
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Pequenas ferramentas muito
maneáveis para um resultado
impecável

ESBOROAR

AREJAR

PLANTAS E FLORES
CANTEIROS CABOS EM MADEIRA
E CASCALHOS
LIMPAR

OW_Jardin_2017_PT.indd 60

20/12/2016 12:19

Segredos
de

o
r
i
e
n
i
jard

Cuidar dos seus utensílios
Se gosta de jardinar, com certeza que gosta de
trabalhar com material em bom estado. Se a duração
de vida de um utensílio depende da sua qualidade,
saiba que a pode prolongar aplicando alguns princípios
muito simples.

REGRA INCONTORNÁVEL…
Nunca abandone os utensílios no jardim. O simples gesto de
os colocar ao abrigo irá evitar todo tipo de desagrados devido a
intempéries e ao contacto prolongado com relva, terra…
ou humidade.

LIMPAR É CUIDAR
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A limpeza dos seus utensílios pode ser rápida se for feita de imediato
após o seu uso. Quando a terra ainda está fresca, só necessita
de retirar o mais grosso com uma espátula e acabar limpando
o utensílio com um pano seco. Para as ferramentas de corte, é
imperativo limpar para preservar as suas plantações da transmissão
de doenças.

ARRUMAR, É ENCONTRAR
A solução ideal é pendurar os seus utensílios ao alto. Desta forma
evita que você ou crianças tropecem neles. Se os utensílios não
podem ser pendurados, pode os colocar sobre uma mesa, ou então
uma simples tabua coberta de plástico.

NO FINAL DA ÉPOCA, NÃO OS ABANDONE
Antes de arrumar os seus utensílios durante um período prolongado,
untar ligeiramente as partes metálicas com massa para as proteger
até a época seguinte e para que tenham bom aspeto quando voltar a
pegar neles.
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Os produtos complementares
para a terra

Os +
Outils WOLF
Útil e prático
Cada produto Outils WOLF foi
cuidadosamente estudado para uma
utilização maximizada. Para além de
serem robustos, são práticos pelos
seus pontos fortes: porta-utensílios,
carregamento sem ter que se baixar,
leves e manejáveis.
Tudo para poder passar momentos
agradáveis no seu jardim.
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CARRINHO DE MÃO
WAM
Carrinho de mão metálico “Portax”
estanque, equipado com um suporte
para a arrumação e transporte
de 9 utensílios.
As posições inclinadas permitem
o enchimento direto do carrinho.
Muito estável graças às suas
duas rodas.

O porta
ferramentas é
prático e permite
transportar os
seus utensílios
consigo evitando
idas e vindas
inúteis.

Peso: 14 kg
Capacidade: 75 l

CARRINHO DE MÃO
WA
Carrinho de mão ligeiro
em material sintético
e estanque.
Guiador ajustável em altura
de 65 a 75 cm.
A carga é repartida sobre
duas rodas, não havendo
mais necessidade de fazer
esforço! Ele tomba para
a frente para encher
ou esvaziar facilmente.

ENROLADORA
MÓVEL
WS50- WS80
Esta enroladora móvel em zinco
galvanizado resiste aos raios
ultravioletas e à corrosão.
Existe em 2 versões:
Capacidade de mangueira 50 m
(Réf. WS50)
Capacidade de mangueira 80 m
(Réf. WS80)

Peso: 6,5 kg
Capacidade: 110 l
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Os produtos complementares
para a terra
Acessórios indispensáveis,
estes produtos complementares
permitem ganhar ainda mais em
conforto e eﬁcácia. Realizados
com materiais de qualidade, tratar
da horta ou de canteiros torna-se
um autentico prazer.
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SUPORTE DE PAREDE UTM
Perfeito para otimizar a arrumação dos utensílios
manuais e cabos na cave, garagem ou abrigo
de jardim.

Na cave,
garagem ou
abrigo de jardim.
O suporte de
parede permite
uma poupança
de espaço
considerável.

ESPALHADOR
PORTÁTIL WEP
Para fertilizantes,
sal para remoção de neve
e sementes.
Com botão regulador
do caudal de espalhamento.
Largura de dispersão:
de 0,5 a 2,5 m
Conteúdo: 3 l
Alimentação:
4 pilhas LR06 1,5 V AA (não fornecidas)
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ASTUCIOSO
TERRA

REGA

LIMPEZA
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O corte
O corte ou a arte de embelezar o seu jardim!
Cortar, podar, aparar… as suas árvores
ou as suas ﬂores adoram os seus cuidados.

64
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APARELHOS MOTORIZADOS
66 Vara podadora e aparador
de sebes permutáveis
68 Aparador de sebes
70 Triturador

UTENSÍLIOS MANUAIS

65

72 Utensílios permutáveis
75 Tesouras para sebes e para buxos
76 Podadoras
79 Tesouras de podar
81 Tesouras e facas-serras

Segredos de jardineiro
74 Que tipo de corte para
o seu jardim?
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Os aparelhos motorizados

1

1

MOTOR POTENTE (1000W)
Com disjuntor térmico

2

MANÍPULOS ERGONÓMICOS
Com revestimento “softgrip”
Ajustável em altura e na inclinação

3

ALÇA DE OMBRO
Para transporte a tiracolo

4

TUBO DE LIGAÇÃO EXCLUSIVO
Em alumínio reforçado com 4 mm
de espessura

5

APARADOR DE SEBES
Lâmina orientável, cortada ao laser e aﬁada
ao diamante, de 50 cm de comprimento.
(distancia entre dentes: 27 mm)

2
3

P E R M U TÁV E L

SEM FERRAMENTAS

MULTI-SYSTEM elétrico para podar
Associado a um bloco motor muito eﬁciente, a vara podadora
permite trabalhar até 2,77 m e o apara-sebes até 2,4 m com
toda a eﬁcácia.

EN
EM

4

SERRA ELÉTRICA orientável a 90º
através de 4 posições

6

+
OUTRA VERSÃO

66

OTE10

OTX10

serra elétrica

lâmina orientável

20 cm

50 cm

Motor elétrico

1000 W-230 V com
disjuntor térmico

1000 W-230 V com
disjuntor térmico

Caraterísticas

instrumento completo
com serra elétrica
orientável a 90º

ferramenta com
aparador de sebes
sobre vara orientável

bloco motorizado só
(Réf. OTM10)
serra elétrica
com tubo direito
(Réf. TE20)

bloco motorizado só
(Réf. OTM10)
aparador de sebes
orientável com tubo
direito (Réf. TX50)

5,3 kg

6,8 kg

6
Instrumento de corte

5

Os +
Outils WOLF
O sistema patenteado de ﬁxação do
cabo de corrente permite evitar que
se desligue ou que se arranque caso
ﬁque preso.

Comprimento
de corte

Partes
permutáveis

Peso

Acessórios
em opção:

Outros instrumentos permutáveis compatíveis:
APARA-RELVA
TH38

EXTENSÃO 70 cm
TER

ROÇADORA
TD23

PERMUTÁVEL
ORIENTÁVEL TRABALHO
EM ALTURA

PODA
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+a

EM
P E R M U TÁV E L

SEM FERRAMENTAS

MULTI-SYSTEM térmico para podar
A versão térmica de ferramentas permutáveis para uma
grande mobilidade.
1

BLOCO MOTORIZADO
2 Tempos 900W – 32,6 cm3

2

PEGA DE PREENSÃO
Regulável em 2 posições

3

ARNÊS DE TRANSPORTE
Com desbloqueio de segurança

4

APARADORES DE SEBES
Lâmina orientável a 150º
Distancia entre dentes: 24 mm

5

VARA PODADORA
Orientável a 90º
Possibilidade de adaptar uma extensão
(ref. TER2)

1

NOVO
2
3
+ arnês de transporte
incluído

Pour saber
Para
en savoir
mais:
plus :
O conceito
Le
conceptMULTI-SYSTEM
MULTI-SYSTEM : p. 11
MULTI-SYSTEM
para
pour olarelvado
pelouse :
p. 36-37

+

OUTRA VERSÃO

ﬁada
to.

Os aparelhos motorizados

67

OTM2T
Instrumento

5

Cilindrada / Potência
Caraterísticas

Os +
Outils WOLF

Peso

4

Sistema econômico e pratico, com ganho
de espaço para arrumação.
Cada utensilio adaptável é vendido
a parte e substitui-se facilmente
sem ferramenta.

bloco motorizado só
32,6 cm3 - 900W
motor 2 tempos
arnês de transporte incluídos
5,6 kg
TE2

Instrumento de corte
Largura de corte
Caraterística

Peso

vara podadora
guia corrente: 25,4 cm
Cabeça de corte sobre
tubo recto orientável
até 90º sobre 7 posições
1,9 kg
TX2

Outra ferramenta
permutável compatível :

Acessórios
em opção:

ROÇADORA
TD2

EXTENSÃO 80,5 cm
TER2

Instrumento de corte
Largura de corte

Lâmina: 43 cm
Distancia entre dentes:
24 mm

Caraterística

Cabeça de corte sobre
tubo recto orientável
a 150º em 12 posições

Peso
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Os aparelhos motorizados
aparadores de sebes elétricos
Da manutenção do jardim aos grandes trabalhos,
os aparadores de sebes Outils WOLF garantem segurança,
conforto e desempenho em cada utilização.

NOVO

de 45 a 70 cm
1

PUNHO
Revestimento “Softgrip” para uma
excelente aderência

2

DESCARGA DE TRAÇÃO
Para deslastrar o cabo de alimentação

3

PEGA ORIENTAVEL
Para cortar horizontalmente
e verticalmente sem esforçar
os punhos

4

ECRÃ PROTETOR

5

LÂMINAS DE CORTE
Com lubriﬁcador integrado
para evitar a fricção
Estojo de proteção para
armazenamento

6

BATENTE ANTICHOQUES

Modelo: XTE50

1
3

2
4

68

5

Sistema de lubriﬁcação integrado patenteado
pela Outils WOLF (Exceto Ref. OX45)
Permite a lubriﬁcação permanente das lâminas
para limitar a fricção.
Reduzido desgaste das lâminas para maior longevidade.

6

A potência do aparador de sebes está totalmente restabelecida.
+ 1 spray do óleo MOTUL incluído.
MEIO AMBIEMTE

ELÉTRICO

ACABAMENTO

CONFORTO MÁXIMO

APARADOR DE SEBES
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Les + Outils WOLF
Paragem das lâminas em 0,02 segundos
para uma segurança máxima.
Lâminas duplamente aﬁadas e tratadas
com antiaderente, de perﬁl ondulado para
melhor aderência à sebe.
Desmultiplicação oferecendo um binário
de corte muito elevado, através de um
redutor de dois patamares (Ref. XF70 - XT70).

Graças a versão com bateria
Trabalho de forma autônoma.

Duplo movimento contrário das lâminas
para criar menos vibração (segundo
modelo).
Apara-sebes a bateria:
Possibilidade de adaptar uma bateria 36 V
(Ref. BA362) para uma autonomia de trabalho
até 30 min. Com o apara-sebes XTA60.
Extremamente maneável e leve.

69

Punho rotativo com apoio
de braço patenteado
que permite um melhor equilíbrio
para maior conforto em cada posição (Réf. XT60-XT70)
OX45

Comprimento das lâminas

XF60

XF70

novo

novo
XTE60

OX45

XF60

XF70

XTE50

45 cm

60 cm

70 cm

50 cm

Distância entre os dentes

450W

500W

16 mm

22 mm

novo

XT70

XTA60

70 cm

60 cm

/

Redutor duplo patamar

a bateria
(não incluída)

600W
27 mm

/

Punho rotativo

24 mm

700W

500W

600W

36V

29 mm

22 mm

27 mm

24 mm

manípulo traseiro
sim

/

manípulo dianteiro

manípulo traseiro

sim

/

sim

/

3,9 kg

4,7 kg

4,8 kg

3,1 kg
sem bateria

sim

Escudo de proteção
Peso

XT60
60 cm

XT70

elétrica

Energia
Potência

XT60

2,6 kg

4,7 kg

Acessórios em opção:
- Cabo exclusivo moldado que não se torce
- Nenhuma perda de potência
cabos especial jardim VV25 (25m) e VV50 (50m) ver página 44

4,8 kg

3,8 kg

Bateria amovível
36V-2,5Ah ião de lítio,
com carregador especíﬁco
(Ref. BA362)
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Os aparelhos motorizados
triturador BV
Triturador de grande capacidade, silencioso, rápido e
de rendimento elevado com um sistema de movimento
automático que permite cortar ramos com diâmetro até
4,5 cm, mas também folhas graças ao funil especíﬁco
e ao empurrador de resíduos.
1
2

1

FUNIL AMOVÍVEL
especíﬁco para folhagens, com
empurrador (segundo o modelo)

2

PEGA DE TRANSPORTE
(segundo o modelo)

3

SISTEMA DE CORTE
Um cortador para ramos e folhagem
ou disco rotativo com 2 lâminas
reversíveis (segundo o modelo)

4

BOTÃO DE COMANDO
(segundo o modelo)
Possibilidade de inversão do sentido
da rotação em caso de obstrução

5

CESTO DE RECOLHA RÍGIDO
45 litros ou saco de recolha
(conforme o modelo)

6

RODAS
Transporte fácil

3
4

70

5

6

Os +
Outils WOLF
Trituração ﬁna:
para uma compactação otimizada.
Interruptor de segurança:
Se o cesto de recolha do BVL28 se abrir,
o sistema de corte para instantaneamente.
A trituradora não arranca enquanto
o recipiente estiver aberto.

Sistema de corte

COMPACTO
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cortador
8 dentes

disco 2 lâminas
reversíveis
elétrica

Potência do motor

2,8 kW

2,1 kW - 230 V

Ø máx. ramos

4,5 cm

3,5 cm

92 dB(A)

103 dB(A)

Nível sonoro LwA

sim

Sobrecarga
de disjuntor

EFICÁCIA

RESÍDUOS DE PLANTAS

BV21

Energia

Equipamento

ALTO
RENDIMENTO

BVL28

cesto de recolha
funil amovível

saco de recolha

pega e rodas de transporte,
empurrador de resíduos
Peso

26 kg

20 kg

OTIMIZAÇÃO
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Os aparelhos motorizados
triturador BP
Para compactar eﬁcazmente ramagens
e resíduos de plantas até 4 cm de diâmetro
com a ajuda de um sistema de discos
com lâminas de utilização dupla.

1

CHAMINÉ DE ALIMENTAÇÃO
Grande capacidade
Abertura facilitada por uma alavanca

2

INTERRUPTOR DE SEGURANÇA
O sistema de corte para, se a
chaminé for aberta

3

BOTÃO
Ajuste da trituração segundo o tipo
de plantas

4

SISTEMA DE CORTE
Discos com lâminas de utilização
dupla: desbastador e aplainador

5

CHASSIS E ESTRUTURA
Inteiramente metálicos

6

PEGAS E RODAS
Transporte fácil

7

GRANDE CANO DE EJEÇÃO
Ejeção sem obstruções

1

2
3

4

71

5

6

BP24M: Triturador Pro

7

Sistema de corte

Multifuncional:
Sistema de corte patenteado com
2 entradas: chaminé de alimentação
vertical e entrada lateral para
introduzir ramos sem galhos.
Ajuste da trituração:
possibilidade de modiﬁcar a abertura
de ejeção, consoante o tipo de vegetais,
através de um manipulo.

BP21

BP24M

disco
com lâminas
de utilização
dupla

2 entradas disco
com lâminas
combinadas
de utilização
dupla
elétrica

Energia
Potência do motor
Ø máx. ramos
Rendimento
Nível sonoro LwA

2,1 kW - 230 V

2,4 kW - 230 V

3 cm

4 cm

até 180 kg/h

até 370 kg/h

104 dB(A)

110 dB(A)
sim

Sobrecarga de disjuntor
Equipamento
Peso

rodas de transporte
38 kg

53 kg

Acessório em opção:
- Cabo exclusivo moldado que não se torce
- Nenhum desperdício de potência
cabos especial jardim VV25 (25m) e VV50 (50m) ver página 44
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Os utensílios
permutáveis
para as suas árvores
Utensílios variados para fazer a manutenção de árvores
e arbustos sem escadas. Com um clique e graças a cabos
telescópicos, pode cortar, serrar sem esforço a partir do solo!

Clic !

As desbastadoras e a serra de poda
SERRA DE PODA OZM2
Pode todos os ramos sem limite de grossura com esta serra
de dentes cruzados. A lâmina muito dura beneﬁcia de um
triplo aﬁamento. Com o cabo telescópico ou com o manípulo,
pode a todas as alturas para dar nova vida às árvores.
Cabos aconselhados: ZMT1 - ZMT2 - Diâmetro de corte: mais de 40 mm
Existe em versão com corta-casca e com suporte para evitar a saída
da ranhura (Ref. OYM2)

72

DESBASTADORA ORIENTÁVEL OSVM2

DESBASTADORA ORM2

Esta desbastadora de cabeça orientável a 180º pode
adaptar-se a todas as suas necessidades
de corte mesmo nos locais mais inacessíveis.
As lâminas em aço antiaderentes
oferecem um corte
limpo e sem esforço,
até 4 metros de altura.

Corte facilmente os ramos das árvores ou arbustos
graças ao sistema de redução de esforços
por desmultiplicação. Muito robusto
e prático, assegura um corte limpo
e preciso até aos 4 metros
de altura. Estas
lâminas em aço
antiaderente são
estudadas para cortar
facilmente as madeiras
secas.
Equipada com um
sistema
de segurança.

Guia corda incluído.
Cabos aconselhados:
ZMT1 - ZMT2
Diâmetro de corte:
36 mm
Existe em versão
corte bigorna
para a madeira seca
(Ref. ORVM2)

*mediante condições

Guia corda
incluído.
Cabos
aconselhados: ZMT1 - ZMT2
Diâmetro de corte: 38 mm

Corte justo

Corte bigorna

Para saber mais:
Corte justo ou corte bigorna,
não hesite mais:
p. 77
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Os colhedores de frutas e outros
GANCHO RTM
Um gancho multifunções que ajuda a apanhar
a fruta, sustentar os ramos demasiado pesados
ou ainda separar os ramos cortados.
Equipado com um sistema de segurança.

Nenhum ramo ﬁca fora
de alcance graças ao
cabo telescópico.

Cabos aconselhados:
ZMT1 - ZMT2

73

ENROLADOR AUTOMÁTICO ZSM

COLHEDOR DE FRUTA SBM

Indispensável para as desbastadoras ﬁxadas aos
cabos telescópicos, este enrolador automático
permite manter o corte ao alcance da mão.
Serve igualmente de apoio ao corpo, para melhor
conforto durante o corte. Contém 4 m de corda.

Com um cabo telescópico, é muito útil para apanhar
fruta muito alta sem escada. Com inclinação variável,
mantenha uma posição de trabalho natural! Equipado
com uma làmina aﬁada para cortar o caule da fruta
e com um saco com 20 cm de profundidade.
Sistema de segurança para trabalho em altura

Cabos aconselhados:
ZMT1 - ZMT2

Cabos aconselhados:
ZMT1 - ZMT2

PERMUTÁVEL

COLHER

MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES
CONFORTO
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SEGURANÇA
PRECISÃO FACILIDADE

Para saber mais:
O conceito:
A gama completa:
Os cabos:

p. 12 - 13
p. 96 - 97
p. 96
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Que tipo de poda para o seu jardim?
O tamanho das plantas depende das espécies, das estações,
mas sobretudo das suas necessidades. Um passeio pelas
práticas generalizadas para ter um jardim à sua medida!

A PODA ESTÉTICA
Diz principalmente respeito às plantas utilizadas na arte topiária ou nas sebes
ornamentais e é feita 2 a 6 vezes por ano, segundo a rapidez de crescimento
das espécies. Para as espécies de folhas persistentes, o ritmo ideal é de
uma poda em abril e uma poda em agosto. O instrumento ideal?
Uma tesoura de podar leve e ﬁna para um trabalho preciso.

A PODA DE REJUVENESCIMENTO
74

É feita a cada oito ou dez anos para controlar o vigor das árvores ou de
arbustos que suportem bem podas drásticas. Este tipo de poda permite
limitar a expansão das sebes de teixos e de enfraquecer as espécies lenhosas
(ciprestes, salgueiros, cornizos, etc.). Favorece a ﬂoração de ramos mais
jovens e coloridos, portanto também mais decorativos. Uma desbastadora
ou uma serra são os indicados para esta tarefa.

A PODA DE MANUTENÇÃO
Tem por ﬁnalidade suprimir regularmente as partes secas ou doentes, bem
como rebentos inúteis que crescem no tronco ou nos ramos que vão ﬁcando
verdes. A poda de manutenção alivia as plantas e permite-lhes ganhar força
e beleza. Utilize uma tesoura de podar ou uma podadora, segundo o tipo de
planta.

A PODA DE FLORAÇÃO
Indispensável a certas espécies para ﬂorirem com abundância, esta poda é
feita com um instrumento prático do tipo tesoura de poda, logo após a ﬂoração
para permitir o desenvolvimento harmonioso das plantas. Atenção, certos
arbustos podam-se no ﬁnal do inverno porque ﬂorescem melhor em ramos
novos.

PRECAUÇÕES CIRÚRGICAS
Se tem que podar várias árvores ou arbustos, limpe e desinfete os seus
instrumentos de cada vez que o ﬁzer. Evitará, assim, a propagação de doenças
no seu jardim. Depois da poda aplique um tratamento especiﬁco ou resina
cicatrizante sobre os cortes mais importantes.
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Os instrumentos manuais
tesouras para sebes e buxo
Combinando desempenho e conforto, estas tesouras permitem podar
facilmente as suas sebes ornamentais.

TESOURA PARA SEBES CONFORTO OHC

TESOURA PARA BUXO OHB

Equipada com pegas ergonómicas em madeira torneada,
com lâminas de dois gumes de 19 cm e com um entalhe
especial para cortar ramos, esta tesoura oferece eﬁcácia
e conforto no corte.

Concebida para ser prática e eﬁciente, esta
tesoura garante um corte limpo e preciso.
As lâminas em aço temperado proporcionam
grande resistência. Os suportes antichoque
protegem os braços durante o corte.

Diâmetro de corte: 10 mm
Existe também em versão 12 mm (Ref. OHP)

Diâmetro de corte: 8 mm

75

TESOURA PARA SEBES TELESCÓPICA
OH75T

TESOURAS PARA SEBES PREMIUM
OHL

Com cabos telescópicos de 75 a 95 cm, prepare as suas
sebes à sua maneira. As lâminas em aço temperado,
ligeiramente curvadas, têm tratamento anticorrosivo
e antiaderente.

Leve e maneável, esta tesoura tem pegas em
alumínio forjado cobertas por material de conforto.
Têm um lubriﬁcador patenteado integrado e é ideal
para cortar buxo e pequenas sebes.

Diâmetro de corte: 12 mm

Diâmetro de corte: 12 mm

Lubriﬁcador
patenteado integrado,
para maior longevidade
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Os utensílios manuais
CUT

podadoras

Estas podadoras de nova geração oferecem um conforto de utilização
otimizado. A inovação POWERCUT, com o seu engenhoso sistema de
desmultiplicação de potência, permite reduzir o esforço de corte.
1

LÃMINAS
Em aço, com tratamento anticorrosivo
e antiaderente (revestimento PTFE)
corte tipo bigorna ou justo

2

APERTO DAS LÂMINAS
Parafuso de ajustamento rápido

3

SISTEMA POWERCUT
Para facilitar o corte
(segundo modelos)

4

DISPOSITIVO ANTICHOQUE
Para maior conforto

5

CABOS ALUMÍNIO
Plano mais leve

6

PEGAS ERGONÓMICAS
Para melhor aderência

1
2

REVESTIMENTO PTFE

ANTIADERENTE / ANTICORROSIVO

3
4

76

5

CORTE JUSTO
CORTE BIGORNA

CONFORTO

*mediante condições

6

INOVAÇÃO POWERCUT ERGONÓMICAS
TELESCÓPICAS
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Podar as árvores é um verdadeiro
prazer com as podadoras POWERCUT.
Não vale a pena forçar.

Os + Outils WOLF
Sistema POWERCUT
Uma inovação que permite a todos os
jardineiros podar as árvores e os arbustos
com grande facilidade. O esforço de corte
é consideravelmente reduzido e oferece
um verdadeiro conforto na utilização.
Leves e ergonómicas, estas podadoras são
igualmente ultra planas para cortar mais
perto dos troncos ou dos ramos sem os
daniﬁcar.

77

Corte bigorna

Corte justo

Corte justo para a madeira verde,
ou corte bigorna para a madeira seca,
ninguém lhe resiste, estas podadoras
podem cortar todos os ramos
até 50 mm de diâmetro.

OS530

OS630

OR650

OS750

OR750

OS900T

OR900T

justo

bigorna

justo

bigorna

justo

bigorna

madeira verde

madeira
seca

madeira
verde

madeira
seca

madeira
verde

madeira
seca

Tipo de corte
Utilização
Capacidade de corte Ø

30 mm
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35 mm

53 cm

40 mm

/

45 mm

50 mm

75 cm

65 a 90 cm

1,3 kg

1,5 kg

sim
63 cm

0,8 kg

Peso
Telescópico

OS650

não

Sistema de desmultiplicação
Comprimento do utensílio

OS550

/

55 cm

65 cm

1 kg

1,1 kg

1,2 kg

/

/

/

/

/

sim

sim
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Os utensílios manuais
CUT

Vara podadora telescópica

Simplicidade e performance estão reunidas nesta vara que permite desbastar até 6 metros
de altura. Os ramos pequenos assim como os mais grossos não lhe resistem.
REVESTIMENTO PTFE

1

NOVO

1

LÂMINAS
Em aço, tratamento anticorrosivo
e antiaderente (revestimento PTFE).
Corte justo. Diâmetro de corte: 32 mm

2

CABEÇA DE CORTE
Orientada a 225°. Por dentado + bloqueio
de segurança através de um manípulo

3

TELESCÓPICO
Pega telescópica por encaixe automático.
De 2 a 4 metros

4

PEGA DE CORTE CENTRAL
Pega central «2 em 1». Corte rápido
ou corte potente (desmultiplicação de
potencia)

5

PEGA DE CORTE BAIXA
Pega baixa para cortar até 6 m
de altura (em versão telescópica)

ANTIADERENTE / ANTICORROSIVO

2

CUT
Engenhoso sistema de
desmultiplicação de potência.
Permite reduzir o esforço
de corte

3

78
Modelo: OS4000

Pegas
4

em

Os + Outils WOLF

Corte rápido
(ramos pequenos)

Corte potente
(ramos grossos)

Corte nítido e fácil
Graças ao tratamento das
lâminas.
5

*mediante condições

Pega 2 em 1
Para cortar rapidamente os
pequenos e grandes ramos sem
esforço suplementar.
+ Pega em baixo da
ferramenta

TECNOLOGIA CORTE JUSTO

POWERCUT PODAR
EFICÁCIA
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T

Os
utensílios
manuais
tesouras
de podar

Concebidas para oferecer um alto desempenho de corte durante muitos anos, as tesouras
de podar NEOFLEX possuem uma mola integrada e lâminas com tratamento anticorrosivo.
Adaptam-se perfeitamente aos esquerdinos assim como aos destros.
1

REVESTIMENTO PTFE

2

1

LÂMINAS
Em aço, tratamento anticorrosivo
e antiaderente (revestimento PTFE).
Corte justo ou bigorna

2

CABEÇA DE CORTE
Orientada a 30 º para preservar
as articulações
Botão de bloqueio fácil

3

FECHAR DAS LÂMINAS
Parafuso de ajustamento rápido

4

MOLA INTEGRADA
Nas pegas para reduzir
o esforço e dar maior
potência ao corte

5

PEGAS ERGONÓMICAS
Adaptam-se perfeitamente tanto
aos destros como aos esquerdinos.
Resistência ao deslizamento.
Revestimento conforto “soft-grip”.

ANTIADERENTE / ANTICORROSIVO

o

3
.

4
5
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Os + Outils WOLF

O sistema de mola
integrado permite
reduzir o esforço de
corte e evita a perda
da mola.

O revestimento em PFTE preserva
as lâminas do desgaste e da
corrosão, para maior e mais
duradoura eﬁcácia.

OG100

OG200

Capacidade de corte

Peso

bigorna
madeira seca

18 mm

22 mm

25 mm

material sintético, grip revestido
médio (M)
190 g

200 g

grande (L)

médio (M)

grande (L)

210 g

200 g

210 g

Para saber mais:
Corte justo ou corte
bigorna, não hesite mais: p. 77

OF300

justo

Pegas
Tamanho da mão

OF200

madeira verde

Tipo de corte
Utilização

OG300

*mediante condições

Um sistema de regulação do
fecho das lâminas e um apoio
antiderrapante para o polegar.
Além disso, os manípulos
superiores e inferiores estão
revestidos com um “grip”
antiderrapante
(segundo o modelo).

NOVA
GERAÇÃO

CONFORTO

INOVAÇÃO NEOFLEX
POTÊNCIA ERGONÓMICAS
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Os utensílios manuais
tesouras de podar, tesouras e serras
Materiais resistentes, sistemas inovadores, pegas ergonómicas:
na Outils WOLF o corte é notável, confortável e duradouro.

As tesouras de podar
CLÁSSICA OGP

ALUMÍNIO OGA

Eﬁcaz, esta tesoura de poda de lâminas curvas e aﬁadas,
permite o acesso aos ramos mais densos.

O sistema de mola integrado protege a mola e reduz
o esforço de corte. As lâminas em aço temperado
têm tratamento antiaderente e anticorrosivo.

Diâmetro de corte: 18 mm

Diâmetro de corte: 25 mm
Existe em versão corte bigorna (Ref. OFA)

80

ABERTURA VARIÁVEL OGAN

ALUMÍNIO FORJADO OGAT

O sistema de abertura variável com três posições permite
adaptar a tesoura ao tamanho das suas mãos e às
plantas a cortar. Com pegas ergonómicas em alumínio
forjado e uma contra lâmina ﬁna que oferece uma grande
precisão de corte.

As pegas rotativas e ergonómicas desta tesoura
acompanham os seus gestos enquanto procede à
poda para evitar fricção e fadiga. A contra lâmina
ﬁna oferece uma grande precisão.
Diâmetro de corte: 30 mm

CONFORTO

TECNICIDADE

EXCLUSIVIDADE

*mediante condições

Diâmetro de corte: 30 mm

DESEMPENHO

INOVAÇÃO
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ABERTURA VARIÁVEL OGAS
As pegas desta podadora estão cobertas
com um revestimento antiderrapante.
As lâminas são em aço muito duro,
permutáveis e ajustáveis ao nível do fecho.
Diâmetro de corte: 21 mm

Pegas
ergonómicas
em alumínio
forjado:
robustez
e leveza.

Existe em versão tamanho L,
diâmetro de corte 25 mm (Ref. OGAL)

Lubriﬁcador
integrado
para um
esforço
menor e
maior
durabilidade.

81

As tesouras e as facas-serra
TESOURAS UNIVERSAIS RAX

FACA-SERRA ORK

Flores, papel, cartão, ﬁo, corda, arame: esta
tesoura polivalente é a companheira de todas
as pequenas atividades. As lâminas em aço
inoxidável possuem um entalhe especial
para o arame.

Com lâmina ﬁxa de 15 cm em aço SK4
japonês e pega ergonómica em ABS,
esta faca-serra dobrável serrilhada
sem travão oferece um corte fácil,
preciso e duas vezes menos demorado.
Existe em versão 27,5 cm.
com estojo (Ref. OFK)

Para saber mais:
Corte justo ou corte
bigorna, não hesite mais: p. 77
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A manutenção
A melhor maneira de tratar da manutenção
do exterior? Escolher o que de melhor
há em utensílios para o ajudar!

82
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UTENSÍLIOS PERMUTÁVEIS
84 Para a casa
85 Para o terraço, pátio, varanda
87 Para passeios
88 Para o inverno
83

PRODUTOS
COMPLEMENTARES
89 Espalhador, suportes para utensílios…

Segredos de jardineiro
86 Manter tudo limpo!
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Os utensílios
permutáveis
para o lar
Para qualquer manutenção em sua casa, em altura ou ao nível
do chão, nada mais fácil com os utensílios permutáveis.

Clic !

SET LIMPEZA SETNFM

VASSOURA ANGULAR UBAM

Composto por um forro de esponja
amovível, por um rodo de borracha
e por um cabo, estes utensílios
orientáveis a 110º permitem limpar
os vidros à sua mão ou em altura.

Varandas, algerozes, beirais:
esta vassoura, de cerdas
ﬂexíveis e cabeça
orientável a 180º utiliza
se tanto no interior como
no exterior para limpar
todos os ângulos!

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZMT1 - ZMT2

Cabos aconselhados:
ZMT1 - ZMT2

84

VASSOURA UBM25

Esta pá muito resistente em Xenoy é
orientável e pode suportar até 3 kg de
detritos. Não precisa mais de se baixar
para apanhar o lixo (punho incluído ZM02).

Em material sintético e assimétrico, esta
vassoura foi concebida para os trabalhos do
exterior e mais especiﬁcamente para varrer os
degraus de escadas, regos e passagens estreitas.

Cabos aconselhados: ZM02 - ZM30 - ZM100

Cabos aconselhados: ZM100 - ZM140 - ZMA140

*mediante condições

PÁ ORIENTAVEL PXM

LEVEZA

MANEABILIDADE
ALTURA
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Os utensílios
permutáveis
para terraços, pátios, varandas
Estas vassouras permutáveis são práticas e maneáveis
qualquer que seja a superfície a limpar.

Clic !

VASSOURA TERRAÇO UBM30
Concebida para a manutenção de terraços
e pátios, esta vassoura de 30 cm com cerdas
ultrarresistentes é muito maneável.
Cabos aconselhados: ZM140 - ZMA140
Existe em versão 40 cm
(Ref. UBM40)

Eu limpo tudo
num instante
com os utensílios
permutáveis.

85

VASSOURA RODO UBM45

VASSOURA FLEXÍVEL UBSM

Um rodo de borracha e uma escova num só
utensílio! Prática para limpar superfícies lisas e
remover a água e sujidades difíceis num instante.
Filete sintético duplo em borracha com 43 cm de
largura para um chão limpo e impecável.

Muito larga e maneável, esta vassoura
de cerdas macias com 40 cm é ideal
para a limpeza quotidiana dos seus
interiores ou da sua varanda ao mesmo
tempo que protege o chão.

Cabos aconselhados:
ZM150 - ZMA150 - ZM170

Cabos aconselhados:
ZM140 - ZMA140

Para saber mais:
O conceito Multi-Star:
A gama completa:
Os cabos:

p. 12 - 13
p. 96 - 97
p. 96

CONFORTO EXTERIOR
PERMUTÁVEL
INTERIOR
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Segredos
de

o
r
i
e
n
i
jard

Manter tudo limpo!
Por vezes é bom recordar: uma casa bem cuidada
conserva todas as suas qualidades, tanto estéticas como
energéticas, durante mais tempo. E, como no jardim,
o importante é adaptar-se a cada estação.

PRIMAVERA: TUDO COMEÇA
As nossas avós aproveitavam esta estação para fazer uma grande limpeza
geral: um exemplo a seguir! Procure as suas vassouras para dar um ar novo
às áleas e aos terraços. Enxote poeira, humidade, bolor antes da chegada
do verão.

VERÃO: O RITMO MANTEM-SE
86

Trabalhar? No verão? Que ideia tão curiosa ! No entanto, este período
é o mais propício para trabalhos no exterior. Entre as pinceladas,
as reparações diversas e os vários projetos, a sujidade vai incrustar-se
em todo o lado. Resista ao apelo da cama de rede e passe por todos
os recantos acompanhado por instrumentos especializados.

OUTONO: DÁ-SE TUDO POR TUDO
No outono, a luta contra a poeira e a sujidade não tem descanso! O inimigo
número 1? As folhas que podem entupir calhas e as grelhas de ventilação
da sua casa. Conselho: para evitar acidentes, muna-se com utensílios
adaptados e cabos telescópicos para maior segurança

INVERNO: NÃO HIBERNE
Esta estação é uma das mais difíceis para a casa. Um conselho: não deixe de
fazer a manutenção dos seus espaços exteriores, mesmo se a temperatura
exterior for baixa. Porque, se for negligente, os danos na primavera poderão
ser grandes.

EQUIPE-SE!
Face às intempéries, o exterior da sua
habitação pode ser rudemente posto à
prova. Para uma manutenção eficaz com
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tarefa facilitada, escolha utensílios com bom
desempenho, claro, mas que também sejam
confortáveis e resistentes.
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Os utensílios
permutáveis
para passeios e lagos
Passeios, caminhos e lagos impecáveis que farão
os seus vizinhos sonhar.

Clic !

ESCOVA PARA JUNTAS FBM

RASPADOR FKM

Esta escova metálica para juntas,
com 3 ﬁadas de pelos em metal, permite
remover facilmente as ervas daninhas
ou musgos da calçada ou rebordos.
Limpe sem ter que se baixar preservando
o meio ambiente.

Em aço galvanizado e envernizado,
remove com eﬁcácia os musgos e
ervas daninhas que crescem entre as
lajes, nos pavimentos ou ao longo dos
rebordos. O ângulo direito reforça a
eﬁcácia e isso numa só passagem.

Cabos aconselhados: ZM150 - ZMA150

Cabos aconselhados:
ZM02 - ZM30 - ZM100

Descubra a recarga para a escova,
para maior duração
(Ref. FBMR)

87

VASSOURA CANTONEIRO UBCM40
Mais ﬁna e mais manejável com uma base em madeira,
ﬁbras PVC rígidas e muito robustas, esta vassoura
cantoneiro de 40 cm é indispensável à manutenção de
todas as superfícies difíceis (canteiros, caves, áleas…),
No exterior ou no interior, usa-se sempre, mesmo
para limpar a neve no inverno.
Cabo aconselhado: ZM170

MANEÁBILIDADE

EFICÁCIA

*mediante condições

UTENSÍLIOS INDISPENSÁVEIS
LIMPAR MANTER
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Os utensílios
permutáveis
para o inverno
Faça a manutenção dos seus exteriores com apenas
um gesto, mesmo no inverno.

Clic !

1
1

PÁ
Em polipropileno de alta resistência,
com reforço de nervuras para maior
estabilidade.
Apoia-pé (segundo modelos)

2

PAREDES LATERAIS
Para evitar que a neve caia na altura
do degelo

3

LÂMINA EM METAL
Para maior eﬁcácia

2

3
88

Os +
Outils WOLF
O quebra-gelo ajuda a remover o gelo
que se acumula nos caminhos
e superfícies pavimentadas,
sem esforço e sem ter que
se baixar graças a um
cabo apropriado.

A grande
capacidade desta
pá permite limpar
uma entrada com
menor esforço.

pás para a neve
PNAM45
Utilização

FACILIDADE DESOBSTRUIR

ROBUSTAS E LEVES
PROTEGER LIMPAR A NEVE
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Caraterísticas

Cabos aconselhados

PNM42

quebra-gelo
PNM55

limpar a neve em todas as superfícies
em alumínio
largura 45 cm

em polipropileno em polipropileno
largura 42 cm
largura 55 cm
ZMA140 - ZMA150

FGM
retirar o gelo
lâmina
extra dura
largura : 15 cm
todos
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Os produtos
complementares
para a manutenção
Acessórios indispensáveis
para arrumar os utensílios,
deitar sal nas passagens no
inverno ou simplesmente
transportar a mangueira de
rega com facilidade, todos estes
produtos irão facilitar a tarefa.

89

SUPORTE DE PAREDE UTM
Perfeito para otimizar a arrumação dos utensílios
manuais e cabos na cave, garagem ou abrigo
de jardim.

Na cave, garagem
ou abrigo de
jardim. O suporte
de parede permite
uma poupança
de espaço
considerável.

ESPALHADOR
PORTÁTIL WEP

ENROLADORA MÓVEL
WS50- WS80

Para fertilizantes, sal para
remoção de neve e sementes.
Com botão regulador
do caudal de
espalhamento.

Esta enroladora galvanizada
resiste aos raios ultravioletas
e à corrosão.

Largura de dispersão:
de 0,5 a 2,5 m
Conteúdo: 3 l
Alimentação:
4 pilhas LR06 1,5 V AA (não fornecidas)
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Existe em 2 versões:
Capacidade mangueira 50 m (Ref. WS50)
Capacidade mangueira 80 m (Ref. WS80)
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O equipamento
Quando se tem a mão verde, é preciso saber
preservá-la! Use luvas, aliando a segurança
ao conforto, para trabalhar em qualquer época
e em quaisquer condições

90
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EQUIPAMENTO
92 Luvas

91
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O equipamento pessoal
as luvas
Cada par de luvas corresponde perfeitamente às necessidades dos jardineiros e
alia o conforto à segurança (Certiﬁcadas Norma ISO 9001).

Manutenção dos espaços exteriores
CONFORTO & TACTEIS

NOVO

Especialmente concebidas para estar sempre
conetado !
Tirar uma foto, atender uma chamada
sem retirar as luvas é agora possível.
Malha revestida com espuma nitrilo,
muito confortáveis e macias para todas as
tarefas de jardinagem, bricolage, poda ou
arrumações…
Composição: malha de poliamida e poliéster,
espuma nitrilo, punho com borda elástica.
Tamanhos disponíveis:
7 (Ref. GCT7) - 8 (Ref. GCT8) - 9 (Ref. GCT9)

Tecnologia táctil
(tablet, telefone,…)

92

ROSEIRA GRS

SILVAS & FITO GRC

SEGUNDA PELE GSP

Confortáveis e ﬂexíveis, estas luvas
em malha poliamida revestida de
latex ¾ “Crinckle” são perfeitas
para todos os pequenos trabalhos
de exterior como a limpeza, a
remoção de ervas daninhas, etc.

Estas luvas protegem duplamente as
suas mãos:
o latex de crepe impede os espinhos
de atravessarem o tecido e o seu
comprimento permite usar produtos
ﬁtossanitários com toda a segurança.

Estas luvas preservam as suas
mãos em todos os pequenos
trabalhos de jardinagem e de
apanha de ervas daninhas. São
de malha poliamida embebida de
espuma de poliuretano sem DMF.

Composição: malha poliamida,
revestida ¾ latex, punho elástico

Composição: latex, manga em crepe,
suporte algodão interlock, cores
vermelho e cinzento, comprimento 30 cm

Composição: malha poliamida,
revestimento de espuma de poliuretano
sem DMF, punho em malha elástica

Tamanhos disponíveis:
8 (Ref. GRC8) - 9 (Ref. GRC9)
10 (Ref. GRC10)

Tamanhos disponíveis:
7 (Ref. GSP7) - 8 (Ref. GSP8)
9 (Ref. GSP9)

Tamanhos disponíveis:
6 (Ref. GRS6) - 7 (Ref. GRS7)
8 (Ref. GRS8) - 9 (Ref. GRS9)

SEGURANÇA
ALTA GAMA

CONFORTO

ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO

INOVAÇÃO
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QUALIDADE PROFISSIONAL
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Grandes trabalhos e inverno
MULHER GFC

FLORESTAL GCC

Perfeitamente adaptadas a manipulações ﬁnas
e a trabalhos de precisão, estas luvas de jardim
protegem as suas mãos permitindo uma grande
liberdade de movimentos.

Estas luvas ﬂorestais, altamente resistentes ao atrito,
são perfeitas para trabalhos de manutenção e exploração
madeireira, e isto até mesmo em ambientes húmidos,
graças ao seu tratamento de impermeabilização.

Composição: ﬂor de bovino impermeável, costas em jersey
e elástico no pulso

Composição: crosta de couro impermeável e aperto elástico
no pulso

Tamanhos disponíveis:
6 (Ref. GFC6) - 7 (Ref. GFC7) - 10 (Ref. GFC10)

Tamanhos disponíveis:
8 (Ref. GCC8) - 9 (Ref. GCC9) - 10 (Ref. GCC10)

TODOS OS TRABALHOS GCF

INVERNO GCH

Suaves e robustas, estas luvas para todos os
trabalhos são dotadas de um acabamento bordalateral para evitar a intrusão de corpos estranhos.
Impermeáveis, também impedem a penetração da
água.

Estas luvas de inverno em couro com forro 100%
lã de algodão oferecem uma excelente liberdade
de movimentos e protegem do frio. Impermeáveis,
permitem trabalhar em tempo de neve ou de chuva.
O punho-manga com 10 cm cobre ou pode cobrir
a manga de um casaco para não deixar entrar o frio.

Composição:
ﬂor de bovino impermeável, borda-lateral protetora
Tamanhos disponíveis:
8 (Ref. GCF8) - 9 (Ref. GCF9) - 10 (Ref. GCF10)

Composição:
ﬂor de bovino hidrófugo com punho-manga de 10 cm,
totalmente forradas com moletão de algodão

93

Tamanhos disponíveis:
8 (Ref. GCH8) - 9 (Ref. GCH9) - 10 (Ref. GCH10)

Conforto e técnica
PREMIUM GPR

MOTOR GAM

Com os seus materiais técnicos, sua banda auto
ﬁxante, e seus reforços macios, esta luva premium é
respirável, impermeável, resistente aos rasgões e de
fácil manutenção.

Estas luvas foram especialmente concebidas para
absorver uma parte das vibrações emitidas pelos
aparelhos motorizados. Os seus reforços em ﬂor de
couro e em espuma dão proteção e ﬂexibilidade.

Composição: tecido técnico com reforços, punho em
neopreno

Composição: neopreno e tecido técnico, palma reforçada
em ﬂor de couro e punho em neopreno

Tamanhos disponíveis:
9 (Ref. GPR9) - 10 (Ref. GPR10)

Tamanhos disponíveis:
8 (Ref. GAM8) - 9 (Ref. GAM9) - 10 (Ref. GAM10)
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GUIA
A escolha nunca foi tão simples !
Relva, terra, poda ou manutenção…
todos os utensílios de sonho
para um trabalho bem feito.

94
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GUIA PRODUTOS
96 Utensílios permutáveis
98 Corta-relvas

95
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Utensílios
permutáveis
Clic !

Os cabos e resumo MULTI-STAR

Acabou-se a desordem: cada utensílio encaixa em todos os cabos, ﬁxos
ou telescópicos, em madeira ou em alumínio, curtos ou compridos.
Encontre o cabo que melhor lhe corresponde e desfrute de um conforto incomparável.

Cabos de madeira
Em freixo selecionado sem nós, estes cabos são muito apreciados para
trabalhar a terra. Existem com comprimentos diferentes (de 1 a 1,70 m)
para melhor conforto na utilização e para evitar ter que se curvar.

Cabos sintéticos e alumínio
Vão de 16 cm a 1,5 metros. Os cabos em alumínio com revestimento
plastiﬁcado são robustos e são usados principalmente nos trabalhos de
exterior. O de 16 cm para trabalhar nos espaços pequenos, os de 1,5 metros
para a manutenção dos espaços exteriores ou para o jardim, são cabos
muito robustos e resistentes a todas as condições meteorológicas.
As pegas “D” são aconselhadas em trabalhos que exigem força e precisão.

96

Cabos telescópicos
Reguláveis de 1,70 a 4 metros, os cabos telescópicos em alumínio
permitem que faça a manutenção das árvores ou dos beirais dos telhados
mantendo os pés ﬁrmes na terra.

CABOS

Material
Tipo de cabo

ZM30

ZMAD

ZMAD2

ZM100

ZM140

ZMA140

ZM150

ZMA150

ZM170

ZMT1

ZMT2

16 cm

26 cm

80 cm

120 cm

100 cm

140 cm

140 cm

150 cm

150 cm

170 cm

170
a 300 cm

220
a 400 cm

Alumínio

Freixo

Alumínio

Freixo

Sintético

Alumínio

Ergonómico

Pega D

PERMUTÁVEIS

Freixo

Alumínio

Fixo

ROBUSTOS

Telescópico

*mediante condições

Comprimento

ZM02

ERGONÓMICOS INOVADOR
QUALIDADE

POR MEDIDA
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ÂNGULO DE CORTE
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RELVADO
UAM50

UCM

Vassouras
UFM
UGM60

UEM

UIM

PGM50

ZM150
ZMA150

ZM140
ZM150

Escariﬁcadores, cortador de bordas, etc.
IWM
RMM
UGM30
URM30

Páginas
42 - 43
ZM140 - ZMA140

Cabo(s)
aconselhado(s)

ZM150
ZMA150
ZM170

ZMAD

ZMAD
ZMAD2

ZM170

TERRA (horta)
Garras e sachos
BEM
BIM

BAM

IEM

DSM19

ZM150
ZMA150

ZM140
ZMA140

Ancinhos
DRM30
DRM35

DOM40

Páginas
50 - 51 - 52
ZM140 - ZMA140

Cabo(s)
aconselhado(s)

ZM170

TERRA (horta)
Sacholas, capinadores e mondadoras
GSM16
GYM15
HOM15
HUM15 HWM15

ILM

Amontoador, semeadora, etc.
IMM
ECM
JAM20
DAM15

RFM

Páginas
50 - 51 - 52
ZM150 - ZMA150

Cabo(s)
aconselhado(s)

LAM

LBM

LCM

ZM140 - ZMA140
ZM150 - ZMA150

ZM140
ZMA140

TERRA (pequenos espaços)
Utensílios especiais para pequenos espaços
LDM
LFM
LJM
LLM
LNM

ZM150
ZMA150

ZM170

LPM

LUGM

ZM150
ZMA150

Estojos
BT41
BT51

Página
57

97
ZM02 - ZM30 - ZM100

Cabo(s)
aconselhado(s)

ZM02
ZM30

incluídos: ZM30

CORTE
ORM2

Garras e sachos
ORVM2
OSVM2
OYM2

OZM2

Colhedores de frutas, gancho, etc.
RTM
SBM
ZSM

Páginas
72 - 73
ZMT1 - ZMT2

Cabo(s)
aconselhado(s)

ZMT1 - ZMT2

MANUTENÇÃO (casa, pátios, etc.)
UBM25

UBM30

UBM40

UBSM

Vassouras, pás, raspadores
UBM45 UBCM40
PXM

SETNFM UBAM25 FBM/FBMR

FKM

Páginas
84 - 85 - 87
Cabo(s)
aconselhado(s)

ZM100
ZM140
ZMA140

ZM140 - ZMA140

ZM150
ZMA150
ZM170

ZM150
ZM170

ZM02
(incluídos)
ZMAD

ZMT1 - ZMT2

ZM150
ZMA150

ZM02
ZM30
ZM100

MANUTENÇÃO (inverno)
FGM

Pás, quebra-gelo
PNAM45 PNM42

PNM55

O conceito MULTI-STAR:

Página
88
Cabo(s)
aconselhado(s)
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Para saber mais:
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Escolher bem a sua
máquina de cortar relva
Resumo
A compra de um corta-relvas não se faz de ânimo leve: trata-se de encontrar o modelo ideal
que irá transformar o trabalho de manutenção do seu relvado numa tarefa simples e agradável.
Com a média de um corte por semana na temporada alta, é importante escolher o modelo
adequado ao seu tipo de terreno.

Corta-relvas manual:
Indicado para as pequenas superfícies, para um
corte ecológico e silencioso em plena liberdade.

Corta-relvas elétricos:
Limpos e económicos, indicados para terrenos
pequenos, de fácil utilização e manutenção.

98

Corta-relvas térmicos:

Créditos fotográﬁcos: Thinkstock, Shutterstock, Fotolia e Outils WOLF

De grande autonomia, indicados para as superfícies
médias e grandes. Cada modelo tem vantagens
especíﬁcas.

Tratores corta-relvas:
Indicados para grandes áreas. Compactos
e agradáveis de conduzir, para um trabalho
com conforto e economia de tempo.

TRATOR
CORTA-RELVA

CORTA-RELVAS

Para saber mais:
As vantagens Outils WOLF:
O seu corta-relvas visto à lupa:
Os corta-relvas série RM:
Os corta relvas, utilização:
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*sujeitos a condições.
Acompanhamento em peças sobresselentes
5 a 12 anos apos paragem do fabrico da maquina
consoante os modelos
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SUPERFÍCIE DE CORTE

utilização aconselhada

Manual

30°

32

19

30°

34

19

30°

37

19

30°

40

19

30°

37

21

30°

37

21

30°

41

21

30°

41

21

30°

46

23

15°

42

23

15°

42

23

15°

46

29

10°

46

25

10°

41

25

10°

46

25

10°

46

25

20°

46

25

10°

53

25

20°

53

28

20°

51

T51XP

28

20°

51

RT46K3

26

20°

46

26

20°

46

27

20°

53

27

20°

53

35

20°

51

31

10°

80

31

10°

80

A80K

31

10°

80

A80PROK

32

10°

80

33

10°

85

N34M
N37M

RECOLHA

4000 m2

19

3000 m2

RECOLHA

N32

2500 m2

38

2000 m2

30°

1500 m2

16

1200 m2

EJEÇÃO

H38C

1000 m2

Largura
de
corte

800 m2

Grau
de
inclinação

500 m2

N°
pagina

300 m2

Técnica de
corte

200 m2

utilização possível

RECICLAGEM

Elétrico

N40M

EJEÇÃO

N37BPE
RM37PE

em

RM41E
MULCHING

RM41PE
RM46PE
N42PB
N42B

RECOLHA

EJEÇÃO

RECOLHA
RECICLAGEM

CORTA - RELVAS

EJEÇÃO

N46B
PBT

RECOLHA

99
RM41B
RM46B

A gasolina

RM46BF
RM46EB
RM53B

em
MULCHING

RECOLHA

EJEÇÃO

RM53CF
T51BP

RT46H3
RT53X1

RECOLHA
PRO

em
PRO

RT53K3

F51B

ROÇAR

A gasolina

TRATORES
CORTA-RELVAS

A80B
A80H
RECOLHA

A80KM
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CORTA -RELVAS • E Q U IPAM E NTO DE JAR DINAG E M
w w w. o u t i l s - w o l f. c o m
WOLF JARDIM - Utensílios para jardim,
Lda. Rua da Mata National - Armazém n°5 - Vinagreiro - Pousos - 2410 LEIRIA
Tel.: 244.802.090 – Fax: 244.802.066
Contribuinte n° 501 985 310
Com procupação constante de melhorar os seus produtos a Sociedade Outils WOLF reserva se o direito de modiﬁcar, quando assim o entender, as especiﬁcações
dos modelos apresentados, disponíveis em função dos stocks. Fotos e ilustrações apresentadas a titulo de indicação. Sob reserva de erro de tipograﬁa.
Para a sua segurança e para uma utilização óptima dos aparelhos, recomendamos que leia atenciosamente o manual de utilização. CRC de Leira n° 4996 FLS 2 LIVRO.
Impresso Outils WOLF 0117 - Impresso Quad/Graphics
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