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SGS 18 LTX Q / POWERMAXX SGS 12 Q / RSG 18 LTX 15
Corte, limpeza, manutenção: novos corta-sebes e aparador de relva
sem fio, e pulverizador tipo mochila Metabo
• Uma ferramenta, duas aplicações: os corta-sebes
podem ser convertidos em aparadores de relva apenas
com um movimento de mão
• Topiaria de sebes muito precisa e potente, orlas de
relvados limpas
• Pulverizador tipo mochila sem bombagem manual:
aplicação fácil e uniforme de pesticidas e adubos
Quer seja em relva, arbustos ou árvores – as novas ferramentas
profissionais para jardim da Metabo agora realizam as tarefas
O novo corta-sebes e aparador de relva da linha jardim
mais difíceis com as potentes baterias do fabricante de
da Metabo dá forma a arbustos, sebes e orlas de
Nürtingen. O novo corta-sebes e aparador de relva dois-em-um
relvados de forma potente e precisa.
SGS 18 LTX Q de 18 Volt, tal como o PowerMaxx SGS 12 Q de 12
Volt, garantem um corte preciso e orlas de relvado perfeitas. O pulverizador tipo mochila RSG 18 LTX 15 de 18 Volt
para pesticidas e adubos, assegura um verde radiante das suas plantas – tudo isto sem bombeamento.

Cortes perfeitos

“O nosso novo corta-sebes e aparador de relva combina duas aplicações numa só ferramenta, oferecendo assim
a máxima versatilidade aos utilizadores. Simultaneamente, trabalham com precisão e potência”, afirma Carina
Frank, gestora de produto na Metabo. Com o sistema quick da
Metabo, os acessórios podem ser trocados rapidamente e sem
ferramentas, com apenas uma mão. Assim, de forma simples o
corta-sebes torna-se em aparador de relva e vice-versa.
As ferramentas pesam apenas 800 gramas sem bateria, têm um
design particularmente ergonómico, são silenciosos e seguros.
Sebes e arbustos são aparados de forma confortável. Utilizados
como aparador de relva, o SGS 18 LTX Q e o PowerMaxx SGS 12
Q garantem orlas de relvado limpas e perfeitas.
A pega telescópica, disponível como acessório, permite trabalhar
em pé mantendo uma posição confortável, para proteção do
O corta-sebes pode ser convertido em aparador de
utilizador.
relva rapidamente graças ao sistema Quick da Metabo.
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“Com esta ferramenta dois-em-um os utilizadores obtêm cortes completamente precisos, graças à nossa tecnologia
de laser de alta qualidade e às lâminas de diamante com uma capacidade de corte até 8 mm de espessura”, diz
Carina Frank.
O interruptor de segurança adicional e o bloqueio rápido da
lâmina integrado garantem um trabalho particularmente seguro.
“Com as nossas baterias de elevada potência, o corta-sebes e
aparador de relva apresentam longa resistência. O SGS 18 LTX
Q, com uma bateria Li-ion de 2.0 Amp trabalha durante 150
minutos com a lâmina para relva e 165 minutos com a lâmina
para arbustos”, garante Carina Frank.

O cuidado necessário

Espaços verdes saudáveis exigem cuidados e proteção. Com o
A pega telescópica propicia uma posição confortável
pulverizador tipo mochila sem fio de 18 Volt, RSG 18 LTX 15,
do operador ao aparar orlas de relvados.
pesticidas e adubos são administrados uniformemente e sem
bombagem manual. A bomba eletrónica garante um trabalho
muito eficiente e duradouro: a pressão de trabalho tem regulação contínua, doseando de forma precisa o volume
de produto. Pulverização até 90 litros em quatro horas com apenas uma bateria. O bico em latão permite alternar
facilmente entre pulverização e jato. “Dado que com o depósito de 15 litros cheio o equipamento não é muito
leve, tivemos particular atenção à ergonomia. O formato do depósito e as alças almofadadas com fecho rápido
garantem elevado conforto e um posicionamento perfeito do
equipamento nas costas”, explica Carina.
O corta-sebes, aparador de relva e o pulverizador tipo mochila são
três das sete novas ferramentas sem fio com que a Metabo está a
alargar a sua gama para jardim este ano. Outras se seguirão! Isto
não só aumenta a linha de produtos da Metabo, mas também o
sistema CAS (Cordless Alliance System), atualmente com mais
de 230 máquinas de 23 marcas compatíveis com uma bateria.
O pulverizador tipo mochila de 18 Volt, sem fio RSG
18 LTX 15 faz a aplicação de pesticidas e adubos
de forma particularmente uniforme totalmente sem
bombagem manual.
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Características técnicas

Voltagem da bateria

Corta-sebes e aparador de Corta-sebes e aparador
relva PowerMaxx SGS 12 Q de relva SGS 18 LTX Q
12 V
18 V

Peso (com bateria)

1.0 kg

N.º cursos (em vazio)

2.300 / min

Lâmina sebes
- Comprimento lâmina
- Comprimento corte
- Espessura corte
Lâmina relva
- Largura lâmina
- Largura corte

1.2 kg

23.5 cm
20 cm
8
13 cm
11.5 cm

Voltagem bateria

Pulverizador tipo mochila
RSG 18 LTX 15
18 V

Capacidade depósito

15 l

Pressão de trabalho

1-3 bar

Passagem

0.3-1.9 l/min

Volume spray a 1.5
bar/2.0 Ah
Tempo de trabalho a 1.5
bar/2.0 Ah
Peso (com bateria)

90 l

O novo corta-sebes e aparador de relva Metabo
sem fio de 18 Volt, SGS 18 LTX Q também se
encontra disponível na versão de 12 Volt, como
PowerMaxx SGS 12 Q.

4h
4.4 kg

Graças ao design ergonómico, às alças
almofadadas e ao fecho de ação rápida, o operador
consegue posicionar e trabalhar confortavelmente
com o RSG 18 LTX 15.
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