
Madeira, flores, resíduos de legumes, folhagem – os trituradores da VIKING têm uma 
enorme fome de trabalho quando se trata de triturar resíduos de jardim lenhosos ou 
tenros. Graças aos seus potentes motores e aos seus inovadores sistemas de corte, 
reduzem rapidamente o volume de resíduos de jardim. Poderá optar entre trituradores 
elétricos e trituradores de jardinagem a gasolina.

• Eficazes tanto com material triturado duro como tenro
• Potentes motores
• Eficientes lâminas e sistemas de trituração
• Grande diversidade de modelos – igualmente disponíveis em versão silenciosa

TRITURADORES ELÉTRICOS PÁG. 82 

Com uma gama de produtos de sete modelos, os trituradores 
elétricos de alto rendimento da VIKING adequam-se a todas as 
diferentes quantidades de material a cortar – tanto para a tritu-
ração ocasional de pequenas quantidades de relva como para  
a trituração frequente de ramos mais grossos. Adicionalmente, 
a versão GE 140 L é extremamente silenciosa.

VERSÕES DE ACIONAMENTO

TRITURADORES ELÉTRICOS E A GASOLINA.
NECESSITARÁ DESTE AUXILIAR DE JARDINAGEM.  
DURANTE MUITO OU POUCO TEMPO. 

TRITURADORES DE JARDINAGEM A GASOLINA PÁG. 85 

A opção recai rapidamente sobre os nossos trituradores de  
jardinagem a gasolina quando é necessário processar grandes 
quantidades de material triturado sem estar dependente de uma 
ligação à corrente. Com os seus motores a gasolina extrema-
mente potentes, o seu rendimento é excelente independente-
mente da localização e, como tal, são igualmente aconselháveis 
para ramos mais grossos.
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DESTAQUES TÉCNICOS

Funil de enchimento com isolamento 
acústico 
Protege os seus próprios ouvidos e os dos vizinhos: 
o funil de enchimento com isolamento acústico. 
Desta forma, estes modelos de trituradores são 
igualmente recomendáveis para trabalhar em locais 
que exigem um trabalho silencioso.

Tecnologia de rotação 
Com a tecnologia de rotação BRS (Bladerotation-
Reverse-System) da VIKING, no caso da rotação  
à direita, as lâminas trituram, por exemplo, ramos, 
enquanto que, no caso da rotação à esquerda,  
as lâminas destroçadoras convertem restos de  
plantas em material adequado à compostagem.

Sistema de 2 câmaras 
Duas aberturas de enchimento individuais permitem 
o enchimento com ramagens mais duras e material 
triturado variado mais tenro. Cada uma das câmaras 
está equipada com lâminas especiais para o material 
introduzido.

Lâminas tipo “sanduíche” 
O material é triturado de forma ideal graças ao 
mecanismo de lâminas especial tipo “sanduíche”.

Abertura em forma de trevo 
A abertura em forma de trevo, através da qual as 
ramagens entram no aparelho, garante um fácil 
enchimento. A abertura oblonga está prevista para  
o material tenro.

One Click/One Turn 
O interrutor de segurança está diretamente integrado 
no bujão de fecho. O motor para imediatamente com 
uma rotação.
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GE 420GE 355

Dados técnicos adicionais

Ø rodas 250 mm 250 mm

Aparelho C x L x A 122 x 50 x 141 cm 108 x 51 x 137 cm

Peso do aparelho 30 kg 53 kg

Embalagem C x L x A 105 x 51 x 56 cm
2 pacotes 
80 x 59 x 52 cm 
95 x 61 x 52 cm

Número de referência 6011 011 1005 6012 200 0004

Dados técnicos gerais

Espessura máxima  

dos ramos Ø
aprox. 35 mm aprox. 50 mm

Rotação nominal da 

ferramenta de trabalho
2750 rpm 2800 rpm

Potência nominal 2500 W 3000 W

Tensão nominal 230 V~ 230 V~

Ferramenta de corte Multi-Cut 355 Multi-Cut 450

Preço com IVA incluído (€) 711,00 1.349,00

Volume de entrega

Incluindo ferramenta Incluindo ferramenta

Legenda
B&S = Briggs&Stratton 
RS = ReadyStart 
OHV = válvulas à cabeça

 = de série 
– = opção indisponível

C = conforto 
S = lascar

As informações sobre o peso, caso 
não existam indicações em contrário, 
referem-se ao peso líquido do 
aparelho, excluin-do produtos de 
serviço (gasolina, óleo).  
 
É possível consultar a vista das 
emissões de todos os aparelhos 
VIKING a partir da página 96. 

TRITURADORES  
ELÉTRICOS

Destaques técnicos

Sistema de 2 câmaras –

Funil de enchimento com 

isolamento acústico 

Lâminas tipo “sanduíche”

Tecnologia de rotação –

Abertura em forma  

de trevo
– –

One Click/One Turn –
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