Swiss Precision. Made to Last.
Γνωριζετε ηδη τα διαφορα μοντελα
κλαδευτηριων της εταιρειας μας;

Swiss Precision. Made to Last.

www.felco.com

FELCO 220

40 mm

80 cm

Κλαδευτήρι ενεργού μοχλού
Το FELCO 220 διαθέτει κεφαλή κοπής
by-pass που κλαδεύει με ακρίβεια και
δύναμη κλαδιά μεγάλης διαμέτρου.

FELCO 230

Κλαδευτήρι ενεργού μοχλού
Το FELCO 230 διαθέτει ένα κάθετο αμόνι
για ευκολότερη πρόσβαση στα κλαδιά
που προορίζονται για κοπή.
80 cm

FELCO 231

40 mm

80 cm

Κλαδευτήρι ενεργού μοχλού
Το FELCO 231 διαθέτει κυρτό αμόνι και
κοίλη λεπίδα που συγκρατούν το κλαδί
κοντά στον κεντρικό άξονα της κεφαλής
κοπής, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο
την προσπάθεια κοπής.

FELCO 22

45 mm

84 cm

Βρείτε μας επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ FELCO 211
FELCO 211-60
35 mm

FELCO 211-50
35 mm

FELCO 211-40
35 mm

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

μεγάλο άνοιγμα λεπίδων
Το FELCO 22 είναι ισχυρό και εξαιρετικά
στιβαρό. Οι χειρολαβές του από σφυρήλατο αλουμίνιο (με εγγύηση εφ’ όρου
ζωής) και η γενική σχεδίασή του προσφέρουν σταθερότητα σε κάθε εργασία.
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60 cm

50 cm
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Swiss Precision. Made to Last.
FELCO 211
Το νεο εξαιρετικα αποδοτικο κλαδευτηρι
Η FELCO λανσάρει στην αγορά ένα νέο κλαδευτήρι, το
FELCO 211, το οποίο διατίθεται σε τρία μήκη: 40 cm, 50 cm
και 60 cm.
ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΗ

Περισσότερη δύναμη: η γεωμετρία της κεφαλής κοπής επιτρέπει
την τοποθέτηση και τη συγκράτηση του ξύλου κοντά στον κεντρικό
άξονα και αποτρέπει το γλίστρημα του ξύλου. Κατά αυτό τον τρόπο,
η κοπή είναι εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική.
Διάμετρος 35 mm: δεδομένου ότι είναι πλήρως κατάλληλο για
το κλάδεμα σκληρών ξύλων (≤35 mm), η χρήση του ενδείκνυται
απόλυτα για τις εργασίες δενδροκομίας, αμπελουργίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, καθώς και για τη συντήρηση πάρκων και κήπων.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνογνωσία FELCO: οι μηχανικοί μας ανέπτυξαν και σχεδίασαν
ένα νέο κλαδευτήρι εύχρηστο, σταθερό και αποδοτικό. Η λεπίδα
είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής ποιότητας και η αντίθετη λεπίδα από σφυρήλατο χάλυβα. Η σχεδίαση σε σχήμα «λ»
των βραχιόνων από αλουμίνιο εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή και
υποδειγματική ελαφρότητα.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Άνετη χρήση: το FELCO 211 είναι ελαφρύ και ισορροπημένο, ενώ
παράλληλα διαθέτει ελαστικούς αποσβεστήρες. Η αντιολισθητική
επένδυση εξασφαλίζει ευχάριστο και άνετο κράτημα.

www.felco.com

Διάμετρος κοπής: 35 mm

Εξαιρετικά αποδοτική κεφαλή κοπής by-pass

Κυρτό αμόνι

•
•
•
•

•
•
•
•

Συγκρατεί το ξύλο
Διευκολύνει την προσπάθεια κοπής
Αποτελεσματικότητα
Αυλάκι καθαρισμού υγρών

Λεπίδα με μεταβλητη καμπύλη
•
•
•
•
•
•

Εύκολη ρύθμιση της κεφαλής κοπής
• Μικρομετρικό σύστημα της FELCO
• Καθαρή και ακριβής κοπή
Ελαστικοί αποσβεστήρες

Σταδιακή κίνηση
Σταθερή δύναμη
Ακριβής και καθαρή κοπή
Μείωση της προσπάθειας
Έντονο αποτέλεσμα έλξης
40% επιπλέον ισχύ σε σύγκριση
με το FELCO 200/210

Χειρολαβές από αλουμίνιο που έχει υποστεί
επεξεργασία εξώθησης

• Μέγιστη άνεση
• Απορρόφηση των κραδασμών
• Λιγότερη κούραση
Τεχνογνωσία FELCO
• Κλαδευτήρια κατασκευασμένα με τη χρήση πλήρως
ανανεώσιμων πρώτων υλών.
• Το FELCO 211 συνοδεύεται από ανταλλακτικά,
όπως και όλα τα εργαλεία FELCO
• Κατασκευάζεται στην Ελβετία

211/4

Σημαντική εξοικονόμηση δύναμης
Άψογο κράτημα του ξύλου κατά την κοπή
Βελτιωμένη μόχλευση χάρη στην κοπή έλξης
Δυνατή και αποδοτική κοπή

• Ελαφρότητα
• Σταθερότητα
• Προφίλ σε σχήμα «Ι» για μέγιστη αντίσταση
στην φυσική καταπόνηση
• Διαθέσιμες σε τρία μήκη ανάλογα με τις
ανάγκες σας: 40 cm, 50 cm ή 60 cm

211/3
211/8

20/9
20/11

220/10

2/16
220/10
211/6
211/7
2/30

211/32

Αντιολισθητική επένδυση
211/7

• Άνεση
• Βέλτιστο κράτημα
• Χωρίς φθαλικές ενώσεις

