Swiss Precision. Made to Last.
Já conhece os nossos diferentes
modelos de tesouras de podar ?

Swiss Precision. Made to Last.

www.felco.com

FELCO 220

40 mm

80 cm

Tesourão de desmultiplicação
A FELCO 220 possui uma cabeça de
corte by-pass que corta com precisão
e potência ramos de grandes diâmetros.

FELCO 230

80 cm

FELCO 231

40 mm

80 cm

FELCO 22

45 mm

84 cm

Encontre-nos também nas redes sociais

Tesourão de desmultiplicação
A FELCO 231 está equipada com uma
bigorna curva e com uma lâmina côncava
que mantém o ramo perto do eixo central
da cabeça de corte, reduzindo assim o
esforço.

TESOURAS DE PODAR
FELCO 211
FELCO 211-60
35 mm

FELCO 211-50
35 mm

FELCO 211-40
35 mm

SELO DO DISTRIBUIDOR

Cabeça de corte com grande abertura
A FELCO 22 é potente e ultra robusta. Os
cabos em alumínio forjado (garantia vitalícia) e a sua conceção geral conferem-lhe
uma robustez a toda a prova.
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40 mm

Tesourão de desmultiplicação
A FELCO 230 está equipada com uma
bigorna reta afilada que permite um
acesso fácil aos ramos a cortar.
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60 cm

50 cm

40 cm

Swiss Precision. Made to Last.
FELCO 211
A nova tesoura de podar ultra eficiente
A FELCO lança uma nova tesoura de podar, a FELCO 211,
disponível em três comprimentos: 40 cm, 50 cm e 60 cm.
POTÊNCIA E FACILIDADE DE CORTE
Mais força: a geometria da cabeça de corte posiciona e mantém a
madeira junto ao eixo central e impede-a de deslizar. Assim, o corte
é fácil, rápido e eficiente.
Diâmetro de 35 mm: perfeitamente adaptado à dimensão das
madeiras duras (≤35 mm), é perfeitamente adequada a trabalhos
em arboricultura, viticultura, paisagismo e manutenção de parques
e jardins.

DURABILIDADE
Conhecimento especializado FELCO: os nossos engenheiros
desenvolveram e conceberam uma nova tesoura de podar maneável,
robusta e eficiente. A lâmina é em aço de alta qualidade e a contra
lâmina em aço forjado. A conceção em “I” dos tubos em alumínio
garante uma resistência máxima e uma leveza exemplar.

ERGONOMIA
Conforto de utilização: a FELCO 211 é leve, bem equilibrada e
dotada de amortecedores flexíveis. O revestimento antiderrapante
assegura uma aderência agradável e confortável.

www.felco.com
Cabeça de corte by-pass ultra eficiente

Diâmetro de corte: 35 mm

• Importante ganho de força
• Perfeita aderência da madeira durante
o corte
• Efeito de alavanca melhorado graças
ao corte tirante
• Corte potente e eficiente

Contra lâmina curva
•
•
•
•

Segura a madeira
Facilita o esforço de corte
Eficácia
Limpa-lâmina

Lâmina de dentes variáveis

Regulação fácil da cabeça de corte
• Sistema micrométrico exclusivo da FELCO
• Corte limpo e preciso
Amortecedores flexíveis
• Conforto máximo
• Absorção dos choques
• Redução da fadiga

Ação progressiva
Esforço constante
Corte preciso e limpo
Redução do esforço
Efeito tirante pronunciado
Mais 40% de força vs
FELCO 200/210

Cabos em alumínio extrudido

Conhecimento especializado FELCO
• Tesouras de podar fabricadas a partir de energias
totalmente renováveis
• A FELCO 211 dispõe de peças sobressalentes,
como todas as ferramentas FELCO
• Swiss Made

211/4

•
•
•
•
•
•

• Leveza
• Robustez
• Perfil em “I” para máxima resistência às
restrições físicas
• Disponíveis em três comprimentos à escolha:
40 cm, 50 cm ou 60 cm

211/3
211/8

20/9
20/11

220/10

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

211/32

Revestimento antiderrapante
211/7

• Conforto
• Aderência ideal
• Sem ftalatos

