Swiss Precision. Made to Last.
Farklı yüksek dal budama
makaslarımızla tanıştınız mı ?

Swiss Precision. Made to Last.

www.felco.com

FELCO 220

40 mm

80 cm

Kesim ayarlı budama makası
FELCO 220, büyük çaplı dalları düzgün
ve güçlü şekilde budayan by-pass bir bıçağa sahiptir.

FELCO 230

40 mm

80 cm

Kesim ayarlı budama makası
FELCO 230, kesilecek dallara kolay
erişim sağlayan, dar ağızlı düz bir anvil
bıçağa sahiptir.

FELCO 231

40 mm

80 cm

Bizi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz

Kesim ayarlı budama makası
FELCO 231, kesilecek dalı, kesme başlığının merkez aksının yakınında tutan ve
böylece kesme kuvvetini azaltan kavisli
bir anvil ve oyuk bir bıçakla donatılmıştır.

FELCO 211 YÜKSEK DAL
BUDAMA MAKASLARI
FELCO 211-60
35 mm

FELCO 22

84 cm

35 mm

FELCO 211-40
35 mm

DAĞITIMCI KAŞESİ

Geniş bıçak açıklığı
FELCO 22 güçlü ve çok sağlamdır. Dövme
alüminyum kolları (ömür boyu garantili) ve
genel tasarımı bu budama makasına her
türlü zorlu şartta çalışabilecek bir sağlamlık verir.
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Swiss Precision. Made to Last.
FELCO 211
Yüksek performanslı yeni yüksek
dal budama makası

Kesme çapı: 35 mm

Yüksek performanslı by-pass kesme başlığı
• Önemli derecede kuvvet kazancı
• Kesme sırasında mükemmel dal tutuşu
• Darbe destekli kesim sayesinde iyileştirilmiş
kol etkisi
• Güçlü ve performanslı kesme

Kavisli karşı bıçak

FELCO, FELCO 211 adıyla üç uzunlukta sunulan yeni bir kollu
budama makası satışa sunuyor: 40 cm, 50 cm ve 60 cm.
GÜÇ VE KESME KOLAYLIĞI
Daha fazla güç: Kesme başlığının geometrisi, dalı merkezi aksın
yakınında tutar ve kesim sırasında kaymasını önler. Böylece kesim
çok daha kolay, hızlı ve etkilidir.
35 mm çap: Sert dalları (≤35 mm) budamak için mükemmel şekilde
tasarlanmıştır ve ağaç yetiştiriciliği, üzüm bağcılığı, peyzaj, park ve
bahçe bakım işlerine mükemmel şekilde uygundur.

DAYANIKLILIK
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Dalı tutar
Kesme kuvvetini azaltır
Etkili
Özsu oluğu

•
•
•
•
•
•

• FELCO’ya özel mikrometrik sistem
• Doğru ve düzgün kesim
Esnek amortisörler
• Maksimum kolaylık
• Darbe emilimi
• Yormayan çalışma

ERGONOMİ

FELCO uzmanlığı

Kullanım kolaylığı: FELCO 211 hafif ve çok dengelidir, esnek amortisörlerle donatılmıştır. Kaymaz kaplama iyi ve rahat bir tutuş sağlar.

Çapı değiştirilebilir bıçak

Kolay kesme başlığı ayarı

FELCO uzmanlığı: Mühendislerimiz kullanışlı, sağlam ve performanslı yeni bir yüksek dal budama makası geliştirdi ve tasarladı. Bıçak
yüksek kaliteli , dövme çelikten imal edilmiştir. Alüminyum kolların “I”
tasarımı maksimum dayanıklılık ve örnek niteliğinde bir hafiflik sunar.

www.felco.com

İlerleme hareketi
Sabit kuvvet
Düzgün ve temiz kesim
Çabayı azaltır
Kolay doğru tutuş
FELCO 200/210’e göre %40
daha güçlü

Alüminyum tutma kolları

• Tamamen yenilenebilir malzemelerden imal edilen,
yüksek dal budama makasları
• FELCO 211’in diğer tüm FELCO ürünleri gibi yedek
parçaları bulunur
• İsviçre Yapımı

211/4

• Hafif
• Sağlam
• Fiziksel zorluklara karşı maksimum
dayanıklılık için “I” profili
• Üç farklı uzunlukta sunulur: 40 cm, 50 cm
ve 60 cm
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Kaymaz kaplama
211/7

• Kolay kullanım
• Kolay tutuş
• Fitalat içermez

