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DAĞITIMCI KAŞESI

FELCO SA
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane  
T +41 32 858 14 66, F +41 32 857 19 30  
info@felco.com, www.felco.com  
or P.O Box 1352, DE-71688 Freiberg  
T +49 7141 685 75 75, F +49 7141 685 75 85 

Bizi #felco ve #felcotools etiketleriyle  
sosyal ağlardan takip edebilirsiniz
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75 mm bıçak

Bıçak güvenlik kilidi

Şişe açacağı

3 numara tornavida

Tel bükücü

Konserve açacağı

1 numara tornavida

Tirbuşon

1 numara yıldız 
tornavida

Cımbız

75 mm testere

Made in Switzerland by SWİZA

Ömür boyu garanti

Her türlü alan ve ortamda vazgeçilmez bir aksesuar 
olan FELCO 500 serisi yeni İsviçre çakısı, işlevselliği 
ve verimliliği bir araya getiriyor.

İSVİÇRE ÇAKILARI
7 farklı model seçeneği

Temizlik, yağlama, bileme
Temizlik: Ürünü açıp kapatma hareketi sorunsuz hale gelene kadar ça-
kıyı ılık suyun altında birçok kez açıp kapatın. Gerekirse, bulaşık deterjanı 
ve bez kullanarak çakıyı ovun, ardından ılık ve temiz suyla iyice yıkayın. 
Çakı ara sıra 80°C / 176°F’ye kadar bulaşık makinesinde de yıkanabilir. 
Kurutma: Kendinizi yaralamamaya dikkat ederek, yumuşak bir bezle, 
ağzı açık şekilde sapın içini ve dışını kurulayın.
Yağlama: Çakı aparatlarından biri normalden daha zor açılıyorsa, ilgili 
aparatın arka kısmı ve yay arasına, ardından sürtünme bölgelerine bir 
damla yağ damlatın.
Bileme: gerekirse, aşağıda gösterildiği gibi bıçağın her iki tarafını da  
bileyin.

SWISS MADE



Açma boşluğu hem sağlak hem de solakların bıçağı kolayca açmasını 
sağlar.

Güvenli kullanım için bıçak 180° açılır ve kilitlenir; bıçağı kapatmak için + 
sembolünün üzerine basılması gerekir. Islak veya yeni kotlar gibi boya 
verebilen bazı materyallerin sürtünmesi, sapı kirletebilir.

Şişe açmaya yarayan çok amaçlı alet: aleti açın ve kolu yukarı kaldırın; 
3 numara düz tornavida ve metal telleri bükmek için bükme ucu. Yarı kilit 
sistemi 90 ve 180 derecede aktiftir. 

Çengelin genişliğini artırmak için çakıyı hafifçe içeri doğru eğerek, çengeli 
muhafazanın dışına çekin; keskin tarafı muhafazaya itin ve kolu döndürme 
hareketiyle levhayı kesin. Çakının dışına çıkan 1 numara düz tornavida.

Mantarın kırılmasını önlemek için tam çapa sahip garson tipi tirbuşon. 
Kolay çıkarma.

Hızlı tutturma ve yüksek sıkma torku sunan 1 numara yıldız vidalara 
uygun alet.

Daha çok hassasiyet için açılı uç. Mandalların uygun kalınlığı esneklik 
etkisini artırır ve kıvrım şekli en iyi tutuş için tasarlanmıştır.

Testerenin sıkışmasını önlemek için en uygun hale getirilmiş testere 
profili. Gidiş-geliş sayısını azaltan yüksek performanslı dişler.
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75 mm bıçak

Paslanmaz çelik 440, 
57 HRC

Kolay açmak için açma 
boşluğu

Bıçak

FELCO 500 serisi ihtiyacınız olan her şeye 
sahiptir:

Bıçak kilidi

Hoş bir tutuş hissi veren  
“soft-touch” kaplama

Güvenlik kilitli yan taraf

Evrensel şişe açacağı

3 numara düz 
tornavida Tel bükücü

Konserve açacağı

 Keskin bıçak  Çengel

1 numara düz tornavida

Şişe açacağı / Tornavida

Konserve açacağı / Tornavida

Yüksek performanslı dişler

Kolay açmak için açma 
boşluğu

Paslanmaz çelik 420,  
54 +/- 2 HRC.

Açılı uç

Ergonomik kıvrım şekli Uygun kavrama bölgesi 
kalınlığı

Cımbız

Testere

Tornavida

5 sarmallı tirbuşon

Tirbuşon

1 numara yıldız tornavida

Serinin 
farklı yedi 
modelinden 
seçiminizi 
yapın

• Hem sağlak hem de solakların bıçağı kolayca açmasını  
 sağlayan kullanışlı açma boşluğu
• Hoş bir tutuş hissi veren “soft-touch” yan kaplama
• İyi bir tutuş sunan ergonomik şekil
• Daha fazla güvenlik sağlayan, bıçak güvenlik sistemi
• Seçime göre 3 ila 10 işlev
• SWISS MADE 

FELCO 503
9 işlev

FELCO 504
9 işlev

FELCO 500
3 işlev

FELCO 505
10 işlev

FELCO 501
4 işlev

FELCO 506
10 işlev

FELCO 502
4 işlev

Cımbız

75 mm  
testere


