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ελτίο τύ ου: FELCO 14 & FELCO 15

FELCO 14 & FELCO 15: δύο νέα οντέλα ψαλιδιών κλαδέ ατος,
συ αγή, εύχρηστα και α όλυτα α οτελεσ ατικά ιατίθενται ε
σταθερή λαβή (FELCO 14) ή ε εριστροφική λαβή (FELCO 15) και
είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ικρά χέρια... αλλά όχι α οκλειστικά.
Οι ε αγγελ ατίες και οι α αιτητικοί ερασιτέχνες θα βρουν στα FELCO 14 και
FELCO 15, όλη τη οναδική τεχνογνωσία της εταιρείας όσον αφορά την εργονο ία,
τη διάρκεια ζωής και τον έλεγχο των διαδικασιών αραγωγής. Εξαιρετικά συ αγή
και εύχρηστα, αυτά τα δυο νέα ψαλίδια κλαδέ ατος ροσφέρουν ια
α οτελεσ ατική λύση για την κο ή φυτών ε διά ετρο έχρι 18 mm, σε
ο οιοδή οτε εριβάλλον.
Χάρη στην ιδιαίτερη γεω ετρία της κεφαλής κο ής τους, η ο οία χαρακτηρίζεται α ό ία ελαφρώς
κυρτή λά α, τα FELCO 14 και FELCO 15 ε ιτρέ ουν ια ισχυρή αλλά ταυτόχρονα α αλή κο ή. Η
βέλτιστη κυρτότητα της κόντρα-λά ας ε ιτρέ ει το κράτη α του κλαδιού ολύ κοντά στον άξονα και
δεν το αφήνει να γλιστρήσει. Ο οντέρνος και εκλε τυσ ένος σχεδιασ ός των δύο αυτών εργαλείων
εξασφαλίζει εγάλη ευκολία χειρισ ού και εύκολη ρόσβαση στα κλαδιά ου θα κο ούν. Οι λαβές
α ό σφυρήλατο αλου ίνιο ε εγγύηση εφ όρου ζωής) είναι ελαφριές και ανθεκτικές και το σχή α
τους εξασφαλίζει ένα καλό ιάσι ο. Η ροσεγ ένη εργονο ία του ψαλιδιού κλαδέ ατος, η
κεκλι ένη κεφαλή κο ής και η ύ αρξη α οσβεστήρων εξασφαλίζουν εγάλη άνεση χρήσης, ακό η
και στις ιο δύσκολες εργασίες ειώνοντας την κό ωση του καρ ού και του χεριού Τα FELCO 14
και FELCO 15 είναι εξο λισ ένα ε λά α και κόντρα-λά α α ό βα ένο χάλυβα υψηλής οιότητας.
Η εγκο ή κο ής συρ άτων και το αυλάκι χυ ών διευκολύνουν την εργασία ενώ το ικρο ετρικό
σύστη α ε ιτρέ ει τη λε τή και ακριβή ρύθ ιση του σφιξί ατος του εργαλείου. Ό ως σε όλα τα
ψαλίδια κλαδέ ατος της FELCO, τα εξαρτή ατα του FELCO 14 και του FELCO
ορούν να
αντικατασταθούν. Αυτό το ευφυές σύστη α ανταλλακτικών εξασφαλίζει την ανανέωση των
χρησι ο οιη ένων εργαλείων αρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.
«Αντα οκρινό ενοι στη ζήτηση της αγοράς και σε συνεργασία ε τους ε αγγελ ατίες χρήστες ας,
ανα τύξα ε δυο α οτελεσ ατικά και ελαφριά ικρά ψαλίδια κλαδέ ατος. Έρχονται να
συ ληρώσουν τη σειρά της
ροσφέροντας ια εναλλακτική λύση στα άτο α ου έχουν
ικρά χέρια ή ου αναζητούν ένα συ αγές και ολύ εύχρηστο ψαλίδι κλαδέ ατος. Προσεγ ένα
έχρι την αρα ικρή λε το έρεια, κατασκευασ ένα εξ ολοκλήρου ε χρήση ανανεώσι ων ηγών
ενέργειας και βάσει των ροτύ ων οιότητάς ας, τα FELCO 14 και FELCO 15 είναι ιδιαίτερα
κατάλληλα για τις εργασίες κλαδέ ατος στη δενδροκο ία, την αρχιτεκτονική το ίου, την
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α ελουργία, τα φυτώρια και για τη φροντίδα των άρκων και κή ων
Kopietzki, CCO της FELCO.

ροσθέτει ο Stephan

Εταιρεία FELCO
Με έδρα το Geneveys-sur-Coffrane, η FELCO είναι ο αγκόσ ιος ηγέτης στον το έα των ε αγγελ ατικών
ηλεκτρικών εργαλείων κλαδέ ατος και κο ής. Η ελβετική εταιρεία ιδρύθηκε το 1945 α ό τον Félix Flisch. Σή ερα
α ασχολεί 200 άτο α, τα ο οία συνεισφέρουν κάθε χρόνο στην αραγωγή ερισσότερων του ενός εκατο υρίου
εργαλείων χειρός και 200.000 βιο ηχανικών εργαλείων, εκ των ο οίων το 90% εξάγεται σε άνω α ό 100 χώρες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
FELCO 14

+

Ψαλίδι κλαδέ ατος bypass ενός χεριού

+

ιά ετρος κο ής: 18 mm

+

ιαστάσεις: 180 mm

+

Βάρος: 195 g

+

Λαβές α ό σφυρήλατο αλου ίνιο

+

Η λά α α ό βα ένο χάλυβα υψηλής οιότητας κατασκευάζεται ε τη βοήθεια των
οναδικών διαδικασιών σκλήρυνσης και ενίσχυσης της FELCO

+

Βιδωτή κόντρα-λά α α ό βα

+

Εγκο ή κο ής συρ άτων

+

Αυλάκι χυ ών

ένο χάλυβα υψηλής οιότητας
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+

Εύκολη και σταθερή ρύθ ιση κο ής

+

Α οσβεστήρας ανά εσα στις λαβές για λιγότερη κούραση

+

Λαβές κατάλληλες για διάφορα εγέθη χεριών

+

Προστασία του χεριού και του καρ ού και βέλτιστη α όδοση χάρη στο ιδανικό σχή α των
λαβών, στην κεκλι ένη κεφαλή και στον α οσβεστήρα.

+

Αντιολισθητική ε ένδυση, χωρίς φθαλικούς εστέρες

+

Όλα τα εξαρτή ατα

+

Κατασκευάζεται στην Ελβετία χρησι ο οιώντας ανανεώσι ες ηγές ενέργειας

ορούν να αντικατασταθούν

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
FELCO 15

+ Ψαλίδι κλαδέ ατος bypass ενός χεριού
+

ιά ετρος κο ής: 18 mm

+

ιαστάσεις: 185 mm

+ Βάρος: 260 g
+ Λαβές α ό σφυρήλατο αλου ίνιο
+ Η λά α α ό βα ένο χάλυβα υψηλής οιότητας κατασκευάζεται ε τη βοήθεια των
οναδικών διαδικασιών σκλήρυνσης και ενίσχυσης της FELCO
+ Βιδωτή κόντρα-λά α α ό βα

ένο χάλυβα υψηλής οιότητας
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+ Εγκο ή κο ής συρ άτων
+ Αυλάκι χυ ών
+ Εύκολη και σταθερή ρύθ ιση κο ής
+ Α οσβεστήρας ανά εσα στις λαβές για λιγότερη κούραση
+ Λαβές κατάλληλες για διάφορα εγέθη χεριών
+ Προστασία του χεριού και του καρ ού και βέλτιστη α όδοση χάρη στην εριστροφική λαβή,
στην κεκλι ένη κεφαλή και στον α οσβεστήρα
+ Αντιολισθητική ε ένδυση, χωρίς φθαλικούς εστέρες
+ Περιστροφική λαβή ε α αλή ε ένδυση, για εγαλύτερη εργονο ία και άνεση
+ Όλα τα εξαρτή ατα

ορούν να αντικατασταθούν

+ Κατασκευάζεται στην Ελβετία χρησι ο οιώντας ανανεώσι ες ηγές ενέργειας
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