
FELCO 904  
Επαγγελματικό εργαλείο ακονίσματος

Το επαγγελματικό εργαλείο ακονίσματος είναι σταθερό, 
ελαφρύ και εργονομικό. Χάρη σε αυτό μπορείτε να ακο-
νίζετε γρήγορα και επιδέξια όλα τα εργαλεία κοπής χωρίς 
νερό, λάδι και χωρίς κόπο!

FELCO 903
Πέτρα ακονίσματος πολλαπλών 
χρήσεων κατασκευασμένη από 
σκληρό ατσάλι επιστρωμένο με 
διαμάντι.

FELCO 902 
Πέτρα από κορούνδιο υψηλής 
καθαρότητας, με δύο όψεις 
ακονίσματος, μία μεσαίου με-
γέθους (σε μπλε χρώμα) και μία 
λεπτόκοκκη (σε λευκό χρώμα).

Άλλες πέτρες ακονίσματος 
της εταιρείας FELCO

1. 
Χωρίς να ασκείτε μεγάλη πίεση, 
ακονίστε πολλές φορές τη λάμα, 
με φορά από τη λαβή προς την 
ακμή του ψαλιδιού. Φροντίστε 
η κίνηση να γίνεται πάντα υπό 
γωνία 23°.

2. 
Κατόπιν, γυρίστε το ψαλίδι κλα-
δέματος από την άλλη μεριά. 
Χωρίς να ασκείτε μεγάλη πίεση, 
ακονίστε αντίθετα προς τη λάμα, 
υπό γωνία 5°. Η λάμα σας είναι 
έτοιμη για χρήση. 

Θέση σφραγίδας του αντιπροσώπου

Τρόπος χρήσης

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 
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Καρβίδιο του βολφραμίου 
Προφίλ σχήματος U για 
αποτελεσματικότητα και αντοχή 

Λαβή από σφυρηλατημένο αλουμίνιο 
Εργονομική, ελαφριά και ανθεκτική. 
Κατάλληλη και για δεξιόχειρες και για 
αριστερόχειρες

Κρίκος

Ανοιχτήρι μπουκαλιών 

Swiss Precision. Made to Last.

Swiss Precision. Made to Last.

FELCO 32

FELCO 904

Ψαλίδι κλαδέματος με κυρτό αμόνι

Επαγγελματικό εργαλείο ακονίσματος
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FELCO 32  
Ψαλίδι κλαδέματος πολλαπλής χρήσης   
Κατάλληλο για κάθε εργασία κοπής

FELCO 32  
Ψαλίδι κλαδέματος με κυρτό αμόνι

Ανακαλύψτε όλη τη γκάμα 
ψαλιδιών κλαδέματος με αμόνι

FELCO 230 & FELCO 231  
Κλαδευτήρια ενεργού μοχλού 

Μοντέλα με σύστημα ενεργού μοχλού το οποίο μειώνει 
αισθητά τη μυική προσπάθεια. Η δύναμη που εφαρμόζει 
ο χρήστης πολλαπλασιάζεται 26 φορές. 

FELCO 31  
Ψαλίδι κλαδέματος με κάθετο αμόνι 

Ιδιαίτερα χρήσιμο στη δενδροκομία για την κοπή σκλη-
ρού ξύλου. 

Το κλαδευτήρι ενεργού μο-
χλού FELCO 230 διαθέτει ένα 
κάθετο αμόνι για ευκολότερη 
πρόσβαση στα κλαδιά.

Το κλαδευτήρι ενεργού μοχλού 
FELCO 231 διαθέτει κυρτό 
αμόνι και κοίλη λεπίδα, που 
συγκρατούν το κλαδί ενώ κό-
βεται, διευκολύνοντας έτσι το 
έργο της κοπής.
Εξαιρετικές επιδόσεις.

Το FELCO 32 σχεδιάστηκε για την κοπή του σκληρού και ξηρού 
ξύλου. Είναι όμως εξαιρετικά αποτελεσματικό και για την κοπή 
ξύλων με χυμούς, διότι δεν κολλάει. Κατάλληλο για κάθε κλαδευ-
τική χρήση στην αμπελουργία, την κηπουρική και τη συντήρηση 
πάρκων και κήπων, το ψαλίδι κλαδέματος FELCO 32 σάς βοηθά 
να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και την παραγωγικότητά σας. 

Υψηλής επίδοσης
Η κοπτική κεφαλή (λάμα και αμόνι με κυρτό σχήμα) συγκρατεί το 
ξύλο κοντά στον κεντρικό άξονα και δεν του επιτρέπει να γλιστράει 
κατά την κοπή.
Το ψαλίδι κλαδέματος FELCO 32 συνιστάται για την κοπή κλαδιών 
με διάμετρο <25 mm. 

Ευκολία χειρισμού
Το λεπτό και ευθυγραμμισμένο σχήμα της κοπτικής κεφαλής επι-
τρέπει την εύκολη πρόσβαση στα κλαδιά και εξασφαλίζει πολύ 
καλό χειρισμό του εργαλείου. 

Εργονομία
Ελαφριές και σταθερές, οι λαβές από σφυρηλατημένο αλουμίνιο 
εξασφαλίζουν τέλεια λαβή.
Το ψαλίδι κλαδέματος FELCO 32 είναι κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Λαβές από σφυρηλατημένο αλουμίνιο. 
Συνοδεύεται από εγγύηση εφ’ όρου ζωής

*Στη διάθεσή σας
Αγοράζοντας το ψαλίδι κλαδέματος FELCO 32 οι χρήστες επωφε-
λούνται από ένα προϊόν που παρασκευάζεται με περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο τρόπο. Όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του αμονιού, 
είναι εύκολα στην αντικατάσταση. 
Οι νέες λεπίδες είναι συμβατές με το παλαιό μοντέλο.

Άνετη λαβή για 
δεξιόχειρες ή 
αριστερόχειρες 

λάμα από σκληρυμένο 
χάλυβα υψηλής 
ποιότητας και

Κυρτό αμόνι από 
ορείχαλκο*

Άψογη εργονομία

max. 25mm

max. 25mm

max. 40mm

Swiss Precision. Made to Last. www.felco.com


