REVISTA DE IMPRENSA
7 Abril 2016

INFACO, líder mundial da tesoura de podar elétrica,
lança a sua 8ª GERAÇÃO:
A ELECTROCOUP F3015
32 anos após a invenção da 1ª tesoura de podar elétrica do mundo por Daniel DELMAS, a INFACO revela
o seu novo modelo: a F3015.
Foram necessários 6 anos ao serviço de P&D para criar uma ferramenta adaptada às exigências dos

utilizadores do mundo Vitícola, Arborícola, Oleícola e dos Espaços Verdes. Além disso, a F3015 foi testada
no terreno durante 3 anos por Profissionais da poda, o que permite atualmente à INFACO oferecer uma
ferramenta completamente finalizada.

Com base no modelo da F3010, já uma verdadeira referência para os Profissionais da poda, com mais de
100 000 exemplares vendidos em todo o mundo, a F3015 foi pensada apostando no desempenho…
Resultado:+ 30 % de desempenho.A F3015 é mais rápida, mais potente... mas mais leve.
790 g: com o seu motor de tecnologia «Brushless» e cartão eletrónico de comando integrado, a tesoura
de podar ganhou em termos de peso e saturação. Os utilizadores e utilizadoras gostarão da pega da
F3015.A ferramenta é mais compacta e possui um material «soft integral» bastante agradável ao toque.A
diminuição do volume dos cárteres também oferece uma melhor visibilidade da cabeça de corte.
810 g: agora em Lítio, a bateria foi amplamente aliviada do seu peso (comparativamente a 2,4 kg da F3010). Os
seus acumuladores foram especialmente selecionados devido à sua fiabilidade com o passar do tempo,
bem como pela sua qualidade de restituição de energia. Quanto ao transporte, totalmente repensado,
existem 4 opções possíveis: num colete com alças (tipo F3010, mas bem mais estreito nas costas), num cinto (sem
alças), no clip no cinto das calças ou diretamente no bolso graças ao seu pequeno formato.
1h: o novo carregador foi desenvolvido pelo serviço de P&D especificamente para a bateria
F3015.Permite efetuar um carregamento de 90 % da bateria em 1 hora.Relativamente à carga completa,
é efetuada em 1h30 (equilíbrio das células incluído). A bateria F3015 tem autonomia de um dia de trabalho,
quaisquer que sejam os campos de aplicação (Viticultura, Arboricultura, …). O carregador oferece duas saídas
de carregamento (como na F3010), o que permite utilizar uma 2ª bateria para as ferramentas elétricas que
também funcionam com a bateria da tesoura de podar, (tal como as ferramentas da gama POWERCOUP PW2:
serra, motosserra de corte, aparadora de sebes, desfolhadora, vibradora de oliveiras...).
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5 min.: a troca de kit é efetuada em menos de 5 min. Simples e rápido, apenas 2 parafusos fixam as
diferentes cabeças de corte, Standard, Medium ou Maxi. O lucro em termos de desempenho da F3015
permite obter uma versão Medium, de série, especialmente concebida e adaptada à Arboricultura.Em
versão Medium, a ferramenta é tão rápida como a F3010, versão Standard, e muito mais potente.
Segurança: para além da satisfação dos Clientes, a INFACO sempre deu prioridade à segurança dos
utilizadores, oferecendo-lhes, nomeadamente, um sistema anticorte único e patenteado: o DSES. Este
sistema está disponível como opção na F3015 através de um cabo específico que inclui uma mini-caixa
eletrónica.
Acessórios e compatibilidade: a F3015 pode ser montada em varas fixas (1,1m e 2,1m) ou telescópicas
(1,2 a 1,9m e 2,1 a 3,5m). A nova atadora em versão 48 V é compatível com a mini-bateria F3015. Igualmente
disponível, a nova afiadora A48v3 passa a permitir a ligação a todas as tesouras de podar F3005, F3010
e F3015 através do cabo em espiral.
«ORIGINE FRANCE GARANTIE»: tal como a F3010 e toda a nova gama POWERCOUP PW2, a F3015 tem
o rótulo «ORIGINE France GARANTIE». Todos estes aparelhos são produzidos na fábrica da INFACO em
Cahuzac sur Vère, em Tarn, perto de Gaillac. Este rótulo oficial é garantia do know-how Made in France
da INFACO e reflete exatamente os seus valores: autenticidade, fidelidade e proximidade.

CONTATO : Karine BEUCHER : 05 63 33 91 49 / k.beucher@infaco.fr
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