electrocoup F3015
DALŠÍ KROK K DOKONALOSTI

www.infaco.com
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SPOLEČNOST infaco
V roce 1984 pan Daniel Delmas vynalezl první elektrické nůžky na světě - ELECTROCOUP.
Společnost INFACO S.A. pak byla založena jako rodinný podnik.
V roce 1985 na veletrhu SITEVI v Montpellier, získal pan Daniel Delmas, zakladatel firmy INFACO, Zlatou Palmu
za nejlepší inovaci.
V průběhu tohoto třídenního vinařského veletrhu prodala firma INFACO svých prvních 500 elektrických
nůžek.
Spokojenost zákazníka byla hnací silou úspěchu firmy INFACO a my jsme se snažili neustále
zlepšovat každou další generaci nůžek ELECTROCOUP. Výsledkem je, že společnost
INFACO si udržuje svou spokojenou, stále rostoucí a rozmanitou zákaznickou základnu
působící ve vinicích, sadech, olivových hájích, parcích a dalších.
Za dalších 30 let společnost INFACO vyvinula, vyrobila a prodala přes 280.000
elektrických nůžek. Typ 3015 je již jejich 8. generací.
V současnosti je INFACO mezinárodní společností, prodávající
elektrické ruční nářadí ve více než 40 zemích světa.
Daniel Delmas a jeho syn Davy stále řídí společnost s více než
100 zaměstnanci v Cahuzac sur Vère (jihozápadní Francie),
se stejným nadšením jako když ji zakládali.

www.infaco.com
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F3010

2010

VÝROBCE RUČNÍCH
ELEKTRICKÝCH NŮŽEK

F3005

2004

JIŽ PŘES 30 LET

F3002

1999
F3000

1994
Electrocoup PLUS

1989
Electrocoup 2

1987
Electrocoup

1984
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F3015 : 8. GENERACE ELEKTRICKÝCH NŮŽEK
Výzkum a vývoj
Společnost INFACO má ve svém sídle velmi vzdělané a kvalifikované pracovníky oddělení vývoje a designu.
V září 2005 byla pro toto oddělení postavena nová budova vybavená nejmodernější technikou.
Naši konstruktéři, kontroloři kvality a inženýři se snaží zachovat oceňované silné stránky společnosti a zaměřují se na navrhování
spolehlivého a odolného nářadí budoucnosti. Jakmile proběhne stádium návrhu, je vyvinut prototyp. Ten projde po dobu
několika měsíců zkouškami, než je dosaženo optimálních výsledků a teprve pak je zařazen do budoucích konstrukcí.

Naše hlavní motivace: NADŠENÍ
Specializovaný tým, včetně pana Daniela Delmase, který vynalezl elektrické nůžky v roce 1984, se neustále snaží zdokonalovat
stávající produkty a stejně tak vyvíjet nové.
Vývoji posledních elektrických nůžek bylo věnováno 6 let intenzivní práce. Nové F3015 jsou příkladem pracovního nadšení
celého našeho týmu pro výzkum a vývoj.
Nové F3015 byly za přísného utajení testovány po dobu dvou let pro plnou optimalizaci jejich výkonu a spolehlivosti.
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F3015 : DALŠÍ KROK K DOKONALOSTI
Elektrické nůžky ELECTROCOUP F3015 v tomto odvětví opět nastavují nová měřítka.
Přístroj navržený pro profesionály ELECTROCOUP F3015 byl vyvinut z předchozích typů pro dosažení vyšší spolehlivosti
a kvality, což oceňují uživatelé po celém světě.
Během vývoje tohoto nového modelu byly pečlivě vybírány vysoce kvalitní materiály.
Rozsáhlý výzkum a vývoj pomohl vytvořit lehké a kompaktní tělo nové generace.
Nové elektrické nůžky byly navrženy s vysokootáčkovým bezkartáčkovým motorem, napájeným
inovovanou Lithium-iontovou baterií.
Hliníkové tělo nůžek je vyrobeno ze speciální slitiny používané v letectví, nese a
propojuje většinu mechanických dílů a je kryto doživotní zárukou.

HLINÍKOVÉ TĚLO JE KRYTO
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU
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Kompaktní a lehké: 790 g

Ergonomický design

Vyjímečný výkon a kvalita

Měkká a pohodlná rukojeť

Maximální průměr řezu:

Velmi přesný proporcionální režim pohybu nože

• až 40mm se sadou Standard
• až 45mm se sadou Medium
• až 55mm se sadou Maxi

Přepínač částečného
rozevření

Kompaktní pohyblivá čepel
(ozubnice a čepel z jednoho kusu)

Bezkartáčkový motor
LED kontrolka
zapnutí
Vestavěný indikátor
kapacity baterie
(3LED - 4 úrovně)
Spoušť ovládání čepele
Odnímatelný ochranný kryt

Odnímatelný kryt pro
snadnou výměnu
stříhací hlavy
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Kompletně
pogumovaná rukojeť

Hlavní spínač přímo na
rukojeti
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ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ ČÁSTEČNÉHO
ROZEVŘENÍ ČEPELE

ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO
PŘEKRYTÍ ČEPELE

Jednoduše si vyberte pro vás optimální pozici částečného otevření čepele.
10 přednastavených pozic k nastavení
požadovaného částečného rozevření.

Zvyšte životnost vaší čepele za pomoci nového elektronického
systému pro nastavení překrytí čepele.
Jednoduše si vyberte jednu z 10 přednastavených pozic k nastavení
překrytí čepele.

2 provozní režimy: PROPORCIONÁLNÍ nebo PULZNÍ režim
PROPORCIONÁLNÍ: Čepel se v závislosti na zmáčknutí spouště zavírá a otevírá postupně.
PULZNÍ: Čepel se v závislosti na zmáčknutí spouště zavírá a otevírá okamžitě.

POČET STŘIHŮ SE UKLÁDÁ DO
PAMĚTI NŮŽEK
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ULTRA KOMPAKTNÍ
LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE
VÁŽÍCÍ JEN 810G
Články baterie jsou pečlivě vybírány pro vysokou spolehlivost
a kapacitu, poskytující silné a stabilní napětí.
120Wh Lithium-iontová baterie
Hmotnost: 810g
Výdrž baterie až 9 hodin bez nabíjení*
Baterie s vestavěnou ochranou článků a elektronickým
řídícím systémem <<BMS>>
Vysoká kapacita lithiových článků <<High power>>
Baterie s inteligentní technologií <<Long life>>

ZÁRUKA NA BATERII 5 LET
<< exkluzivně jen u INFACO >>
Kontaktujte vašeho prodejce pro záruční podmínky.

* Záleží na způsobu použití a skladovacích podmínkách.
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OPASEK S POPRUHY PRO BATERII F3015
ZVOLTE SI JAK CHCETE BATERII NOSIT
Čtyři možnosti jak nosit baterii.
Opasek s popruhy ve spojení s lehkou baterií poskytuje vysoký
komfort a flexibilitu.
Nová baterie F3015 může být nošena čtyřmi různými
způsoby:
1 - Na opasku s popruhy
2 - Jen na opasku (bez popruhů)
3 - Připnutá k opasku kalhot
4 - Vložená v kapse

Nový opasek baterie byl
navržen s ohledem na
optimální proudění vzduchu
a výrazně tak snižuje pocení.
Velmi malý povrch opasku
napomáhá ke snížení pocení
zad.
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INTELIGENTNÍ AUTOMATICKÁ
NABÍJEČKA
Rychlé nabíjení: 90 minut
Nabíječka F3015 umožňuje nabití lithium-iontové baterie na
kapacitu až 90% již během 1 hodiny.
Úplného nabití je dosaženo za 90 minut, a to včetně
vyrovnání článků.
Baterie F3015 vydrží celodenní práci.*
Nabíječka je vybavena dvojicí nabíjecích pozic jako F3010,
speciálně navržených pro napájení energeticky náročných
přístrojů jako je pilka POWERCOUP PW2, plotostřih, ometač
kmínků nebo setřásač květů a plůdků.

Funkce režimu spánku baterie
Režim spánku chrání baterii během delší doby skladování a
optimalizuje tak její životnost.
Již není potřeba baterii během skladování průběžně dobíjet.
Pouze ji vložte do nabíječky, stiskněte tlačítko režimu spánku
a nechte baterii několik hodin na konci každého období
střihu nabíjet. Pak ji až do dalšího použití uskladněte v
přepravním kufru.

* Zálěží na způsobu použití a skladovacích podmínkách.
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI
F3015 Standard

Kit Medium

Kit Maxi

Hmotnost nůžek (g)

790 g

+ 70 g

+ 480 g

Rozevření čepele (mm)

60 mm

70 mm

100 mm

Max. průměr řezu (mm)

40 mm

45 mm

55 mm

Rychlost čepele (mm/s)

271,6

240

175,12

Kroutící moment hřídelky čepele (N-m)

184,3

223,2

360

Funkce částečného rozevření

ANO (přepínač)

Nastavení částečného rozevření

ANO

Nastavení překrytí čepelí

ANO

Provozní režim

Pulzní / Proporcionální

Hlavní spínač na rukojeti

ANO

Indikátor kapacity baterie

ANO

Hliníkové tělo nůžek

ANO

Bezpečnostní systém

ANO (DSES)

BATERIE F3015
Hmotnost baterie (g)

810 g

Hmotnost spirálového kabelu (g)

150 g

Uzpůsobení pro použití levou/pravou rukou
Průměrná výdrž baterie
Čas pro úplné nabití baterie

ANO
až 9 hodin, záleží na způsobu použití
1h30

Průměrné napětí baterie

48 Vcc

Vstupní napětí nabíječky

230 V 50 Hz

Funkce režimu spánku

ANO

Baterie kompatibilní s řadou nářadí POWERCOUP

ANO

Záruka

Až 2 sezóny záruky v případě,
že je proveden první posezónní
servis.
Prodloužení záruky platí
na všehny části F3015*,
včetně motoru, převodovky,
elektroniky, karty snímače,
baterie i nabíječky.
O detailech naší nabídky
prodloužené záruky
se informujte u svého
distributora INFACO.
* Vyjma částí podléhající
běžnému opotřebení.

12 měsíců na všechny díly, 3 roky na motor a převodovku, hliníkové tělo nůžek je kryto
doživotní zárukou, 5 let na baterii (záruka pro rata)

Všechny udávané vlastnosti našeho elektrického ručního nářadí jsou poskytnuty pouze pro přehled. Nejsou smluvně závazné a můžou být upraveny výrobcem.
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F3015: MNOHEM VÍCE NEŽ JEDEN NÁSTROJ
Stejně jako předešlý model i tyto elektrické nůžky umožňují výměnu stříhací hlavy v závislosti na typu práce, kterou chcete dělat.
Hlavním přínosem této koncepce přístroje je její univerzálnost umožňující uživateli vybírat mezi sadou Standard, Medium a Maxi.
Výměna stříhací sady pro střih různých druhů rostlin zabere jen 5 minut.
Jediné nůžky na světě se 3 vyměnitelnými hlavami, nastavitelným částečným rozevřením a bezpečnostním systémem DSES.
F3015 jsou již při koupi k dispozici se sadou Standard, Medium nebo Maxi.

3 SADY - NA 1 NÁSTROJ
Jednoduše vyměňte stříhací hlavu za tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

SADA F3015 STANDARD

SADA F3015 MEDIUM

SADA F3015 MAXI

Na větve a výhonky do 40 mm.

Na větve do průměru 45 mm.

Na větve do průměru 55 mm.

Ideální pro stříhání vinné révy. Lze použít
při řezu stromů.

Se sadou Medium zvýšíte řezný výkon
vašich nůžek bez dopadu na pracovní
rychlost. Je speciálně zkonstruovaná pro
střih malých až středně velkých větví.

Speciálně zkonstruovaná pro střih středních
až velkých větví.

Ideální pro použití v sadech, parcích a při
údržbě zeleně.

Sada F3015 Maxi nabízí bezkonkurenční
řezný výkon.

Tato sada má nejlepší poměr mezi rychlostí
střihu a výkonem.
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Ideální pomocník pro zmlazování vinné révy
nebo ovocných stromů.
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SADA F3015 STANDARD

SADA F3015 medium

SADA F3015 MAXI

CZE2_BROCHURE_F3015_2019.indd 15

25/07/2019 16:52:09

Dodatečná bezpečnostní elektronická zařízení

Výhradně u

Společnost INFACO, která je již 25 let průkopníkem v bezpečnostních systémech zabraňujících střihnutí,
zůstává jediným výrobcem elektrických zahradnických nůžek, který nabízí dvě řešení. Každý rok
společnost INFACO věnuje značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje, aby vám nabídla dostupná
a stále bezpečnější a inovativnější řešení.

VOLBA kabelový systém DSES (dodatečný
elektronický bezpečnostní systém)

Systém certifikovaný:

Tento dodatečný bezpečnostní elektronický systém, který vynalezla
a patentovala společnost INFACO, lze použít pouze s elektrickými nůžkami
ELECTROCOUP.
Tento systém se skládá z vodivé bezpečnostní rukavice připojené specifickým
spirálovým kabelem k DSES. Nošení rukavice připojené k elektronickému
systému DSES zvyšuje bezpečnost uživatele a snižuje tak riziko střihnutí.
Pokud by došlo ke kontaktu stříhací hlavy a vodivé rukavice, zavírání čepele
se okamžitě zastaví a čepel se vrátí do otevřené polohy. Čepel tak nemůže
dokončit střih a zabrání se úrazu.

PATENTOVÁNO

Rukavice používané se systémem DSES na rozdíl od vyztužených rukavic
nebo rukavic z kroužkového pletiva zaručují díky pružnosti a pohodlí
vysokou obratnost a práce s ní je tedy snadnější.
Systém DSES byl certifikován orgánem CTC oprávněným Ministerstvem
práce, zaměstnanosti a zdraví (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé).*
* (1) Orgán CTC oprávněný vyhláškou Ministerstva práce, zaměstnanosti a zdraví ze dne 20. prosince 2010, která je označena číslem 0075,
zveřejněnou v Úř. věst., vydává: certifikát ES přezkoušení typu č. 0075/1702/162/11/12/0903

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: rukavici je nutné připojit specifickým spirálovým kabelem
DSES F3015
Tabulku se srovnáním systémů DSES filaire (kabelový) a DSES Wireless (bezdrátový) dostanete u svého prodejce.
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Výhradně u

VOLITELNÉ VYBAVENÍ DSES WIRELESS
Používá

se

exkluzivně

pro

zahradnické

nůžky

ELECTROCOUP

F3015 – nový, bezdrátový bezpečnostní systém vodivého spínače, který
vytvoří spojení mezi tělem uživatele a elektronickým systémem nůžek
(patentovaný systém).
DSES WIRELESS se používá bez rukavic. Jakmile se řezací hlava dostane
do kontaktu s pokožkou, okamžitě se spustí otevření ostří zahradnických
nůžek: nehodě je tak možné zabránit!
Pokud si přesto chcete obléci ochranné pracovní rukavice proti zimě,
systém WIRELESS předepisuje použití vodivých rukavic INFACO , které lze
navléknout na ruku, v níž držíte nůžky, nebo na druhou ruku.
Systém DSES WIRELESS je zvláště vhodný v oblastech s málo četnými
srážkami pro prořezávání zeleně v zahradnictví a na zelených plochách
i pro prořezávání v lesích (např. stříhání pomerančovníků v období sucha).

inovace : vodivý spínač

PATENTOVÁNO

Tabulku se srovnáním systémů DSES fi (kabelový) a DSES Wireless (bezdrátový) dostanete u svého prodejce.
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48-VOLTOVÝ ELEKTRICKÝ BROUSEK
NAOSTŘETE VAŠE ČEPELE V REKORDNÍM ČASE
Díky 3-pólové zásuvce je nový elektrický brousek A48v3
kompatibilní se všemi bateriemi řady ELECTROCOUP F3005 F3010 - F3015.
Umožňuje výrazně ušetřit čas při každodenním ostření. Díky
optimálnímu ostření vašich čepelí za pomoci A48v3 dosáhnete
vyšší efektivity práce s vaším elektrickým ručním nářadím
ELECTROCOUP.
Brousek může být při ostření připojen přímo na 48-voltovou
baterii, díky čemuž je přenosný a jednoduchý k použití.
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NAVRŽENO
PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
Stejně jako předchozí modely nůžek i F3015 s několika
různými stříhacími hlavami mohou být použity pro práci na
karbonové prodlužovací tyči v různých délkách.
F3015 mohou být použity s řadou pevných nebo
teleskopických prodlužovacích tyčí v délkovém rozmezí od 1,2 m do 3,5 m, poskytující výškový dosah střihu až 5 m nad zemí.
Nůžky jsou ovládány mikrospínačem umístěným v posuvné rukojeti na trubce karbonové tyče.
Jsou ovládány uživatelem pomocí jediného kabelu mezi baterií a tyčí. Ovládání spouště je zajištěno elektronickou mikrokartou uloženou
přímo v tyči..
Univerzálnost tohoto nástroje ocení uživatelé při práci ve výškách nebo nad hlavou.

Pevná

Posuvný systém ovládání
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Inovace: Elektronická mikrokarta uložená
přímo v tyči

Teleskopická
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A3Mv2
48V ELEKTRICKÝ UVAZOVAČ
V prodeji je nový uvazovač A3Mv2/48V, doplňuje tak jeho 12V
verzi.
I tento nástroj je kompatibilní se všemi bateriemi řady
ELECTROCOUP, včetně nové ultra kompaktní baterie F3015.

A3Mv2 je elektrické vázací zařízení, které usnadňuje uvazování
vinné révy.
Tento nástroj je velmi univerzální, použitelný pro různé typy
vedení.
Používá měkký ocelový drát pro lepší flexibilitu, který je
dostatečně pevný aby vydržel do sklizně. Po roce se však
rozpadne, kolem doby prořezávání.
Je dostupný v několika průměrech:
0,40 mm, 0,46 mm, 0,50 mm, 0,55 mm.
S ELEKTRICKÝM UVAZOVAČEM A3Mv2 je doba uvázání menší
než 0,4 vteřiny.
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Powercoup PW2
6 NÁSTROJŮ V JEDNOM
Po vynalezení prvních elektrických nůžek na světě, před více
než 30 lety, společnost INFACO nyní získává reputaci jako
průmyslový lídr s vlastní řadou elektrického ručního nářadí.
Společně se zahájením prodeje nových F3015 je společnost
INFACO hrdá na současné zahájení prodeje nové řady
multifunkčních nástrojů POWERCOUP.
POWERCOUP PW2 je druhou generací, která vyniká větší lehkostí
a univerzálností.
Tento nový nástroj tvoří lehká motorová jednotka, ke které lze
připojit různé pracovní nástroje, a to přímo nebo prostřednictvím
prodlužovacích nástavců. I přes výrazné změny společnost
INFACO zachovala původní pracovní nástroje a připojila další,
čímž se POWERCOUP PW2 stal extrémně variabilním.
1 motor = 6 nástrojů: řetězová pila, plotostřih, přímočará
pilka, ometač kmínků, setřásač oliv a setřásač květů a
plůdků.
Rukojeť PW2 je vybavena vysokootáčkovým motorem využívající
bezkartáčkovou technologii.
Díky elektronické detekci se rychlost motoru automaticky mění
v závislosti na použitém nástroji. Elektronická detekce umožňuje
nastavení optimálního výkonu motoru a zvolí nejlepší kombinaci
síly, rychlosti a kroutícího momentu v závislosti na použitém
nástroji. Sada nářadí POWERCOUP PW2 může být použita se
všemi bateriemi INFACO (F3005, F3010, Lithium-iontová F3015
a L810B).
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PROFESIONÁLNÍ POZÁRUČNÍ SERVIS
Společnost INFACO se snaží poskytovat vynikající pozáruční servis svým zákazníkům/uživatelům po celém světě.
Aby to bylo možné provést, byl osobně panem Danielem Delmasem sestaven speciální obchodně technický tým pro dohled a podporu
této činnosti.
Posláním tohoto týmu je průběžně poskytovat technickou pomoc a proškolení celosvětové distribuční sítě společnosti INFACO, nabízející
rychlou a profesionální podporu koncovým zákazníkům.

POSEZÓNNÍ SERVIS
Mimo období střihu společnost INFACO ve své továrně a u svých distributorů nabízí pravidelný servis.
Precizní servis a opravy jsou provedeny na každém nástroji buď přímo výrobcem nebo jedním z mnoha autorizovaných servisních středisek.
Každý rok je za pomoci administrativního, technického a marketingového oddělení proveden servis více než 35 000 přístrojů.
Pravidelný každoroční servis a údržba vašich nůžek ELECTROCOUP vám zajistí jejich dlouhodobou správnou funkčnost.

NAŠE SÍŤ PRODEJCŮ
Naše distribuční síť vám pomůže s jakoukoliv informací, kterou byste potřebovali vědět o vašich přístrojích INFACO.
Náš technicko prodejní tým nepřetržitě pracuje na poskytování kvalitní pomoci a podpory. Pokud si vyberete přístroj
INFACO, budete se těšit z vysokého výkonu výrobku s výbornou technickou podporou místního autorizovaného prodejce.
Společnost INFACO úzce spolupracuje s autorizovanou distribuční sítí. Naši obchodníci jsou součástí strategické sítě společnosti INFACO a
poskytují vám kvalitní produkty a služby.
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OSTRATICKÝ, spol. s r. o.
Hrušecká 388
691 54 Týnec
Česká republika
tel/fax. +420-519-342491(2)
e-mail: info@ostraticky.cz

www.ostraticky.cz
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