electrocoup F3015
De volgende stap naar perfectie
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Het bedrijf infaco
In 1984 vond Daniel Delmas ‘s werelds eerste elektrische snoeischaar uit: de ELECTROCOUP.
Hij richtte INFACO op, een familiebedrijf met authentieke waarden.
Op de tenstoonstelling SITEVI in 1985 te Montpellier ontving Daniel Delmas de Gouden Palm voor de
beste uitvinding. Tijdens de drie eerste dagen van de tenstoonstelling verkocht INFACO zijn eerste
500 ELECTROCOUPS.
Sinds dit succes is het motto van INFACO ‘de klant tevredenstellen’. Elke dag opnieuw spant
het bedrijf zich in om de ELECTROCOUP te verbeteren en de trouw van zijn professionele
klanten in de wijnbouw, de boomkwekerijen en de groenvoorzieningen te belonen.
In ruim 30 jaar heeft INFACO meer dan 280.000 scharen ontworpen,
geproduceerd en verkocht. De F3015 behoort tot de achtste generatie.
Vandaag de dag is INFACO een internationaal bedrijf dat zijn werktuigen
in meer dan veertig landen over de hele wereld distribueert.
De heer Daniel Delmas en zijn zoon Davy leiden nog steeds het
bedrijf in Cahuzac sur Vere in het zuidwesten van Frankrijk,
dat meer dan 100 medewerkers telt. En dat doen ze
met evenveel passie als op de eerste dag.

www.infaco.com
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F3015 : DE ACHTSTE GENERATIE ELECTROCOUP-SCHAREN
Onderzoek & ontwikkeling
INFACO beschikt over een efficiënte interne R&D-afdeling.
In september 2005 werd een volledig gebouw ingericht voor onderzoek, ontwikkeling en kwaliteit.
Een compleet team van industrieel ontwerpers, ingenieurs en kwaliteitscontroleurs streeft ernaar om de befaamde sterke
punten van het bedrijf in stand te houden, namelijk ‘het ontwikkelen van betrouwbare en duurzame werktuigen’.
Het hele jaar door draaien de verschillende testbanken op volle toeren om toekomstige verbeteringen te testen.

De belangrijkste drijfveer: PASSIE

Mensen met passie, - op de eerste plaats de heer Daniel Delmas, uitvinder van de elektrische snoeischaar in 1984, - zijn
voortdurend bezig de bestaande producten te verbeteren en nieuw elektrisch handgereedschap te ontwikkelen.
Het kostte zes jaar onderzoek om de nieuwste elektronische snoeischaar ELECTROCOUP F3015 te ontwikkelen. Het resultaat
van de passie van het hele R&D-team.
Om de prestaties en de betrouwbaarheid te optimaliseren, werd er in het grootste geheim twee volledige seizoenen lang
gesnoeid!
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F3015 : DE VOLGENDE STAP NAAR PERFECTIE
De elektrische snoeischaar ELECTROCOUP F3015 is dé nieuwe referentie.
Het werktuig is op maat ontworpen voor professionele snoeiers. De F3015 bouwt voort op zijn voorgangers op het
vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid.
Hoogwaardige materialen werden zorgvuldig geselecteerd voor de ontwikkeling van dit nieuwe model.
Daarnaast werd afdeling Research & Development een grondige studie uitgevoerd om de
belangrijkste onderdelen zo compact en licht mogelijk te maken. INFACO heeft gekozen voor de
‘brushless’-technologie voor de motor en ‘lithium’ voor de batterij.
De aluminium behuizing, het belangrijkste onderdeel dat de gezamenlijke onderdelen
van de snoeischaar verbindt, is gemaakt van een speciale legering voor de
ruimtevaartindustrie. Op de behuizing zit een levenslange garantie.

ALUMINIUM BEHUIZING
LEVENSLANGE GARANTIE
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Compact & Lich: 790 g

Ergonomisch & stijlvol

Prestaties: Uitzonderlijk vermogen en snelheid

Softgrip, aangenaam in de han

Groot snijvermogen :

Hoge nauwkeurigheid bij progressie

• 40 mm Standaard-kit
• 45 mm Medium-kit
• 55 mm Maxi-kit

Aanpasbare bek-opening

Monobloc Stelstang-mes

Brushless motor
ON/OFF-lampje
Lichtgevende batterijweergave geïntegreerd
in de snoeischaar
(3 Leds - 4 niveaus)

Progressieve trekker
Afneembare kap

Verwijderbare klep
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Softgrip-handvat

ON/OFF-schakelaar
op de schaar
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Elektronische instellen van de halve bekopening

Elektronische bediening van de kruising van het mes

Kies een halfopen stand aangepast aan uw snoeigewoonte.

Optimaliseer de levensduur van uw messen dankzij de elektronische
bediening van de kruising.

10 posities die u zelf gemakkelijk kunt programmeren
om een perfecte halfopen stand te krijgen.

10 posities die u zelf gemakkelijk kunt programmeren
om een ideale kruising van het lemmet te krijgen.

2 bedrijfsmodi: LINEAIR en IMPULS
LINEAIR: openen en sluiten in functie van de aanhaalsnelheid van de trekker.
IMPULS: trekker aanhalen, sluiting op maximale snelheid en trekker loslaten, opening op maximale snelheid.

Aantal snijbewegingen opgeslagen
in het geheugen van de snoeischaar
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Werkintensiteit opgeslagen in het
geheugen van de snoeischaar
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ultracompacte
LITHIUM-IONBATTERIJ
De lithium-ionbatterij met kobalt weegt slechts 840 gram.
De accu’s van deze batterij zijn speciaal geselecteerd om
hun betrouwbaarheid en hun vermogen om hoge spanning
te leveren.
Lithiumbatterij 120 W
Gewich: 810 g
Batterijduur volledige dag 9 u.*
Batterij met geïntegreerd elektronisch systeem voor het
beheer en de bescherming van de batterijen (BMS)
LITHIUM-cellen met hoge capaciteit Accutechnologie
POWERTOOLS
Celtype ‘Hoog vermogen’ Intelligentie ‘Long Life’

GARANTIE OP BATTERIJ pro rata 5 JAAR
«Exclusief bij INFACO»
Zie garantievoorwaarden van uw leverancier.
*afhankelijk van gebruik en opslagomstandigheden
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VEST MET BATTERIJHOUDER F3015
4 VIER mogelijke draagwijzen
Het nieuwe vest zorgt voor een uitstekend draagcomfort
dankzij de aanpasbare draagwijze van de batterij.
De lichte batterij in combinatie met het nieuwe vest zorgt
onmiddellijk voor een comfortabel gevoel.
De nieuwe F3015-batterij kan op vier verschillende
wijzen worden gedragen:
1- Op een vest met schouderriemen
2- Op een gordel (zonder afneembare riemen)
3- Met een clip op de broeksriem
4- Rechtstreeks in de broekzak dankzij het kleine formaat

De gordel is bedoeld om de
luchtstroom te optimaliseren
en zorgt voor minder
transpiratie.
De
schouderriemen
van
het vest nemen weinig
oppervlakte in en zorgen
voor minder transpiratie op
de rug.
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SLIMME AUTOMATISCHE
LADER
Snel laden: 90 minuten
De lader van de F3015-lithiumbatterij maakt het mogelijk
om de batterij binnen een uur voor 90% op te laden.
De batterij is volledig opgeladen na
(uitbalancering van de cellen inbegrepen).

90

minuten

De F3015-batterij heeft de gebruiksduur van een werkdag.
De lader beschikt over twee laaduitgangen (net zoals
de F3010) die speciaal zijn ontwikkeld voor andere de
elektrische toestellen die op de batterij van de snoeischaar
werken, zoals de zaag POWERCOUP PW2, de kettingzaag
en de heggenschaar.

Slaapmodus van de batterij
De slaapmodus ‘Long Life’ zorgt ervoor dat de batterij in
een modus staat voor langdurige opslag, waardoor de
levensduur wordt geoptimaliseerd.
Meerdere keren opnieuw opladen tijdens het tussenseizoen
is niet meer nodig. Het enige wat u moet doen is op de
slaapknop drukken aan het einde van het snoeiseizoen, de
ladere enkele uren zijn werk laten doen en vervolgens het
toestel in zijn koffer te stoppen tot het volgende seizoen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Gewicht van de schaar (g)

790 g

+ 70 g

+ 480 g

Bekopening (mm)

60 mm

70 mm

100 mm

Snijdwaarde (mm)

40 mm

45 mm

55 mm

Beksnelheid (mm/s)

271,6

240

175,12

Koppel van de schaaras (N/m)

184,3

223,2

360

Half-openfunctie

ja (schakelaar)

Instelling van de halve opening

ja

Instelling van de kruising van het mes-

ja

Gebruik

Impuls/Progressief

Aan/uit-schakelaar op het toestel

ja

Weergave van het batterijniveau van het apparaat

ja

Aluminium behuizing

ja

Veiligheidssysteem

ja (DSES-optie)

BATTERIJ F3015
Gewicht batterij (g)

810 g

Gewicht van de opgerolde kabel (g)

150 g

Aanpasbaar rechts/linkshandig
De gemiddelde gebruiksduur van de batterij

ja
9u afhankelijk van gebruik

Volledige oplaadtijd

1 h 30

Gemiddelde accuspanning

48 Vcc

Spanning acculader

Garantie

De uitbreiding van de garantie
is van toepassing op alle
onderdelen van de F3015*, met
inbegrip van de motor, reductor,
elektronica, sensorkaart, batterij
en lader.

230 V 50 Hz - 110V 60 HZ

Overwinterfunctie
Compatibele batterij

Tot drie volledige seizoenen
garantie bij het uitvoeren van
twee jaarlijkse onderhoudsbeurten.

ja
Assortiment Powercoup

*Uitgezonderd slijtdelen

12 maanden (reductiemotor 3 jaar, aluminium behuizing levenslange garantie)

Alle eigenschappen van onze toestellen zijn informatief; er zijn geen rechten aan te ontlenen en ze zijn onderhevig aan verandering.
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De F3015 : MEER DAN SLECHTS ÉÉN TOESTEL
Net als zijn voorganger biedt deze elektrische schaar u de mogelijkheid om zelf de snijkop te veranderen op basis van het werk dat u wilt
uitvoeren.
De veelzijdigheid van het gereedschap is een echte troef dankzij de Medium- en Maxi-kits.
In slecht vijf minuten bouwt u de schaar om voor andere langdurige of specifieke toepassingen.
De enige snoeischaar ter wereld met drie verwisselbare koppen met verstelbare halve opening en een DSES-beveiligingssysteem.
De F3015 is verkrijgbaar in de versies Standaard, Medium en Maxi.

3-in-1 -kits
Verander simpelweg zelf de snijkop naar uw behoeften.

F3015 StandAard-Kit

F3015 MEDIUM-Kit

F3015 MAXI-Kit

Voor hout tot 40 mm dik.

Voor hout tot 45 mm dik.

Voor hout tot 55 mm dik.

Ideaal voor het snoeien van wijnstokken
en aangepast aan het snoeien in
boomkwekerijen.

Verhoog het snijvermogen van uw
schaar dankzij de Medium-kit voor
boomkwekerijen,
bosbouw
en
groenvoorziening.

Ideaal voor het kortsnoeien van wijnstokken
en fruitbomen.

Deze kit biedt een grotere knipkracht en
behoudt de snelheid tijdens het werk.

Deze kit geeft uw F3015 een ongeëvenaard
knipvermogen.

Deze kit is het beste compromis tussen
snelheid en kracht.
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En onmisbaar voor het snoeien in bos en
groenvoorziening.
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StandAard-KIT F3015

medium-KIT F3015

maxi-KIT F3015
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Aanvullende elektronische veiligheidssystemen

Exclusiviteit

INFACO blijft, als pionier in veiligheidssystemen tegen onderbrekingen sinds 25 jaar, de enige fabrikant
van elektrische snoeiers die twee oplossingen aanbiedt. Elke jaar besteedt INFACO veel middelen aan
onderzoek en ontwikkeling, zodat we u betaalbare, steeds veiligere en innoverendere oplossingen
kunnen aanbieden.
Systeem gecertificeerd door:

OPTIE bedrade DSES
Dit aanvullende elektronische veiligheidssysteem, dat door de firma INFACO
werd uitgevonden en gebrevetteerd, is uitsluitend te gebruiken met de
elektronische snoeiers van ELECTROCOUP.
Dit systeem bestaat uit een geleidende veiligheidshandschoen die
verbonden is aan een specifieke DSES-spiraalkabel. De handschoen die is
gekoppeld aan het elektronische DSES-systeem, verhoogt de veiligheid van
de gebruiker en vermindert het risico van snijwonden.
Zodra er contact is tussen het snijblad en de geleidende handschoen,
wordt de sluitbeweging meteen onderbroken, en gaat het mes terug naar
de openingspositie. Zo kan het blad onmogelijk zijn beweging afmaken en
worden er ongelukken vermeden.

GEBREVETTEERD
SYSTEEM

In tegenstelling tot veiligheidshandschoenen of maliënkolders bieden de
handschoenen die met het DSES-systeem gebruikt worden dankzij hun
soepelheid en comfort een ideale handigheid, wat het werk vergemakkelijkt.
Het DSES is gecertificeerd door de CTC, een organisatie gemachtigd door
het Franse ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Volksgezondheid.*
* (1) CTC bevoegd overeenkomstig het besluit van de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Volksgezondheid op datum van
20/12/2010 onder het nummer 0075, in het JOCE gepubliceerd, onder de titel: Het EG-typeonderzoek Nr. 0075/1702/162/11/12/0903

BELANGRIJK: de handschoen moet verplicht aangesloten worden op een
specifieke spiraalkabel DSES F3015
Een vergelijkende tabel van de twee systemen, bedrade DSES en DSES Wireless, is verkrijgbaar bij uw dealer.
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Exclusiviteit

DSES WIRELESS-OPTIE
Dit nieuwe draadloze veiligheidssysteem is uitsluitend bruikbaar op de
ELECTROCOUP F3015-snoeischaar en bestaat uit een geleidende trekker
die het lichaam van de gebruiker verbindt met het elektronische systeem
van de snoeischaar (gepatenteerd systeem).
De DSES WIRELESS kan met blote handen worden gebruikt. Zodra de snĳkop
in contact komt met de huid, wordt de heropening van het snoeischaarlemmet
onmiddellĳk geactiveerd: zo kan een ongeval worden voorkomen!
Als u echter handschoenen ter bescherming tegen de kou wilt dragen, dient
u geleidende INFACO-handschoenen te dragen bĳ het WIRELESS-systeem
die verschillen naargelang het de hand is die de snoeischaar draagt of de
andere hand.
Het DSES WIRELESS-systeem is bĳzonder geschikt voor gebieden met
weinig neerslag, groen snoeien in de boomkwekerĳ en in de groene zones
en voor uitdunnen van bomen (bĳv. sinaasappelbomen in droge periodes).

innovatie : geleidende werking

GEBREVETTEERD
SYSTEEM

Een vergelĳkende tabel van de twee systemen, bedrade DSES en DSES Wireless, is verkrĳgbaar bĳ uw dealer.
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DE ELEKTRISCHE SLIJPMACHINE 48 VOLT
SLIJP UW MESSEN IN RECORDTIJD
De nieuwe elektrische slijpmachine A48v3, met zijn drie
verbindingpads, is vanaf nu ook compatibel met de
ELECTROCOUP F3005 – F3010 – F3015.
U wint aanzienlijk veel tijd bij het dagelijkse slijpen van de messen.
Haal het maximale uit uw messen met de A48V3 voor een hoger
rendement van uw ELECTROCOUP.
Deze slijper werkt op 48 volt en kan worden aangesloten op
uw accu, zo kunt u de messen van uw snoeischaar onmiddellijk
slijpen op de werkplek.
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OPLOSSINGEN
VOOR WERKEN OP GROTE HOOGTE
Net als zijn voorganger beschikt de F3015 over tal van
gebruiksmogelijkheden dankzij de Medium- en Maxi-kits
en de verschillende lengtes van de carbonstelen.
De F3015 kan op diverse vaste en telescopische stelen van
1,20 tot 3,50 meter worden gebruikt om op een hoogte van 5 meter
te snoeien.
De snoeischaar wordt bediend door een microschakelaar geïntegreerd in het glijdende handvat op de de carbonstok.
Er is een kabel van de accu naar de paal vereist om de schaar te gebruiken.
De informatie van de trekkerbesturing wordt onmiddellijk doorgestuurd via een elektronisch microkaart in de steel.
De gebruikers zullen zijn veelzijdigheid waarderen, of het nu voor grof werk is of werk op grote hoogte.

Vast

Mobiel besturingssysteem
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Innovatie: Elektronische microkaart
geïntegreerd in de steel

Telescopisch
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A3Mv2
ELEKTRISCHE BINDTANG 48 VOLT
Vanaf nu is de nieuwe bindtang A3Mv2 beschikbaar in 48 Volt,
naast de 12 Volt-versie.
Hierdoor is het toestel nu ook compatibel met alle
ELECTROCOUP-batterijen, waaronder de ultracompacte
batterij van de F3015.

De A3M V2.0 is een elektrische bindtang die de koppeling met
wijnstokken eenvoudiger maakt. .
De gebruikte draad is van gegloeid ijzer voor meer flexibiliteit.
Hij is verkrijgbaar in de verschillende diameters 0,40-0,46 - 0,500,55 mm.De knooptijd bedraagt minder dan 0,4 seconden.
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Powercoup PW2
6 gereedschappen in 1
Na de uitvinding van ‘s werelds eerste elektrische
snoeischaar meer dan 30 jaar geleden geniet INFACO een
sterke reputatie als wereldleider op het vlak van draagbaar
elektrisch gereedschap op batterijen.
Het is dan ook logisch dat het bedrijf helemaal is toegespitst
op de ontwikkeling van nieuwe elektrische werktuigen.
Met hetzelfde principe als de snoeischaar in het achterhoofd
ontwikkelde INFACO het assortiment POWERCOUP PW2,
waarbij de idee van verwisselbare koppen opnieuw werd
toegepast: 1 gemotoriseerd handvat = 6 instrumenten:
kettingzagen,
heggenscharen,
zagen,
dievers,
olijvenschudders en uitdunners.
Het PW2-handvat is uitgerust met een platte ‘brushless’motor zonder koolborstel.
Dankzij een elektronische herkenning wordt de snelheid
automatisch aangepast aan de functie van het gekoppelde
werktuig.
Deze elektronische herkenning maakt het mogelijk om de
motorprestaties aan te passen om zo tot het best mogelijke
compromis tussen kracht en snelheid te komen op basis
van de gebruikte werktuigen.
Het POWERCOUP PW2-assortiment wordt gebruikt met
alle INFACO-batterijen (F3005, F3010, lithium F3015 en
L810B).
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DE ZEKERHEID VAN EEN PROFESSIONELE KLANTENDIENST
INFACO streeft naar een uitmuntende klantendienst voor alle gebruikers wereldwijd.
Daarom richtte dhr. Daniel Delmas al bij het begin van zijn avontuur een mobiel technisch-commercieel team op.
Het doel van dit team is het hele jaar door training en technische ondersteuning te bieden aan INFACO’s wereldwijde distributienetwerk.
Hierdoor krijgt de eindgebruiker een snelle en professionele klantendienst.
INFACO’s klantendienst bewijst al meer dan 30 jaar lang zijn doeltreffendheid.

FABRIEKSONDERHOUD
Tijdens het tussenseizoen biedt INFACO een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan in de fabriek.
Daarbij wordt volgens precieze onderhoudsprocedures door de fabrikant een upgrade uitgevoerd.
Elk jaar worden ruim 35.000 onderhoudsbeurten uitgevoerd door de administratieve, technische en logistieke diensten.
Het fabrieksonderhoud wordt door alle gebruikers erg gewaardeerd. Hierdoor heeft u weer een gebruiksklare snoeischaar om het nieuwe
snoeiseizoen in alle vertrouwen aan te vangen.

ONS DISTRIBUTIENETWERK
Ons distributienetwerk staat klaar om al uw vragen over uw INFACO-gereedschap te beantwoorden.
Dit netwerk wordt permanent opgeleid door ons technisch-commerciële team om beter aan uw behoeften te voldoen.
Door INFACO-gebruiker te worden, geniet u van een kwaliteitsproduct met technische bijstand in de buurt via uw erkende dealer.
Deze ondersteuning is een belangrijk onderdeel voor INFACO en wordt erg gewaardeerd door de gebruikers van het merk.INFACO werkt
nauw samen met haar erkende distributienetwerk. Al onze dealers spelen een belangrijke rol in de algemene tevredenheid van onze
klanten.
De dealers vormen het zenuwcentrum van de strategische organisatie INFACO en staan niet alleen klaar om uw advies te geven over het
gebruik, de verkoop en de implementatie van het product, maar ook voor technische ondersteuning.
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DELTA ENTERPRISES B.V.
MELKWEG 6
7021 PD - ZELHEM
THE NETHERLANDS
Tel : +31 (0)314 622 634
Fax : +31 (0)314 623 459

www.infaco.com

Réf. : BC15 - DUT3 - 2019

UW DEALER
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