powercoup pw3

многофункционален инструмент
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компанията infaco
След като изобретява ELECTROCOUP, първите електрически ножици, през 1984 г. и след като са проектирани, произведени
и продадени над 300 000 електрически ножици, днес INFACO има отлична репутация в сектора на ръчните
електроинструменти, захранвани с батерия.
Вследствие на това, в пози цията си на световен лидер в производството на този вид инструменти, INFACO реши
да разработи гама ръчни електроинструменти, захранвани с батерия за професионалистите в сферата на
паркове и градини, овощарството, лозарството и отглеждането на маслини.
Базирайки се на същия принцип както при електрическите ножици ELECTROCOUP, моторната
дръжка работи със сменяеми приставки.
По този начин, POWERCOUP PW3 е едновременно трион, верижен трион, храсторез
за жив плет, вибратор за събиране на маслини и много други инструменти, които
можете да откриете на нашия сайт.
Проектирана и произведена във Франция, в завода ни в Каюзак
Сюр Вер (Тарн-Окситани), дръжката PW3 се ползва от етикета
Гарантиран френски произход.

www.infaco.com
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Компактен, лек и лесен за ползване, POWERCOUP PW3 осигурява оптимален комфорт при
работа.
Различни инструменти се адаптират към нея благодарение на система за бързо
фиксиране на главите.
Безшумен и екологичен, той позволява да се
извършват всякакви дейности по поддръжка в
жилищни райони, къмпинги и други места, където
не се допускат високи нива на шум.
Скоростта на безчетковия мотор се адаптира
автоматично към поставения инструмент
благодарение на система за електронно
разпознаване.
Тази система настройва работата на мотора
по начин, който предоставя най добрата
комбинация от мощност/скорост/
въртящ момент, подходяща за
поставения инструмент.
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Всички характеристики на нашите уреди са дадени само за информация, те в никакъв случай не са
договорни и подлежат на промяна.

1 ДРЪЖКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА

гамата Powercoup pw3

ПИЛА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН

ХРАСТОРЕЗ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ФИЛИЗИ

ИНСТРУМЕНТ ЗА БРАНЕ НА МАСЛИНИ

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ
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ВЕРИЖЕН ТРИОН
powercoup pw3
Лекото му тегло и компактни размери го правят много лесен
за използване и гарантират бързо рязане, което е една от
силните му страни. Верижният трион, пригоден за арбористи, е
подходящ за рязане на дървета и клони с диаметър до 150 мм.
Той може да се използва и за резитба на лозя и овощни градини.
Лек и удобен
Предпазен лост за защита от обратен тласък
Вградена помпа за смазване
Автоматично обтягане на веригата
Верига със стъпка 1/4 за качествено рязане
Може да се монтира на удължение

Тегло

Ръчен

Фиксирано
удължение
0,93 м

2,8 кг

3,4 кг

Телескопично
удължение
1,10 до 1,65 м

3,8 кг

4 кг

Максимален Ø
на рязане

150 мм

Мощност

1 392 W

Без верига
Водач

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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Удължение
1,83 м

1/4
8’’ – 20 см

верига

Предпазен лост
Избрана е верига, специално
адаптирана към производителността
на дръжката PW3. Със стъпка от
¼ инч и калибър 0,043“ (1.1 мм),
последната
осигурява
много
чисто рязане, като същевременно
ограничава възвратните ефекти.

водач за верига
Дължината на направляващата шина
е 8“ (20 см). В края на шината има
челно колело, което ограничава
износването на шината и на
веригата.

обтегач за верига
Обтягането
на
веригата
е
автоматично и без инструмент.
Затягащият
лост
осигурява
обездвижването на водача и
намалява риска от връщането му
назад.

Аварийният лост се намира пред дръжката
за носене и позволява спиране на уреда
по всяко време, само с едно избутване
напред. Той може да се сваля за ползване
във версия с удължител. С цел да не се
използва уреда на ръка, без предпазния
лост, той разполага с автоматично засичане
на предпазния лост.

Смазване на веригата
Саморегулираща
се
и
интегрирана
система за смазване доставя оптималното
количество
смазочен
материал,
необходимо за ограничаване износването
на веригата. INFACO ви предлага смазочно
масло, специално подбрано за тяхната
производителност, което е над 90 %
биоразградимо.

лесно пренасяне
В
задната
част
на
дръжката
има халка. Тя може да се използва
както за съхранение, когато инструментът
не се използва, така и за бързо закачане
от арбористите.
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ТРИОН POWERCOUP PW3
Качеството на срезовете с диаметър до 100 мм е отлично
(идентични на срезовете с електрическите ножици
ELECTROCOUP). По този начин трионът намалява риска
от заболяване на дървото, когато се подрязва и намалява
броя на летораслите. Липсата на риск от отскок и лесната
употреба правят работата на потребителя по-удобна.
Лек и удобен
Смяна на ножа без инструменти
Висока здравина и острота на зъбите
Много високо качество на рязане
Може да се монтира на удължение

Тегло

Ръчен

Фиксирано
удължение
0,93 м

2,4 кг

3,1 кг

Максимален Ø
на рязане

Телескопично
удължение
1,10 до 1,65 м

3,5 кг

3,7 кг

100 мм

Мощност

1 392 W

Скорост

3 200 възвратно-постъпателни движения/мин

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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Удължение
1,83 м

качество на рязането

универсалност
Преминаването от рязане със и без удължение е улеснено
благодарение на системата за бързо закрепяне и богатата
гама от фиксирани и телескопични удължения.

Качеството на среза с електрическия трион POWERCOUP PW3 е
толкова добро, колкото и с електрическите ножици Electrocoup.
Това предотвратява растежа или разпространението на
болести по дървото и намалява броя на леторастите.

прецизна работа
Острието може много лесно да се плъзне между два клона
без риск да нарани горния клон. Електрическият трион е
идеален за случаи, в които се изисква прецизност и качество на среза.
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ХРАСТОРЕЗ ЗА ЖИВ ПЛЕТ powercoup pw3
Храсторезът може да се използва за поддържане на
всички видове храсти. Лесен за употреба и работа, тих
и без вибрации, с ножове “INFACO high performance”
с висока производителност, гарантиращи истински
професионална работа. Налични са различни дължини,
в двойна версия. Този инструмент е лесен и приятен за
работа както на земята, така и на по-високо.
Лек и удобен
Регулируема глава
Може да се монтира на удължение

Тегло

Остриета от двете страни
60 см

Остриета от двете страни
70 см

3,4 кг

3,7 кг

Мощност

1 392 W

Скорост

3 200 сряза/мин

Дръжка за
десничар/левичар

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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да

предпазител против отскок

двойно режеща пластина

Предпазителят против отскок е наличен за двустранните
остриета. Тази система предпазва върховете на остриетата
от удари със земята и/или стени.
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СЪВМЕСТИМОСТ НА БАТЕРИИТЕ

ОПЦИЯ УДЪЛЖЕНИЯ

Всички инструменти от серията POWERCOUP PW3
са съвместими с батериите ELECTROCOUP NiMh
(F3005-F3010) и Lithium (F3015 et L850B).
Автономност на инструментите (според употребата) :

Пила
или трион
Храсторез за
жив плет
Инструмент за
премахване на
филизи
Вибратор
за бране на
маслини
Инструмент за
прореждане на
цветовете

Батерия F3010

Батерия F3015

Батерия L850B

200 до 1 200 среза

150 до 1 000 среза

1 200 – 7000 среза

1 200 среза по 3 см
600 за срез 5 см
200 за срез 8 см

1 000 среза по 3 см
500 за срез 5 см
150 за срез 8 см

7000 за срез 3 см
3 500 за срез 5 см
1 200 за срез 8 см

2 до 3 часа

1 до 2 часа

10 до 15 часа

4 часа

2 до 3 часа

2 1 / 2 дни

2 до 4 часа

2 до 3 часа

13 часа

8 часа

6 часа

3 дни

Моторната дръжка POWERCOUP PW3 може да
се използва със или без удължения за работа с
високи насаждения. Вашият инструмент може да
се адаптира за различни задачи с фиксираните
или телескопичните удължения със следните
дължини:

Фиксирани

Телескопични
12

БАТЕРИЯ F3015

БАТЕРИЯ L850B

PW930P3 : 93 см – 700 гр
PW1830P3 : 183 см² - 1 кг

PWT1650P3 : 110/165 см – 1,2 кг
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ФИЛИЗИ

powercoup pw3
Инструментът за премахване на филизи е иновативно алтернативно
решение на съществуващите на пазара. Като всеки механичен
инструмент, той премахва нуждата от употреба на химикали.
Инструментът за премахване на филизи POWERCOUP PW3 е много
удобен и лесен за употреба и предлага качествено и прецизно
премахване на филизите. В действителност този електрически
ръчен инструмент се отличава от тежкото хидравлично
оборудване, което често е скъпо, сложно за използване и изисква
опитен оператор. Инструментът POWERCOUP PW3 може да се
използва от всеки без предварително обучение. Той значително
намалява дискомфорта при изпълнението на тази задача, важна за
правилното поддържане на лозите.
Лек и удобен
Телескопично удължение
Оборудван със стоманени тежести (опция – гумирани)
10 скорости на въртене
Телескопичен удължител

Дължина

2,9 кг

Мощност

264 W

Скорост

320 до 1 900 об/мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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1,2 до 1,6 м

Тегло

удобство при използване
Регулируемата дължина от 1,2 до 1,6 м на инструмента за
премахване на филизи POWERCOUP PW3 дава възможност
да се избегне навеждането по време на употреба (повече от
4000 пъти на ден), което позволява много удобна позиция
за работа.

качество на премахване на филизи
Електрическото
почистване на филизи
е по-прецизно от
традиционните методи.
Това намалява броя на
повторно израснали
филизи в сравнение
с третирането с
химикали и увеличава
производителността
най-малко с 30% в
сравнение с ръчното
почистване.

2 вида тежести

Налични са два вида тежести (патентована система): стоманени за по-стари лозя и гумирани за по-младите насаждения.
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ВИБРАТОР ЗА БРАНЕ НА МАСЛИНИ с
елиптично ДВИЖЕНИЕ powercoup pw3
Инструментът за бране на маслини намалява времето
за бране на маслиновата реколта три пъти в сравнение
с ръчното бране.
Елиптичните движения на карбоновите пръчки не
увреждат растенията, което оптимизира следващите
реколти и намаляват феномена на алтернативното
плододаване. Благодарение на това движение маслините
не се разпиляват настрани и се събират по-лесно.
Лек и удобен
Тих
Не уврежда растенията
Съвместим с другите устройства
V5000P3EF
Фиксиран удължител: 2,5 м

Тегло

3,4 кг

3,9 кг

Мощност

720 W

Скорост

850 до 1 250 об/мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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V5000P3ET
Телескопичен удължител: 2,2 до 2,8 м

Ограничена проекция

съвместимост на инструмента
PW3 е единствената
мултифункционална
дръжка, която
е съвместима
едновременно с вибратор
за бране на маслини,
както и с главите на
верижен трион, трион и
храсторез за жив плет.

Вибраторът за бране на маслини, с елиптично движение,
позволява контролиране падането на маслините и по този
начин улеснява тяхното събиране. В допълнение, регулирането на скоростта е достъпно в 10 различни стъпки.

Не уврежда растенията
С елиптичното движение не се увреждат растенията и се
предотвратява чупенето на клоните.
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ВИБРАТОР ЗА БРАНЕ НА МАСЛИНИ с
алтернативно ДВИЖЕНИЕ powercoup pw3
Най-новото попълнение от лабораториите и работилниците
на INFACO, инструментът за бране на маслини V5000P3A е
революционен в сферата на маслинопроизводството със
своята компактност и адаптивност към всички ситуации.
Благодарение на възвратно-постъпателното си движение
инструментът за бране на маслини V5000P3A е вашият верен
съюзник по време на тежки реколти, предлагащ перфектна
производителност и удобство на работа.

Ергономичен
Балансиран
Здрав
Съвместимост на инструмента
V5000P3AF
Фиксиран удължител: 2,5 м

Тегло

3,2 кг

3,9 кг

Мощност

960 W

Ритъм на
гребена

850 до 1040 /мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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V5000P3AT (наличен в края на 2022)
Телескопично удължение: 2,2 до 3 м

Мощност
Вибраторът за бране на маслини, с алтернативно
движение, предлага голям комфорт и невероятна
ефективност при събирането на вашата реколта.
Освен това, регулирането на скоростта е налично в 10
различни стъпки.

Производителност

Употребата на
вибратора за бране
на маслини предлага
много голяма
производителност.

съвместимост на инструмента
PW3 е единствената
мултифункционална
дръжка, която
е съвместима
едновременно с вибратор
за бране на маслини,
както и с главите на
верижен трион, трион и
храсторез за жив плет.
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ НА
ЦВЕТОВЕТЕ POWERCOUP PW3
Приставката за прореждане на цветове се използва от
овощарите за механично прореждане на цветовете на
дърветата, като по този начин се спестяват средно от 60
до 70 часа работа на хектар, в сравнение с ръчния труд.
Тази операция, целяща оптимизирането на размера на
плода както и неговата зрялост е от съществена важност
са самооплождащите се видове.
Лек и удобен
Прецизен и селективен
10 конфигурируеми диапазона на скоростта
Телескопичен удължител

Дължина

2,9 кг

Мощност

264 W

Скорост

320 до 1 900 об/мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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1,5 до 1,9 м

Тегло

Не уврежда растенията
Четките на уреда
не увреждат
растенията и
минават лесно
между клоните.

Регулируема скорост
Скоростта може да бъде програмирана от 320 до 1900 об/
мин в зависимост от вида на растението и желания резултат.

Удобство и безопасност
Телескопичното удължение с дължина от 1,5 до 1,9 м дава
възможност за безопасна работа от земята.
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ПЛЕВЕЛИ POWERCOUP PW3
Високочестотният инструмент за почистване на плевели, с
акумулаторна батерия, е идеалното решение за селективно,
ефикасно и прецизно механично почистване на плевелите, без да
се разрушават обработените почви.
Остриетата на инструмента за премахване на плевели INFACO
са ефективни и не повреждат повърхността, над която работят.
Бързите възвратно-постъпателни движения прецизно елиминират
плевелите, без да изменят почвата.
Удобен, лесно плъзгащ се между насажденията. Универсален,
оборудван с най-широките аксесоари, той почиства бързо големи
площи.
Нулеви емисии на CO2
Тих и производителен
Не уврежда почвата
PW3 (Дръжка)

Тегло

1,5 кг

Мощност

3 200 среза/мин
230 x 160 x 180 мм

Захранване

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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2 кг
1 392 W

Скорост
Размери

Кутия за инструмент
(Инструмент за почистване на плевели)

1480 x 215 x 230 мм
48 V

Ефективност

Спокойствие
Уредът се грижи за природата, като не отделя емисии на СО2
и не издава шум при ползване.
Инструментът за
премахване на
плевели Powercoup
PW3 дава възможност
за 2 пъти по-бързо
плевене от ръчните
традиционни методи.

Удобство
Инструмента за премахване на плевели е изключително
лек и лесен за работа благодарение на оптимизираното
разпределение на теглото.
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ
НА ПЛЕВЕЛИ POWERCOUP PW3
Изберете този уред със захранване от батерия за разрохкване
на почвата и за дълбоко машинно плевене.
Благодарение на отличното проникване в почвата и
регулируемата дължина, която се пригодява за всяка височина,
уредът за дълбоко почистване на плевели е предпочитан
инструмент за лесна и ефективна поддръжка на почвата.
Инструментът за дълбоко почистване на плевели Powercoup
PW3 съчетава тишина и лекота на работа и е изключително
удобен за използване във всякакви условия.
Нулеви емисии на CO2
Прецизен и ефективен
Работа в дълбочина
PW3 (Дръжка)

Тегло
Мощност

200 об/мин
230 x 160 x 180 мм

Захранване

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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2,2 кг
1 392 W

Скорост
Размери

Кутия за инструмента (P2)

1,5 кг

1500 x 230 x 200 мм
48 V

Прецизност
Инструментът за дълбоко
почистване на плевели
Powercoup PW3 съчетава
производителност
и прецизност, за да
преминава лесно между
редовете.

Спокойствие
Уредът се грижи за природата, като не отделя емисии на СО2
и не издава шум при ползване.

Модулност
Различните видове фрези са бързо сменяеми и позволяват
работа на различни дълбочини или плевене на повърхността.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА МЕТЛА POWERCOUP PW3
Електрическата метла с батерия е идеално решение за бързо
и ефективно почистване на повърхности благодарение на
невероятната мощност и бързина на въртящите четки.
Уредът безупречно отстранява листа, почва и всички видове
отпадъци, като пази подовите покрития (лесно почистване
на бетонни, павирани и синтетични подове за малки и големи
площи)
Нулеви емисии на CO2
Ефективна и безшумна
Подходяща за всички настилки

PW3 (Дръжка)

Тегло
Мощност

200 об/мин
230 x 160 x 180 мм

Захранване

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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2,2 кг
1 392 W

Скорост
Размери

Кутия за инструмента (P3)

1,5 кг

1500 x 230 x 200 мм
48 V

Комфорт
Електрическата метла Powercoup PW3 значително намалява
умората при ползване, в сравнение с традиционния
инструмент.

Ефективност
Комбинирайки ергономичност и леснота на ползване,
електрическата метла Powercoup PW3 предоставя много
добри резултати, благодарение на висока скорост на въртене,
като същевременно предпазва обработените почви.

Спокойствие
Уредът се грижи за
природата като не
отделя емисии на СО2
и не издава шум при
ползване.
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