
Powercoup Pw3
Πολυλειτουργικό εργαλείο
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Η εταιρεία infaco

Μετά την εφεύρεση του πρώτου ηλεκτρικού κλαδευτικού ψαλιδιού το 1984, του ELECTROCOUP,  έχοντας σχεδιάσει, κατασκευάσει 
και εμπορευθεί περισσότερα από 300 000 ηλεκτρικά κλαδευτικά ψαλίδια, η INFACO απολαμβάνει μέχρι σήμερα την πολύ 
ισχυρή φήμη της στον τομέα των φορητών ηλεκτρικών εργαλείων με μπαταρία.

Ως εκ τούτου, είναι φυσικό ως παγκόσμιος ηγέτης αυτού του εργαλείου, η εταιρεία INFACO επιθυμούσε να αναπτύξει 
μια σειρά εργαλείων με μπαταρία, προσαρμοσμένα στην αγορά των χώρων πρασίνου, της δενδροκομίας, της 
αμπελουργίας και της ελαιοκομίας... 

Βασισμένο στην ίδια αρχή με αυτήν των κλαδευτικών ψαλιδιών ELECTROCOUP, η μηχανοκίνητη λαβή 
λειτουργεί με βάση την ιδέα εναλλάξιμων κεφαλών. 

Έτσι το POWERCOUP PW3 είναι ταυτόχρονα ηλεκτρικό πριόνι, κλαδευτικό αλυσοπρίονο, 
κλαδευτήρι θάμνων , δονητής συλλογής ελαιοκάρπου και πολλά άλλα εργαλεία που 
μπορείτε να ανακαλύψετε στον δικτυακό μας τόπο.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Γαλλία στο εργοστάσιό μας στο 
Cahuzac sur Vère (Tarn-Occitanie), το εργαλείο διαθέτει λαβή PW3 
στην οποία έχει απονεμηθεί η ετικέτα Origine France Garantie.
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1 ΛΑΒΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
Συμπαγής, εύχρηστη και ελαφριά, η λαβή POWERCOUP PW3 παρέχει τη βέλτιστη άνεση 
εργασίας.

Πολλά διαφορετικά εργαλεία μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτήν χάρη στο 
γρήγορο σύστημα στερέωσης των κεφαλών.

Αθόρυβη και οικολογική, δίνει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης διαφόρων τύπων συντήρησης σε 
κατοικημένες περιοχές, κάμπινγκ ή σε οποιαδήποτε 
άλλη περιοχή όπου απαγορεύεται η ηχορύπανση.

Με ηλεκτρονική αναγνώριση, η ταχύτητα του 
κινητήρα, η τεχνολογία Brushless, προσαρμόζεται 
αυτόματα στο συνδεδεμένο εργαλείο.

Το εν λόγω σύστημα δίνει τη δυνατότητα 
προσαρμογής των επιδόσεων του 
κινητήρα ώστε να οριστεί η καλύτερη 
σχέση ισχύος/ταχύτητας/ροπής 
σε σχέση με τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται.
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Η σειρά προϊόντων Powercoup pw3

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΌ ΑΛΥΣΌΠΡΙΌΝΌ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΌΡΜΌΥ

ΠΡΙΌΝΙ

ΔΌΝΗΤΗΣ ΣΥΛΛΌΓΗΣ 
ΕΛΑΙΌΚΑΡΠΌΥ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΘΑΜΝΩΝ

ΑΡΑΙΩΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
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ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΌ ΑΛΥΣΌΠΡΙΌΝΌ 
powercoup pw3
Εύκολο στη χρήση χάρη στο μικρό του μέγεθος και βάρος, το 
εργαλείο είναι πολύ εύχρηστο και εγγυάται γρήγορες κοπές, ένα 
από τα πολλά πλεονεκτήματά του. Η κεφαλή του κλαδευτικού 
αλυσοπρίονου, προσαρμοσμένη σε αναρριχόμενους κλαδευτήρες, 
δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης κοπής διαμέτρου έως 150 mm. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κοπή σε αμπέλια καθώς και 
αναδιάρθρωση οπωρώνων.

 Ελαφρύ και εύχρηστο

  Μοχλός διακοπής ασφαλείας

  Λίπανση με ενσωματωμένη αντλία

  Αυτόματη τάνυση αλυσίδας

  Αλυσίδα 1/4 για ποιοτική κοπή 

  Προσαρμόσιμο σε κοντάρια

 
Χειρός Σταθερό 

κοντάρι 0,93 m
Σταθερό 

κοντάρι 1,83 m

Τηλεσκοπικό 
κοντάρι

1,10 έως 1,65 m

Βάρος 2,8 kg 3,4 kg 3,8 kg 4 kg

Ø μέγιστη κοπή 150 mm

Ισχύς 1392 W

Βήμα αλυσίδας 1/4

Όδηγός 8’’ - 20 cm

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ 
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Έχει επιλεγεί αλυσίδα ειδικά 
προσαρμοσμένη στις επιδόσεις της 
λαβής PW3. Με βήμα ¼ της ίντσας 
και χωρητικότητα 0,043” (1.1 mm), η 
αλυσίδα παρέχει πολύ καθαρή κοπή, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
επιπτώσεις της αναπήδησης.

Το μήκος του οδηγού της αλυσίδας 
είναι 8 "(20 cm). Ό οδηγός, στο άκρο 
του, διαθέτει έναν γρανάζι επιστροφής 
για να περιορίσει τη φθορά του 
οδηγού και της αλυσίδας.

Ό μοχλός ασφαλείας έκτακτης ανάγκης 
που βρίσκεται μπροστά από τη λαβή 
μεταφοράς δίνει τη δυνατότητα διακοπής 
της λειτουργίας της συσκευής ανά πάσα 
στιγμή, σπρώχνοντάς τον προς τα εμπρός. 
Είναι αφαιρούμενος όταν χρησιμοποιείται 
σε έκδοση με κοντάρι. Για να μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το χέρι, 
χωρίς μοχλό ασφαλείας, στη συσκευή είναι 
διαθέσιμη αυτόματη διάταξη ανίχνευσης της 
παρουσίας του μοχλού ασφαλείας.

Ένα αυτορυθμιζόμενο, ενσωματωμένο 
σύστημα λίπανσης παρέχει τη βέλτιστη 
ποσότητα λιπαντικού που απαιτείται για 
τον περιορισμό της φθοράς της αλυσίδας. 
Η INFACO προτείνει λιπαντικό λάδι ειδικά 
επιλεγμένο για την απόδοσή του και 
τη βιοδιασπασιμότητα του που είναι 
μεγαλύτερη από 90%.

Υπάρχει διαθέσιμος κρίκος στο πίσω μέρος 
της λαβής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για την αποθήκευση εκτός της χρήσης του 
εργαλείου ή ως σημείο ταχείας στερέωσης 
για  αναρριχόμενους κλαδευτήρες.

Η τάνυση της αλυσίδας είναι αυτόματη 
και γίνεται χωρίς εργαλείο. Ό μοχλός 
σύσφιξης εγγυάται την ακινητοποίηση 
του οδηγού και μειώνει τον κίνδυνο 
υποχώρησής του.

 αλυσίδα

 οδηγός αλυσίδας

 εντατήρας αλυσίδας

 Μοχλός ασφαλείας

 Λίπανση αλυσίδας

 εύκολη μεταφορά
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ΠΡΙΌΝΙ POWERCOUP PW3
Η ποιότητα κοπής, έως 100 mm σε διάμετρο, είναι εξαιρετική 
(κοπές πανομοιότυπες με αυτές των κλαδευτικών ψαλιδιών 
ELECTROCOUP). Μειώνει έτσι τον κίνδυνο ασθένειας του 
ξύλου κατά τη διάρκεια εργασιών αναδιάρθρωσης των 
δέντρων, αλλά και τον αριθμό των εξανθήσεων. Χωρίς 
κίνδυνο αναπήδησης, η ευκολία χρήσης του προσφέρει 
άνεση εργασίας για τον χρήστη.

 Ελαφρύ και εύχρηστο

  Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο

  Όδοντωτή λεπίδα υψηλής αντοχής

  Κοπή πολύ υψηλής ποιότητας

  Προσαρμόσιμο σε κοντάρια

Χειρός Σταθερό 
κοντάρι 0,93 m

Σταθερό 
κοντάρι 1,83 m

Τηλεσκοπικό 
κοντάρι

1,10 έως 1,65 m

Βάρος 2,4 kg 3,1 kg 3,5 kg 3,7 kg

Μέγιστη κοπή Ø 100 mm

Ισχύς 1392 W

Ταχύτητα 3 200 μετ 'επιστροφής / λεπτό

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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Η ποιότητα κοπής του πριονιού POWERCOUP PW3 είναι τόσο 
καθαρή όσο και με κλαδευτικό ψαλίδι Electrocoup. Αποτρέπει 
την ανάπτυξη ή εξάπλωση της ασθένειας του ξύλου και μειώνει 
τον αριθμό των εξανθήσεων.

Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσετε τη λεπίδα μεταξύ δύο 
κλαδιών χωρίς να διακινδυνεύσετε να καταστρέψετε το κλαδί 
από πάνω. Αυτή η κεφαλή πριονιού είναι ιδανική για εργασίες 
ακριβείας που απαιτούν βέλτιστη ποιότητα κοπής.

 ποιότητα της κοπής
Με ένα μόνο κλικ, μεταβείτε από το πριόνι χειρός στο πριόνι με 
κοντάρι χάρη στο σύνολο των προτεινόμενων σταθερών και 
τηλεσκοπικών κονταριών.

 Πολλαπλών δυνατοτήτων

 εργασία ακριβείας
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ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΘΑΜΝΩΝ 
powercoup pw3
Όι κεφαλές των κλαδευτηριών θάμνων επιτρέπουν τη συντήρηση 
όλων των τύπων θάμνων. Πολύ εύκολες στη χρήση χάρη στην 
ευελιξία τους, αθόρυβες και χωρίς κραδασμούς, οι ράβδοι 
κοπής "υψηλής απόδοσης INFACO" εγγυώνται μια πραγματική 
επαγγελματική δουλειά. Διατίθενται διαφορετικά μήκη, στη διπλή 
έκδοση. Η χρήση αυτού του εργαλείου είναι πολύ ευχάριστη τόσο 
για εργασία στο ύψος του ανθρώπου όσο και για συντήρηση 
αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

  Ελαφρύ και εύχρηστο

  Περιστρεφόμενη κεφαλή 

  Προσαρμόσιμο σε κοντάρια

Διπλή ράβδος κοπής 60 cm Διπλή ράβδος κοπής 70 cm

Βάρος 3,4 kg 3,7 kg

Ισχύς 1 392 W

Ταχύτητα 3 200 κοπές/λεπτό

Λαβή για δεξιόχειρα / 
αριστερόχειρα ναι

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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Διατίθεται εκτροπέας κατά της αναπήδησης σε διπλές ράβδους 
κοπής. Αυτή η διάταξη προστατεύει το άκρο της κάθε λεπίδας 
από πρόσκρουση στο πάτωμα και / ή στους τοίχους.

 Εκτροπέας κατά της   
 αναπήδησης  Διπλή ράβδος κοπής
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ F3015 ΜΠΑΤΑΡΙΑ L850B 

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Όλα τα εργαλεία της σειράς POWERCOUP PW3 είναι συμβατά 
με μπαταρίες ELECTROCOUP: με NiMh (F3005-F3010) και 
Λιθίου (F3015 και L850B).

Αυτονομία των εργαλείων (ανάλογα με χρήση :

ΕΠΙΛΌΓΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ
Η λαβή POWERCOUP PW3 μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς επέκταση κονταριού 
για εργασία σε ύψος. Σταθερό ή τηλεσκοπικό, 
το εργαλείο είναι πλήρως προσαρμόσιμο στις 
διάφορες τρέχουσες εργασίες σας με τα εξής μήκη 
κονταριών:

1212

PWT1650P3 : 110/165 cm - 1,2 kgΤηλεσκοπικό

PW930P3 : 93 cm - 700 g
PW1830P3 : 183 cm² - 1 kgΣταθερό

Μπαταρία F3010 Μπαταρία F3015 Μπαταρία L850B

Αλυσοπρίονο ή Πριόνι

200 έως 1 200 κοπές

1 200 κοπές 3 cm
600 κοπές 5 cm
200 κοπές 8 cm

150 έως 1 000 κοπές

1 000 κοπές των 3 cm
500 κοπές 5 cm
150 κοπές 8 cm

1.200 έως 7.000 κοπές

7.000 κοπές 3 cm
3.500 κοπές 5 cm
1.200 κοπές 8 cm

Κλαδευτήρι θάμνων 2 έως 3 ώρες 1 έως 2 ώρες 10 έως 15 ώρες

Καθαριστής κορμού 4 ώρες 2 έως 3 ώρες 2 και 1/2 ημέρες

Δονητής συλλογής ελαιοκάρπου 2 έως 4 ώρες 2 έως 3 ώρες 13 ώρες

Αραιωτικό μηχάνημα 8 ώρες 6 ώρες 3 ημέρες
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΌΡΜΌΥ 

powercoup pw3
Η κεφαλή του καθαριστή κορμού για τα αμπέλια είναι μια καινοτόμος 
εναλλακτική λύση στις τρέχουσες λύσεις που υπάρχουν στην αγορά του 
καθαρισμού των κορμών. Όπως όλες οι μηχανικές λύσης καθαρισμού 
κορμού, εξαλείφει τη χρήση χημικών προϊόντων.  Ό καθαριστής 
κορμού POWERCOUP PW3 προσφέρει ευελιξία, ευκολία στη χρήση, 
ποιότητα και ακρίβεια καθαρισμού του κορμού. Πράγματι, αυτό το 
φορητό ηλεκτρικό εργαλείο δεν απαιτεί βαρύ υδραυλικό εξοπλισμό 
που είναι πολύ συχνά ακριβός, πολύπλοκος στη χρήση και που απαιτεί 
τη χρήση έμπειρων οδηγών. Ό καθαριστής κορμού POWERCOUP PW3 
χρησιμοποιείται από όλους, χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση, μειώνει 
σημαντικά την κοπιαστική εργασία, η οποία είναι απαραίτητη για τη 
σωστή συντήρηση των αμπελιών.

 Ελαφρύ και εύχρηστο

  Τηλεσκοπικό κοντάρι

  Εξοπλισμένο με χαλύβδινα βάρη (προαιρετικά από καουτσούκ)

  10 ρυθμιζόμενα εύρη ταχύτητας

Τηλεσκοπικό κοντάρι

Μήκος 1,2 έως 1,6 m

Βάρος 2,9 kg

Ισχύς 264 W

Ταχύτητα 320 έως 1 900 στρ/λεπτό

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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Με ρυθμιζόμενο μήκος 1,2 έως 1,6 m, ο καθαριστής κορμού 
POWERCOUP PW3 σας προστατεύει από το  να σκύβετε όλη 

την ημέρα (πάνω από 4000 φορές την ημέρα) και έτσι να 
υιοθετήσετε μια πολύ άνετη θέση εργασίας.

Ό ηλεκτρικός καθαρισμός 
κορμού είναι πιο 
επιλεκτικός από τις 
παραδοσιακές μεθόδους. 
Μειώνει το ρυθμό 
εξανθήσεων σε σύγκριση 
με τυχόν χημική δράση 
και αυξάνει την απόδοση 
κατά τουλάχιστον 30% 
σε σύγκριση με τη μη 
αυτόματη λειτουργία.

 άνεση στην χρήση

 Ποιότητα καθαρισμού  
 του κορμού

Δύο τύποι βαρών (σύστημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας) είναι διαθέσιμοι: από χάλυβα για τους βλαστούς που αντι-
στέκονται ή από καουτσούκ για νεαρά φυτά αμπέλου.

 2 τύποι βαρών
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ΔΌΝΗΤΕΣ ΣΥΛΛΌΓΗΣ 
ΕΛΑΙΌΚΑΡΠΌΥ με ελλειπτική κίνηση 
powercoup pw3
Όι κεφαλές των δονητών συλλογής ελαιοκάρπου  
βελτιστοποιούν τον χρόνο συγκομιδής της ελιάς μειώνοντάς 
τον στο 1/ 3 σε σύγκριση με τη μη αυτόματη συγκομιδή. 

Η ελλειπτική κίνηση των δακτύλων από άνθρακα σέβεται 
το φυτό προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις επόμενες 
συγκομιδές και μειώνει το φαινόμενο της εναλλαγής. Χάρη 
σε αυτήν την κίνηση, οι ελιές πετιούνται λιγότερο στα πλάγια 
και είναι ευκολότερο να συλλεγούν.

  Ελαφρύ και εύχρηστο
  Αθόρυβο
  Σεβασμός στα φυτά
  Συμβατότητα του εργαλείου

V5000P3EF 
Σταθερό κοντάρι: 2,5 m

V5000P3ET 
Τηλεσκοπικό κοντάρι: 2,2 έως 2,8 m

Βάρος 3,4 kg 3,9 kg

Ισχύς 720 W

Ταχύτητα 850 έως 1250 στρ/λεπτό

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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Ό δονητής συλλογής ελαιοκάρπου με ελλειπτική κίνηση ελέγχει 
την πτώση του ελαιοκάρπου και έτσι διευκολύνει τη συλλογή 
του. Επιπλέον, η ρύθμιση της ταχύτητας είναι διαθέσιμη σε 10 
διαφορετικά επίπεδα.

Η ελλειπτική κίνηση προάγει τον απόλυτο σεβασμό για το φυτό 
και αποτρέπει το σπάσιμο των κλαδιών.

Το PW3 είναι η μόνη 
πολυλειτουργική λαβή 
συμβατή τόσο με ηλεκτρικό 
δονητή συλλογής 
ελαιοκάρπου όσο και με 
κεφαλές κλαδευτικού 
αλυσοπρίονου, πριονιού και 
με κλαδευτήρι θάμνων.

 Περιορισμένη εκτόξευση

 Σεβασμός στα φυτά

 συμβατότητα του 
 εργαλείου
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ΔΌΝΗΤΕΣ ΣΥΛΛΌΓΗΣ ΕΛΑΙΌΚΑΡΠΌΥ 
ΜΕ παλινδρομική ΚΙΝΗΣΗ 
powercoup pw3
Το τελευταίο δημιούργημα του γραφείου μελετών και των 
εργαστηρίων σχεδιασμού INFACO, ο δονητής συλλογής 
ελαιοκάρπου V5000P3A είναι μια επανάσταση για τον κόσμο 
της ελιάς χάρη στον σπονδυλωτό χαρακτήρα του και την 
προσαρμοστικότητα του σε όλες τις καταστάσεις.
Χάρη στην παλινδρομική του κίνηση, ο δονητής συλλογής 
ελαιοκάρπου V5000P3A θα είναι σύμμαχος επιλογής κατά τη 
διάρκεια δύσκολων συγκομιδών, προσφέροντας τέλεια απόδοση 
και άνεση στη χρήση.

  Εργονομικό

  Ισορροπημένο

  Στιβαρή κατασκευή

  Συμβατότητα του εργαλείου 

V5000P3AF 
Σταθερό κοντάρι: 2,5 m

V5000P3AT (διαθέσιμο στα τέλη του 2022) 
Τηλεσκοπικό κοντάρι: 2,2 έως 3 m

Βάρος 3,2 kg 3,9 kg

Ισχύς 960 W

Παλμοί του 
χτενιού 850 έως 1040/λεπτό

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ

18



Ό δονητής συλλογής ελαιοκάρπου με παλινδρομική 
κίνηση προσφέρει μεγάλη άνεση και τρομερή 
αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της συλλογής. 
Επιπλέον, η ρύθμιση της ταχύτητας είναι διαθέσιμη σε 10 
διαφορετικά επίπεδα.

Η χρήση του δονητή 
συλλογής ελαιοκάρπου 

με παλινδρομική κίνηση 
έχει υψηλές επιδόσεις. 

Το PW3 είναι η μόνη 
πολυλειτουργική λαβή 
συμβατή τόσο με ηλεκτρικό 
δονητή συλλογής 
ελαιοκάρπου όσο και με 
κεφαλές κλαδευτικού 
αλυσοπρίονου, πριονιού και 
με κλαδευτήρι θάμνων.

 συμβατότητα του
 εργαλείου

 Επιδόσεις Ισχύς
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ΑΡΑΙΩΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
POWERCOUP PW3
Η κεφαλή του αραιωτικού μηχανήματος δίνει τη 
δυνατότητα στους δενδροκόμους να εκτελέσουν μηχανική 
αραίωση στο στάδιο της ανθοφορίας, παρέχοντας μια 
μέση αύξηση εκταρίου 60 έως 70 ώρες σε σύγκριση με τη 
μη αυτόματη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία, που στοχεύει 
στη βελτιστοποίηση του μεγέθους των καρπών καθώς και 
της ωριμότητάς τους, είναι απαραίτητη για τις αυτό-γόνιμες 
ποικιλίες.

 Ελαφρύ και εύχρηστο
  Ακριβές και επιλεκτικό

  10 ρυθμιζόμενα εύρη ταχύτητας

Τηλεσκοπικό κοντάρι

Μήκος 1,5 έως 1,9 m

Βάρος 2,9 kg

Ισχύς 264 W

Ταχύτητα 320 έως 1 900 στρ/λεπτό

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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Το τηλεσκοπικό κοντάρι, μήκους 1,5 έως 1,9μ., σας δίνει τη δυ-
νατότητα να εργάζεστε με απόλυτη ασφάλεια, ενώ παραμένετε 
στο έδαφος.

Η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να προγραμματιστεί από 320 
έως 1900 στροφές/λεπτό ανάλογα με την ποικιλία, το φυτό και 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 Σεβασμός στα φυτά

 Ευκολία και ασφάλεια

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Τα σύρματα 
βουρτσίσματος 
επιτρέπουν τον 
απόλυτο σεβασμό στο 
φυτό διευκολύνοντας 
παράλληλα τη 
διέλευση μεταξύ των 
κλαδιών.
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ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΞΕΧΌΡΤΑΡΙΑΣΜΑΤΌΣ 
POWERCOUP PW3
Το σκαλιστήρι ξεχορταριάσματος με μπαταρία υψηλής συχνότητας 
είναι η ιδανική λύση για εκλεκτικό, αποδοτικό και ακριβές μηχανικό 
ξεχορτάριασμα, χωρίς μορφόλυση των επεξεργασμένων εδαφών.

Όι λεπίδες του σκαλιστηριού ξεχορταριάσματος INFACO είναι 
αποτελεσματικές ενώ σέβονται την επιφάνεια στην οποία δρουν. 
Όι εναλλασσόμενες, γρήγορες κινήσεις τους επιτρέπουν την 
απομάκρυνση των ζιζανίων με ακρίβεια και χωρίς μορφόλυση του 
χώματος.

Βολικό, εισχωρεί εύκολα ανάμεσα στις φυτείες. Πολλαπλών 
δυνατοτήτων, εξοπλισμένο με τα πιο μεγάλα εξαρτήματα, 
καθαρίζει γρήγορα μεγάλες επιφάνειες. 

  Μηδενικές εκπομπές CO2

  Αθόρυβο και αποτελεσματικό

  Κατάλληλο για το έδαφος

PW3 (Λαβή) Θήκη μεταφοράς εργαλείου 
( Σκαλιστήρι ξεχορταριάσματος)

Βάρος 1,5 kg 2 kg

Ισχύς 1392 W

Ταχύτητα 3 200 χτυπήματα/λεπτό

Διαστάσεις 230 x 160 x 180 mm 1480 x 215 x 230 mm

Τροφοδοσία ρεύματος 48 V

 
ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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 Αποτελεσματικότητα

 Ευελιξία

 Ηρεμία

Το σκαλιστήρι 
ξεχορταριάσματος 
Powercoup PW3 
προσφέρει 2 φορές 
γρηγορότερο 
ξεχορτάριασμα από ό, 
τι με τις παραδοσιακές 
μη αυτόματες 
μεθόδους.

Μεριμνώντας για την προστασία της φύσης, το σκαλιστήρι 
ξεχορταριάσματος δεν δημιουργεί εκπομπές CO2 διατηρώντας 
παράλληλα παρατεταμένο αθόρυβο χειρισμό κατά τη χρήση.

Χάρη στη βελτιστοποιημένη κατανομή βάρους, το σκαλιστήρι 
ξεχορταριάσματος αποδεικνύεται εξαιρετικά ελαφρύ και 
εξαιρετικά ευέλικτο.
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ΑΡΌΤΡΌ POWERCOUP PW3
Επιλέξτε το άροτρο με μπαταρία για να γίνει το χώμα πιο 
αφράτο πριν από την καλλιέργεια και για σε βάθος αφαίρεση 
ζιζανίων.

Χάρη στην εξαιρετική διείσδυση στο έδαφος και την 
προσαρμογή του ύψους που ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη, 
το άροτρο είναι ένα εργαλείο επιλογής για απλή και 
αποτελεσματική συντήρηση του εδάφους.

Συνδυάζοντας ευκολία στη χρήση και ευελιξία, το άροτρο 
Powercoup PW3 προσφέρει μεγάλη άνεση στον χρήστη σε 
όλες τις συνθήκες.

  Μηδενικές εκπομπές CO2
  Ακρίβεια και αποτελεσματικότητα
  Εργασία σε βάθος

PW3 (Λαβή) Θήκη μεταφοράς 
εργαλείου (P2)

Βάρος 1,5 kg 2,2 kg

Ισχύς 1392 W

Ταχύτητα 200 στροφές/λεπτό

Διαστάσεις 230 x 160 x 180 mm 1500 x 230 x 200 mm

Τροφοδοσία ρεύματος 48 V

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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 Ακρίβεια

 Δομοστοιχειωτός
 σχεδιασμός

 Ηρεμία

Το άροτρο Powercoup 
PW3 συνδυάζει απόδοση 

και ακρίβεια για εύκολη 
διείσδυση μεταξύ των 

σειρών.

Μεριμνώντας για την προστασία της φύσης, το άροτρο 
δεν δημιουργεί εκπομπές CO2 διατηρώντας παράλληλα 
παρατεταμένο αθόρυβο χειρισμό κατά τη χρήση.

Διαφορετικές εναλλάξιμες ποικιλίες φρέζας  πολύ γρήγορα 
επιτρέπουν την εργασία σε διαφορετικά βάθη ή αφαίρεση 
ζιζανίων στην επιφάνεια.
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ΣΚΌΥΠΑ POWERCOUP PW3
Η σκούπα με μπαταρία είναι η ιδανική λύση για γρήγορο και 
αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδων χάρη στην ισχύ και την 
ταχύτητα ρεκόρ των περιστρεφόμενων βουρτσών.

Το εργαλείο αφαιρεί τέλεια τα φύλλα, το χώμα και όλα τα 
απορρίμματα διατηρώντας τα καλύμματα δαπέδου (εύκολος 
καθαρισμός δαπέδων με τσιμεντοκονία, πλακόστρωτων και 
συνθετικών δαπέδων για μικρές και μεγάλες επιφάνειες)

  Μηδενικές εκπομπές CO2
  Ισχυρή και αθόρυβη 

  Κατάλληλη για όλους τους τύπους δαπέδων

PW3 (Λαβή) Θήκη μεταφοράς 
εργαλείου (P3)

Βάρος 1,5 kg 2,2 kg

Ισχύς 1392 W

Ταχύτητα 200 στροφές/λεπτό

Διαστάσεις 230 x 160 x 180 mm 1500 x 230 x 200 mm

Τροφοδοσία ρεύματος 48 V

ΠΕΔΙΌ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
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 Άνεση  Επιδόσεις

 Ηρεμία

Η σκούπα Powercoup PW3 επιτρέπει σημαντική μείωση της 
κόπωσης κατά τη χρήση σε σύγκριση με άλλο παραδοσιακό 
εργαλείο.

Μεριμνώντας για 
την προστασία της 

φύσης, το άροτρο δεν 
δημιουργεί εκπομπές 

CO2 διατηρώντας 
παράλληλα 

παρατεταμένο 
αθόρυβο χειρισμό 

κατά τη χρήση.

Συνδυάζοντας την εργονομία και την ευκολία στη χρήση, η 
σκούπα Powercoup PW3 προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις χάρη 
στην υψηλή ταχύτητα περιστροφής ενώ παράλληλα προστατεύει 
τα δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία.
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INFACO
Bois de Roziès– BP2
81140 Cahuzac sur Vère – France
Tηλ.: 05 63 33 91 49                 Φαξ: 05 63 33 95 57
electrocoup@infaco.fr

www.infaco.com
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