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FRANSIZ ELEKTRIKLI EL ALETLERI ÜRETICISI
YAKLAŞIK 40 YILDAN BERI

Infaco şirketi

1984 yılında, Mösyö Daniel DELMAS dünyanın ilk elektrikli makasını icat etti: ELECTROCOUP.  Geleneksel 
değerlere sahip bir aile şirketi olan INFACO'yu kurdu.

Montpellier'deki SITEVI 1985 fuarında, Daniel DELMAS, buluşu için en iyi inovasyon alanında Altın Palmiye 
aldı.  Fuarın 3 günü boyunca INFACO S.A. ilk 500 ELECTROCOUP ürününü sattı.  

Bu başarısından bu yana, "kullanılarını memnun etmek", Bağcılık, Zeytincilik, Fidancılık ve Yeşil 
Alanlarda faaliyet gösteren profesyonel müşterileri olan ELECTROCOUP'u her geçen gün geliştirmeye 
çalışan INFACO'nun mottosu olmuştur. 

Yaklaşık 40 yıl gibi bir süre içinde, INFACO, 400 000'den fazla bahçe makası tasarladı, üretti ve 
pazarladı. F3020 tasarımın 9. neslini oluşturuyor.

Bugün INFACO,donanımlarınıdünya çapında kırk beşten fazla ülkede dağıtan uluslararası bir 
şirkettir.  

Bugün, Fransa'nın güneybatısındaki Cahuzac-sur-Vère'de (81 - Tarn) bulunan, 120 
çalışanıyla, halen o girişimci tutku ve aynı aile değerlerini yaşatan şirketi Davy DELMAS 
(Daniel DELMAS'ın oğlu) yönetiyor. 

Fransa



F3020: 9. nesil Electrocoup bahçe makasları 
Kurumsal kültürümüzün kalbindeki inovasyon 

INFACO, yaklaşık 40 yıldır kendi uzmanlık alanında daima öncü olmuştur: taşınabilir elektrikli çalışma donanımları. 

Şirket, yüksek kaliteli ürünler sunmak için tasarım departmanı aracılığıyla inovasyona giderek daha fazla yatırım 
yapmaktadır. Profesyoneller için elektrikli taşınabilir budama makası pazarındaki lider konumunu sürdürmek, şirket içi 
ekiplerin asıl amacıdır. Bu yatırım, teknolojinin en ileri noktasında güvenilir bir donanım olan 9. nesil ELECTROCOUP 
budama makaslarını geliştirmeyi mümkün kıldı.

1984 electrocoup

1987 electrocoup 2

1989 electrocoup plus

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Bir inovasyon motoru: Tutku 

1984 yılında Mösyö Daniel DELMAS, budama 
profesyonelleri için yenilikçi çözümler bulmak 
amacıyla INFACO'yu yarattı. Şirket bugün, titiz 
çalışmaları ve dünya çapındaki müşteri memnuniyeti 
ile tanınıyor. Kuruluşundan bu yana, ekiplerimiz, 
şirketin değerelerini korumak ve böylece Mösyö Daniel 
DELMAS tarafından başlatılan tutukuyu zaman içinde 
devam ettirmek amacıyla, "kullanıcıları memnun etmek" 
için sürekli çalışıyor. 

2022
F3020



F3020: Yeni referans
F3020 elektrikli budayıcı, F3015'in yeni sürümüdür. 6 yılı aşkın araştırma, test ve iyileştirmeden sonra 
INFACO, en yeni budayıcı modelini sunmaktan gurur duyuyor.  Gerçek bir teknoloji konsantresi 
olan F3020, F3015'in çok ünlü teknik özelliklerini koruyor, müşterilerimizin  piyasadaki daima 
en iyi donanımı kullanmasını sağlamak için birçok iyileştirme sunuyor. 

F3015'ten bile daha verimli olan F3020, daha yüksek kesme hızı ve iyileştirilmiş çalışma 
konforu sunuyor.   

Önceki nesillere göre daha hafif, daha güçlü, daha kompakt ve kullanımı 
daha kolay olan F3020, markanın mümkün olduğu kadar çok insanı 
memnun etme arzusunu bir kez daha ortaya koyuyor. 

Teknolojik gelişmelerle tasarlanan makas, artık opsiyonel olarak, bir Bluetooth® 
kutusu aracılığıyla "bağlanabiliyor".  Bu yeni sistem, budama çalışmasında 
her zamankinden daha verimli olmak için büyük önem taşıyan bilgileri 
raporlamayı mümkün kılıyor. 

Yeni INFACO® uygulamasıyla ilişkili bu bağlantı opsiyonu sayesinde, 
doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden çok sayıda ayar yapma olanağı 
sunuluyor (yarım açma yönetimi, bıçağın geçişi, yeni Soft modunun 
hızının ayarlanması vb.). Aynı zamanda cihazın kullanımı sırasında 
toplanan veriler kapsamlı bir şekilde analiz edilebiliyor. 

ALÜMİNYUM GÖVDE 
Makasın tüm parçalarının 
sabitlendiği ana para olan 

alüminyum gövde (havacılık 
alanında kullanılan alaşım)

 ÖMÜR BOYU 
GARANTILIDIR.



Güçlü özellikleri 

 Yer kaplamaz ve hafiftir 

 Yüksek performans ve kullanım kolaylığı

 Yüksek kesim kapasitesi

 Hızlı ve Güçlü

 Ergonomik tasarım

 Bağlı teknoloji

  DSES Wireless donanımı



iki  çalışma modu

Donanımınızı arzu ettiğiniz şekilde özelleştirin! 

SOFT MODU

Bıçağın hafifçe azaltılmış hızda kademeli olarak ilerlemesi 

F3020 yeni bir moda sahip: “Soft” mod.  Bu mod, 
bilhassa budama işini yeni öğrenen kişiler ve/veya 
performans karşısında esnekliğe öncelik vermek 
isteyen kullanıcılar için uygundur (hız F3015). .

STANDARD MOD

Bıçağın tam hızda kademeli olarak ilerlemesi

"Standard" mod, elektrikli aletlerin kullanımında 
deneyimli ve tam kesme hızından yararlanmak 
isteyen kullanıcılar için uygundur (F3015'e 
göre F3020 hızı: +%15).

ELEKTRONIK AYAR
YARI AÇMA 
Budama alışkanlığınıza uygun yarı 
açık bir pozisyon seçin.

İdeal bir yarı açık pozisyon elde etmek 
için kolayca programlayabileceğiniz 
10 pozisyon. 

ELEKTRONIK AYAR 
BIÇAK GEÇİŞİ
Elektronik geçiş yönetim sistemi 
sayesinde bıçaklarınızın ömrünü 
optimize edin. 

İdeal bir bıçak geçişi elde etmek 
için kolayca programlayabileceğiniz 
10 konum. 



Lityum-iyon batarya
Ultra hafif ve yer 
kaplamayan tasarım

Yeni F3020 Lityum-iyon Kobalt pil, 810 gram olan 
önceki modele kıyasla yalnızca 698 gramdır. Voltajı artık 
36 Volt'tur (eski F3015 modelindeki 48 Volt'a kıyasla). 
F3020 makasları hala 36 Volt ve 48 Volt uyumlu olmaya 
devam eder. 

Yer kaplamayan, şık tasarımı ile, şarj gerektirmeden bir 
gün boyunca budama yapmanızı sağlar.  Çok yönlü 
taşıma sistemi sayesinde, F3020'nin pili kolayca cebe 
sığar veya bir kemere takılır ve budama sırasında çabucak 
unutulur.  

Özellikler

• 107 Wh Lityum pil 

• Ağırlık: 698 g

• Tam gün 8 saat* şarjsız kullanım süresii.

• Entegre elektronik pil yönetimi ve koruma 
sistemine (BMS) sahip pil

• Yüksek kalite LİTYUM hücreler

• POWERTOOLS pil teknolojisi 

• “Uzun Ömürlü” “Yüksek Güçlü” akıllı tip hücreler 

* Kullanım ve saklama koşullarına bağlı olarak

Cihazlarımızın tüm özellikleri bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde sözleşme niteliği taşımaz ve 
değişebilir.

INFACO ayrıcalığı
Kullanım kılavuzunda verilen 

garanti koşullarına bkz.



Pil yelek F3020

Size benzeri görülmemiş bir konfor sunmak için 
tasarlanan F3020 yelek, son derece ergonomiktir 
ve kullanımı kolaydır.  

Yeni düz kablo sistemi sayesinde,  yelek omuza 
kadar akıllıca çaprazlandığında (kol bandı ile) 
algılanamaz hale gelir.

F3020 bahçe makaslarınızın hafiflik hissinin 
daha da keyfini çıkarın ve gün boyu herhangi bir 
rahatsızık yaşamadan çalışın.  

4 FARKLI TAŞIMA ŞEKLİ

Pilin taşınması
4 farklı şekilde gerçekleştirilebilir: 

• Askılı bir yelek üzerinde

• Kemer üzerinde (takılıp çıkarılan askılar 
olmadan)

• Pantolon kemeri klipsi ile

• Yer kaplamayan tasarımı sayesinde cep içinde.

Kemer, hava sirkülasyonunu 
optimize etmek ve böylece 
terlemenin etkisini önemli 
ölçüde azaltmak için 
tasarlanmıştır. Yeleğin yüzeyi 
oldukça küçük olan kayışları 
da sırttaki terlemenin etkisini 
azaltmaktadır. 

YENİ KOL BANDI:
Hızlıca takılıp çıkarılabilen, 
kullanımı kolay yeni kol bandı.



Çok pratiktir, iş gününüz 
boyunca size eşlik eder. 

Ön cep, akıllı telefonunuzu 
elinizin altında 

bulundurmanız için idealdir.  

Büyük orta fermuarlı cep, 
aksesuarların (taşlama taşı, 
bilek taşı vb.) emniyetli bir 

şekilde muhafaza edilmesini 
garanti eder. 

Yeni
Budama makası 

tutucu:
• Minimum yer kaplar

• Güvenlidir

• Kullanımı kolaydır

Yalnızca iki hareketle, kesme 
kafası korunur ve kutusunda 
saklanır. 

Aksesuar çantası
takılıp çıkarılabilir 

Standard ve Medium boy kafa için 
mevcuttur



Hızlı şarj 2 saat
F3015'in akıllı otomatik şarj cihazının hakkını 
veren bir halefi olan F3020 pil şarj cihazı, bağlantıyı 
kolaylaştırır. 

Pilin artık yelekten çıkarılmasına 
ihtiyaç yoktur: 
Kolaylık sağlamak için, şarj artık şarj cihazını 
doğrudan pile bağlayan ve kullanımı basitleştiren 
bir kablo aracılığıyla  gerçekleştirilebiliyor. 

F3020 Lityum-iyon pil şarj cihazı, 1 saat 30 dakika 
süre içinde %90'a kadar hızlı şarj sağlıyor.  Tam 
şarj 2 saatte gerçekleştiriliyor (hücre dengelemesi 
dahil). 

Pil kış fonksiyonu
"Long Life" kış modu: Pili uzun süreli saklama 
durumuna alır ve pilin ömrünü optimize eder.

Mevsimler arası doldur-boşalt prosedürlerine artık 
gerek kalmıyor. Yapmanız gereken tek şey budama 
mevsimi sonunda kış modu düğmesine basmak 
ve şarj cihazının birkaç saat gerekeni yapmasını 
beklemek ve bir sonraki mevsime kadar cihazı 
çantasında saklamak. 

2 iki revizyonun gerçekleş-
tirilmesi ile, 3 tam mevsime 
dek garanti (1 temel garanti 
mevsini + 2 mevsim ek ga-
ranti süresi)

Uzatılmış garanti, motor, diş-
li kutusu, elektronik aksam, 
pil ve şarj cihazı dahil olmak 
üzere F3020* grubunun 
tüm parçaları için geçerlidir.

Cihazlarımızın tüm özellikleri bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde sözleşme niteliği taşımaz ve değişebilir. 

Teknik özellikler 

F3020 standard F3020 Medium F3020 Maxi
Ağırlıklar 708 g 835 g 1.165 g

Bıçak açılışı 60 mm 70 mm 100 mm

Kesme kapasitesi 40 mm 45 mm 55 mm

Yarı açık fonksiyonu Evet (anahtar)

Yarı açma ayarı Evet

Bıçak geçişi ayarı Evet

Bıçağın ilerlemesi Kademeli

Kullanım modu Standard veya Soft

Cihaz üzerinde ON/OFF anahtarı Evet

Pil seviye göstergesi Evet

Alüminyum gövde yapısı Evet

Kesilmelere karşı koruyucu güvenlik sistemi Evet (DSES Wireless donanımı)

"Parametreler" düğmesi DSES sistemi devreye alma/devre dışı bırakma

L100B Batarya
Ağırlıklar 698 g

Sağ kablo ağırlığı 122 g

Sağ/sol el kullanımına gçre uyarlanabilir Evet

Pilin ortalama kullanım süresi Kullanıma göre, 8 saat

Tam şarj süresi 2 saat (1 saat 30 dakikada %90 şarj)

Nominal voltaj 36 V

Şarjörün voltajı 110 V / 230 V - 50/60 Hz

Pil kış fonksiyonu Evet

Garanti 12 ay (Redüktörlü motor için 3 yıl,  alüminyum gövde için ömür boyu garanti)

Otomatik şarj edici
Akıllı tasarım

*Aşınma parçaları kapsam 
dışındadır.



Ek elektronik güvenlik donanımı:  dses

DSES wireless / DSES kablolu

Güvenlik, INFACO için daima çok önemli olmuştur.  
1990'lardan bu yana, gerçek bir öncü olarak, kullanıcılar 
için kesilmelere karşı koruma çözümleri arayışına 
yatırım yapmaya devam etmektedir. Size erişilebilir, her 
zamankinden daha güvenli ve daha yenilikçi bir çözüm 
sunmak için önemli Araştırma ve Geliştirme kaynakları 
kullanılmaktadır.

HATIRLATMA:
INFACO marka iletken eldivenin kullanımın şiddetle 
tavsiye edilmesinin sebebi:

• Güvenlik sisteminin iletkenlik seviyesini arttırmak.

• Elin bütün yüzeyinde duyarlılığı homojen hale 
getirmek.

• Nemli ve/veya zemine fazla yakın ahşap üzerinde 
ani harekete geçmelere engel olmak.

ELECTROCOUP F3020 ile yeni bir adım 
atıldı. Tüm budama makaslarımız 

"standart olarak" DSES Kablosuz 
işleviyle donatılmıştır : Ek Kablosuz 

Elektronik Güvenlik Donanımı.  

Bu yeni kablosuz güvenlik sistemi, kullanıcının 
vücudu ile makasların elektronik sistemi (INFACO 

patentleri) arasında bağlantı kuran iletken bir 
tetikleyiciden oluşur.  

Kesme kafası karşı elle (çıplak veya eldivenli) temas 
eder etmez, budama bıçağının yeniden açılması anında 

tetiklenir: Böylece kazalar önlenebilmektedir!  

DSES Wireless sistemi ciltle temas ettiğinde devreye girer. 
Bununla birlikte, her insanın kendine özgün iletkenlik seviyesi 

vardır.  Yüksek düzeyde iletkenliği garanti etmek için, INFACO 
iletken eldivenlerin kullanılması tavsiye edilir.  Bu eldivenler, sinyali 

güçlendirir ve daha fazla koruma sağlar (kullanım önerilerine bakın).

Önemli: Soğuğa karşı koruyucu eldivenler kullanmak 
istiyorsanız, sistem INFACO iletken eldivenlerin giyilmesini 

gerektirir.

DSES WIRELESS sistemi bazen nemli ağaç, özsu ile temas ettiğinde 
veya zemine çok yakın yerlerde zamansız yeniden açılmaları tetikleyebilir.  

Kalibrasyonla ilişkili iletken bir eldiven giymek bu fenomeni sınırlamayı mümkün 
kılmaktadır. 

DSES WIRELESS: 
DE Seri

İnovasyon
tetik

iletken

"Parametreler" düğmesi: 
DSES devreye alma/devre dışı bırakma
• Kısa basma: Tek bir kesim için devre dışı bırakma
• 10 sn. uzun basma: Kalıcı olarak devre dışı bırakma



KABLOLU DSES: Opsiyon olarak
Kablosuz sistemin aksine, "kablolu" DSES seçeneğinin çalışması için INFACO iletken eldiven giyilmesi zorunludur. Eldiven, 
belirli bir "DSES kablolu F3020" güç kablosuna bağlanır.

Kesme kafası iletken eldivenle temas eder etmez, budama bıçağının yeniden açılması anında tetiklenir: Böylece kazalar 
önlenebilmektedir!

Kablolu DSES donanımı, nemli ağaç, özsu ile temas ettiğinde veya zemine çok yakın yerlerde zamansız yeniden açılmaları 
azaltarak, kullanıcı koruması sağlar.

HATIRLATMA:

Eldiveni haftada en az bir 
kez temiz ve soğuk suda, 
deterjansız olarak elde yıkayın. 



Bağlı kutu : Opsiyon olarak

Bağlantı alanındaki en son yenilikler sayesinde, F3020 bahçe makasları, opsiyon olarak sunulan ek bir Bluetooth® 
kutusu aracılığıyla "bağlanabilir".  

Cihazınızı doğrudan Android ve iOS'ta bulunan yeni INFACO® mobil uygulamamıza bağlayın ve donanımlarınıza ait 
tüm istatistiklere göz atın.  Özel bir web platformunu üzerinden arazilerinizdeki işin ilerlemesini  doğrudan takip edin 
ve tüm elektronik ayarları çok basit bir şekilde yönetin.

Makaslarınızla ilgili tüm işlemleri bu uygulamada bulabilirsiniz: Garanti durumunuzu görüntüleyin, donanımın doğru 
kullanımı ve bakımı ile ilgili tüm videoları bulun ve yalnızca birkaç tıklama ile donanım filonuzu yönetin. 

BAĞLI KUTU (opsiyon olarak) / INFACO UYGULAMASI (ücretsiz)*:

• Makas ayarları

• Kullanım istatistikleri

• Donanım filosu yönetimi

• Hizmet/yardım/Eğitim videoları

• Beyan edilmesi gereken hususların yönetimi

• Budama işi ilerlemesinin yönetimi
(smartphone ile yer takibi)

Uygulama ve kutu, 2022 güz mevsiminde kullanıma sunulacaktır 2022 (IOS ve Android).



STANDARD

Maxi

Medium

Kitler: Çok yönlü kullanım, 3'ü bir arada donanım
Tıpkı önceki modellerinde olduğu gibi, F3020 de size yapmak istediğiniz işe göre kesme başlığını kendiniz değiştirme imkanı sunar.  

Medium ve Maxi kitleri sayesinde, alet gerçek bir çok amaçlı kullanım sunar. Budama makasınızı bir defalık ve sürekli budama uygula-
maları için dönüştürmeniz sadece 5 dakikanızı alır.

Dünyanın 3 adet değiştirilebilir başlıklı, yarım açma ayar sistemli, DSES güvenlik donanımlı tek budama makasını sunmaktan gurur 
duyuyoruz. 

F3020, fabrika çıkışında Standard veya Medium model olarak mevcuttur. 

Kesme kafasını ihtiyaçlarınıza göre kendiniz değiştirin.

Standard kit Ø 40 mm

Bağcılıkta asma budama için idealdir ve 
ağaç yetiştiriciliğinde budama için uygun-
dur.  

Bu kit, kesme hızı ve güç arasındaki en iyi 
çözümdür. 

Maxi kit Ø 55 mm

Üzüm toplama ve meyve ağaçları için idealdir.

Tek parça bıçağı sayesinde eski kitlere göre 
daha hafiftir.  

Ayrıca ormanda budama çalışmaları ve yeşil 
alanlarda yapılan tüm çalışmalar için de 
vazgeçilmez bir araçtır. 

Maxi kit, F3020'nize rakipsiz kesme 
kapasitesi kazandırır. 

Medium kit Ø 45 mm

Fidancılık, ormancılık ve yeşil alanlar için özel 
olarak tasarlanmış Orta kit ile cihazınızın ke-
sim kapasitesini artırın.  

Bu kit, uygulamanıza uygun kesme hızı ve 
daha fazla kesme kapasitesi sağlar. 



Referans
Kol ebadı

(makas dahil)
Sabit

Telesko-
pik

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m ila 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m ila 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m ila 4,00 m X X

İHTİYACINIZ OLAN UZATMA KOLUNU BULUN:

Yüksekte çalışma için
bir referans: 

F3020 uzatma kolu

Yüksekte çalışmak hiç bu kadar kolay olmadı. 

INFACO tasarım ofisinden mühendisler, yenilikçi ve er-
gonomik bir çözüm sunmak için uzatma kolu sisteminde 
tama bir devrim yarattı. 

F3020 budayıcınızı uzatma kolunun ucuna ve pili ise 
diğer ucuna klipsleyin: İşte bu kadar, aletiniz kullanıma 
hazır.  Eski kabloları unutun ve üstün kolaylığı sağ-
layan sürgülü kolda bulunan Bluetooth® kablosuz 
tetik sistemi sayesinde cihazınızı çalıştırın. 

Kütle ağırlığı dağılımı sayesinde optimize edilmiş bir 
dengeden ve ayrıca kötü havalarda artırılmış pil emniye-
tinden yararlanın.  

Kullanıcılar, büyük kesim işleri veya yüksekte çalışma için 
donanımın bu çok yönlülüğünü takdir edeceklerdir. 

SÜRGÜLÜ KOL:

Makasın

BLUETOOTH® TEKNOLOJİSİ ile 
kumandası

BATARYA 
UZAK BAĞLANTI
(besleme kablosu ile)

ENTEGRE PIL 
(besleme kablosuz)



Elektrikli bileyici 
BIÇAKLARINIZI REKOR BIR SÜREDE BILEYIN

INFACO elektrikli bileyici sayesinde bıçaklarınızın 
keskinliğini, rekor bir sürede bileyerek muhafaza edin. 

Keskin bir bıçak, motora ve mekaniğine uygulanan 
kesme eforunu azaltır, böylece aletiniz korunur.

A48v3 elektrikli bileyici, 3 pinli bağlantısı ile 
ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 ve F3020 pilleriyle 
uyumludur.  

Günlük bileme işleminde önemli ölçüde zaman kazandırır. 
A48v3 ile makaslarınızdan daha iyi performans elde 
etmek için bıçaklarınızın kesiciliğini optimize edin.

Bu bileyici pilinize bağlanır, böylece bahçe 
makaslarınızı çalışma alanınızda bileyebilirsiniz.

Yeni karbür bileme taşı
INFACO

Keskin bir bıçak kenarı edinin:

INFACO tungsten karbür bileme taşı, iyi bir bıçak 
kenarı keskinliği sağlar.  Keskin bir bıçak, kusursuz 
kesim kalitesini garanti eder ve ağaç hastalıklarının 
yayılma riskini azaltır.  

Önerilen 2 günlük bilemeye ek olarak, yeni INFACO 
karbür bileme taşını kullanmanızı öneririz.  

Saat başı kullanımı, bıçak kenarının keskin 
kalmasını sağlar. Kesimleriniz daha güzel olacaktır!

İYİ BİR BİLEME İÇİN: 

 Bileme işlemini günde 2 defa
 gerçekleştirin 

 Bileme taşı veya elektrikli bileyici ile

  Saat başına 1 defa keskinleştirme
 işlemi uygulayın

 INFACO karbür bileme taşı ile

Demonstrasyon 
videosu.

FRANSA'DA IMAL EDILMIŞTIR



Tescilli Fransız üretimi
"Fransa menşei garantilidir"

“Origine France Garantie” garanti etiketi, esas olarak, 
şirketin taahhütlerini yerel aktörlere gururla ifşa etmesini 
sağlar ve böylece tüketicilere çok takdir edilen Fransız bilgi 
birikimine saygı duyan yüksek kaliteli bir ürün sağlandığının 
garantisidir. Bu etiket, esas olarak Fransa'da üretilmesi 
gereken parçaların seçiminden ürünün tasarımına ve nihai 
imalatına kadar süreçte izlenebilirliğe izin veren bir kalite 
garantisidir. 

INFACO bahçe makaslarının %100'ü Fransa'da 
Tarn'daki (81) Cahuzac sur Vère'de tasarlanmış 
ve üretilmiştir.  

Kaliteli aletler üretmek ve Fransız üretimini 
geliştirmek, INFACO'nun kurulduğu 1984 yılından 
bu yana hiç sönmeyen arzusudur. 

Kalite ve güvenilirlik bizim için daima ön plandadır. 
Tasarımda, üretime ve pazarlamaya, satış sonrası 
hizmetimize dek, kullanıcılara, sahip olduğumuz 
güçlü insani değerleri yansıtan kusursuz ürünler ve 
hizmet sunmaya özen gösteriyoruz.

Şirketimizin gururu ve yıllardır sürdürmek için 
çalıştığı bilgi birikiminin bir yansıması olan 
bu etiketi, daima sertifikalı ve kaliteli ürünler 
sunarak kullanıcılarımızı memnun etme hedefiyle, 
alçakgönülülükle taşıyoruz.  

PROFESYONEK BİR SATIŞ SONRASI HİZMETİ GARANTISI
INFACO, dünya çapındaki tüm kullanıcılar için mükemmel bir satış sonrası hizmeti garanti 

etmeyi taahhüt ediyor.  
Bu nedenle Mösyö Daniel DELMAS, macerasının başlangıcından itibaren teknik satış 

temsilcilerinden oluşan bir mobil ekip oluşturdu.  

Bu ekibin misyonu, INFACO küresel dağıtım ağının yıl boyunca sürekli olarak teknik 
eğitimini sağlamaktır. Bu, kullanıcının hızlı ve profesyonel bir yerel satış sonrası 
hizmetten faydalanmasını sağlar.

INFACO satış sonrası hizmetinin etkinliği yaklaşık 40 yıldır geniş çapta 
kanıtlanmıştır.  

REVİZYONU
Sezon dışında, INFACO yıllık bir revizyon teklifi sunar. 

Her donanıma özel bir bakım ve yükseltme prosedürü doğrudan üretici 
tarafından gerçekleştirilir.  

Bu şekilde çeşitli departmanlarımız tarafından her yıl on binlerce 
revizyon yönetilmektedir. 

Tüm kullanıcılar tarafından büyük beğeni revizyonu, yeni bir 
budama sezonuna tam bir gönül rahatlığıyla başlamaya hazır, 
operasyonel bir makas elde etmeyi mümkün kılmaktadır. 



Distribtör  ağımız 

INFACO donanımlarınızla ilgili her türlü bilgi için dağıtım ağımız hizmetinizdedir.  

Dağıtım ağımız, beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamak için teknik satış ekibimiz tarafından sürekli 
olarak eğitilmektedir. 

INFACO kullanıcısı olarak, kaliteli bir üründen ve hepsinden önemlisi yetkili distribütörünüz 
aracılığıyla yerel teknik destekten  faydalanacaksınız. Bu destek hizmeti INFACO için önemlidir 
ve markanın tüm kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmektedir. 

Ayrıca, INFACO'nun doğrudan erişim sağlanabilen "Müşteri Destek" hücresine, herhangi bir sorunuz 
olduğunda, tüm yıl boyunca, telefonla ulaşabilirsiniz. 

INFACO, onaylı dağıtım ağıyla yakın işbirliği içinde çalışır.  Tüm distribütörlerimiz, genel müşteri 
memnuniyetinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca kullanım, satış, ürün kurulumu veya teknik 
destek konusunda hazır olan distribütörler de, INFACO hizmet ağının bir parçasıdır .

DÜNYA ÇAPINDA

50'YE YAKIN ÜLKEDE



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès – BP2

81140 Cahuzac sur Vère – Fransa
Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49
E-posta: contact@infaco.fr
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Distribütörünüz


