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Η εταιρεία infaco

Το 1984, ο κ.Daniel DELMAS εφευρίσκει το πρώτο ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι στον κόσμο. Δημιουργεί την εταιρεία INFACO, μια 
οικογενειακή επιχείρηση με παραδοσιακές αξίες.

Το 1985 στην έκθεση SITEVI στο Μονπελιέ, ο Daniel DELMAS βραβεύεται με το Χρυσό Φοίνικα για την καινοτόμο 
εφεύρεσή του. 

Κατά την διάρκεια των 3 ημερών της έκθεσης, η INFACO S.A. πούλησε τα πρώτα της 500 ψαλίδια ELECTROCOUP.

Μετά από αυτή την επιτυχία, «η ικανοποίηση του πελάτη που χρησιμοποιεί τα προϊόντα « είναι το 
έμβλημα της INFACO που, μέρα με τη μέρα, προσπαθεί να βελτιώνει το ELECTROCOUP ώστε να 
συνεχίζει να έχει σταθερή Πελατεία επαγγελματιών από τον κλάδο της αμπελουργίας, της 
Δενδροκομίας και των Χώρων Πρασίνου.

Εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια, η INFACO επινόησε, κατασκεύασε και διέθεσε στο 
εμπόριο πάνω από 280 000 κλαδευτικά ψαλίδια, με το F3015 να αποτελεί, την 8η 
γενιά στη σειρά των προϊόντων της.

Σήμερα, η εταιρεία INFACO είναι μια διεθνής επιχείρηση που διαθέτει τα 
εργαλεία της σε περισσότερες από σαράντα χώρες ανά τον κόσμο. 

Ο κ. Daniel DELMAS και ο γιος του Davy διευθύνουν την εταιρεία 
πλαισιωμένοι από πλέον των 100 υπαλλήλων στο Cahuzac sur 
Vère στη νοτιοδυτική Γαλλία (81 – Tarn) με το ίδιο πάθος 
όπως την πρώτη μέρα.

www.infaco.com
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F3015 : Η 8η ΓΕΝΊΑ ΚΛΑΔΕΥΤΊΚΩΝ ΨΑΛΊΔΊΩΝ ELECTROCOUP
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Έρευνα & ανάπτυξη
Η εταιρεία INFACO διαθέτει εσωτερικό γραφείο μελετών υψηλών επιδόσεων.
Ένα κτίριο ειδικά αφιερωμένο στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην ποιότητα δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 
Βιομηχανικοί σχεδιαστές, ελεγκτές ποιότητας και μηχανικοί αποσκοπούν να διαιωνίσουν τα αναγνωρισμένα δυνατά σημεία της 
επιχείρησης, ήτοι « τη δημιουργία αξιόπιστων και ανθεκτικών εργαλείων σε βάθος χρόνου ».
Πολλές δοκιμές γίνονται στα εργαστήρια της εταιρείας όλο το χρόνο για να ελεγχθούν όλες οι προσεχείς βελτιώσεις.

Το κατεξοχήν κίνητρο: ΤΟ ΠΑΘΟΣ
Πρόκειται για παθιασμένους ανθρώπους, κάνοντας τη αρχή με τον κ. Daniel DELMAS  εφευρέτη του ηλεκτρικού κλαδευτικού 
ψαλιδιού το 1984, που εργάζονται ακατάπαυστα για να βελτιώσουν τα υφιστάμενα προϊόντα και να αναπτύξουν νέες ηλεκτρικές 
φορητές συσκευές. 
Χρειάστηκαν 6 χρόνια έρευνας για να ολοκληρωθεί το τελευταίο ηλεκτρονικό κλαδευτικό ψαλίδι ELECTROCOUP F3015.  
Όλη η ομάδα στο γραφείο μελετών εργάζεται με πάθος για την ανάπτυξη των προϊόντων. 
Για να επιτύχουν τις βέλτιστες επιδόσεις και την αξιοπιστία του προϊόντος, εκτελέστηκαν 2 περίοδοι κλαδέματος με το προϊόν σε 
άκρα μυστικότητα.



F3015 : ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΊΟΤΗΤΑΣ
Το ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι ELECTROCOUP F3015 είναι το νέο σημείο αναφοράς. 
Ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για τους επαγγελματίες του κλαδέματος, το F3015 αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων 
εργαλείων της σειράς ως εργαλείο ποιότητας και αξιοπιστίας που χαίρει της αποδοχής του συνόλου των ατόμων που 
το χρησιμοποιούν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για την ανάπτυξη αυτού του νέου μοντέλου έγινε προσεκτική επιλογή υλικών ποιότητας.
Επί πλέον, εκτελέστηκαν πολλές εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης ώστε να βελτιστοποιηθεί στο έπακρο 
το μέγεθος και το βάρος των κυρίων οργάνων. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία INFACO επέλεξε τις 
τεχνολογίες « Brushless » για το μοτέρ και « Lithium » για την μπαταρία.

Το σώμα του εργαλείου από αλουμίνιο, βασικό μέρος για την στερέωση του συνόλου 
των οργάνων του κλαδευτικού ψαλιδιού ( από ειδικό κράμα αλουμινίου που 
χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική) έχει εγγύηση για μια. 

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΊΝΊΟ 
ΕΓΓΥΉΣΉ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΏΉ



Φωτεινή ένδειξη
ON / OFF

Φωτεινό ραβδόγραμμα 
αυτονομίας 
της μπαταρίας 
ενσωματωμένο στο 
κλαδευτικό ψαλίδι
(3 Led - 4 Επίπεδα)

Κινητή θυρίδα
Βίδα αλλαγής Ki

Μαλακό υλικό σε 
όλη τη λαβή

Διακόπτης ON / OFF πάνω στο 
κλαδευτικό ψαλίδι 

Συμπαγές & Ελαφρύ : 790 g

Επιδόσεις: εξαιρετική δύναμη και ταχύτητα
Μεγάλη ικανότητα κοπής :
• 40 mm Kit Standard
• 45 mm Kit Medium 
• 55 mm Kit Maxi

Εργονομία και σχεδιασμός

Μαλακό υλικό παντού, πολύ ευχάριστο στην αφή

Υψηλή ακρίβεια και σύμπλεξη της λεπίδας

Λεπίδα κρεμαγιέρα 
Mονομπλόκ

Αφαιρούμενο 
κάλυμμα

Περιστροφικός διακόπτης 
Μισού Ανοίγματος

Προοδευτική σκανδάλη

Ήλεκτρονική ρύθμιση του μισού-ανοίγματος
Επιλέξτε μια θέση μισού ανοίγματος προσαρμοσμένη στον τύπο κλαδέματος 

που συνηθίζετε.
10 θέσεις που προγραμματίζονται εύκολα από τον καθένα για να επιτευχθεί 

η ιδανική θέση του μισού ανοίγματος

2 Τρόποι λειτουργίας: ΕΞΑΡΤΏΜΕΝΟΣ και ΜΕ ΠΙΕΣΕΙΣ 
ΕΞΑΡΤΏΜΕΝΟΣ: άνοιγμα/κλείσιμο ανάλογα με την ταχύτητα χειρισμού της σκανδάλης.

ΜΕ ΠΙΕΣΕΙΣ: ένα  πάτημα της  σκανδάλης, κλείσιμο με τη μέγιστη ταχύτητα και απελευθέρωση της σκανδάλης, άνοιγμα με την 
μέγιστη ταχύτητα.

Ήλεκτρονική ρύθμιση της διασταύρωσης της λεπίδας
Βελτιστοποιείστε τη διάρκεια ζωής χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα 

διαχείρισης της διασταύρωσης της λεπίδας.
10 θέσεις που προγραμματίζονται εύκολα από τον καθένα για να 

επιτευχθεί η ιδανική θέση του μισού ανοίγματος.

Απομνημόνευση της έντασης της 
εργασίας στο κλαδευτικό ψαλίδ

Καταγραφή του αριθμού κοπών στη 
μνήμη του κλαδευτικού ψαλιδιού

Μοτέρ Brushless



ΣΥΜΠΑΓΉΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LITHIUM-ION
Ultra Compact

Η μπαταρία με Lithium-ion Cobalt ζυγίζει μόνο 810 g. 
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του εργαλείου έχουν 
επιλεγεί προσεκτικά για την αξιοπιστία τους σε βάθος χρόνου 
και για την ικανότητά τους να δίνουν δυνατά φορτία.

Μπαταρία ΛΊΘΊΟΥ 120Wh 

Βέρος: 810 g

9 ώρες αυτονομίας σε μια πλήρη ημέρα*

 Μπαταρία εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό ΄σύστημα διαχείρισης 
και προστασίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (BMS)

 Στοιχεία ΛΊΘΊΟΥ υψηλής χωρητικότητας Τεχνολογία 
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας POWERTOOLS 

 Στοιχεία τύπου « Υψηλής Ίσχύος » έξυπνο « Long Life »

ΤΟ ΓΊΛΕΚΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ F3015
4 δυνατοί τρόποι μεταφοράς
Το νέο γιλέκο προσφέρει εξαιρετική άνεση στη χρήση χάρη στη 
δυνατότητα να προσωποποιήσετε τον τρόπο μεταφοράς της 
μπαταρίας.
Το μικρό βάρος της μπαταρίας σε συνδυασμό με αυτό το 
καινούργιο γιλέκο σας δίνει την αίσθηση άμεσης άνεσης.

Ή μεταφορά της νέας μπαταρίας F3015 μπορεί να γίνει με 4 
διαφορετικούς τρόπους:

1- Πάνω σε γιλέκο με αορτήρες
2- Πάνω στη ζώνη (χωρίς τους αφαιρούμενους αορτήρες)
3- Μέσω του κλιπ της ζώνης του παντελονιού
4- Απευθείας στην τσέπη λόγω του μικρού της μεγέθους

*ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης και τους όρους αποθήκευσης

ΕΓΓΥΉΣΉ prorata 5 ΕΤΏΝ   
« Αποκλειστικότητα της INFACO » 

Δείτε τους όρους εγγύησης στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Η ζώνη κατασκευάστηκε για 
τη βελτίωση της κυκλοφορίας 
του αέρα και επιτρέπει 
επίσης να μειωθεί αρκετά το 
αποτέλεσμα της εφίδρωσης. 
Οι αορτήρες του γιλέκου, με 
ελάχιστη επιφάνεια, μειώνουν 
επίσης το αποτέλεσμα της 
εφίδρωσης στην πλάτη.



ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ
Γρήγορη φόρτιση: 1ω30
Ο φορτιστής της μπαταρίας Λιθίου F3015 δίνει τη δυνατότητα 
φόρτισης 90% σε 1 ώρα. 
Σε ότι αφορά στην πλήρη φόρτιση, αυτή εκτελείται σε 1ω30 
(περιλαμβάνεται ισοστάθμιση των στοιχείων).
Η μπαταρία F3015 έχει αυτονομία για μία ημέρα εργασίας
Ο φορτιστής διαθέτει δυο εξόδους επαγωγικής φόρτισης 
(όπως το F3010) που προβλέπονται ειδικά για τα άλλα 
ενεργοβόρα εργαλεία που λειτουργούν με τη μπαταρία του 
κλαδευτικού ψαλιδιού όπως το πριόνι POWERCOUP PW2, 
η ψαλίδα κλαδέματος θάμνων, η ψαλίδα φυτικών φρακτών, 
ο περιστροφικός καθαριστής κορμού, ο δονητής συλλογής 
ελαιοκάρπου.

Λειτουργία αδράνειας της μπαταρίας
Λειτουργία αδράνειας «Long Life»: εγγυάται την παρατεταμένη 
αποθήκευση της μπαταρίας και βελτιστοποιεί τη διάρκεια 
ζωής της.
Δεν χρειάζεται πλέον να εκτελείτε πολλές επαναφορτίσεις 
μεταξύ δύο περιόδων κλαδέματος. Απαιτείται μόνο να 
πιέσετε το κουμπί της αδράνειας με το τέλος της περιόδου 
κλαδέματος,να αφήσετε το φορτιστή να κάνει τη δουλειά 
του για μερικές ώρες και να  αποθηκεύσετε το εργαλείο στη 
βαλίτσα του μέχρι την επόμενη περίοδο.

Έως και 3 πλήρεις περίοδοι 
εγγύησης κάνοντας τα κανονικά 
2 σέρβις.

Η επέκταση της εγγύησης 
ισχύει για όλα τα εξαρτήματα 
του συνόλου F3015*, 
συμπεριλαμβάνοντας το μοτέρ, 
τον μειωτήρα, τα ηλεκτρονικά 
μέρη, την κάρτα των αισθητήρων, 
τη μπαταρία και τον φορτιστή.

*Εκτός των φθειρόμενων μερών.

ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα χαρακτηριστικά των συσκευών μας είναι ενδεικτικά,δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση συμβατική υποχρέωση και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Βάρος του κλαδευτικού ψαλιδιού (g) 790 g + 70 g + 480 g

Άνοιγμα της λάμας (mm) 60 mm 70 mm 100 mm

Ίκανότητα κοπής 40 mm 45 mm 55 mm

Ταχύτητα στη μύτη της λεπίδας (mm/s) 271,6 240 175,12

Ροπή άξονα λεπίδας (N/m) 184,3 223,2 360

Λειτουργία μισού-ανοίγματος ναι

Ρύθμιση του μισού-ανοίγματος ναι

Ρύθμιση της διασταύρωσης της λεπίδας ναι

Τρόπος χρήσης Με πιέσεις / Προοδευτικός

Διακόπτης On/Off πάνω στην συσκευή ναι

Ραβδόγραμμα επιπέδου αυτονομίας της μπαταρίας πάνω στη συσκευήν ναι

Δομή του σώματος από Αλουμίνιο - ναι ναι

Σύστημα ασφάλειας κατά των αιχμηρών αντικειμένων ναι (επιλογή DSES)

Βάρος της μπαταρίας (g) 810 g

Βάρος του σπειροειδούς καλωδίου (g) 150 g

Προσαρμόσιμη σε δεξιόχειρα/αριστερόχειρα - ναι ναι

Μέση αυτονομία της μπαταρίας 9ω ανάλογα με τη χρήση

Χρόνος για πλήρη φόρτιση 1 h 30

Μέση τάση της μπαταρίας 48 Vcc

Τάση του φορτιστή 230 V 50 Hz - 110V 60 HZ

Λειτουργία αδράνειας ναι

Συμβατή μπαταρία Σειρά Powercoup

Εγγύηση 12 μήνες (μειωτήρας 3 έτη, σώμα από αλουμίνιο με εγγύηση για όλη τη ζωή)

F3015 STANDARDNI KIT F3015 MEDIUM KIT F3015 MAXI KIT

μπαταρίας F3015



TO F3015 : ΠΟΛΥ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΈΝΑ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
Όπως και το προηγούμενο εργαλείο της σειράς, αυτό το κλαδευτικό ψαλίδι σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μόνοι σας κεφαλή κοπής 
ανάλογα με την εργασία που επιθυμείτε να εκτελέσετε.
Η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές χρήσεις αυτού του εργαλείου, χάρη στα kit Medium και Maxi  αποτελεί πραγματικό πλεονέκτημα. 
Είναι πολύ εύκολο να μετατρέψετε το κλαδευτικό ψαλίδι σας για άλλες εφαρμογές κλαδέματος ακριβείας και συμμετρικότητας μόνο μέσα σε 
5 λεπτά.
Το μόνο κλαδευτικό ψαλίδι που διαθέτει 3 αντικαθιστάμενες κεφαλές με ρυθμιζόμενο μισό-άνοιγμα με σύστημα ασφαλείας DSES.
Το F3015 διατίθεται από το εργοστάσιο σε έκδοση Standard ή Medium.

Τα Kit - 3 εργαλεία σε 1
Αλλάξτε απλά, μόνοι σας, κεφαλή κοπής  σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Χρησιμοποιείται για ξύλο μέχρι 
40 mm.

Ίδανικό για το κλάδεμα φυτών αμπέλου 
και προσαρμοσμένο στο κλάδεμα για τη 
δενδροκομία. 

Αυτό το kit είναι ο καλύτερος συνδυασμός 
ταχύτητας κοπής και δύναμης.

Χρησιμοποιείται για ξύλο μέχρ 55 mm.

Iδανικό για το κλάδεμα φυτών αμπέλου 
και προσαρμοσμένο στην μετατροπή των 
οπωροφόρων δένδρων.

Είναι επίσης απαραίτητο εργαλείο για την 
αποκλάδωση σε δάσος και πάσης φύσεως 
εργασίες σε Χώρους Πρασίνου.

Το kit Maxi θα δώσει στο F3015 σας 
ασύγκριτη ικανότητα ασύμμετρης κοπής.

Χρήση για ξύλα μέχρ 45 mm.

Αυξήστε την ικανότητα κοπής της συσκευής 
σας χάρη στο kit Médium σχεδιασμένο για 
την δενδροκομία, το δάσος και τους Χώρους 
Πρασίνου.

Αυτό το kit προσφέρει μεγαλύτερη 
ικανότητα κοπών διατηρώντας ταχύτητα 
προσαρμοσμένη στην εφαρμογή σας.

Kit Standard F3015 Kit maxi F3015Kit medium F3015

F3015 Standard

F3015 medium

Kit maxi F3015



Με αποκλειστική χρήση στα κλαδευτικά ψαλίδια ELECTROCOUP 
F3015, αυτό το νέο ασύρματο σύστημα ασφαλείας αποτελείται από μία 
αγώγιμη σκανδάλη η οποία εκτελεί τη σύνδεση μεταξύ του σώματος του 
χρήστη και του ηλεκτρονικού συστήματος του κλαδευτικού ψαλιδιού 
(σύστημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). 
Το DSES WIRELESS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γυμνά χέρια. Από 
τη στιγμή που η κεφαλή κοπής έρχεται σε επαφή με το δέρμα, το εκ 
νέου άνοιγμα της λεπίδας του κλαδευτικού ψαλιδιού ενεργοποιείται 
αμέσως: το ατύχημα μπορεί έτσι να αποφευχθεί!
Ωστόσο, αν θέλετε να εξοπλιστείτε από το κρύο με προστατευτικά 
γάντια, το σύστημα WIRELESS επιβάλει να φοράτε αγώγιμα γάντια 
INFACO αταίριαστα ανάλογα με το αν πρόκειται για το χέρι που κρατά 
το ψαλίδι ή το αντίθετο χέρι.
Το ασύρματο σύστημα DSES είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για περιοχές με 
χαμηλές βροχοπτώσεις, κλάδεμα πράσινων κλαδιών στη Δενδροκομία 
και Χώρους Πρασίνου καθώς και αποκλάδωση σε δάση (π.χ. κλάδεμα 
δέντρων πορτοκαλιάς στην περίοδο ξηρασίας).

Συγκριτικός πίνακας των δύο συστημάτων ενσύρματο DSES και Ασύρματο (Wireless) DSES είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή σας.

καινοτομία : αγώγιμη σκανδάλη

ΕΚΔΟΧΗ  DSES WIRELESS

ΕΠΙΛΟΓΗ DSES ενσύρματο

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διατάξεις ασφαλείας

Αυτή η Συμπληρωματική Ηλεκτρονική Διάταξη Ασφαλείας, εφευρέθηκε 
και είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την εταιρεία 
INFACO, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά κλαδευτικά 
ψαλίδια ELECTROCOUP.

Αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα γάντι ασφαλείας αγωγό, συνδεδεμένο με 
ειδικό σπειροειδές καλώδιο DSES. Η χρήση του, γαντιού που είναι σε ζεύξη με το 
ηλεκτρονικό σύστημα DSES, αυξάνει την προστασία του χρήστη και μειώνει με 
αυτόν τον τρόπο το κίνδυνο τραυματισμού από αιχμηρό αντικείμενο.

Πράγματι όταν η κεφαλή κοπής έρθει σε επαφή με το γάντι αγωγό, το 
κλείσιμο σταματά αυτόματα και η λεπίδα επανέρχεται στη θέση ανοίγματος. 
Λόγω αυτού, είναι αδύνατον η λεπίδα να ολοκληρώσει την πορεία της και 
αυτό αποτρέπει κάθε ατύχημα.

Σε αντίθεση με τα ενισχυμένα ή πλεκτά γάντια,τα γάντια που χρησιμοποιούνται 
για να λειτουργήσουν με το DSES, εγγυώνται με την ευκαμψία τους και την 
άνεσή τους, άριστη επιδεξιότητα και έτσι η εργασία διευκολύνεται.

Το DSES είναι πιστοποιημένο από το CTC, εξουσιοδοτημένο οργανισμό από 
το Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Υγείας.*
* (1) Το CTC, εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Απασχόλησης και Υγείας στις 20/12/2010 με Αριθμ. 0075, που 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημε Εφημερίδα της ΕΕ, απονέμει: Τη βεβαίωση εξέτασης CE του τύπου N°0075/1702/162/11/12/0903

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : είναι απαραίτητο να συνδέσετε το γάντι με ειδικό 
σπειροειδές καλώδιο DSES F3015

Πρωτοπόρος στα συστήματα ασφαλείας προστασίας από αιχμηρά αντικείμενα για 25 χρόνια, η INFACO 
παραμένει ο μοναδικός κατασκευαστής των ηλεκτρικών κλαδευτικών ψαλιδιών που προτείνει 
δύο λύσεις. Κάθε χρόνο, η INFACO αφιερώνει σημαντικούς πόρους στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης για να σας προσφέρουμε προσιτές λύσεις, πάντα ασφαλέστερες και όλο και πιο καινοτόμες. 

Σύστημα πιστοποιημένο από:

Συγκριτικός πίνακας των δύο συστημάτων ενσύρματο DSES και Ασύρματο DSES είναι διαθέσιμος από τον προμηθευτή σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ 

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αποκλειστικότητα Αποκλειστικότητα

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ 

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ



ΑΚΟΝΙΣΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ

Η νέα ηλεκτρική μηχανή ακονίσματος A48v3,  με τη σύνδεσή της με 
3 βύσματα, είναι εφεξής συμβατή με τις μπαταρίες των συσκευών 
ELECTROCOUP F3005 – F3010 – F3015.

Επιτρέπει την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου για το καθημερινό 
ακόνισμα. Με τη συσκευή A48V3, βελτιστοποιήστε τις λεπίδες 
σας στο έπακρο για να επιτύχετε μεγαλύτερη απόδοση του 
ELECTROCOUP σας.

Αυτή η μηχανή ακονίσματος λειτουργεί στα 48 volt και συνδέεται 
με τη μπαταρία σας με τρόπο ώστε το ακόνισμα να γίνεται από το 

κλαδευτικό σας ψαλίδι απευθείας στον τόπο εργασίας.

ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΜΉΧΑΝΉ ΑΚΟΝΊΣΜΑΤΟΣ 48 VOLT

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΊΑ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ
Όπως και το προηγούμενο εργαλείο της σειράς, το F3015 
είναι εφοδιασμένο με πολλές δυνατότητες χρήσης μέσω των 
kit Medium και Maxi αλλά και των κονταριών σε διαφορετικά 
μήκη από ίνες άνθρακα.
Το F3015 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά σταθερών 
και τηλεσκοπικών κονταριών από 1,20 m έως 3,50 m που επιτρέπουν  την εκτέλεση κοπής μέχρι ύψος 5 μέτρων.
Οι εντολές στο κλαδευτικό ψαλίδι δίνονται από έναν μικρο-διακόπτη που είναι ενσωματωμένος μέσα σε συρόμενη λαβή στο σωλήνα με ίνες 
άνθρακα.
Ένα μόνο καλώδιο, από τη μπαταρία έως το κοντάρι, είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το κλαδευτικό ψαλίδι. 
Η πληροφορία από την εντολή της σκανδάλης μεταδίδεται κεντρικά από μια ηλεκτρονική μικρο-κάρτα που είναι ενσωματωμένη στο κοντάρι.
Οι χρήστες θα εκτιμήσουν την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές χρήσεις είτε πρόκειται για εργασίες κλαδέματος μεγάλης εμβέλειας 
είτε για εργασίες καθ’ ύψος.

Κινητό σύστημα έλεγχου Καινοτομία:ηλεκτρονική μικρο-κάρτα 
ενσωματωμένη στο κοντάρι

τηλεσκοπικών

σταθερών



Powercoup PW2 
Η ΣΕΊΡΑ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 6 ΣΕ 1

Έχοντας εφεύρει το πρώτο ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι στον 
κόσμο πριν 30 χρόνια ως κορυφαία εταιρεία σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η εταιρεία INFACO απολαμβάνει σταθερή φήμη στον 
κόσμο των φορητών ηλεκτρικών εργαλείων με μπαταρία.
Είναι επομένως απόλυτα φυσιολογικό να είναι αφοσιωμένη 
στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών φορητών εργαλείων.
Με βάση την ίδια αρχή με το κλαδευτικό ψαλίδι της, η 
INFACO δημιούργησε τη σειρά POWERCOUP PW2 που 
λειτουργεί πάνω στην ιδέα των αντικαθιστάμενων κεφαλών: 
1 μηχανοκίνητη λαβή = 6 εργαλεία : ψαλίδα κλαδέματος 
θάμνων, ψαλίδα φυτικών φρακτών,πριόνι, περιστροφικός 
καθαριστής κορμού, ο δονητής συλλογής ελαιοκάρπου και 
αραιωτική μηχανή.
Η λαβή PW2 διαθέτει επίπεδο μοτέρ τεχνολογίας «Brushless» 
χωρίς καρβουνάκια.
Χάρη στην ηλεκτρονική αναγνώριση, η ταχύτητα 
προσαρμόζεται αυτόματα σε σχέση με το συνδυαζόμενο 
εργαλείο. 
Αυτή η ηλεκτρονική αναγνώριση επιτρέπει την προσαρμογή 
των επιδόσεων του μοτέρ ώστε να οριστεί ο καλύτερος 
συνδυασμός δύναμης/ταχύτητας/ζεύγους σε σχέση με τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
Η σειρά POWERCOUP PW2 χρησιμοποιείται με όλες τις 
μπαταρίες INFACO (F3005, F3010, Lithium F3015 και L810B).

A3Mv2 
ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΔΕΤΊΚΟ ΨΑΛΊΔΊ 48 VOLT
Ένα νέο δετικό ψαλίδι A3Mv2 είναι εφεξής διαθέσιμο σε έκδοση 
48 Volt, εκτός από την έκδοση των 12 Volt.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται συμβατό με το σύνολο των μπαταριών 
ELECTROCOUP εκ των οποίων ειδικότερα την ιδιαίτερα μικρού 
μεγέθους μπαταρία του F3015.

Το A3M V2.0 είναι ηλεκτρικό δετικό ψαλίδι που διευκολύνει 
το δέσιμο των φυτών αμπέλου. Απλό Guyot, διπλό ή σε σχήμα 
τόξου, αυτό το μηχάνημα είναι πολλαπλών δυνατοτήτων.
Το νήμα που χρησιμοποιείται είναι από σίδερο πλήρους 
ανόπτησης για περισσότερη ευκαμψία.
Αρκετά γερό για να αντέξει μέχρι τον τρύγο,  καταστρέφεται 
εύκολα σε ένα χρόνο στη διάρκεια της κοπής.
Διατίθεται σε πολλές διαμέτρους 0.40 - 0.46 - 0.50 - 0.55 mm. 
Ο χρόνος δεσίματος είναι μικρότερος από 04 δευτερόλεπτα.



Ή ΕΓΓΥΉΣΉ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Η εταιρεία INFACO έχει τη θέληση να εγγυηθεί ένα εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση για το σύνολο όσων χρησιμοποιούν τα 
εργαλεία σε όλο τον κόσμο.
Για το λόγο αυτό, από τότε που άρχισε αυτή η περιπέτεια, ο κ. Daniel DELMAS μια κινητή ομάδα τέχνο-εμπορικών στελεχών.
Η αποστολή αυτής της ομάδας, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι η συνεχής τεχνική κατάρτιση του παγκόσμιου δικτύου διανομής της 
INFACO.
Αυτό δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να επωφεληθεί από την επαγγελματική και γρήγορη υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Ή αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας SAV INFACO έχει ευρέως αποδειχτεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια.
 

ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟ
DΣτο διάστημα μεταξύ δύο περιόδων,η εταιρεία INFACO προτείνει ετήσιο σέρβις που γίνεται στο εργοστάσιο.

Μια ακριβής διαδικασία συντήρησης και αναβάθμισης για κάθε συσκευή πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστή.

‘Έτσι περισσότερα από 35 000 σέρβις διεκπεραιώνονται κάθε χρόνο  από τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες και το Λογιστήριο.

Ψηλά στην εκτίμηση του συνόλου των χρηστών, το σέρβις στο εργοστάσιο δίνει τη δυνατότητα να έχετε λειτουργικό κλαδευτικό ψαλίδι, έτοιμο 

να αρχίσει μια νέα περίοδο κλαδέματος σε απόλυτη ηρεμία.  
 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΊΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ
Το δίκτυο αντιπροσώπων μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τα εργαλεία INFACO.

Αυτοί εκπαιδεύονται σε διαρκή βάση από την τεχνο-εμπορική ομάδα μας για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σας.

Αν γίνετε χρήστης των προϊόντων της INFACO θα γνωρίσετε τα πλεονεκτήματα ενός ποιοτικού προϊόντος και κυρίως την κοντινή σε εσάς τεχνική 
υποστήριξη μέσω του πιστοποιημένου αντιπροσώπου σας. 

Αυτή η υποστήριξη είναι για την INFACO ένα σημαντικό σημείο και εκτιμάται ιδιαίτερα από το σύνολο εκείνων που χρησιμοποιούν αυτή τη 
μάρκα.



ELECTROCOUP HELLAS
HITAS PHILIPPOS & CO E.E
PAPARIGOPOULOU 1 EVOSMOS
56224 THESSALONIKI  GREECE
TEL.++30-2310-640571
FAX.++030-2310-643736
e-mail : electrocouphellas@gmail.com

www.infaco.com
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