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Електрически уред за връзване 
a3mv2 12v & 48v
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО



КОМПАНИЯТА infaco

През 1984 г. Даниел Делмас изобретява първите електрически ножици в света ELECTROCOUP. След 
това той основава фирма INFACO (Innovation, Fabrication, Commercialisation) като фамилна фирма 
със семейни ценности..

През 1985 г. по време на международното изложение «СИТЕВИ» в Монпелие, Даниел 
Делмас получава награда «Златна Палма» за най-добро изобретение за неговите 
«ELECTROCOUP» електрически ножици.

След този успех мотото на INFACO става « Да удовлетвориш нуждите на клиента », 
а компанията непрекъснато полага усилия за подобряване на ELECTROCOUP  
за да запази лоялността на своите клиенти, професионалистите в областта 
на лозарство, овощарство, паркове и градини.

След първия модел на електрическото устройство за 
връзване през 2001 г. и второто поколение A3Mv2, сега е на 
разположение новата версия на A3Mv2 с 48V батерия. 

Даниел Делмас и синът му Дави управляват и до днес със 
същата страст както от първия ден, с персонал повече 
от 100 служители в Каюзак сюр Вер, намиращ се в 
югозападна Франция.

www.infaco.com
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A3MV2 12V & 48V
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО

A3MV2 е електрическо устройство, което улеснява 
връзването на лозите. Устройството е универсално 
и може да работи с еднораменна или двураменна 
формировка «Гюйо» (Guyot), двоен кордон, или 
отворена двойна арка.

Времето за усукване на телта е по малко от 0,4 сек. 

Във версията с батерия от 12V устройството може 
да направи 7000 връзвания, а с батерията от 48V 
те са 12500.

2 ВАРИАНТА : 12V ИЛИ 48V 
A3Mv2 48V
• F3015 Литиева батерия (Работи само с батерия от 
електрическата ножица F3015 Electrocoup)
• Тегло на батерията: 810 g  
• Автономия 12 500 връзвания
• Диаметър на телта: 0,40; 0,46; 0,50 и 0,55 мм

A3Mv2 12V
• NiMH батерия
• Тегло на батерията и колана: 860 гр. 
• Автономия 7000 връзвания
• Диаметър на телта: 0,40; 0,46 и 0,50 мм

СЪВМЕСТИМОСТ 48V



  

СЪВМЕСТИМОСТ 48V



Тел от темперирано желязо

ШИРОК НАБОР ОТ ДИАМЕТРИ НА ТЕЛТА 
Изберете подходящия диаметър на тела според 
Вашите нужди :

 0,40 мм / средно 1000 връзки на ролка
 0,46 мм / средно 900 връзки на ролка
 0.50 mm /  средно 650 връзки на ролка 
 0,55 мм / средно 500 връзки на ролка 

  (налична само при варианта с батерия 48V)

Използва мека стоманена тел за по-голяма гъвкавост. Достатъчно здрава за да издържи до прибирането на реколтата, но се 
разгражда за една година до следващата резитба.

Настройване на броя на оборотите и 
стегнатост на връзката
Броя на оборотите и стегнатостта на връзката се 
настройват отделно. Може да се направи отпусната 
връзка с много обороти и обратно.

БЪРЗА СМЯНА НА РОЛКАТА С ТЕЛ
Поставена на  края на инструмента, ролката с тел се 
сменя само за няколко секунди.



Всички технически характеристики на устройството са дадени само за информация. Те не са обвързващи и могат да бъдат 
променяни.

Гаранцията може да се удължи 
до 2 сезона, ако участвате 
в годишната програма за 
сервизно обслужване до 
края на първата година. 
Удължаването на гаранцията 
се отнася за всички части на 
A3MV2*.

*Консултирайте се с вашия дистрибутор 
за цените и условията на годишната 
програма за сервизно обслужване.

Тегло на устройството 650g

Напрежение на батерията 48V 12V

Автономност на батерията 12 500 връзвания 7 000 връзвания

Време за пълно зареждане 1 ч 30 мин 5 ч
Тегло на батерията 810g 620g

Тегло на ролката с тел 100g

Диаметър на отвора 30 mm

Налични диаметри на телта 0,40 - 0,46 - 0,50 - 0.55 mm 0,40 - 0,46 - 0,50 mm

Захранващо напрежение на 

зарядното устройство

230V 50Hz / 110V 60Hz

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройството е с гаранция 12 месеца срещу производствени дефекти. (изключвайки частите които се износват по време на работа)



INFACO
Bois de Roziès – BP2
81 140 Cahuzac sur Vère – France
Tél. : 05 63 33 91 49 Fax : 05 63 33 95 57
electrocoup@infaco.fr

www.infaco.com

Вашият дистрибутор
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