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Ηλεκτρικό δετικό a3mv2 12v & 48v
Απλουστεύει το δέσιμο !



Το ιστορικό της  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.

Μετά την πρώτη έκδοση του πρώτου ηλεκτρικού δετικού το 2001 και 
το δεύτερης γενιάς A3Mv2 το 2010, μια νέα έκδοση είναι πλέον 
διαθέσιμη: το A3Mv2 στα 48 volt.

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.
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ΧΆΡΤΗΣ ΠΡΌΣΒΆΣΗΣ.
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A3MV2 12V & 48V
Απλουστεύει το δέσιμο !

Tο A3M V2.0 είναι το ηλεκτρικό δετικό που απλοποιεί  το δέσιμο 
των αμπελιών. 
Guyot  απλό, διπλό η αμολητή, το μηχάνημα είναι ιδανικό. 
Ο χρόνος δεσίματος του μηχανήματος είναι 0.4 δεύτερα. 

Η αυτονομία της μπαταρίας είναι για  7000  δεσίματα.

2 ΔΙΆΘΈΣΙΜΈΣ ΈΚΔΌΣΈΙΣ  : 
A3Mv2 48V
• F3015 Μπαταρία λιθίου
• Βάρος μπαταρίας σκέτη: 810 g  
• 12,500 Αυτονομία μπαταρίας
• Διάμετρος σύρματος διαθέσιμα: 0.40, 0.46, 0.50 Και 0.55 
mm

A3Mv2 12V
• NiMH Μπαταρία
• Βάρος μπαταρίας σκέτη : 860 g 
• 7,000 Αυτονομία μπαταρίας
• Διάμετρος σύρματος διαθέσιμα: 0.40, 0.46 Και 0.50 mm

48V ΜΠΑΤΑΡΊΑ



  

48V ΜΠΑΤΑΡΊΑ



Ρολά σύρματος κατεργασμένα  θερμικά 

Ρολά : διαθέσιμα : 
Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων 
διαμέτρων Ανάλογα με την εργασία 
δεσίματος :

 0.40 mm / περίπου 1000 δεσίματα το ρολό
 0.46 mm / -περίπου 900 δεσίματα το ρολό 
 0.50 mm / -περίπου 650 δεσίματα το ρολό  
 0.55 mm / -περίπου 500 δεσίματα το ρολό 

   ( διαθέσιμα μόνον στην έκδοση 48volt)

Το σύρμα είναι κατεργασμένο θερμικά για μεγαλύτερη ευλυγισία. Αρκετά ισχυρό να αντέξει έως την συγκομιδή, 
απορρίπτεται  εύκολα στο κλάδεμα.

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΡΟΦΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ 

Η τάση σύσφιξης διαχωρίζεται από τον αριθμό
των στροφών, είναι επομένως δυνατό
το χαλαρό δέσιμο με πολλές συστρέψεις και 
αντίστροφα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΡΟΛΛΩΝΣΥΡΜΑΤΟΣ 

Τοποθετημένο επάνω στο εργαλείο για άμεση 
πρόσβαση ο κύλινδρος σύρματος μπορεί να 
αλλάξει σε μερικά   δευτερόλεπτα.



Όλες οι προδιαγραφές για τα μηχανήματά μας δίνονται για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν είναι ποτέ συμβατικά δεσμευτικές και μπορεί 
να αλλάξουν

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

Η επέκταση της εγγύησης ισχύει για όλα 
τα εξαρτήματα του συνόλου A3MV2*, 
συμπεριλαμβάνοντας το μοτέρ, τον μειωτήρα, τα 
ηλεκτρονικά μέρη, την κάρτα των αισθητήρων, τη 
μπαταρία και τον φορτιστή.

*Εκτός των φθειρόμενων μερών.

Βάρος δετικού σκέτο 650g

Τάση μπαταρίας 48V 12V

Αυτονομία μπαταρίας 12 500 δεσίματα 7 000 δεσίματα

Χρόνος φόρτισης 1 ώρες 30 5 ώρες
Βάρος μπαταρίας σκέτη 810g 620g

Βάρος ρολού 100g

Διάμετρος ανοίγματος 30 mm

Διάμετρος σύρματος διαθέσιμα 0,40 - 0,46 - 0,50 - 0.55 mm 0,40 - 0,46 - 0,50 mm

Τάση φορτιστή 230V 50Hz / 110V 60Hz

Τεχνικές προδιαγραφές. 

Συσκευή εγγυημένη για 12 μήνες για όλα τα κατασκευαστικά λάθη.



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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