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Ο νέος κωδικός προϊόντος 



toulousetoulouse

albi
montauban

toulouse

gaillac

81
TARN

cahuzac-sur-vère
cordes

D.922

D.999

A68

ΓΑΛΛΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΉΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΦΟΡΉΤΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ
ΓΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INFACO

Το1984, ο κ. Daniel DELMAS εφευρίσκει το πρώτο ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι στον κόσμο, το ELECTROCOUP. 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 της καλύτερης καινοτόμου 
εφεύρεσης. 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.

Σε 40 περίπου χρόνια, η INFACO επινόησε, κατασκεύασε και διέθεσε στο εμπόριο πάνω από 400.000 κλαδευτικά 
ψαλίδια, με το F3020 να αποτελεί την 9η γενιά στη σειρά των προϊόντων της.

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

Σήμερα, ο Davy DELMAS (γιος του Daniel DELMAS) διευθύνει την εταιρεία, πλαισιωμένος από 120 
υπαλλήλους στο Cahuzac-sur-Vère στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας (81 - Tarn), πάντα ωθούμενος από το 
επιχειρηματικό πάθος και τις ίδιες οικογενειακές αξίες που περνούν από πατέρα σε γιο. 

ΓΑΛΛΙΑ



F3020 : Η 9η ΓΕΝΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ELECTROCOUP 
Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής μας κουλτούρας 

Για σχεδόν 40 χρόνια, η INFACO πρωτοπορούσε πάντα στον τομέα της εξειδίκευσής της: Επαγγελματικός ηλεκτρικός φορητός 
εξοπλισμός. 

Η εταιρεία επενδύει όλο και περισσότερο στην καινοτομία μέσω του γραφείου μελετών της, προκειμένου να προσφέρει προϊόντα 
υψηλής ποιότητας. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά των ηλεκτρικών φορητών κλαδευτικών ψαλιδιών για 
επαγγελματίες είναι ο πραγματικός στόχος των εσωτερικών ομάδων. Η επένδυση αυτή επέτρεψε την ανάπτυξη της 9ης γενιάς 
κλαδευτικών ψαλιδιών ELECTROCOUP και, ως εκ τούτου, 
προσέφερε ένα αξιόπιστο και υπερσύγχρονο εργαλείο.

1984 ELECTROCOUP

1987 ELECTROCOUP 2

1989 ELECTROCOUP PLUS

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Κίνητρο καινοτομίας: το πάθος 

Το 1984, ο κ. Daniel DELMAS δημιούργησε το 
INFACO με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων 
λύσεων για τους επαγγελματίες τoυ κλαδέματος. 
Αυτή η ανησυχία για την καλή εκτέλεση της 
εργασίας και η παγκοσμίως γνωστή ικανοποίηση των 
πελατών δημιουργεί τη φήμη της εταιρείας. Από τότε, 
οι ομάδες μας εργάζονται καθημερινά για να κρατήσουν 
αυτές τις αξίες ψηλά, δίνοντας τη δυνατότητα στο πάθος 
που ξεκίνησε ο Daniel DELMAS να διαρκεί έχοντας μια απλή 
ιδέα κατά νου: να σας ικανοποιήσουν. 

2022
F3020



F3020 : Ο νέος κωδικός προϊόντος

Το ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι F3020 εμφανίζεται ως ο άξιος διάδοχός του F3015. Μετά από περισσότερα 
από 6 χρόνια έρευνας, δοκιμών και βελτιώσεων, η INFACO είναι υπερήφανη που παρουσιάζει το πιο 
πρόσφατο μοντέλο κλαδευτικού ψαλιδιού. Με πραγματική τεχνολογική πληρότητα, το F3020 ακολουθεί 
την περίφημη τεχνική βάση του F3015 και πραγματοποιεί πολλές βελτιώσεις, ώστε οι πελάτες μας να 
μπορούν πάντα να χρησιμοποιούν το καλύτερο διαθέσιμο εργαλείο στην αγορά.

Με ακόμα καλύτερες επιδόσεις από το F3015, το F3020 προσφέρει υψηλότερη ταχύτητα 
κοπής και βελτιωμένη άνεση εργασίας. 

Ελαφρύτερο, πιο ισχυρό, πιο συμπαγές και πιο εύχρηστο από τις προηγούμενες 
γενιές, το F3020 αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δέσμευση της εν λόγω εταιρείας να 
ικανοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

Μέσα στις τεχνολογικές εξελίξεις, το κλαδευτικό ψαλίδι μπορεί πλέον να «συνδεθεί» 
μέσω μιας προαιρετικής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου Bluetooth®. Αυτό το νέο 
σύστημα επιτρέπει την εκ νέου ανάκτηση πληροφοριών μεγάλης σημασίας, 
ώστε να είναι πάντα πιο αποτελεσματικό στο έργο κλαδέματος. 

Αυτή η επιλογή συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με τη νέα εφαρμογή INFACO® 
δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολλών ρυθμίσεων απευθείας από 
το smartphone του πελάτη (χειρισμός μισού ανοίγματος, διασταύρωση 
της λεπίδας, ρύθμιση της ταχύτητας της νέας λειτουργίας λογισμικού 
Soft κ.λπ.), ωστόσο, παρέχει επίσης μια διεξοδική ανάγνωση και 
ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση της 
συσκευής. 

ΣΏΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
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) διαθέτει

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ



Τα δυνατά του σημεία

 Συμπαγές & Ελαφρύ 

 Με καλές επιδόσεις και εύχρηστο

 Με μεγάλη δυνατότητα κοπής

 Γρήγορο και δυνατό

 Εργονομικό και με design

 Τεχνολογικό και συνδεδεμένο

 Ασύρματη συσκευή DSES στάνταρ



2 τρόποι λειτουργίας

Προσαρμόστε το εργαλείο σας όπως σας αρέσει! 

Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOFT
Σταδιακή προώθηση λεπίδας με ελαφρώς μειωμένη ταχύτητα

Μια νέα λειτουργία εμφανίστηκε στο F3020: Η λειτουργία 
‘SOFT ‘. Αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τα άτομα που 
μαθαίνουν την τέχνη του κλαδέματος ή/και για τους 
χρήστες που επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην 
ευελιξία της καθοδήγησης του εργαλείου έναντι της 
αποτελεσματικότητας (ταχύτητα F3015).

Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDARD
Σταδιακή προώθηση λεπίδας με πλήρη ταχύτητα

Η λειτουργία «Standard» είναι προσαρμοσμένη για 
πεπειραμένους χρήστες όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρικών 
εργαλείων και που θέλουν να εκμεταλλευτούν την 
πληρότητα της ταχύτητα κοπής (ταχύτητα F3020: 
+15% σε σύγκριση με το F3015).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣH
ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
Επιλέξτε μια θέση μισού ανοίγματος 
που ταιριάζει στον τρόπο που 
συνηθίζετε να κλαδεύετε.

10 θέσεις που προγραμματίζονται 
εύκολα από τον καθένα για να 
επιτευχθεί η ιδανική θέση του μισού 
ανοίγματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΉΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΉΣ ΤΉΣ 
ΛΕΠΙΔΑΣ
Μεγιστοποιήστε τη διάρκεια ζωής 
των λεπίδων σας με το ηλεκτρονικό 
σύστημα διαχείρισης της 
διασταύρωσης.

10 θέσεις που προγραμματίζονται 
εύκολα από τον καθένα για να 
επιτευχθεί η ιδανική διασταύρωση 
της λεπίδας.



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΏΝ ΛΙΘΙΟΥ
Εξαιρετικά ελαφριά και 
συμπαγής

Η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου κοβαλτίου του F3020 
ζυγίζει μόνο 698 γραμμάρια σε σύγκριση με τα 810 
γραμμάρια της προηγούμενης γενιάς. Η τάση της 
είναι τώρα 36 Volt(σε σύγκριση με τα 48 Volt στο 
παλιό μοντέλο F3015). Το κλαδευτικό ψαλίδι F3020 
εξακολουθεί να είναι συμβατό με τάση 36 Volt και 48 
Volt.

Η κομψή σχεδίασή και το μειωμένο μέγεθος θα σας 
χαρίσουν μια ημέρα κλαδέματος χωρίς επαναφόρτιση. 
Με το ευέλικτο σύστημα μεταφοράς της, η μπαταρία 
F3020 τοποθετείται εύκολα σε τσέπη ή στερεώνεται 
πάνω σε μια ζώνη και θα ξεχάσετε σύντομα την 
ύπαρξή της κατά τη διάρκεια του κλαδέματος. 

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

• Μπαταρία ΛΙΘΙΟΥ 107 Wh 

• Βάρος: 698 g

• Πλήρης αυτονομία για ημέρα 8 ωρών*

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

• Στοιχεία ΛΙΘΙΟΥ υψηλής χωρητικότητας

• Τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπαταριών POWERTOOLS 

• Στοιχεία «Υψηλής ισχύος» ευφυΐα «Μεγάλης διάρκειας ζωής»

*Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους όρους αποθήκευσης

Όλα τα χαρακτηριστικά των εργαλείων μας δίνονται ενδεικτικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατικά και 
πιθανόν να τροποποιηθούν. Αποκλειστικότητα 

της INFACO
Δείτε τους όρους εγγύησης 

στις οδηγίες χρήσης.

ΕΓΓΥΉΣΉ ΤΉΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ



Το γιλέκο της μπαταρίας F3020
Μελετημένο για να σας προσφέρει απαράμιλλη 
άνεση, το γιλέκο F3020 είναι εξαιρετικά εργονομικό 
και απλό στη χρήση. 

Χάρη στο νέο σύστημα ίσιων καλωδίων, που 
περνούν έξυπνα από το γιλέκο μέχρι τον ώμο (με 
περιβραχιόνιο), το γιλέκο είναι ελάχιστα αντιληπτό.

Απολαύστε ακόμα περισσότερο την ανάλαφρη 
αίσθηση του κλαδευτικού ψαλιδιού σας F3020 και 
εργαστείτε χωρίς ενόχληση όλη την ημέρα. 

4 ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η μεταφορά της νέας μπαταρίας μπορεί να γίνει με
4 διαφορετικούς τρόπους: 

• Πάνω σε γιλέκο με αορτήρες

• Πάνω στη ζώνη (χωρίς τους αφαιρούμενους 
αορτήρες)

• Μέσω του κλιπ της ζώνης του παντελονιού

• Απευθείας στην τσέπη λόγω του μικρού της 
μεγέθους

Η ζώνη έχει σχεδιαστεί για τη 
βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας 
του αέρα και, συνεπώς, τη 
σημαντική μείωση της εφίδρωσης. 
Οι αορτήρες του γιλέκου, με 
ελάχιστη επιφάνεια, μειώνουν 
επίσης την εφίδρωση στην πλάτη.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟ:
Νέο εύχρηστο περιβραχιόνιο, 

γρήγορης προσάρτησης.



Πολύ πρακτική, σας συνοδεύει 
καθόλη την ημέρα εργασίας σας.

Η μπροστινή τσέπη είναι 
ιδανική για να τοποθετήσετε το 

smartphone σας και να έχετε 
άμεση πρόσβαση. 

Η μεγάλη κεντρική τσέπη με 
φερμουάρ εξασφαλίζει την ασφαλή 

αποθήκευση των εξαρτημάτων 
(πέτρα ακονίσματος, εργαλείο 

τροχίσματος και άλλα...).

Νέα Θήκη μεταφοράς 
κλαδευτικού ψαλιδιού:

• Ελάχιστο μέγεθος
• Ασφαλής
• Με άνεση στη χρήση

Με δύο μόνο ενέργειες, η κεφαλή κοπής 
προστατεύεται και αποθηκεύεται στη 
θήκη της.

Ή αφαιρούμενη 
θήκη

εξαρτημάτων 

Διατίθεται για κεφαλές Standard και Medium



Γρήγορη φόρτιση: 2ω
Ο φορτιστής μπαταριών F3020 αποτελεί άξια κληρονομιά 
του έξυπνου φορτιστή F3015, διευκολύνοντας τη σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε την μπαταρία 
από το γιλέκο: 

Με σκοπό την πρακτικότητα, η φόρτιση πραγματοποιείται 
πλέον μέσω ενός καλωδίου που συνδέει το φορτιστή 
απευθείας στην μπαταρία, απλοποιώντας τη χρήση της.

Ο φορτιστής της μπαταρίας ιόντων Λιθίου F3020 δίνει τη 
δυνατότητα φόρτισης κατά 90% σε 1ω 30’. Σε ότι αφορά 
στην πλήρη φόρτιση, αυτή εκτελείται σε 2ω (περιλαμβάνεται 
ισοστάθμιση των στοιχείων).

Λειτουργία θέσης της μπαταρίας σε 
αδράνεια
Λειτουργία θέσης της μπαταρίας σε αδράνεια «Μεγάλης 
διάρκειας» δίνει τη δυνατότητα να θέσετε την μπαταρία σε 
κατάσταση παρατεταμένης αδράνειας και να βελτιώσετε 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 3 πλήρεις περίοδοι εγγύη-
σης ( 1 βασική περίοδος εγγύ-
ησης + 2 περίοδοι επέκτασης 
εγγύησης) με την πραγματο-
ποίηση των πρώτων 2 κατ' 
αποκοπή σέρβις.

Η επέκταση της εγγύησης 
ισχύει για όλα τα εξαρτήματα 
του συνόλου F3020*, συμπε-
ριλαμβάνοντας τον κινητήρα, 
τον μειωτήρα, τα ηλεκτρονι-
κά μέρη, τη μπαταρία και τον 
φορτιστή.

Όλα τα χαρακτηριστικά των εργαλείων μας δίνονται ενδεικτικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατικά και πιθανόν να τροποποιηθούν. *Εκτός των μερών που φθείρονται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

F3020 STANDARD F3020 MEDIUM F3020 MAXI
Βάρος 708 g 835 g 1.165 g

Άνοιγμα λεπίδας 60 mm 70 mm 100 mm

Ικανότητα κοπής 40 mm 45 mm 55 mm

Λειτουργία μισού ανοίγματος Ναι (Διακόπτης)

Ρύθμιση του μισού ανοίγματος Ναι

Ρύθμιση της διασταύρωσης λεπίδας Ναι

Προώθηση της λεπίδας Σταδιακή

Λειτουργία χρήσης Standard ή Soft

Διακόπτης ON / OFF πάνω στη συσκευή Ναι

Ραβδόγραμμα στάθμης μπαταρίας Ναι

Δομή σώματος από αλουμίνιο Ναι

Σύστημα διακοπής ασφάλειας Ναι (Στάνταρντ ασύρματο DSES)

Κουμπί «Παραμέτρων» Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συστήματος DSES

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L100B
Βάρος 698 g

Βάρος ίσιου καλωδίου 122 g

Προσαρμογή για δεξιόχειρα / αριστερόχειρα Ναι

Μέση αυτονομία της μπαταρίας 8ω, ανάλογα με τη χρήση

Χρόνος για πλήρη φόρτιση 2ω (90% σε 1ω30’)

Ονομαστική τάση 36 V

Τάση φορτιστή 110 V / 230 V - 50/60 Hz

Λειτουργία θέσης της μπαταρίας σε αδράνεια Ναι

ΕΓΓΥΉΣΉ 12 μήνες (μειωτήρας κινητήρα 3 χρόνια, σώμα από αλουμίνιο εγγυημένο δια βίου)

Έξυπνη μονάδα αυτόματης
φόρτισης



Συμπληρωματική ηλεκτρονική 
διάταξη ασφαλείας:  DSES

DSES ασύρματο /  
DSES ενσύρματο

Η ασφάλεια ήταν πάντα απαραίτητη για την INFACO. 
Ως πρωτοπόρος στη δεκαετία του 1990,, έχει επενδύσει 
συνεχώς στην εξεύρεση λύσεων προστασίας από την κοπή 
για τους πελάτες-χρήστες της. Διατέθηκαν σημαντικοί πόροι 
στην Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν για να σας προσφέρουν 
μια προσιτή, ολοένα πιο ασφαλή και καινοτόμο λύση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΉ:
Η χρήση αγώγιμων γαντιών INFACO συνιστάται 
ανεπιφύλακτα για:

• Την αύξηση της αγωγιμότητας του συστήματος 
ασφαλείας.

• Την ομοιογένεια της αντιδραστικότητας σε ολόκληρη 
την επιφάνεια του χεριού.

• Τη μείωση των ψευδών ενεργοποιήσεων σε υγρό ξύλο 
ή/και πολύ κοντά στο έδαφος.

Τώρα, με το ELECTROCOUP F3020, 
επιτυγχάνεται ένα νέο στάδιο. 

Όλα τα κλαδευτικά ψαλίδια μας 
διαθέτουν την «τυποποιημένη» 

ασύρματη λειτουργία DSES: Ασύρματη 
συμπληρωματική ηλεκτρονική διάταξη 

ασφαλείας. 

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 INFACO). 

Από τη στιγμή που η κεφαλή κοπής έρχεται σε επαφή με 
το αντιθετοχέρι (γυμνό ή με γάντι), το εκ νέου άνοιγμα της 

λεπίδας του κλαδευτικού ψαλιδιού ενεργοποιείται αμέσως: το 
ατύχημα μπορεί έτσι να αποφευχθεί! 

Το ασύρματο σύστημα DSES λειτουργεί σε απευθείας επαφή 
με το δέρμα. Ωστόσο, κάθε άτομο έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

αγωγιμότητας. Για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο αγωγιμότητας, 
συνιστάται η χρήση αγώγιμων γαντιών INFACO. Αυτά ενισχύουν το σήμα και 

προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία (βλ. συστάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης).

Σημαντικό: Εάν θέλετε να φοράτε κρύα προστατευτικά γάντια, το 
σύστημα απαιτεί τη χρήση αγώγιμων γαντιών INFACO.

Το ΑΣΥΡΜΑΤΟ σύστημα DSES μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει ενοχλητικές 
ενεργοποιήσεις ανοίγματος σε υγρό ξύλο, σε χυμό δέντρων ή πολύ κοντά στο έδαφος. 

Η χρήση ενός αγώγιμου γαντιού, σε συνδυασμό με τη βαθμονόμηση, βοηθά στον 
περιορισμό αυτού του φαινομένου.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ DSES: 
Στάνταρντ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΓΏΓΙΜΉ

ΣΚΑΝΔΑΛΉ

Κουμπί «παραμέτρων»: 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
συστήματος DSES

• σύντομο πάτημα: απενεργοποίηση για μία κοπή
• παρατεταμένο πάτημα 10’’: μόνιμη απενεργοποίηση



ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ DSES : Προαιρετικό
Σε αντίθεση με το Ασύρματο σύστημα, η επιλογή "ενσύρματου" DSES απαιτεί  υποχρεωτικά τη χρήση ενός αγώγιμου γαντιού 
INFACO για να λειτουργήσει. Το γάντι συνδέεται σε συγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας « Ενσύρματου DSES F3020».

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!

Η ενσύρματη διάταξη DSES παρέχει προστασία στον χρήστη, ενώ μειώνει την πιθανή όχληση που προκαλεί το εκ νέου άνοιγμα 
της λεπίδας σε υγρό ξύλο, χυμό ξύλου ή πολύ κοντά στο έδαφος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΉ:

Πλένετε το γάντι με το χέρι, 
τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα, σε καθαρό, κρύο νερό 
χωρίς απορρυπαντικό.



Ή συνδεδεμένη μονάδα ελέγχου : Προαιρετικά

Χάρη στις τελευταίες καινοτομίες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, το κλαδευτικό ψαλίδι F3020 μπορεί να "συνδεθεί" μέσω ενός 
προαιρετικού πρόσθετου στοιχείου ελέγχου Bluetooth® 

Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στη νέα εφαρμογή INFACO® για κινητές συσκευές που είναι διαθέσιμη σε Android και iOS και 
αναζητήστε όλα τα στατιστικά στοιχεία του στόλου των συσκευών σας. Παρακολουθήστε την πρόοδο των εργασιών στις γραφικές 
σας επιφάνειες απευθείας σε μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα και διαχειριστείτε όλες τις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις πολύ απλά.

Βρείτε όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με το κλαδευτικό σας ψαλίδι απευθείας στην εφαρμογή: Δείτε την κατάσταση της 
εγγύησής σας, βρείτε όλα τα βίντεο για τη σωστή χρήση και συντήρηση του κλαδευτικού σας ψαλιδιού και διαχειριστείτε το 
στόλο των συσκευών σας με μερικά πατήματα του δακτύλου.

Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΉ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ) / ΕΦΑΡΜΟΓΉ INFACO (ΔΩΡΕΑΝ)*:

• Ρυθμίσεις κλαδευτικού ψαλιδιού
• Στατιστικά στοιχεία χρήσης
• Διαχείριση στόλου εργαλείων
• Σέρβις / Βοήθεια / Βίντεο εκμάθησης
• Διαχείριση PAD (σημεία δήλωση)
• Διαχείριση της προόδου στην τοποθεσία κλαδέματος

(μέσω εντοπισμού γεωγραφικής θέσης smartphone)

Εφαρμογή και μονάδα ελέγχου διαθέσιμα το φθινόπωρο του 2022 (iOS και Android).



STANDARD

MAXI

MEDIUM

ΤΑ ΚΙΤ: Η ικανότητα προσαρμογής, 3 εργαλεία σε 1
Όπως και τα προηγούμενα εργαλεία της σειράς, έτσι και το F3020 σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μόνοι σας την κεφαλή κοπής ανάλογα με 
την εργασία που επιθυμείτε να εκτελέσετε. 

Η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές χρήσεις αυτού του εργαλείου, χάρη στα κιτ Medium και Maxi αποτελεί πραγματικό πλεονέκτημα. 
Είναι πολύ εύκολο να μετατρέψετε το κλαδευτικό ψαλίδι σας για άλλες εφαρμογές κλαδέματος ακριβείας ή διαρκείας μόνο μέσα  σε 5 ΄.

Είμαστε υπερήφανοι που προτείνουμε τα μόνα κλαδευτικά ψαλίδια που διαθέτουν 3 αντικαθιστάμενες κεφαλές με ρυθμιζόμενο μισό-άνοιγμα 
και με το σύστημα ασφαλείας DSES.

Το F3020 διατίθεται από το εργοστάσιο σε έκδοση Standard ή Medium.

Αλλάξτε απλά, μόνοι σας, κεφαλή κοπής σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΚIT STANDARD Ø 40 mm

Ιδανικό για κλάδεμα της αμπέλου και κατάλλη-
λο για κλάδεμα δενδροκαλλιέργειας. 

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

ΚIT MAXI Ø 55 mm

Ειδικό για την πρεμνοβλάστηση του αμπελιού 
και για την μετατροπή των καρποφόρων 
δένδρων.

Ελαφρύτερο από τα προηγούμενα κιτ χάρη 
στην μονοκόμματη λεπίδα του. 

Είναι επίσης απαραίτητο εργαλείο για την 
αποκλάδωση σε δάσος και πάσης φύσεως 
εργασίες σε χώρους πρασίνου.

Το κιτ Maxi θα δώσει στο F3020 σας ασύγκριτη 
ικανότητα κοπής.

ΚIT MEDIUM Ø 45 mm

Αυξήστε την ικανότητα κοπής της συσκευής 
σας χάρη στο κιτ Medium σχεδιασμένο ειδικά 
για την δενδροκομία, το δάσος και τους χώρους 
πρασίνου. 

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



Κωδικός
Μέγεθος κονταριού
(περιλαμβάνει κλα-

δευτικού ψαλίδι)
Σταθερό Τηλεσκο-

πικό

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m έως 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m έως 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m έως 4,00 m X X

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

Ένας κωδικός για τις
εργασίες σας σε ύψος: 
ΚΟΝΤΑΡΙ F3020
Η εργασία σε ύψος δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. 

Οι μηχανικοί στο γραφείο μελετών INFACO έχουν φέρει 
πλήρη επανάσταση στο σύστημα κονταριού, προσφέροντας 
μια πρωτοποριακή και εργονομική λύση.

Απλώς κουμπώστε το κλαδευτικό ψαλίδι F3020 στο άκρο 
του κονταριού και την μπαταρία ακριβώς απέναντι: Δηλαδή, 
το εργαλείο σας είναι έτοιμο για χρήση. Ξεχάστε τα παλιά 
καλώδια και χειριστείτε τη συσκευή σας με ένα 
ασύρματο σύστημα ενεργοποίησης Bluetooth® που 
βρίσκεται στη συρόμενη λαβή για ευκολία χρήσης.

Επωφεληθείτε από τη βελτιστοποιημένη ισορροπία χάρη 
στην κατανομή βάρους, αλλά και από την αυξημένη 
ασφάλεια της μπαταρίας κατά τη διάρκεια κακών καιρικών 
συνθηκών. 

Οι χρήστες θα εκτιμήσουν την ικανότητα προσαρμογής 
σε διαφορετικές χρήσεις είτε πρόκειται για εργασίες 
κλαδέματος μεγάλης εμβέλειας είτε για εργασίες καθ' ύψος.

ΣΥΡΟΜΕΝΉ ΛΑΒΉ:
Ο έλεγχος του κλαδευτικού 
ψαλιδιού γίνεται μέσω της 

τεχνολογίας BLUETOOTH®

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ 
 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
( με καλώδιο τροφοδοσίας)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
(χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας)



ΤΟ ΉΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΚΟΝΙΣΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ

Με το ηλεκτρικό εξάρτημα ακονίσματος INFACO, 
διατηρείτε εύκολα ένα διεισδυτικό προφίλ λεπίδας σε 
χρόνο ρεκόρ. 

Μια διεισδυτική λεπίδα μειώνει τη δύναμη κοπής που 
ασκείται στον κινητήρα και στη μηχανική του, επομένως το 
εργαλείο σας διατηρείται.

Το ηλεκτρικό εξάρτημα ακονίσματος A48v3, με τις συνδέσεις 
3 ακίδων, είναι συμβατό με τις μπαταρίες των συστημάτων 
ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 και F3020. 

Επιτρέπει την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου για 
το καθημερινό ακόνισμα. Με το εξάρτημα A48v3, 
βελτιστοποιήστε τις λεπίδες σας στο έπακρο για να επιτύχετε 
μεγαλύτερη απόδοση του κλαδευτικού ψαλιδιού σας.

Αυτό το εξάρτημα ακονίσματος συνδέεται με τη 
μπαταρία σας με τρόπο ώστε το ακόνισμα να γίνεται 
στο κλαδευτικό σας ψαλίδι απευθείας στον τόπο 
εργασίας.

Νέο εργαλείο ακονίσματος 
καρβιδίου
INFACO

Αποκτήστε αιχμηρή ακμή λεπίδας:

Το εργαλείο ακονίσματος με καρβίδιο του βολφραμίου 
της INFACO βοηθά στη διατήρηση της αιχμηρής 
λεπίδας. Η αιχμηρή λεπίδα εξασφαλίζει εξαιρετική 
ποιότητα κοπής και μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης 
της νόσου του ξύλου. 

Εκτός από τα συνιστώμενα καθημερινά 2 ακονίσματα, 
συνιστούμε τη χρήση του νέου εργαλείου ακονίσματος 
καρβιδίου INFACO. 

Η συχνή χρήση αυτού του εργαλείου διατηρεί την 
ακμή κοπής του σύρματος της λεπίδας σας. Οι κοπές 
σας θα είναι πιο όμορφες!

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ: 
 Aκόνισμα 2 φορές/ την ημέρα 

 σε πέτρα ή ηλεκτρικό εξάρτημα ακονίσματος

  Ακόνισμα 1 φορά / ώρα
 με το εργαλείο ακονίσματος καρβιδίου INFACO

Βίντεο
επίδειξης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ



Το σήμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» επιτρέπει κυρίως 
στην εταιρεία να εκδηλώνει με υπερηφάνεια τις δεσμεύσεις 
της προς τους τοπικούς φορείς και, συνεπώς, να εξασφαλίζει 
στους καταναλωτές ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που σέβεται 
τη γαλλική τεχνογνωσία η οποία χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Η 
απόκτηση μιας τέτοιας ετικέτας αποτελεί εγγύηση ποιότητας 
που επιτρέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα, από την επιλογή των 
ανταλλακτικών που θα πρέπει να παραχθούν κατά προτεραιότητα 
στη Γαλλία έως το σχεδιασμό και την τελική κατασκευή του 
προϊόντος.

Το 100% των κλαδευτικών ψαλιδιών INFACO 
σχεδιάζονται και παράγονται στη Γαλλία στο 
Cahuzac sur Vère στο νομό Tarn (81). 

Με την παραγωγή ποιοτικών εργαλείων και την 
ανάπτυξη της γαλλικής παραγωγής, αυτή είναι η 
βούληση που εκφράζει η INFACO από τη δημιουργία 
της το 1984.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία ήταν πάντα στο επίκεντρο 
των προβληματισμών μας. Από τη σχεδίαση έως την 
κυκλοφορία στην αγορά, μέσα από την κατασκευή και 
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, δεσμευόμαστε 
να προσφέρουμε στο χρήστη ένα εξαιρετικό προϊόν 
και υπηρεσία που να ανταποκρίνονται στις ισχυρές 
ανθρώπινες αξίες μας.

Δείχνουμε με ταπεινοφροσύνη αυτή την ετικέτα, 
μια πραγματική υπερηφάνεια για την εταιρεία και 
αντανάκλαση της τεχνογνωσίας που εργάζεται για 
να διαιωνίζεται με την πάροδο των ετών, πάντα με 
στόχο να ικανοποιεί τους χρήστες μας προσφέροντας 
πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα.  

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ 
ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΉΣ ΜΕΤΑ ΤΉΝ ΠΏΛΉΣΉ

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 ίδρυσε 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 κοντά του.

Η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας SAV INFACO έχει ευρέως αποδειχτεί 
εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. 

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ
Στο διάστημα μεταξύ δύο περιόδων, η εταιρεία Η INFACO προσφέρει ετήσια 

υπηρεσία συντήρησης.

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

Οι διάφορες υπηρεσίες μας διαχειρίζονται ετησίως δεκάδες χιλιάδες σέρβις. 

Ψηλά στην εκτίμηση του συνόλου των χρηστών, η συντήρηση δίνει 
τη δυνατότητα να έχετε λειτουργικό κλαδευτικό ψαλίδι, έτοιμο να 

αρχίσει μια νέα περίοδο κλαδέματος σε απόλυτη ηρεμία.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
«ΕΓΓΥΉΣΉ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΉΣ».



ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΕΏΝ ΜΑΣ  

Το δίκτυο διανομέων μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τα εργαλεία 
INFACO. 

Γίνεται εκπαίδευση και κατάρτιση σε διαρκή βάση από την τεχνο-εμπορική ομάδα μας για να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις σας.

Ως 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.

Επιπλέον, στην INFACO υπάρχει απευθείας πρόσβαση στην "υπηρεσία υποστήριξης πελατών", η οποία είναι 
διαθέσιμη όλο το χρόνο, για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις μέσω τηλεφωνικής κλήσης. 

Η εταιρεία INFACO συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσωπειών.της. Το σύνολο 
των αντιπροσώπων μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενική ικανοποίηση του πελάτη. Είναι το ίδιο 
διαθέσιμοι να σας δώσουν συμβουλές για τη χρήση, την πώληση, την τοποθέτηση προϊόντων ή για τεχνική 
υποστήριξη, οι αντιπρόσωποι διαδίδουν την εξυπηρέτηση INFACO.

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 50 ΧΏΡΕΣ



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès– BP2

81140 Cahuzac sur Vère – France
Tηλ.: +33 (0)5 63 33 91 49
E-mail: contact@infaco.fr
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Ο Αντιπρόσωπός σας


