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ФРЕНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ

Компанията Infaco

Компанията е основана през 1984, с президент Даниел Делмас, който изобретява първата електрическа ножица в 
света “ELECTROCOUP”. Той създава “ИНФАКО” като фамилно предприятие, на основата на семейните ценности.

През 1985г. по време на международното изложение “СИТЕВИ” в Монпелие, Даниел Делмас получава награда 
“Златна палма” за най-добро нововъведение за неговото изобретение. По време на това тридневно изложение 
“ИНФАКО” продава своите първи 500 ножици “ELECTROCOUP”. 

След този успех, “да удовлетвориш нуждите на клиента” става мотото на “ИНФАКО”, които ден след ден работят 
за подобряване на ножицата “ELECTROCOUP”, продължавайки да приобщават клиенти – професионалисти, 
в областта на лозарството, отглеждането на маслини, овощарството и озеленяването.

За повече от 40 години, “ИНФАКО” е конструирал, произвел и продал повече от 400 000 ножици, като 
F3020 е 9-то поколение.

Днес “ИНФАКО” е международна компания, която доставя инструменти на повече от 45 държави 
по цял свят. 

С персонал от 120 служители в Каюзак-сюр-вер, намиращ се в Югозападна Франция (81 - Тарм), 
Дави ДЕЛМАС (синът на Даниел Делмас) управлява дружеството и до днес със същата страст 
както от първия ден, и същите семейни ценности, предавани от баща на син. 

Франция



F3020: 9-то поколение ножици Electrocoup 
Иновацията е в основата на фирмената ни политика 

От почти 40 години, INFACO винаги е бил предшественик в своята експертна област: професионални преносими 
електроинструменти. 

Компанията инвестира все повече в иновации чрез своя отдел за изследвания, за да може да предлага висококачествени 
продукти. Да запази водещата си позиция на пазара на електрически преносими ножици за професионалисти е истинската 
цел на вътрешните екипи. Тази инвестиция даде възможност за разработването на 9-то поколение ножици ELECTROCOUP 
и така да се предложи надежден и напълно модерен 
инструмент.

1984 electrocoup

1987 electrocoup 2

1989 electrocoup plus

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Нашата първа мотивация: страстта 

През 1984 г. Даниел Делмас създава INFACO 
с цел да намери иновационни решения за 
професионалистите по подрязване. Тази 
загриженост за добре свършена работа 
и за световно признато удовлетворение на 
клиентите създадоха репутацията на компанията. 
Оттогава екипите ни работят ежедневно, за да 
дадат възможност на страстта, от която е воден 
първоначално г-н Даниел Делмас, да се запази във 
времето, като съхрани това просто мото в основата си: 
удовлетворението на клиента. 

2022
F3020



F3020: Следваща стъпка към съвършенството
Електрическата ножица F3020 е достоен наследник на F3015. Повече от 6 години на изследвания 
бяха необходими, за да се усъвършенства най-новата електрическа ножица, която INFACO с гордост 
представя. Истински технологичен шедьовър F3020 използва добре познатата техническа основа 
на F3015, като внася много подобрения, за да могат нашите клиенти винаги да използват най-
добрия инструмент, предлаган на пазара. 

Още по-ефективна в сравнение с F3015, F3020 предлага по-висока скорост на 
подрязване и подобрен комфорт при работа. 

По-лека, по-мощна, по-компактна и по-лесна за боравене от предходните 
поколения, F3020 отново демонстрира стремежът на марката да удовлетвори 
изискванията на възможно най-много потребители.

Снабдена с най-новите технологии, ножицата вече може да бъде “свързана” 
чрез опционално Bluetooth® устройство. Тази нова система дава възможност 
за получаване на важна информация, за да бъдете все по-ефективни в 
работата си по подрязване. 

Тази възможност за свързване благодарение на новото приложение 
INFACO® дава възможност за извършване на множество настройки 
директно от смартфона Ви (управление на полуотворено 
положение, кръстосването на ножа, настройка на скоростта на 
новия режим Soft и т.н.), но също така прочитане и анализ на 
данните, събрани по време на използване на уреда. 

АЛУМИНИЕВО ТЯЛО 
Алуминиевото тяло 

(изработено от специална 
сплав използвана в авиацията), 
за което са свързани повечето 
компоненти в електрическата 

ножица, е с 
ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ



силните й страни

 Компактна и лека 

 Мощна и ефективна

 Висок капацитет на рязане

 Бърза и мощна

 Eргономичен дизайн

 Технологична и поддържаща свързаност

 Серийно безжично устройство DSES



2 режима на работа

Персонализирайте инструмента си както желаете! 

РЕЖИМ SOFT
Постепенно движение на ножа с леко намалена скорост

При F3020 е наличен нов режим: режим Soft. Той е 
специално предназначен за лица, обучаващи се в 
професията за подрязване и/или за потребители, които 
предпочитат гъвкавото управление на инструмента 
пред производителността (скорост F3015).

РЕЖИМ STANDARD
Постепенно движение на ножа при максимална 
скорост

Режим Standard е предназначен за потребители с опит 
при употребата на електрически инструменти, които 
желаят да се възползват от цялата скорост на 
рязане (скорост F3020: +15% спрямо F3015).

ЕЛЕКТРОННО РЕГУЛИРАНЕ
НА ПОЛУОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 
Изберете полуотворено положе-
ние, което е подходящо за начина 
Ви на подрязване.

10 позиции, които лесно да 
настроите сами, за да постигнете 
идеална позиция на полуотвор.

ЕЛЕКТРОННО РЕГУЛИРАНЕ 
НА КРЪСТОСВАНЕТО НА НОЖА
Увеличете продължителността на жи-
вот на вашите ножове, благодарение 
на електронната система за регулира-
не на кръстосването.

10 позиции, които лесно да настроите 
сами, за да постигнете идеално кръс-
тосване на ножа.



ЛИТИЕВО-ЙОННА батерия
Ултра лека и компактна

Новата литиево-йонна кобалтова батерия на F3020 тежи 
само 698 gr. спрямо 810 gr. за предходното поколение. 
Напрежението й сега е 36 волта (срещу 48 волта при 
стария модел F3015). Но ножицата F3020 все още е 
съвместима с 36 волта и 48 волта.

Изчистеният й дизайн и малките размери ще ви осигурят 
един ден подрязване без необходимост от презареждане. 
Със своята универсална система за носене, батерията 
на F3020 лесно ще влезе в джоб или ще се закопчае 
към колан и много бързо ще забравите за нея, докато 
работите. 

Характеристики

• Батерия ЛИТИЕВА 107 Wh 

• Тегло: 698 g

• 8 часа* работа с едно пълно зареждане

• Батерията е с вградена електронна система 
за управление и защита на акумулаторните 
клетки (BMS)

• ЛИТИЕВИ клетки с висок капацитет

• Технология на акумулаторните батерии POWERTOOLS 

• Клетки тип «Висока мощност», «Интелигентна батерия», 
«Дълъг живот»

* В зависимост от начина на употреба и съхранение

Всички характеристики на нашите уреди са дадени само за информация, те в никакъв случай не са 
договорни и подлежат на промяна.

Ексклузивно от ИНФАКО
Вижте гаранционните условия от вашия 

дистрибутор.

Гаранция
батерията

год
ини



Жилетка на батерията F3020

Разработена, за да ви предложи безпрецедентен 
комфорт, жилетката F3020 е изключително 
ергономична и лесна за употреба. 

Благодарение на новата система с прав 
кабел, който интелигентно преминава през 
жилетката чак до рамото (с лента), тя става 
незабележима.

Възползвайте се от усещането за лекота на ножица 
F3020 и работете комфортно през целия ден. 

4 ВЪЗМОЖНИ НАЧИНА НА НОСЕНЕ

Батерията може да се носи по
4 различни начина: 

• На жилетка с презрамки

• На пояс (без свалящи се презрамки)

• На колана на панталона

• Поставена в джоба благодарение на малките й 
размери

Коланът е разработен, 
така че да се оптимизира 
въздушния поток, намалявайки 
значително изпотяването. 
Малката повърхност на 
презрамките на жилетката 
допълнително намаляват 
изпотяването на гърба.

НОВАТА ЛЕНТА:
Нова лента с бързо поставяне, 

лесна за употреба.



Много практична, може да е с 
Вас през целия работен ден.

Чантичката отпред е идеална 
да държите смартфона си под 

ръка. 

Голямата централна 
чантичка с цип гарантира 
безопасно съхранение на 

принадлежностите (камък за 
заточване, точило и др...).

Ново
Поставка за ножица:

• Минимални размери
• Обезопасена
• Лесна за употреба

Само с две действия режещата 
глава е защитена и прибрана в 
кутията й.

Чантичка за 
принадлежности

подвижна 

Предлага се за глава Standard и Medium



Бързо зареждане: 2h
Достоен наследник на интелигентното автоматично 
зарядно на модел F3015, зарядното устройство за F3020 
е с лесно свързване.

Вече не е необходимо да изваждате 
батерията от жилетката: 
За удобство зареждането вече се извършва чрез 
кабел, който директно свързва зарядното устройство с 
батерията, като прави използването му по-лесно.

Зарядното устройство бързо зарежда литиево-йонна 
батерия на 90% за 1 час и 30 мин. Пълното зареждане се 
достига в рамките на 2 часа (включително балансирането 
на клетките).

Функция зимуване на батерията
Опцията на зимуване „Дълъг живот“: дава възможност 
да се съхранява батерията за по-дълъг период и да се 
оптимизира нейният експлоатационен живот.

Не се изисква зареждане на батерията по време на не 
активния сезон. Необходимо е само да натиснете бутона 
за зимуване в края на всеки активен сезон, да заредите 
батерията за няколко часа и да съхранявате уреда в 
транспортния куфар до следващия сезон.

Гаранция до 3 пълни сезона 
(1 сезон основна гаранция 
+ 2 сезона удължаване на 
гаранцията), при участие в 
първите 2 годишни програ-
ми за обслужване.

Разширението на гаранцията 
се отнася до всички части 
на цялата ножица F3020*, 
включително мотор, редук-
тор, електроника, батерия и 
зарядно устройство.

Всички характеристики на нашите уреди са дадени само за информация, те в никакъв случай не са договорни и подлежат на промяна. 

Технически характеристики 

F3020 standard F3020 Medium F3020 Maxi
Тегло 708 g 835 g 1 165 g

Отвор на ножа 60 mm 70 mm 100 mm

Режеща способност 40 mm 45 mm 55 mm

Функция полуотвор ДА (превключвател)

Настройка на полуотвора да

Настройка на кръстосването на ножа да

Движение на ножа Постепенно

Режим на работа Standard или Soft

ON/OFF бутон на ножицата да

Индикатор за нивото на батерията да

Алуминиево тяло да

Система за безопасност против порязване Да (DSES сериен безжичен)

Бутон “Настройки” Активиране/деактивиране на система DSES

Батерия L100B
Тегло 698 g

Тегло на правия кабел 122 g

Дясна/лява приспособимост да

Средна издръжливост на батерията 8 ч. в зависимост от начина на употреба

Време за пълно зареждане 2 ч. (90% за 1 ч. и 30 мин.)

Номинално напрежение 36 V

Захранващо напрежение на зарядното 110 V / 230 V - 50/60 Hz

Функция зимуване на батерията да

Гаранция 12 месеца (3 години за мотор-редуктора, алуминиевото тяло е с доживотна гаранция)

автоматично зарядно
Интелигентно

*С изключение на частите, които 
нормално подлежат на износване.



Допълнителни електронни 
устройства за сигурност:  dses

DSES wireless / DSES Filaire

Безопасността винаги е била от основно значение за 
INFACO. Истински пионер от 90-те години на миналия 
век, тя не е престанала да инвестира в търсенето на 
решения за защита срещу порязване за клиентите 
си потребители. Използвани са значителни ресурси 
в областта на научноизследователската и развойна 
дейност, за да Ви предложи достъпни, все по-безопасни 
и иновативни решения.

НАПОМНЯНЕ:
Силно препоръчително е използването на проводими 
ръкавици INFACO за:

• Увеличаване на проводимостта на системата за 
безопасност.

• Равномерна реакция по цялата повърхност на ръката.

• Намаляване на непреднамерено активиране върху 
влажна дървесина и/или намираща се твърде близо 
до земята.

С ELECTROCOUP F3020 вече 
преминахме към нов етап. 

Целостта на ножиците ни е 
“серийно” оборудвана с функция 

DSES Wireless: Безжично допълнително 
електронно устройство за сигурност. 

Тази нова безжична система се състои от 
проводим спусък, която свързван тялото 

на потребителя с електронната система на 
градинарските ножици (патент INFACO). 

Веднага щом режещата глава влезе в контакт с 
противоположната ръка (със или без ръкавица), 

повторното отваряне на ножа на ножиците се задейства 
незабавно: по този начин инцидентът може да бъде 

избегнат! 

Система DSES WIRELESSможе да се използва с голи ръце. 
Всеки човек обаче има свое собствено ниво на проводимост. 

За да се гарантира високо ниво на проводимост, се препоръчва 
използването на проводими ръкавици INFACO. Те усилват сигнала 

и предлагат по-голяма защита (вижте препоръките за листовката за 
употреба).

Важно: ако желаете да се екипирате със защитни ръкавици срещу 
студ, системата изисква носене на проводими ръкавици INFACO.

Понякога система DSES WIRELESS може да предизвика преждевременно 
повторно отваряне върху влажна дървесина, при наличие на сок или ако 

се работи много близо до земята. Това може да се ограничи чрез носенето на 
проводима ръкавица, свързана с калибрирането.

DSES WIRELESS: 
Серийно

иновация
спусък

проводима

Бутон “Настройки”: 
Активиране/деактивиране на DSES
• кратко натискане: деактивиране за едно 

срязване
• продължително натискане 10 сек.: 

окончателно деактивиране



DSES С КАБЕЛ: като опция
Обратно на безжичната система, за да работи, опционалното устройство DSES “с кабел” изисква задължително да се носи 
проводима ръкавица INFACO. Ръкавицата е свързана със специфичен захранващ кабел “DSES filaire F3020”.

Веднага щом режещата глава влезе в контакт с проводимата ръкавица, повторното отваряне на ножа на ножиците се 
задейства незабавно: по този начин инцидентът може да бъде избегнат!

Устройство DSES с кабел предлага защита на потребителя, като същевременно намалява възможните преждевременни 
повторни отваряния върху влажна дървесина, при наличие на сок или ако се работи много близо до земята.

НАПОМНЯНЕ:

Измивайте ръкавицата на ръка, 
поне веднъж седмично в чиста, 
студена вода и без почистващ 
препарат.



Свързано устройство: като опция

Благодарение на последните иновации по отношение на свързаността, ножица F3020 може да бъде “свързана” с 
допълнително Bluetooth® устройство като опция. 

Свържете уреда си директно в новото ни мобилно приложение INFACO®, налично за Android и iOS и прегледайте цялата 
статистика за вашия набор от уреди. Проследявайте хода на работата по парцели, в които работите, директно на 
специална уеб платформа и лесно управлявайте всички електронни настройки.

В приложението ще намерите всички дейности, свързани с ножицата: показване на гаранционния срок, ще намерите 
всички видеа за правилното й използване и поддръжка и ще управлявате набора си от инструменти само с няколко 
натискания с пръст.

СВЪРЗАНО УСТРОЙСТВО (като опция) / ПРИЛОЖЕНИЕ INFACO (без-
платно)*:

• Настройки на ножицата
• Статистики на употреба
• Управление на набора от инструменти
• Обслужване/Помощ/Видео уроци
• Управление на PAD (точки за обявяване)
• Управление на напредъка на работите на обекта за подрязване

(чрез геолокализация на смартфона)

Приложението и устройството ще се предлагат през есента на 2022 г. (IOS & Android).



STANDARD

Maxi

Medium

Комплекти: Многофункционални, 3 инструмента в 1
Подобно на своите предшественици, F3020 Ви дава възможност да сменяте режещите глави в зависимост от работата, която искате да 
извършите. 

Благодарение на комплекти Medium и Maxi многофункционалността на инструмента е истинско предимство. Периодичното или трайно 
трансформиране на ножицата за други приложения за подрязване е много лесно и отнема само 5 минути.

Горди сме да предложим единствените ножици в света, които разполагат с 3 сменяеми глави, с регулиращ се полуотвор и система за 
безопасност DSES.

F3020 може да бъде поръчана от завода със Standard или Medium режеща глава.

Вие можете да ги смените лесно, в зависимост от вашите нужди.

комплект standard Ø 40 mm

Идеална за подрязване на лозя и може да 
бъде адаптирана за подрязване в овощар-
ството. 

Този комплект е най-доброто съотношение 
между скорост на рязане и мощност.

комплект maxi Ø 55 mm

Идеален за промяна на формировката на лозя 
и овощни градини.

По-лек от предишните комплекти, благодаре-
ние на едноблоковата изработка на ножа. 

Освен това е незаменим инструмент за резитба 
в гората и за всички работи в зелени площи.

Комплект maxi ще даде на Вашата ножица 
F3020 несравнима мощност и капацитет на 
рязане.

комплект Medium Ø 45 mm

Благодарение на комплект Médium Вие мо-
жете да увеличите капацитета, който е спе-
циално създаден за лесовъдство, горски и 
зелени площи. 

С този комплект можете да увеличите 
капацитета на рязане без да загубите от 
подходящата скорост на работа.



Реф. номер
Размер на удължението

(с включена ножица)
Фикси-

рани
Телеско-

пични

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m до 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m до 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m до 4,00 m X X

ОТКРИЙТЕ УДЪЛЖЕНИЕТО, КОЕТО ВИ Е НЕОБХОДИМО:

Подходящи решения за
работа на високо: 

удължение F3020

Работите на височина никога не са били толкова лесни. 

Инженерите от проектантското бюро на INFACO напра-
виха пълна революция в системата за удължаване, за да 
предложат иновативно и ергономично решение.

Просто закрепете своята ножица F3020 в края на удъл-
жението, а батерията в противоположния край: това е, 
инструментът е готов за работа. Забравете за старите 
кабели и включете уреда чрез система с безжичен 
спусък Bluetooth®, разположена в плъзгащата се дръж-
ка, което гарантира много лесна употреба.

Насладете се на оптимизиран баланс благодарение на 
разпределението на масите, но и на по-голяма защита за 
батерията при лошо време. 

Универсалността на ножицата ще бъде оценена от по-
требителите, независимо дали става въпрос за дебели 
срезове или работи на високо.

ПЛЪЗГАЩА СЕ ДРЪЖКА:

Управление на ножицата чрез 

BLUETOOTH®ТЕХНОЛОГИЯ

БАТЕРИЯ 
ОТДЕЛНА
(със захранващ кабел)

ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ
(без захранващ кабел)



Електрически 
уред за заточване

НАТОЧЕТЕ ОСТРИЕТАТА ЗА РЕКОРДНО КРАТКО ВРЕМЕ

Благодарение на електрическия уред за заточване 
INFACO, лесно и за рекордно кратко време ще 
поддържате проникващ профил на ножа. 

Проникващият нож намалява усилието при рязане, 
упражнявано върху мотора и механичните му части, по 
този начин инструментът Ви е защитен.

Благодарение на триточковата букса Електрическият 
уред за заточване A48v3 е съвместим с батериите на 
ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 и F3020. 

Той позволява да се спести значително време от 
ежедневните заточвания. Оптимизирайте максимално 
Вашите остриета с A48V3, за да получите по-добра 
производителност от Вашата ножица.

Този уред за заточване може да се включи към 
батерията, така че да заточи остриетата на вашата 
ножица, директно на работното място.

Новото точило от карбид
INFACO

Постигнете режещ ръб на ножа:

С точилото от волфрамов карбид на INFACO се 
поддържа остър ръб на ножа. Острото острие 
гарантира безупречно качество на рязане и 
намалява риска от разпространение на болести по 
дървесината. 

В допълнение на препоръчваните 2 ежедневни 
заточвания, Ви съветваме да използвате новото 
точило от карбид на INFACO. 

Използването му на всеки час поддържа ръба на 
ножа остър. Срезовете Ви ще са още по-гладки!

ЗА ДОБРО ЗАТОЧВАНЕ: 

 Заточвайте 2 пъти/ден 

 на камък или с електрически уред за заточване

  Заточвайте 1 път/час
 към точилото от карбид INFACO

видео
Демонстрационно

ПРОИЗВЕДЕНО ВЪВ ФРАНЦИЯ



Френско производство с етикет
“Гарантиран френски произход”.

Като цяло, етикетът “Гарантиран френски произход” дава 
възможност на предприятието гордо да заяви ангажираността 
си с местни производители и по този начин да осигури на 
потребителите висококачествен продукт, при който се 
спазват изискванията високо ценено ноу-хау. Получаването 
на такъв етикет е залог за качество, който дава възможност за 
пълно проследяване от избора на частите, които трябва да се 
произведат във Франция до проектирането и окончателното 
производство на продукта.

100% от ножиците INFACO са разработени и 
произведени във Франция, Каюзак-сюр-вер 
в Тарн (81). 

Да се произвеждат качествени инструменти и 
да се развива френското производство, това е 
стремежът на INFACO още от създаването му през 
1984 г.

Качеството и надеждността винаги са били 
основната ни грижа. От дизайна до продажбата, 
преминавайки през производството, след това 
през следпродажбеното ни обслужване, за нас е 
важно да предложим на клиента отличен продукт 
и услуга, които отговарят на висшите човешки 
ценности, които са наши.

Скромно показваме този етикет, който е истинска 
гордост за компанията и отражение на ноу-хауто, 
което използваме през годините, винаги с цел да 
удовлетворим клиентите си, като им предлагаме 
сертифицирани и качествени продукти.  

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ИНФАКО се стреми до осигури отлично ниво на следпродажбено обслужване за 
всички потребители от цял свят. 

Ето защо, от самото начало, г-н Даниел ДЕЛМАС създава мобилен технически и 
търговски екип. 

Мисията на екипа е да предостави непрекъснато техническо обучение за световната 
дистрибуторска мрежа на ИНФАКО. Това позволява бързо и професионално 

следпродажбено обслужване на инструментите, ползвани от крайните 
потребители.

Ефективността на следпродажбеното обслужване на INFACO се 
доказала от близо 40 години. 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
По време на неактивния сезон, INFACO предлага годишно обслужване.

Има ясна процедура по поддръжка и модернизация на всяко 
устройство. 

Всяка година десетки хиляди технически обслужвания се 
изпълняват от различните ни отдели. 

Много ценено от всички клиенти, техническото обслужване 
възможност да се подсигури правилно функционираща 

ножица, напълно готова за новия сезон.



Дистрибуторската ни мрежа 

Нашата дистрибуторска мрежа е на разположение за всякакъв тип информация, свързани с Вашите 
INFACO инструменти. 

Нашият отдел продажби работи без почивка, за да отговори по най-добрия начин на очакванията Ви.

Когато изберете инструмент INFACO, Вие ще се насладите на качеството на продукта, но 
и на отлична техническа подкрепа чрез нашия оторизиран дистрибутор. За INFACO тази 
подкрепа е важен и високо оценяван момент от всички клиенти на марката.

Освен това, дружество INFACO разполага с отдел за обслужване на клиенти, който е на разположение 
през цялата година, за да отговаря на всички запитвания само с едно телефонно обаждане. 

Фирма INFACO работи в тясно сътрудничество с оторизирана дистрибуторска мрежа. Всички наши 
дистрибутори играят важна роля за общото удовлетворение на клиента. Освен че дават съвети 
за употреба, продажба, внедряване на продукти или техническа поддръжка, дистрибуторите 
осигуряват обслужването INFACO.

ПО СВЕТА

В БЛИЗО 50 ДЪРЖАВИ



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès–BP2

81140 Cahuzac sur Vère – France
Тел.: +33 (0)5 63 33 91 49

Електронна поща: contact@infaco.fr

BR
O
_F
30
20
_B

G
_0
2_
22

Вашият дистрибутор


