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FRANCIJAS ROKAS ELEKTROINSTRUMENTU RAŽOTĀJS
GANDRĪZ 40 GADUS

uzņēmums Infaco

1984.gadā Daniels DELMA (Daniel DELMAS) izgudroja pasaulē pirmo elektrisko zargriezi - ELEKTRISKO GRIEZĒJU 
ELECTROCOUP. Viņš izveidoja INFACO - ģimenes uzņēmumu ar autentiskām vērtībām.

Izstādē SITEVI 1985.gadā Monpeljē Daniels DELMA par savu izgudrojumu saņēma Zelta palmas zaru par labāko 
inovāciju. Trīs izstādes dienu laikā INFACO S.A. pārdos pirmos 500 ELECTROCOUP. 

Kopš šiem panākumiem "apmierināt klientu lietotāju" ir bijis INFACO moto, kas dienu no dienas cenšas uzlabot 
ELECTROCOUP, lai turpinātu iekarot profesionālu klientu uzticību vīnogu audzēšanas, olīvu audzēšanas, 
arboristikas un ainavu veidošanas nozarēs.

Gandrīz 40 gadu laikā INFACO ir izstrādājusi, saražojusi un laidusi tirgū vairāk nekā 400 000 zargriežus, un 
F3020 ir 9. paaudzes modelis.

Šodien INFACO ir starptautisks uzņēmums, kas savus instrumentus izplata vairāk nekā 45 valstīs visā 
pasaulē. 

Tagad uzņēmumu vada Deivijs DELMA (Davy DELMAS) (Daniela DELMAS dēls), kura komandā ir 
120 darbinieki, un uzņēmums atrodas Francijas dienvidrietumu daļā (81 - Tarn), Kauzākā pie Veras 
(Cahuzac-sur-Vère). Deiviju DELMU joprojām virza šī uzņēmējdarbības aizrautība un tās pašas 
ģimenes vērtības, kas nodotas no tēva dēlam. 

Francija



F3020: 9. paaudzes Elektriskā griezēja zargrieži 

Inovācijas ir mūsu uzņēmuma kultūras pamatā 

Gandrīz 40 gadus INFACO vienmēr ir bijis pionieris savā jomā: profesionālie rokas elektroinstrumenti. 

Lai piedāvātu augstas kvalitātes izstrādājumus, uzņēmums arvien vairāk iegulda inovācijās, izmantojot savu inženiertehnisko 
biroju. Uzņēmuma iekšējo komandu patiesais mērķis ir saglabāt vadošo pozīciju profesionāļiem paredzēto elektrisko rokas 
zargriežu tirgū. Šie ieguldījumi ir ļāvuši izstrādāt 9. paaudzes zargriezi ELEKTRISKO GRIEZĒJU ELECTROCOUP un piedāvāt 
uzticamu instrumentu ar jaunākajām tehnoloģijām.

1984 Electrocoup

1987 ELECTROCOUP 2

1989 ELECTROCOUP PLUS

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Inovāciju virzītājspēks: aizrautība 

1984.gadā Daniels DELMA kungs izveidoja 
INFACO ar mērķi rast inovatīvus risinājumus 
profesionāļiem, kas nodarbojas ar atzarošanu. 
Šīs rūpes par labi padarītu darbu un klientu 
apmierinātību, kas tiek atzīta visā pasaulē, ir 
veicinājušas uzņēmuma reputāciju. Kopš tā laika 
mūsu komandas katru dienu strādā, lai uzturētu 
šīs vērtības un tādējādi ļautu Daniela DELMAS kunga 
aizsāktajai aizrautībai saglabāties laika gaitā, paturot prātā 
šo vienkāršo ideju: jūsu apmierinātība. 

2022
F3020



F3020: Jaunā atsauce

F3020 elektriskais zargriezis ir cienīgs F3015 pēctecis. Pēc vairāk nekā 6 gadu ilgas izpētes, 
testēšanas un uzlabojumiem INFACO ar lepnumu piedāvā savu jaunāko zargrieža modeli. F3020 
ir īsts tehnoloģiskais spēks, kas izmanto F3015 augsti novērtēto tehnisko bāzi un papildina 
to ar daudziem uzlabojumiem, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti vienmēr izmanto vislabāko 
tirgū pieejamo instrumentu. 

F3020 ir vēl jaudīgāks nekā F3015, un tas nodrošina lielāku griešanas ātrumu un 
uzlabotu darba komfortu. 

Vieglāks, jaudīgāks, kompaktāks un manevrētspējīgāks nekā iepriekšējās 
paaudzes, F3020 vēlreiz apliecina zīmola vēlmi apmierināt pēc iespējas vairāk 
cilvēku.

Atbilstoši tehnoloģiskajam progresam tagad zargriezi var "pievienot", 
izmantojot papildu Bluetooth® ierīci. Šī jaunā sistēma nodrošina ļoti būtisku 
informāciju, lai arvien efektīvāk veiktu atzarošanu. 

Šī savienojamības iespēja, kas saistīta ar jauno INFACO® 
lietojumprogrammu, piedāvā iespēju veikt daudzus regulējumus tieši 
no viedtālruņa (daļēja atvēruma pārvaldība, asmeņu krustošanās, 
jaunā maigā (Soft) režīma ātruma iestatīšana, u.c.), kā arī piedāvā 
uzlabotu ierīces lietošanas laikā savākto datu nolasīšanu un 
analīzi. 

ALUMĪNIJA KORPUSS 
Alumīnija korpusam, kas 

ir visu zargrieža elementu 
fiksēšanas galvenā daļa 

(izgatavots no īpaša 
aeronautikas sakausējuma), ir

MŪŽA GARANTIJA



INSTRUMENTA STIPRĀS PUSES

 Kompakts & viegls 

 Jaudīgs & viegli vadāms

 Liela griešanas jauda

 Ātrs & jaudīgs

 Ergonomika & dizains

 Tehnoloģijas & savienojamība

 DSES bezvadu ierīce kā standarta aprīkojums



2 režīmi

Pielāgojiet savu rīku pēc saviem ieskatiem! 

REŽĪMS SOFT
Asmeņa pakāpeniska virzība uz priekšu ar nedaudz samazinātu ātrumu

F3020 ir parādījies jauns režīms: "Soft" režīms. Tas ir īpaši piemērots 
cilvēkiem, kas apgūst atzarošanas arodu, un/vai 
lietotājiem, kuri vēlas dot priekšroku elastīgai 
instrumenta kontrolei attiecībā pret iznākumu 
(ātrums F3015).

STANDARD REŽĪMS
Asmeņa pakāpeniska virzība uz priekšu ar pilnu 
ātrumu

"Standard" režīms ir piemērots lietotājiem, kuriem 
ir pieredze elektrisko instrumentu lietošanā un 
kuri vēlas izmantot pilnu griešanas ātrumu 
(F3020 ātrums:  +15% salīdzinājumā ar 
F3015).

DAĻĒJA ATVĒRUMA
ELEKTRONISKĀ REGULĒŠANA 
Izvēlieties daļēja atvēruma pozīciju, 
kas atbilst jūsu atzarošanas 
ieradumam.

10 pozīcijas, kuras pats varat viegli 
ieprogrammēt, lai sasniegtu ideālo 
daļēja atvēruma pozīciju.

ASMEŅU KRUSTOŠANĀS 
ELEKTRONISKA REGULĒŠANA
Optimizējiet asmeņu kalpošanas 
laiku ar elektronisko krustošanās 
vadības sistēmu.

10 pozīcijas, kuras pats varat viegli 
ieprogrammēt, lai sasniegtu ideālo 
asmeņu krustošanos.



Litija jonu akumulators
Īpaši viegls un kompakts

F3020 jaunā litija jonu kobalta akumulatora svars ir 
tikai 698 grami, salīdzinot ar 810 gramiem iepriekšējās 
paaudzes akumulatoram. Tā spriegums tagad ir 36 volti 
(salīdzinājumā ar 48 voltiem vecajā F3015 modelī). 
F3020 zargriezis joprojām ir saderīgs ar 36 voltu un 48 
voltu spriegumu.

Tā tīrais dizains un nelielais izmērs nodrošinās jums 
atzarošanas dienu bez atkārtotas uzlādes. Ar tā 
daudzpusīgo pārnēsāšanas sistēmu F3020 akumulatoru 
var viegli ielikt kabatā vai piespraust pie jostas, un jūs par 
to ātri aizmirsīsiet zaru apgriešanas sesijas laikā. 

Īpašības

• 107 Wh Litija akumulators 

• Svars: 698 g

• Pilnas dienas autonomija 8 stundas*

• Akumulators ar integrētu elektronisku 
akumulatora vadības un aizsardzības sistēmu 
(BMS)

• Lielas ietilpības litija elementi

• POWERTOOLS akumulatoru tehnoloģija 

• "High Power" zināšanu "Long Life" tipa elementi

* Atkarībā no lietošanas un uzglabāšanas apstākļiem

Visi mūsu ierīču raksturlielumi ir norādīti kā orientējoši, tie nekādā veidā nav līgumiski un var tikt 
mainīti.

Ekskluzīvi INFACO
Skatiet garantijas nosacījumus 

lietotāja rokasgrāmatā.



Akumulatora veste F3020

Izstrādāta tā, lai nodrošinātu vēl nebijušu komfortu, 
F3020 veste ir ļoti ergonomiska un viegli lietojama. 

Pateicoties jaunajai taisnu kabeļu sistēmai, kas 
gudri šķērso vesti līdz plecam (ar aproci), veste 
kļūst nemanāma.

Vēl vairāk izbaudiet savu F3020 zargrieža vieglumu 
un strādājiet bez diskomforta visas dienas garumā. 

4 DAŽĀDI NĒSĀŠANAS VEIDI

Akumulatoru var nēsāt
4 dažādos veidos: 

• Uz vestes ar siksnām

• Uz jostas (bez noņemamām siksnām)

• Izmantojot bikšu jostas stiprinājumu

• Tieši kabatā, pateicoties nelielajam formātam

Josta ir izstrādāta tā, lai 
optimizētu gaisa cirkulāciju 
un tādējādi ievērojami 
samazinātu svīšanu. Vestes 
siksnu ļoti mazā virsma arī 
samazina sviedru izdalīšanos 
uz muguras.

JAUNA APROCE:
Jauna viegli lietojama, ātri 

noņemama aproce.



Ļoti praktiska, tā ir ar jums 
visu darba dienu.

Priekšējā kabata ir ideāli 
piemērota, lai jūsu viedtālruni 

turētu pa rokai. 

Liela centrālā kabata ar 
rāvējslēdzēju garantē drošu 

piederumu (asināmā akmens, 
asinātāja, utt.) glabāšanu.

JAUNS
Zargrieža turētājs:

• Neliels

• Drošs

• Viegli lietojams

Tikai ar divām darbībām 
griezējgalva tiek aizsargāta un 
uzglabāta futrālī.

NOŅEMAMA 
AKSESUĀRU SOMA 

Pieejams Standard un Medium galvai



Ātra uzlāde: 2h
F3020 akumulatora lādētājs ir F3015 viedā 
automātiskā lādētāja mantinieks ar atvieglotu 
pieslēgšanu.

Akumulatoru no vestes izņemt nav 
nepieciešams: 
Ērtības labad uzlāde tagad tiek veikta, izmantojot 
kabeli, kas savieno lādētāju tieši ar akumulatoru, 
tādējādi atvieglojot tā lietošanu.

F3020 litija jonu akumulatora lādētājs nodrošina 
ātru uzlādi līdz 90% 1,5 stundā. Pilna uzlāde tiek 
veikta 2 stundu laikā (ieskaitot šūnu balansēšanu).

Baterijas ziemošanas funkcija
"Long Life" ziemošanas režīms: ļauj turēt 
akumulatoru ilgstošas uzglabāšanas stāvoklī un 
optimizē tā kalpošanas laiku.

Starpsezonas laikā vairs nav nepieciešams veikt 
vairākas uzlādes. Atzarošanas sezonas beigās ir 
nepieciešams tikai nospiest ziemošanas pogu, 
ļaut lādētājam dažas stundas veikt savu darbu un 
uzglabāt ierīci tās futrālī līdz nākamajai sezonai.

Līdz 3 pilnām garantijas 
sezonām (1 pamatgaranti-
jas sezona + 2 pagarinātās 
garantijas sezonas), veicot 
pirmās 2 standarta apkopes.

Pagarinātā garantija attiecas 
uz visām F3020* daļām, to-
starp motoru, pārnesumkār-
bu, elektroniku, akumulato-
ru un lādētāju.

Visi mūsu ierīču raksturlielumi ir norādīti kā orientējoši, tie nekādā veidā nav līgumiski un var tikt mainīti. *Izņemot nodilstošās daļas.

Specifikācijas 

F3020 standard F3020 Medium F3020 Maksimums
Svars 708 g 835 g 1 165 g

Asmeņu atvērums 60 mm 70 mm 100 mm

Griešanas jauda 40 mm 45 mm 55 mm

Daļēja atvēruma funkcija Jā (Slēdzis)

Daļēja atvēruma regulēšana Jā

Asmens šķērsojuma regulēšana Jā

Asmens virzība Pakāpeniska

Lietošanas režīms Standard vai Soft

Ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis Jā

Akumulatora līmeņa rādītājs Jā

Alumīnija korpusa struktūra Jā

Drošības sistēma pret sagriešanos Jā (DSES bezvadu savienojums standartā)

Poga "Iestatījumi" DSES sistēmas aktivizēšana/deaktivizēšana

Baterija L100B
Svars 698 g

Taisnā kabeļa svars 122 g

Pielāgojams labročiem/kreiļiem Jā

Vidējais akumulatora darbības laiks 8 stundas, atkarībā no lietošanas

Laiks līdz pilnai uzlādei 2h (90% pusotrā stundā)

Nominālais spriegums 36 V

Lādētāja spriegums 110 V / 230 V - 50/60 Hz

Baterijas ziemošanas funkcija Jā

Garantija 12 mēneši (zobratu motoram 3 gadi, alumīnija korpusam mūža garantija)

Automātisks 
viedais lādētājs



ELEKTRONISKĀ PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCE:  DSES

DSES bezvadu / DSES vadu

Drošība vienmēr ir bijusi svarīga INFACO skatījumā. 
Kopš 90. gadiem uzņēmums ir īsts pionieris un turpina 
ieguldīt līdzekļus pētniecībā, lai izstrādātu aizsardzības 
risinājumus pret sagriešanos saviem lietotājiem-
klientiem. Lai piedāvātu jums pieejamu, arvien 
drošāku un inovatīvu risinājumu, ir ieguldīti ievērojami 
pētniecības un izstrādes resursi.

ATGĀDINĀJUMS:
INFACO vadītspējīgos cimdus ir ļoti ieteicams lietot 
šādos gadījumos:

• Lai palielinātu drošības sistēmas vadītspēju.

• Lai padarītu reaktivitāti viendabīgu visā rokas 
virsmā.

• Lai samazinātu neparedzētu ieslēgšanos uz mitriem 
kokiem un/vai pārāk tuvu zemei.

Tagad ar ELECTROCOUP F3020 
ir sperts jauns solis. Visi mūsu 

zargrieži ir aprīkoti ar DSES 
Wireless (bezvadu) funkciju 

standarta aprīkojumā: Elektroniskā 
Papildu Drošības Ierīce bez vada. 

Šo jauno bezvadu drošības sistēmu veido 
vadītspējīgs sprūda mehānisms, kas nodrošina 

savienojumu starp lietotāja ķermeni un zargrieža 
elektronisko sistēmu (INFACO patenti). 

Tiklīdz griezējgalva saskaras ar pretējo roku (kailu vai ar 
cimdiem), zargrieža asmeņu atvēršanās tūlīt tiek palaista: 

tādējādi var izvairīties no negadījuma! 

DSES bezvadu sistēma darbojas tiešā kontaktā ar ādu. Tomēr 
katram cilvēkam ir savs atšķirīgs vadītspējas līmenis. Tāpēc, lai 

garantētu augstu vadītspējas līmeni, ieteicams izmantot INFACO 
vadītspējīgus cimdus. Tie pastiprina signālu un nodrošina labāku 

aizsardzību (skat. ieteikumus lietotāja rokasgrāmatā).

Svarīgi: Ja vēlaties izmantot cimdus, lai pasargātos no aukstuma, 
sistēma pieprasa valkāt INFACO vadītspējīgus cimdus.

DSES WIRELESS sistēma dažkārt var izraisīt nevēlamu atkārtotu atvēršanos uz 
mitras koksnes, sulojošas koksnes vai uz koksnes ļoti tuvu zemei. Šo parādību 

palīdz ierobežot kalibrēšanai piesaistīta vadītspējīga cimda valkāšana.

DSES BEZVADU SISTĒMA: 
standarta aprīkojumā

inovācijas
vadītspējīgs

sprūda 
mehānisms

«Parametru» poga: 
DSES režīma aktivizēšana / deaktivizēšana
• īss spiediens: deaktivizēšana vienam griezumam
• ilgs spiediens 10 sek.: pastāvīga deaktivizācija



DSES ar vadiem:  pēc izvēles
Atšķirībā no bezvadu sistēmas "vadu" DSES opcijas darbināšanai ir nepieciešams obligāti lietot INFACO vadītspējīgu 
cimdu. Cimds ir savienots ar īpašu barošanas kabeli "DSES filaire F3020".

Tiklīdz griezējgalva saskaras ar vadītspējīgu cimdu, zargrieža asmeņu atvēršanās tūlīt tiek palaista: tādējādi var izvairīties 
no negadījuma!

Vadu DSES ierīce nodrošina lietotāja aizsardzību, vienlaikus samazinot nejaušas atkārtotas atvēršanas iespēju uz mitras, 
sulojošas koksnes vai koksnes, kas atrodas ļoti tuvu zemei.

ATGĀDINĀJUMS:

Mazgājiet cimdu ar rokām 
vismaz reizi nedēļā tīrā, 
aukstā ūdenī bez mazgāšanas 
līdzekļiem.



Savienotājierīce: pēc izvēles

Pateicoties jaunākajām inovācijām savienojamības jomā, zargriezi F3020 var "savienot", izmantojot papildu Bluetooth® 
ierīci pēc izvēles. 

Savienojiet savu ierīci tieši ar mūsu jauno INFACO® mobilo lietojumprogrammu, kas pieejama Android un iOS 
operētājsistēmām, un skatiet visu savu ierīču parka statistiku. Sekojiet līdzi darbu gaitai savos zemes gabalos tieši īpašā 
tīmekļa platformā un ļoti vienkārši pārvaldiet visus elektroniskos iestatījumus.

Atrodiet visas darbības, kas saistītas ar jūsu zargriezi, tieši lietojumprogrammā: apskatiet garantijas statusu, atrodiet 
visus videoklipus par pareizu zargrieža lietošanu un apkopi un pārvaldiet savu ierīču parku ar dažām pirkstu kustībām.

SAVIENOTĀJIERĪCE (pēc izvēles) / INFACO LIETOJUMPROGRAMMA (bezmaksas)*:

• Zargrieža iestatījumi

• Lietošanas statistika

• Instrumentu parka pārvaldība

• Pakalpojums / Palīdzība / Video pamācības

• PAD (punktu, par kuriem jāziņo) pārvaldība

• Apgriešanas lauka progresa pārvaldība
(izmantojot viedtālruņa ģeogrāfisko atrašanās vietas noteikšanu)

Lietojumprogramma un savienojumierīce pieejamas 2022. gada rudenī (IOS un Android).



STANDARD

Maxi

Medium

Komplekti: Daudzpusība, 3 rīki 1
Tāpat kā iepriekšējie modeļi, arī F3020 piedāvā iespēju pašam mainīt griezējgalvu atkarībā no veicamā darba. 

Instrumenta daudzpusība, pateicoties Medium un Maxi komplektiem, ir īsta priekšrocība. Tikai 5 minūšu laikā ir ļoti viegli pārveidot jūsu 
zargriezi citiem vietējas vai pastāvīgas apgriešanas darbiem.

Mēs lepojamies, ka varam piedāvāt vienīgos zargriežus pasaulē ar 3 maināmām galviņām, regulējamu daļēju atvērumu un DSES dro-
šības sistēmu.

F3020 ir pieejams no rūpnīcas Standard vai Medium versijā.

Vienkārši pats nomainiet griezējgalvu pēc vajadzības.

standard komplekts Ø 40 mm

Ideāli piemērots vīnogulāju apgriešanai un 
piemērots atzarošanai arboristikā. 

Šis komplekts ir labākais kompromiss starp 
griešanas ātrumu un jaudu.

Maxi komplekts Ø 55 mm

Ideāli piemērots vīnogulāju apgriešanai un 
augļu koku veidošanai.

Vieglāks nekā vecie komplekti, pateicoties 
viengabala asmenim. 

Tas ir arī neaizstājams rīks atzarošanai mežā 
un visiem darbiem zaļajās zonās.

Maxi komplekts nodrošinās jūsu F3020 
nepārspējamu griešanas jaudu.

komplekts medium Ø 45 mm

Palieliniet savas ierīces griešanas jaudu, iz-
mantojot Vidējo komplektu, kas īpaši izstrā-
dāts arboristikai, mežsaimniecībai un zaļajām 
zonām. 

Šis komplekts nodrošina lielāku griešanas 
jaudu, vienlaikus saglabājot jūsu lietojumam 
piemērotu ātrumu.



Atsauce
Kāta izmērs

(ieskaitot zargriezi)
Fiksēts

Telesko-
pisks

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m līdz 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m līdz 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m līdz 4,00 m X X

ATRODIET SEV PIEMĒROTU KĀTU:

Atsauce jūsu
darbiem augstumā: 

F3020 kāts

Darbs augstumā nekad nav bijis tik viegls. 

INFACO pētījumu biroja inženieri ir pilnībā pārveidojuši 
kāta sistēmu, lai piedāvātu inovatīvu un ergonomisku 
risinājumu.

Vienkārši piestipriniet F3020 zargriezi kāta galā, bet 
akumulatoru - pretējā galā: instruments ir gatavs lieto-
šanai. Aizmirstiet vecos kabeļus un darbiniet ierīci 
ar Bluetooth® bezvadu sprūda sistēmu

Pateicoties svara sadalījumam, varat gūt labumu ne tikai 
no optimizēta līdzsvara, bet arī no lielākas akumulatora 
drošības sliktos laikapstākļos. 

Lietotāji novērtēs tās daudzpusību gan lieliem griešanas 
darbiem, gan darbam augstumā.

BĪDĀMS ROKTURIS:

Zargrieža vadība, izmantojot 

BLUETOOTH® TEHNOLOĢIJU

TĀLVADĪBAS 
BATERIJA
(ar barošanas kabeli)

INTEGRĒTA BATERIJA
(bez barošanas kabeļa)



Elektriskais asināmais
ASMEŅU ASINĀŠANA REKORDĪSĀ LAIKĀ

Ar INFACO elektrisko asinātāju jūs varat viegli un īsā 
laikā saglabāt asu asmeņa profilu. 

Ass asmens samazina griešanas spēku, kas iedarbojas 
uz motoru un tā mehāniku, tādējādi aizsargājot jūsu 
instrumentu.

A48v3 elektriskais asinātājs ar 3 kontaktu savienojumu 
ir saderīgs ar ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 un 
F3020 baterijām. 

Tas ietaupa ievērojamu laiku ikdienas asināšanai. 
Ar A48v3 maksimāli optimizējiet asmeņus, lai gūtu 
maksimālu labumu no sava zargrieža.

Šis asinātājs ir savienojams ar bateriju, lai jūs 
varētu asināt zargriezi tieši savā darbavietā.

Jauns karbīda asinātājs
INFACO

Iegūstiet asu asmens virsmu:

INFACO volframa karbīda asinātājs nodrošina 
labu asmens griezējmalu. Ass asmens nodrošina 
perfektu griezuma kvalitāti un samazina koka 
slimību izplatīšanās risku. 

Papildus ieteiktajām divām asināšanas reizēm 
dienā mēs iesakām izmantot jauno INFACO 
karbīda asinātāju. 

Izmantojot to katru stundu, saglabājiet asu asmens 
šķautni. Jūsu griezumi būs vēl skaistāki!

LABAI ASINĀŠANAI: 

 Asiniet divas reizes dienā 

 ar akmeni vai elektrisko asinātāju

  Asiniet 1 reizi stundā

 ar INFACO karbīda asinātāju

Demonstrācijas
video

RAŽOTS FRANCIJĀ



Franču ražojums ar marķējumu
"Francijas Izcelsme Garantēta".

Marķējums "Francijas Izcelsme Garantēta" galvenokārt 
ļauj uzņēmumam lepni parādīt savu uzticību vietējiem 
dalībniekiem un tādējādi patērētājiem garantēt augstas 
kvalitātes produktu, kurā ievērotas augsti vērtētās franču 
prasmes. Šāda marķējuma iegūšana ir kvalitātes garantija, 
kas nodrošina pilnīgu izsekojamību, sākot no detaļu izvēles, 
kuras galvenokārt jāražo Francijā, līdz pat izstrādājuma 
dizainam un galīgajai ražošanai.

100 % INFACO zargrieži ir izstrādāti un ražoti 
Francijā, Cahuzac sur Vère, Tarnā (Tarn) (81). 

Kvalitatīvu instrumentu ražošana un Francijas 
ražojumu izstrāde ir bijis INFACO mērķis kopš tā 
izveides 1984.gadā.

Kvalitāte un uzticamība vienmēr ir bijušas 
mūsu uzmanības centrā. Sākot no dizaina līdz 
mārketingam, ražošanai un pēcpārdošanas 
servisam, mēs esam apņēmušies lietotājam 
nodrošināt izcilu produktu un pakalpojumu, kas 
atspoguļo mūsu spēcīgās cilvēciskās vērtības.

Mēs ar pazemību parādām šo marķējumu, kas 
ir uzņēmuma lepnums un atspoguļo gadu gaitā 
uzkrātās prasmes, vienmēr ar mērķi apmierināt 
mūsu lietotājus, piedāvājot sertificētus un 
kvalitatīvus produktus.  

GARANTIJA PAR 
PROFESIONĀLU PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU

Uzņēmums INFACO ir apņēmies nodrošināt izcilu pēcpārdošanas servisa līmeni visiem 
lietotājiem visā pasaulē. 

Šī iemesla dēļ Daniels DELMA jau no paša piedzīvojuma sākuma izveidoja mobilo 
tehnisko pārdošanas pārstāvju komandu. 

Šī komanda ir atbildīga par INFACO izplatīšanas tīkla visā pasaulē nepārtrauktu 
tehnisko apmācību visa gada garumā. Tas ļauj lietotājam izmantot ātru un 
profesionālu pēcpārdošanas servisu tuvākajā apkārtnē.

INFACO pēcpārdošanas servisa pakalpojumu efektivitāte ir pierādīta 
gandrīz 40 gadu laikā.  

PĀRSKATĪŠANA
Starpsezonā INFACO piedāvā ikgadēju pārskatīšanu.

Precīzu tehniskās apkopes un atjaunināšanas procedūru katrai ierīcei 
veic tieši ražotājs. 

Tādējādi mūsu dažādie servisi katru gadu veic desmitiem tūkstošu 
pārskatīšanu. 

Pārskatīšana, ko augstu novērtē visi lietotāji, nodrošina, ka 
zargriezis ir darba kārtībā un gatavs sākt jaunu zargriešanas 

sezonu pilnīgā mierā.



Mūsu izplatītāju tīkls 

Mūsu izplatīšanas tīkls ir jūsu rīcībā, lai saņemtu jebkādu informāciju par jūsu INFACO instrumentiem. 

Tīklu pastāvīgi apmāca mūsu tehniskā pārdošanas komanda, lai pēc iespējas labāk apmierinātu jūsu 
vēlmes.

Kļūstot par INFACO lietotāju, jūs gūsiet labumu ne tikai no kvalitatīva produkta, bet arī 
un galvenokārt no vietējās tehniskās palīdzības, ko sniedz jūsu pilnvarotais izplatītājs. Šis 
atbalsts ir svarīgs punkts priekš INFACO un to augstu novērtē visi zīmola lietotāji.

Turklāt uzņēmumā INFACO ir tieši pieejama "Klientu atbalsta" nodaļa, kas ir pieejama visu gadu, lai 
atbildētu uz jebkuru jautājumu, vienkārši piezvanot pa tālruni. 

Uzņēmums INFACO cieši sadarbojas ar savu pilnvaroto izplatīšanas tīklu. Visiem mūsu izplatītājiem 
ir svarīga loma klientu apmierinātības nodrošināšanā. Izplatītāji sniedz INFACO servisuun ir pieejami, 
lai sniegtu konsultācijas par lietošanu, pārdošanu, produktu ieviešanu un tehnisko atbalstu.

VISĀ PASAULĒ

GANDRĪZ 50 VALSTĪS



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès – BP2

81140 Cahuzac sur Vère – France
Tel.:  +33 (0)5 63 33 91 49
E-pasts: contact@infaco.fr
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Jūsu izplatītājs


