
electrocoup F3015
další krok k dokonalosti

novinka



 indikátor
zapnutí

Vestavěný indikátor
kapacity baterie

 
 

odjímatelný kryt pro
výměnu stříhací sady

Kompletně
pogumovaná
rukojeť

hlavní spínač  
na rukojeti

 

kompaktní a lehké: 790g

Výjimečný výkon a efektivita
vysoká kapacita střihu:
• až 40mm se sadou Standard
• až 45mm se sadou Medium
• až 55mm se sadou Maxi

ergonomický design
měkká a pohodlná rukojeť
VELMI PŘESNÝ
PROPORCIONÁLNÍ
REŽIM pohybu
nože

kompaktní pohyblivý
nůž (čepel)

ochranný kryt

přepínač částečného
otevření

spoušť ovládání nože

bezkartáčkový motor

inteligentní
nabíječka
rychlé nabíjení | 90 minut

Nabíječka F3015 umožňuje 
nabití lithium iontové 
baterie na kapacitu
až 90% již během
1 hodiny

Electronic Half-Aperture Adjustment Electronic Blade Bypass Adjustment

elektronické nastavení
částečného otevření čepele

Jednoduše si vyberte pro vás 
optimální pozici částečného 

otevření čepele

Electronic Half-Aperture Adjustment Electronic Blade Bypass Adjustment

elektronické nastavení
maximálního překrytí čepelí

proporcionální
Čepel se v závislosti na zmáčknutí
spouště otevírá a zavírá postupně

pulzní
Čepel se po zmáčknutí

spouště otevírá a zavírá OKAMŽITĚ

3 pracovní nástroje
1 nůžky
Jednoduchá
výměna stříhací
hlavy dle
vašich potřeb

maxi
na větve

do průměru 55 mm
 

speciálně zkonstruo-
vaná pro střih 
Středních až velkých 
větví
 

ideální pomocník pro 
zmlazování vinné révy 
nebo ovocných stromů
  

sada F3015 Maxi nabízí 
bezkonkurenční řezný 
výkon

medium
na větve

do průměru 45 mm
 

Se sadou Medium 
zvýšíte řezný výkon 
vašich nůžek bez 
dopadu na pracovní 
rychlost. Speciálně 
zkonstruovaná pro 
střih malých až 
středně velkých větví
 

Ideální pro použití v 
sadech, parcích a při 
údržbě zeleně

standard
na větve a výhony
do průměru 35 mm

 

Ideální pro stříhání 
vinné révy, lze použít 
při řezu stromů
 

Tato sada má nejlepší 
poměr mezi rychlostí 
střihu a výkonem

DSES
bezpečnostní
systém
SKLÁDÁ se ze speciální vodivé 
bezpečnostní rukavice, napojené 
spirálovým kabelem na DSES 
(elektronický bezpečnostní 
systém)

dva
provozní

režimy

ultra kompaktní lithium-iontová 
BATERie
Lithium iontová baterie vážící pouze 810g

Články baterie pečlivě vybrány pro svou spolehlivost
a kapacitu poskytující silné a stabilní napětí

lithium-iontová baterie s kapacitou 120wh

váha baterie jen 810g

výdrž baterie až 9 hodin bez nabíjení*

 

 
 
Vysoká kapacita lithiových článků
inteligentní technologie baterie | Vysoký výkon | dlouhá životnost

*záleží na způsobu použití a skladovacích podmínkách

záruka na baterii 5 let

   

Výhradně u infaco
Kontaktujte vašeho prodejce pro záruční podmínky

Baterie s ochranou článků a elektronickým
řídícím systémem (BMS)

zvyšte životnost vašich čepelí za pomoci nového 
elektronického systému pro nastavení maximálního 

překrytí čepelí

úplného nabítí je dosaženo za 90 minut
(včetně vyrovnání článků)

Baterie F3015 vydrží celodenní práci*
*záleží na způsobu použití a skladovacích podmínkách

nabíječka je vybavena dvojicí zásuvek pro použití 2 baterií pro 
energeticky náročné nářadí jako je pilka POWERCOUP PW2, plotostřih, 
ometač kmínků nebo setřásač květů a plůdků



POWERCOUP

1 MOTOR
10 nástrojů
celá multifunkční řada
10-ti nástrojů powercoup
JE poháněna pouze jedním
elektrickým motorem

Setřásač oliv
tELESCOPICká tyč | 2,25–3,10 M
ot2650

přímočará pilka
sc160

řetězová pila
TR8

oboustranný plotostřih
tH600 | TH700

jednostranný plotostřih
THS700

KARBONová prodlužovací tyč
PW930 | PW1830 | PWT1650

setřásač květů A PLŮDKŮ
ec1700

ometač KMÍNKŮ
EP1700

Setřásač oliv
pevná tyč | 2,45 M
oF1830

Setřásač oliv
pevná tyč | 2,15 M
oF1530

MOTOR
pw2a3mv2

A3M je VYSOCE EFEKTIVNÍ nástroj
pro usnadnění vazacích prací
 

A3M při vázání radikálně zvyšuje vaši 
produktivitu
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