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Consulte o seu revendedor FELCO

A gama de tesouras eléctricas da FELCO foi concebida
para trabalhos intensivos, quer seja na arboricultura,
na viticultura, na manutenção de parques, jardins
e florestas ou na criação de ovinos e caprinos.

- 3 anos de garantia no motor + bateria + placa
(sem obrigatoriedade de revisão anual);

- Garantia vitalícia no alumínio forjado;
- Nova solução de baterias com mais autonomia e estabilidade;
- Serviço pós-venda com assistência TOTAL em Portugal.

ORIGINAL

FELCO 820

Características FELCO 820
- Cabeça de corte progressivo "1-45 mm" em aço temperado.
- Cabeça de corte tirante ideal para arboricultura, silvicultura,
manutenção de parques e de jardins e para determinados
trabalhos de viticultura.
- Em tempo de paragem, não necessita de cargas periódicas.
- Opção de segunda abertura a 50%, 60% ou 70%.
- Peso - tesoura: 980 g.

O corpo de alumínio forjado das tesouras FELCO oferece leveza, robustez e rigidez graças à junção
do alumínio através de uma matriz de precisão. A forma do corpo destas tesouras é o adequado para
diferentes capacidades de corte que variam entre os 30, 35 e 45 mm. As diferentes capacidades de
corte garantem à ferramenta velocidade e equilíbrio, mais conforto e melhor desempenho durante uma
campanha intensa de poda. Com a introdução da nova bateria em iões-lítio com dupla capacidade,
e mantendo as baterias mais ligeiras de lítio-polímero, a FELCO permite ao utilizador selecionar a
bateria adequada às suas necessidades em peso e autonomia. Todos os equipamentos das séries 800
trabalham com ambos os modelos de baterias.
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Tesouras Manuais

FELCO 2 tesoura de poda de alto
rendimento, com lâminas em
aço temperado. Permite um
corte limpo e preciso.

FELCO 9 tesoura de poda com
cabos leves e confortáveis.
Protecção da mão, do pulso
e optimização dos esforços
graças à cabeça inclinada e ao
batente/amortecedor. Indicada
para canhotos.

Tesourões de duas mãos

FELCO 7 tesoura de poda com
cabos leves e confortáveis.
Protecção da mão, do pulso
e optimização dos esforços
graças ao cabo rotativo, à
cabeça inclinada e ao batente/
amortecedor.

Tesoura pneumática

FELCO 220 Corta com precisão diâmetros até 40
mm. Cabeça de corte bypass garante um corte
limpo e preciso enquanto o seu sistema de
desmultiplicação facilita o corte.

FELCO 70 tesoura pneumática indicada para
a poda de madeiras muito duras. Cabeça de
corte até 30mm.

Serrote

FELCO 200 A cabos leves e confortáveis, com 40 cm
de comprimento. Cabeça de corte fina e alongada.
Modelo também disponível com 50 e 60 cm.
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FELCO 611 serrote de podar, com lâmina de aço
cromado de 33 cm. Resistente à ferrugem
permite um corte sem bloqueio. Com estojo
para destros ou canhotos com passador do cinto
destacável.
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