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Consulte o seu revendedor FELCO

A FELCO, através da sua linha de ferramentas
para utilizadores profissionais oferece
a solução para todos os tipos de poda,
incluindo ferramentas adaptadas a viticultores.
- 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.

FELCO 811
ORIGINAL

- Cabeça de corte progressivo "1-35 mm" em aço
temperado.
- Cabeça de corte reforçada para trabalhos de
viticultura e arboricultura.
- Peso da tesoura - 810 g.
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FELCO 801
ORIGINAL

- Cabeça de corte "1-30 mm" em aço temperado
- Cabeça de corte direita especial para viticultura
- Peso - tesoura: 745 g,
- Disponível também para canhotos 801G

FELCO 820
ORIGINAL

- Cabeça de corte "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.
- Peso - tesoura: 980 g.

Podem ser utilizadas diferentes cabeças de
corte: 801 + 800F Ideal para poda da madeira
até 20 mm de diâmetro, com cabeça de corte
fina para melhor penetração. 801 + 800M ideal
para cortar cascos de bovinos e de caprinos.
Magniflora Representações, Lda.
Rua Manuel Mafra, 48-C
2500-825 Caldas da Rainha
Portugal

T. +351 262 837 045
F. +351 262 833 394
www.magniflora.pt
geral@magniflora.pt

Capital Social Euros 10.000
NIF 510 705 022
NIB 0018 0003 3400 5017 0201 7
NIB 0045 5138 4025 8564 3657 3

Especial Viticultura
www.felco.com.pt

Consulte o seu revendedor FELCO

Tesouras Manuais

FELCO 6 tesoura de poda de alto
rendimento para corte fácil e
preciso. Proteção da mão e do
pulso graças à forma ergonómica dos cabos e ao batente/
amortecedor.

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.

Tesourões de duas mãos

Tesoura pneumática

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.

Canivete de enxertia

Rua Manuel Mafra, 48-C
2500-825 Caldas da Rainha
Portugal

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

Serrote

FELCO 3 90 20 Canivete e navalha de enxertia de
lâmina reta ligeiramente curva na extremidade.
Espátula nas costas da lâmina. Cabo de nylon
vermelho com revestimento em liga standard.
Lâmina em aço inoxidável, chanfrada numa
face, ferramenta para destros, 57 mm.

Magniflora Representações, Lda.

FELCO 11 tesoura de poda
de nova geração com cabos
confortáveis e leves
de alumínio forjado
com garantia vitalícia.
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FELCO 600 Serrote de corte tirante com lâmina
em aço cromado de 16 cm. Resistente à
ferrugem permite um corte sem bloqueio.
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