Az új FELCO 820
A FELCO 820 egy merőben más vágási megoldás, mint egy egyszerű
elektromos metszőolló. Alkalmazási területei: gyümölcsösök, szőlészetek, erdészetek,
városi területek, parkok és kertek
A teljes design, a műszaki fejlesztés, valamint a gyártás, Svájcban, az óravölgy
szívében készült. A FELCO új, saját fejlesztésű terméke tehát, büszkén viselheti a
„Svájcban készült” lógót.
A tervezésre vonatkozó iránymutatások rendkívül egyszerűek voltak. Egy nagy
teljesítményű, gyors megbízható, könnyen kezelhető, multifunkciós elektromos
metszőolló gyártása volt a cél. Ez a sokoldalúság teszi ideális eszközzé, a FELCO 820
elektromos metszőollót, a különböző felhasználási területekre. Gyümölcsösök,
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szőlészetek, erdészetek, városi területek, parkok és kertek.

A FELCO bemutatja a tökéletes eszközt minden típusú munkához

A FELCO 820 jellemzői:
¾ A vágás szélesség maximum 45 mm, ami példátlanul erős, és egyedülálló a
piacon.
¾ A FELCO 820 elektromos metszőollóval rendkívül precíz és pontos a
munkavégzés, az eszköz maximálisan óvja a növények egészségét, elősegíti a
fa gyors gyógyulását.
¾ A hajlított végű penge biztosítja, hogy a magasban végzett munka során nem
csapódik vissza a fa.
¾ A gyors nyitás-zárás miatt sokkal hatékonyabb és időtakarékosabb a
munkavégzés.
¾ A step-by-step mód lehetővé teszi a penge pontos mozgását, attól függően,
mekkora nyomást fejtünk ki a ravaszra, akkor is, ha nyitjuk illetve zárjuk az
ollót.
¾ A FELCO 820 szerszámmal könnyebb a munkavégzés sűrű ágak között is.
¾ Az új FELCO 820 rendelkezik egy lényeges újítással. A ravasz dupla
megnyomásával aktiválhatja az eszközt, akár félig nyitott állapotban is, így
értékes időt takaríthat meg.
¾ Az új fejlesztésű ravasz lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű ágak metszését,
nincs szükség többé a sima metszőolló és a kézi fűrész cserélgetésére
munkavégzés közben.
¾ Köszönhetően a készenléti módnak, a szerszám kezelése még egyéb
tartozékok használata mellett is teljesen biztonságos.Az új FELCO 820

¾ Könnyű és karcsú, a vállheveder rendkívül kényelmes, és biztosítja a
maximális töltési kapacitást. A munka típusától függően, a felhasználó egy
vagy akár két akkumulátorral is dolgozhat.
¾ A vállheveder egyszerűen és gyorsan állítható, így a kezelő könnyen tudja
változtatni. Teljes mértékben a testhez simul, nem akadályozva a felhasználót
a mozgásban.
¾ Az akkumulátorok teljes mértékben kompatibilisek a FELCO 800 és FELCO 810
modellekkel.
¾ Az ultra puha kábel, egy hurokkal van rögzítve a vállhevederhez, ez garantálja,
hogy nem tekeredik az ágakra munkavégzés közben. Az ideális hossz pedig
lehetővé teszi mind a jobb- mind a balkezes munkavégzést.
¾ Függetlenül attól, hogy a felhasználó jobb- vagy balkezes, illetve, hogy kezet
kell váltani munkavégzés közben, a FELCO 820 garantálja a legmagasabb
minőséget minden helyzetben.
¾ Az ultra könnyű és vékony akkumulátorokat 2 óra alatt lehet feltölteni.
¾ A FELCO 820 egy okos KERS rendszerrel van ellátva (amit a FORMA 1-ben is
használnak), amely energia rásegítéssel támogatja az eszköz használatot.
¾ Az USB port lehetővé teszi például mobiltelefon vagy MP3 lejátszó töltését.
¾ Kovácsolt alumínium test biztosítja a kivételes erőt és hosszú élettartamot,
valamint garantálja, a piszokkal és egyéb vágásszennyeződésekkel szembeni
ellenállást.
¾ Az új FELCO 820 karbantartása rendkívül könnyű és gyors. A digitális kijelző
sok hasznos információval szolgál, pl. töltési kapacitás, vágás mennyisége,
hibaelhárítás.
¾ A zsírzó csavar használata fontos, mert ezzel óvjuk a szerszámot a kopás
ellen, így növeljük az élettartamát.
¾ A FELCO 820 elektromos metszőollóhoz tartozó koffer tartalmazza a
karbantartáshoz szükséges nélkülözhetetlen szerszámokat.
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Kétségtelen, hogy a FELCO által kifejlesztett legújabb termék sokkal több, mint egy
egyszerű elektromos metszőolló. Az új FELCO 820 egy komplett vágási rendszer, egy
forradalmi megoldás, amely alapjaiban változtatja meg az elektromos metszőollók
piacát.

A FELCO 820 erősségei
Az új FELCO 820 metszőolló előnyei:
• teljesítmény,
• gyorsaság,
• ergonomia,
• hatékonyság,
• megbízhatóság.
Vékony, ergonomikus, könnyű hátizsák.
Forradalmi akkumulátor technológia.
SWISS MADE … minőség.
A FELCO 820 koffer tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•

1 db FELCO 820-HP készülék amely, fa, szőlő, kerti növények metszésére
alkalmas
1 db FELCO 880 POWERPACK (hátizsák, egy akkumulátor, akkumulátortöltő,
vezérlő doboz, használati útmutató, kábel, tartó táska)
1 db FELCO 903 fenőkő
1 db FELCO 980 spray
1 db FELCO 991 zsírzó
10 db biztosító gyűrű
1 db FELCO 820-HP használati útmutató
1 db FELCO 880 POWERPACK használati útmutató
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Az elektromos metszőolló házi karbantartása
•
•
•
•
•
•

A vágófejek megtisztítása.
A készülék házának megtisztítása.
A vágófejek napi zsírzása.
Naponkénti illetve szükség szerinti élezés.
A vágópenge és az ellenpenge távolságának rendszeres beállítása.
A vágópenge és az ellenpenge szükség szerinti cseréje.

Évenkénti karbantartás
9 400’000 vágás
vagy
9 1 x évente

