Green
Oksakäärid ja -lõikurid, käsisaed,
korjamis- ja lõikekäärid,
silmastamis- ja pookimisnoad,
eritooted, hooldusvahendid ja
lisatarvikud.

Ainulaadne, aastast 1945

2

G

reen. FELCO "Green" aiatööriistade sari pakub laias valikus aiatööriistu nii professionaalidele
kui ka hobiaednikele olenemata nende töövaldkonnast.
Sarja valikus on tööriistu viinamarjakasvatajatele, puukoolidele, lillekasvatajatele, haljastajatele
kui ka hobiaednikele. Tootevalikus on ka kabjalõikurid, mis on populaarsed just kitse- ja lambakasvatajate seas.
"Green" sarja valikus on oksakäärid, oksalõikurid, käsisaed, käärid korjamistöödeks ja taimede
kärpimiseks ning silmastamis- ja pookimisnoad. Valikus on tööriistu nii vasakukäelistele kui ka
paremakäelistele.

3

4

OKSAKÄÄRID

Töökindlad, mugavad ja hästi käesistuvad oksakäärid ka kõige
nõudlikumatele aednikele.

Mudelid igapäevasteks lõiketöödeks
Mugavad, kerged ja erakordse lõiketäpsusega oksakäärid.
Sobivad ideaalselt hobiaednikele.

FELCO 160S

Mudel väikesele käele
Kerge ja kompaktne. Ideaalne väikesele ja keskmise
suurusega käele. Kaardus lõiketera.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

6

8
FELCO. Toodetud Šveitsis.
US: PATENDI NR US D584,121 S,
AU ja CN: PATENTEERITUD

FELCO 160L

Mudel suurele käele
Kerge, ideaalne suurele käele. Kaardus lõiketera.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

8
FELCO. Toodetud Šveitsis.
US: PATENDI NR US D584,121 S,
AU ja CN: PATENTEERITUD

OKSAKÄÄRID

6

5

Põhikollektsioon
Põhikollektsioon
Universaalsed
ja täpsed oksakäärid erinevateks lõiketöödeks. Sirge lõiketera võimaldab mugavalt ja
Põhikollektsioon
Universaalsed
ja oksakääre
täpsed oksakäärid
erinevateks
lõiketöödeks. Sirge lõiketera võimaldab mugavalt ja
kergelt kasutada
nii vasakukui ka paremakäelistel.
Universaalsed
ja oksakääre
täpsed oksakäärid
erinevateks
lõiketöödeks. Sirge lõiketera võimaldab mugavalt ja
kergelt kasutada
nii vasakukui ka paremakäelistel.
kergelt kasutada oksakääre nii vasaku- kui ka paremakäelistel.
FELCO 2
FELCO
2 – klassikaline mudel
Kõrge
töökindlus
FELCO
2 poolt
Kõrge
töökindlus
– klassikaline
Professionaalide
tunnustatudmudel
mudel aastast 1948.
A
flagship
model since
1948, recognized
by pruning proKõrge
töökindlus
– klassikaline
mudel
Jäik
lõikepea.
Alasitera
on käepideme
külge
kinnitatud,
fessionals
worldwide.
cutting
head.
Riveted
anvil
A
flagship
model
sinceRigid
1948,
recognized
by
pruning
pro-et
anda
rohkem
jõudu
ja Rigid
stabiilsust.
Suure
tõttu
on
blade.
A
flagship
model
since
1948,cutting
recognized
by
pruning
professionals
worldwide.
head.lõikepea
Riveted
anvil
peenemate
okste(rohkem
vahele
keeruline
ligilkpääseda.
fessionals
worldwide.
Rigid
cutting head.
Riveted anvil
blade.
Tehnilised
andmed
informatsiooni
38):
blade. andmed (rohkem informatsiooni lk 38):
Tehnilised
1 2 3 4 5
Tehnilised
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni lk 38):
1 2 3 4 5

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 4
FELCO
4 – standardne mudel
Kõrge
töökindlus
FELCO
4 poolt
Kõrge
töökindlus
– standardne
mudel
Professionaalide
tunnustatud
mudel aastast 1948.

Simplified
classic model
inspired by
the FELCO 2. Rigid
Kõrge
töökindlus
– standardne
mudel
Jäik lõikepea.
Alasitera
on
käepideme
kinnitatud,
cutting
head.
Riveted
anvil
blade.by thekülge
Simplified
classic
model
inspired
FELCO
2. Rigidet
anda rohkem
jõudu
jaanvil
stabiilsust.
Suure
lõikepea2.tõttu
Simplified
classic
model
inspired
the
FELCO
Rigidon
cutting
head.
Riveted
blade.by
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk 38):
peenemate
okste
vahele
keeruline
ligi
pääseda.
cutting
head.
Riveted
anvil
blade.
Tehnilised
(rohkem informatsiooni lk 38):
1 2 andmed
5
Tehnilised
(rohkem informatsiooni lk 38):
1 2 andmed
5
1 2 5

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 5
FELCO
5
Kõrge
töökindlus
FELCO
5
Kõrge
töökindlus

Kõige lihtsam
mudel terasest käepidemetega.
Kõrge
töökindlus

6
6
6

Kõige lihtsam
mudel terasest
käepidemetega.
Puudub
põrutusvastane
padi ja
hammastratas
Kõige
lihtsam
mudel terasest
käepidemetega.
Puudub
põrutusvastane
padi ja
hammastratas
lõiketera
reguleerimiseks.
Puudub
lõiketerapõrutusvastane
reguleerimiseks.padi ja hammastratas
lõiketera reguleerimiseks.

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

Põhikollektsioon
Universaalsed ja täpsed oksakäärid erinevateks lõiketöödeks. Sirge lõiketera võimaldab mugavalt ja
kergelt kasutada oksakääre nii vasaku- kui ka paremakäelistel.

FELCO 11
FELCO
2 – klassikaline, uue põlvkonna mudel
Kõrge
töökindlus

Kõrge töökindlus
–mis
klassikaline
mudel
Klassikaline
mudel,
onthe
inspireeritud
Classic model
inspired
by
FELCO 2. mudelist
TaperingFELCO
cutting
2.
Kitsenev
lõikepea.
Lihtsasti
vahetatava
keermega
alasi.
head.
Easy
to
change
screw-mounted
anvil
blade.
A flagship model since 1948, recognized
by
pruning proSobivad
okste
lõikamiseks.
lõiketera
fessionalstihedamate
worldwide.
Rigid
cutting head.
Riveted
anvil on
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk Õhem
38):
blade. lõikega.
täpsema
1 2 3 4 5
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

1

2

3

4

5

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

hikollektsioon
Põhikollektsioon

versaalsed jaUniversaalsed
täpsed oksakäärid
ja täpsed
erinevateks
oksakäärid
lõiketöödeks.
erinevateks
Sirge
lõiketöödeks.
lõiketera võimaldab
Sirge lõiketera
mugavalt
võimaldab
ja
mugavalt ja
gelt kasutadakergelt
oksakääre
kasutada
nii vasakuoksakääre
kui kaniiparemakäelistel.
vasaku- kui ka paremakäelistel.

FELCO 31
4 – alasi-tüüpi käärid
FELCO
2
Kõrge
töökindlus

FELCO 2

standardne mudel
Kõrge töökindlus –Kõrge
klassikaline
töökindlus
mudel
– klassikaline

Kuivanud
ja jämedate
okste
lõikamiseks.
Kaardus
ja
Anvil
model.
The angled
blade
facilitates wood
penetration.
mõlemalt
poolt
teritatud
lõiketera
lihtsustab
ning
Simplified
classic
model
inspired
by
the
FELCO
2. Rigid
A flagship model since
A
flagship
1948, andmed
recognized
model
since
by1948,
pruning
recognized
probylõiketöid
pruning
proTehnilised
(rohkem
informatsiooni
lk 38):
suuremate
okste
lõikamine
on
paljuhead.
lihtsam.
cutting
Riveted
anvil
fessionals worldwide.
fessionals
Rigidhead.
cutting
worldwide.
head.
Riveted
Rigidblade.
cutting
anvil
Riveted anvil
5
Sobivad
mõlema
käega kasutamiseks.
blade.
blade.
Tehnilised
andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

Tehnilised andmed (rohkem
Tehnilised
(rohkem
lk 38): informatsiooni lk 38):
1 informatsiooni
2 andmed
5

1

2

3

FELCO 4

4

15

2

3

4

5

FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO. Toodetud Šveitsis.FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 5
4

töökindlus
Kõrge töökindlus –Kõrge
standardne
mudel
– standardne mudel
Simplified classic model
Simplified
classic
by
the
model
FELCO
inspired
2.käepidemetega.
Rigid
by the FELCO 2. Rigid
Kõigeinspired
lihtsam
mudel
terasest
cutting head. Riveted
cutting
anvil head.
blade.
Riveted anvil
blade.
Puudub
põrutusvastane
padi
ja hammastratas
lõiketera
reguleerimiseks.
Tehnilised andmed (rohkem
Tehnilised
informatsiooni
andmed (rohkem
lk 38): informatsiooni lk 38):
2

5

1

2

5
FELCO. Toodetud Šveitsis.FELCO. Toodetud Šveitsis.

OKSAKÄÄRID

1
6

7

FELCO 5

FELCO 5

Kõrge töökindlus Kõrge töökindlus
Kõige lihtsam mudelKõige
terasest
lihtsam
käepidemetega.
mudel terasest käepidemetega.
Puudub põrutusvastane
Puudub
padipõrutusvastane
ja hammastratas
padi ja hammastratas
lõiketera reguleerimiseks.
lõiketera reguleerimiseks.
6

FELCO. Toodetud Šveitsis.FELCO. Toodetud Šveitsis.

Ergonoomilised mudelid
Ergonoomilised mudelid
Ergonoomilised
oksakäärid
nii parema- kui ka vasakukäelistele. Sobilikud nii suurele-, keskmiseleErgonoomilised
mudelid
Ergonoomilised
oksakäärid
kui ka väiksemale
käele. nii parema- kui ka vasakukäelistele. Sobilikud nii suurele-, keskmiseleErgonoomilised
oksakäärid
nii parema- kui ka vasakukäelistele. Sobilikud nii suurele-, keskmiselekui
ka väiksemale
käele.
Vähendab
lõikamisel
füüsilist pingutust vältimaks tentoniidi teket. Osadel mudelitel on pöörlev
kui
ka
väiksemale
käele.
Vähendab
lõikamisel
füüsilist
vältimaksjatentoniidi
Osadel mudelitel on pöörlev
käepide, mis
vähendab
veelgipingutust
füüsilist pingutust
parandabteket.
kasutusmugavust.
Vähendab
lõikamisel
füüsilist
vältimaksjatentoniidi
Osadel mudelitel on pöörlev
käepide, mis
vähendab
veelgipingutust
füüsilist pingutust
parandabteket.
kasutusmugavust.
käepide, mis vähendab veelgi füüsilist pingutust ja parandab kasutusmugavust.

FELCO 6
FELCOtöökindlus
6
Kõrgeim
– ergonoomiline – kompaktne
FELCO
6
Kõrgeim töökindlus
– ergonoomiline – kompaktne

Kerge,
kompaktne
mudel,
sobib
keskmise suurusega
Light,
compact
model,
for average-sized
hands.
Kõrgeim
töökindlus
– ideal
ergonoomiline
– kompaktne
käele.
Kaardus
lõiketera.
Angledcompact
cutting head.
Light,
model,
ideal for average-sized hands.
Kõige
väiksema
lõikepeaga
mudel.
Väga
täpsehands.
lõikega.
Light, compact
model,
ideal
for average-sized
Angled
cutting
head.
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk 38):
Angled cutting
head.
Maksimaalse
jõuõlaefektiga.
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
8
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
8
1 2 3 4 5 8

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 7
FELCOtöökindlus
7
Kõrgeim
– ergonoomiline
FELCO
7 oksakäärid.
Kõrgeim
töökindlus
– ergonoomiline
Eriti
töökindlad
Käepide on liikuv, mis

High-performance
model.
Revolving handle spreads the
Kõrgeim töökindlus
– ergonoomiline
lihtsustab
tunduvalt
järjepidevat
lõiketööd.
effort of cutting.
Recommended
for intensive
professional
High-performance
model.
Revolving
handleSobivad
spreads
the
ideaalselt
pikalt ja
järjepidevalt
lõiketöödega
tegelevale
pruning.
Angled
cutting
head.
High-performance
model.
Revolving
handle spreads
the
effort
of cutting.
Recommended
for intensive
professional
effort of cutting.
Recommended
for intensive
aednikule.
Kaardus
lõiketera.
pruning.
Angled
cutting
head.
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk 38): professional
pruning. Angled
cutting head.
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
7 8
Tehnilised
andmed
lk 38):
1 2 3 4(rohkem
5 informatsiooni
7 8
1 2 3 4 5 7 8

8
8
8

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 8
FELCO
8
Kõrgeim töökindlus
– ergonoomiline
FELCO
8 teradega
Kõrgeimliikuvate
töökindlus
– ergonoomiline
Vaheliti
ergonoomilised oksakäärid.

Leading-edge
ergonomic
design model. Angled cutting
Kõrgeimlõiketera.
töökindlus
– ergonoomiline
Kaardus
head.
Leading-edge
ergonomic design model. Angled cutting
Sobivad
nt.
marjapõõsaste
lõikamiseks.
Allapoole
kaardus
Leading-edge
ergonomic
design
model.
Angled cutting
head.
Tehnilised
andmed
(rohkem informatsiooni
lk 38):
head. mis ei kurna madalalt lõigates lihaseid.
lõiketera,
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
8
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):
1 2 3 4 5 8
1 2 3 4 5 8

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 9
FELCOtöökindlus
9
Kõrgeim
– ergonoomiline –
FELCO
9
Kõrgeim
töökindlus
– ergonoomiline –
vasakukäelistele
Kõrgeim töökindlus – ergonoomiline –

vasakukäelistele
Vaheliti liikuvate
teradegadesign
ergonoomilised
lõikekäärid
Leading-edge
ergonomic
model, especially
devasakukäelistele
vasakukäelistele.
Kaardus
lõiketera.
signed
for left-handers.
Angled
cutting
Leading-edge
ergonomic
design
model,head.
especially deLeading-edge
ergonomic
designcutting
model,
especially designed
forandmed
left-handers.
Tehnilised
(rohkemAngled
informatsiooni
lkhead.
38):
signed for left-handers. Angled cutting head.
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
8
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):
1 2 3 4 5 8
1 2 3 4 5 8

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 10
FELCOtöökindlus
10 – ergononoomiline –
Kõrgeim
FELCO
10 – ergononoomiline –
Kõrgeim
töökindlus
vasakukäelistele

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

OKSAKÄÄRID
OKSAKÄÄRID
OKSAKÄÄRID
OKSAKÄÄRID

Kõrgeim töökindlus – ergononoomiline –

vasakukäelistele
Kvaliteetsed
ja töökindlad
osakääridadapted
vasakukäelistele.
High
performance
model especially
for
vasakukäelistele
Käepide
on users.
liikuv, mis
lihtsustab
tunduvalt
järjepidevat
left-handed
Revolving
handle
spreads
the effort of
High
performance
model
especially
adapted
for
cutting.
Recommended
forespecially
intensive
professional
pruning.
lõiketööd
kergendades
pinget
– koguadapted
energiafor
läheb
High
performance
left-handed
users. model
Revolving
handle
spreads
the
effort
of
Angled
head.
left-handed
users.
Revolving
handle
spreads the
effort
of
lõikeks.cutting
Sobivad
monotoonse
töö tegemiseks.
Kaardus
cutting.
Recommended
for intensive
professional
pruning.
cutting.
Recommended
intensive professional
pruning.
Angled
cutting
head.
lõiketera.
Tehnilised
andmed
(rohkemfor
informatsiooni
lk 38):
Angled cutting head.
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
7 8
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):
1 2 3 4 5 7 8
1 2 3 4 5 7 8

9
9
9

FELCO 12
FELCOtöökindlus
12 – ergonoomiline – kompaktne
Kõrgeim

Kõrgeim
töökindlus
– ergonoomiline –Käepide
kompaktne
Töökindlad
ja kompaktsed
on liikuv,
High-performance
compactoksakäärid.
model. Revolving handle
FELCO
12tunduvalt
mis lihtsustab
järjepidevat
lõiketööd.
Sobivad
High-performance
compact
model.
Revolving
handle
spreads
the effort
of
cutting.
Recommended
for
intensive
Kõrgeim
töökindlus
–Suitable
ergonoomiline
– kompaktne
spreads
effort
cutting.
Recommended
for
intensive
ideaalseltthe
pikalt
ja of
järjepidevalt
lõiketöödega
tegelevale
professional
pruning.
for
average-sized
hands.
professional
pruning.
Suitable
for average-sized
hands.
aednikule.andmed
Kaardus
lõiketera.
High-performance
compact
model.
Revolving
Tehnilised
(rohkem
informatsiooni
lk 38): handle
Sobilikudthe
keskmise
käele. lk 38): for intensive
spreads
effort ofsuurusega
cutting.
Recommended
Tehnilised
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
7 8
professional
pruning.
for
Sobivad
kui ka5Suitable
kahe
lõikamiseks. hands.
1 2 nii3ühe
4
7 käega
8 average-sized
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

1

2

3

4

5

7

8

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 13
FELCOtöökindlus
13 – nii vasaku- kui ka
Kõrgeim

Kõrgeim
töökindlus – nii vasaku- kui ka
paremakäelistele
FELCO
13
paremakäelistele
Mitmeotstarbelised
varrega kui
oksakäärid
suurema
Multipurpose
modelpikema
with
left-hand
which
Kõrgeim töökindlus
– niiextra-long
vasakuka handle
lõikeläbimõõduga
okste
lõikamiseks
(vähendab
25%
Multipurpose
model
with
extra-long
left-hand
handle
which
can be used with
both
hands
for cutting
branches
with
larparemakäelistele
tööjõuvajadust
). both
can
be used with
hands
cutting branches with larger diameters
(25%
less
effortforrequired).
ger diameters (25% less effort required).

Sobivad
nii
ühe
kui
ka
kahe
käega lõikamiseks.
Multipurpose
model
with
extra-long
left-hand
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk 38): handle which
can be used
with both hands
for cutting
branches with larTehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
8 9
ger
1 diameters
2 3 (25%
4 less
5 effort
8 required).
9

Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

1

2

3

4

5

8

9

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 16
FELCOtöökindlus
16 – ergonoomiline –
Kõrgeim
Kõrgeim
töökindlus
– ergonoomiline –
kompaktne
– vasakukäelistele
kompaktne – vasakukäelistele

FELCO
16
Kerged
ja kompaktsed
oksakäärid
vasakukäelistele.
Light, compact
model, especially
designed
for left-handers.
Kõrgeim
töökindlus
– especially
ergonoomiline
– for head.
Sobilikud
keskmise
suurusega
Kaardus
lõiketera.
Light,
compact
model,
designed
left-handers.
Ideal for
average-sized
hands. käele.
Angled
cutting
kompaktne
–
vasakukäelistele
Sobivad
ühe kui ka kahe
käega
lõikamiseks.
Ideal for nii
average-sized
hands.
Angled
cutting head.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):
Light, compact
model, especially
designed
Tehnilised
lk 38):for left-handers.
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
8
Ideal
1 for
2 average-sized
3 4 5 hands.
8 Angled cutting head.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 38):

1

2

3

4

5

8
FELCO. Toodetud Šveitsis.
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10
10
10

FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 17
FELCOtöökindlus
17 – ergonoomiline –
Kõrgeim
kompaktne
– vasakukäelistele
Kõrgeim
töökindlus
– ergonoomiline –

kompaktneja– kompaktsed
vasakukäelistele
Töökindlad
keskmise
High-performance compactoksakäärid
model especially
adapted for
suurusega
käele
vasakukäelistele.
Käepideadapted
on effort
liikuv,for
left-handed users.jacompact
Revolving
handle
spreads
the
of
High-performance
model
especially
mis
lihtsustab
tunduvalt
järjepidevat
Sobivad
cutting.
Recommended
for
intensive
professional
pruning.
left-handed
users.
Revolving
handle lõiketööd.
spreads the
effort
of
SuitableRecommended
forpikalt
average-sized
ideaalselt
ja järjepidevalt
lõiketöödega
tegelevale
cutting.
for hands.
intensive
professional
pruning.
Suitable for
average-sized
hands. lk 38):
aednikule.
Tehnilised
andmed
(rohkem informatsiooni
Tehnilised
lk 38):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
7 8

2

3

4

5

7

8
FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

OKSAKÄÄRID
OKSAKÄÄRID

1

11
11

12

PIKA
VARREGA
OKSALÕIKURID
PIKA
VARREGA
OKSALÕIKURID
Mugavad oksalõikurid kahe käega kasutamiseks, mis lihtsustavad
Mugavad
oksalõikurid
käega kasutamiseks,
okste lõikamist
raskestikahe
ligipääsetavates
kohtades.mis lihtsustavad
okste lõikamist raskesti ligipääsetavates kohtades.

Karastatud alumiiniumist mudelid
Karastatud alumiiniumist mudelid

Vastupidavad oksalõikurid on sobivad puuokste, põõsaste ja viinamarjaokste lõikamiseks.
Vastupidavad oksalõikurid on sobivad puuokste, põõsaste ja viinamarjaokste lõikamiseks.

FELCO 22
FELCO
22
Varre pikkus
84 cm

Varre
pikkus 84
cm on laia avanemisega ja on
Vastupidavad
lõiketerad

The powerful cutting head, featuring a large opening is atkinnitatud
väga
vastupidavatele
karastatud
alumiiniumist
The
powerful
cutting
head,forged
featuring
a largehandles.
opening is attached
to high-resistance
aluminum
käepidemetele.
Sobivad haljastajatele.
tached
to high-resistance
forged aluminum handles.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):
Tehnilised
(rohkem informatsiooni lk 40):
1 6 andmed
7

1

6

7

FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

Alumiiniumist mudelid
Alumiiniumist mudelid

FELCO 200A-40
FELCO
200A-40
Varre pikkus
40 cm – sirge lõiketera
Varre pikkus 40 cm – sirge lõiketera

Sirge lõiketera. Tööriista kogupikkus: 40 cm.

Sirge lõiketera.
kogupikkus: lk4040):
cm.
Tehnilised
andmedTööriista
(rohkem informatsiooni
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk
40):
1 6 7 8 10
1

6
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FELCO. Toodetud Šveitsis.
FELCO. Toodetud Šveitsis.

OKSAKLÕIKURID
OKSAKLÕIKURID

Karastatud terasest mudelid on tuntud alumiinumist käepidemete, tööriista kerguse ja
Karastatud
terasest mudelid
on tuntud
alumiinumist käepidemete, tööriista kerguse ja
kergesti vahetatavate
varuosade
poolest.
kergesti vahetatavate varuosade poolest.
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FELCO 200A-50
Varre pikkus 50 cm – sirge lõiketera
Sirge lõiketera. Tööriista kogupikkus: 50 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

1

6

7

8 10
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 200A-60
Varre pikkus 60 cm – sirge lõiketera
Sirge lõiketera. Tööriista kogupikkus: 60 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

1

6

7

8 10
FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 210A-50
Varre pikkus 50 cm – kaardus lõiketera
Kaardus lõiketera. Tööriista kogupikkus: 50 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

2

6

7

8 10
FELCO. Toodetud Šveitsis.
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FELCO 210A-60
Varre pikkus 60 cm – kaardus lõiketera
Kaardus lõiketera. Tööriista kogupikkus 60 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

2

6

7

8 10
FELCO. Toodetud Šveitsis.

"Karboonist" mudelid
Karboonkattest käepidemetega mudelid ka kõige nõudlikumatele kasutajatele. Ühendatud on
kaks kõrgtehnoloogilist materjali, karboon ja sepistatud alumiinium, mille tulemuseks on
erakordselt kerged ja vastupidavad oksakäärid.

FELCO 200C-60
Varre pikkus 60 cm – sirge lõiketera.
Sirge lõiketera. Tööriista kogupikkus: 60 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

1

6

7

9 10
FELCO. Toodetud Šveitsis.
PATENTEERITUD
SÜSINIKUGAALUMIINIUM (US:
PATENDI NR US 7,654,005 B2,
teistes riikides: KINNITAMISEL)

OKSALÕIKURID

FELCO 210C-60
Varre pikkus 60 cm – kaardus lõiketera
Kaardus lõiketera. Tööriista kogupikkus: 60 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

2

6

7

9 10
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FELCO. Toodetud Šveitsis.
PATENTEERITUD SÜSINIKUGA
ALUMIINIUM (US: PATENDI NR
US 7,654,005 B2,
teistes riikides: KINNITAMISEL)

"Nukk-toega" mudelid
Nukk-tugi hõlbustab töö tegemist. Mudelid sobivad kasutamiseks
intensiivsetel lõiketöödel, mille lõikediameeter on suurem kui 40 mm.

FELCO 220
Varre pikkus – 80 cm
Vaheliti liikuvate teradega
Vaheliti liikuvad terad võimaldavad puhast ja täpset lõiget
ja lihtsustavad tiheda kasvuga okste lõikamist.
Varre kogupikkus: 80 cm.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

2

5

7

8

FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 230
Sirge alasi – varre pikkus 80 cm – lihtne ligipääs
okstele
Sirge alasi võimaldab kergelt lõigata
kuivanud ja jämedaid oksi.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

3

5

8

FELCO. Toodetud Šveitsis.

FELCO 231
Kaardus alasi – varre pikkus 80 cm –
lihtustatud lõiketööd
Tänu kaardus alasile püsib lõigatud oks lõiketera
keskteljel. Seest õõnsad lõiketerad lihtsustavad lõiketöid
tänu oma kergusele.
16

Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 40):

4

5

8

FELCO. Toodetud Šveitsis.
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FELCO 600, 611, 621, 630, 640:
- FELCO. Disainitud Šveitsis
- Toodetud Lõuna-Koreas
- FELCO kvaliteedigarantii

18

KÄSISAED

KÄSISAED
Käsisaed
võimaldavad teha kiire, puhta, täpse ja suure
KÄSISAED
Käsisaed
võimaldavad
kiire, puhta,
täpse ja tugevad
suure
läbimõõduga
lõiketöid.teha
Käsisaed
on erakordselt
Käsisaed
võimaldavad
teha
kiire, puhta,
täpse ja suure ja
läbimõõduga
lõiketöid.
Käsisaed
on
erakordselt
tugevad
ja
töökindlad
tänu
soolvees
karastatud
terasele (toodetud
läbimõõduga
lõiketöid.
Käsisaed
on erakordselt
tugevad ja
töökindlad
tänu soolvees karastatud terasele (toodetud
Lõuna-Koreas).
töökindlad
tänu soolvees karastatud terasele (toodetud
Lõuna-Koreas).
Lõuna-Koreas).

FELCO 600
FELCO
600
Kokkupandav
käsisaag – lõiketera 16 cm
FELCO
600
Kokkupandav
käsisaag – lõiketera 16 cm

Folding pull-stroke
pruning– saws,
very16practical
Kokkupandav
käsisaag
lõiketera
cm in that they

Kokkupandav
on väga
praktiline
– boast
kanna
kasvõi
can
be kept
in käsisaag
yourpruning
pocket.
The blade
excepFolding
pull-stroke
saws,
very teeth
practical
in that
they
taskus!
Lõiketera
vastupidavad
ja
töökindlad
Folding
pull-stroke
pruning
saws,
very
practical
in that
they
tional
andhambad
durability
thanks
to teeth
the additional
imcan
bestrength
kept
in your
pocket.on
The
blade
boast
excepcan
kept in karastatud
your
pocket.terasele.
The
blade
boast exceppulse
treatment.
tänube
soolvees
tional
strength
and durability
thanks
to teeth
the additional
imtional
and durability thanks to the additional impulse strength
treatment.
Tehnilised
andmed (rohkem informatsiooni lk 42):
pulse treatment.
Tehnilised
andmed
lk 42):
1 2 3 4(rohkem
6 informatsiooni
7
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 42):
1 2 3 4 6 7
1 2 3 4 6 7

FELCO. Disainitud Šveitsis.
ToodetudDisainitud
Lõuna-Koreas.
FELCO
FELCO.
Šveitsis.
kvaliteedigarantii
PATENDI
NR:
ToodetudDisainitud
Lõuna-Koreas.
FELCO
FELCO.
Šveitsis.
US
D500,240
S
kvaliteedigarantii
PATENDI
NR:
Toodetud
Lõuna-Koreas.
FELCO
US D500,240 S PATENDI NR:
kvaliteedigarantii
US D500,240 S

FELCO 621
FELCO
621
Kokkupandav
käsisaag eemaldatava vööaasaga –
FELCO
621
Kokkupandav
käsisaag eemaldatava vööaasaga –

lõiketera 24 cm
Kokkupandav käsisaag eemaldatava vööaasaga –
lõiketera 24 cm
Pull-stroke
lõiketera 24pruning
cm saws featuring a sheath for right- or
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FELCO. Disainitud Šveitsis.
Toodetud
Lõuna-Koreas.
FELCO. Disainitud
Šveitsis.
FELCO kvaliteedigarantii.
Toodetud
Lõuna-Koreas.
FELCO.
Disainitud
Šveitsis.
PATENDI
NR: US D500,656 S
FELCO kvaliteedigarantii.
Toodetud
Lõuna-Koreas.
PATENDI
NR: US D500,656 S
FELCO
kvaliteedigarantii.
PATENDI NR: US D500,656 S

KÄSISAED
KÄSISAED
KÄSISAED

Käsisaed onpruning
kasutamiseks
niibelt
vasakukui kafor right- or
left-handers
with
detachable
loop.
Pull-stroke
saws featuring
a sheath
paremakäelistele.
vööaas,
millega
on or
Pull-stroke
pruningEemaldatav
saws featuring
a sheath
for right-

left-handers
with (rohkem
detachable
belt loop.lk 42):
Tehnilised
andmed
informatsiooni
left-handers
detachable
belt loop.
võimalik saagwith
kinnitada
kas käe-,
jala või vöö külge.
Tehnilised
andmed
(rohkem
informatsiooni
lk 42):
1 2 3 4 5 6 8
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 42):
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FELCO 611
FELCO–611
Käsisaag
lõiketera 33 cm

Käsisaag – lõiketera
33 cm
Kasutamiseks
nii vasakukui ka paremakäelistele.
Pull-stroke pruning
saws featuring
a sheath for right- or
Eemaldatav
vööaas,
millega
on
saag
Pull-stroke
saws
featuring
a sheath
forkinnitada
right- or
left-handerspruning
with detachable
beltvõimalik
loop.
left-handers
kas
käe-, jalawith
või detachable
vöö külge. belt loop.
Tehnilised andmed (rohkem informatsiooni lk 42):
Tehnilised
lk 42):
1 2 andmed
3 4(rohkem
5 informatsiooni
6 8
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FELCO. Disainitud Šveitsis.
Toodetud
Lõuna-Koreas
FELCO
FELCO. Disainitud
Šveitsis.
kvaliteedigarantii
PATENDI
NR:
Toodetud
Lõuna-Koreas
FELCO
US D500,656 S PATENDI NR:
kvaliteedigarantii
US D500,656 S

Professionaalsed tööriistad
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KORJE- JA LÕIKEKÄÄRID

FELCO korje- ja lõikekäärid on mõeldud viinamarjade, lillede ja puuviljade
korjamiseks ning okste ja võrsete kärpimiseks. Need väikesed ja väga kerged käärid
on roostevabast terasest. Käärid on mugavad, kergesti käsitletavad ja vastupidavad
(toodetud Itaalias).

FELCO 300
Puhas lõige
Korje- ja lõikekäärid. Lõiketera on roostevabast
terasest.

Toodetud Itaalias

FELCO 310
Viinamarjade korjamiseks

Toodetud Itaalias

KORJE- JA LÕIKEKÄÄRID

Kahe pikema lõiketeraga, mis tagab kerge
ligipääsetavuse viinamarjadele.
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SILMASTAMIS- JA POOKIMISNOAD

Noad on toodetud Šveitsis FELCO ja SA VICTORINOX ühisel koostööl.
Need noad on ette nähtud täitma kõiki silmastamis- ja pookimistöid aedades
ja kasvandustes. Sobivad kasutamiseks ka lillepoodides kimpude
valmistamisel.

3.90 10
Võrsete lõikamiseks, ei kahjusta koort
Võrsete lõikamiseks koort kahjustamata. Väike ja
vastupidav. Käepide on kaetud punase nailoniga.
Roostevabast terasest lõiketera, mis on terav vaid
ühelt küljelt. Tera pikkus: 51 mm. Paremakäelistele.
Sobivad noorte viljapuude, roosipõõsaste ja
viinamarjaokste lõikamiseks.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis (Šveitsis ei müüda
FELCO tootena)

3.90 20
Väikese ja vastupidava sirge lõiketeraga silamastamisja pookimisnuga sirge lõiketeraga, mis on otsast veidi
kõverdatud. Noa tera on valmistatud roostevabast
terasest ja avamissälk on tera ühel küljel.
Paremakäelistele, 57 mm lõiketera. Mitmeotstarbeline
nuga, mis sobib punumistöödeks kui ka erinevateks
pookimistöödeks.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis (Šveitsis ei müüda
FELCO tootena)

SILMASTAMIS- JA POOKIMISNOAD

Silmastamis- ja pookimisnuga

25

3.90 40
Pookimisnuga, mille tera ühel küljel on avamissälk
Väike ja vastupidav pookimisnuga sirge lõiketeraga,
mis on otsast veidi kõverdatud. Noa tera on valmistatud
roostevabast terasest ja avamissälk on tera ühel küljel.
Paremakäelistele, 44 mm.
Sobilik viljapuude, rooside ja viinapuude
pookimistöödeks.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis (Šveitsis ei müüda
FELCO tootena)

3.90 50
Sirge lõiketeraga silmastamis- ja pookimisnuga
Väike ja vastupidav sirge lõiketeraga nuga. Käepide
on kaetud punase nailoniga. Noa tera on valmistatud
roostevabast terasest ja avamissälk on tera ühel küljel.
Paremakäelistele. Lõiketera pikkus 57 mm.
Sobilik pookimistöödeks või kasutamiseks pistikute
paljundamisel.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis (Šveitsis ei müüda
FELCO tootena)

3.90 60
Silmastamis- ja pookimisnuga
Väike vastupidav silmastamis- ja pookimisnuga. Punane
nailonkattega käepide. Noa tera on valmistatud
roostevabast terasest ja avamissälk on tera ühel küljel.
Paremakäelistele. Lõiketera pikkus 57 mm.

26

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis (Šveitsis ei müüda
FELCO tootena)

3.91 10
Mitmeotstarbeline taskunuga
Universaalne taskunuga. Punane käepide on valmistatud
nailonist. Messingust korgitseri pikkus 32 mm.
Roostevabast terasest lõiketera pikkus 51 mm.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis

1.92 00
Silmastamis- ja pookimisnuga
Keskmise suurusega silmastamis- ja pookimisnuga.
Lehtpuust valmistatud käepide messingust voodriga.
Kõverdatud noatera on valmistatud roostevabast terasest
ja avamissälk on tera ühel küljel. Paremakäelistele.
Lõiketera pikkus 70 mm.
Sobib punumis- kui ka erinevateks pookimistöödeks.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis

Silmastamis- ja pookimisnuga laia lõiketeraga
Laia lõiketeraga suur ja vastupidav silmastamis- ja
pookimisnuga. Lehtpuust valmistatud käepide messingust
voodriga. Kõverdatud noatera on valmistatud roostevabast
terasest ja avamissälk on tera ühel küljel.
Paremakäelistele. Lõiketera pikkus 70 mm.
Sobib punumis- kui ka erinevateks pookimistöödeks.

Victorinox toodang
Toodetud Šveitsis

SILMASTAMIS- JA POOKIMISNOAD

1.93 00
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ERITOOTED "GREEN"

FELCO pakub lahendusi spetsiifilistele töödele, milleks on
pihustamine, rooside lõikamine ja korjamine, lammaste ja
kitsede kapjade lõikamine.

Oksakäärid lillede lõikamiseks

FELCO 100
Rooside lõikamiseks ja korjamiseks
Alumiimiumist lõiketeradega oksakäärid rooside
lõikamiseks. Pärast lõikamist jäävad käärid roosivart
hoidma kergendades roosikasvanduses korjamistöid.
Lõikepead saab seadistada poolavatud asetusse.
FELCO. Toodetud Šveitsis

FELCO 4C&H
Erinevate lillede ja rooside lõikamiseks ning
korjamiseks
230g/8.1o z.

FELCO. Toodetud Šveitsis

ERITOOTED "GREEN"

Sünteetilisest materjalist alasitera. "Lõika ja tõsta"
lahendus lillede lõikamiseks ja nende korjamiseks ilma,
et need vahepeal maha kukuksid.
Lõikepead saab seadistada poolavatud asetusse.

29

Oksakäärid käsipritsiga

FELCO 19
FELCO 8 oksakäärid koos pihustiga
Oksakäärid koos pihustiga, mis on sünkroniseeritud
tera lukustussüsteemiga ja pihustab samaaegselt kui
lõikad. Käsipritsi survemahuti maht on 1 l. Kaardus
lõiketera.
FELCO. Toodetud Šveitsis

Kabja lõikur
Koostöös lammaste ja kitsede kasvatajatega on disainitud ja toodetud FELCO kabjalõikurid, mis
lihtsustavad märgatavalt kapjade lõikamist ja töö on palju tulemuslikum. Mõlemad terad on kaetud
ksünalaasiga, mis kaitseb kapja infektsioonide eest. Ergonoomiline käepide säästab kätt, rannet
ja liigeseid väsimuse eest.

FELCO 50
Kabja lõikur
Pöörlev käepide vähendab jõupingutust. Ideaalsed
intensiivseks kapjade lõikamiseks.
FELCO. Toodetud Šveitsis

30

FELCO 51
Kabja lõikur

FELCO. Toodetud Šveitsis

ERITOOTED "GREEN"

Mõlemad käepidemed on tugevalt fikseeritud, mis
muudab need väga vastupidavaks ja tööriista on kergem
käes hoida.

31
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TÖÖSTUSLIKUD LÕIKEKÄÄRID "INDUSTRIAL"

Universaalsed lõikekäärid
Universaalsed lõikekäärid erinevateks floristika, käsitöö- ja kodusteks lõiketöödeks.

FELCO CP
Universaalsed lõikekäärid
Kompaktne lõikur võrgu, traatvõrgu, naha, pleki, plastiku,
paberi, pakendite, rihmade ja traadi lõikamiseks.

TÖÖSTUSLIKUD LÕIKEKÄÄRID "INDUSTRIAL"

FELCO. Toodetud Šveitsis

33
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LISATARVIKUD
FELCO lisatarvikud ja hooldusvahendid on ette nähtud
olemasolevate toodete tõhusamaks ja lihtsamaks kasutamiseks.

Teritusvahendid
Lõiketerade hooldamiseks ja teravustamiseks mõeldud kivid ja teritajad tagavad parima lõike,
pikema eluea ja lihtsustavad lõiketöid.

FELCO 902
Teravustamise kivi
Keskmise ja peene tekstuuriga, kõrge
puhtusastmega korund. Lihtne kasutada, see hoiab
oma kuju ja on ideaalseks kasutamiseks kabjalõikuri
ning kaablikääride teravustamiseks.

FELCO. Disainitud Šveitsis
Toodetud EC,
FELCO kvaliteedigarantii

FELCO 903
Teritaja
FELCO. Toodetud Šveitsis

LISATARVIKUD

Mitmeotstarbeline tööriistade teritaja karastatud
terasest ja kaetud teemantkattega.
Kasutamiseks oksakääride ja kaablikääride
teravustamiseks.

35

Nahast vutlarid
Spetsiaalselt FELCO tööriistadele loodud vutlarid, mis on praktilised ja võimaldavad tööriistu
mugavalt kaasas kanda.

FELCO 910
Nahast vutlar kinnitusklambri ja vööaasaga
Ehtsast nahast vutlar kinnitusklambriga ja
vööaasaga.

Toodetud Ameerika Ühendriikides

FELCO 912
Nahast vutlar kinnitusklambri ja vööaasaga
Ehtsast nahast vutlar kinnitusklambriga ja
vööaasaga, mille küljetaskus on mugav kanda Felco
903 teritajat.

Toodetud Ameerika Ühendriikides

Toodete hooldus
Spetsiaalsed Felco toodetele ette nähtud hooldusvahendid, mida kantakse toodetele väikestes
kogustes, aga annavad tööriistadele maksimaalse jõudluse.

FELCO 980
Sprei
Puhastab, õlitab ja kaitseb rooste eest. Kaitseb
näpujälgede ja tolmu eest. Oksakääride ja
kaablikääride hooldamiseks. Lenduvate
orgaaniliste ühendite vaba (LOÜ).
Maht: 56 ml.
36

Toodetud Šveitsis

FELCO 990
Määre
Toodetud Šveitsis

LISATARVIKUD

Sünteetiline, biolaguneva liitiumi / kaltsiumi baasil
määrdeaine. Tööriista õlitamiseks, et vähendada
hõõrdumist. Veekindel. Oksakääride ja kaablikääride
hooldamiseks.
Maht: 30 g.

37

Klaaskiududega tugevdatud
vastupidavast polümeerkattest
käepidemed.

Komposiitmaterjalist
käepidemed
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6

Kerged, töökindlad ja
vastupidavad tänu spetsiaalsele
alumiiniumile ja sepistamise
meetodile. Eluaegne garantii*.

Sepistatud
alumiiniumist
käepidemed

Pehmendab lõikamisel põrutust,
säästes kätt väsimuse eest.

Põrutusvastane
padi

31
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4

3

FELCO mikromeetriline
reguleerimissüsteem tagab
eluaegse lõikepea optimaalse
reguleerimise tagades puhta ja
täpse lõike.

Mikromeetriline
reguleerimissüsteem
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7

Sooned, mis takistavad mahlast
oksa lõigates teral kokku
kleepuda. Eemaldades mahla ja
purdmaterjali, on lõikamine lihtne
ja aega säästev.

17


6

Mahla sooned

FELCO mudel →
4

2

Kirjeldus

Peenemate juhtmete lõikamine
ilma, et kahjustaks lõiketera.

38

Traadi lõikamine

Toode
2

1

Nr

FELCO TEHNILISED ANDMED

Oksakäärid

5

16
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12








6

FELCO TEHILISED ANDMED

17




160L

9

Käepide vähendab jõupingutusi
kuni 25% ja võimaldab kasutada
tööriista nii ühe kui ka kahe
käega.

Parema- ja
vasakukäelistele

FELCO mudel →



160S

8

Kaardus lõiketera vähendab
lihaste ja luustiku vigastusi,
tagades maksimaalse
kasutusmugavuse.

Kaardus
lõiketera

Kirjeldus

Pöörlev käepide jaotab
lihasapinget ja vähendab
lõikamisel jõupingutust kuni 25%.
Vähendab tendoniiti ja
karpaalkanali sündroomi teket.

Pöörlev käepide

Toode
7

7

Nr

FELCO TEHILISED ANDMED

Oksakäärid

2

4

5

11

31

39

6

5

Võti luku
pingutamiseks

FELCO võti aiakääride luku
pingutamiseks tagab tööriista
pika eluea ning puhta ja täpse
lõike.

Vähendab oluliselt lõikamiseks
vaja minevat jõudu.

Abistav jõud




231

4

Alasiga lõiketeral asetseb oks
lõiketera keskel, mis lihtsustab
lõiketööd. Sobilik tugevate ja
kuivade okste lõikamiseks.

Painutatud
lõiketera alasiga

230










210A-60








210A-50

3

210C-60






200A-60

Lõiketera sirge alasiga
võimaldab ligipääsu tihedalt
kasvavatele okstele ja lihtsustab
lõiketöid. Ideaalne kuivade ja
puitunud okste lõikamiseks.

220


200C-60






200A-50

Alasiga lõiketera

FELCO mudel →









22

2

Lõiketera vähendab töö
tegemisel jõupingutust.

Painutatud
lõiketera

Kirjeldus

Ülitäpne lõiketera ka
kõige nõudlikumate tööde
tegemiseks.

40

Sirge lõiketera

Toode

200A-40

1

Nr

FELCO TEHNILISED ANDMED

Pika varrega oksalõikurid

10

FELCO TEHNILISED ANDMED

Tööriistu saab kohandada
vastavalt kasutusvajadusele.
Valikus on 10 erineva tüübi
ja pikkusega käepidet.
Sirged ja kaardus lõiketerad.

Modulaarsus














210A-60



200C-60








210A-50

9

230


210C-60








200A-60

Kõrgtehnoloogiliselt valmistatud
vastupidavast ja väga kergest
materjalist.

231


220








200A-50

Karboonkattega
käepide

FELCO mudel →









22

8

Kergest ja vastupidavast
materjalist.

Alumiiniumkäepide

Kirjeldus

Põrutusvastased padjad
pehmendavad lõiketööd ja
säästavad käsi ning rannet.

Põrutusvastane
padi

Toode

200A-40

7

Nr

FELCO TEHNILISED ANDMED

Teleskoopkäepide

41

6

5

4

3

Risti asetsevad lõikehambad
sobivad puidu saagimiseks ja
tagavad ohutuse.

Pikk lõiketera tagab optimaalsed
ja mugavad töötingimused
vähendades vibratsiooni.

Egonoomiline ja libisemisvastane
käepide tagab tööriista hea
käsitlemise.

Lõiketera

Ergonoomsus

Lõikehambad on kulumiskindlad
ja ei nüristu.

Lõikehambad

Lõiketera
töökindlus

valmistatud lõiketerad.













611

Korrosioonikindlus Roostekindlad kroomitud terasest

FELCO mudel →













621

2

Kirjeldus

Käsisae kokkupanemise võimalus
kaitseb lõiketerasid.

42

Kokkupandavus

Toode











600

1

Nr

FELCO TEHNILISED ANDMED

Käsisaed

Kirjeldus

FELCO mudel →



611

FELCO TEHNILISED ANDMED

Komplekti kuulub eemaldatav
vööaas, mis võimaldab
saagi kanda vööl. Sobib
nii paremakäelistele kui ka
vasakukäelistele.

Kokkupandavat saagi on mugav
taskus kanda.



621

8

Komplekti kuuluv
vööaas

Kokkupandav
saag

Toode



600

7

Nr

FELCO TEHNILISED ANDMED

Käsisaed

43

Viinapuuokste lõikamiseks ja
viljade korjeks.

Kõikideks lõiketöödeks.
Puude ja põõsaste lõikamiseks.
Puude kasvu piiramiseks.

Kõikideks taimede ja lillede
lõiketöödeks.

Kõikideks puude ja põõsaste
lõiketöödeks.
Taimestiku kasvu piiramiseks.

Kõikideks lõiketöödeks.

Viinamarjakasvandus

Viljapuud

Aiandus

Pargid ja aiad

Haljastus

Kirjeldus

44

Kasutusvaldkond
FELCO mudel →
TOOTED VASTAVALT KASUTUSVALDKONNALE

Oksakäärid

160S






160L






2






4






5






6






9





10






11








7






8








12





13





16






17






31






Kõikideks lõiketöödeks.
Puude ja põõsaste lõikamiseks.
Puude kasvu piiramiseks.

Kõikideks taimede ja lillede
lõiketöödeks.

Kõikideks puude ja põõsaste
lõiketöödeks.
Taimestiku kasvu piiramiseks.

Kõikideks lõiketöödeks.

Viljapuud

Aiandus

Pargid ja aiad

Haljastus

FELCO mudel →
22



200A-40






200A-50






200A-60






210A-50






210A-60






200C-60






210C-60






220




230



231



TOOTED VASTAVALT KASUTUSVALDKONNALE

Viinapuuokste lõikamiseks ja
viljade korjeks.

Kirjeldus

Viinamarjakasvandus

Kasutusvaldkond
TOOTED VASTAVALT KASUTUSVALDKONNALE

Pika varrega oksalõikurid
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Viinapuuokste lõikamiseks ja
viljade korjeks.

Kõikideks lõiketöödeks.
Puude ja põõsaste lõikamiseks.
Puude kasvu piiramiseks.

Kõikideks taimede ja lillede
lõiketöödeks.

Kõikideks puude ja põõsaste
lõiketöödeks.
Taimestiku kasvu piiramiseks.

Kõikideks lõiketöödeks.

Viinamarjakasvandus

Viljapuud

Aiandus

Pargid ja aiad

Haljastus

Kirjeldus
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Kasutusvaldkond
FELCO mudel →
TOOTED VASTAVALT KASUTUSVALDKONNALE

Käsisaed

600



621




611








Professionaalsed tööriistad

47

FELCO tutvustus
FELCO, maailma juhtiv professionaalsete aiatööriistade
ja kaablilõikurite tootja aastast 1945.

Šveitsi kvaliteet

Võti tööriistade reguleerimiseks

Disainitud ja toodetud kasutades
parimaid materjale ning järgides rangelt
tootmisprotseduure. FELCO tööriistu
kastutavad ülemaailmselt miljonid
professionaalid.

Tööriistad on varustatud mikromeetrilise
reguleerimisvõtmega, mis võimaldab
väga täpselt terade kinnitusi reguleerida.
Kuusnurkne võti võimaldab kinni ja lahti
keerata kõik tööriista kruvid.

Parimad materjalid

FELCO garantii

FELCO tööriistade vastupidavuse, töökindluse
ja kerguse tagavad tootmisel kasutatavad
kvaliteetsed materjalid, milleks on roostevaba
teras, karastatud teras, sepistatud alumiinium,
süsinikkiud või tugevdatud polümeermaterjalid.

*Garantii katab disaini- või tootmisdefektid ja
varuosad. Garantii ei kehti, kui toode on läinud
katki õnnetuse korral, normaalse kulumise
tagajärjel või kui toodet ei ole kasutatud
ettenähtud eesmärgil või viisil.

Kvaliteetseimad lõikepead

Tõhus müügijärgne teenindus

Kvaliteetse lõikevõime ja vastupidavuse tagab
karastatud teras.

Tänu oma laiale partnerite võrgustikule on
Felco tooted saadaval üle 100 riigis. Kõik,
kes soetavad endale Felco tooteid, saavad
kvaliteetse müügijärgse teeninduse osaliseks.

Vahetatavad varuosad
FELCO tagab toodete pika eluea pakkudes
vahetatavaid varuosi. Kui varuosa on kulunud,
vigastatud või sootuks ära kaob, siis ei pea
ostma uut tööriista, sest kõik varuosad on
asendatavad ja saadaval edasimüüjalt.
48

www.felco.com
Lisainformatsioon
FELCO kodulehelt: www.felco.com

Ainulaadne, aastast 1945
FELCO võitleb igapäevaselt toodete võltsimise
vastu. FELCO 2 aiakäärid on ülemaailmselt
enimmüüdud ja sellest tulenevalt ka kõige
enam võltsitud. Aastast 1945 on FELCO
tootnud punase käepidemega tunnustatud
tipptasemel aiakääre.

Jätkusuutlik areng
Aastast 1945 Watch Valleyst,
Geneveys-sur-Coffrane linnast, on Felco
laienenud ülemaailmselt. Olles truu oma
Šveitsi juurtele ja teadmistele, säästab Felco
oma kodumaa keskkonda läbi jäätmete
ringluse, energia juhtimise, veepuhastuse,
tarnijate hoolika valimise lähtuvalt nende
asukoha kaugusest ja kasutades tootmises
taaskasutatud ning taaskasutatavaid materjale,
samuti ka inimressursside arendamise. ISO
9001 and 14001 sertifikaadid on tõendiks
Felco pühendumisest.

Kõik FELCOst
- aiatööriistad ka kõige nõudlikumale
aednikule.

- pneumaatilised ja elektrilised tööriistad
ka kõige nõudlikumale professionaalile.

KÕIK FELCOST

- tööstuslikud tööriistad elektrikutele,
metsameestele, mereväelastele
ja hooldustöölistele.
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AINULAADNE, AASTAST 1945

50

51

Horticom OÜ
Loomäe tee 11
Rae vald
75306 Harjumaa
EESTI
tel: +372 601 1727 info@horticom.ee
www.horticom.ee
Distributor's
Distributor's
seal
seal

FELCO SA
CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND

T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com

FELCO SA
FELCO SA
CH-2206 CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND
SWITZERLAND

T +41 328T581
+41466
328 581 466
F +41 328F571
+41930
328 571 930
info@felco.com
info@felco.com
www.felco.com
www.felco.com

90103.03-V05/14-EN
90103.03-V05/14-EN

90103.03-V05/14-EN

Distributor's seal

