FELCO 820
Elektrisk beskæresaks

En komplet beskæringsløsning!
www.felco820.com

FELCO 820
En komplet beskæringsløsning!

Fordi denne unikke beskæresaks er designet, realiseret og
fremstillet fra bunden i Neuchâtel, centralt placeret i
schweizerurets hjemland, tilbyder FELCO 820 en komfort og
ydeevne ulig noget andet transportabelt, elektrisk
beskæreværktøj.
Denne højteknologiske model repræsenterer resultatet af et
samarbejde mellem FELCO, FELCO Motion (FELCOs
datterselskab, der har specialiseret sig i design, udvikling og
samling af transportabelt, elektrisk værktøj) og højt profilerede,
schweiziske udviklingspartnere.
FELCO, verdens førende producent af beskæresakse og
kabelsakse, vil imødekomme professionelle brugeres krav og
forventninger.
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Fordele
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Opdag de fordele, du kan få glæde af, i dit daglige
beskærearbejde med FELCO 820.

STYRKE
HURTIGHED
ERGONOMI
EFFEKTIVITET
PÅLIDELIGHED

STYRKE
FELCO 820 giver et præcist snit, med en
diameter på op til 45 mm. Behovet for at
tage saven til hjælp, for at kunne
gennemskære besværlige træsorter,
bliver kraftigt reduceret, hvilket både
sparer tid og øger produktiviteten
mærkbart!
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FELCO 820 - et
universalværktøj til
beskæring af diametre fra 1
til 45 mm.

HURTIGHED
Saksens halvtåben-modus giver mulighed for
beskæring af flere forskellige plantetyper.
Funktionen aktiveres let og er således
tidsbesparende i forbindelse med beskæring
af mindre diametre.

ERGONOMI
Den perfekte diameter på
selve værktøjet, samt
drejeaftrækkeren, sikrer
optimal håndtering. Det lette
og slanke batteriholdersystem
er kompatibelt med ét, eller to
batterier, og giver fremragende
vægtfordeling, hvilket sikrer
fortrinlig komfort i forbindelse
med beskærearbejde.

PÅLIDELIGHED
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Værktøjets smedede aluminiumsdesign modvirker opsamling af
støv og fremmedlegemer i selve beskæringsmekanismen. Det
smedede aluminium garanterer en meget høj styrke samtidig
med, at det sænker værktøjets vægt. Ovenstående fordele, set i
lyset af FELCOs legendariske historie, og enestående
pålidelighedsstandard, gør FELCO 820 til et robust og
professionelt universalværktøj, med en fantastisk holdbarhed.

EFFEKTIVITET
FELCO 820 benytter samme
energibesparende
KERS-teknologi, som bruges i
Formel 1-racerløb. Det smarte
system øger batterikapaciteten
med mere end 10 %.
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Anvendelsesområder
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FELCO 820s alsidighed skal ses i forhold til de
mange formål, beskæringsværktøj anvendes til.

FRUGTAVL
Halvtåben-modus for hurtig og præcis beskæring.
Let batterisystem, der kan bæres tæt på kroppen, gør værktøjet
ideelt til beskæring af træer.
Standby-modus, der garanterer brugerens sikkerhed.

PARK OG HAVE
Takket være FELCO 820s beskærepræcision sikres optimal
gendannelse af beskæresnittet, hvilket giver de beskårne planter
en forbedret sundhed og levedygtighed.

LOKALE MYNDIGHEDER
Det lette batterisystem, der kan bæres tæt på kroppen, samt
værktøjets unikke styrke, forøger brugerens sikkerhed og
reducerer behovet for brug af sav.

SKOVBRUG
Værktøjet er ideelt til beskæring af skovtræer samt styning af
store kroner.

VINAVL
Værktøjet egner sig perfekt til regenerering af vinranker samt
beskæring af grene på frugttræer.

POWERPACK FELCO 880
FELCO 820 leveres med en kompakt og transportabel batteripakke (bæresele,
batteri, styrehus og fjernstyringshus), der er fuldt kompatibel med værktøj i FELCO
800- og FELCO 810-serien. Batteripakken leveres som standard sammen med FELCO
820, men kan også bestilles under navnet FELCO 880.
Den ultrabløde ledning, som indsættes
gennem en af løkkerne i hver skulder,
garanterer en forbedret sikkerhed.
Ledningen egner sig fremragende til
både højre- og venstrehåndede
brugere.

BÆRESELE
Let og slankt.

Betjening tæt på kroppen sikrer
optimal bevægelighed.

Praktisk opbevaringslomme.

Den avancerede
fleece-beklædte
AIRMESH-teknologi og
svedafvisende struktur sikrer
en forbedret
luftgennemstrømning.

Modstandsdygtighed under
intensivt beskærearbejde.
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Aftageligt hylster.

BATTERIER

Ultralette og slanke litiumpolymer-batterier (Li-Po).
Batterierne er udstyret med komplet selvstyrende
elektroniske kredsløb og er således fuldt udskiftelige.
Værktøjet kan anvendes med ét eller to batterier,
afhængig af belastningsniveau (patent anmeldt).
Batteriet har en autonomi på en halv eller en hel dag i
forhold til bruget (det anbefales at have et andet batteri
til rådighed afhængig af dine behov).
Opladeren kan genoplade batterierne inden for 2 timer.

STYREHUS

Håndtering og styring af beskæresaksen.
USB-port med mulighed for opladning af batteriet via
f.eks. en mobiltelefon.

FJERNSTYRINGSHUS

Giver let adgang til følgende styrefunktioner:
- start/stop
- aktivering/deaktivering af arbejdsmodus (standby og
halvtåben)
- deaktivering af trinvis åbne-/lukkemekanisme
Den indbyggede skærm viser brugbar
systeminformation såsom:
- tilbageværende kapacitet for hvert batteri
- snitantal
- brugstid
- procentandel af store, mellemstore og små snit
- fejlfinding...
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TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
Beskæresaksens vægt

980 g

Batteriets vægt (inkl. ledning og stik)

790 g

Styrehusets vægt (inkl. ledning)

545 g

Bæreselens vægt

920 g

Spænding

TILBEHØR

90-250 VAC

Batterispænding
Li-Po batteri, kapacitet

37 VDC
2.5 amperetimer

Opladningstid

2 timer

Beskæresaksens længde

290 mm

Mikrometrisk justering af skærehoved

Produkter til rengøring og
almindelig vedligeholdelse af
dit FELCO-værktøj.

Slank og brugervenlig værktøjskrop (fra 36 mm)

Halvtåben-modus

Brugervejlig drejeaftrækker
Beskærekapacitet: fra 1 til 45 mm
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VEDLIGEHOLDELSE

EFTERSALGSSERVICE

Vedligeholdelse af FELCO 820 er ligetil. F.eks.
kan klingen udskiftes uden at åbne
værktøjskroppen. Alt, hvad der kræves for at
sikre beskæresaksens holdbarhed, er
regelmæssig slibning af klingen samt justering
og smøring af skærehovedet hver uge. Et
kontroleftersyn af beskæresaksen skal udføres
hvert år af en af FELCOs godkendte
forhandlere.

Forhandlere i vores officielle salgsnetværk tilbyder
en uovertruffen service.
På www.felco820.com finder du nærmere oplysninger om din nærmeste FELCOtronic-forhandler.

FORDELENE VED FELCOTRONIC

Med FELCO 820 udvider verdens førende schweiziske producent af
beskæreløsninger, sit sortiment af transportable, elektriske værktøjer.
FELCO imødekommer alle professionelle beskæreres behov!
FELCO
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Skærehoved til søm

GARANTI FOR KVALITET
"FELCO fremstiller mere end en million beskærehoveder om året,
og har produceret flere end 30 millioner beskæresakse siden
1945, hvilket understreger virksomhedens ekspertise, og er din
garanti for perfekt beskæring. Virksomhedens ekspertise er
anerkendt af professionelle beskærere i hele verden.
Fra start, har FELCO været centralt placeret i
Geneveys-sur-Coffrane, schweizerurets hjemland, og
virksomheden er i dag et internationalt pejlemærke for kvalitet,
pålidelighed og holdbarhed."

90413.08-V04/12-DA
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Forhandlerens stempel

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

