Grøn

Enhånds beskæresakse, tohånds
grensakse, grensave,
Konjunktursaks, pode- og
gartnerknive, Special applikationer,
tilbehør

The original, since 1945
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m nogle få dage begynder beskæringssæsonen. Det er højsæson for en
beskæresaks. FELCO'en ligger blot på hylden
og venter på, at dens ejer kommer og henter
den. Der har ikke været tid til at hvile her i den
varme årstid: Der er altid nogle kviste, der
skal afklippes.
Men nu drejer det sig om at blive hentet. Det
forventes. Inden beskæresaksen kom i den
nuværende ejers besiddelse, var den et uundværligt værktøj, der tilhørte hans far. Og hans
far før ham.
I den tid, beskæresaksen har vandret frem og
tilbage i haven for at beskære vinstokke og
klippe grene af, har den tjent tre generationer.
Tre generationer der er gået op i naturen, den
verden han elsker og respekterer: Dens præcise, rene klip gør det muligt for træet at hele
op.
Fra hylden tænker beskæresaksen på dens

rigtige far Félix Flisch, den uddannede maskinarbejder og drejer, som krydsede Schweiz
for at bosætte sig i kantonen Neuchâtel. Han
forestillede sig den perfekte beskæresaks. Ergonomisk, behagelig i hånden, præcis og
holdbar.
Døren til redskabsskuret åbnes. En ung mand
på omkring tredive år kommer ind. Han går
hen mod ham. Han placerer sin hånd på hans
røde håndtag. Sæsonen er lige om hjørnet...
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ENHÅNDS BESKÆRESAKSE

Enhånds beskæringssaksen opfylder alle krav. Uanset beskæringsteknik, arbejdets varighed eller håndform er der en classic model, der passer enhver kunde.
"essentiel" modeller
Haveejere og andre vil blive overrasket over Essentiels komfort, vægt og det utrolig flotte klip denne
saks kan præsterer.

FELCO 160S

Model til små hænder
Lette, kompakte modeller, ideelle til små og gennemsnitshænder. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO, US:
PATENT NO US D584,121 S, AU and
CN: PATENTED

Let model, ideel til store hænder. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO, US:
PATENT NO US D584,121 S, AU and
CN: PATENTED

ENHÅNDS BESKÆRESAKSE

FELCO 160L

Model til store hænder
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Basis modeller
De alsidige og nøjagtige modeller kan benyttes til alle former for arbejde. Det lige beskæringshoved
bevirker, at værktøjet benyttes lige godt af højre- og venstrehåndede.

FELCO 2

Høj ydeevne - Klassisk model
En flagskibsmodel siden 1948 og anerkendt af professionelle beskærere over hele verden. Stift skærehoved. Pånittet modholdsklinge.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 4

Ydeevne - Standardmodel
Forenklet, klassik model inspireret af FELCO 2. Fast skærehoved. Pånittet modholdsklinge.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 5

Ydeevne - Grundmodel
Grundmodel med stålhåndtag.
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 11

Høj ydeevne - Klassisk, ny generation
Klassik model inspireret af FELCO 2. Konisk skærehoved.
Modholdsklingen er skruemonteret og nem at udskifte.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 31

Ydeevne - Model med ambolt
Modholdsmodel. Den vinklede klinge letter gennemklipningen.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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ENHÅNDS BESKÆRESAKSE

Made in Switzerland by FELCO
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Ergonomiske modeller
De ergonomiske modeller har skærehoveder og ergonomi, der passer til alle brugere: Såvel højresom venstrehåndede og/eller brugere med store eller små hænder.
For at lette klippet og forebygge senebetændelse (tendonitis (RSI)), har saksene skråtstillede skærehoveder. Visse modeller er endvidere udstyret med rullegreb for et mere behageligt og effektivt
klip.

FELCO 6

Høj ydeevne - Ergonomisk - Compact
Let, kompakt model, ideel til hænder af gennemsnitsstørrelse. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):

1

2

3

4

5

8
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 7

Høj ydeevne - Ergonomisk
Højeffektiv model Rullegreb fordeler muskelkraften for
mere effektiv beskæring. Anbefales til intensiv professionel
beskæring. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 8

Høj ydeevne - Ergonomisk
Model i sidste nye ergonomiske design. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 9

Høj ydeevne - Ergonomisk - Til venstre hånd
Model i sidste nye ergonomiske design, specielt udviklet til
venstrehåndede. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 10

ENHÅNDS BESKÆRESAKSE

Høj ydeevne - Ergonomisk - Til venstre hånd
Kraftig og effektiv model specielt beregnet til venstrehåndede brugere. Rullegreb fordeler muskelkraften for mere
effektiv beskæring. Anbefales til intensiv professionel beskæring. Vinklet skærehoved.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO
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FELCO 12

Høj ydeevne - Ergonomisk - Compact
Højeffektiv kompakt model Rullegreb fordeler muskelkraften for mere effektiv beskæring. Anbefales til intensiv professionel beskæring. Egnet til hånd af
gennemsnitsstørrelse.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 13

Høj ydeevne - Bruges med 1 eller 2 hænder
Universalmodel med ekstra langt venstrehåndsgreb, som
kan anvendes med begge hænder ved afklipning af grene
med større diametre (25 % mindre kraft nødvendig).
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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Made in Switzerland by FELCO

Special Edition
Denne beskærersaks, der er lanceret i en særudgave for at markere FELCOS 60 års jubilæum, er
fremstillet i samarbejde med den kendte læderspecialist, D&C Manufacture. Disse beskærersakse,
der er baseret på modeller fra den klassiske serie, er nu et særligt samlerobjekt.

FELCO 6CC

Elegance - Høj ydeevne - Ergonomisk - Kompakt
De smedede aluminiumsdele er blevet anodiseret for at
give dem et gyldent skær, der passer perfekt til knivene af
stål og kontraknivene på skærehovedet. Begge håndtag
har en fin læderfinish. Beskærersaksen fås i et læderhylster i en flot moderne sort emballage.
Pålideligheden, effektiviteten og ergonomien er den samme som ved FELCO 6.

Made in Switzerland by FELCO

FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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FELCO 8CC

Elegance - Høj ydeevne - Ergonomi
De smedede aluminiumsdele er blevet anodiseret for at
give dem et gyldent skær, der passer perfekt til knivene af
stål og kontraknivene på skærehovedet. Begge håndtag
har en fin læderfinish. Beskærersaksen fås i et læderhylster i en flot moderne sort emballage.
Pålideligheden, effektiviteten og ergonomien er den samme som ved FELCO 8.

Made in Switzerland by FELCO
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ENHÅNDS BESKÆRESAKSE

FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 40):
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TOHÅNDS GRENSAKSE

Tohånds beskæresakse er det ideelle værktøj til afklipning af vanskeligt tilgængelige grene. De gør det lettere at beskære.

Smedet aluminium model
Det effektive lange håndtag gør denne model egnet til beskæring af træer, buske og vinstokke.

FELCO 22

Grensaks - Længde 84 cm
Det kraftige skærehoved med stor åbningsvinkel er monteret på slidstærke smedede aluminumhåndtag.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO

Disse modeller med aluminumhåndtag er kendetegnet af deres lave vægt og lette udskiftning af
komponenter.

FELCO 200A-40

Længde 40 cm - LIGE skærehoved
Lige skærehoved. Saksens længde: 40 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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TOHÅNDS GRENSAKSE

Aluminiums modeller
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 200A-50

Længde 50 cm - LIGE skærehoved
Lige skærehoved. Saksens længde: 50 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 200A-60

Længde 60 cm - LIGE skærehoved
Lige skærehoved. Saksens totallængde: 60 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 210A-50

Længde 50 cm - KRUMT skærehoved
Krumt skærehoved. Saksens totallængde: 50 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO
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FELCO 210A-60

Længde 60 cm - KRUMT skærehoved
Krumt skærehoved. Saksens totallængde: 60 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO

Carbon modeller
Modellerne med kulfiberhåndtag lever op til behovene hos selv de mest krævende kunder. Her er to
hightech-materialer kombineret – kulfiber og præcisionssmedet aluminum – og resultatet er, at disse
modeller har en lethed og robusthed uden sidestykke.

FELCO 200C-60

Længde 60 cm - LIGE skærehoved
Lige skærehoved. Saksens totallængde: 60 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO,
PATENTED CARBON-ALUMINIUM LINK
(US: PATENT NO US 7,654,005 B2,
other countries: PENDING)

TOHÅNDS GRENSAKSE

1
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FELCO 210C-60

Længde 60 cm - KRUMT skærehoved
Krumt skærehoved. Saksens totallængde: 60 cm.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO,
PATENTED CARBON-ALUMINIUM LINK
(US: PATENT NO US 7,654,005 B2,
other countries: PENDING)

Modeller med udveksling
Udvekslingssystemet, der anvendes på disse modeller, gør beskæringen lettere. Disse grensakse
anbefales til krævende beskæring af diametre på op til 40 mm (1.6 in.).

FELCO 230

Beskæresaks med udvekslingssystem og lige modhold
- længde 80 cm - nem at anvende
Det slanke, lige modhold gør det nemmere at komme til
grene, som skal beskæres.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 231

Beskæresaks med udvekslingssystem og buet
modhold -Længde 80 cm- nem i brug
Det krumme modhold holder grenen tæt indtil skærehovedets centerakse. Det hulslebne blad letter beskæringsarbejdet.
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Made in Switzerland by FELCO

TOHÅNDS GRENSAKSE

FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 42):
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GRENSAVE MED TRÆKKENDE SNIT

Grensave med trækkende snit sikrer hurtige, rene og præcise afsavninger af grene med større diameter. Savbladets tænder har exceptionel
styrke og holdbarhed takket være den ekstra impulsbehandling.

FELCO 600

Foldbar sav med trækkende snit - Savblad 16 cm
Foldegrensave med trækkende snit – særdeles praktiske,
da de kan opbevares i lommen. Savbladets tænder har exceptionel styrke og holdbarhed takket være den ekstra impulsbehandling.
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Designed in Switzerland by FELCO,
Made in South Korea, Guaranteed
FELCO Quality, PATENT NO: US
D500,240 S

FELCO 621

Sav med trækkende snit - Savblad 24 cm
Til grensave med trækkende snit fås en skede med aftagelig bæltestrop – til såvel højre- som venstrehåndede.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 44):
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Designed in Switzerland by FELCO,
Made in South Korea, Guaranteed
FELCO Quality, PATENT NO: US
D500,656 S

GRENSAVE MED TRÆKKENDE SNIT

FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 44):
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FELCO 611

Sav med trækkende snit - Savblad 33 cm
Til grensave med trækkende snit fås en skede med aftagelig bæltestrop – til såvel højre- som venstrehåndede.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 44):
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Designed in Switzerland by FELCO,
Made in South Korea, Guaranteed
FELCO Quality, PATENT NO: US
D500,656 S
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KONJUNKTURSAKS

FELCOs plukke- og beskæresakse er udviklet til druehøst, blomster- og frugtplukning og til lettere trimning af vinranker, planter, skud osv. Disse små og
ultralette sakse har rustfri stålhoveder og opfylder alle krav til komfort,
anvendelse og holdbarhed: blød fjederfunktion, nemme at låse og låse op og
de har ergonomiske håndtag med en stropløkke.

FELCO 300
For et rent snit

Plukke- og trimmesaks. Skærehovedet er en klinge/modholdsklinge-type.

Made in Italy

FELCO 310
Pluk- og trimmesakse udstyret med to lange, slanke savtakkede klinger gør det nemt at komme ind til vinstokkene,
som skal beskæres, og til frugten, der skal plukkes, f.eks.
drueklaser.
Made in Italy

KONJUNKTURSAKS

Til høst af druer
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PODE- OG GARTNERKNIVE

Disse knive, der er fremstillet af den berømte schweiziske knivfabrik VICTORINOX, sælges af FELCO SA iht. en aftale om fælles co-branding.
De er beregnet til planteskoleejere, vinavlere og havedyrkere til alle
former for podning, men også til florister, som normalt anvender skarpe knive, når de binder buketter og blomsterdekorationer.

1.90 10

Letvægtskniv
Letvægtskniv til let podning. Sort nylonhåndtag på solidt
messinghus. Rustfrit stålblad på 51 mm/2 in.
Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

1.90 20

Okuleringskniv til roser med lige blad og barkløfter. Sort
nylonhåndtag på solidt messinghus. Rustfrit stålblad på
57 mm/2.3 in.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

PODE- OG GARTNERKNIVE

Okuleringskniv til roser
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1.90 40

Okuleringskniv til frugttræer
Okuleringskniv til frugttræer med krumt blad og barkløfter.
Sort nylonhåndtag på solidt messinghus. Tommelfingerstøtte 13 mm/0.5 in. Rustfrit stålblad 44 mm/1.8 in.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

1.90 50

Universalkniv
Universalkniv. Lille, men stærk. Sort nylonhåndtag på solidt messinghus. Rustfrit stålblad på 57 mm/2.3 in.
Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

3.90 10

Letvægtskniv
Letvægtskniv til let podning. Rødt nylonhåndtag med standard metalhus. Rustfrit stålblad på 51 mm/2 in.
Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)
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3.90 20

Okuleringskniv til roser
Okuleringskniv til roser med lige blad og barkløfter. Rødt
nylonhåndtag med standard metalhus. Rustfrit stålblad på
57 mm/2.2 in.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

3.90 50

Universalkniv
Universalkniv. Lille, men stærk. Rødt nylonhåndtag med
standard metalhus. Rustfrit stålblad på 57 mm/2.2 in.
Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

Let pode- og gartnerkniv
Let pode- og gartnerkniv. Rødt nylonhåndtag med standard metalhus. Rustfrit stålblad på 57 mm/2.2 in.
Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

PODE- OG GARTNERKNIVE

3.90 60
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3.91 10

Universal okuleringskniv
Universal okuleringskniv Rødt nylonhåndtag med standard
metalhus. Solid messingbarkåbner 32 mm/1.3 in. Rustfrit
stålblad 51 mm/2 in.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

1.92 00
Podekniv

Fortræffelig podekniv. Ideel til podning på større træer. Let
krummet blad. Håndtag i hårdtræ på solidt messinghus.
Rustfrit stålblad på 70 mm/2.3 in.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)

1.93 00

Kraftig podekniv
Kraftig podekniv God til fjernelse af hjørneskud. Krumt
blad. Håndtag i hårdtræ på solidt messinghus. Rustfrit stålblad på 76 mm/3 in.
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Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Germany, Japan and
Switzerland)
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SPECIAL APPLIKATIONER "GRØN"

FELCO-løsninger til specifikke markedskrav som f.eks. binding af blomsterdekorationer, plukning af roser og klovbekæring på får og geder.

Rosensakse

FELCO 100

Rose & blomstersaks m/holdefunktion
Model med aluminiummodhold. Skærehovedets holdefunktion fastholder blomsterstilken efter afklipning. Skærehovedet kan åbnes halvt.
Made in Switzerland by FELCO

SPECIAL APPLIKATIONER "GRØN"

Beskæresakse med spraysystem

FELCO 19

FELCO 8 med spraysystem
Beskæresakse med spraysystem. Retningsbestemt
sprayhoved synkroniseret med bladlåsen. Manuelt pumpet
tryktank på 1 liter. Vinklet skærehoved.
Made in Switzerland by FELCO
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Klove klipper
Udviklet i samarbejde med fåre- og gedeavlere giver FELCO klovebeskærere nem og kvalitetspræget beskæring, der gør dette arbejde nemmere og mere produktivt. Begge klinger er belagt med
Xylan® til beskyttelse mod klovinfektioner. De ergonomiske håndtag tillader længere arbejdsperioder med minimal belastning på brugerens hånd, håndled og led.

FELCO 50
Klovsaks

Saks med et rullegreb, fordeler muskelkraften for mere effektiv beskæring. Ideel til intensiv anvendelse.
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 51
Klovsaks

Saks med to greb, gør den nemmere at holde.
Made in Switzerland by FELCO

32

33

34

SPECIAL APPLIKATIONER "INDUSTRIEL"

Universal beskærere
Universal beskærere anbefales til gør-det-selv og hobbyarbejde. Blomsterhandlere og mekanikere
vil også værdsætte deres alsidighed.

FELCO CP

Multifunktions-saks
Kompakt saks til klipning af trådnet, trådhegn, læder,
plademetal, plast, papir, emballagebånd og ståltråd.

SPECIAL APPLIKATIONER "INDUSTRIEL"

Made in Switzerland by FELCO
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TILBEHØR
FELCO tilbehør er specielt udviklet til at komplimentere det eksisterende produktsortiment og gøre vores værktøjer mere effektive og
nemmere at anvende.
Slibe værktøjer
Slibesten og værktøjer er altafgørende for at passe godt på beskæringshoveder. De garanterer
ikke kun et godt snit, men også at klinger og modhold med griberiller holder længere, og du
bruger færre kræfter.

FELCO 902
Slibesten

Slibesten med mellemgrove og fine korn. Praktisk,
stabil, formstabil og ideel til skærpning og slibning af
saksenes skær. Til beskæresakse og sakse.

Designed in Switzerland by FELCO,
Made in EC, Guaranteed FELCO
Quality

FELCO 903
Slibesten

Made in Switzerland by FELCO

TILBEHØR

Alsidig slibesten i hærdet stål med diamantbelægning. Et uundværligt værktøj til professionel
hvæsning og slibning af saksens skær. Til beskæresakse og sakse.

37

Hylstre
Hylstrene, der er specielt udviklet til FELCO værktøjer, er en meget praktisk måde at opbevare sit
værktøj inden for rækkevidde på.

FELCO 910

Læder - Med bæltestrop og -clips
Hylster i ægte læder med bæltestrop og -clips.
Made in USA

FELCO 912

Læder - Med bælteclips
Hylster i ægte læder med bælteclips.
Made in USA

FELCO 913

I kunstlæder - Med bæltestrop
Hylster til beskæresaks i kunstlæder med bæltestrop.
Made in USA

38

Vedligeholdelses produkter
Det er nok med en lille smule vedligeholdelse for at få maksimal udnyttelse ud af værktøjerne.
FELCO tilbyder specifikke produkter til værktøjsrengøring og vedligeholdelse i små bekvemme
beholdere.

FELCO 980

Spray

Rengør, smører og beskytter mod rust. Forhindrer aflejringer af plantesaft og støv. Velegnet til beskæresakse og sakse. VOC-fri. Indhold: 56 ml.

Made in Switzerland

FELCO 990
Fedt

Made in Switzerland

TILBEHØR

Syntetisk litium/calcium-baseret fedt, som er biologisk
nedbrydeligt. Smører og nedsætter sliddet på værktøjerne og er samtidig vandafvisende. Til beskæresakse
og sakse. Indhold: 30 g.
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160S

6

Glasfiberforstærkede modstandsdygtige polymerer.

Komposithåndtag

«

«

«
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5

Letvægts, stærk og robust takket
være specielle aluminumlegeringer
og avancerede præcisionssmedemetoder. Udstyr, der leveres med levetidsgaranti*.

Smedede aluminumhåndtag

«

«

«

11
«

9

«

12
«

10

«

13
«

8

«

6CC
«

7

4

Gummipuden og støddæmperen afbøder stødet, når kæberne går sammen. Hånden og håndleddet
beskyttes også.

Stødabsorberingssystem

8CC
«

6

3

FELCO's mikrometerjusteringssystem sikrer optimal justering af skærehovedet gennem hele værktøjets
levetid. Det sikrer et rent og præcist
snit.

Mikrometerjustering

Til FELCO model →
4

2

Saftrillen modvirker, at klinger går
fast, når der saves i saftfyldt træ.
Den sparer tid og gør beskæringen
lettere ved at bortlede saft under
klipningen.

Saftrende

Beskrivelse

Klingerne er forsynet med et hak, der
muliggør overklipning af små wirer
uden at beskadige klingeæggen.

40

Wire-beskæringshak

Specifikationer
2

1

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Enhånds beskæresakse

5

6CC
«

13
«

«

9
«

«

8

«

«

«

«

«

6

FELCO TEKNISKE DATA

Effektiv momentarm reducerer kraften med 25 %. Det ekstralange håndtag gør det muligt at bruge en eller to
hænder.

Kan bruges med
en eller to hænder

8CC
«

«

«

160L

9

Skråt beskæringshoved nedsætter risiko muskel- og knogleskader og
maksimerer komforten.

12
«

10

Vinklet skærehoved

muskulære belastning over alle fingre og reducerer den generelle beskæringsanstrengelse med 30%.
Denne FELCO opfindelse nedsætter
både risikoen for tendonitis (RSI) og
karpaltunnelsyndrom.

Til FELCO model →

«

160S

8

Beskrivelse

Roterende håndtag Det roterende håndtag spreder den

Specifikationer
7

7

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Enhånds beskæresakse

2

4

5

11

31

41

6

5

Mikrometerjustering

FELCO's mikrometerjusteringssystem sikrer optimal justering af skærehovedet gennem hele værktøjets
levetid. Det sikrer et rent og præcist
snit.

kraft, der skal anvendes til at klippe
grenen over.

Udvekslingssystem Udvekslingssystemet reducerer den
«

«

231

4

Skærehovedet med krumt modhold
holder grenen tæt indtil skærehovedets centerakse. Den hulslebne
klinge sikrer en lettere beskæring.
Ideel til hårdt eller tørt træ.

Skærehoved med
krumt modhold

«

«

230

3

Skærehovedet med lige modhold gør
det nemmere at komme til grene,
som skal beskæres. Endvidere sikres en lettere beskæring. Ideel til
hårdt eller tørt træ.

«

«

210A-60
«

«

«

«

210A-50

Skærehoved med
lige modhold

210C-60
«

«

«

200A-60

2

200C-60
«

«

«

200A-50

Indsatsreducerende beskæringshoved.

Til FELCO model →

«

«

200A-40

Hvælvet beskæringshoved

Beskrivelse

Ultrapræcise beskæringshoveder til
det mest krævende arbejde.

42

Lige beskæringshoved

Specifikationer

«

«

22

1

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Tohånds grensakse

10

Modulopbygning

FELCO TEKNISKE DATA

Værktøjet kan til enhver tid tilpasses
skiftende behov: I denne produktgruppe, kan brugeren skifte type og
længde på håndtagene eller skifte fra
lige til buede beskæringshoveder.
«

«

«

«

210A-60
«

«

«

«

«

«

210A-50

9

230
«

200C-60
«

«

«

«

200A-60

perlette materialer.

231
«

210C-60
«

«

«

«

200A-50

Kulstoffiberhåndtag Højteknologiske meget stærke og su-

Letvægts, superstrærke materialer.

Aluminiumshåndtag

Til FELCO model →

«

«

«

200A-40

8

Støddæmperne afbøder stødet, når
kæberne går sammen, og beskytter
derved hånden og håndleddet.

Beskrivelse

Stødabsorberingssystem

Specifikationer

«

22

7

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Tohånds grensakse

43

6

5

4

3

Tænderne gennemgår en impulsbehandling, som forøger savskærets
holdbarhed.

Tændernes geometri er specielt egnet til arbejde i skoven. Forbedret
rømning af spåner og et blødere bid
for at undgå armskader og muskelsmerter.

Den lange klinges facon sikrer optimale arbejdsforhold og reducerer vibrationer.

Det ergonomiske, gribefaste greb
sikrer god håndtering.

Tandgeometri

Klingegeometri

Ergonomi

«

«

«

«

«

«

611

Savskærets holdbarhed

Til FELCO model →

«

«

«

«

«

«

621

2

Rustsikker, forkromet klinge af stål.

Antikorrosion

Beskrivelse

Det trækkende snit reducerer den
kraft, der skal anvendes, og eliminerer risikoen for, at klingen "krøller".

44

Med trækkende
snit

Specifikationer

«

«

«

«

«

600

1

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Grensave med trækkende snit

Til FELCO model →

«

611

FELCO TEKNISKE DATA

Den er forsynet med en aftagelig
bæltestrop, som gør det muligt at
bære saven i bæltet. Kan anvendes
af både højre- og venstrehåndede.

Foldesaven kan bæres i en lomme.

Beskrivelse

«

621

8

Skede medfølger

Foldesav

Specifikationer

«

600

7

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Grensave med trækkende snit

45

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds beskæresakse

160S

20mm /0.788in.

175g /6.17oz.

160L

25mm /0.985in.

190g /6.7oz.

2

25mm /0.985in.

240g /8.47oz.

«««

«««

220mm /8.67in.

«««

«««

215mm /8.47in.

«««

«««

«««

200mm /7.88in.

4

25mm /0.985in.

220g /7.76oz.

210mm /8.27in.

«««

«««

5

25mm /0.985in.

310g /10.9oz.

225mm /8.87in.

«««

«««

6

20mm /0.788in.

210g /7.41oz.

195mm /7.68in.

«««

«««

210mm /8.27in.

«««

«««
«««
«««

7

25mm /0.985in.

290g /10.2oz.

«««

8

25mm /0.985in.

245g /8.64oz.

210mm /8.27in.

«««

9

25mm /0.985in.

245g /8.64oz.

210mm /8.27in.

«««

10

25mm /0.985in.

290g /10.2oz.

210mm /8.27in.

«««

«««

11

25mm /0.985in.

245g /8.64oz.

210mm /8.27in.

«««

«««

«««

12

20mm /0.788in.

265g /9.35oz.

200mm /7.88in.

«««

«««

«««

«««

«««
«««

13

30mm /1.18in.

310g /10.9oz.

270mm /10.6in.

25mm /0.985in.

225g /7.94oz.

210mm /8.27in.

«««

«««

20mm /0.788in.

220g /7.76oz.

195mm /7.68in.

«««

«««

«««

8CC

25mm /0.985in.

245g /8.64oz.

210mm /8.27in.

«««

«««

Total værktøjslængde i mm og tommer.

Saksens åbningsvinkel er specielt
egnet til en lille hånd.

Længde

Lille hånd

Saksens åbningsvinkel er specielt
egnet til en stor hånd.

Vægt i gram og ounces.
Vægt

Stor hånd

Maksimum anbefalet beskæringsdiameter i mm og tommer.
Beskæringsdiameter

46

Hånd af gennem- Saksens åbningsvinkel er specielt
snitsstørrelse
egnet til en hånd af gennemsnitsstørrelse.

Beskrivelse

Hjælp til at
vælge

Til FELCO model →

31
6CC

Venstrehåndet

Hjælp til at
vælge
Til FELCO model →
2

4
«««

5
«««

10
9

«««

11
«««

31
«««

6CC
«««

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Værktøjer til venstrehånede.

Beskrivelse

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds beskæresakse

160S

160L

«««

6

7

8

«««

12

13

8CC

47

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Tohånds grensakse

22

45mm /1.77in.

1980g /69.8oz.

200A-40

35mm /1.38in.

665g /23.5oz.

840mm /33.1in.
400mm /15.8in.

200A-50

35mm /1.38in.

725g /25.6oz.

500mm /19.7in.

200A-60

35mm /1.38in.

785g /27.7oz.

600mm /23.6in.

210A-50

35mm /1.38in.

735g /25.9oz.

500mm /19.7in.

210A-60

35mm /1.38in.

795g /28oz.

600mm /23.6in.

200C-60

35mm /1.38in.

700g /24.7oz.

600mm /23.6in.

210C-60

35mm /1.38in.

710g /25oz.

600mm /23.6in.

40mm /1.58in.

1150g /40.6oz.

800mm /31.5in.

231

40mm /1.58in.

1150g /40.6oz.

800mm /31.5in.

Beskrivelse

Maksimum anbefalet beskæringsdiameter i mm og tommer.

Vægt i gram og ounces.

Total værktøjslængde i mm og tommer.

Hjælp til at
vælge

Beskæringsdiameter

Vægt

Længde

Til FELCO model →

230

48

Vægt i gram og ounces.

Total værktøjslængde i mm og tommer.

Vægt

Længde

Til FELCO model →
600

50mm /1.97in.
160g /5.64oz.

621

80mm /3.15in.
305g /10.8oz.
420mm /16.5in.

611

100mm /3.94in.
370g /13.1oz.
500mm /19.7in.

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Maksimum anbefalet beskæringsdiameter i mm og tommer.

Beskrivelse

Beskæringsdiameter

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Grensave med trækkende snit

350mm /13.8in.

49

Til alle formations og frugttræs beskærings arbejder. Beskæring og regenerering af træer
og buske. Begrænsning af vegetation.

Til alle beskærings og regenererings arbejder
på planter, og afskæring af blomster.

Til beskæring og regenererings arbejder på
træer, buske og krat. Vedligeholdelse af hække, levende hegn og store blomster bede.

Til alle formations beskærings arbejder.

Frugtavling

Havedyrkning

Park og have

Pleje

Beskrivelse

Til alle vin stokke beskærings arbejder og til
frugttræ beskæring.

50

Vindyrkning

Hjælp til at
vælge
Til FELCO model →

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds beskæresakse

160S
«««
«««
«««
«««
«««

160L
«««
«««
«««
«««
«««

2
«««
«««
«««
«««
«««

4
«««
«««
«««
«««
«««

5
«««
«««
«««
«««
«««

6
«««
«««
«««
«««
«««

7
«««
«««
«««
«««
«««

8
«««
«««
«««
«««
«««

9
«««
«««
«««
«««
«««

10

12
11

13

31

6CC

8CC
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««

Til alle formations og frugttræs beskærings arbejder. Beskæring og regenerering af træer
og buske. Begrænsning af vegetation.

Til alle beskærings og regenererings arbejder
på planter, og afskæring af blomster.

Til beskæring og regenererings arbejder på
træer, buske og krat. Vedligeholdelse af hække, levende hegn og store blomster bede.

Til alle formations beskærings arbejder.

Frugtavling

Havedyrkning

Park og have

Pleje

Til FELCO model →
22
«««
«««

200A-40
«««
«««
«««
«««
«««

200A-50
«««
«««
«««
«««
«««

200A-60

210A-50

210A-60

200C-60

210C-60
«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

230

231
«««
«««

«««
«««

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Til alle vin stokke beskærings arbejder og til
frugttræ beskæring.

Beskrivelse

Vindyrkning

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Tohånds grensakse

«««

51

Til alle formations og frugttræs beskærings arbejder. Beskæring og regenerering af træer
og buske. Begrænsning af vegetation.

Til alle beskærings og regenererings arbejder
på planter, og afskæring af blomster.

Til beskæring og regenererings arbejder på
træer, buske og krat. Vedligeholdelse af hække, levende hegn og store blomster bede.

Til alle formations beskærings arbejder.

Frugtavling

Havedyrkning

Park og have

Pleje

Beskrivelse

Til alle vin stokke beskærings arbejder og til
frugttræ beskæring.

52

Vindyrkning

Hjælp til at
vælge
Til FELCO model →

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Grensave med trækkende snit

600

621

611
«««
«««

«««
«««
«««

«««
«««
«««

«««
«««
«««

53

Om FELCO
FELCO, ledende fabrikant i verden siden 1945 af professionelle
beskæresakse og kabelklippere.
Mærket Swiss Made

Justeringsnøgle

FELCO's værktøjer, der er udviklet og fremstillet af de bedste materialer og iht. strenge
produktionsprocedurer, er populære blandt
millioner af professionelle brugere over hele
verden.

Justeringsnøglen, der medfølger værktøjer
udstyret med et mikrometerjusteringssystem,
muliggør præcise og øjeblikkelige justeringer
af klingen og modholdsklingen. Sekskantnøglen (insex) gør det muligt at udskrue/iskrue
alle skruer, der er en del af værktøjet.

De bedste råmaterialer
For at kunne skabe slidstærke, holdbare og
lette værktøjer, udvælger FELCO materialer
af høj kvalitet, som f.eks. specialstål, stållegeringer, højstyrke smedet aluminum, kulfibre
eller forstærkede polymerer.

De bedste skærehoveder
De fineste stållegeringer, som gennemgår
specifikke varmebehandlinger, sikrer forøget
slidstyrke og eminente skæreegenskaber.

Nyttige reservedele

54

FELCO leverer reservedele, hvilket giver
værktøjet en længere levetid. Når en del bliver slidt, beskadiget eller tabes, er det ikke
nødvendigt at købe et helt nyt værktøj: Man
skal blot udskifte den relevante del. Reservedelen kan fås hos den sædvanlige forhandler.

FELCO garanti
*Garantien dækker fejl ved formgivning eller
fremstilling og begrænser sig til de nævnte
dele. Fejl eller skader opstået som følge af en
ulykke, af almindeligt slid eller misbrug, eller
som følge af brug til et andet formål, end det
som redskabet er beregnet til, dækkes ikke af
garantien.

En effeltiv eftersalgsservice
Takket være alle vores partnere, der findes i
over 100 lande, drager alle, der køber et
FELCO-produkt, fordel af en eminent eftersalgsservice.

www.felco.com
På vores webside findes en stor mængde
nyttige oplysninger.
http://www.felco.com

The Original, since 1945
Håndtering af forfalskninger (kopivarer), er en
del af selve mærket. FELCO er i særdeleshed
et offer for dette problem.
FELCO 2, som er den bedst sælgende beskæresaks i hele verden, er den mest kopierede!
Som opfinderen af beskæresaksen med de
røde håndtag, har FELCO været ensbetydende med kvalitet siden 1945.

Vedvarende udvikling

FELCO er
- håndværktøjer til de mest krævende professionelle brugere.
- industriværktøjer med sigte på en lang række arbejdsområder (elektrikere, skovhuggere,
søfolk, fagfolk i kabelindustrien, serviceindustrien...)
- pneumatiske eller elektriske værktøjer til de
mest krævende professionelle brugere.



THE ORIGINAL, SINCE 1945

OM FELCO

Siden FELCO blev grundlagt i den lille
schweiziske by Geneveys-sur-Coffrane i hjertet af Watch-dalen i 1945, har virksomheden
udvidet sit renommé over hele verden.
FELCO har været trofast over for sin kanton
og schweizisk knowhow og beskytter i dag
miljøet ved: Genvinding af affald, styring af
energiforbruget, vandbehandling, overvejelser
med hensyn til afstande til underleverandører,
brug af genoparbejdede og genvindelige materialer og personaleudvikling. Certificeringerne iht. ISO 9001 og 14001 er bevis på
FELCO's engagement.
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90102.08-V09/10-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

