
Οτι χρειάζεται ο επαγγελματίας.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΛΆΔΕΥΤΗΡΙΆ

ΜΠΆΤΆΡΙΆ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

BCL21

35 mm

BCL22

45 mm

Δεν απαιτούνται εργαλεία 
για την αλλαγή λεπίδας

Οπτική σκανδάλη, που επιτρέπει γρήγορη, 
ακριβή και προοδευτική κίνηση της λεπίδας
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1 ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

670 g για το 35 mm / 
860 g για το 45 mm

ΚΆΙ ΤΆ ΔΥΟ ΕΡΓΆΛΕΙΆ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΆΥΤΟΧΡΟΝΆ

BCL22

BCL132
BCL1B2

ΆΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΝΙ
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1 ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.

MADE IN
FRANCE

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

•  Συνεχής ιδανική τάνυση της αλυσίδας από τη συσκευή αυτόματης τάνυσης
•  Ενσωματωμένο κλειδί αναδίπλωσης σφίγγει ξανά την αλυσίδα
•  Λίπανση της αλυσίδας προσαρμοσμένη στην απαιτούμενη δύναμη κοπής
•  Πρόσθετη ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρικό φρένο αλυσίδας σε περίπτωση 

πτώσης ή ανάκρουσης
•  Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους χάρη στις χαμηλές απαιτήσεις 

συντήρησής του
•  Φιλικό για το περιβάλλον, με λειτουργία χαμηλού θορύβου, άοσμη και με 

μηδενικές εκπομπές

1,7 kg



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΆ ΨΆΛΙΔΙΆ ΚΛΆΔΟΥ ΜΕ ΣΤΆΘΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΆΒΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΆ ΨΆΛΙΔΙΆ ΚΛΆΔΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΆΒΗ

ΠΙΝΆΚΆΣ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟΥΣ

ΣΕΙΡΆ PX ΣΕΙΡΆ PXR

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΆ ΚΛΆΔΕΥΤΗΡΙΆ BV
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ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΆ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΒΗΣ:

ΕΠΙΛΟΓΗ της δυνατότητας 
κοπής ανάλογα με την 
εφαρμογή

ΕΠΙΛΟΓΗ της λαβής που 
ταιριάζει καλύτερα στο χέρι

PX N° 1
ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΚΟΠΗΣ  
15 mm

N° 2
ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΚΟΠΗΣ  
20 mm

N° 3
ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΚΟΠΗΣ  
30 mm

PX-S Σταθερή λαβή - Μέγεθος S PX-S1 PX-S2
PX-M Σταθερή λαβή - Μέγεθος M PX-M1 PX-M2 PX-M3

PX-M-L Σταθερή λαβή - Μέγεθος M PX-M2-L

PX-L Σταθερή λαβή - Μέγεθος L PX-L2 PX-L3

PXR N° 1
ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΚΟΠΗΣ 
15 mm

N° 2
ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΚΟΠΗΣ  
20 mm

N° 3
ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΚΟΠΗΣ 
30 mm

PXR-S Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος S PXR-S1 PXR-S2
PXR-M Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος M PXR-M1 PXR-M2 PXR-M3

PXR-M-L Περιστρεφόμενη λαβή - 
Μέγεθος Μ PXR-M2-L

PXR-L Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος L PXR-L2

PX & PXR

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Εγγυηση 
εφορου ζωης



P173-SL-85

ΨΆΛΙΔΙ ΚΆΙ ΨΆΛΙΔΆ ΜΕ ΆΜΟΝΙ
όπου απαιτείται λιγότερη δύναμη κοπής

•  Ελαφρύ: 245 g
•  Μήκος: 220 mm
•  Στιβαρή και άνετη λαβή από υαλονήματα
•  Ειδικό σημείο στόπ για απορρόφηση κραδασμών και  

μεγαλύτερη άνεση, ειδικά στο τέλος της κοπής
•  Εύκολη και γρήγορη αλλαγή αμονιού
•  Λεπίδα από χάλυβα για εξαιρετική ποιότητα κοπής
•  Εξαιρετική διείσδυση στο ξύλο
•  Διαθέσιμα ανταλλακτικά

•  Ελαφρύ δυνατό με μακριές λαβές αλουμινίου για εύκολη πρόσβαση 
και υπερυψωμένη κοπή

•  Εύκολη κοπή με 50% αυξημένη ισχύ από τον μηχανισμό ολίσθησης 
με λειτουργία μοχλού

•  Ισχυρή λάμα με αντιτριβική επίστρωση Xylan® για ευκολότερη 
διείσδυση σε ώριμο και ξηρό ξύλο μέχρι 45 mm (1,77″)

•  Ρύθμιση διακόπτη για 4πλάσια διάρκεια ζωής 
Άυτός ο διακόπτης ρυθμίζεται ώστε να υπάρχει 
μόνιμη επαφή μεταξύ της λεπίδας και του 
αμονιού κατά τη διάρκεια της κοπής

•  Αυξημένη διάρκεια ζωής του αμονιού χάρη στο ρυθμιζόμενο έκκεντρο
•  Διαθέσιμα ανταλλακτικά
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ΨΆΛΙΔΆ ΜΕ ΆΜΟΝΙ ΜΕ ΔΡΆΣΗ ΜΟΧΛΟΥ

PG-12-F

P121-20-F

P121-23-F

ΚΛΆΔΕΥΤΗΡΙ

ΨΆΛΙΔΙ ΚΛΆΔΟΥ

20 mm

25 mm

45 mm

20 mm

15 mm

25 mm

20 mm

25 mm

•  Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής
•  Πλήρως σκληρυμένη χαλύβδινη κεφαλή κοπής με εγκοπή 

για την κοπή σύρματος κηπουρικής

P110-20-F

P110-23-F

ΨΆΛΙΔΙ ΚΛΆΔΟΥ
•  Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή 

από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
•  Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής

P3-20-F

P3-23-F

ΨΆΛΙΔΙ ΚΛΆΔΟΥ, ΣΦΥΡΗΛΆΤΟ

ΨΆΛΙΔΙ ΚΛΆΔΟΥ

•  Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την 
ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας

•  Μεγαλύτερη κεφαλή κοπής για χρήση γενικού σκοπού

•  Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή 
από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας

•  Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής

•  Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
•  Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής

20 mm

25 mm

ΨΆΛΙΔΆ EXPERT,  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΨΆΛΙΔΆ ΘΆΜΝΩΝ EXPERT,  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΨΆΛΙΔΆ ΓΙΆ ΔΕΝΡΆ  
ΚΆΙ ΘΆΜΝΟΥΣ

•   Πολύ ελαφριές λαβές αλουμινίου με 
άνετα τμήματα κρατήματος δύο υλικών

•   Εύκολη πρόσβαση με ελαφριές 
τηλεσκοπικές λαβές 70 έως 90 cm

•   Σύστημα εύκολης ασφάλισης με 
περιστροφή προς μία κατεύθυνση

•   Τηλεσκοπική ψαλίδα θάμνων με 
άνοιγμα από 79 μέχρι 104 cm.

•   Το ειδικό σύστημα κλειδώματος 
ασφαλίζει/απασφαλίζει με τέταρτο 
στροφής

•   Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες 
από ατσάλι υψηλής αντοχής

•   Λαβές από αλουμινένιους σωλήνες 
και με επένδυση από υλικό δυο 
συστατικών

•   Πρακτικό και ελαφρύ ψαλιδάκι για τη συγκομιδή
•  Επίσης για το κόψιμο και καθαρισμό μήλων για την 

εξασφάλιση καλύτερης ανάπτυξης
•  Μακριά και λεπτή λεπίδα με άνοιγμα 35 χιλ
•  Λαβές από ενισχυμένες ίνες γυαλιού

•   Άνετες στιβαρές χαλύβδινες λαβές
•   Λαστιχένιος αποσβεστήρας 

κραδασµών
•   Κεφαλή κοπής από πλήρως 

σκληρυμένο χάλυβα

ΨΆΛΙΔΙ ΘΆΜΝΩΝ
•   Ψαλίδα θάμνου για όλους τους τύπους θάμνου
•   Για συχνό κλάδεμα θάμνων
•   Aπλό και αξιόπιστο σχέδιο και λεπίδα ολικώς 

σκληρυμένη
•   Μη διαθέσιμα ανταλλακτικά 

•  Ελαφρύ εργαλείο εύκολο στην χρήση με ισχυρή κοπή
•   Ειδική βαλβίδα ανθεκτική στον πάγο προλαμβάνει την 

συγκέντρωση νερού που παγώνει μέσα στο εργαλείο κατά την 
διάρκεια του χειμώνα

•  Απαιτείται αρσενικός σύνδεσμος 1/4” για τον σωλήνα αέρος
•   Διαθέσιμα ανταλλακτικά

35 mm
40 mm

P140-F
ΜΗΚΟΣ 600 MM

P59-25-F
ΜΗΚΟΣ 580 MM

PG-19-F
ΜΗΚΟΣ 700 - 900 MM

PG-57-F
ΜΗΚΟΣ 800 - 1050 MM
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ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΚΟ ΨΆΛΙΔΙ ΜΕ ΆΜΟΝΙ
P39-22

ΙΔΆΝΙΚΟ ΓΙΆ ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ

6 mm

30 mm

P128-19

15 mm

20 mm

P126-19-F

P126-22-F

P121-18-F
ΨΆΛΙΔΙ ΚΛΆΔΟΥ ΆΕΡΟΣΨΆΛΙΔΙ

Εγγυηση 
εφορου ζωης
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EΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΆΛΛΆ ΕΡΓΆΛΕΙΆ ΚΆΙ ΕΞΆΡΤΗΜΆΤΆ

ΠΟΛΥ ΆΙΧΜΗΡΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΓΙΆ ΆΝΕΤΗ ΚΆΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ  
ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗΣ ΔΙΆΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΆΔΟΥ ΜΕ ΆΚΟΝΙΖΟΜΕΝΆ 
ΔΟΝΤΙΆ

ΓΙΆ ΚΆΘΆΡΕΣ ΚΆΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ. ΙΔΆΝΙΚΆ ΓΙΆ ΚΟΠΕΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΆ

•  Καλύτερη απόδοση και λιγότερη τριβή από τη μοναδική κοίλη λάμα
•  Εξαιρετική αντοχή και ταχύτερη κοπή χάρη στην οδόντωση JS με σκληρές μύτες
•  Ασφαλέστερος χειρισμός λόγω του ενσωματωμένου προστατευτικού χεριών
•  Παρέχεται με θήκη ασφαλείας
•  Διατίθενται ανταλλακτικές λάμες

•  Λιγότερη τριβή και καθαρό τελείωμα από το κωνικά ακονισμένο προφίλ
•  Γρήγορη και καθαρή κοπή με την οδόντωση JT
•  Ασφαλέστερος χειρισμός λόγω του ενσωματωμένου προστατευτικού χεριών
•  Παρέχεται με θήκη ασφαλείας
•  Διατίθενται ανταλλακτικές λάμες

•  Άνετη λαβή 2 υλικών που παρέχει εξαιρετικό κράτημα
•  Γρήγορη επιθετική κοπή χλωρού ξύλου μεγαλύτερου πάχους με την 

οδόντωση HP
•  Κλείδωμα ασφαλείας στην ανοιχτή και στην κλειστή θέση
•  Διατίθεται ανταλλακτική λάμα 396-HP

•  Άνετη λαβή 2 υλικών που παρέχει εξαιρετικό κράτημα
•  Γρήγορη καθαρή κοπή σε μαλακό ή χλωρό ξύλο με την οδόντωση JT
•  Κλείδωμα ασφαλείας στην ανοιχτή και στην κλειστή θέση
•  Διατίθεται ανταλλακτική λάμα 396-JT

5124-JS-H
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 240 MM

5128-JS-H
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM

4211-11-6T
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM

4212-11-6T
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM

4211-14-6T
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 360 MM

4212-14-6T
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 360 MM

4124-JT-H
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 240 MM

4128-JT-H
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM

396-HP
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 190 MM

396-JT
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 190 MM

•  Δυνατή κυρτή λάμα με 6 δόντια ανά ίντσα για 
επιθετική κοπή σε ξηρό ή σκληρό ξύλο

•  Δυνατή κυρτή λάμα με 6 δόντια ανά ίντσα για 
επιθετική κοπή σε ξηρό ή σκληρό ξύλο

ΨΆΛΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ 
ΤΡΟΧΆΛΙΆ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΆΣ

ΨΆΛΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ 
ΤΡΟΧΆΛΙΆ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΆΣ

ΆΚΟΝΙΣΤΗΡΙ  
ΚΆΡΒΙΔΙΟΥ

ΓΆΝΤΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

P34-37 P34-27A-F SHARP-X

•  Ασφαλέστερη και ευκολότερη  
κοπή σε ύψος χωρίς σκάλα με χρήση  
του κονταριού επέκτασης

•  Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή 
από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας

•  Λιγότερη προσπάθεια λόγω του μηχανισμού τριπλής τροχαλίας

•  Ασφαλέστερη και ευκολότερη κοπή σε ύψος χωρίς  
σκάλα με χρήση του κονταριού επέκτασης

•  Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη 
τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας

•  Εγκοπή για την αποτροπή κολλήματος στο αντιμάχαιρο
•  Συνδέεται με σφιγκτήρα σε κοντάρια 25 mm (1″)

•  Γρήγορο επαγγελματικό φινίρισμα σε  
όλους τους τύπους λάμας

•  Πρόσθετη ασφάλεια από τις πλευρικές  
γλωττίδες που βοηθούν να αποφευχθεί το 
γλίστρημα του δακτύλου επάνω στη λάμα

•  Χρήση μεγάλης διάρκειας με τις 2 ακμές καρβιδίου

•  Άνετα λεπτά γάντια από συνθετικό δέρμα (PU) που 
παρέχουν ανώτερη αφή και αίσθηση

•  Μαξιλαράκι απορρόφησης της πίεσης στον αντίχειρα
•  Κλείσιμο με ταινίες Velcro

P11 K-AP-1
KBSK-01

2446-LINO

2444
ΜΆΧΆΙΡΙ ΕΜΒΟΛΙΆΣΜΟΥ ΜΆΧΆΙΡΙ ΚΛΆΔΟΥ ΜΆΧΆΙΡΙ ΚΆΜΠΙΝΓΚ

ΜΆΧΆΙΡΙ ΚΆΡΠΕΤΟΥ

ΜΆΧΆΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΕ ΧΡΗΣΗΣ

•  Άνετη πλαστική λαβή
•  Άνετη κοπή του εμβολίου και του φλοιού με την εξαιρετικά κοφτερή λάμα
•  Εύκολη εισαγωγή του εμβολίου με τη σπάτουλα με στρογγυλεμένη άκρη
•  Αναδιπλούμενη λάμα και σπάτουλα για ασφαλέστερη μεταφορά

•  Για όλη την εργασία κηπουρικής όπως η κοπή 
λουλουδιών, των πλαστικών και του χαρτιού

•  Πολύ λεπτός σχεδιασμός για να μπαίνει στην τσέπη
•  Ανοξείδωτος χάλυβας με τοξοειδή λεπίδα

•  Λάμα 75 mm/3”
•  Μηχανισμός κλειδώματος για ασφάλεια στην χρήση
•  Με οδόντωση σε ένα τμήμα της λάμας για την κοπή 

σχοινιών

•  Μαχαίρι καρπέτου
•  Ειδική σχεδίαση για χρήση στην κοπή μοκετών
•  Εξαιρετικά κοφτερό

•  Ισχυρό μαχαίρι γενικής χρήσης από λάμα ανοξείδωτου χάλυβα
•  Λαβή από δυο υλικά για άνετη χρήση και καλό κράτημα
•  Ολικό μήκος 220 mm, μήκος λάμας 102 mm
•  Παραδίδεται με πρακτικό γάντζο ζώνης
•  Διαθέσιμο σε εκθετήριο πάγκου 15 τεμαχίων 

GL008-8 ΜΕΓΕΘΟΣ 8

GL008-10 ΜΕΓΕΘΟΣ 10

ΠΡΙΟΝΙΆ ΚΛΆΔΟΥ
ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΆΔΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ 
ΟΔΟΝΤΩΣΗ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


