PRODUKTOVÝ LIST

Zanon ZL-600S – vyvazovací kleště

RYCHLÉ, LEHKÉ A VÝKONNÉ
-

S rychlostí vyvazování (více než 60 úvazků za minutu) jsou vyvazovací kleště ZL 500 až 5x rychlejší než
ruční vyvazování.
Kleště mají tři vyvazovací režimy, díky kterým jsou vhodné pro vyvazování téměř všech větviček a
rostlin (3x zatočený úvazek = normální, 7x zatočený úvazek = střední, 11x zatočený úvazek = těsný.
Zařízení bylo vyvinuto pro použití v mnoha klimatických oblastech a lze je tak používat až do teploty 8˚C.
Kleště jsou váhově rozložené tak, aby se těžiště nacházelo v horní části rukojeti a aby tak nedocházelo
ke zbytečnému zatěžování svalů ruky (vznik syndromu karpálního tunelu atd.).
Baterie při planém nabití vystačí pro celodenní práci nebo 13.000 úvazků.
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Přepínač nabízí přepínání
mezi 3 režimy vyvazování:
Normální úvazek
3 zatočení úvazku
Střední úvazek
7 zatočení úvazku
Těsný úvazek
11 zatočení úvazku

Technické údaje:

-

Maximální průměr pro vyvazování je 30 mm.
Tři režimy vyvazování
- 3, 7 nebo 11 zatočení úvazku.
Spotřeba drátku na 1 úvazek – 14,5cm.
Hmotnost vyvazovacích kleští 690g.
Baterie s kontrolkou nabití: NiHM 18V, 3,2A.
Ochrana baterie – automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti.
Výdrž baterie – mezi 10.000 – 13.000 úvazky.
Doba nabíjení – 8 hod.
Z jedné cívky drátku lze aplikovat až 2550 úvazků (400m).
Hmotnost baterie, popruhů a cívky – celkem 2,1kg.
Motory : 2 elektrické.

Vyvazovací drátky:
Drátek je ve formě špulky s návinem 400m. Každá špulka tak umožňuje aplikovat až 2.550 úvazků.
1) Drátek v rozložitelném plastu – ocelový drátek v biologicky rozložitelném plastu. Doba rozkladu 9 měsíců až 3 roky
v závislosti na klimatických podmínkách.
2) Drátek v plastu – biologicky nerozložitelný (pouze na dotaz)
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ZANON ZL 600S - vyvazovací kleště – srovnání s konkurencí.
Technické údaje (srovnání s konkurencí):
-

Vyvazování do průměru 30mm (místo 25mm)
Délka vázacího drátu 400m (místo 200m)
Počet úvazků na 1 nabití 12.000
Špulka drátků stačí pro 2.560 úvazků
Elektronická spoušť
3 pracovní režimy: 3, 7, 11 zatočení úvazku (15cm drátku na jeden úvazek)
1 motor pro podávání drátu + 1 motor pro úvazky (místo pouze 1 motoru pro úvazky) – tzn. žádná další práce s
neustálým povytahování vázacího drátku
Drát je veden v izolaci spolu s el. kabelem – je tak chráněn při deští proti vlhkosti a také proti mechanickému poškození
Vnitřní části jsou ocelové (místo plastových)
Kleště jsou dobře vyvážené
Hmotnost kleští 690
Hmotnost baterie - 2kg

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLEŠTÍM ZANON ZL600S
Komfortní batoh s pouzdrem
-

Novinka pro sezonu 2015 / 2016
Batoh pro vyvazovací kleště „Zanon ZL 600 S“
Ergonomické a pevné provedení
Hmotnost pouze 2 kg
Včetně pouzdra pro odložení kleští

Pohodlné a lehké

Volnost pohybu při práci
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Pouzdro pro odložení kleští

