PRODUKTOVÝ LIST

FELCO 820
síla – výkon - efektivnost

Nová generace elektrických nůžek s označením FELCO 820 disponuje velkou sílou a precizním střihem až do průměru 45mm.
Vzhledem k těmto vlastnostem je model FELCO 820 velice univerzální a vhodný pro práci v sadech, vinohradech, zahradách, parcích a
v komunální oblasti.

FELCO 820 technické informace:
• Střih do průměru 45 mm – odpadá nutnost používání pilky = významná úspora času.
• (možnost nastavení částečného rozevření na 50%, 60% a 70% - úspora času a energie v baterii při střihu slabších průměrů).
• Hmotnost: 980 g.
• Stupeň krytí ip54 – ochrana proti vniknutí prachu, kousků větví a vlhkosti dovnitř nůžek.
• Délka nůžek: 290 mm.
• Otáčky motoru: 20.000 rpm.
• Hliníkové tělo s doživotní zárukou.
• Stříhací hlavice je vybavena maznicí – výrazná úspora času při údržbě. Pro promazání hlavice není nutná demontáž ostří a
protiostří.
Zajímavé funkce
• Stand-by režim - režim Stand-by je vhodný pro zvýšení bezpečnosti při transportu nebo krátkodobém přerušení práce.
• Režim částečného rozevírání - nastavením částečného rozevírání ostří dochází k úspoře času a energie v baterii při stříhání
slabších větviček.
• Postupné / okamžité zavírání - Díky deaktivaci režimu postupného zavírání ostří se FELCO 820 chová jako nůžky
pneumatické.
• Nastavení ostří - přesné a jednoduché nastavení překrývání ostří s protiostřím. Pokud se již kvůli zbroušení ostří s
protiostřím při dostřihu nepřekrývá, můžete využít této funkce k nastavení překrývání.

Záruky:
•
•
•
•
•

obecná záruka 2 roky
hliníkové tělo nůžek – doživotní záruka
motor nůžek – 3 roky
řídící jednotka – 3 roky
baterie - 3 roky
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OBSAH BALENÍ FELCO 820:
•

elektrické nůžky FELCO 820 HP

•

popruhy

•

pouzdro na nůžky

•

ovládací terminál

•

řídící jednotka (s USB pro nabíjení např. telefonu )

•

1 baterie v základu

•

FELCO 980 sprej

•

FELCO tuk + mazací lis

•

Brousek na ostří - FELCO 903

•

Nabíječka

•

Návod k použití

BONUS K NŮŽKÁM FELCO 820 :
Sada FELCO 820/917 zdarma !
Při zakoupení nůžek FELCO 820 obdržíte zdarma servisní sadu FELCO 820/917
v hodnotě 2300,00 Kč
Obsahem sady 820/917 je:
•

náhradní ostří 820/1

1x

•

přední kryt těla 820/18

1x

•

zadní kryt těla 820/4

1x

•

serisní sada 820/916
1x
(vyměňuje se po každých 400.000 střizích v našem odborném servisu)
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FELCO 880

jednotný pohon pro veškeré elektrické nářadí FELCO

Pro své elektrické nářadí vyvinula společnost FELCO jednotný zdroj napájení s označením
POWERPACK FELCO 880. Vysoce kvalitní popruhy s baterií, řídící jednotkou a ovládacím
terminálem slouží pro napájení a ovládání veškerého elektrického nářadí FELCO.
Kabel k nůžkám lze protáhnout poutkem u ramene, zabrání se tak jeho nechtěnému přestřižení.
Systém popruhů je vhodný pro praváky i leváky. Technologicky vyspělá struktura polstrování
zabraňuje pocení a zlepšuje cirkulaci vzduchu. Vysoká kvalita popruhů umožňuje velice
intenzivní práci. Odnímatelný toulec na nůžky. Praktická taška pro uložení předmětů. Popruhy
příjemně přiléhají k tělu a umožňují volnost v pohybu.
Na popruhy lze aktuálně připojit následující nářadí:
• FELCO 800
• FELCO 810
• FELCO 820
• FELCO 801
• (v budoucnu bude dostupný rovněž elekrický vyvazovač, který bude plně kompatibilní
se zdrojem napájení FELCO 880. Pro majitele FELCO 880 znamená tato skutečnost
značnou úsporu, jelikož na 1 zakoupený zdroj zdroj energie mohou připojit více různých
zařízení jako nůžky či vyvazovač).

Baterie
Superlehká a plochá Litium-Polymer-baterie (LiPo) Baterie s vlastní elektronickou výbavou je z
popruhů zcela vyjimatelná. Nůžky mohou být poháněné 1 nebo 2 bateriemi, vzájemně nezávisle
na stavu nabití. Doba výdrže baterie se liší v závislosti na způsobu použití v rozmezí poloviny
nebo celého dne (dle nutnosti se doporučuje nasazení obou baterií). Doba nabíjení baterie cca 2
hodiny.

Terminál
Snadný přístup k následujícím příkazům:
• start / stop,
• výběr provozního režimu (stand-by, poloviční rozevření),
• deaktivace progresivního režimu, statistické informace
• (např. stav nabití každé baterie, počet střihů, doba provozu,

•

procento malých středních a velkých střihů, pomoc při poruchách) .
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Řídící jednotka
Ovládání a obsluha nůžek. USB zásuvka, přes kterou je možno dobíjet např. mobilní
telefon.

Technické informace Powerpack 880:
•

Hmotnost baterie Li-Po (včetně kabelu) 790g

•

Doba nabíjení baterie z 0 do 100% - 2 hodiny (žádný paměťový efekt, pojistka proti hlubokému vybití)

•

Kapacita Li-Po baterie: 2,5 Ah

•

Napětí baterie: 37 VDC

•

Hmotnost řídící jednotky (včetně kabelu) 545g

•

Hmotnost popruhů 920g
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