powercoup pw2

1 Моторна дръжка = 6 инструмента
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КОМПАНИЯТА infaco
След като изобретява ELECTROCOUP, първите електрически ножици, през 1984 г. и след като са проектирани,
произведени и продадени над 250 000 електрически ножици, INFACO в момента има отлична репутация в
сектора на ръчните електро - инструменти, захранвани с батерия.
В следствие на това INFACO, световният лидер в производството на този вид инструменти, реши да
разработи гама за ръчни електро - инструменти захранвани с батерия за професионалистите
в секторите: Паркове и градини, Овощарство, Лозарство и отглеждането на Маслини.
Използвайки същия принцип както при електрическите ножици ELECTROCOUP,
моторната дръжка работи с 6 различни сменяеми инструмента.
Затова POWERCOUP PW2 може да бъде електрически трион, моторен
верижен трион, храсторез - ножица за жив плет, инструмент за
почистване на филизи, инструмент за събиране на маслини и
инструмент за прореждане на цветовете на плодните дървета.

www.infaco.com
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Компактен, лек и лесен за използване, POWERCOUP PW2 осигурява оптимален комфорт при работа.
Шестте инструмента могат да се сменят бързо с помощта на системата за
бързо фиксиране към моторната дръжка.
Безшумен и екологичен, той дава възможност да се извършват различни
дейности по поддръжката в жилищни райони, къмпинги и други места,
където не се допускат високи нива на шум.
Скоростта на безчетковия мотор се адаптира автоматично спрямо
поставения инструмент, благодарение на система за електронно
разпознаване.
Тази система се използва за настройване работата на мотора, по начин,
който предоставя най-добрата комбинация от мощност/скорост/
въртящ момент за инструмента, който се използва.

Всички характеристики на нашите инструменти са дадени само за указание,като те не са в никакъв случай по договор и е възможно да бъдат променяни.

1 МОТОРНА ДРЪЖКА = 6 ИНСТРУМЕНТА

ГАМАТА POWERCOUP PW2

ВЕРИЖЕН ТРИОН

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ФИЛИЗИ

Електрически трион

ИНСТРУМЕНТ ЗА БРАНЕ НА МАСЛИНИ

ХРАСТОРЕЗ - НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

ВЕРИЖЕН ТРИОН
POWERCOUP PW2
Неговото леко тегло и компактни размери го правят много лесен за използване.
Инструментът е много лесен за употреба и гарантира бързо рязане, което е едно
от силните му качества. Моторният верижен трион е подходящ за рязане на
дървета и клони с диаметър до 150 мм. Той може да се използва за резитба на
лозя и овощни градини.
Лек и лесен за употреба
Защита от обратен тласък
Вградена помпа за смазване
Автоматично обтягане на веригата
Верига със стъпка 1/4 за качествено рязане
Може да се монтира на удължение

Тегло

Моторна дръжка
+ устройство

Удължение 93 cm

2,7 kg

3,3 kg

Удължение 1,83 m

Pтелескопично удължение от
1,10 до 1,65 m

3,7 kg

3,9 kg

Максимален диаметър на рязане

150 mm

Мощност

1 100 W

Стъпка на веригата

1/4

Направляваща шина

8’’ - 20 cm

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕРИГА

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТЕН ТЛАСЪК
Веригата е подбрана специално,
за да съответства по най-добрия
начин на моторната дръжка на
PW2. Стъпката на веригата от 1/4
инч и дебелината на шината от
0,043 инча (1,1 мм) дават резултат за
чистия срез и ограничава ефекта на
отскачане.

НАПРАВЛЯВАЩА ШИНА
Дължината на направляващата
шина е 8’’ (20 см). В края на шината
има челно колело, което служи за
ограничаване на износването на
веригата и шината.

ОБТЕГАЧ НА ВЕРИГАТА
Обтягането на веригата е автоматично без инструменти. Затягащият
лост гарантира, че шината е фиксирана правилно и намалява риска от
връщането и назад.

Аварийният
лост
се
намира
пред дръжката за носене и дава
възможност за спиране на веригата
по всяко време като просто се бутне
напред. Той може да се сваля само,
когато се използват удълженията. С
цел да се предотврати използването
на машината без авариен лост и без
удължения, има система за автоматично разпознаване на конфигурацията.

СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА
Вградената саморегулираща се
система за смазване осигурява
оптимално
количество
масло
необходимо
за
ограничаване
на износването на веригата.
INFACO предлага смазочно масло,
специално подбрано за своите
инструменти, което е биоразградимо
повече от 90%.

ЛЕСНО ПРЕНАСЯНЕ
Има халка в задния край на
ръкохватката. Тя може да
се използва за закачане,
когато инструмента не се
използва, или за бързо
закрепване
от
дърворезачите.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН POWERCOUP PW2
Качеството на срезовете с диаметър до 100 мм е изключително добро
(идентични на срезовете с електрическите ножици ELECTROCOUP). Триона по този
начин намалява риска от заболяване на дървото, когато се подрязва, и
намалява броя на леторастите. Лесната употреба и липсата на рискове от
отскок, прави работата на потребителя по-удобна и безопасна.
Лек и лесен за употреба
Смяна на ножа без инструменти
Висока здравина и острота на зъбите
Много високо качество на рязане
Може да се монтира на удължение

Моторна дръжка +
Удължение 93 cm
устройство

Тегло

2,3 kg

Максимален диаметър на рязане

3 kg

Удължение 1,83 m

Телескопично удължение от
1,10 до 1,65 m

3,4 kg

3,6 kg

100 mm

Мощност

1 100 W

Скорост

3 200 об/мин

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КАЧЕСТВО НА СРЕЗА

ГЪВКАВОСТ
Качеството на среза с POWERCOUP PW2 е толкова добро,
колкото и с електрическите
ножици ELECTROCOUP. Това
предотвратява растежа или
разпространение на заболяване и намалява броя
на
леторастите.

ПРЕЦИЗНОСТ НА РАБОТА
Острието много лесно може
да се плъзне между два клона
без риск да се нарани горния
клон. Този трион е идеален за
използване когато се изисква
прецизност и качество на
среза.

Преминаването от рязане със
и без удължение е улеснено
благодарение на системата за
бързо закрепяне и голямата
гама от фиксирани и телескопични удължения.

ХРАСТОРЕЗ - НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ
powercoup pw2
Храстореза може да се използва за поддържане на всички видове храсти. Лесен
за употреба и работа, тих и без вибрации, с ножове “INFACO high performance
blades” с висока производителност гарантиращи истинска професионална работа.
На разположение са различни дължини, с остриета от едната страна (за лява/
дясна ръка с дефлектор), или остриета от двете страни. Той е много лесен и
приятен за употреба както за работа на земята, така и на по-високо.
Лек и лесен за употреба
Възможност за завъртане на тримера ± 90°
Може да се монтира на удължение

Остриета от двете страни
60 cm

Тегло

3,4 kg

Мощност

Остриета от двете страни
70 cm

Остриета от едната страна
70 cm

3,7 kg

3,5 kg

1 100 W

Скорост

3 200 об/мин

Ръкохватка за дясна/лява ръка

да

да

да

Дефлектор

не

не

да

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСТРИЕТА ОТ ЕДНАТА СТРАНА

ОСТРИЕТА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ

Предлага се с дължина 70
см, с ръкохватака за работа
с дясна и лява ръка, както
и с дефлектор. Това дава
възможност за работа с едно
минаване и прави работата с
високи и/или широки храсти и
живи плетове по-лесна.

ПРЕДПАЗИТЕЛ ПРОТИВ ОТСКОК
Предпазителят
против
отскок
е
наличен
за
двустранните
остриета.
Тази
система
предпазва
върховете на остриетата от
съприкосновение със земята
или стени.

Многопосочното двустранно
острие е много удобно за
работа. Вариантът със 60
см дължина е идеален за
прецизна работа. Варианта
със 70 см дължина дава
възможност за работа с едно
минаване и прави работата с
високи и/или широки храсти и
живи плетове по-лесна.

ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА
Моторната
дръжка
на
POWERCOUP PW2 позволява на
храстореза да се монтира в
три позиции: за рязане с
дясната ръка, за рязане с лявата
ръка и за хоризонтално рязане.

НАЛИЧНИ УДЪЛЖЕНИЯ

СЪВМЕСТИМОСТ НА БАТЕРИИТЕ
Всички инструменти от серията POWERCOUP PW2 са съвместими с батериите
ELECTROCOUP NiMh (F3005 - F3010) и Lithium (F3015 и L810B).
Продължителност на работа* :
Батерия F3010

Батерия F3015

Батерия L810B

200 - 1 200 среза

150 - 1 000 среза

700 - 4 200 среза

-

1 200 за срез 3 cm

1 000 за срез 3 cm

4 200 за срез 3 cm

Електрически
трион

600 за срез 5 cm

500 за срез 5 cm

2 100 за срез 5 cm

200 за срез 8 cm

150 за срез 8 cm

700 за срез 8 cm

Верижен трион

Храсторез - Ножица за жив плет

2 - 3 ч.

1 - 2 ч.

6 - 9 ч.

Инструмент за премахване на филизи

4 ч.

2 - 3 ч.

Ден и половина

Инструмент за бране на маслини

2 - 4 ч.

2 - 3 ч.

8 ч.

Инструмент за прореждане на цветовете

8 ч.

6 ч.

2 дни

Моторната дръжка POWERCOUP PW2 може да се използва с или
без допълнителни удължения за работа с високи насаждения. С
Вашите инструменти можете да изпълнявате различни задачи
благодарение на фиксираните и телескопичните удължения със
следните дължини:

Фиксирани

PW930 : 93 cm - 700 g
PW1830 : 183 cm - 1 kg

*В зависимост от начина на използване

Телескопични

Батерия F3015

Батерия L810B

PWT1650 : 110/165 cm - 1,2 kg

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
ФИЛИЗИ POWERCOUP PW2
Инструментът за премахване на филизи е алтернативно решение на
съществуващите такива. Като всеки механичен инструмент, той елиминира
нуждата от употреба на химикали. Инструментът е много удобен и лесен за
употреба, и предлага много качествено и прецизно почистване на филизите.
В действителност този мощен ръчен инструмент се отличава от тежкото
хидравлично оборудване, което много често е скъпо, сложно за използване
и изисква опитни оператори. Може да бъде използвано от всеки без предварително обучение. POWERCOUP PW2 значително намалява дискомфорта при
изпълнението на тази операция, която е важна за правилното поддържане на
лозите.
Лек и лесен за употреба
Телескопично удължение
Оборудван със стоманени тежести (опция - гумирани)
10 скорости на въртене
Телескопично удължение

Дължина

1,2 до 1,6 m

Тегло

2,9 kg

Мощност

250 W

Скорост

320 до 1 900 об/мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

УДОБСТВО ПРИ РАБОТА
Регулируемата
дължина
от
1,3 до 2 м. на инструмента за
премахване на филизи дава възможност да се избегне навеждането по време на работа
(повече от 4000 пъти на ден),
което прави работата много полека.

КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ
Инструментът за почистване на
филизи дава възможност за подобро почистване на филизите в
сравнение с традиционните методи. Това намалява броя на
повторно израстнали издънки в
сравнение с третирането с химикали и увеличава производителността най-малко с 30% в
сравнение с ръчното почистване на филизите.

2 ВИДА ТЕЖЕСТИ
Налични са два вида тежести
(патентована система): стоманени за по-стари лозя и гумирани
за по-младите насаждения.

Инструмент за бране на маслини
powercoup pw2
С този инструмент намалявате времето за бране на маслини 3 пъти в сравнение
с ръчното бране. Елиптичните движения на карбоновите пръчки не увреждат
растенията, което оптимизира следващите реколти и намаляват феномена на
алтернативното плододаване. Благодарение на това движение маслините не се
разпиляват настрани и се събират по-лесно.
Лек и лесен за употреба
Тих
Не уврежда растенията
Съвместим с другите устройства

Тегло

Фиксирано удължение
2,2 m

Фиксирано удължение
2,5 m

Телескопично удължение
2,2 до 2,8 m

3,2 kg

3,3 kg

3,8 kg

Мощност

750 W

Скорост

1 150 об/мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

НАМАЛЕНО РАЗПИЛЯВАНЕ
Елиптичните
движения,
система
патентована
oт
INFACO, дават възможност да
се контролира падането и
ограничава разпиляването на
маслините, с което те се
събират по-лесно.

СЪВМЕСТИМ С ДРУГИТЕ УСТРОЙСТВА
Инструментът за бране на
маслини PW2 е единственото
електронно
вибриращо
устройство на пазара, което е
съвместимо
с
другите
устройства от тази серия:
верижен трион, електрически
трион и храсторез.

НЕ УВРЕЖДА РАСТЕНИЯТА
Карбоновите
пръчки
не
увреждат растенията и ги
предпазват от счупване на
клони.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ НА
ЦВЕТОВЕТЕ POWERCOUP PW2
Инструментът за прореждане на цветовете се използва от овощарите за
механично прореждане на цветовете на дърветата, като по този начин се
спестяват средно по 60 - 70 ч. работа на хектар, в сравнение с ръчната операция.
Лек и лесен за употреба
Точен и селективен
10 скорости на въртене

Телескопично удължение

Дължина

1,5 до 1,9 m

Тегло

2,8 kg

Мощност

250 W

Скорост

320 до 1 900 об/мин

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕ УВРЕЖДА РАСТЕНИЯТА
Работните
елементи
на
устройството не увреждат
растенията и минават много
лесно между клоните.

НАСТРОЙВАНЕ НА СКОРОСТТА
Скоростта може да бъде
програмирана от 200 до 1900
об/мин в зависимост от вида
на растенията и от желания
резултат.

ЛЕСНО И БЕЗОПАСНО
Телескопичното удължение от
1,5 до 2,2 м. дава възможност
да се работи безопасно от
земята.

INFACO
Bois de Roziès – BP2
81 140 Cahuzac sur Vère – France
Tél. : 05 63 33 91 49 Fax : 05 63 33 95 57
electrocoup@infaco.fr

www.infaco.com
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