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Novinky v sortimente značky FELCO
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VÝVOJ V SORTIMENTE FELCO

• Od roku 1948: FELCO 2
• - Legendárne náradie, použitie kovaného hliníka
- Viac ako 13,000,000 kusov predaných na celom svete

• Od roku 1966: Ergonomická rada
- Menšia únava, nižšie riziko RSI

- Vyššia produktivita

• Od roku 1974: FELCOmatic
• - Pneumatická rada náradia

- Prvý krok k mechanizácii

• Od roku 1990: FELCOtronic
• - Ľahko prenosné náradie poháňané batériou

- Vyššia produktivita
- Jednoduché použitie, pohodlné
- Plná samostatnosť
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Prednosti náradia FELCO

Vysoká kvalita používaných materiálov
(ušľachtilá oceľ, hliníkové zliatiny)

Dostupnosť všetkých náhradných dielov
(od ostria až po najmenšiu skrutku)

Široká ponuka profesionálneho náradia podľa účelu použitia a telesných dispozícií
užívateľa

(pre ľavákov, pravákov, malé a veľké ruky)

Doživotná záruka na rukoväte z kovaného hliníka a tela elektrických nožníc
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Ručné náradie FELCO
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Nové modely pílok so zahnutým ostrím

FELCO 630
plátok 330mm

FELCO 640
plátok 270mm
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Popis F630 & F640

• Zvýšený výkon oproti pílkam s rovným ostrím

• Vďaka zahnutému tvaru plátku nie je potrebné vyvíjať
tlak proti konáru ako u pílok s rovným plátkom

• Výrazne nižšia námaha pri reze konárov vo výške
ramien a vyššie vyrastených konárov

• Zuby pílky sú indukčne kalené pre dlhú životnosť
plátku.
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Popis F630 & F640

Nová rukoväť s lepším tvarovaním a vrstvou „soft-
touch“ pre pohodlné držanie

Zahnutý plátok pre efektívnejší rez

Istiaci systém pre lepšie držanie pílky v puzdre
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Popis F630 & F640

Poistka pre lepšie držanie pílky v púzdre

Pútka pre upevnenie púzdra na nohu pomocou gumového 
pásika (pásik je súčasťou balenia pílky)

Pútko pre zavesenie na opasok (ako na 
ľavú, tak aj na pravú stranu)
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FELCO 32 – nožnice s nákovkou

• Model pre väčšiu ruku 

• Strih do priemeru 25mm 

• Plná rukoväť z kovaného hliníka (doživotná záruka) 

• Protiostie amboss

• Hmotnosť 240g

• Vhodné pre strih drevín uvoľňujúcich
veľké množstvo štiav
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Puzdro FELCO 910 + 

• Pre jednoručné nožnice FELCO

• Pridaná kapsička pre brúsku FELCO 903

• Materiál: koža

• Klip pre zavesenie

• Pútko pre prevlečenie
na opasok
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Elektrické nožnice FELCO
-

prehľad ponuky el. náradia
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FELCO 820 – silný model

• Silný nástroj

• Navrhnutý pre ťažkú prácu

• Znižuje potrebu používania pílky

• Šetrí čas a zvyšuje efektivitu práce

• Hlavné použitie: údržba krajiny, komunálna
oblasť, extenzívne ovocinárstvo atď.

Ø 45 mm
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FELCO 801 – rýchly model

• Rýchle

• Ľahké

• Malé & ľahká manipulácia

• 2 kompaktné strihacie hlavice: 
štandardná a malá

• 1 strihacia hlavica na paznechty

• FELCO 801G – verzia pre ľavú ruku

800F 800M

FELCO 801G

Ø 30 mm
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FELCO 811 – sila + rýchlosť

• Univerzálny model (sady + vinohrady)

• Kombinuje vlastnosti F811 a F820

• Spĺňa potreby väčšiny užívateľov pre rôzne oblasti 
použitia

• Optimálne riešenie: kapacita strihu / ergonómia

• Kompaktný mechanizmus (ako FELCO 801)

• Vynikajúci komfort a skvelá manipulácia

• Maximálny priemer strihu 35 mm

• 2 strihacie hlavice

• Nový priľnavý povrch Soft-touch

Štandardná hlavica Hlavica B

Ø 35 mm
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FELCO 811 STRIHACIE HLAVICE

Štandardná strihacia hlavica

• Pre strih veľkých i malých priemerov (1 – 35mm)

• Rovnejší tvar

• Ideálna pre precízny strih

• Ľahký strih špičkou ostria

Strihacia hlavica B

• Zahnutý tvar

• Vysoká efektivita «ťahať & krájať» efekt

• Určené výhradne pre strih veľkých priemerov do 35mm

(nie je príliš vhodná pre strih špičkou)
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POROVNANIE MODELOV

Sila

Rýchlosť

Nízka hmotnosť

Ergonómia

FELCO 801

FELCO 811

FELCO 820
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POROVNANIE MODELOV

Vlastnosti modelu FELCO 801 FELCO 811 FELCO 820

Max. priemer strihu (mm) 30 35 45

Strihacia hlavica 3 2 1

Hmotnosť náradia (g) 745 810 980

Dĺžka náradia (mm) 260 275 290

Rýchlost: čas otv./zatvor. (s) 0.55 0.80 1.20

Typ motoru Bezkartáčový

Priemerná sila motora (W) 98 98 189

Pracovné napätie (V) 36-42

Ľahké& rýchle Všestranné Silné
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POWERPACK FELCO 880:
ZDROJ SAMOSTATNÉHO NAPÁJANIA

NOŽNICE

(HP)

FELCO 880

NÁSTROJ PRE 
STRIHANIE
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KOMPATIBILITA NAPRIEČ MODELMI

FELCO 820 FELCO 801

FELCO 811
FELCO 801G
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POPRUHY

• Ultra-ľahké

• Perfektne sadnú na telo a neobmedzujú v pohybe

• Optimálne rozvrhnutie komponentov

• AIRMESH high-tech materiál pre zabránenie
poteniu a zlepšenú cirkuláciu vzduchu

• Odolné pre intenzívne používanie v rôznom počasí

• Nastaviteľné pre praváka i ľaváka

• Odnímateľný tulec a odkladacia kapsička.
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OVLÁDACIA JEDNOTKA

• K jednotke je možné pripojiť rôzne modely náradí FELCO 
a rôzne modely batérií

• USB port umožňujúci nabíjanie drobných elektronických 
zariadení ako sú napr. mobilné telefóny

• Možnosť pripojenia 1 batérie alebo 2 batérií naraz
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BATÉRIA FELCO 880/192:
ŠTANDARDNÁ BATÉRIA

• Ľahká a ultra-tenká Lithium-Polymer batéria (Li-Po)

• 790 g (27.9 oz) - 37 V - 2.5 Ah - 92,5 Wh

• Strih nestráca na sile ani pri nižšom stupni nabitia
batérie

• Žiadny pamäťový efekt

• Elektronická ochrana proti hlbokému vybitiu

• Plné nabitie počas 2 hodín
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NOVÁ BATÉRIA FELCO 880/194:
VEĽKÁ KAPACITA

• Lithium-Ion technológia

• 1,4 kg – 36 V – 5.4 Ah – 194.4 Wh

• Na batérii je umiestnený indikátor nabitia

• Strih nestráca na sile ani pri nižšom stupni nabitia batérie

• Žiadny pamäťový efekt

• Elektronická ochrana proti hlbokému vybitiu

• 90% nabitie počas 4 hodín!

• Ponúka energiu až pre 14 hodín práce! 
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VÝBER BATÉRIE

Vlastnosti batérie FELCO 880/192 FELCO 880/192 x 2 FELCO 880/194

Nominálne napätie (V DC) 37 36 36

Nominálna kapacita (Ah) 2.5 5 5.4

Nominálna kapacita (Wh) 92.5 185 194.4

Typ článkov Lithium-Ion Polymer Lithium-Ion Polymer Lithium-Ion NiCoAl

Hmotnosť (g) 790 790 x 2 (1580) 1400

Rozmery batérie (mm) 155 / 137 / 33 155 / 137 / 33 x 2 155 / 137 / 55

Doba nabíjania (h) 2 4 (2 x 2) 4 (90%)

Záruka 3 roky, 600 nabíjacích cyklov
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OVLÁDACÍ TERMINÁL

• Hlavný vypínač on/off

• Jasne čitateľné dáta zobrazené na displeji

• Užívateľské nastavenie: čiastočné otvorenie strihacej hlavice 
(50, 60, 70%), stand-by režim on/off

• Chybové hlásenia v prípade poruchy (vlastná kontrola)

• Ostávajúci počet strihov do servisovania nožníc

• Zobrazuje stav nabitia každej pripojenej batérie

• Počet vykonaných strihov *

• Čas používania

• Percentuálny pomer veľkosti strihov - malé, stredné, veľké a
extra-veľké strihy (preťaženia) *
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TELO NOŽNÍC

• Hliníková zliatina:

• Nízká hmotnosť

• Odolné voči korózii

• Odvod tepla

• Precízna technológia kovania za horúca:

• Homogénny kus

• Kvalita

• Precíznosť

• Mechanická odolnosť

• Spoľahlivosť

• Doživotná záruka
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ELEKTRICKÝ MOTOR

• Bezkartáčová technológia

• Bezúdržbový

• Kompaktná veľkosť

• Vysoká rychlosť (až 20,000 rpm) 

• Excelentná reaktivita

• Záruka: 3 roky
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INTELIGENTNÁ SPÚŠŤ

• Prepínanie medzi úplným a čiastočným
roztvorením strihacej hlavice

• Stand-by režim

• Nastavenie prekrývania ostria a protiostria
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MAZACIA SKRUTKA

• Užívateľ je schopný ľahko namazať
strihaciu hlavicu

• Nie je potrebné použitie žiadneho
náradia alebo demontáž strihacej
hlavice

• Pravidelné mazanie zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu nožníc
a znižuje spotrebu energie v batérii. 
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ZÁRUKY

DVA roky

• Všeobecná záruka

• Od dátumu dodania koncovému zákazníkovi

TRI roky

• Elektrický motor

• Riadiaca jednotka

• Motor nožníc

• Batéria (600 cyklov)

Doživotná záruka

• Hliníkové telo nožníc
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ÚDRŽBA UŽÍVATEĽOM

Brúsenie Aspoň 1x denne (v závislosti na intenzite používania).

Nastavenie strihacej hlavice Pravidelne kontrolujte, či nie je ostrie príliš uvoľnené alebo

pritiahnuté. V prípade potreby upravte nastavenie.

Injektáž mazacieho tuku Aspoň 1x týždenne (v závislosti na intenzite použitia).

Výmena ostria Pokiaľ je ostrie úplne opotrebované.

Čistenie strihacej hlavice a 

tela

Po použití, alebo pokiaľ je na ostrí nahromadené veľké množstvo 

zaschnutých štiav.
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ÚDRŽBA ROBENÁ PREDAJCOM

• Každých 400 000 strihov

• Minimálne 1x ročne

Počet strihov ostávajúcich do prevedenia
servisu môžete skontrolovať na 
ovládacom termináli. Počet zostávajúcich
strihov sa zobrazí po každom zapnutí 
nožníc.

+
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Swiss Precision. Made to Last.
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S náradím FELCO 
nekupujete iba výrobok, 

ale tiež servis
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Oficiálny dodávateľ a servisné miesto
pre SR – OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska cesta 1149/59

957 01 Bánovce nad 
Bebravou

www.oslavan.sk
www.eshop.oslavan.sk

http://www.oslavan.sk/
http://www.eshop.oslavan.sk/
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Zostavy FELCOtronic SINGLE

= FELCO 811 SINGLE

= FELCO 801 SINGLE

= FELCO 820 SINGLE
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Zostavy FELCOtronic DOUBLE

= FELCO 811 DOUBLE

= FELCO 801 DOUBLE

= FELCO 820 DOUBLE
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ZOSTAVA FELCO 811 

DOUBLE ZA CENU SINGLE !

(získávate do zostavy dvojitú batériu za cenu jednoduchej!)

+
PRVÝ POSEZÓNNY SERVIS OD SPOLOČNOSTI 

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. ZDARMA
(prehliadka + servisná sada a jej výmena zdarma)

MIMORIADNA AKCIA 2016
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.


