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FELCO 220
Dvouruční nůžky s převodem 
FELCO 220 jsou vybaveny bypass 
stříhací hlavou pro střih silných větví s 
přesností a velikou silou.

FELCO 230
Dvouruční nůžky s převodem 
FELCO 230 disponují rovně tvarovanou 
stříhací hlavicí typu amboss. Rovná 
stříhací hlavice umožňuje snadnější 
přístup ke stříhaným větvím v koruně 
stromů. Efektivní pro střih tvrdých a 
suchých větví.

FELCO 231
Dvouruční nůžky s převodem 
FELCO 231 disponují zakřivenou stříhací 
hlavicí typu amboss zajišťující dobré 
držení větve uvnitř hlavice při provádění 
střihu. Vhodné pro stříhání suchých a 
tvrdých větví.

FELCO 22
Velká kapacita střihu 
FELCO 22 jsou vysoce výkonné a nejro-
bustnější nůžky s bypass hlavicí v naší 
nabídce. Doživotní záruka na rukojeti 
z kovaného hliníku a robustní design 
předurčují tento model pro mimořádně 
náročnou práci.

Najdete nás na sociálních sítích

RAZÍTKO PRODEJCE

FELCO 211 DVOURUČNÍ NŮŽKY

FELCO 211-60

60 cm

FELCO 211-50

50 cm

FELCO 211-40

40 cm
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Swiss Precision. Made to Last.

Swiss Precision. Made to Last.
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Znáte naše modely dvouručních nůžek na
větve?
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FELCO uvádí na trh nové dvouruční nůžky FELCO 211, které 
jsou dostupné ve třech možných délkách: 40cm, 50cm a 
60cm.

PRO SILNÝ A LEHKÝ STŘIH
Více síly:  stříhací hlava je tvarovaná a navržená tak, aby držela dřevo 
v blízkosti svého středu a bránila vyklouzávání větví při jejich stříhu. 
Díky skvělému provedení nůžek FELCO 211 tak lze jednoduše, rychle 
a efektivně stříhat.

Průměr střihu do 35 mm: nůžky jsou vhodné pro stříhání tvrdého 
dřeva (≤35 mm) a zvláště na práce v sadech, vinohradech, v terénu, 
parcích a zahradách.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
FELCO know-how: naši inženýři koncipovali nové nůžky, které vy-
nikají snadnou ovladatelností, robustností a výkonností. Ostří je vy-
robeno z kvalitní oceli a protiostří z kované oceli. „I“ profil hliníkových 
rukojetí zaručuje maximální odolnost a mimořádně nízkou hmotnost.

ERGONOMIE
Snadné použití: FELCO 211 jsou lehké, dobře vyvážené a opatřené 
měkkými tlumiči proti otřesům při dostřihu.  Příjemné úchopy rukojeti 
s protiskluzovou vrstvou.

Střih do průměru: 35mm 

Zakřivené protiostří

• Drží větev na středu hlavice
• Snížuje námahu
• Výkonnost
• Drážka pro odvod šťáv

Vysoce výkonná bypass stříhací hlava

• Významné zvýšení výkonu
• Perfektní držení dřeva při stříhání
• Vylepšený pákový efekt díky taženému střihu
• Silný a výkonný střih

Ostří s různými poloměry

• Progresivní účinek
• Konstantní síla
• Precizní a čistý střih
• Méně vynaloženého úsilí
• Efekt tahu ostří
• O 40% vice síly než u modelů  
 FELCO 200/210

Extrudované hliníkové rukojeti

• Lehkost
• Robustnost
• “I” profil pro maximální odolnost při zvýšené   
 námaze
• Ve třech délkách: 40cm, 50cm and 60cm 

Protiskluzové úchopy

• Komfortní
• Optimálně padnou do ruky
• Bez ftalátů

Jednoduché nastavení stříhací hlavy

• Speciální mikrometrický systém FELCO
• Čistý a precizní stříh

Měkké tlumiče nárazů

• Maximální komfort při práci
• Tlumiče nárazu
• Snižují únavu rukou

FELCO know-how

• Dvouruční nůžky jsou vyrobeny  za použití plně  
 obnovitelných enegetických zdrojů
• FELCO 211 disponuje dostupnými náhradní díly
• Vyrobeno ve Švýcarsku

FELCO 211
Nové dvouruční nůžky s vysokým výkonem


