PELLENC
Kertészeti és szőlészeti
akkumulátoros kéziszerszámok
- profiknak

VÁLASSZA A KITE ZRT. - PELLENC KÉZISZERSZÁM SZERVIZÉT!
A KITE Zrt. a Pellenc hivatalos márkaszervizeként garanciaidő alatt és a garanciális időn túl is
vállalja a Pellenc akkumulátoros kéziszerszámok javítását és karbantartását!
További részletekért keresse a területileg illetékes alkatrész értékesítő kollégáinkat!
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PELLENC EXCELION 2000
fűkasza

Zöldterületek rutin karbantartására, vagy intenzív nyírására tervezett Excelion 2000 fűkasza a
legigényesebb professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. Ez a robosztus, erős és kis súlyú
fűkasza tökéletesen elboldogul a magas, sűrű fűvel, gyomokkal, szederrel és bozóttal.
A Pellenc ULiB 1200 akkumulátoros meghajtása csendes, szennyezésmentes működést és
alacsony szintű vibrációt tesz lehetővé, ami növeli a felhasználó kényelmét. Az Excelion 2000-re
többféle vágófej szerelhető, így többféle opció használható az adott feladatok végrehajtásához.

Jelző LED-ek

Működtető
kapcsoló
benyomásarányos
fordulatszámmal
Soft Touch puha markolat

Működtető
kapcsoló
biztonsági retesz

A fogókarnak nincs külső
burkolata, így nem akad el,
és nem törik el.
A fogókar-beállító gombbal
a kart a kezelő testalkatához lehet állítani.
Szállításhoz becsukható.

Forradalmi Pellenc szénkefe nélküli elektromotor
elektronikus kapcsolással
Jól átgondolt ház
a motor hatékony
hűtéséhez

Hordozó szemek
a vállpánthoz
Az erőátvitelt alumínium
cső védi
Szöghajtómű
Cserélhető
kaszafej

Biztonsági burkolat

PELLENC KASZAFEJEK A SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSHOZ
CITY CUT

BLADE CUT

MULTICUT

ROLL CUT

Egyedülálló elfordulási technológiája
megakadályozza a
növények, kövek vagy
kavicsok kidobását,
így a járművek, ablaküvegek sérülését.

Cserélhető pengés
vágófej, magas füves,
cserjés, bokros növényzet kaszálásához.

Cserélhető vágófej,
amely damillal és
vágókéssel is használható fű és sűrű
növényzet kaszálásához.

Manuális befűzésű,
damilos vágófej fű és
sűrű növényzet kaszálásához. Befűzhető damil mennyiség:
2,4 mm átmérőnél 5
méter; 3 mm átmérőnél 3,5 méter.
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További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

TAP CUT

Félautomata befűzésű, damilos vágófej fű
és sűrű növényzet kaszálásához. Befűzhető damil mennyiség:
2,4 mm átmérőnél 5
méter; 3 mm átmérőnél 3,5 méter.

Pellenc Excelion 2DH

ÚJ

Pellenc Excelion 2LH

bozótvágó

bozótvágó

TERMÉKEK

kétkezes normál markolattalt

Kétkezes hosszanti kerek markolattal

Excelion 2 DH és LH előnyei:
•
•

•

30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvágóknál
OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
•
pillanatnyi sebesség
•
akkumulátor töltöttségi szint
•
teljesítmény szint
többfunkciós kialakítás: bozótvágás, mulcsolás, szegélynyírás, gyomlálás
és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

Pellenc Excelion Alpha

fűkasza
•
•

Egykezes kialakításának köszönhetően könnyen
manőverezhető
A motor IMS (R) alaplappal ellátva, amely a jobb hőleadásnak
köszönhetően nagyobb teljesítményt biztosít

Excelion 2000

Excelion 2DH

Excelion 2LH

Excelion Alpha

2000 W

-

-

900 W

5,4 kg

6,5 kg

5,5 kg

3,1 kg

2 000 - 6 200 ford/perc
2 000 - 4 200 ford/perc

3.000/4.200/5.400/
6.600 ford/perc

3.000/4.200/5.400/
6.600 ford/perc

4.000 / 5.800 / 6.400
ford/perc

Damilátmérő

2,4 - 3 mm

2,4 – 3,0 mm

2,4 – 3,0 mm

2,4 – 3,0 mm

Zajszint (LPA)

84 dB(A)

akár 3 óra

akár 3 óra

40 perc – 3,5 óra
(260 és 520 Alpha
akkuval)

Max. teljesítmény
Súly
Motorfordulatszám
• Standard üzemmód
• Eco üzemmód

Vibráció szintje
• Jobb kéz
• Bal kéz
Működési idő
(akkumulátortól függően)

Jobb kéz: 1 m/s2
Bal kéz: 1,3 m/s2
akár 5 óra
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PELLENC CULTIVION
kapa
A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon
és az alkalmazások széles skálájában használható a talajlazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és a
stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen használható. A Cultivionnal a talajfelszín és a mélyebb rétegek

egyaránt művelhetők. Meggyorsítja és megkönnyíti ezt a
lényegesen nehéz és időigényes munkát. Négyszer hatékonyabb, mint a hagyományos kézi kapálás, így nemcsak
időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

PROFESSZIONÁLIS
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

Kivételesen magas szintű minőség és munkasebesség.
Széles körben alkalmazható. Mezőgazdaságban,
kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöldterület karbantartására egyaránt alkalmas.
Akkumulátortól függően akár egész napos munkavégzésre is alkalmas.
Tél végén is képes a talaj művelésére.

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ERGONOMIKUS
ˇ

ˇ

ˇ

Időmegtakarítás.
Kis karbantartási igény.
Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral
egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetőek.
Lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés, stb.
5 féle kapafej többféle célra.

KÖRNYEZETBARÁT

Kapálás a felszínen, vagy nagyobb mélységben
9 különböző pozícióval.
A kapafej eltömődése minimális, optimális
kezelhetőség.
Az eszköz a felhasználó testmagasságához igazítható, megkönnyítve a munkát.

ˇ
ˇ
ˇ

A kapa egyszeri használata felér két öntözéssel.
A vegyszeres gyomirtás alternatívája.
Zéró károsanyag-kibocsátás.

PELLENC KAPAFEJEK
8 cm-es

16 cm-es

16 cm-es V-alakú

22 cm-es

Kevésbé gyomos
területek, sekély
kapálására.

Közepesen gyomos
területek, mélyebb
kapálására.

Keményebb talajok,
mélyebb kapálására.

Gyomos területek,
felszíni kapálására.
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22 cm-es

Gyomos területek,
mélyebb kapálására.

A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE
KÖNNYŰ MUNKA! EGY ESZKÖZ, AMELY
LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT

4 fokozatú
szabályozógomb

Jelző
LED-ek

Alumínium
cső

Ergonomikus Soft
Touch markolat

Forradalmi
Pellenc
elektromotor
elektronikus
kapcsolókkal

Első markolat gyors
beállítással

9 kapafej
szög

A kapafej gyorsan
cserélhető
Fogazott kapafej a jobb
talajba hatoláshoz

Cultivion
Max. teljesítmény

380 W

Súly

3,1 kg

Lengési sebesség

13 – 15 Hz

Kapafej sebessége

800 – 885 csapás/perc

Opcionális kapafejek száma

5

Kapafejszög-pozíciók

9

Sebességi fokozatok száma

4

Zajszint (LPA)

74 dB(A)

Vibráció szintje
•
Első markolat
•
Hátsó markolat

14,4 m/s2
10,2 m/s2

Működési idő (akkumulátortól függően)

2,5 óra vagy akár 2 nap
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NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AJÁNLAT,
KIVÁLÓ KÉNYELEM

PELLENC AIRION 3
lombfúvó

A pára- és víztömített, valamint 100%-ban vízálló Airion 3
úgy lett megtervezve, hogy kiállja az idők próbáját. A
működés közben is tökéletesen kiegyensúlyozott Airion 3
hosszú órákon keresztül használható anélkül, hogy a felhasználó csuklója elfáradna, vagy túlterhelődne. A mindössze 2,55 kg-os súlyával és a hatékony, 17,5 N tolóerejével

az Airion 3 minden időjárási körülmények között teljesíti a
professzionális igényeket. Lakott területeken, zajérzékeny
helyeken, parkokban és kertekben egyaránt kiválóan
megállja a helyét.

Fordulatszám és
teljesítménytöbblet-kapcsoló
A hordszíj horgai mindkét
oldalon jobb- vagy balkezes
használatra

4db Formatervezett
egymással
cserélhető fúvóka

Szögletes légbeömlés

Új erősebb anyag

Szívókönyök

Szívórács

PELLENC FÚVÓKÁK
Kerek fúvóka
(75 mm)

Lapos fúvóka

Ergonomikus
fúvóka

Beépített kaparóval
szerelt fúvóka

Az ideális teljesítmény

Precíz munkavégzésre

Javítja a felhasználói kényelmet

Beépített kaparó a hatékony

érdekében, megfelelő sebesség

kialakított fúvóka.

a hosszú munkavégzés során.

szemételtávolításhoz.

és légáramlat elérése.

Fúvóka hossza: 77 cm.

Fúvóka hossza: 70 cm.

Fúvóka hossza: 57 cm.

Fúvóka hossza: 57 cm.
Fúvóka belső átmérője: 65 mm.

Fúvóka belső átmérője: 75 mm.
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Előnyei:
• ergonómikus
kialakítása
professzionális
akár egész napos- munkát tesz lehetővé, anélkül,
hogy használóját megterhelné
• OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
• pillanatnyi sebesség
• akkumulátor töltöttségi szint
• teljesítmény szint
A ferde forgáspont
Behúzóheveder tartja az
akkumulátort biztosan a
hátunkon

PELLENC AIRION
BACKPACK
lombfúvó

ÚJ

nagyobb teljesítményt
tesz lehetővé
rugalmasság és
mozgásszabadság,
és ergonomikusabb a
felhasználó számára.

TERMÉKEK

Rugalmas, harmónika hüvely

Gyors akkumulátor
csatlakoztatás

Inteligens fogantyú,
LED jelzőfényekkel,
és háttérvilágítással

Ütésálló
akkumulátorház

Airion 3

Airion Backpack

Max. teljesítmény

940 W

1.750 W

Súly

2,55 kg

Súly 6,8 kg (akkumulátor nélkül)

17,5 N (turbó fokozat)
13,5 N (4. fokozat)

127 N (turbó fokozat)
18,7 N (4. fokozat)

920 m3/h (turbó fokozat)
810 m3/h (4. fokozat)

1.280 m3/h (turbó fokozat)
1.070 m3/h (4. fokozat)

Maximális légsebesség kerek
fúvókával

63 m/s (turbó fokozat)
55 m/s (4. fokozat)

75 m/s (turbó fokozat)
63 m/s (4. fokozat)

Maximális légsebesség lapos
fúvókával

69 m/s (turbó fokozat)
60 m/s (4. fokozat)

-

Zajszint (LPA)

79 dB(A)

(LPA) 80,5 dB(A)

Vibráció szintje

2,5 m/s

0,2 m/s2

Hatásos tolóerő
Tényleges légáram kerek fúvókával

Működési idő
(akkumulátortól függően)

2

akár 5 óra

Akár 4,5 óra (akkumulátortól
függően)
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PELLENC HELION COMPACT 2
sövénynyíró

A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök,
amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában
egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit. Az ergonomikus kialakítása, könnyű kezelhető-

sége, és a kis súlyuk lehetővé teszi a kezelő számára a
kényelmes munkavégzést sövények, formára metszett
fák nyírásakor.

PROFESSZIONÁLIS
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

Metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett
nyíróerő.
Kés elakadás gátló rendszer.
Gyorscsatlakozó: az adapterek gyors fel- és
lecsatlakoztatásához.
A legjobb kompromisszum a vibráció és a
nyíráskapacitás között.
Elég akku üzemidő az egész napos munkához.
IP54-es szintű vízállóság.

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ERGONOMIKUS
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin
megtakarítás.
1 motor különféle kaszasín mérethez.
Kis karbantartási igény.
Nem kell üzemanyagot bekeverni.
Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral
egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetőek.

KÖRNYEZETBARÁT

Soft Touc puha elfordítható markolat.
A kis súlya megkönnyíti a használhatóságot.
Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy
típusú cserélhető kaszasínnel.
Behúzható kapcsoló kar.

ˇ
ˇ
ˇ

Csendes működés.
Szagtalan és szennyezésmentes üzem.
Zéró károsanyag-kibocsátás.

PELLENC SÖVÉNYVÁGÓ KÉS

27, 51, 63 és 75 cm hosszú
sövényvágó késsel is szerelhető.
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ROBOSZTUS ÉS KÖNNYŰ
ERŐ ÉS PRECIZITÁS

Visszarúgás
ütköző

Kapcsoló
biztonsági
funkcióval

Védőburkolat

Duplakéses sín

Védőburkolat

Alumínium kaszasín
(Kivéve a 27 cm-es
esetében)

Első
markolat
Jelző LED-ek

Fordulatszámszabályozó

Gyorscsatlakozó

Gyorscsatlakozó
Behúzható
kapcsoló kar

Akasztó
szem

Forradalmi Pellenc
motor elektronikus
kapcsolással

Ergonomikus Soft
Touch markolat,
+/- 90° fokos
elfordítással
5 állítható pozíció

Helion Compact 2
Max. teljesítmény

1 200 W

Súly

3,5 kg

Vágássebesség

3 200 – 3 800 vágás/perc

Elérhető vágáshossz

27 – 51 – 63 – 75 cm

Pengefog hosszúság

33 mm

Síncsatorna mélysége

24 mm

Zajszint (LPA)

80 dB(A)

Vibráció szintje
Első markolat
Hátsó markolat

3 m/s2
3,4 m/s2

Működési idő
(akkumulátortól függően)

akár 1 nap

11
A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC SELION M12 EVO
mini láncfűrész

A Selion M12 EVO mini láncfűrész egyedülálló a maga
műfajában, a súlyának és a kivételes formatervezésének
köszönhetően, ami a potenciális alkalmazási körök széles
választékát eredményezi. A Selion M12 EVO megkönnyíti a
szoliter fák, a díszfák és a robosztus sövények érzékeny
metszését. A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben

PROFESSZIONÁLIS
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor (30
cm3-es benzinmotorral egyenértékű)
Nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen
hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb.
Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a
normál láncfűrészeké.
Akkumulátortól függően akár 1-2 napos
használatra is alkalmas.

ERGONOMIKUS
ˇ

ˇ
ˇ

is megbirkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony
karbantartási költségek mellett üzemeltethető, környezetbarát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet
kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágásminőség jellemzi.

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin megtakarítás.
Időmegtakarítás.
Kis karbantartási igény.
Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ.

Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral
egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetőek.

KÖRNYEZETBARÁT

Egyedülálló köszönhetően a különleges
felépítésének.
Ergonomikus Soft Touch puha markolat.
Mindössze 1,7 kg súly.

ˇ
ˇ
ˇ

Csendes működés.
Zéró károsanyag-kibocsátás.
Biológiailag lebomló láncolajjal használható.

LÁNCVEZETŐK
HEGYES LÁNCVEZETŐ

KESKENY LÁNCVEZETŐ
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KÍMÉLETES,
MÉGIS ERŐS VÁGÁS
ÚJ SZOFTVER A MÉG
PONTOSABB VÁGÁSHOZ!

Forradalmi Pellenc motor
elektronikus kapcsolással

Elektronikus láncfék

Megerősített és
cserélhető felső fogantyú

Mozgatható láncvédő

Integrált becsukható kulcs

Kompozit műanyagból
készülő Pellenc láncvezető

Láncolajtartály
A lánckenő olaj elektronikus adagolása

A fűrészpor oldalsó
kidobása
Bekapcsolt állapotot jelző
LED

Automata láncfeszítés

Biztonsági kapcsoló
Kétszer kell megnyomni
a bekapcsoláshoz

Kézvédő
Soft Touch ergonomikus
markolat

Selion M12 EVO
Max. teljesítmény

1 200 W

Súly

1,95 kg

Motorfordulatszám

5 400 fordulat/perc

Lánckiosztás

¼”

Láncsebesség

10,3 m/s

Láncvezető hossza

15 cm

Láncszemek száma

42e

Zajszint (LPA)

84 dB(A)

Vibráció szintje

2,5 m/s2

Működési idő (akkumulátortól függően)

1 – 3 óra vagy akár 2 nap

13
A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC SELION C21 EVO
láncfűrész

A metszés speciális szaktudást és megfelelő eszközöket
igényel. A Pellenc a kertészek, zöldterület karbantartók
számára olyan gépmodellt kínál, amely a súly, az egyensúly, a mozgékonyság és a teljesítmény vonatkozásában

egyaránt megfelel az elvárásaiknak. A számos innovációval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrészt nagyobb nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

PROFESSZIONÁLIS
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

Speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók
számára lett megtervezve.
2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor
(45 cm3-es benzinmotorral egyenértékű)
Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a
normál láncfűrészeké
Akkumulátortól függően akár egész napos
használatra is alkalmas.

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ERGONOMIKUS
ˇ
ˇ

ˇ

Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin
megtakarítás.
Időmegtakarítás.
Kis karbantartási igény.
Akár 30%-kal kevesebb lánckenőolajfelhasználás.
Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral
egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetőek.

KÖRNYEZETBARÁT

Mindössze 2,55 kg súly.
A horgok erősebben ráfognak az ágakra és a
törzsekre.
Erősített első kézvédő.

ˇ
ˇ
ˇ

HEGYES LÁNCVEZETŐ

Csendes működés.
Biológiailag lebomló láncolajjal használható.
Zéró károsanyag-kibocsátás.

KESKENY LÁNCVEZETŐ
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ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE!
INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA
ÚJ SZOFTVER A MÉG
PONTOSABB VÁGÁSHOZ!
Kétszer kell
megnyomni a Bekapcsolt állapotot
bekapcsoláshoz jelző LED

Soft Touch
ergonomikus
markolat
A lánckenő olaj
elektronikus
adagolása

Biztonsági
kapcsoló

Erősített rögzítésű
első kézvédő

Kenőolaj-tartály
Elektronikus láncfék

Automata láncfeszítés
Acél rögzítő horog
Forradalmi
Pellenc motor
elektronikus
kapcsolással

Integrált becsukható
kulcs

Kompozit
műanyagból készülő
Pellenc láncvezető

Selion C21 EVO
Max. teljesítmény

2 000 W

Súly

2,55 kg

Motorfordulatszám

6 200 fordulat/perc

Lánckiosztás

¼”

Láncsebesség

14,5 m/s

Láncvezető hossza

30 cm

Láncszemek száma

70e

Zajszint (LPA)

85 dB(A)

Vibráció szintje

2,5 m/s2

Működési idő (akkumulátortól függően)

akár 1 nap
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PELLENC SELION POLE
magassági fűrész

A Selion T150/200 és a Selion T220/300 teleszkópos nyéllel precíziós ágvágást tesz lehetővé. Az akár 4,5 méteres
magasságban végezhető ágvágással a munka vállpánt nélkül végezhető a gépek kis súlya miatt. A Selion nyeles lánc-

PROFESSZIONÁLIS
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

1200 Wattos Pellenc szénkefe nélküli elektromotor
(30 cm3-es benzinmotornak felel meg).
3 modellváltozat fix, vagy teleszkópos nyéllel.
Akár 4,5 méteres magasság.
Olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz.
1 napos munkához elegendő akkumulátor
üzemidő.

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ERGONOMIKUS
ˇ
ˇ

fűrészek ideálisak a zajérzékeny területeken történő használatra. Emellett kellő erővel rendelkeznek az erdészeti
alkalmazásokhoz is.

Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin
megtakarítás.
Időmegtakarítás.
Kis karbantartási igény.
Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ.

KÖRNYEZETBARÁT

Többféle pozícióba állítható fejrész.
Stabilitás a vágás során a kis súly miatt.

ˇ
ˇ

HEGYES LÁNCVEZETŐ

Biológiailag lebomló láncolajjal használható.
Zéró károsanyag-kibocsátás

KESKENY LÁNCVEZETŐ
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VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN!
ÁGVÁGÁS MAGASAN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL

Integrált
becsukható kulcs

Rögzítő
hüvely

Biztonsági
kapcsoló

Automata
láncfeszítés
A láncolajadagolás
elektronikus
vezérlése

Bekapcsolt
állapotot jelző
LED

Forradalmi
Pellenc motor
elektronikus
kapcsolással

Szénszálas fix,
vagy teleszkópos
nyél

Láncolajtartály

T150/200

T220/300

1 200 W

1 200 W

2,9 kg

3,4 kg

5 400 fordulat/perc

5 400 fordulat/perc

Lánckiosztás

¼”

¼”

Láncsebesség

10,3 m/s

10,3 m/s

Láncvezető hossza

25 cm

25 cm

Láncszemek száma

58e

58e

Max. teljesítmény
Súly
Motorfordulatszám

Zajszint (LPA)

82 dB(A)

82 dB(A)

Vibráció szintje

2,8 m/s

2,8 m/s2

Működési idő (akkumulátortól függően)

2

akár 2 nap
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akár 2 nap

Kompozit
műanyagból
készülő
Pellenc
láncvezető

PELLENC FIXION 2
kötözőgép
Az új Pellenc Fixion 2 kötözőgép kompakt felépítésű, jól
kiegyensúlyozott könnyen kezelhető, egész napos
használatra alkalmas elektromos kötöző, amely lényegesen leegyszerűsíti és felgyorsítja a kötözési munkákat, ezzel értékes időt és energiát megtakarítva a szőlészetek számára. Az ergonomikus, puha markolata

KÖLTSÉGHATÉKONY
ˇ

egyaránt kényelmes használatot biztosít a jobb és balkezes felhasználóknak. Ennél a modellnél a markolatba
építették be az eszközt működtető akkumulátort.
Naponta akár 15000 papírcsomó megkötése erőfeszítés nélkül. Könnyen és gyorsan végzi el ezt a gyakran
hosszadalmas és fárasztó munkát.

PROFESSZIONÁLIS

40%-kal több megtakarítás a kézi kötözéshez

ˇ

képest.
ˇ

ság a kívánt kötözés típusától függetlenül.

Felgyorsítja a kötözést: percenként akár 30

ˇ

csomó.

A vesszőket azok összeszorítása nélkül kötözi
össze (akár 25 mm átmérőig).

ERGONOMIKUS
ˇ

5-féle eredeti Pellenc kötözőanyag: sokoldalú-

KÖRNYEZETBARÁT

Kis súlyú eszköz, mindössze 800 gramm beépí-

ˇ

tett akkumulátorral együtt.

biológiailag.

ˇ

Mindenhová befér és könnyen kezelhető.

ˇ

Bal és jobb kézzel egyaránt használható.

STANDARD

A papír kötözőanyagok gyorsan lebomlanak

PAPÍR

A huzal átmérője

A huzal átmérője

0,44 mm, lebomlási

0,44 mm, lebomlási

ideje 10-12 hónap,

ideje 6-9 hónap,

kötési erőssége

kötési erőssége

14 kg.

14 kg.

ROZSDAMENTES
ACÉL

A huzal átmérője
0,44 mm, lebomlási
ideje 12- 14 hónap
kötési erőssége
14 kg.
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A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB
KÖTÖZŐGÉP A PIACON.

Akasztó
horog
BE kapcsoló

Adagoló
60 m-es
orsókhoz
Kötözés akár
25 mm-es
átmérővel
Töltőcsatlakozó
Üzemidő kijelző
Elektronikus
működtető kar
Kötés erősség (4 szint
választható)

Ergonomikus
markolat
Mikro-akkumulátor a
markolatban

Új adagoló 200 m-es orsóhoz Fixion2 kötözőgéphez.
Az új adagoló kiegészíti az eddig elérhető adagolók
(60 m és 200 m öv) választékát a Fixion2 kötözőgéphez.
Cikkszám: 29159299

Fixion 2
Kötöző súly

800 g

Kötöző hossza

241 mm

Kötözési átmérő (max.)

25 mm

Kötözőanyag-orsó opció
• Beépített orsó
• Övön hordozható orsó

60 m (kb. 450 kötés)
200 m (kb. 1500 kötés)

Akkumulátor kapacitása

38 Wh

Akkumulátor munkakapacitása

15 000 csomó

Átlagos működési idő (akkumulátortól függően)

8 óra

19
A terméket akkumulátorral szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC VINION 150 ÉS 250
metszőolló
A Pellenc elkészítette a piac leginnovatívabb szőlészeti
metszőollóját. A Vinion tökéletes olyan szőlőtermesztők
számára, akik kis súlyt, ergonómiát, könnyű kezelhetőséget és pontosságot keresnek – egy valódi csúcstechnológiai forradalom. A Vinion metszőolló úgy lett megtervezve,

PROFESSZIONÁLIS
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

Pellenc-Pradines vágófej.
Nagy teljesítményű motor.
A késpozíció precíz szabályozása.
Egy kompakt metszőolló, amely jól kezelhető és
minden kézmérethez illeszkedik.

ERGONOMIKUS
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

A legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon.

ˇ

Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódoknak köszönhetően.

ˇ

Professzionális felhasználók visszajelzése alapján
kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz
képest.

KÖRNYEZETBARÁT

Koncentrált energia az egész napos metszéshez.
A legkönnyebb metszőolló a piacon: 680 gramm.
• 150-es akkumulátor: 845 gramm.
• 250-es akkumulátor: 1680 gramm.
A kés szerszámok nélkül szerelhető ki.

TELJESÍTMÉNY

hogy minden várakozásnak megfeleljen. A könnyű és
kompakt 150-es zsebakkumulátorral, vagy a 250-es akkumulátorral használható, amely lehetővé teszi akár két
Pellenc szerszám egyidejű csatlakoztatását a felváltva történő használathoz.

ˇ

ˇ

Zéró károsanyag kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység.
Kis karbantartási igény.

KÉNYELEM ÉS

MINDENT VAGY

PROGRESSZÍV

TAKARÉKOSSÁG

SEMMIT

(gyári beállítás)

Progresszív, gyors

Progresszív, rugalmas

üzemelés közepes

üzemelés közepes

semmit” gyors

üzemelés közepes

pengenyílás-

pengenyílás-

üzemmód, közepes

pengenyílás-funkció

funkcióval.

funkcióval.

pengenyílás-

nélkül.

„Mindent vagy

funkcióval.
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Progresszív, gyors

FORRADALOM A METSZÉSBEN

Pellenc késtengely
rögzítés szerszámok
nélkül állítható
Zárófedél
szennyeződés gátló

Pradines Pulling vágófej
Xylan bevonatú kés, amely segíti a
behatolást a fa anyagába

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

Ergonomikus markolat
Univerzális (bal- és jobbkezes
felhasználóknak)

Késnyílás:
57 mm

Vágás
átmérő
35 mm

Meghajtómotor kihelyezett
hűtéssel

Elektronikus vezérlés
Kések szétnyitása félig

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

A kézvédő keret
szerszámok nélkül
nyitható
PELLENC SZABADALOM

Hulladékkivezetés
Optikai működtető kar
PELLENC SZABADALOM

Vinion 150

Vinion 250

Átlagos teljesítmény

180 W

180 W

Súly

680 g

680 g

Hossz

260 mm

260 mm

Pengenyitás mértéke

57 mm

57 mm

Maximális vágási átmérő

35 mm

35 mm

845 g

1 680 g

150 Wh

250 Wh

9 óra

15 óra

Öv

Heveder

4,5 - 9 óra

7 óra

Akkumulátor súlya
Akkumulátor kapacitása
Átlagos működési idő
Akkumulátor hordozhatósága
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő
(töltőtől függően)
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PELLENC PRUNION 150 ÉS 250
metszőolló
A kevesebb, mint 900 grammos súlyával a Prunion metszőolló a felhasználók számára ismételhető vágóerőt és
munkaminőséget nyújt. A nyele mindenki kezébe illeszkedik, a nagy vágásátmérője pedig kényelmessé teszi a munkavégzést. A metszőollót jellemző számos innováció nél-

PROFESSZIONÁLIS
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

Erő és mozgékonyság az intenzív metszéshez.
Akár 45 mm-es ágátmérő.
Nagyteljesítményű elektromotor.
Precíz késpozíció-szabályozás.
A napi tisztítás szerszámok nélkül végezhető.

ˇ

ˇ

ˇ

ERGONOMIKUS
ˇ

ˇ

ˇ

külözhetetlenné teszi mindenki számára, aki metszéssel
foglalkozik. A 250-es típusú akkumulátor megnövelt termelékenységet biztosít, mivel egyszerre akár két Pellenc
gépet is képes ellátni.

A legjobb ár-érték arányú professzionális
metszőolló a piacon.
Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a
különféle vágási üzemmódokkal.
Professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz képest..

KÖRNYEZETBARÁT

Egy kompakt metszőolló, amely könnyen kezelhető és minden kézmérethez megfelelő.
Optikai célzó a fél-nyitás természetes szabályozásához.
Felváltva két szerszám használható a 250-es
akkumulátor dupla csatlakozójával.

TELJESÍTMÉNY

ˇ

ˇ

Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se
kompresszor, se hidraulikus tápegység.
Kis karbantartási igény.

KÉNYELEM ÉS

MINDENT VAGY

PROGRESSZÍV

TAKARÉKOSSÁG

SEMMIT

(gyári beállítás)

Progresszív, gyors

Progresszív, rugalmas

„Mindent vagy

Progresszív, gyors

üzemelés közepes

üzemelés közepes

semmit” gyors

üzemelés közepes

pengenyílás-

pengenyílás-

üzemmód, közepes

pengenyílás-funkció

funkcióval.

funkcióval.

pengenyílás-

nélkül.

funkcióval.
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ERŐS ÉS KÖNNYŰ
TÖKÉLETES METSZÉS

Pellenc késtengely-feszítő
szerszám nélkül állítható

Pradines metszőolló Xylan bevonatú „húzó” vágófejjel, amely
elősegíti a bevágást a fa anyagába

PELLENC SZABADALOM

A jól tömített burkolat
kizárja a szennyeződéseket
Univerzális ergonomikus markolat
(bal- és jobbkezes felhasználóknak)

PELLENC SZABADALOM

Késnyílás:
67 mm

45 mm-es
ágátmérő

Fogaskerékmotor
kivezetett hűtéssel
PELLENC SZABADALOM

A védőkeret szerszám
nélkül nyitható

Elektronikus vezérlés:
Késkeresztezés
Félig nyitva

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

Optikai kapcsoló

A törmelék
kihull

PELLENC SZABADALOM

Prunion 150

Prunion 250

Átlagos teljesítmény

250 W

250 W

Súly

860 g

860 g

Hossz

298 mm

298 mm

Pengenyitás mértéke

67 mm

67 mm

Maximális vágási átmérő

45 mm

45 mm

845 g

1 680 g

150 Wh

250 Wh

9 óra

12 óra

Öv

Heveder

4 - 8 óra

6 - 7 óra

Akkumulátor súlya
Akkumulátor kapacitása
Átlagos működési idő
Akkumulátor hordozhatósága
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő
(töltőtől függően)
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PELLENC PRUNION POLE
metszőolló hosszabbító szár
A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítókat a Prunion
elektromos metszőollókhoz tervezték, amely lényegesen
leegyszerűsíti a metszési munkákat ezzel rendkívül értékes időt és energiát megtakarítva. A magasban végzett

munka teljes biztonsága érdekében, válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót a metszőollójához.

PROFESSZIONÁLIS
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

KÖLTSÉGHATÉKONY

A szár a Prunion metszőollókra kevesebb,
mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs
szükség szerszámokra.
Metszés akár 4 méteres magasságban.
A kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést
biztosít a fák lombozatának belsejéhez.
A kések fél nyitása optikai működtető szenzoron
keresztül.
Leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások).
Választható kétféle szárhosszúság: 1,50 m
vagy 2 m.
Kevesebb, mint 1 perc alatt összeszerelhető,
szerszámok használata nélkül.

ˇ

ˇ

ERGONOMIKUS

KÖRNYEZETBARÁT

ˇ

Egykezes markolat a kényelmes munkavégzési
pozíció érdekében (a karok pihennek).
Ovális keresztmetszetű csőszár az optimális
markolhatósághoz.
Kiegyensúlyozott szár a nagyobb kényelemhez
és precizitáshoz (a nyírómotor a szerszám végében).
Kompakt Prunion vágófej, jó rálátás a munkavégzés közben.
Praktikus és könnyen használható ághúzó horog.

ˇ

Erős és könnyű súlyú alumínium cső 1.870 g

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

A legjobb ár-érték arányú professzionális
magassági ágvágó a piacon.
Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódokkal.

ˇ

ˇ

Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se
kompresszor, se hidraulikus tápegység.
Kis karbantartási igény.

Előszerelt szár opció

Kés-tengely kiszerelése
Optikaiszenzor-kapcsoló
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A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS

Késnyílás:
67 mm
Pradines penge,
xylan bevonat
Ághúzó horog

Érintésvédelmi bevonat a száron
Beépített kulcs
a rögzítéshez

Új ovális keresztmetszetű szár
(1,50 m vagy 2 m)

Prunion Pole 150

Prunion Pole 200

1 600 g

1 900 g

1,5 m

2m

Pengenyitás mértéke

67 mm

67 mm

Maximális vágási átmérő

45 mm

45 mm

Hosszabbító szár súlya
Hossz
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A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC AKKUMULÁTOROK
Javaslatok, várható üzemeltetési időtartamok az akkumulátorok és a gépek
használatához a teljesítmény és akkumulátor-élettartam optimalizálása érdekében.
ALPHA

ULIB AKKUMULÁTOROK

Súly (vállpánt, vagy öv nélkül) - kg

AKKUMULÁTOROK

150

250

400

750

1200

1500

260

520

0,85

1,6

3,2

4,9

6,3

7,5

2,5

3,6

-

-

2-3 óra

3 óra

5 óra

6 óra

-

akár 3,5
óra

-

-

-

akár
1,5 óra

akár
2,5 óra

akár
3 óra

-

akár 1 óra

-

-

-

akár 3 óra

akár 5 óra

akár
6 óra

akár
2 óra

akár
3,5 óra

-

1,5-2,5 óra

2-4 óra

akár
1 nap

akár 2,5
nap

akár
3 nap

akár
2,5 óra

akár 6 óra

-

-

akár 1 óra

2-3 óra

akár 5 óra

akár
6 óra

akár
2 óra

akár 3 óra

-

-

-

akár
1,5 óra

akár
2,5 óra

akár
3 óra

-

akár 1 óra

-

1,5-3 óra

1/2 nap

akár
1 nap

akár
2,5 nap

akár
3 nap

akár
3 óra

akár 6 óra

-

40 perc 2 óra

1-3 óra

akár
1 nap

akár
2,5 nap

akár
3 nap

akár
2 óra

akár 5 óra

-

40 perc 2 óra

1-3 óra

akár
1 nap

akár
2,5 nap

akár
3 nap

akár
2 óra

akár 5 óra

-

40 perc 2 óra

1-3 óra

akár
1 nap

akár
2,5 nap

akár
3 nap

akár
2 óra

akár 5 óra

-

-

-

akár
2,5 óra

akár
4 óra

akár
5 óra

-

akár 2 óra

9 óra

15 óra

-

-

-

-

-

-

9 óra

9-12 óra

-

-

-

-

-

-

9 óra

9-12 óra

-

-

-

-

-

-

EXCELION 2000
fűkasza

EXCELION DH és LH
bozótvágó

Excelion Alpha
fűkasza

CULTIVION
kapa

AIRION 3
lombfújó

ARION BACKPACK
lombfújó

HELION COMPACT 2
sövénynyíró

SELION M12 EVO
mini láncfűrész

SELION C21 EVO
láncfűrész

SELION T
magassági fűrész

RASION SMART
fűnyíró

VINION 150, 250
metszőolló

PRUNION 150, 250
metszőolló

PRUNION POLE
metszőolló
hosszabbító szár

* Az akkumulátor-élettartama a szerszámgéptől, a használat módjától és a kezelt növényzettől függ.
** Akkumulátor a takarékos Eco üzemmódban kalkulálva.
*** Akkumulátor-élettartam 1-es fokozatban kalkulálva.
**** Karbantartási állapotban.
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További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

AKKUMULÁTOROS ÉS BENZINES KERTÁPOLÓ GÉPEK
KÖLTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Lombfúvó költségek
összehasonlítása - 3 év

Új gép ára

+

1. év költsége
2. év költsége
3. év költsége

0 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

600 000 Ft

800 000 Ft

1 000 000 Ft

1 200 000 Ft

1 400 000 Ft

1 600 000 Ft

1 800 000 Ft

Pellenc Airion 3 + Helion Compact 2 + 1 db 1200 Wh akku
Benzines lombfúvó

Fűkasza költségek
összehasonlítása
- 3 év

0 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

Új gép ára
1. év költsége

+
600 000 Ft

800 000 Ft

1 000 000 Ft

2. év költsége
3. év költsége

1 200 000 Ft

1 400 000 Ft

1 600 000 Ft

Pellenc Excellion 2000
Benzines fűkasza

Sövényvágó költségek
összehasonlítása
- 3 év

0 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

Új gép ára
1. év költsége

+
600 000 Ft

800 000 Ft

1 000 000 Ft

2. év költsége
3. év költsége

1 200 000 Ft

1 400 000 Ft

1 600 000 Ft

Helion Compact 2
Benzines sövényvágó

Láncfűrész és fűkasza költségek
összehasonlítása - 3 év

+

+

Új gép ára
1. év költsége
2. év költsége
3. év költsége
0 Ft

500 000 Ft

1 000 000Ft

1 500 000 Ft

2 000 000 Ft

2 500 000 Ft

Pellenc Selion C21 EVO + Pellenc Excellion 2000
Benzines láncfűrész + benzines fűkasza

3 000 000 Ft

Felsőzsolca

Aszód

Győr

Hegyfalu

Herceghalom
Győrszemere
Budaörs

Dabas

Nagycserkesz
Nagykálló

Füzesabony

Nádudvar
Derecske

Szászberek
Mezőtúr

Sárbogárd

Solt

Szekszárd
Kaposvár

Telekgerendás
Hódmezővásárhely

Bonyhád

Alközpont
Géptelep

Kecskemét

Zalaszentbalázs

Központ

Baja

Mintabolt
Kertészeti telephely
Telephely

Pellérd

Speciális szakműhely
Faiskola

Északnyugat dunántúli Régió

Dél - dunántúli
Régió

Déli Régió

HEGYFALU
Guba Kálmán
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

SÁRBOGÁRD
Jankó Tamás
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

TELEKGERENDÁS
Nagy Zsolt
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 20-388-97-78

NAGYKÁLLÓ
Éles Jenő
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

DABAS
Gazsi Ákos
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

GYŐR
Németh András
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

KAPOSVÁR
Csádi György
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-336-41-34

Torma Sándor
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-36

Málik Attila
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Cseke András
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Kovács Zsolt
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-39

Balázs Péter
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-433-21-70

NÁDUDVAR
Ludman Balázs
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

SZÁSZBEREK
Ulviczki Tamás
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-636-16-94

ZALASZENTBALÁZS
Papp Zoltán
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

György-Dávid Valentin
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

HERCEGHALOM
Popovics Mihály
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

SZEKSZÁRD
Tóth Gábor
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59
PELLÉRD
Szilágyi Illés
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Bereczki Péter
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-42

Északkelet magyarországi Régió

Nagy Róbert
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Sós Miklós
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Borbíró Gyula
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-266-46-91

KECSKEMÉT
Keresztes Gergő
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

FELSŐZSOLCA
Takács László
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

BA JA
Zatykó Péter
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!

KITE

webshop

Közép - magyarországi
Régió

FÜZESABONY
Robotka Norbert
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-233-66-01
MEZŐTÚR
Molnár László
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel: 30-677-99-18
ASZÓD
Bálint Balázs
alkatrész értékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

