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FEJLŐDÉS, ÖSSZHANGBAN 
A TERMÉSZETTEL
50 év innováció  
a magyar mezőgazdaságért



A KITE Zrt. 50 éve az agrárium megbízható partnere
2023 különleges számunkra, hiszen ebben az évben ünnepeljük a KITE Zrt. alapításának 
ötvenedik évfordulóját. Az egykoron nonprofit szervezetként alakult Kukorica és Iparinövény 
Termesztési Együttműködés fő célja a tudomány világszínvonalú eredményeinek megismerése, az 
új technológiák, korszerű termelési eszközök és üzemszervezési eljárások elsajátítása, elterjesztése 
a volt taggazdaságok körében és rajtuk keresztül az agrárszektor egészében. 

A rendszerváltás éveiben a KITE tevékenysége piaci alapokra helyeződött, de a felhalmozott 
tapasztalatok továbbadása és a magas színvonalú szakmai tudás továbbra is minden területen 
elvárás maradt. Ez a háttér tette lehetővé cégünk számára, hogy a magyar szántóföldi 
növénytermesztés és kertészet piacvezető integrátorává váljon, miközben sikerült megőrizni 
évtizedes hagyományainkat, értékeinket és ambíciónkat.

Jelen vagyunk a jövőben

Az elmúlt évtizedben új korszakba léptünk. Nagy ívű, a partnereink ellátási biztonságát és kényelmét 
növelő beruházások valósultak meg, valamint kiszélesítettük termékeink és szolgáltatásaink 
fejlesztését. A KITE Zrt. a ’80-as években áttörést elérő, legendás elődei nyomdokain haladva komplex 
agronómiai és műszaki kereskedelmi kínálattal, innovatív szolgáltatásokkal ma is úttörő szerepet 
játszik az agrárium modernizálásában. Olyan csatornaként működünk, melynek segítségével 
a világ mindenkori legkorszerűbb megoldásai alkalmassá válnak az adott gazdaság egyedi 
igényeinek kiszolgálására: a magyar birtokszerkezet, a gépesítettség és a termelői felkészültség által 
meghatározott gyakorlati alkalmazásra. Hisszük, hogy ezen missziónk megvalósítása fenntartható 
módon tudja biztosítani a KITE jövőbeni sikereit is. 

Fejlődés, összhangban a természettel

Sok feladatunk van a következő ötven évre is. Korunk kihívásai új helyzetet teremtettek a világban, 
és nap mint nap emlékeztetnek arra, hogy elkerülhetetlen a szemléletváltás a mezőgazdaságban. 
A környezetkímélő gazdálkodás és a hatékonyság növelésének igénye a növénytermesztés 
területén életre hívta az okszerű, talajkímélő, precíziós gazdálkodás elméletét és gyakorlatát. 

A KITE Zrt. felkészült a változásra, szakembereink több mint egy évtizede felállított program 
keretében olyan Precíziós Gazdálkodási Rendszer fejlesztésén és üzemeltetésén dolgoznak, amely 
a talaj, a termesztett növény és a termelő szempontjait harmonizáló, komplex megoldásokkal 
biztosítja a tevékenység fenntarthatóságát társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból 
egyaránt. Napi gyakorlatunkká vált a digitális technológia mezőgazdasági alkalmazása, a precíziós 
és talajkímélő gazdálkodás széles körű elterjesztése komplex ajánlatok, kibővült szaktanácsadási 
szolgáltatások és oktatási, képzési programok segítségével. 

A KITE partnerei számíthatnak rá, hogy a biztos háttérrel, kiszámítható piaci magatartással és 
felelős szemlélettel működő, folyamatosan fejlődő vállalat támogatja a versenyképes és hosszú 
távon fenntartható, hatékony gazdálkodásukat. Ezúton is köszönjük az eddigi együttműködést, 
bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk majd segíteni egymást céljaink megvalósításában. 

www.kite.hu

FEJLŐDÉS, ÖSSZHANGBAN 
A TERMÉSZETTEL
50 év innováció 
a magyar mezőgazdaságért
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A Pellenc akkumulátoros technológiája több mint 17 éves 
múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt a francia gyártó 
folyamatosan fejlesztette akkumulátorait, melynek 
következtében sikerült megalkotniuk a legjobb kapacitás/
súly arányú Li-ion akkumulátort. Amellett, hogy ezek az 
energiahordozók nulla károsanyag-kibocsátással 
rendelkeznek, 80%-ban újrahasznosítható anyagból 

készülnek. A gyártó rendkívül nagy hangsúlyt fektet 
a minőségre, ezért saját maga gyártja az akkumulátorait. 
Ennek eredményeképpen elérték, hogy akár 1.300 töltési 
ciklus után is még 80%-os kapacitással bírnak az 
energiahordozók, ami ezen a piacon egyedülálló 
teljesítmény.   

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ Magas minőségű Li-ion cellák, ultrakompakt 

összeszerelési rendszerrel
 ˇ Hegesztésmentes csatlakozások
 ˇ Természetes hűtési rendszer
 ˇ IP54-es védelmi szint
 ˇ Masszív kialakítás

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Kis karbantartási igény
 ˇ Akár több gép is csatlakoztatható
 ˇ Éjszakai töltéssel költséget takaríthatunk meg
 ˇ Kiváló energiasűrűségi mutatók

ERGONOMIKUS
 ˇ Az egyedi fejlesztésű hámnak köszönhetően 

nem terheli a gerincet
 ˇ 4,5-7,5 kg súlyúak
 ˇ Kétféleképpen rögzíthető a hevederre

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Zéró károsanyag-kibocsátás
 ˇ 80%-ban újrahasznosítható anyagokból készül
 ˇ Tartós kialakításának köszönhetően akár 1.300 

töltési ciklust követően is még 80% kapacitás 
érhető el.

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC ULiB akkumulátorok



150P 
(5657272/ 
5657292)

150 
(5657270/ 
5657191)

250 
(5657107/ 
5657271)

ALPHA 
260 

(5657192)

ALPHA 
520 

(5657193)

750 
(5657191)

1200 
(5657181)

1500 
(5654254)

Súly (kg) 0,845 0,845 1,68 2,5 3,6 4,5 6,3 7,5

Feszültség (V) 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,6 43,6

Kapacitás (Ah) 3 3,45 5,8 6 12 17,25 28 34,5

Tárolt energia 
(Wh) 130 150 250 259 520 745 1221 1491

Átlagos töltési
ciklusok száma 

(db)
800 800 1000 800 800 800 1300 1300

Töltési idő 
100%-os 

töltöttségre 
(óra)

8
(0,4A)

9
(0,4A)

5
(1A)

3,45
(2,2A)

8
(2,2A)

9
(2,2A)

10
(3,75A)

12
(3,75)

Gyors töltési 
idő

100%-ra (óra) - 
7,6A-s töltővel

- - -
0,5 (70%)

1,75 (100%)

1 (70%) 
2,5 

(100%)

1,5 (70%)
3,25 

(100%)

4 (90%)
5,5 (100%)

5 (90%)
7 (100%)

bozótvágó 

PELLENC AKKUMULÁTOR MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK
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Tömör elhelyezésű cellák 
a nagyobb hatékonyság 
érdekében

Szerszámcsatlakozás
védett helyen

Ultravékony
akkumulátor

Alsó KI/BE kapcsoló gomb 

Ergonomikus fogó / gyors 
csatlakozás kialakítás 
a hevederhez

Felső KI/BE kapcsoló gomb

Töltőcsatlakozás

Akkumulátor kijelzőegység: 
háttérvilágítású üzemóra 
számlálóval

Kétféle akkumulátor- 
elhelyezés – alul és felül is 
csatlakozható szerszámok

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!
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PELLENC AKKUMULÁTOROK EGY FELTÖLTÉSSEL ELÉRHETŐ 
ÜZEMELTETÉSI IDŐTARTAMAI

ULiB 1500 ULiB 1200 ULiB 750 ALPHA 520 ALPHA 260 250 150P

1-3 óra
1-2 óra 30

perc
1-1 óra 30

perc
30 perc-1 

óra
-

2-5 óra 1 óra 45 
perc- 4 óra

1 óra-2 óra
30 perc

45 perc-1 
óra

-

-

2-6 óra
1 óra 45 

perc-
4 óra

1- 3 óra

45 perc-2 
óra

30 perc-2 
óra

- -1 óra 30 
perc-

3 óra 30 
perc

40 perc-1 
óra 45 perc

akár 3 nap akár 2,5 nap akár 1,5 
nap

4-6 óra

2-3 óra 1 óra 30 
perc- 3 óra

-

1 óra 30 
perc- 2 óra 

30 perc

1 óra 30 
perc- 2 óra 

30 perc

4-5 óra 30 perc-2 
óra

40 perc-2 
óra

- 12 óra 9 óra

ARION
BACKPACK

EXCELION2

RAISON

CLEANION

AIRON 3

EXCELION 
ALPHA

HELION &

HELION 
ALPHA

CULTIVION

SELION

PRUNION 
POLE

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!



AKKUMULÁTORTÖLTŐK: 

TÖLTŐÁLLOMÁS (5657182):

(26123139) 
(150-es akkukhoz)

(26132658) 
(250-es akkuhoz)

(5657256)

0,4A normál töltő 1A normál töltő 2,2A normál töltő

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

9

 ˇ 10 db Pellenc akkumulátor egy 
időben történő töltéséhez

 ˇ 2 db gyors és 8 db normál 
töltési lehetőség

 ˇ Akkumulátortöltés központo-
sítható

 ˇ Megtakarítások azonnali szám-
szerű értékének megismerése

 ˇ Valós idejű akkumulátor- 
állapotról adatok

 ˇ Töltés szüneteltetés

 ˇ Cella kiegyenlítetlenségek 
megszüntetése

(5657283) (5657213)

3,3A normál töltő 7,6A gyors töltő
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POWER CONVERTOR
Névleges teljesítmény 1.000 W

Maximum teljesítmény 2.000 W

Bemeneti feszültség 36 -52 V

Bemeneti áramerősség max. 55 A

Kimeneti feszültség (+/- 5%) 230 V

Kimeneti áramerősség 1.000 W-nál 4,5 A

Kimeneti frekvencia 50/60 Hz

PELLENC akkumulátorkompatibilitás ULiB 250 - 400 - 700 - 
750 - 1100 - 1200 - 1500

PELLENC SOLARION akkumulátortöltő (5657025)

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

Élvezze a szabadban végzett munkát a PELLENC áram-
átalakítójával, melynek segítségével bárhol, bármilyen 
körülmények között használni tudja elektromos kézi-
szerszámait vagy hálózati áramról működő berendezéseit 

(pl.: fúrógép stb.) (<1.000W) anélkül, hogy hálózati áramot 
használna. Az áramátalakító kompatibilis az összes 
PELLENC ULiB akkumulátorral (kivéve a 150 Wh-s).

A PELLENC SOLARION töltő használatával napelemes rendszerhez csatlakozva tudja tölteni a PELLENC akkumulátorait.  

A SOLARION töltőhöz csatlakoztatható napelemek műszaki jellemzői a következők:
- MC4 napelem-csatlakozók

- Nyitott áramköri feszültség (VOC): 42V +/- 2V

- Bemeneti áramerősség: 8A – egymás utáni akkumulátortöltés

PELLENC POWER CONVERTOR áramátalakító (5657039)



bozótvágó 

Kiegészítők hevederekhez Cikkszám
Airion 3 hordozóheveder 57137018

Excelion 2000 hordozóheveder 53135500

Átalakító 700-as és 1100-as 
akkuhoz komforthevederhez 56139091

Vezeték rögzítőkapocs 56133621

Rögzítő szett komforthevederhez 56152778

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!
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A Pellenc mérnökei olyan ergonomikus hevedereket 
terveztek, melynek segítségével az akkumulátorok súlya 
minimálisan terheli meg viselője szervezetét, ezáltal könnyű 

munkavégzést eredményez. Professzionális felhasználásra 
lettek méretezve, ezért a legnehezebb körülmények között 
is biztosítják a szállított akkumulátor stabilitását.

1

1

3

4

6

5

9

2

1 1 1

3

4

8

1

3

4

7

1. Tartó a gyorscsatlakozónak

2. Visszahúzó pánt az akkumulátor
háton való rögzítéséhez

3. Mellkaspánt

4. Feszítőpánt

5. Akkumulátor magasságállítás
(7 fokozat)

6. Tartó a heveder egyenesben
tartásához

7. Ultra vastag X-alakú öv
gyorscsatlakozóval

8. Ultra vastag öv, amely megfe-
szíthető/lazítható az akkumulátor
súlyától függően a csípő magassá-
gában.

9. Hátsó beállítás: a forgó felső
résznek köszönhetően a vállak
nincsenek akadályozva és az
akkumulátor a helyén marad.

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ Easy-Clip akkumulátorrögzítési rendszer
 ˇ Ideális súlyelosztás
 ˇ PELLENC szabadalom

ERGONOMIKUS
 ˇ Egyéni beállításokkal saját testméretre 

szabható (7-féle állítási mód)
 ˇ Magasban végzett munkáknál is használható

PELLENC ergonomikus hevederek

750-es heveder
(5657257)

Komfort heveder
(5657183)

ALPHA HEVEDER
(5657194)
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ÚJ
 TERMÉKEK

Kétkezes normál markolattalt

Okos kezelőfelület

Okos kezelőfelület

Kétkezes hosszanti
kerek markolattal

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

Zöldterületek rutin karbantartására vagy intenzív nyírására 
tervezett Excelion 2DH és 2LH fűkasza a legigényesebb 
professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. 
Ez a robusztus, 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 2DH és 2LH-ra többféle vágófej szerelhető, így 
többféle opció használható az adott feladatok végre-
hajtásához.

Excelion 2DH és 2LH előnyei:
• 30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvágóknál
• OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:

• pillanatnyi sebesség
• akkumulátortöltöttségi szint
• teljesítményszint

• Többfunkciós kialakítás: bozótvágás, mulcsolás, szegélynyírás és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

Excelion 2DH Excelion 2LH Excelion Alpha 

Max. teljesítmény - - 900 W

Súly 6,5 kg 5,5 kg 3,1 kg

Motorfordulatszám
• Standard üzemmód
• Eco üzemmód

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 – 3,0 mm 2,4 – 3,0 mm 2,4 – 3,0 mm

Működési idő
 (akkumulátortól függően) akár 3 óra akár 3 óra

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

PELLENC EXCELION 2DH ÉS 2LH fűkasza

Pellenc Excelion 2DH 
(5357226)

Pellenc Excelion 2LH 
(5357227)



(53118271) (53118267)

(53111700)

(53118270)

CITY CUT 
(vágókés)

CITY CUT 
(rögzítő)

CITY CUT 
(felverődésgátló szett)

TAP CUT KASZAFEJ

2,7mm/280 m  (52159892)
2,7 mm/63 m  (52159895)
2,4 mm/347 m  (52159893)
2,4 mm/70 m  (52159894)

DAMILOK

Kőfelverődés-
mentes 

szegélytisztítás

Szegélynyírás

Mulcsolás

Fűrészelés

Bozótvágás

BOZÓTVÁGÓ FEJ

(53158491)

MULCSKÉS
(290 mm) MULCSSZETT

+

FŰRÉSZSZETT

+

FŰRÉSZKÉS
(230 mm)

MULCSFEJ

TAP CUT 2

(5357276) (5357218)

(53158489)

BOZÓTVÁGÓ KÉS
(3 ágú 320 mm)

(53158490)

BOZÓTVÁGÓ KÉS
(2 ágú 320 mm)

TAP CUT 3

(5357277)

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

13

• Egykezes kialakításának 
köszönhetően könnyen 
manőverezhető

• A motor IMS (R) alaplappal ellátva, 
amely a jobb hőleadásnak köszön-
hetően nagyobb teljesítményt 
biztosít.

FŰRÉSZFEJ
(230 mm)

(5357275)

CITY CUT (fej)

(5357098)

Pellenc Excelion Alpha 
fűkasza
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Közepesen gyomos 
területek 

mélyebb kapálására. 

Gyomos területek 
felszíni kapálására.

Gyomos területek 
mélyebb kapálására.

Keményebb talajok 
mélyebb kapálására.

Kevésbé gyomos 
területek 

sekély kapálására.

A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon, 
és az alkalmazások széles skálájában használható a talaj-
lazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és 
a stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen hasz-
nálható. 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 nem-
csak időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

PELLENC KAPAFEJEK

8 cm-es 
(58100422)

16 cm-es 
(5881251)

16 cm-es V-alakú 
(5883849)

22 cm-es 
(5884125)

22 cm-es 
(5879779)

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

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ Kivételesen magas szintű minőség és 

munkasebesség
 ˇ Széles körben alkalmazható. Mezőgazdaságban, 

kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöld-
terület karbantartására egyaránt alkalmas. 

 ˇ Akkumulátortól függően akár egész napos 
munkavégzésre is alkalmas

 ˇ Tél végén is képes a talaj művelésére

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Kis karbantartási igény
 ˇ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral 

egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők. 
 ˇ Lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés stb.
 ˇ 5 féle kapafej többféle célra

ERGONOMIKUS
 ˇ Kapálás a felszínen vagy nagyobb mélységben 

9 különböző pozícióval és 4 féle sebességi tarto-
mányban.

 ˇ A kapafej eltömődése minimális, optimális 
kezelhetőség

 ˇ Az eszköz a felhasználó testmagasságához 
igazítható, megkönnyítve a munkát

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

PELLENC CULTIVION ÉS CULTIVION ALPHA
(5857284) kapa
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A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE KÖNNYŰ MUNKA!
EGY ESZKÖZ, AMELY LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT

Ergonomikus Soft 
Touch markolat

Első markolat gyors 
beállítással

Fogazott kapafej 
a hatékonyabb 
talajműveléshez

Fogazott kapafej 
a hatékonyabb 
talajműveléshez

Forradalmi 
Pellenc 

elektromotor 
elektronikus 
kapcsolókkal

A kapafej gyorsan 
cserélhető

A kapafej
gyorsan 
cserélhető

Jelző 
LED-ek

4 fokozatú 
szabályozógomb

Alumínium 
váz

9 kapafej-
szög

9 kapafej-
szög

15

Cultivion Cultivion Alpha
Max. teljesítmény 380 W 380 W

Súly 3,1 kg 6,5 kg 
(Alpha 260 akkuval)

Lengési sebesség 13-15 Hz 13-15 Hz

Kapafej sebessége 800-885 csapás/perc 500-885 csapás/perc

Opcionális kapafejek száma 5 5

Kapafejszög-pozíciók 9 9

Sebességi fokozatok száma 4 4

Zajszint (LPA) 74 dB(A) 74 dB(A)

Vibráció szintje
• Első markolat
• Hátsó markolat

14,4 m/s2

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

10,2 m/s2

Működési idő (akkumulátortól 
függően) 2,5 óra vagy akár 2 nap

1,5-2,5 óra 
(Alpha 260 akkuval) 

4-6 óra 
(Alpha 520 akkuval)

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

leteken, zajérzékeny helyeken, parkokban és kertekben 

egyaránt kiválóan megállja a helyét.

Az ideális teljesítmény 
érdekében megfelelő sebesség 

és légáramlat elérése.  
Fúvóka hossza: 57 cm.

Fúvóka belső átmérője: 75 mm.

Javítja a felhasználói kényelmet 
a hosszú munkavégzés során. 

Fúvóka hossza: 70 cm.

Beépített kaparó a hatékony 
szemételtávolításhoz.
Fúvóka hossza: 57 cm.

Fúvóka belső átmérője: 65 mm.

Precíz munkavégzésre 
kialakított fúvóka. 

Fúvóka hossza: 77 cm.

PELLENC FÚVÓKÁK

4 db formatervezett, 
egymással 
cserélhető fúvóka

Fordulatszám- és 
teljesítménytöbblet-kapcsoló

A hordszíj horgai mindkét 
oldalon jobb- vagy balkezes 

használatra

Új, erősebb anyag

Szögletes légbeömlés

Szívórács Szívókönyök

Kerek fúvóka 
(57132241)

Lapos fúvóka 
(57122865)

Ergonomikus 
fúvóka 

(57131967)

Beépített kaparóval 
szerelt fúvóka 

(57102930)

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

Ütésálló
akkumulátorház

PELLENC AIRION 3 lombfúvó (5757217)
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ÚJ
 TERMÉK

Airion 3 Airion Backpack
Max. teljesítmény 940 W 1.750 W

Súly 2,55 kg Súly 6,8 kg (akkumulátor nélkül)

Hatásos tolóerő
17,5 N (turbófokozat) 

13,5 N (4. fokozat)
127 N (turbófokozat)

18,7 N (4. fokozat)

Tényleges légáram kerek fúvókával
920 m3/h (turbófokozat)

810 m3/h (4. fokozat)
1.280 m3/h (turbófokozat)

1.070 m3/h (4. fokozat)

Maximális légsebesség kerek 
fúvókával

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

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

Maximális légsebesség lapos 
fúvókával

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

-

Zajszint (LPA) 79 dB(A) 80,5 dB(A)

Vibráció szintje 2,5 m/s2 0,2 m/s2

Működési idő
(akkumulátortól függően) akár 5 óra Akár 4,5 óra

(akkumulátortól függően)

Előnyei: 
• ergonómikus kialakítása professzionális – akár egész 

napos – munkát tesz lehetővé, anélkül, hogy haszná-
lóját megterhelné

• OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
• pillanatnyi sebesség
• akkumulátortöltöttségi szint
• teljesítményszint

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

Behúzóheveder tartja az 
akkumulátort biztosan a 

hátunkon

Gyors akkumulátor 
csatlakoztatás

Ütésálló
akkumulátorház

A ferde forgáspont 
nagyobb teljesítményt tesz 
lehetővé, rugalmasság és 
mozgásszabadság tekintetében 
is ergonomikusabb 
a felhasználó számára.

Rugalmas, harmónika hüvely

Inteligens fogantyú 
LED jelzőfényekkel, 
és háttérvilágítással

(57159701) (57159700) (57159699)

PELLENC AIRION BACKPACK lombfúvó (5757221)
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A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök, 
amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában 
egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit. 
Az ergonomikus kialakítás, könnyű kezelhetőség és 

a kis súly lehetővé teszi a kezelő számára a kényelmes 
munkavégzést sövények, formára metszett fák nyírása-
kor.

51cm (5456205) 
63 cm (5456206) 
75 cm (5456207)

63 cm (5457097)

PELLENC SÖVÉNYVÁGÓ KÉS TERELŐ / DEFLEKTOR

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

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ Metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett 

nyíróerő
 ˇ Késelakadás-gátló rendszer
 ˇ Gyorscsatlakozó: az adapterek gyors 

fel- és lecsatlakoztatásához
 ˇ Elég akku üzemidő az egész napos munkához
 ˇ IP54-es szintű vízállóság

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
 ˇ 1 motor különféle kaszasínmérethez
 ˇ Kis karbantartási igény
 ˇ Nem kell üzemanyagot bekeverni
 ˇ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral 

egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők. 

ERGONOMIKUS
 ˇ Soft Touch puha elfordítható markolat
 ˇ A kis súlya megkönnyíti a használhatóságot
 ˇ Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy 

típusú cserélhető kaszasínnel
 ˇ Behúzható kapcsolókar

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Csendes működés
 ˇ Szagtalan és szennyezésmentes üzem
 ˇ Zéró károsanyag-kibocsátás

PELLENC HELION 3 (5457279) ÉS HELION ALPHA
(5457190) sövénynyíró



ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ
ERŐ ÉS PRECIZITÁS

Helion Compact 3 Helion Alpha
Max. teljesítmény 1.200 W 900 W

Súly 3,5 kg 3,75 kg

Vágássebesség 3.200/3.500/3.800 vágás/perc

Elérhető vágáshossz 51-63-75 cm 51 cm

Pengefog hosszúság 33 mm 33 mm

Síncsatorna mélysége 24 mm 23 mm

Zajszint (LPA) 80 dB(A) 80 dB(A)

Vibráció szintje
Első markolat
Hátsó markolat

3 m/s2

3,4 m/s2
3 m/s2

3,4 m/s2

Működési idő
(akkumulátortól függően) akár 1 nap Alpha 260 akkuval: 2-3 óra

Alpha 520 akkuval: 4-6 óra

Védőburkolat

Jelző LED-ek

Jelző LED-ek

Fordulatszám-
szabályozó

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

Gyorscsatlakozó

Akasztó-
szem

Gyorscsatlakozó

Behúzható 
kapcsolókar

Első 
markolat

Magasabb, 
szélesebb és 
vastagabb kések

Eltolt fejpozíció: 
jobb hozzáférés 
a sövényhez

Ergonomikus 
kialakítású 
markolat

Forradalmi Pellenc 
motor elektronikus 
kapcsolással

Kapcsoló 
biztonsági 
funkcióval Védőburkolat Duplakéses sín

Visszarúgás-
ütköző

Alumínium kaszasín
(Kivéve a 27 cm-es 
esetében)

1919
A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk. 

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!
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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 robusztus 
sövények érzékeny vágását.

A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben is meg-
birkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony kar-
bantartási költségek mellett üzemeltethető, környezet-
barát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet 
kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágásmi-
nőség jellemzi.

PROFESSZIONÁLIS

 ˇ 1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor 
(30 cm3-es benzinmotorral egyenértékű)

 ˇ Nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen 
hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb

 ˇ Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint 
a normál láncfűrészeké 

 ˇ Akkumulátortól függően akár 1-2 napos 
használatra is alkalmas

 ˇ Oregon lánccal szerelve
 ˇ Automata láncfeszítés

KÖLTSÉGHATÉKONY

 ˇ Jelentős mértékű benzinmegtakarítás.
 ˇ Időmegtakarítás
 ˇ Kis karbantartási igény
 ˇ Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ
 ˇ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral 

egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.

ERGONOMIKUS

 ˇ Egyedülálló köszönhetően a különleges 
felépítésének

 ˇ Ergonomikus Soft Touch puha markolat
 ˇ Mindössze 1,7 kg súly

KÖRNYEZETBARÁT

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

alapfelszereltség, 
6” – 15 cm
(5180343)

biológiailag lebomló,
5 liter

(51116688)

1/4” – 1,1 mm – 41E
(51138880)

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 42E

(5171550)

(5168520)

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

6” – 15 cm
(5178790)

6” – 15 cm
(51138788)

PELLENC SELION M12 EVO ágvágó láncfűrész

HEGYES LÁNCVEZETŐ VISSZAÜTÉS-MENTES LÁNCVEZETŐ PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ

LÁNCKENŐ OLAJ ÉLEZŐKÉSZLET PRECÍZIÓS LÁNC OREGON LÁNC 
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KÍMÉLETES,
MÉGIS ERŐS VÁGÁS

Integrált becsukható kulcs

A lánckenő olaj
elektronikus adagolása

A fűrészpor oldalsó 
kidobása

Bekapcsolt állapotot jelző 
LED

Soft Touch ergonomikus 
markolat

Biztonsági funkció:
dupla megnyomással
indítható csak

Elektronikus láncfék

Mozgatható láncvédő

Biztonsági kapcsoló

Láncolajtartály

Kézvédő

Kompozit műanyagból 
készülő Pellenc láncvezető

Automata láncfeszítés

Forradalmi Pellenc motor 
elektronikus kapcsolással

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 Kisebb, mint 2,5 m/s2 -> < 2,5 m/s2

Működési idő (akkumulátortól függően) 1-3 óra vagy akár 2 nap

ÚJ SZOFTVER A MÉG 
         PONTOSABB VÁGÁSHOZ

Megerősített és 
cserélhető felső fogantyú

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk. 
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!
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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 innováci-
óval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrészt nagyobb 
nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

11” – 28 cm
(5180344)

10,4” – 27 cm
(51145550)

alapfelszereltség, 6” – 15 cm
(5180343) alapfelszereltség,

11” – 28 cm
(5172884)

biológiailag lebomló, 
5 liter

(51116688)

(5168520)

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

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ Speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók  

számára lett megtervezve
 ˇ 2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor  

(45 cm3-es benzinmotorral egyenértékű)
 ˇ Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint 

a normál láncfűrészeké 
 ˇ Akkumulátortól függően akár egész napos  

használatra is alkalmas
 ˇ Oregon lánccal szerelve
 ˇ Automata láncfeszítés

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
 ˇ Kis karbantartási igény
 ˇ Akár 30%-kal kevesebb lánckenőolaj- 

felhasználás
 ˇ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral 

egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetőek.

ERGONOMIKUS
 ˇ Mindössze 2,55 kg súly
 ˇ A horgok erősebben ráfognak az ágakra 

és a törzsekre
 ˇ Erősített első kézvédő

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Csendes működés
 ˇ Biológiailag lebomló láncolajjal használható
 ˇ Zéró károsanyag-kibocsátás

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 70E

(5181794)

1/4” – 1,1 mm – 67E
(51145589)

PELLENC SELION C21 EVO láncfűrész (5157232)

NORMÁL LÁNCVEZETŐ HEGYES LÁNCVEZETŐ PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ

LÁNCKENŐ OLAJ ÉLEZŐ KÉSZLET OREGON LÁNC PRECÍZIÓS LÁNC



23

Erősített rögzítésű 
első kézvédőBiztonsági 

kapcsoló

Acél rögzítőhorog

Kenőolajtartály

Kétszer kell 
megnyomni a 

bekapcsoláshoz

Forradalmi 
Pellenc motor 

elektronikus 
kapcsolással

A lánckenő olaj 
elektronikus 

adagolása

Soft Touch 
ergonomikus 

markolat

Elektronikus láncfék

Kompozit 
műanyagból készülő 
Pellenc láncvezető

Integrált becsukható 
kulcs

Automata láncfeszítés

Bekapcsolt állapotot 
jelző LED

ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE!
INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA

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

ÚJ SZOFTVER A MÉG 
         PONTOSABB VÁGÁSHOZ

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

1/4” – 1,1 mm – 67E
(51145589)
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A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk. 

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

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

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ 1.200 W Pellenc szénkefe nélküli 

elektromotor  
(30 cm3-es benzinmotornak felel meg)

 ˇ 3 modellváltozat fix vagy teleszkópos nyéllel
 ˇ Akár 4,5 méteres magasság
 ˇ Olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz
 ˇ 1 napos munkához elegendő akkumulátor-

üzemidő
 ˇ Oregon lánccal szerelve
 ˇ Automata láncfeszítéssel

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
 ˇ Időmegtakarítás
 ˇ Kis karbantartási igény
 ˇ Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ

ERGONOMIKUS
 ˇ Többféle pozícióba állítható fejrész
 ˇ Stabilitás a vágás során a kis súly miatt

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Biológiailag lebomló láncolajjal használható
 ˇ Zéró károsanyag-kibocsátás

alapfelszereltség,
¼” – 1,1 mm – 41E

(5113883)

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 42E 

(5171550)

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 58E 

(5164486)

biológiailag lebomló, 5 liter 
(51116688)

 (5168520)

6” – 15 cm
(5180343)

alapfelszereltség,
9,4” – 24 cm
(51138823)

10” – 25 cm
(5166756)

PELLENC SELION T EVO magassági ágfűrész
(5157233, 5157234)

OREGON LÁNC PRECÍZIÓS LÁNC ÉLEZŐKÉSZLET

LÁNCKENŐ OLAJ HEGYES LÁNCVEZETŐ PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ NORMÁL LÁNCVEZETŐ
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T150/200 T220/300

Max. teljesítmény 1.200 W 1.200 W

Súly 3,25 kg 3,6 kg

Motorfordulatszám 5.400 fordulat/perc 5.400 fordulat/perc

Lánckiosztás ¼” ¼” 

Láncsebesség 10,3 m/s 10,3 m/s

Láncvezető hossza 24 cm 24 cm

Láncszemek száma 58e 58e

Zajszint (LPA) 93 dB(A) 94 dB(A)

Rezgésszint 0,52 m/s2 0,44 m/s2

Működési idő (akkumulátortól függően) akár 2 nap akár 2 nap

Integrált 
becsukható kulcs

Automata 
láncfeszítés

Kompozit 
műanyagból 
készülő 
Pellenc 
láncvezető

Forradalmi 
Pellenc motor 
elektronikus 
kapcsolással

A láncolaj- 
adagolás 

elektronikus 
vezérlése

Szénszálas fix 
vagy teleszkópos 
nyél

Láncolajtartály

Bekapcsolt 
állapotot jelző 
LED

Rögzítő-
hüvely

Biztonsági 
kapcsoló

VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN!
ÁGVÁGÁS MAGASAN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL

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

Több fokozatban állítható fej
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Az új Pellenc Fixion 2 kötözőgép kompakt felépítésű, jól 
kiegyensúlyozott, könnyen kezelhető, egész napos 
használatra alkalmas elektromos kötöző, amely lénye-
gesen leegyszerűsíti és felgyorsítja a kötözési munkákat, 
ezzel értékes időt és energiát megtakarítva a szőlésze-
tek számára. Az ergonomikus, puha markolata egyaránt 

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

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ 40%-kal több megtakarítás a kézi kötözéshez 

képest
 ˇ Felgyorsítja a kötözést: percenként akár 

30 csomó

PROFESSZIONÁLIS 
 ˇ 5-féle eredeti Pellenc kötözőanyag: sokoldalúság

a kívánt kötözés típusától függetlenül
 ˇ A vesszőket azok összeszorítása nélkül kötözi 

össze (akár 25 mm átmérőig)
 ˇ 4-féle erősségű kötözési mód állítható

ERGONOMIKUS
 ˇ Kis súlyú eszköz, mindössze 800 gramm 

beépített akkumulátorral együtt
 ˇ Mindenhová befér és könnyen kezelhető
 ˇ Bal és jobb kézzel egyaránt használható

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ A papír kötözőanyagok gyorsan lebomlanak 

biológiailag

Kötöző szalagok

Megnevezés Cikkszám Huzal 
átmérője

Lebomlási 
ideje

Szakító-
szilárdság Kiszerelés Max. 

kötésszám

STANDARD
3057047 0,44 mm 10-12 hónap 14 kg 200 m 1500

3057203 0,44 mm 10-12 hónap 14 kg 60 m 450

PAPÍR 0,44
3057049 0,44 mm 6-9 hónap 14 kg 200 m 1500

3057204 0,44 mm 6-9 hónap 14 kg 60 m 450

PAPÍR 0,36
3057052 0,36 mm 6-9 hónap 14 kg 200 m 1500

3057251 0,36 mm 6-9 hónap 14 kg 60 m 450

ROZSDAMENTES

3057053 0,44 mm 10-14 hónap 14 kg 200 m 1500

3057228 0,44 mm 10-14 hónap 14 kg 60 m 450

BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ

3057274 0,44 mm 7-10 hónap 14 kg 60 m 450

3057273 0,44 mm 7-10 hónap 14 kg 200 m 1500

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

PELLENC FIXION 2 kötözőgép
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A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB 
KÖTÖZŐGÉP A PIACON

OPCIÓ

Akasztóhorog
BE kapcsoló

Kötözés akár 
25 mm-es 
átmérővel

Adagoló 
60 m-es 
orsókhoz

Ergonomikus 
markolat

Kötéserősség
(4 szint választható)

Üzemidő-kijelző

Töltőcsatlakozó

Elektronikus 
működtetőkar

Mikro-akkumulátor 
a markolatban

Új adagoló 200 m-es orsóhoz Fixion 2 
kötözőgéphez.  

Az új adagoló kiegészíti az eddig elérhető 
adagolók (60 m és 200 m öv) választékát 

a Fixion 2 kötözőgéphez. 

Cikkszám: 29159299

Fixion 2

Kötöző súlya 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

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

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

A Pellenc újabb szintre emelte az akkumulátoros metsző-
olló fogalmát. Az új C35 és C45 típusú szerszámok 
megőrizték az elődjeik (Vinion és Prunion) előnyeit, úgy 
mint a kis súly, ergonómia, könnyű kezelhetőség és 
pontosság, ugyanakkor olyan egyedi biztonsági megoldást 
kínálnak használóik részére, melynek segítségével a 
metszés közbeni vágási balesetek száma közel nullára 
csökkenthető. 

Az Activ’Security rendszernek köszönhetően soha 
nem látott biztonságban érezheti magát a metszőolló 
kezelője. Mindkét típus a könnyű és kompakt 150-es 
zsebakkumulátorral vagy a 250-es akkumulátorral hasz-
nálható, amely lehetővé teszi, akár két Pellenc szerszám 
egyidejű csatlakozását a felváltva történő használathoz.

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ Szabadalmaztatott Activ’Security biztonsági 

rendszer
 ˇ Nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral 

szerelve
 ˇ Késpozíció precíz szabályozása
 ˇ Tökéletes vágást biztosító penge
 ˇ IP54-es védettségű akkumulátorokkal minden 

körülmény között használható
 ˇ Központi zsírzás a penge tengelyénél

KÖLTSÉGHATÉKONY
 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

ERGONOMIKUS
 ˇ Koncentrált energia az egész napos metszéshez
 ˇ A legkönnyebb metszőolló a piacon: 720 g (C35)

      •  150-es akkumulátor: 845 g
      •  250-es akkumulátor: 1.680 g
 ˇ A kés szerszámok nélkül szerelhető ki

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs 

se kompresszor, se hidraulikus tápegység
 ˇ Kis karbantartási igény

1. Kapcsolja be az akkumulátort!

2. Egyik kezével:
 - fogja meg a metszőolló markolatát  
 alul és felül egyaránt!
 - a mutató ujját tartsa a működtető  
 ravaszon!

3. Másik kezével érintse meg a pengét,  
 amíg az „Activ'Security” LED
 folyamatos pirosra vált!

4. Vegye el a másik kezét a pengéről,  
 ekkor Activ'Security LED kéken világít 
 és a rendszer aktív!

Az Activ'Security rendszer biztonságos, szakszerű 
használata a termék használati útmutatójában található, 
a fenti leírás csak tájékoztató jellegű.

PELLENC C35 és C45 metszőolló

Activ'Securty rendszer aktiválása:
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Technikai adatok Metszőollók Akkumulátorok
C35 C45 150 250 150P

Súly 720 g 865 g 845 g 1.680 g 845 g

Hossz 265 mm 295 mm

Pengenyitás mértéke 57 mm 67 mm

Maximális vágási átmérő 35 mm 45 mm

Meghajtómotor sebessége 23.000 rpm 23.000 rpm

Akkumulátorkompatibilitás 150/250 150P/250

Akkumulátor kapacitása 150 Wh 250 Wh 150 Wh

Akkumulátor feszültsége 43,2 V 43,2 V 43,2 V

Átlagos működési idő 9 óra 15 óra 9 óra

Akkumulátor rögzítése Öv Heveder Öv

Akkumulátor teljes 
feltöltéséhez szükséges idő 
(töltőtől függően)

4,5-9 óra 3,5-7 óra 4,5-9 óra

Töltési ciklusok száma 800 1.000 800

FORRADALOM A METSZÉSBEN

Optikai működtetőkar

Hulladékkivezetés

Ergonomikus markolat
Univerzális (bal- és jobbkezes 
felhasználóknak)

Pellenc késtengely-
rögzítés szerszámok 
nélkül állítható

Zárófedél
szennyeződésgátló

Szerszám nélkül 
nyitható biztonsági 

keret 

Elektronikus vezérlés
Kések szétnyitása félig

Legújabb generációs 
motor 

Új, nagy 
szilárdságú 
anyagok 

Késnyílás:

57/67 mm

Vágás
átmérő

35/45 mm

Zsírzószem 
közvetlenül 
a szerszámba 
integrálva

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

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

PELLENC SZABADALOM

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk. 

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ A szár a Prunion metszőollókra kevesebb,  

mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs 
szükség szerszámokra

 ˇ Metszés akár 4 méteres magasságban
 ˇ A kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést 

biztosít a fák lombozatának belsejéhez
 ˇ A kések fél nyitása optikai működtetőszenzoron 

keresztül
 ˇ Leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások)
 ˇ Választható kétféle szárhosszúság: 1 m, 1,5 m 

vagy 2 m
 ˇ Kevesebb, mint 1 perc alatt összeszerelhető 

szerszámok használata nélkül

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ A legjobb ár-érték arányú professzionális 

magassági ágvágó a piacon
 ˇ Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz 

a különféle vágási üzemmódokkal

ERGONOMIKUS 
 ˇ Egykezes markolat a kényelmes munkavégzési 

pozíció érdekében (a karok pihennek)
 ˇ Ovális keresztmetszetű csőszár az optimális 

markolhatósághoz
 ˇ Kiegyensúlyozott szár a nagyobb 

kényelemhez és precizitáshoz (a nyírómotor 
a szerszám végében)

 ˇ Kompakt Prunion vágófej, jó rálátás 
munkavégzés közben

 ˇ Praktikus és könnyen használható ághúzó horog

 ˇ Erős és könnyű súlyú alumínium cső, 1.870 g

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se 

kompresszor, se hidraulikus tápegység
 ˇ Kis karbantartási igény

A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítókat a Prunion 
elektromos metszőollókhoz tervezték, amely lényege-
sen leegyszerűsíti a metszési munkákat, ezzel rendkívül 
értékes időt és energiát megtakarítva.

A magasban végzett munka teljes biztonsága érdeké-
ben válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót 
a metszőollójához! 

PELLENC PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár 
(3257265, 3257235, 3257236)

Optikaiszenzor-kapcsoló

Előszerelt szár opció

Késtengely kiszerelése
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PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS

Prunion Pole 100 Prunion Pole 150 Prunion Pole 200
Hosszabbítószár súlya 1.300 g 1.600 g 1.900 g

Hossz 1 m 1,5 m 2 m

Pengenyitás mértéke 67 mm 67 mm 67 mm

Maximális vágási 
átmérő 45 mm 45 mm 45 mm

Ághúzó horog

Pradines penge,
xylan bevonat

Új, ovális keresztmetszetű szár
(1 m, 1,5 m vagy 2 m)

Beépített kulcs 
a rögzítéshez

Érintésvédelmi bevonat a száron

Késnyílás:
67 mm

31
A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk. 

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

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

A kevesebb, mint 30 kg súlyú Rasion Easy fűnyíró forradal-
masítja a munkakörülményeket. A rendkívül fordulékony, 
könnyen szállítható és páratlan teljesítménnyel rendelkező 
Rasion Easy csúcsszintű nyírásminőséget nyújt a zöldterület-
karbantartók és önkormányzatok által végzett bármilyen 
típusú fűnyírás során. A professzionális fűnyírógép-sorozat 

változtatható sebességű modellje, a Rasion Easy a dizájn-
jával legalább akkora meglepetést okoz, mint a műszaki 
jellemzőivel. Ez a legkönnyebb professzionális fűnyíró 
a kategóriájában, 60 cm munkaszélességgel és két fűnyí-
rókéssel. A Rasion Easy azzal a legfőbb céllal lett kifejlesztve, 
hogy javítsa a felhasználóinak munkakörülményeit.

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ 1.600 W teljesítmény
 ˇ Akár 5400 m2-es karbantartó nyírás egyetlen 

ULiB 1500-as akkumulátorral
 ˇ Automata betömődés-megszüntetés
 ˇ Egyenletes nyírás keréknyomok nélkül
 ˇ 70 literes fűgyűjtő térfogat, ami több mint 10 kg 

apróra vágott fűnyesedéket jelent
 ˇ IP54-es érintésvédelmi szint
 ˇ Csendes üzemelésű kefementes motor, 

közvetlen hajtással a kerekekre
 ˇ Fűsűrűség-érzékelő
 ˇ Erősített kerékrögzítési lehetőség a rézsű- 

kaszálások könnyítése végett

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor 

a kisebb energiafogyasztás érdekében
 ˇ Kétkéses technológia a szebb vágásképhez és 

a fűnyesedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűj-
tőben

 ˇ Kis járművekben is szállítható
 ˇ 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyo-

mányos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva
 ˇ Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
 ˇ Kis karbantartási igény jellemzi

ERGONOMIKUS 
 ˇ A Raison 2 Easy 28 kg, míg a Raison SMART 

30 kg-os súlyú
 ˇ Tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első 

önbeálló kerekének köszönhetően
 ˇ Egyetlen személy képes járműre rakni és onnan 

levenni
 ˇ Becsukott tolókarral és függőleges helyzetbe  

állítva megkönnyíti a szállítást, valamint optima-
lizálja a tároláshoz szükséges helyet

 ˇ Helyben forduló funkció a két első önbeálló  
keréknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon 
és könnyedén képes fordulni.

 ˇ Biztonságos tisztítási helyzet
 ˇ A Rasion Smart esetén az összes funkció működ-

tetése az LCD kijelzőn keresztül végezhető

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák 

közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegye-
dekben is használható

 ˇ Zéró CO2-kibocsátás
 ˇ Újrahasznosítható anyagokból készül
 ˇ ULiB 750, 1200 és 1500-as akkumulátorokkal 

üzemeltethető

PELLENC RAISON 2 EASY és SMART fűnyíró
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SMART 2 EASY 2

Rasion Smart Rasion Easy

Max. teljesítmény 1.100 W 1.600 W

Súly 30 kg 28 kg

Motorfordulatszám 3.000 - 5.000 fordulat/perc 3.000 - 5.000 fordulat/perc

Munkaszélesség 60 cm 60 cm

Vágásmagasság 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm

Fűgyűjtő mérete 70 l 70 l

Fűgyűjtő típusa flexibilis flexibilis

Zajszint (LPA) 84 dB(A) 84 dB(A)

Magasságállítás elektromos manuális

LED kijelzős van nincs

Kormányzás helyben forduló

Kerékhajtás 2-5 km/h

33
A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk. 

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

Hátramenet fokozat Kormánykerék-funkció -kézi irányítás
Dupla nyomásra turbó-
funkció elérhetőElektronikus LED kijelző

Dupla nyomásra turbó-
funkció elérhető

Egykaros tolókar

Elektronikus
magasságállítás
és parkolófunkció Manuális magasságállítás

és parkolófunkció
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A PELLENC által kifejlesztett CLEANION akkumulátoros 
seprőgép helytáll bármilyen kihívással szemben: legyen 
szó akár avarseprésről, akár hótolásról, akár avar vagy 

szemétgyűjtésről is. Meghajtott kerekei megkönnyítik 
a munkavégzést. 

PROFESSZIONÁLIS
 ˇ 1.400 W teljesítmény
 ˇ ULiB 1500-as akkumulátorral akár 5.400 m2-nyi 

terület tisztítása lehetséges
 ˇ IP54-es védelmének köszönhetően bármilyen 

időjárási körülmények között használható
 ˇ Tielburger márkájú professzionális seprőkefe

KÖLTSÉGHATÉKONY
 ˇ Alacsony karbantartási igény
 ˇ Könnyen összecsukható, így kisebb járműben is 

szállítható
 ˇ Gyors munkavégzés a 100 cm szélességű seprő-

fejnek köszönhetően

ERGONOMIKUS 
 ˇ Kiegyensúlyozásának köszönhetően rendkívül 

könnyedén irányítható
 ˇ Téli kerék és hólánc is elérhető, ezáltal könnyebb 

munkavégzés lehetséges
 ˇ Ergonomikus irányítókar 
 ˇ Kevesebb, mint 100 kg (akkumulátor nélkül)

KÖRNYEZETBARÁT
 ˇ Zéró károsanyagkibocsátás
 ˇ Alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák 

közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegye-
dekben is használható.

Megfordítható
kefe forgásirány

LCD kijelző
4 sebességi fokozat

Ergonomikus 
irányítókar

Hajtott kerekek 
(téli-nyári gumiabroncs)

Könnyű 
akkumulátor-
behelyezés

Gyorsan 
csatlakoztatható 
kiegészítők

Kefe- 
nyomás 
állítása

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

(9557160) (9557162) 750, 1200 és
1500 akkukhoz

(95142620)

(9557163)(9557161) 

PELLENC CLEANION seprőgép (9557178)

HÓTOLÓ
LAPÁT

BURKOLAT
KAVICSFELVERŐDÉS ELLEN

BILLENTHETŐ
GYŰJTŐDOBOZ

AVAR
TOLÓLAP

TARTÓ- 
KÉSZLET



Lombfúvók költségeinek 
összehasonlítása - 3 év 

Láncfűrész és fűkasza költségeinek 
összehasonlítása - 3 év

Sövényvágók költségeinek 
összehasonlítása 
- 3 év

Fűkaszák költségeinek 
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 2 200 000 Ft

Pellenc Excellion 2LH

Benzines fűkasza 

+

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

Helion Compact 3

Benzines sövényvágó 

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 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft

Pellenc Selion C21 EVO + Pellenc Excellion 2LH

Benzines láncfűrész +
benzines fűkasza 

+Új gép ára

1. év költsége

2. év költsége

3. év költsége

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 2 000 000 Ft

Pellenc Airion 3 + Helion Compact 3 + 1 db 1200 Wh akku

Benzines lombfúvó

+

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

AKKUMULÁTOROS ÉS BENZINES KERTÁPOLÓ GÉPEK 
KÖLTSÉG-ÖSSZEHASONLÍTÁSA



KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!

HódmezővásárhelyBonyhád

Zalaszentbalázs

Hegyfalu Győrszemere

Győr

Herceghalom

Telekgerendás

Felsőzsolca

Füzesabony

Szászberek

Mezőtúr

Aszód

Dabas

Baja

Pellérd

Kaposvár
Dombóvár

Sárbogárd

Kecskemét

Nádudvar
Derecske

Nagykálló

Budaörs

Szekszárd

Solt

Alközpont

Központ

Mintabolt

Telephely

Géptelep

Kertészeti telephely

Speciális szakműhely

Faiskola

GYŐR
Cseke András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

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

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

HERCEGHALOM
Popovics Mihály

BUDAÖRS
Kecskeméthy Sándor
Tel.: 30-223-42-70

alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Szaifert Péter
alkatrészértékesítési 
menedzser
Tel.: 20-374-21-65

Északnyugat-  
dunántúli Régió

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

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

Kovács Zsolt
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-39

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

SZEKSZÁRD
Tóth Gábor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

PELLÉRD
Szilágyi Illés
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Dél-dunántúli 
Régió

TELEKGERENDÁS
Balázs Péter
alkatrészértékesítési 
menedzser
Tel.: 30-433-21-70

Torma Sándor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-36

Vajgely György 
alkatrészértékesítési 
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

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

Sós Miklós
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

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

BAJA
Zatykó Péter
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Déli Régió

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

Málik Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

NÁDUDVAR
Borbíró Gyula
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-266-46-91

Ludman Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
alkatrészértékesítési 
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

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

Északkelet-  
magyarországi Régió

ASZÓD
Bálint Balázs
alkatrészértékesítési 
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

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

MEZŐTÚR
Molnár László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-18

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

FÜZESABONY
Robotka Norbert
alkatrészértékesítési 
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

Közép-magyarországi 
RégióDéli Régió

webshop.kite.hu
webshop


