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Pielęgnacja zieleni

Seria produktów „Pielęgnacja zieleni” firmy FELCO to szeroka oferta 
narzędzi do cięcia i przycinania. Przeznaczona jest dla osób zajmujących 
się pielęgnacją zieleni zawodowo i hobbistycznie.

Niezależnie od tego, czy potrzebny jest sprzęt do cięcia, docinania lub 
zbierania, w bogatym asortymencie FELCO znajdują się narzędzia dla 
projektantów terenów zielonych, sadowników, winiarzy lub ogrodników. 
Hodowcy kóz i  owiec w ofercie FELCO znajdą także specjalistyczne 
nożyce do kopyt.

Seria produktów „Pielęgnacja zieleni” obejmuje sekatory jednoręczne, 
nożyce do gałęzi, piły do cięcia ruchem ciągnącym, nożyce do zbierania 
i przycinania oraz noże – cały asortyment jest przeznaczony zarówno dla 
wymagających profesjonalistów, jak i amatorów.



Swiss Precision. 
Made to Last.
Konstrukcja produktów zapewniająca ich 
wyjątkową funkcjonalność i wytrzymałość.

Wysokiej jakości materiały gwarantujące 
doskonałą wydajność i niezawodność.

Wyjątkowa użyteczność dzięki unikalnym 
procesom technologicznym.

Uniwersalność i wymienność 
poszczególnych komponentów dzięki 
wysokiej precyzji wymiarów.

Dostępność części zamiennych 
wydłużająca żywotność narzędzi.

DNA marki FELCO.
Autentyczność, elastyczność, 
niezawodność
W ten sposób słuchamy naszych klientów, 
tworzymy produkty i zapewniamy 
wsparcie użytkownikom.

Zrównoważony rozwój
Dbamy o środowisko – dzięki najwyższej 
jakości nasze produkty mają dożywotnią 
gwarancję.

Biznes rodzinny
Szwajcarskie korzenie i dbałość o wartości 
etyczne – dążenie do doskonałości, 
dynamika, duch współpracy i uprzejmość.

Transparentność, swoboda, 
odpowiedzialność
Te wartości dotyczą naszych wszystkich 
pracowników.



7Piktogramy  

Średnie dłonie Chromowane

Leworęczne

Średnica cięcia

Praworęczne

Cięcie ruchem ciągnącym

Duże dłonie

Małe dłonie Utwardzane impulsowo

Zakrzywione ostrze

Długość Długość prostego ostrza

Masa Długość zakrzywionego ostrza

PIKTOGRAMY

Misja firmy FELCO

Firma FELCO z siedzibą w Based in Geneveys-sur-Coffrane (w szwajcarskim 
kantonie Neuchâtel) to globalny lider w branży profesjonalnych sekatorów, 
obcinaczy do lin i nożyc do drutów.

Historia firmy sięga 1945 r., kiedy to założył ją Félix Flisch. Obecnie, nadal 
pozostając w  rękach rodziny założyciela, zatrudnia 150  pracowników i 
produkuje ponad milion narzędzi rocznie, z których 90% jest eksportowanych 
do przeszło 100 krajów. Cała produkcja jest realizowana z wykorzystaniem 
tylko i wyłącznie «zielonej» energii.

Szczególnie ważny dla przedsiębiorstwa jest zrównoważony rozwój, 
zarówno w  ujęciu wewnętrznym, jak i  zewnętrznym. Każde narzędzie 
zawdzięcza swoją długowieczność najwyższej jakości wykonania, 
niezwykle odpornym materiałom i częściom zamiennym, które wydłużają 
cykl życia do niemal nieskończoności. 

Narzędzia FELCO są znane na całym świecie ze swojej niezawodności, 
jakości i precyzji. Już od momentu założenia firmy, czyli od 1945 r., wszystkie 
uchwyty i elementy z kutego aluminium są objęte dożywotnią gwarancją.

Ponieważ FELCO produkuje rozwiązania dla natury, podstawową zasadą 
obowiązującą w firmie jest dbanie o środowisko. 

Swiss Precision. Made to Last.
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FELCO 2 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Ikoniczny, wielokrotnie nagradzany sekator z  czerwonymi uchwy-
tami wyprodukowany w Szwajcarii – FELCO 2 wyznacza standardy 
naszej firmy w zakresie jakości, niezawodności i trwałości na całym 
świecie od 1948  r. Dzięki wzorcowej konstrukcji jest odpowiedni 
do wszelkich prac związanych z  przycinaniem dla profesjonalistów 
i amatorów. Wysokiej jakości materiały i precyzja wykonania zapew-
niają niezrównaną siłę i  komfort, którymi można się cieszyć przez 
cały czas użytkowania produktu. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Wzmocnione nitowane przeciwostrze z rowkiem 

• Blokowana nakrętka umożliwiająca łatwą regulację głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

 
25 mm
0.98 ”

215 mm
8.5 ”

 
240 g 
0.5 lbs

• Ostrza wykonane z hartowanej stali

• Antypoślizgowe uchwyty bez zawartości ftalanów

• Możliwość wymiany wszystkich części

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

MODELE STANDARDOWE
Te uniwersalne i precyzyjne modele standardowe doskonale nadają się do wszystkich rodzajów 
zadań związanych z przycinaniem gałęzi. Ich tradycyjne proste uchwyty są wyjątkowo 
ergonomiczne – idealnie leżą w dłoniach osób praworęcznych, ale mogą być także stosowane 
przez użytkowników leworęcznych. 

MODELE STANDARDOWE

MODELE Z KOWADEŁKIEM

MODELE ERGONOMICZNE

MODELE «ESSENTIEL»

NOŻYCE DO ZBIERANIA I PRZYCINANIA

SEKATORY DO KWIATÓW

SEKATORY Z SYSTEMEM ROZPYLANIA

NOŻYCE DO KOPYT

SEKATORY JEDNORĘCZNE

Punkty uniwersalne
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FELCO 5 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Nie daj się zmylić prostej, minimalistycznej linii tego sekatora – nie 
ma on w  sobie nic z  podstawowego narzędzia. Solidne stalowe 
uchwyty modelu FELCO  5 zapewniają odpowiednią siłę nacisku, 
gdy wymagane jest precyzyjne cięcie, a zwężająca się głowica tnąca 
umożliwia łatwy dostęp pomiędzy gałęziami. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

• Uchwyty z hartowanej stali 

• Śruba i nakrętka do regulacji głowicy tnącej 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

 
25 mm
0.98 ”

225 mm
8.9 ”

 
310 g 
0.68 lbs

FELCO 4 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Ten sekator do przycinania zapewnia duże przełożenie dźwigni, dzięki 
czemu cięcie gałęzi o  średnicy nawet do 25  mm nie jest żadnym 
problemem. Solidny i wyjątkowo trwały sekator FELCO 4 jest idealny 
do wszystkich zadań przy przycinaniu gałęzi i niezbędny dla każdego 
użytkownika o  dużych dłoniach, który zmarnował już wystarcza-
jąco dużo cennego czasu na poszukiwanie idealnego sekatora do 
przycinania. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Wzmocnione nitowane kowadełko z rowkiem 

• Śruba i nakrętka do regulacji głowicy tnącej 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
220 g 
0.49 lbs

FELCO 11 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Jeśli zależy Ci na precyzyjnym przycinaniu i  wyjątkowej trwało-
ści, ten sekator doskonale spełni wszystkie Twoje wymagania. 
Ergonomiczny sekator FELCO 11 jest prosty w użyciu, łatwo się nim 
manewruje i  przez długi czas zachowuje ostrość i  precyzję cięcia. 
Dzięki profilowaniu konstrukcja uchwytów FELCO 11 zapewnia łatwy 
chwyt. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla użytkowników o dużych 
dłoniach 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Proste w wymianie przeciwostrze mocowane śrubą 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Blokowana nakrętka umożliwiająca łatwą regulację głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
245 g 
0.54 lbs
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FELCO 31 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Kowadełkowy sekator do przycinania bez trudu przecina nawet 
zdrewniałe i suche gałęzie. Niezwykle ostry model FELCO 31 będzie 
znakomitym sprzymierzeńcem zarówno osób lewo-, jak i praworęcz-
nych. Gdy poczujesz już komfort, z  którego znane są produkty 
FELCO, nie będziesz chcieć przerywać pracy, ponieważ sekator 
kowadełkowy zapewnia również wysoką wydajność cięcia. Dzięki 
niemu z  łatwością przetniesz grube, zdrewniałe lub suche gałęzie, 
a  także wykonasz codzienne prace związane z  przycinaniem. 

• Uniwersalne narzędzie do przycinania dla osób 
prawo- i leworęcznych 

• Sekator kowadełkowy prosty dla osób o dużych dłoniach 

 
25 mm
0.98 ”

225 mm
8.3 ”

 
225 g 
0.5 lbs

FELCO 32 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Sekator kowadełkowy wygięty FELCO  32 to wszechstronny i  nie-
zawodny sekator, którym łatwo się manewruje i jest odpowiedni dla 
użytkowników prawo- i leworęcznych. Głowica tnąca dzięki swojemu 
kształtowi przytrzymuje drewno na miejscu, a zwężające się ostrze 
ułatwia przycinanie gałęzi. Sekator FELCO 32 jest ostry, precyzyjny 
i  z  łatwością przecina twarde lub mokre drewno. 

• Uniwersalne narzędzie do przycinania dla osób 
prawo- i leworęcznych 

• Sekator kowadełkowy zakrzywiony dla osób o dużych dłoniach 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
260 g 
0.57 lbs

MODELE Z KOWADEŁKIEM
Ten uniwersalny i precyzyjny sekator z kowadełkiem nadaje się do wszystkich zadań 
związanych z przycinaniem, a zwłaszcza do cięcia twardych, zdrewniałych lub suchych gałęzi. 
Dzięki uniwersalnej głowicy tnącej i ergonomicznym uchwytom z tego modelu jednakowo 
wygodnie mogą korzystać zarówno osoby praworęczne, jak i leworęczne. 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Ostrze wykonane z hartowanej stali 

• Mocowane śrubą regulowane mosiężne kowadełko z możliwością 
wymiany 

• Śruba i nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

Punkty uniwersalne
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FELCO 6 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Ten kompaktowy sekator zapewnia wydajność, duży zasięg i  siłę 
cięcia, stanowiąc znakomity wybór do wszechstronnych zastoso-
wań. FELCO  6 łączy ponadprzeciętną ergonomię i  komfort użycia, 
pozwalając uzyskać najwyższą jakość cięcia za każdym razem, 
niezależnie od rozmiaru dłoni. 

• Narzędzie przeznaczone dla osób praworęcznych; dostępny jest 
model dla osób leworęcznych (FELCO 16) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o małych i dużych 
dłoniach 

 
20 mm
0.79 ”

210 mm
8.3 ”

 
260 g
0.57 lbs

FELCO 8 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Ten sekator o  innowacyjnej konstrukcji jest idealny do wykony-
wania ciężkich prac związanych z  przycinaniem. Jego wyjątkową 
ergonomię docenią szczególnie użytkownicy o  dużych dłoniach, 
którzy zyskają dzięki niej pewność siebie wynikającą z  mocnego 
i  wygodnego chwytu. Kątowa głowica tnąca sprawia, że narzędzie 
staje się naturalnym przedłużeniem ręki, zwiększając efektywność 
kolejnych cięć. 

• Narzędzie przeznaczone dla osób praworęcznych; dostępny jest 
model dla osób leworęcznych (FELCO 9) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
245 g 
0.54 lbs

FELCO 7 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Cechą wyróżniającą ten sekator jest jego obrotowy uchwyt, który 
optymalizuje wywieraną siłę, poprawiając komfort użytkowania 
i  usprawniając cięcie. FELCO  7 to potężne narzędzie zaprojekto-
wane zgodnie z  zasadami ergonomii, szczególnie odpowiednie dla 
użytkowników o  dużych dłoniach i  dla osób, które chcą zwiększyć 
siłę cięcia przy minimalnym wysiłku podczas wykonywania ciężkich 
i  intensywnych prac związanych z  przycinaniem. 

• Narzędzie z uchwytem obrotowym przeznaczone dla osób 
praworęcznych; dostępny jest model dla osób leworęcznych 
(FELCO 10) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
290 g 
0.64 lbs

• Blokowana nakrętka umożliwiająca łatwą regulację głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

• Gumowe amortyzatory zwiększają komfort cięcia i zmniejszają 
zmęczenie, umożliwiając dłuższą pracę 

• Antypoślizgowe uchwyty bez zawartości ftalanów 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Kątowa głowica tnąca 

• Proste w wymianie przeciwostrze mocowane śrubą 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

MODELE ERGONOMICZNE
Modele ergonomiczne oferują głowice tnące i ergonomiczne uchwyty dopasowane do 
wszystkich użytkowników – lewo- i praworęcznych, o dużych, średnich i małych dłoniach. Aby 
zmniejszyć wysiłek i chronić ścięgna (zapobiegać urazom RSI wynikającym z chronicznego 
przeciążenia ścięgien), narzędzia wyposażono w nachylone głowice tnące, a niektóre modele 
mają uchwyty obrotowe, które dodatkowo redukują siłę potrzebną do cięcia i poprawiają 
komfort użytkowania. 

Punkty uniwersalne
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FELCO 12 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Kompaktowy sekator do przycinania FELCO  12 to uosobienie 
uniwersalnego narzędzia do przycinania o  wysokiej wydajności, 
które zapewnia ulgę mięśniom dzięki obrotowym uchwytom. Dzięki 
ergonomicznej konstrukcji zapewnia znakomity zasięg i  siłę cięcia 
podczas wykonywania wszystkich prac związanych z  przycina-
niem, niezależnie od wielkości dłoni. Wszystkie narzędzia FELCO 
zostały zaprojektowane tak, aby zadowolić nawet najbardziej wyma-
gających użytkowników i  zapewnić niezrównaną jakość cięcia. 

• Narzędzie z uchwytem obrotowym przeznaczone dla osób 
praworęcznych; dostępny jest model dla osób leworęcznych 
(FELCO 17) 

• Nożycowy mechanizm przycinania z uchwytem obrotowym dla 
osób o małych i dużych dłoniach 

 
20 mm
0.79 ”

200 mm
7.9 ”

 
260 g 
0.58 lbs

FELCO 13 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Tam, gdzie naprawdę liczą się rozmiar i  ergonomia, ten sekator 
do przycinania o zaawansowanej konstrukcji zapewnia nadzwy-
czajną siłę cięcia, dzięki czemu nie potrzebujesz już innych narzędzi. 
Możesz go używać do małych lub dużych gałęzi, jedną ręką lub 
dwoma – tylko od Ciebie zależy, jak wykorzystasz jeden z najbardziej 
wszechstronnych i  ergonomicznych sekatorów w  ofercie FELCO. 
Jeśli kierujesz się rozmiarem i  mocą, to wielofunkcyjny sekator 
FELCO  13 przewyższa wszystkie inne narzędzia do przycinania. 

• Model dla osób praworęcznych przeznaczony do przycinania przy 
użyciu jednej lub dwóch rąk 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

 
30 mm
1.18 ”

270 mm
10.6 ” 

  
310 g  
0.68 lbs 

FELCO 10 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Sekator do przycinania FELCO dla osób leworęcznych z  możliwo-
ścią obrotu. Dostosowanie do potrzeb leworęcznych użytkowników 
i wyjątkowo dobre dopasowanie do dużych dłoni to nie jedyne cechy 
wyróżniające to wydajne narzędzie. FELCO  10 jest wyposażony 
w wyjątkowy uchwyt obrotowy i zaprojektowany z uwzględnieniem 
zasad ergonomii w celu zapewnienia wygodnego, łatwiejszego cię-
cia – wymaga nawet o 30% mniej siły, a jednocześnie jest niezawodny 
przy wykonywaniu ciężkich prac związanych z  przycinaniem.   

• Narzędzie z uchwytem obrotowym przeznaczone dla osób 
leworęcznych; dostępny jest model dla osób praworęcznych 
(FELCO 7) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
290 g
0.64 lbs

FELCO 9 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Ten sekator do przycinania o  wysokiej wydajności jest idealnym 
narzędziem dla osób leworęcznych, które chcą ułatwić sobie cięż-
kie prace związane z  przycinaniem. Jego wyjątkową ergonomię 
docenią szczególnie użytkownicy o dużych dłoniach, którzy zyskają 
dzięki niej pewność siebie wynikającą z  mocnego i  wygodnego 
chwytu. Kątowa głowica tnąca sprawia, że narzędzie staje się natu-
ralnym przedłużeniem ręki, zwiększając efektywność kolejnych cięć.  

• Narzędzie przeznaczone dla osób leworęcznych; dostępny jest 
model dla osób praworęcznych (FELCO 8) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
245 g 
0.54 lbs
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FELCO 17 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Kompaktowy, wielofunkcyjny sekator do przycinania FELCO  17 
umożliwia wymagającym leworęcznym użytkownikom wykony-
wanie czystych cięć przy samej nasadzie. Komfort i  skuteczność 
połączone z łatwością obsługi obrotowego uchwytu, który redukuje 
zmęczenie mięśni i  zapewnia stałą precyzję cięcia podczas inten-
sywnego przycinania. 

• Narzędzie z uchwytem obrotowym przeznaczone dla osób 
leworęcznych; dostępny jest model dla osób praworęcznych 
(FELCO 12) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o małych i dużych 
dłoniach 

 
20 mm
0.79 ”

200 mm
7.9 ”

 
265 g 
0.58 lbs

FELCO 16 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Nasze sekatory do przycinania cieszą się zasłużoną renomą nie 
tylko ze względu na precyzję cięcia. W  FELCO zawsze staramy 
się, aby nasze narzędzia były idealnie dopasowane do potrzeb 
użytkowników. FELCO  16 nie jest wyjątkiem – zapewnia osobom 
leworęcznym siłę konieczną do wykonania szerokiego zakresu 
prac związanych z przycinaniem, a  jednocześnie jest lekkim, kom-
paktowym narzędziem gwarantującym wyjątkowy komfort dzięki 
ergonomicznej konstrukcji. 

• Narzędzie przeznaczone dla osób leworęcznych; dostępny jest 
model dla osób praworęcznych (FELCO 6) 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o małych i dużych 
dłoniach 

 
20 mm
0.79 ”

195 mm
7.7 ”

 
210 g 
0.79 lbs

FELCO 15 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Sekator do przycinania FELCO  15 to nowy standard w  zakresie 
kompaktowych narzędzi do przycinania o  wysokiej wydajności. 
Kompaktowe wymiary oraz obrotowy uchwyt zapewniają nowy 
poziom wydajności i łatwości obsługi w ofercie FELCO. Dzięki wyjąt-
kowej ergonomii dla osób o  małych dłoniach FELCO  15  zapewnia 
niesamowity zasięg i  siłę cięcia podczas wykonywania ciężkich 
i  intensywnych prac związanych z  przycinaniem. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania z uchwytem obrotowym dla 
osób o małych dłoniach 

 
18 mm
0.71 ”

180 mm
7.1 ”

 
260 g 
0.57 lbs

FELCO 14 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Niektóre najlepsze rozwiązania dostępne są w  mniejszych rozmia-
rach – ten kompaktowy sekator zapewnia wydajność, duży zasięg 
i  siłę cięcia. FELCO  14 łączy wyjątkową ergonomię dla mniejszych 
dłoni dzięki nachylonej głowicy tnącej i mniejszym uchwytom, które 
pozwalają na maksymalizację siły cięcia i wygody podczas każdego 
cięcia o  wysokiej jakości. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o małych dłoniach 

 
18 mm
0.71 ”

180 mm
7.1 ”

 
195 g 
0.43 lbs
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FELCO 160L Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Sekator FELCO 160L jest przeznaczony dla osób o dużych dłoniach, 
a mimo to jest niezwykle lekki, wygodny i ergonomiczny dzięki moc-
nym uchwytom z  włókien kompozytowych oraz kątowej głowicy 
tnącej, co czyni go idealnym do wszelkich prac ogrodniczych zwią-
zanych z przycinaniem, gdy nie jest konieczne spełnienie specjalnych 
wymagań. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o dużych dłoniach 

• Uchwyty z włókien kompozytowych podlegają recyklingowi 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Śruba i nakrętka do regulacji głowicy tnącej 

 
25 mm
0.98 ”

220 mm
8.7 ”

 
190 g 
0.42 lbs

FELCO 160S Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Te sekatory są wyposażone w  czarno-czerwone uchwyty wyko-
nane z  włókien kompozytowych, które są niewiarygodnie lekkie 
i  przyjemne w  dotyku. Kompaktowa budowa i  innowacyjny design 
sprawiają, że model FELCO  160S jest idealnym rozwiązaniem dla 
małych dłoni do prac ogrodniczych związanych z przycinaniem, gdy 
nie jest konieczne spełnienie specjalnych wymagań. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla osób o małych dłoniach 

• Uchwyty z włókien kompozytowych podlegają recyklingowi 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Śruba i nakrętka do regulacji głowicy tnącej 

 
20 mm
0.79 ”

200 mm
7.9 ”

 
175 g 
0.39 lbs

MODELE « ESSENTIEL»
Ogrodnicy docenią komfort, niewielki ciężar i doskonałą skuteczność sekatorów z serii 
« essentiel».

• Ostrza wykonane z hartowanej stali

• Antypoślizgowe uchwyty bez zawartości ftalanów

• Możliwość wymiany wszystkich części

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych  

Punkty uniwersalne
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FELCO 300 Produkowane we Włoszech z gwarancją jakości FELCO

Nożyce do zbierania i  przycinania FELCO  300 łączą w  sobie 
podstawowe właściwości specjalistycznego narzędzia do cięcia 
i elastyczność umożliwiającą wykonywanie niezliczonych drobnych 
prac związanych z przycinaniem. Zakrzywiona głowica tnąca ze stali 
nierdzewnej pozwala dotrzeć do każdego miejsca, dzięki czemu 
możesz za każdym razem ciąć dokładnie tam, gdzie chcesz. Idealne 
do przycinania niewielkich gałązek oraz zbierania kwiatów i owoców.  

• Zakrzywione ostrze i kowadełko wykonane ze stali nierdzewnej 

• Ergonomiczne uchwyty bez zawartości ftalanów 

• Zaprojektowano w Szwajcarii, wyprodukowano we Włoszech 

 
10 mm
0.39 ”

190 mm
7.5 ”

 
125 g 
0.28 lbs

FELCO 310 Produkowane we Włoszech z gwarancją jakości FELCO

Jeden rzut oka na smukłą głowicę tnącą pozwala oczekiwać wiele 
od chirurgicznej precyzji nożyc do zbierania i przycinania FELCO 310. 
Te nożyce zmienią Twoje spojrzenie na problem trudno dostępnych 
miejsc, umożliwiając cięcie niewielkich gałązek, i są idealne do mini-
malizowania strat przy zbieraniu kwiatów i  owoców. Ergonomiczna 
konstrukcja uchwytu zapewnia łatwość manewrowania podczas 
każdego rodzaju cięcia. 

• Proste ostrze i przeciwostrze o zaokrąglonym końcu wykonane ze 
stali nierdzewnej 

• Ząbkowane ostrze ułatwiające przytrzymywanie i docinanie łodyg 
i gałęzi 

• Odpowiednie dla osób lewo- i praworęcznych 

• Ergonomiczne uchwyty bez zawartości ftalanów 

• Zaprojektowano w Szwajcarii, wyprodukowano we Włoszech 

 
10 mm
0.39 ”

185 mm
7.3 ”

 
110 g 
0.24 lbs

FELCO 320 Produkowane w Japonii z gwarancją jakości FELCO

Kompaktowe i niezwykle poręczne nożyce do zbierania i przycinania 
FELCO  320  wyposażone są w zakrzywione ostrze umożliwiające 
cięcie szypułek owoców i  warzyw bez ryzyka ich uszkodzenia. 
To nieodzowne narzędzie podczas zbiorów i  docinania posiada 
również amortyzatory z miękkiego poliuretanu zapewniające mak-
symalny komfort przy cięciu i  zmniejszenie napięcia mięśniowego. 
Ostrza ze stali węglowej są pokryte powłoką niklową chroniącą 
przed korozją i  zapewniającą płynne cięcie. 

• Ostrze ze stali węglowej z powłoką niklowaną i rowkiem ściekowym 

• Zakrzywione ostrza z zaokrąglonymi końcówkami 

• Poliuretanowe amortyzatory 

• Sprężyna ze stali nierdzewnej 

• Uchwyty z czernionej stali z powłoką antypoślizgową 

• Odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych 

• Polimerowe zapięcie 

 
8 mm 
0.3 ”

154 mm
6.1 ”

 
95 g 
0.2 lbs

NOŻYCE DO ZBIERANIA I PRZYCINANIA
Nożyce do zbierania i przycinania FELCO są przeznaczone do zbioru winogron, kwiatów 
i owoców oraz delikatnego przycinania winorośli, roślin, pędów i tym podobnych. Te niewielkie 
i ultralekkie nożyce wyposażone w głowicę ze stali nierdzewnej spełniają wszystkie wymagania 
w zakresie komfortu, łatwości manewrowania i trwałości. Gwarantują to ergonomiczne uchwyty 
z elastyczną sprężyną, mechanizmem łatwego otwierania i zamykania oraz szlufką na pasek. 

• Odpowiednie dla małych i dużych dłoni 

• Praktyczny otwór w uchwycie umożliwia przypięcie paska do noszenia 

• Dostępne części zamienne 

• Ergonomiczna konstrukcja zwiększająca komfort pracy 

Punkty uniwersalne
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FELCO 321 Produkowane w Japonii z gwarancją jakości FELCO

Proste, chromowane ostrza o długości 35 mm i zaokrąglonych końcach 
nożyc FELCO  321 idealnie sprawdzają się podczas przycinania lub 
zbiorów. Zarówno amortyzatory, jak i wyjątkowo elastyczna sprężyna 
nożyc FELCO  321, opracowane w celu zapewnienia maksymalnego 
komfortu, zmniejszają napięcie mięśniowe. Nożyce FELCO 321, prze-
znaczone dla specjalistów w zakresie uprawy winorośli, sadownictwa, 
uprawy szklarniowej, właścicieli szkółek i kwiaciarni, zaspokoją również 
potrzeby wymagających miłośników ogrodnictwa. 

• Ostrza ze stali węglowej z powłoką chromowaną i rowkiem ściekowym 

• Proste ostrza z zaokrąglonym końcem zapewniające precyzyjne cięcie 

• Poliuretanowe amortyzatory zmniejszające napięcie mięśniowe 

• Sprężyna ze stali nierdzewnej o płynnym ruchu zmniejszająca napięcie 
mięśniowe 

• Uchwyty z czernionej stali z powłoką antypoślizgową 

• Polimerowe zapięcie 

 
10 mm
0.4 ”

177 mm
7.0 ”

 
110 g 
0.24 lbs

FELCO 322 Produkowane w Japonii z gwarancją jakości FELCO

Dzięki chromowanym ostrzom o długości 48 mm nożyce FELCO 322 
zapewniają największy zasięg z całej naszej oferty. Oferują maksymalny 
komfort podczas cięcia dzięki poliuretanowym amortyzatorom, a  ela-
styczna sprężyna umożliwia zmniejszenie napięcia mięśni. Nożyce 
FELCO  322, przeznaczone dla specjalistów w zakresie uprawy wino-
rośli, sadownictwa, uprawy szklarniowej, właścicieli szkółek i kwiaciarni, 
zaspokoją również potrzeby wymagających miłośników ogrodnictwa. 

• Ostrza ze stali węglowej z powłoką chromowaną i rowkiem ściekowym 

• Proste ostrza z zaokrąglonym końcem zapewniające precyzyjne cięcie 

• Poliuretanowe amortyzatory zmniejszające napięcie mięśniowe 

• Sprężyna ze stali nierdzewnej o płynnym ruchu zmniejszająca napięcie 
mięśniowe 

• Uchwyty z czernionej stali z powłoką antypoślizgową 

• Polimerowe zapięcie 

 
12 mm
0.5 ”

190 mm
7.5 ”

 
110 g 
0.24 lbs
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FELCO 4C&H Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Wszystkie osoby zajmujące się zbieraniem kwiatów znają ten 
problem. Dokonujesz wyboru, przecinasz pęd, a  potem wspaniały 
kwiat spada na ziemię. Narzędzie do przycinania FELCO  4C&H 
jest przeznaczone specjalnie do tego, aby przycinać i zbierać kwiaty 
bez ich upuszczania i uszkadzania. Wykorzystuje parę szczęk z two-
rzywa sztucznego, przymocowanych do ostrza i  przeciwostrza, do 
przytrzymywania pędu podczas cięcia. 

• Nożycowy sekator z systemem do zbierania kwiatów 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Szczęki wykonane z tworzywa sztucznego 

• Dwie pozycje na kciuk umożliwiające mniejsze lub większe rozwarcie 

• Wzmocnione nitowane przeciwostrze 

• Śruba i nakrętka do regulacji głowicy tnącej 

 
10 mm
0.39 ”

210 mm
8.3 ”

 
230 g 
0.51 lbs

FELCO 100 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Ponieważ FELCO oferuje narzędzie do każdego zadania, sekator 
do zbierania kwiatów FELCO  100 jest pomysłowym rozwinięciem 
koncepcji popularnego sekatora FELCO  11 w  odpowiedzi na 
problem docinania i  zbierania kwiatów za pomocą tylko jednej 
dłoni. Konstrukcja sekatora FELCO  100 obejmuje dwie szczęki 
przymocowane do ostrza i przeciwostrza. Ta efektywna innowacja 
przytrzymuje pęd kwiatowy, zapobiegając uszkodzeniu kwiatu. 

• Nożycowy sekator z systemem do zbierania kwiatów 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Szczęki z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Dwie pozycje na kciuk umożliwiające mniejsze lub większe rozwarcie 

• Blokowana nakrętka umożliwiająca łatwą regulację głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

 
10 mm
0.39 ”

210 mm
8.3 ”

 
255 g 
0.56 lbs

SEKATORY DO KWIATÓW
Modele FELCO 4C&H i FELCO 100 stanowią udoskonalone wersje sekatorów FELCO 4 
i FELCO 11, dzięki czemu idealnie sprawdzają się jako nożyce do przycinania i zbierania 
kwiatów. Dzięki tym narzędziom profesjonalni hodowcy kwiatów, jak i miłośnicy ogrodnictwa, 
mogą jednym ruchem dłonią ścinać i zbierać kwiaty, jednocześnie eliminując ryzyko skaleczenia 
się i uszkodzenia kwiatu. 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Ostrza wykonane z hartowanej stali 

• Antypoślizgowe uchwyty bez zawartości ftalanów 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych  

Punkty uniwersalne
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FELCO 19 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Zainfekowanie chorobą nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut 
oka. Ilość czasu potrzebna do dokładnego sprawdzenia każdej rośliny 
doprowadziła do powstania tego pomysłowego rozwiązania FELCO. 
Urządzenie FELCO  19 obejmuje spryskiwacz połączony wężem 
z  sekatorem FELCO  8. To wydajne rozwiązanie można następnie 
przypiąć do pasa. Środek dezynfekujący jest automatycznie rozpylany 
podczas zamykania sekatora, co pozwala uniknąć czasochłonnego 
sprawdzania roślin, jak również konsekwencji przeniesienia choroby 
z  jednej rośliny na drugą. 

• Przeznaczony dla osób praworęcznych 

• Nożycowy mechanizm przycinania dla dużych dłoni z dołączonym 
systemem rozpylania 

• Pojemność zbiornika: 1 litr 

• System mocowania do pasa 

• Regulowana dysza 

• Kątowa głowica tnąca 

 
25 mm
0.98 ”

210 mm
8.3 ”

 
340 g 
0.75 lbs

SEKATORY Z SYSTEMEM ROZPYLANIA
Sekator FELCO 19 łączy w sobie funkcje przycinania i zapobiegania chorobom. Ten unikalny 
system jest zbudowany z sekatora FELCO 8 z dołączonym rozpylaczem. Po każdym cięciu 
wykonanym przez FELCO 19 głowica tnąca jest spryskiwana i dezynfekowana w celu 
zredukowania ryzyka przenoszenia chorób między roślinami. 
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FELCO 50 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Precyzja, szybkość działania i czystość to kluczowe czynniki pozwa-
lające zadbać o  stan owiec i  kóz podczas przycinania ich kopyt. 
Nożyce do kopyt FELCO  50 są odpowiedzią na wszystkie obawy. 
Lekka konstrukcja w  oparciu o  model FELCO  7, obrotowy uchwyt 
i  kątowa głowica tnąca sprawiają, że jest to wygodne narzędzie, 
korzystanie z którego przychodzi zupełnie naturalnie, a pokrywająca 
ostrza powłoka XYLAN® zmniejsza ryzyko infekcji. 

• Nożyce do przycinania racic owiec i kóz 

• Ostrze i przeciwostrze pokryte powłoką XYLAN® 

• Narzędzie z obrotowym uchwytem dla osób praworęcznych 

• Ząbkowana nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

220 mm
8.7 ”

 
305 g 
0.67 lbs

FELCO 51 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Skuteczne przycinanie racic owiec i  kóz wymaga pewności, kon-
troli i  precyzji. Aby to osiągnąć, potrzebujesz wydajności, trwałości, 
komfortu i  łatwo wymienialnych części; FELCO  51 to nożyce, które 
niezawodnie odpowiadają na wszystkie te potrzeby. Ostrza nożyc 
do kopyt FELCO 51 są dodatkowo pokryte powłoką XYLAN®, która 
skutecznie chroni przed infekcjami. 

• Nożyce do przycinania racic owiec i kóz 

• Ostrze i przeciwostrze pokryte powłoką XYLAN® 

• Ząbkowana nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

• Dostępna również wersja z uchwytem obrotowym (FELCO 50) 

220 mm
8.7 ”

 
260 g 
0.57 lbs

NOŻYCE DO KOPYT
Opracowane we współpracy z hodowcami owiec i kóz nożyce do kopyt FELCO zapewniają 
łatwość i precyzję cięcia, gwarantując w ten sposób jeszcze większy komfort i wydajność 
pracy. Oba ostrza są pokryte powłoką Xylan® chroniącą przez infekcjami racic. Ergonomiczne 
uchwyty pozwalają na długą, nieprzerwaną pracę przy minimalnym zmęczeniu dłoni, nadgarstka 
i stawów. 

• Nożyce do przycinania racic owiec i kóz 

• Mechanizm nożycowy 

• Przeznaczone dla użytkowników praworęcznych 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Utwardzane ostrze i przeciwostrze z powłoką XYLAN® 

• Proste w wymianie przeciwostrze mocowane śrubą 

• Ząbkowana nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

Punkty uniwersalne
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FELCO 20 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Nożyce do gałęzi FELCO 20 są kompaktowe i silne, aby z  łatwością 
poradzić sobie z  każdym zadaniem przycinania. Ich wytrzymałość 
i  siła cięcia wynikają z  solidnej konstrukcji z  kutego aluminium oraz 
mocnego ramienia dźwigni. Prosta głowica tnąca zapewnia precy-
zyjne i silne cięcie, a ząbkowane przeciwostrze chwyta gałąź, podczas 
gdy ostrze czysto tnie gałęzie o  średnicy do 35  mm/1,38  cala. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 43 cm/16,9 cala

• Nożycowe przycinanie z silną dźwignią

 
35 mm
1.38 ”

430 mm
16.9 ”

 
830 g 
1.83 lbs

MODELE Z KUTEGO ALUMINIUM
Niezwykle mocne ramię dźwigni w tych modelach nożyc idealnie nadają się do cięcia drzew, 
krzewów i winorośli. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi z nożycowym mechanizmem 
przycinania 

• Ostrza wykonane z hartowanej stali 

• Proste w wymianie przeciwostrze mocowane śrubą 

• Uchwyty z kutego aluminium objęte dożywotnią gwarancją 

• Ząbkowana nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

• Gumowe amortyzatory zwiększające komfort oraz chroniące dłonie 
i nadgarstki 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

MODELE Z KUTEGO ALUMINIUM

MODELE ALUMINIOWE

MODELE KARBONOWE

MODELE Z KRZYWKĄ

NOŻYCE DO GAŁĘZI

Punkty uniwersalne
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FELCO 21 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Nożyce do gałęzi FELCO  21 są wytrzymałe i  silne, aby z  łatwością 
poradzić sobie z każdym zadaniem przycinania. Wytrzymałość i siła 
cięcia wynikają z solidnej konstrukcji z kutego aluminium oraz moc-
nego ramienia dźwigni. Prosta głowica tnąca zapewnia precyzyjne 
i silne cięcie, a ząbkowane przeciwostrze chwyta gałąź, podczas gdy 
ostrze czysto tnie gałęzie o  średnicy do 35  mm/1,38  cala. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 63 cm/24,8 cala 

• Nożycowe przycinanie z silną dźwignią 

 
35 mm
1.38 ”

630 mm
24.8 ”

 
1130 g 
2.49 lbs

FELCO 22 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Nożyce do gałęzi FELCO  22 są znane na całym świecie ze swojej 
wyjątkowej wytrzymałości, trwałości i  siły cięcia. Wiemy, że naj-
większe wrażenie robią praktyczne szczegóły solidnej budowy tych 
nożyc do cięcia gałęzi, ich trwała konstrukcja wykonana z  kutego 
aluminium oraz siła, z  jaką FELCO  22 bez trudu przecinają gałęzie 
o  średnicy do 45  mm/1,77  cala. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o długim zasięgu i całkowitej długości 
84 cm/33,1 cala 

  
45 mm
1.77 ”

840 mm
33.1 ”

 
1980 g 
4.37 lbs

FELCO 211-40 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Te kompaktowe i lekkie nożyce do gałęzi pozwalają na łatwe i gład-
kie cięcie gałęzi o  grubości do 35  mm/1,38  cala. Wysokowydajna 
głowica tnąca FELCO 211-40 pociąga gałąź podczas cięcia dzięki 
przeciwostrzu z haczykiem i zmiennym promieniu ostrza. Wyjątkowa 
siła cięcia nie powoduje spadku precyzji, lecz powoduje mniejsze 
obciążenie mięśni, co pozwala na łatwe cięcie kolejnych gałęzi. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 40 cm/15,7 cala 

• Zakrzywiona głowica tnąca oraz przeciwostrze z haczykiem 
zapewniające dużą siłę ciągnięcia i cięcia 

• Aluminiowy uchwyt z solidną konstrukcją w kształcie dwuteownika 

 
35 mm
1.38 ”

400 mm
15.7 ”

 
715 g 
1.58 lbs

• Dwuręczne nożyce do gałęzi z nożycowym mechanizmem 
przycinania 

• Ostrza wykonane z hartowanej stali 

• Proste w wymianie przeciwostrze mocowane śrubą 

• Lekkie, wymienne uchwyty z aluminium dostępne w trzech 
rozmiarach: 40, 50 i 60 cm 

• Ząbkowana nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

• Amortyzatory zwiększające komfort oraz chroniące dłonie 
i nadgarstki 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

MODELE ALUMINIOWE
Te modele nożyc do gałęzi wyposażone w uchwyty aluminiowe charakteryzują się niewielkim 
ciężarem i możliwością wymiany komponentów. 

Punkty uniwersalne
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FELCO 211-50 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

FELCO 211-50 oferuje idealną równowagę pomiędzy siłą a łatwością 
obsługi, aby spełnić Twoje potrzeby. Lekkie uchwyty aluminiowe 
o  długości 50  cm/19,7  cala pozwalają na wygodne cięcie z bliskiej 
odległości oraz na wysokości, a zakrzywiona głowica tnąca pozwala 
przyciągać i  z  łatwością ciąć gałęzie. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 50 cm/19,7 cala 

• Zakrzywiona głowica tnąca oraz przeciwostrze z haczykiem 
zapewniające dużą siłę ciągnięcia i cięcia 

• Aluminiowy uchwyt z solidną konstrukcją w kształcie dwuteownika 

 
35 mm
1.38 ”

500 mm
19.7 ”

 
800 g 
1.76 lbs

FELCO 211-60 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Nożyce do gałęzi FELCO 211–60 zapewniają maksymalną siłę cięcia 
i gwarantują, że cięcie grubych gałęzi na wysokości lub z bliska jest 
łatwe i  przyjemne. Zakrzywiona głowica tnąca z  przeciwostrzem 
z  haczykiem i  zmiennym promieniem ostrza gwarantuje siłę i  pre-
cyzję pozwalającą na łatwe cięcie drewna. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 60 cm/23,6 cala 

• Zakrzywiona głowica tnąca oraz przeciwostrze z haczykiem 
zapewniające dużą siłę ciągnięcia i cięcia 

• Aluminiowy uchwyt z solidną konstrukcją w kształcie dwuteownika 

 
35 mm
1.38 ”

600 mm
23.6 ”

 
885 g 
1.95 lbs

FELCO 200A-40 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Te niewielkie, lekkie i łatwe w transporcie nożyce do gałęzi w niczym 
nie ustępują dużym nożycom, nie wyłączając precyzji, z której znane 
są narzędzia FELCO, a  dodatkowo mają wymienne rączki. Nożyce 
do gałęzi FELCO 200A-40 rozwiewają wszelkie obawy wynikające 
z  ich rozmiaru, szybko i  sprawnie przecinając gałęzie o  średnicy 
35  mm/1,38  cala. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 40 cm/15,7 cala 

• Lekko zwężająca się głowica tnąca z ząbkowanym przeciwostrzem 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

  
35 mm
1.38 ”

400 mm
15.7 ”

 
665 g 
1.47 lbs

FELCO 200A-50 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Trudno zliczyć wszechstronne zastosowania nożyc do gałęzi 
FELCO  200A-50. Wymienne uchwyty pozwalają na dostoso-
wanie ich długości do wykonywanej pracy. Zwężająca się prosta 
głowica tnąca umożliwia precyzyjną pracę w  trudno dostępnych 
miejscach oraz kształtowanie pędów. Równowaga pomiędzy siłą 
cięcia, wygodą i  łatwością manewrowania jest najlepiej widoczna, 
gdy ząbkowane przeciwostrze mocno chwyta gałąź, a  gumowe 
amortyzatory odciążają mięśnie użytkownika, niezależnie od tego, 
jak dużo siły wymaga przycinanie. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 50 cm/19,7 cala 

• Lekko zwężająca się głowica tnąca z ząbkowanym przeciwostrzem 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

 
35 mm
1.38 ”

500 mm
19.7 ”

 
725 g 
1.6 lbs
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FELCO 200A-60 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Gęsto rosnące gałęzie nie stanowią problemu, gdy masz w  rękach 
nożyce FELCO 200A-60. Uchwyty o długości 60 cm/23,6 cala oraz 
zwężająca się prosta głowica tnąca pozwalają tak rozplanować 
pracę, aby szybko oczyścić pole i  uzyskać jasny ogląd sytuacji. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 60 cm/23,6 cala 

• Lekko zwężająca się głowica tnąca z ząbkowanym przeciwostrzem 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

 
35 mm
1.38 ”

600 mm
23.6 ”

 
785 g 
1.73 lbs

FELCO 210A-50 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Na wybór nożyc do gałęzi wpływ mają emocje, wygląd narzędzia 
oraz rozważenie konkretnych faktów. FELCO 210A-50 cechuje rów-
nowaga pomiędzy mocą i  łatwością manewrowania, dzięki czemu 
odpowiada wszystkim potrzebom. Jeśli jednak chcesz faktów, to 
niezwykle ostre ostrze tnące, znakomita wydajność, zakrzywione 
przeciwostrze, wyjątkowa trwałość, łatwa regulacja i  wymienne 
uchwyty powinny wystarczyć. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 50 cm/19,7 cala 

• Zakrzywiona głowica tnąca 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

 
35 mm
1.38 ”

500 mm
19.7 ”

 
735 g 
1.62 lbs

FELCO 210A-60 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Uzyskanie maksymalnej siły cięcia nożyc do gałęzi FELCO 210A-60 
nie wymaga dużego wysiłku. Wprost przeciwnie – najtrudniejsze 
będzie odłożenie tych nożyc po zakończeniu przycinania – z powodu 
siły, łatwości obsługi i precyzji, które zapewnia zakrzywiona głowica 
tnąca. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 60 cm/23,6 cala 

• Zakrzywiona głowica tnąca 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

 
35 mm
1.38 ”

600 mm
23.6 ”

 
795 g 
1.75 lbs
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FELCO 200C-60 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Gdy tylko weźmiesz do ręki nożyce do gałęzi FELCO  200C-60, 
poczujesz różnicę – są naprawdę lekkie. Uchwyty z włókna węglo-
wego sprawiają, że jest to niezwykle lekkie i solidne narzędzie. Jeśli 
planujesz przycinać gałęzie, trzymając nożyce w górze przez dłuższy 
czas, lub jeśli potrzebujesz lekkiego narzędzia, to właśnie ono. Te 
wyjątkowo lekkie i  wytrzymałe nożyce do gałęzi są przeznaczone 
do przycinania drobnych i  dużych gałęzi. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 60 cm/23,6 cala 

• Lekko zwężająca się głowica tnąca z ząbkowanym przeciwostrzem 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

• Ultralekkie uchwyty z włókna węglowego 

 
35 mm
1.38 ”

600 mm
23.6 ”

 
700 g 
1.54 lbs

FELCO 210C-60 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Niewielka waga, duża wydajność. Wymienne uchwyty, łatwa w regu-
lacji głowica tnąca. Mocny chwyt, zakrzywione ostrze i przeciwostrze. 
Subtelna siła i niezrównana precyzja. Jeśli masz listę oczekiwań, które 
stawiasz nożycom do gałęzi, model FELCO 210C-60 prawdopodob-
nie spełni je z  nawiązką. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 60 cm/23,6 cala 

• Zakrzywiona głowica tnąca 

• Przeguby uchwytów z kutego aluminium objęte dożywotnią 
gwarancją 

• Ultralekkie uchwyty z włókna węglowego 

 
35 mm
1.38 ”

600 mm
23.6 ”

 
710 g 
1.57 lbs

MODELE KARBONOWE
Modele z uchwytami z włókna węglowego spełniają wymagania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Wykonane są z zaawansowanych technologicznie materiałów: włókien 
węglowych i precyzyjnego kutego aluminium. W rezultacie nie można się dziwić, że te modele 
są tak lekkie, a przy tym wytrzymałe. 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi z nożycowym mechanizmem przycinania 

• Ostrza wykonane z hartowanej stali 

• Proste w wymianie przeciwostrze mocowane śrubą 

• Uchwyty z ultralekkiego włókna węglowego o długości 
60 cm/23,6 cala 

• Ząbkowana nakrętka do łatwej regulacji głowicy tnącej 

• Dołączony klucz do regulacji głowicy i blokady 

• Amortyzatory zwiększające komfort oraz chroniące dłonie i nadgarstki 

• Przeciwostrze z rowkiem 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

Punkty uniwersalne
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FELCO 220 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Jeśli z  jakiegoś powodu wydaje Ci się, że nie masz dość siły, aby 
używać dwuręcznych narzędzi FELCO, to lekkie nożyce do gałęzi 
FELCO  220 będą idealnym wprowadzeniem do przycinania gałęzi 
o  większej średnicy. Te nożyce wykorzystują innowacyjny system 
przekładni, który działa jak dźwignia zwiększająca siłę. Dzięki 
temu można ciąć niemal bez wysiłku gałęzie o  dużej średnicy (do 
40  mm/1,57  cala) z  ziemi lub na wysokości. 

• System przekładni zmniejszający wysiłek  
(siła większa nawet o 65%) 

• Nożycowy mechanizm przycinania 

• Zakrzywiona głowica tnąca 

• Gumowe amortyzatory zwiększające komfort oraz chroniące  
dłonie i nadgarstki 

• Kowadełko z rowkiem 

 
40 mm
1.57 ”

800 mm
31.5 ”

 
1335 g 
2.94 lbs

FELCO 230 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Możesz oczekiwać precyzyjnego przycinania bez większego 
wysiłku, gdy zabierzesz ze sobą solidne i skuteczne nożyce do gałęzi 
FELCO  230. Połączenie prostego ostrza i  kowadełka umożliwia 
cięcie twardego i suchego drewna bez wysiłku. Pomysłowy system 
przekładni daje Ci nawet 65% więcej siły, co w  połączeniu z  lekką 
konstrukcją i  uchwytami o  długości 80  cm/31,4  cala sprawia, że 
cięcie gałęzi o  grubości do 40  mm/1,57  cala jest niezwykle łatwe, 
nawet gdy nożyce są trzymane w  górze. 

• System przekładni zmniejszający wysiłek  
(siła większa nawet o 65%) 

• Kowadełkowy mechanizm tnący 

• Zwężająca się prosta głowica tnąca 

• Ostrze wykonane z hartowanej stali 

• Proste kowadełko wykonane z aluminium 

• Ostrze i kowadełko można w całości wymienić 

 
40 mm
1.57 ”

800 mm
31.5 ”

 
1150 g 
2.54 lbs

FELCO 231 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Dzięki systemowi przekładni i  zakrzywionej głowicy tnącej z  kowa-
dełkiem w  nożycach FELCO  231, będziesz dysponować trudną 
do uwierzenia siłą, niezależnie od faktycznej kondycji fizycznej. 
Zakrzywione ostrze i  kowadełko mocno chwytają drewno, dzięki 
czemu możesz precyzyjnie przycinać gałęzie o  średnicy do 
40 mm/1,57 cala. Analogia «wchodzi jak nóż w masło» dobrze tutaj 
pasuje. 

• System przekładni zmniejszający wysiłek  
(siła większa nawet o 65%) 

• Kowadełkowy mechanizm tnący 

• Zakrzywiona głowica tnąca 

• Ostrze wykonane z hartowanej stali 

• Zakrzywione kowadełko wykonane z aluminium 

• Ostrze i kowadełko można w całości wymienić 

 
40 mm
1.57 ”

800 mm
31.5 ”

 
1150 g 
2.54 lbs

MODELE Z KRZYWKĄ
Dzięki krzywkom wspomagającym zastosowanym w tych modelach przycinanie staje się 
niezwykle łatwe. Narzędzia przeznaczone są do ciężkich zadań cięcia gałęzi o średnicach do 
40 mm (1,6 cala). 

• Dwuręczne nożyce do gałęzi o całkowitej długości 80 cm/31,4 cala 

• Efektywny system przekładni zmniejszający wysiłek  
(siła większa nawet o 65%) 

• Ostrze wykonane z hartowanej stali 

• Lekkie, aluminiowe uchwyty rurowe 

• Antypoślizgowa powłoka uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Możliwość wymiany wszystkich części 

• Wyprodukowano w Szwajcarii z wykorzystaniem 100% energii ze 
źródeł odnawialnych 

Punkty uniwersalne
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FELCO 600
 Zaprojektowano w Szwajcarii,  

wyprodukowano w Korei Południowej

Piłka ogrodnicza do cięcia ruchem ciągnącym FELCO 600 pewnie 
zmierza do celu. To niezbędne narzędzie niezależnie od wykonywa-
nej pracy. Dzięki ostremu, trwałemu ostrzu łatwo i pewnie upora się 
z  większymi gałęziami. Piłka FELCO  600 jest lekka, kompaktowa 
i składana, więc można ją włożyć do kieszeni lub plecaka. Pamiętaj, 
żeby mieć ją zawsze pod ręką, bo dzięki swojemu czystemu cięciu 
na pewno stale będzie w  użyciu. 

• Czarny przycisk blokady 

• Łatwe zamykanie ostrza za pomocą jednej dłoni 

• Piłka ogrodnicza o prostym ostrzu do cięcia ruchem ciągnącym 

   
50 mm
1.97 ”

160 mm
6.3 ”

 
160 g 
0.35 lbs

• Uniwersalne narzędzie dla użytkowników prawo- i leworęcznych 

• Składana piłka do przycinania ruchem ciągnącym 

• Chromowane ostrze wykonane z hartowanej stali 

• Wymienne ostrze mocowane śrubą 

• Hartowane impulsowo końcówki zębów, 7 TPI  
(zębów na cal / 2,5 cm) 

• Antypoślizgowy, przyjemny w dotyku uchwyt bez zawartości ftalanów 

• Otwór w uchwycie na pasek lub klips do noszenia 

• Zaprojektowano w Szwajcarii, wyprodukowano w Korei Południowej 

PIŁKA DO PRZYCINANIA RUCHEM CIĄGNĄCYM
Piłki do przycinania ruchem ciągnącym gwarantują szybkie, czyste i precyzyjne cięcie gałęzi 
o dużych średnicach. Dzięki dodatkowemu hartowaniu impulsowemu, zęby ostrza zyskują 
wyjątkową wytrzymałość i trwałość. 

PIŁKA DO PRZYCINANIA RUCHEM CIĄGNĄCYM

Punkty uniwersalne

PIŁKA DO PRZYCINANIA RUCHEM 
CIĄGNĄCYM
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FELCO 611
 Zaprojektowano w Szwajcarii,  

wyprodukowano w Korei Południowej

Piłka ogrodnicza do cięcia ruchem ciągnącym FELCO 611 umożliwia 
szybkie i  precyzyjne cięcie – ostrze wchodzi w  drewno pewnie 
i  bez zapychania. Prosty, zwężający się kształt i  ostrze o  długości 
33  cm/13  cali umożliwiają zajęcie takiej pozycji wśród gałęzi, która 
umożliwi dosięgnięcie każdej z  nich. 

• Etui z odłączaną szlufką 

• Piłka ogrodnicza o prostym ostrzu do cięcia ruchem ciągnącym 

 
100 mm
3.94 ”

330 mm
13 ”

 
370 g 
0.82 lbs

FELCO 621
 Zaprojektowano w Szwajcarii,  

wyprodukowano w Korei Południowej

Większość z nas zna to dziwne uczucie, gdy zęby piły stawiają opór 
podczas próby rozpoczęcia cięcia. Piłka do przycinania ruchem 
ciągnącym FELCO  621 daje Ci pewność za każdym razem. Proste 
ostrze gładko wchodzi w  gałąź, a  ruch ciągnący podczas cięcia 
sprawnie usuwa powstające trociny, które mogłyby blokować ostrze. 
Zwężający się kształt umożliwia sięganie daleko pomiędzy gałęziami, 
co oznacza, że możesz szybko wykonać jedno zadanie i  przejść 
do następnego. 

• Etui z odłączaną szlufką 

• Piłka ogrodnicza o prostym ostrzu do cięcia ruchem ciągnącym 

 
80 mm
3.15 ”

240 mm
9.4 ”

 
305 g 
0.67 lbs

FELCO 630
 Zaprojektowano w Szwajcarii,  

wyprodukowano w Korei Południowej

Piła do cięcia ruchem ciągnącym FELCO  630 to właściwy wybór 
do ciężkich prac związanych z  cięciem i  przycinaniem. Innowacyjne, 
zakrzywione ostrze łatwo przecina duże gałęzie o  średnicy do 
12 cm/4,7 cala, nawet podczas cięcia wysoko w górze. Wysokowydajny 
rozstaw zębów w  połączeniu z  zakrzywionym ostrzem optymalizuje 
jego pracę na całej długości, szybko i  efektywnie usuwając trociny 
w  celu zapewnienia czystego i  gładkiego cięcia. 

• Piła o zakrzywionym ostrzu do cięcia ruchem ciągnącym 

• Wklęsła powierzchnia ostrza zapobiega zabrudzeniu 

• Etui z innowacyjną blokadą piły, odłączaną szlufką i paskiem 
mocującym do nogi 

 
120 mm
4.72 ”

330 mm
13 ”

 
400 g 
0.88 lbs

FELCO 640
 Zaprojektowano w Szwajcarii,  

wyprodukowano w Korei Południowej

Piła o zakrzywionym ostrzu do cięcia ruchem ciągnącym FELCO 640 
umożliwia niezwykle wydajne przycinanie. Szybka, stabilna i  bez-
pieczna, zapewnia komfort użytkowania i  lekkość, które mogłyby się 
wydawać trudne do pogodzenia z siłą cięcia, którą daje innowacyjny 
kształt ostrza. Trociny są usuwane tak szybko, jak szybko dasz radę 
przeciąć gałąź o  średnicy do 10  cm/3,9  cala. W  efekcie gałęzie są 
czysto i gładko przycięte, a Ty masz satysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy. 

• Piła o zakrzywionym ostrzu do cięcia ruchem ciągnącym 

• Wklęsła powierzchnia ostrza zapobiega zabrudzeniu 

• Etui z innowacyjną blokadą piły, odłączaną szlufką i paskiem 
mocującym do nogi 

 
100 mm
3.94 ”

270 mm
10.6 ”

 
365 g 
0.8 lbs
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FELCO 500 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

Niezależnie od tego, czy korzystasz ze scyzoryka FELCO  500 
zawodowo, czy prywatnie, polubisz jego kompaktową konstruk-
cję, skuteczność, wysoką jakość materiałów, ostrość i  wyjątkowy 
poziom bezpieczeństwa zagwarantowany dzięki blokadzie. Osoby, 
dla których najważniejsza jest ergonomia, docenią innowacyjny 
łukowaty kształt oraz miękki w  dotyku uchwyt, dzięki któremu 
trzymanie i  używanie scyzoryka to prawdziwa przyjemność. 

• Scyzoryk trzyfunkcyjny 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

95 mm
3.7 ”

 
60 g 
0.13 lbs

SCYZORYKI
Praktyczność i ergonomia – zalety scyzoryków FELCO docenisz zarówno podczas pracy, jak 
i w czasie wypoczynku. Noże do okulizacji zadowolą najbardziej wymagających specjalistów 
zajmujących się okulizacją i oczkowaniem roślin. 

• Wytrzymałe ostrze 75 mm ze stali nierdzewnej (440/57 HRC) z blokadą 
bezpieczeństwa 

• Ostrze i narzędzia posiadają nacięcia ułatwiające korzystanie z nich 
osobom prawo- i leworęcznym 

• Kompaktowa konstrukcja wykonana z wytrzymałych płytek stalowych 

• Doskonałe wykończenie dzięki mechanicznemu polerowaniu 
metalowych powierzchni 

• Uchwyt pokryty miękkim w dotyku materiałem odpornym na 
zarysowania 

• Antypoślizgowy materiał uchwytów bez zawartości ftalanów 

• Łatwa konserwacja i możliwość mycia w zmywarce 

• Dożywotnia gwarancja 

• Wyprodukowano w Szwajcarii 

NOŻE

SCYZORYKI

NOŻE DO OKULIZACJI

Punkty uniwersalne
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FELCO 501 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

Stylowy, bezpieczny i  praktyczny scyzoryk FELCO  501 o  ergo-
nomicznej konstrukcji jest wyposażony w  solidne ostrze ze stali 
nierdzewnej, korkociąg sommelierski, pęsetę i  system blokady 
ostrza. W  ostrzu wykonano nacięcie, które ułatwia jego otwarcie 
zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Konserwacja wymaga 
wykonania tylko kilku prostych czynności, a  możliwość mycia scy-
zoryka w  zmywarce jeszcze bardziej ją ułatwia. 

• Scyzoryk czterofunkcyjny 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

• Korkociąg sommelierski 

95 mm
3.7 ”

 
60 g 
0.13 lbs

FELCO 502 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

Stylowy, bezpieczny i  praktyczny scyzoryk FELCO  502 o  ergo-
nomicznej konstrukcji jest wyposażony w  solidne ostrze ze stali 
nierdzewnej, śrubokręt krzyżakowy nr 1–3, pęsetę i system blokady 
ostrza. W  ostrzu wykonano nacięcie, które ułatwia jego otwarcie 
zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Konserwacja wymaga 
wykonania tylko kilku prostych czynności, a  możliwość mycia scy-
zoryka w  zmywarce jeszcze bardziej ją ułatwia. 

• Scyzoryk czterofunkcyjny 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

• Śrubokręt krzyżakowy nr 1–3 

95 mm
3.7 ”

 
65 g 
0.14 lbs

FELCO 503 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

Scyzoryk FELCO  503 to niemal kieszonkowy zestaw narzędzi. 
Dziewięć różnych łatwo dostępnych funkcji sprawia, że ten scyzoryk 
jest całkowicie uniwersalny: do użytku w pracy i w czasie wolnym, do 
ciągłego i  okazjonalnego korzystania, dla osób prawo- i  leworęcz-
nych, dla profesjonalistów i  amatorów. To idealne narzędzie dla 
wszystkich osób, które potrzebują bezpiecznego, innowacyjnego, 
ergonomicznego, niezawodnego i  skutecznego wielofunkcyjnego 
scyzoryka. 

• Scyzoryk dziewięciofunkcyjny 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

• Korkociąg sommelierski 

• Uniwersalny otwieracz do butelek, śrubokręt płaski nr 3 oraz 
nacięcie do zaginania drutu 

• Otwieracz do puszek oraz śrubokręt płaski nr 1 

95 mm
3.7 ”

 
80 g 
0.18 lbs

FELCO 504 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

Scyzoryk FELCO  504 to niemal kieszonkowy zestaw narzędzi. 
Dziewięć różnych łatwo dostępnych funkcji sprawia, że ten scy-
zoryk jest całkowicie uniwersalny: do użytku w  pracy i  w  czasie 
wolnym, do ciągłego i  okazjonalnego korzystania, dla osób prawo- 
i leworęcznych, dla profesjonalistów i amatorów. To idealne narzędzie 
dla wszystkich osób, które potrzebują pewności płynącej ze świa-
domości posiadania w  zasięgu ręki bezpiecznego, innowacyjnego, 
ergonomicznego, niezawodnego i  skutecznego wielofunkcyjnego 
scyzoryka. 

• Scyzoryk dziewięciofunkcyjny 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

• Śrubokręt krzyżakowy nr 1–3 

• Uniwersalny otwieracz do butelek, śrubokręt płaski nr 3 oraz 
nacięcie do zaginania drutu 

• Otwieracz do puszek oraz śrubokręt płaski nr 1 

95 mm
3.7 ”

 
85 g 
0.19 lbs
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NOŻE DO OKULIZACJI

FELCO 505 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO  505 to ucieleśnienie uniwersalności. To bezcenne, niezbędne 
narzędzie dziesięciofunkcyjne umożliwiające cięcie, piłowanie, dokrę-
canie, otwieranie, poprawianie, wyciąganie i  zaginanie w  każdym 
miejscu i  niezależnie od wykonywanej czynności. Kompaktową kon-
strukcję, wytrzymałość i skuteczność scyzoryka FELCO 505 uzupełnia 
system bezpieczeństwa blokujący ostrze – blokadę można zwolnić, 
naciskając przycisk. 

• Scyzoryk dziesięciofunkcyjny 

• Ostrze o długości 75 mm z piłą o optymalnym profilu i wysoce 
wydajnych ostrzach zapewniających szybkie i skuteczne cięcie 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

• Korkociąg sommelierski 

• Uniwersalny otwieracz do butelek, śrubokręt płaski nr 3 oraz nacięcie 
do zaginania drutu 

• Otwieracz do puszek oraz śrubokręt płaski nr 1 

95 mm
3.7 ”

 
105 g 
0.23 lbs

FELCO 506 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO  506 to ucieleśnienie uniwersalności. To bezcenne, niezbędne 
narzędzie dziesięciofunkcyjne umożliwiające cięcie, piłowanie, dokręca-
nie, otwieranie, poprawianie, wyciąganie i zaginanie w każdym miejscu 
i  niezależnie od wykonywanej czynności. Kompaktową konstrukcję, 
wytrzymałość i skuteczność scyzoryka FELCO 506 uzupełnia system 
bezpieczeństwa blokujący ostrze – blokadę można zwolnić, naciskając 
przycisk. Uniwersalność wymaga uwzględnienia różnych opcji. Rzadko 
spotyka się narzędzia, które są tak samo wygodne w  użyciu dla osób 
prawo- i  leworęcznych, ale scyzoryk FELCO  506 jest jednym z  nich. 

• Scyzoryk dziesięciofunkcyjny 

• Piłka o długości 75 mm i zoptymalizowanym profilu zapobiegającym 
blokowaniu jest wyposażona w skuteczne zęby pozwalające 
ograniczyć liczbę pociągnięć potrzebnych do wykonania cięcia 

• Pęseta z zakrzywionymi końcówkami zwiększającymi ich precyzję 

• Śrubokręt krzyżakowy nr 1–3 

• Uniwersalny otwieracz do butelek, śrubokręt płaski nr 3 oraz nacięcie 
do zaginania drutu 

• Otwieracz do puszek oraz śrubokręt płaski nr 1 

95 mm
3.7 ”

 
110 g 
0.24 lbs

30.90 20 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO 30.90 20 to nóż do okulizacji o prostym ostrzu nieznacznie 
zakrzywionym na końcu, dzięki czemu idealnie nadaje się do oku-
lizacji drzew owocowych, róż lub krzewów. Uchwyt z  czerwonego 
nylonu jest wyłożony wytrzymałym stopem i  mocowany mosięż-
nymi nitami. Ultraostre ostrze ze stali nierdzewnej o długości 56 mm 
zawiera w  tylnej części szpatułkę, a  dodatkowo jest fazowane po 
jednej stronie specjalnie dla osób praworęcznych. Nóż nadaje się 
do szczepienia za korę, okulizacji szczepienia w klin lub szczepienia 
przez stosowanie. 

• Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 56 mm 

• Szpatułka z tyłu ostrza 

• Ostrze sfazowane po jednej stronie dla osób praworęcznych 

100 mm
3.9 ”

 
35 g 
0.08 lbs

30.90 40 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO  30.90  40 to kompaktowy i  wytrzymały nóż do okulizacji 
o prostym ostrzu nieznacznie zakrzywionym na końcu, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do okulizacji drzew owocowych, róż lub winorośli. 
Uchwyt z  czerwonego nylonu jest wyłożony wytrzymałym stopem 
i mocowany mosiężnymi nitami. Ultraostre ostrze ze stali nierdzewnej 
o  długości 56  mm zawiera w  tylnej części szpatułkę, a  dodatkowo 
jest fazowane po jednej stronie specjalnie dla osób praworęcznych. 

• Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 44 mm 

• Szpatułka z tyłu ostrza 

• Ostrze sfazowane po jednej stronie dla osób praworęcznych 

100 mm
3.9 ”

 
51 g 
0.11 lbs
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30.90 50 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO  30.90  50 to wielofunkcyjny nóż do okulizacji, który dzięki 
kompaktowej i  solidnej konstrukcji oraz prostemu ostrzu dosko-
nale nadaje się do szczepienia za korę lub sadzonkowania. Uchwyt 
z  czerwonego nylonu jest wyłożony wytrzymałym stopem i  moco-
wany mosiężnymi nitami. Ultraostre ostrze ze stali nierdzewnej 
o  długości 57  mm jest sfazowane z  jednej strony specjalnie dla 
osób praworęcznych. 

• Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 57 mm 

• Ostrze sfazowane po jednej stronie dla osób praworęcznych 

100 mm
3.9 ”

 
55 g 
0.12 lbs

30.90 60 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO 30.90 60 to kompaktowy nóż do okulizacji o bardzo zakrzy-
wionym ostrzu, dzięki czemu nadaje się do szczepienia za korę, 
szczepienia w klin lub przez stosowanie. Uchwyt z  czerwonego 
nylonu jest wyłożony wytrzymałym stopem i mocowany mosiężnymi 
nitami. Ultraostre ostrze ze stali nierdzewnej o  długości 57  mm jest 
przeznaczone do stosowania przez osoby praworęczne. 

• Bardzo zakrzywione ostrze ze stali nierdzewnej o długości 57 mm 

• Przeznaczone dla osób praworęcznych 

100 mm
3.9 ”

 
52 g 
0.11 lbs

30.91 10 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

FELCO  30.91  10 to mały i  wytrzymały nóż do okulizacji idealnie 
nadający się do oczkowania drzew owocowych, róż i  winorośli. 
Uchwyt z czerwonego nylonu jest wyłożony wytrzymałym stopem 
i  mocowany mosiężnymi nitami. Jest wyposażony w  ultraostre 
ostrze ze stali nierdzewnej o  długości 51  mm i  chowaną mosiężną 
szpatułkę o długości 32 mm. Ostrze jest sfazowane po jednej stronie 
dla osób praworęcznych. 

• Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 51 mm 

• Chowana mosiężna szpatułka o długości 32 mm 

• Przeznaczone dla osób praworęcznych 

100 mm
3.9 ”

 
44 g 
0.1 lbs
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FELCO 701 Produkowane w Chinach z gwarancją jakości FELCO

Ten lekki i ergonomiczny model wykonany z dzianiny HPPE gwaran-
tuje wysoką odporność na przecięcia. Powleczona nitrylem część 
pokrywająca palce i  wnętrze dłoni zapewnia doskonałą przyczep-
ność i  odporność. Nadają się do precyzyjnych prac związanych 
z przycinaniem dla architektów krajobrazu, sadowników, plantatorów 
winorośli lub ogrodników. 

• Lekka, ergonomiczna i oddychająca rękawica 

• Dzianina z włókna HPPE o wysokiej odporności na przecięcie 

• Powłoka nitrylowa na palcach i w wewnętrznej części rękawicy 
zapewniająca doskonałą przyczepność i odporność 

• Dostępność w rozmiarach S, M, L oraz XL 

Certyfikat EN
Odporność na ścieranie: 4 z 4
Odporność na rozcięcie: 4 z 5
Odporność na rozdarcie: 4 z 4
Odporność na przebicie:  3 z 4

EN 388:2016

4.4.4.3.X.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

RĘKAWICE ROBOCZE

RĘKAWICE ROBOCZE
Opracowane z myślą o ochronie dłoni przed drobnymi skaleczeniami podczas przycinania. 
Rękawice te zapewniają bezpieczeństwo i komfort podczas wszystkich rodzajów przycinania, 
zarówno profesjonalistom, jak i hobbystom w dziedzinach projektowania krajobrazu, 
sadownictwa, uprawy winorośli lub ogrodnictwa. 
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FELCO 702 Produkowane w Pakistanie z gwarancją jakości FELCO

Opracowany z  myślą o  ochronie dłoni podczas intensywnego 
użytkowania, model ten jest wykonany ze skóry wzmocnionej 
elementami PCV, które zapewniają lepszą przyczepność. Grzbiet 
pokryto wyściółką z  elastycznego i  oddychającego materiału 
Spandex. Idealne do wszystkich prac w ogrodnictwie, szkółkarstwie 
i  sadownictwie. 

• Miękka i odporna skórzana rękawica z elementami z materiału 
Spandex 

• Wewnętrzna część rękawicy i palce wzmocnione łatami z PCV 
w celu zapewnienia lepszej przyczepności i odporności 

• Grzbiet rękawicy wykonany z elastycznego i oddychającego 
materiału Spandex 

• Elastyczna opaska u podstawy rękawicy zapewniająca lepsze 
dopasowanie do nadgarstka 

• Dostępność w rozmiarach S, M, L oraz XL 

Certyfikat EN
Odporność na ścieranie: 2 z 4
Odporność na rozcięcie: 1 z 5
Odporność na rozdarcie: 2 z 4
Odporność na przebicie:  1 z 4

EN 388:2016

2.1.2.1.X

FELCO 703 Produkowane w Pakistanie z gwarancją jakości FELCO

Wykonane z  wysokiej jakości, odpornej na przebicie skóry. Model 
ten jest idealny do ciężkiej pracy w  ogrodnictwie, szkółkarstwie i 
sadownictwie. Elegancki design sprawdzi się o  każdej porze roku. 

• Wysokiej jakości, trwała skóra odporna na przebicia 

• Elastyczna opaska zapewniająca lepsze dopasowanie do 
nadgarstka 

• Dostępność w rozmiarach S, M, L oraz XL 

Certyfikat EN
Odporność na ścieranie: 2 z 4
Odporność na rozcięcie: 1 z 5
Odporność na rozdarcie: 3 z 4
Odporność na przebicie:  2 z 4

EN 388:2016

2.1.3.2.X
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FELCO 902 Produkowane w Chinach z gwarancją jakości FELCO

Narzędzia FELCO są znane ze swojej wyjątkowej ostrości – właśnie 
dlatego tak ważne jest dbanie, aby ostrza zapewniały niezrównaną 
jakość i  skuteczność cięcia. Kamień ostrzący FELCO  902 jest 
wykonany z korundu wysokiej jakości i posiada zarówno drobno-, jak 
i średnioziarnistą powierzchnię. To doskonałe narzędzie do ostrzenia 
i  konserwacji ostrzy wszystkich sekatorów, nożyc do gałęzi, noży 
i  nożyc do kabli. 

• Dwustronny kamień ostrzący z korundu 

• Dwustronny kamień z białą powierzchnią drobno- i niebieską 
średnioziarnistą 

• Kompaktowe wymiary – długość 100 mm 

100 mm
3.9 ”

 
30 g 
0.07 lbs

NARZĘDZIA OSTRZĄCE

KABURY

PRODUKTY PIELĘGNACYJNE

AKCESORIA

• Kształt ułatwiający trzymanie 

• Odpowiedni do ostrzenia wszystkich narzędzi FELCO, a także wielu 
innych przyrządów tnących 

NARZĘDZIA OSTRZĄCE
Kamienie i narzędzia ostrzące mają kluczowe znaczenie w kontekście pielęgnacji głowic 
tnących. Nie tylko gwarantują skuteczne cięcie i dłuższą żywotność ostrzy oraz kowadełek, ale 
także minimalizują siłę wymaganą do wykonania cięcia. 

Punkty uniwersalne
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FELCO 903 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Mimo swojej jakości i  skuteczności, nawet najwyższej klasy 
narzędzia FELCO mogą stracić ostrość, jeśli nie będą prawidłowo 
pielęgnowane. FELCO  903 to lekka, wielofunkcyjna osełka wyko-
nana z  hartowanej stali pokrytej diamentową powłoką, ceniona 
przez profesjonalistów ze względu na osiągane dzięki niej rezultaty. 
Jest niezbędna do ostrzenia, gratowania i konserwacji ostrzy seka-
torów, nożyc do gałęzi, noży i nożyc do kabli. Przywraca krawędziom 
tnącym najwyższą ostrość właściwą dla narzędzi FELCO. 

• Wielofunkcyjny kamień ostrzący ze stali hartowanej pokryty 
diamentową powłoką 

• Bardzo wytrzymały 

• Kompaktowe wymiary – długość 100 mm 

100 mm
3.9 ”

 
50 g 
0.11 lbs

FELCO 904 Wyprodukowany w Szwajcarii przez FELCO

Dzięki ergonomicznej lekkiej osełce FELCO  904 możesz bły-
skawicznie naostrzyć stępione ostrze lub usunąć uszkodzenia 
spowodowane rdzą. Osełka jest tak wytrzymała, że możesz mieć 
ją zawsze przy sobie i  błyskawicznie naostrzyć narzędzie. Możesz 
ostrzyć szybko, dokładnie, bez wysiłku i  bez konieczności korzy-
stania z  wody lub oleju. 

• Lekkie, ergonomiczne narzędzie ostrzące z uchwytem z kutego 
aluminium 

• Szeroka część ostrząca z węglika wolframu i profil w kształcie  
litery U 

• Kompaktowe wymiary – długość 135 mm 

• Zintegrowany w uchwycie otwieracz do butelek 

• Pierścień mocujący ułatwiający mocowanie lub przechowywanie 

• Uchwyt z kutego aluminium objęty dożywotnią gwarancją 

135 mm
5.3 ”

 
60 g 
0.13 lbs

FELCO 905 Produkowane w Chinach z gwarancją jakości FELCO

Ta przeznaczona dla profesjonalistów i  wymagających amatorów 
wielofunkcyjna osełka jest łatwa w  użyciu, skuteczna i  gwarantuje 
błyskawiczne ostrzenie. Dzięki osełce FELCO  905 krawędź tnąca 
ostrza zawsze pozostanie idealnie ostra, a konserwacja narzędzi nie 
będzie sprawiać trudności. 

• Wstępnie ustawione kąty ułatwiające ostrzenie 

• Zastosowanie węglika wolframu zapewniające szybkie ostrzenie 
i czyszczenie 

• Zintegrowane gniazda na narzędzia do regulacji i pielęgnacji 

• Odpowiednie do praworęcznych nożyc do przycinania i nożyc do 
gałęzi 

• Dla profesjonalistów i amatorów 

125 mm
4.9 ”

 
50 g 
0.11 lbs
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FELCO 910 Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

Przymocuj do paska kaburę z naturalnej skóry, a zaczniesz się zasta-
nawiać, jak dotąd radziłeś sobie bez niej. FELCO 910 pozwala mieć 
sekator do przycinania zawsze przy sobie i  sięgnąć po niego, gdy 
tylko zauważysz coś wymagającego przycięcia. Skończ z  nosze-
niem sekatora w  kieszeni płaszcza lub spodni albo za paskiem. 
Wytrzymała kabura zaczepiana do szlufki paska lub za pomocą 
klipsa chroni Ciebie i  Twoje cenne narzędzia. 

• Posiada dwie opcje mocowania: z wykorzystaniem szlufki lub klipsa 

• Wymiary kabury: Długość: 235 mm; szerokość: 90 mm 

• Masa tylko 110 g 

235 mm
9.3 ”

 
110 g 
0.24 lbs

FELCO 910+ Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

Kabura FELCO  910+ to dwa razy więcej wygody. Dzięki tej kabu-
rze z  naturalnej skóry możesz mieć nożyce do przycinania i  osełkę 
FELCO  903 zawsze pod ręką i  być gotowy na każdą sytuację. 
Przechowując w wytrzymałej kaburze swoje utrzymywane w dosko-
nałym stanie nożyce, możesz mieć pewność, że nic im nie grozi. 
Podwójna korzyść przejawia się także możliwością wyboru moco-
wania: za szlufkę lub klipsem. 

• Posiada dwie opcje mocowania: z wykorzystaniem szlufki lub klipsa 

• Dodatkowe miejsce na osełkę FELCO 903 

• Wymiary kabury: Długość: 230 mm; szerokość: 105 mm

• Masa tylko 120 g 

235 mm
9.3 ”

 
120 g 
0.26 lbs

FELCO 911 Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

Niektóre prace wymagają użycia piły. W takich sytuacjach doskonale 
sprawdza się podwójna kabura FELCO  911 wykonana z  naturalnej 
skóry i  mieszcząca nożyce do przycinania oraz składaną piłę albo 
dwie pary nożyc do przycinania. Dwie kieszenie umieszczone jedna 
za drugą ułatwiają sięgnięcie po odpowiednie narzędzie do cięcia.  

• Dwie kieszenie mogą pomieścić nożyce do przycinania i składaną 
piłę albo dwie pary nożyc do przycinania 

• Posiada dwie opcje mocowania: z wykorzystaniem szlufki lub klipsa 

• Wymiary kabury: Długość: 285 mm; szerokość: 100 mm 

• Masa tylko 195 g 

285 mm
11.2 ”

 
195 g 
0.43 lbs

• Wykonane ze skóry bydlęcej 

• Szwy wysokiej jakości i wykończenie z solidnymi, polerowanymi 
stalowymi nitami 

• Wyprodukowano w USA zgodnie z wysokim standardem jakości 
FELCO 

KABURY
Kabury na narzędzia FELCO to bezpieczny i bardzo praktyczny sposób transportowania 
narzędzi, które zawsze będą pod ręką. 

Punkty uniwersalne
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FELCO 912 Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

Skórzana kabura FELCO 912 w kształcie stożka jest niezwykle lekka 
i kompaktowa. Gładka powierzchnia i delikatne linie są tak samo dys-
kretne, gdy kabura jest przymocowana do paska za pomocą klipsa. 
Dzięki niej będziesz mieć zawsze bezpieczny dostęp do ulubionych 
nożyc. 

• Mocowanie do paska za pomocą klipsa 

• Wymiary kabury: Długość: 150 mm; szerokość: 75 mm 

• Bardzo lekka konstrukcja: tylko 65 g 

150 mm
0.14 ”

 
65 g 
014 lbs

FELCO 916 Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

Skórzana kabura FELCO  916 to doskonały, solidny dodatek do 
elektronarzędzi FELCO. Wyjątkowa wytrzymałość i  praktyczna  
konstrukcja gwarantują podwójną ochronę. Po przymocowaniu 
kabury do paska za pomocą szlufki zmiana miejsca pracy przebiega 
płynnie, a elektronarzędzie FELCO pozostaje bezpieczne u Twojego 
boku.  

• Z mocowaniem do paska za pomocą szlufki 

• Wymiary kabury: Długość: 365 mm 

• Masa tylko 220 g 

365 mm
14.4 ”

 
220 g 
0.49 lbs

FELCO 921 Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

FELCO 921 to wyjątkowo trwała kabura dwukomorowa. Konstrukcja 
z naturalnej skóry może pomieścić nożyce do przycinania i składaną 
piłę albo dwie pary nożyc do przycinania. Dwie kieszenie pozwalają 
na szybki i  wygodny wybór narzędzia, a  samą kaburę można przy-
mocować za pomocą klipsa lub szlufki. 

• Posiada dwie opcje mocowania: z wykorzystaniem szlufki lub klipsa 

• Dwie kieszenie na dwa sekatory do przycinania lub jeden sekator 
i składaną piłę 

• Wymiary kabury: Długość: 255 mm; szerokość: 165 mm 

• Lekka konstrukcja: tylko 215 g 

255 mm
10 ”

 
215 g 
0.47 lbs

FELCO 923 Produkowane w USA z gwarancją jakości FELCO

Przygotowaliśmy coś wyjątkowego dla Twojego sekatora do przy-
cinania FELCO  13. Z  myślą o  nim zaprojektowaliśmy wytrzymałą 
skórzaną kaburę, która spodoba się także wszystkim osobom, 
które wolą niżej umieszczoną kaburę. FELCO  923 to doskonały 
sposób, aby chronić nożyce do przycinania i  mieć je zawsze pod 
ręką. Dzięki łatwemu sposobowi mocowania do paska noszenie 
sekatora FELCO  13 stało się łatwiejsze i  bardziej wygodne niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

• Została zaprojektowana specjalnie z myślą o sekatorach FELCO 13 
oraz osobach o dłuższych rękach 

• Posiada dwie opcje mocowania: z wykorzystaniem szlufki lub klipsa 

• Wymiary kabury: Długość: 285 mm; szerokość: 100 mm 

• Lekka konstrukcja: tylko 135 g 

285 mm
11.2 ”

 
135 g 
0.3 lbs
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FELCO 981 Produkowane w Niemczech z gwarancją jakości FELCO

Przeznaczony dla profesjonalistów i  wymagających amatorów roz-
puszczalnik FELCO  981 ułatwia usuwanie resztek żywicy z  narzędzi 
do przycinania. Stanowi uzupełnienie sprayu FELCO 980, który może 
być używany później do ochrony ostrza i przeciwostrza przed wilgocią 
i  rdzą. 

• Usuwa resztki żywicy z ostrzy i przeciwostrzy wszystkich narzędzi 
tnących FELCO 

• Wydajny i łatwy w użyciu – wystarczy niewielka ilość, aby szybko 
usunąć żywicę i resztki 

• Biodegradowalny, nie zawiera PTFE, silikonu, rozpuszczalników LZO, 
pompowanie bez aerozolu 

• Oszczędność czasu i pieniędzy – wystarczy naniesienie niewielkiej 
ilości pieniącego środka czyszczącego o przyspieszonym działaniu 

134 mm
5.3 ”

 
139 g 
0.30 lbs

FELCO 980 Wyprodukowany w Szwajcarii dla FELCO

Jedyny spray smarujący, którego potrzebujesz do konserwacji nożyc 
do przycinania oraz do kabli, a  także noży do okrzesywania. Kilka 
precyzyjnie wymierzonych pryśnięć sprayu FELCO  980 pomaga 
walczyć z  rdzą, kurzem i  żywicą. Szybko smaruje i  zabezpiecza 
głowicę tnącą, dzięki czemu możesz dalej liczyć na długotrwałą 
skuteczną pracę narzędzia FELCO. 

• Pojemność puszki sprayu FELCO 980: 56 ml (1,89 fl. oz.)

• Spray smarująco-zabezpieczający «2 w 1» do narzędzi FELCO 

115 mm
4.5 ”

 
75 g 
0.17 lbs

FELCO 990 Produkowane w Niemczech z gwarancją jakości FELCO

Czasem środek smarny w  sprayu wystarcza, ale w  niektórych 
przypadkach potrzebna jest porządna warstwa gęstego smaru 
FELCO 990. Wprowadź smar do przestrzeni między dwoma będą-
cymi w ciągłym kontakcie częściami nożyc do przycinania lub noża 
do okrzesywania – ostrzem i  kowadełkiem – aby móc ponownie 
wykonywać czyste cięcia oraz mieć pewność, że nożyce zostały 
nasmarowane skutecznym smarem odpornym na działanie wody.  

• Zawartość tubki FELCO 990: 30 g (1 oz.). 

• Odporny na wodę smar o długotrwałym działaniu 

130 mm
5.1 ”

 
40 g 
0.09 lbs

• Nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO) 

PRODUKTY PIELĘGNACYJNE
Już niewielka ilość zabiegów pielęgnacyjnych pozwala wydobyć z narzędzi FELCO to,  
co najlepsze. 
FELCO oferuje specjalne produkty do czyszczenia i pielęgnacji narzędzi. Są one dostępne 
w niewielkich i wygodnych w użyciu pojemnikach. 

Punkty uniwersalne
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Włóż śrubę 
zabezpieczającą.

Rys. 13

Za pomocą klucza 
płaskiego dokręć śrubę 
zabezpieczającą.

Rys. 14

Zamontuj sprężynę.

Rys. 15

Ostrze tnące powinno ocierać się 
o kowadełko na co najmniej 2/3 długości.

Powoli odkręcaj nakrętkę środkową do momentu, gdy 
uchwyty zaczną się swobodnie poruszać.

Wyciągnij ostrze tnące. Dokładnie wyczyść 
wszystkie części.

Zmontuj narzędzie, 
umieszczając kowadełko na 
górze ostrza tnącego.

Dokładnie dokręć śrubę 
środkową. 

Przed ponownym 
montażem nanieś smar na 
wszystkie powierzchnie 
styku.

Zamontuj ostrze tnące 
w jego położeniu.

Zdemontuj sprężynę.

Rys. 1

Rys. 5

Rys. 7

Rys. 11

Rys. 8 Rys. 9

Rys. 12

Rys. 10

Rys. 6

Odkręć i wyciągnij śrubę 
zabezpieczającą.

Rys. 2

Kluczem płaskim odkręć 
nakrętkę środkową.

Rys. 3

Za pomocą narzędzia do 
regulacji odkręć nakrętkę 
środkową.

Rys. 4

CZYSZCZENIE

Czyszczenie pozwala usunąć brud i nagromadzone soki, w ten spo-
sób zapobiegając klinowaniu się twardych cząstek miedzy ostrzem 
a  kowadełkiem. 

DOKŁADNE CZYSZCZENIE 
Rozmontuj sekator, wyczyść go, wysusz i  nasmaruj wszystkie 
elementy. 

SZYBKIE CZYSZCZENIE 
Wyczyść ostrze gąbką do mycia, suchą szmatką lub szczotką dru-
cianą. Nagromadzony sok można usunąć za pomocą ciepłej wody 
z  mydłem. Po czyszczeniu dokładnie wysusz ostrza. 

SMAROWANIE

PO SZYBKIM CZYSZCZENIU 
Jeśli nie chcesz demontować narzędzia, nanieś smar na wewnętrzną 
część ostrza w  pobliżu śruby środkowej i  kilkukrotnie poruszaj 
narzędziem, aby upewnić się, że smar rozprowadzi się wokół śruby. 
Nasmaruj także zwoje sprężyny. 

PO DOKŁADNYM CZYSZCZENIU
Po rozmontowaniu nożyc nanieś smar na powierzchnie styku między 
ostrzem a kowadełkiem, na śrubę środkową oraz na smarowniczkę 
znajdującą się na wewnętrznej powierzchni kowadełka. 

OSTRZENIE

Ostre ostrze redukuje siłę wymaganą do cięcia i  powoduje mniej-
sze uszkodzenia tkanki roślin. Sekatory i  nożyce należy ostrzyć 
natychmiast po stwierdzeniu, że do cięcia potrzebna jest większa 
siła lub gdy nie uda się jednym ruchem przeciąć niewielkiej gałązki.  

SPOSÓB OSTRZENIA 
Otwórz sekator i  trzymaj go tak, jak pokazano na rysunku.

Najpierw naostrz zewnętrzną fazę ostrza, trzymając kamień ostrzący 
pod kątem 23  stopni i wykonując kołowe ruchy od wewnątrz do 
zewnątrz ostrza, aż do momentu przywrócenia początkowej ostro-
ści krawędzi.

Obróć sekator, aby odsłonić wewnętrzną część ostrza i  usuń 
zadziory, trzymając narzędzie ostrzące pod kątem 5  stopni. 

REGULACJA

Jeśli dopiero zaostrzony sekator nie tnie bezproblemowo niewielkich gałązek, może wymagać regulacji. 
Zapoznaj się z  instrukcją obrazkową poniżej. 

• Rozmontuj i wyczyść sekator. (Rys. 1-6) 

• Nasmaruj części styku i zmontuj narzędzie bez sprężyny. (Rys. 7–9) 

• Ustaw uchwyty w pozycji otwarcia i dokręcaj śrubę środkową do momentu zablokowania uchwytów. 
(Rys. 10) 

• Powoli odkręcaj śrubę środkową do momentu, gdy uchwyty zaczną się swobodnie poruszać aż do 
punktu, w którym ostrze będzie ocierać się o kowadełko na co najmniej 2/3 długości. (Rys. 11–12) 

• Dokręć śrubę środkową w takim położeniu i zamontuj sprężynę. Wykonaj test, aby sprawdzić, czy sekator 
swobodnie się otwiera i bezproblemowo tnie niewielkie gałązki. W razie potrzeby wykonaj dokładniejszą 
regulację. (Rys. 13–15) 

PIELĘGNACJA NARZĘDZI FELCO
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9 | FELCO 2

18 | FELCO 14

17 | FELCO 12

28 | FELCO 19

31 | FELCO 51

10 | FELCO 4

18 | FELCO 15

17 | FELCO 13

33 | FELCO 20

10 | FELCO 5

19 | FELCO 16

34 | FELCO 21

38 | FELCO 200A-60 46 | FELCO 621

14 | FELCO 6

19 | FELCO 17

34 | FELCO 22

40 | FELCO 200C-60

15 | FELCO 7

12 | FELCO 31 35 | FELCO 211-40

38 | FELCO 210A-50 47 | FELCO 630

47 | FELCO 640

15 | FELCO 8

13 | FELCO 32 36 | FELCO 211-50

39 | FELCO 210A-60

49 | FELCO 500

50 | FELCO 502

51 | FELCO 504

50 | FELCO 501

51 | FELCO 503

52 | FELCO 505

16 | FELCO 9

20 | FELCO 160 S

36 | FELCO 211-60

41 | FELCO 210C-60

16 | FELCO 10

21 | FELCO 160 L

22 | FELCO 300

23 | FELCO 310

23 | FELCO 320

24 | FELCO 321

26 | FELCO 4C&H

24 | FELCO 322

27 | FELCO 100 37 | FELCO 200A-40

42 | FELCO 220

43 | FELCO 231

30 | FELCO 50

37 | FELCO 200A-50

43 | FELCO 230

45 | FELCO 600

46 | FELCO 611

11 | FELCO 11

52 | FELCO 506

PANORAMA PRODUKTÓW
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58 | FELCO 703

58 | FELCO 702

68 | FELCO 980

61 | FELCO 902

69 | FELCO 990

69 | FELCO 981

62 | FELCO 903

65 | FELCO 911

63 | FELCO 905

66 | FELCO 912

67 | FELCO 921

66 | FELCO 916

67 | FELCO 923

62 | FELCO 90453 | 3.90 20

55 | 3.91 10

53 | 3.90 40

65 | FELCO 910+

64 | FELCO 91054 | 3.90 50

54 | 3.90 60

57 | FELCO 701

Niniejszy katalog [Ulotka «Pielęgnacja zieleni»] zastępuje poprzednie wydanie. Zawiera on asortyment naszych 
aktualnych produktów. Niniejszy katalog [Ulotka «Pielęgnacja zieleni»], jak również wszystkie informacje, dane 
lub treści w nim zawarte (w szczególności teksty, obrazy, zdjęcia, logotypy, znaki, rysunki, grafiki, symbole, nazwy, 
nazwy produktów, procesy, technologie, w tym znak towarowy FELCO) są chronione prawem autorskim i stanowią 
własność firmy FELCO, która zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 

Zdjęcia, ilustracje i rysunki odpowiadają możliwie dokładnie rzeczywistości, ale nie są wiążące umownie. Wagi i 
długości podane w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone i w związku z tym są podane wyłącznie orienta-
cyjnie. Wydajność cięcia jest średnią orientacyjną. Zależy ona od siły użytkownika i ciętego materiału. 

Przedruk lub kopiowanie treści (całości lub części) niniejszego katalogu [Ulotka «Pielęgnacja zieleni»] bez zgody 
FELCO SA jest zabronione. Wszelkie wnioski należy kierować na adres communication@felco.com.  

FELCO SA zachowuje własność intelektualną, wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich dokumentach, 
tekstach, rysunkach i obrazach. Marka FELCO jest chroniona i należy do FLISCH HOLDING SA. 

Warunki gwarancji na produkty FELCO można sprawdzić online na stronie FELCO.com/warranty



www.felco.com

Media społecznościowe

9
0

10
4

.12
 - 

V
0

9
/2

1 -
 P

L

FELCO SA

CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane  
T +41 32 858 14 66, F +41 32 857 19 30  
info@felco.com, www.felco.com  

or P.O Box 1352, DE-71688 Freiberg  
T +49 7141 685 75 75, F +49 7141 685 75 85 

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA


