
COD. €

Blade GT2 é a novidade da
gama Lisam.
Uma tesoura elétrica com uma
potencia de corte superior às
presentes no mercado, sendo ao
mesmo tempo são leve e prática.
A pega de diâmetro reduzido e o estudo
do equilíbrio tornam a Blade Gt2 ergonómica e
agradável de usar. A bateria é reduzida ao mínimo
e com pouco peso contém a autonomia de trabalho
de um dia inteiro. A lâmina, o nosso ponto de força
há mais de 50 anos, garante um corte limpo e
preciso para uma melhor cicatrização da planta.
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ATTREZZATURA PROFESSIONALE

BLADE GT 2
Tesoura elétrica

Capacidade de corte

Tipo de bateria

Amparagem da bateria

Tensão nominal da bateria 

Tempo de carga máximo da
bateria

Tensão de alimentação
carregador

Peso da 
tesoura

Peso da bateria sem colete/
com colete

Duração média da bateria
(hora)

Li-ion

4 horas

90-260 Vac
50-60 Hz

8-10 horas

 
 
38 mm.

3,5 Ah

50,4 Volt

810 g.

900 g.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

TESOURA ELÉTRICA PARA PODA

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



TL 26TL 26

FORBICE ELETTRICA

COD. €Tesoura elétrica de Plug-in

Ferramentas leves e práticas, fáceis de usar 
mesmo por usuários inexperientes e fáceis de 
manter. São caracterizados pela bateria 
integrada que permite um ótimo manuseio, 
eliminando o incômodo do cabo de ligação.

Tesoura ideal para viticultura e viveiro com 
diâmetro de punho reduzido. 
Duas configurações da abertura de corte.
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000,00

TL 26

TL 37

9406 520TL 32

Fodero in Nylon
OMAGGIO

Bolsa de nylon 
GRÁTIS

Fodero in Nylon
OMAGGIO

TL 26
TL 26FORBICE ELETTRICA

Peso: 680gr. + 220gr. (Bateria)
2 Baterias: Litio 16,8V 2Ah 
Autonomia: ca. 180 min. a bateria 
Tempo de carga: ca. 90 min. (2 bat.) 
Diâmetro de corte: 26 mm.

Força de corte surpreendente, apesar 
do peso e das dimensões muito 
pequenas. Corte ramos de até 32 mm. 
As baterias de 2,6 Ah. permitir cerca 
de 4 horas de trabalho.

Peso: 700gr. + 250gr. (Bateria)
2 Baterias: Litio 16,8V 2,6Ah 
Autonomia: ca. 4 h. a Bateria 
Tempo de carga: ca. 120 min. (2 bat.) 
Diâmetro de corte: 32 mm.

Bolsa de Nylon 
GRÁTIS

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



9408 580TL 37

5COD. €Tesoura elétrica de Plug-in

É a tesoura elétrica com potência extrema, 
única no seu tipo pela excepcional relação 
peso-energia fornecida. É capaz de garantir 
ao operador um trabalho confortável e sem 
esforço.

Espositore in metallo per 
aumentare la visibilità dei 
prodotti.

Metal display to increase the 
visibility of the products.

Extremamente potente, é a 
ferramenta certa para quem precisa 
cortar ramos de grandes diâmetros 
fora do padrão.  
Uma força de corte verdadeiramente 
incrível, apesar do peso e dimensões 
muito pequenos.

Peso / Net weight: 700gr. + 250gr. (Batteria)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 16,8V 2,6Ah
Autonomia / Working Range: ca. 4 h. a Batteria 
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 120 min. (2 batt.)
Diametro taglio / Cutting Dyam: 32 mm.

9409 682TL 42

Fodero in Nylon
OMAGGIO

Fodero in Nylon
OMAGGIO

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
Peso / Net weight: 970 gr. + 360gr. (Batteria)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 25,2V - 2,6 Ah
Autonomia / Working Range: ca. 4/5 h. a Batteria
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 160 min. (2 batt.)
Diametro taglio / Cutting Dyam: 42 mm.

Forbice elettrica estremamente potente: lo strumento giusto 
per chi necessita di tagliare rami di grandi diametri al di fuori 
dello standard.  Una forza di taglio veramente sorprendente, 
nonostante peso e dimensioni molto ridotte. Taglia facilmente 
rami fino a 37mm., con un movimento rapido e silenzioso. Le 
batterie da 4,5Ah stupiscono per autonomia, consentendo oltre 
5 ore di lavoro ciascuna. 
Extremely powerful electric pruning shears: the right tool for those 
who need to cut branches of large diameters outside the standard.
A truly amazing cutting force, despite very small weight and 
dimensions. Easily cuts branches up to 37mm., with one quick and 
silent movement. The 4.5Ah batteries amaze for their autonomy, 
allowing over 5 hours of work each.

ESPOSITORE
FORBICI ELETTRICHE
LINEA PLUG-IN

COD. 0000     
€ 00,00

Peso: 750gr. + 340gr. (Bateria)
2 Baterias: Litio 16,8V 4,5Ah 
Autonomia: ca. 5 h. a Bateria 
Tempo de carga: ca. 140 min. (2 bat.) 
Diâmetro de corte: 37 mm.

Bolsa de Nylon 
GRÁTIS

Expositor de tesoura 
elétrica pág. 2

Peso: 970gr. + 360gr. (Bateria)
2 Baterias: Litio 25,2V 2,6Ah 
Autonomia: ca. 4 h. a Bateria 
Tempo de carga: ca. 160 min. (2 bat.) 
Diâmetro de corte: 42 mm.

Bolsa de Nylon 
GRÁTIS

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.




