
Confortável e agradável de usar, não utiliza cabos de 
ligação. Alça antiderrapante, sistema de segurança 
de botão duplo e sistema de travão de corrente 
eficiente garantem que o operador possa trabalhar 
com segurança com as duas mãos.
Silêncio extremo. Indicador de nível de óleo lateral, 
reabastecimento prático graças à grande tampa 
plástica e está equipado com um sistema de 
lubrificação automática.

Motor brushless: 21,0 V 
Dimensão de corte: 250 mm 
Velocidade da corrente: ca. 15 m/s 
Comprimento da barra:  250 mm - 10” 
Corrente: 1/4 x 1.1 - 58 maglie / mesh

Batteria 16,8 volt agli ioni di litio con 
capacità di 2.600 mAh.
Peso di soli 220 grammi.
16,8 volt lithium-ion battery with a capacity 
of 2.600 mAh. Weight: only 220 g.
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COD. €FORBICI ELETTRICHE LINEA PLUG-IN ELECTRIC PRUNING SHEARS PLUG-IN LINE Tesoura elétrica de Plug-in 

Potencia: 600 W
Dimensões: 48 x 12 x 12 cm
Peso: 1400 gr. + 500 gr. (Bat.)
2 Baterias: Litio 21,0 V - 4,0 Ah 
Tempo de carga: ca. 150 min. (2 bat.)

Motosserra elétrica sem cabos de ligação com 
bateria sem fio, cabo adicional ergonômico para 
trabalhar com as duas mãos, interruptor de 
segurança duplo, tanque de óleo integrado com 
nível visível, lubrificação automática da corrente 
e display LED para exibir a carga da bateria e 
horas de trabalho.

Motor brushless: 21,0 V 
Dimensão de corte: 200 mm 
Velocidade da corrente: ca. 18 m/s 
Comprimento da barra:  200 mm - 8” 
Corrente: 1/4 x 1.1 - 47 maglie mesh

Potencia: 600 W
Dimensões: 21 x 20 x 19 cm
Peso: 2300 gr. + 500 gr. (Bat.)
2 Baterias: Litio 21,0 V - 4,0 Ah 
Tempo de carga: ca. 150 min. (2 bat.)

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.



Sem cabos de ligação graças à bateria sem fio. 
Interruptor de segurança duplo, tanque de óleo 
integrado com nível visível. Sem parar o 
trabalho, graças à lubrificação automática da 
corrente desta serra elétrica.

Motor brushless: 40,0 V 
Dimensão de corte: 250 mm 
Comprimento da haste: 200 cm. (+100cm.) 
Velocidade da corrente: ca. 18 m/s 
Comprimento da barra:  200 mm - 8” 
Corrente: 1/4"

Reservatório de óleo: 180 ml. 
Peso: 3000 gr. (corpo)

+ 1300 gr. (testa)
+ 1200 gr. (bat.)

Bateria: Litio 40,0 V - 4,0 Ah 
Tempo de carga: ca. 95 min.
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ATADORA
Extremamente prático, punho reduzido, manutenção fácil e 
simples. Com uma bateria, você pode fazer um dia de trabalho, 4 
configurações de trabalho facilmente selecionáveis no visor (modo 
de aperto do fio). Com um rolo de arame o operador pode realizar 
ataduras 900/1000. Atadura máxima: 25 mm.

COD. €LINHA PLUB-IN 7

2 Baterias: Litio 16,8 V - 2 Ah
Tempo de carga: 1-1,5 h
Autonomia: cerca 6-8 h
Peso total: 1065 g (com bateria) 
Diâmetro de ligação: max 25mm

Com revestimento plástico, dura cerca de 10 
meses dependendo das condições climáticas.

Fotodegradável, feito especificamente para 
culturas orgânicas, com duração indicativa de 8 
meses dependendo das condições climáticas.

EM PLÁSTICO
90 METROS DE COMPRIMENTO

FOTODEGRADÁVEL
90 METROS DE COMPRIMENTO 

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.




