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ZANON ELEKTRONIKUS METSZŐOLLÓK 

Tiger SV-38: Kettős nyitású professzionális 
elektronikus olló. A 2,9 Ah LI-ION akkumu-

látor könnyen az övre rögzíthető. Az elvég-
zett munka függvényében az akku alkalmas 
lehet akár az egész napos munkavégzésre 
is. A készülék egyaránt használható jobb- 

és balkezes felhasználók által. Az akku újra-
töltési ideje 3-5 óra. Az olló alkalmas 19 il-

letve 38 mm-es vágásra. A penge elektronikusan vezérelt. Az ergonomikus kiképzés segíti a fo-
lyamatos munkavégzést, a felhasználó legnagyobb kényelmét biztosítva. Súlya mindössze 0,86 
kg (akku nélkül). Főleg szőlészeteknek ajánljuk. 

Tiger ZT-40: Kettős nyitású professzionális 
elektronikus olló. Az 5,8 Ah LI-ION akkumu-

látor, mely elektronikusan vezérelt, az el-
végzett munka függvényében akár 2 napig 
is megfelelő áramforrása lehet a berende-
zésnek. Az akku töltési ideje kb. 5 óra. Az 
olló alkalmas 20 illetve 40 mm-es vágásra. 
Súlya mindössze 0,86 kg (akku nélkül). A 

készülék egyaránt használható jobb- és balkezes felhasználók által. A szervós vezérlésnek kö-
szönhetően gyors, precíz és erős vágásokra képes. Szőlészeteknek, gyümölcsösöknek egyaránt 
ajánljuk. Az ergonomikus kiképzés segíti a folyamatos munkavégzést, a felhasználó legnagyobb 
kényelmét biztosítva. 

Shark ZS-50: Kettős nyitású professzioná-
lis elektronikus olló, reteszelhető nyitással. 
Az 5,8 Ah LI-ION akkumulátor, mely elekt-
ronikusan vezérelt, az elvégzett munka 
függvényében akár 2 napig is megfelelő 
áramforrása lehet a berendezésnek. Az 
akku töltési ideje kb. 5 óra. Az olló alkalmas 
25 illetve 50 mm-es vágásra. Súlya mind-
össze 1 kg (akku nélkül). A készülék egy-

aránt használható jobb- és balkezes felhasználók által. A szervós vezérlésnek köszönhetően 
gyors, precíz és erős vágásokra képes. Elsősorban gyümölcsösöknek, csemetekerteknek ajánl-
juk, ahol általában nagyobb átmérővel kell folyamatosan dolgozni. Az ergonomikus kiképzés se-
gíti a folyamatos munkavégzést, a felhasználó legnagyobb kényelmét biztosítva. 
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Tiger SV-38 készlet: 
 

 

• A: SV-38 olló 

• B: 300.S LI-ION akkumulátor, 2,9 Ah 

• C: akku kábel 
• D: olló tartó, övre rögzíthető 

• E: akkumulátor töltő 

• D: tartó táska 

• H: szerszámkészlet és olaj 
• I: használati utasítás 

Tiger ZT-40 készlet: 
 

 

• A: ZT-40 olló 

• B: komplett akku tartó „hátizsák” 

• C: 600.S Li-ION akkumulátor, 5,8 Ah 

• D: megerősített csatlakozóval ellátott kábel 
• E: akkumulátor töltő 

• F: tartó táska 

• G. olló tartó, övre rögzíthető 

• H: szerszámkészlet és olaj 
• I: használati utasítás 

Shark ZS-50 készlet: 
 

 

• A: ZS-50 olló 

• B: komplett akku tartó „hátizsák” 

• C: 600.S Li-ION akkumulátor, 5,8 Ah 

• D: megerősített csatlakozóval ellátott kábel 
• E: akkumulátor töltő 

• F: tartó táska 

• G. olló tartó, övre rögzíthető 

• H: szerszámkészlet és olaj 
• I: használati utasítás 
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ZL 600.S: Professzionális kötöző. Ötször gyorsabb kötözés érhető el, mint kézi kötözővel. Ezzel 
rengeteg időt és így pénzt spórolhat meg. Három különböző hosszúságú kötözés fajtából vá-
laszthat: 3, 7, 11 tekerés. Az akkumulátor lehetővé tesz akár 13.000 kötést, ezzel biztosítva az 
egész napos munkavégzést. (függ a munka típusától). Egy tekercs kötöző zsinór 400m hosszú, 
mely kb. 2.600 db 11 csavarós kötésre elegendő. Egy kötés anyagköltsége 0,8 Ft körül alakul. 

 

Készlet szőlészeteknek: a készlet tartalmaz 1 db SV 38-as kötözőt, akkut (300.S), elektromos 
vezetéket, olló tartó, 1 db ZL-640.S kötözőt, tartóval. Ideális megoldás, ha még nem rendelke-
zik készülékkel, vagy kisebb szőlészeteknek. 

Cikkszám Megnevezés Leírás 
1565007 Tiger SV-38 készlet Olló, akku, kábel, töltő, akku és olló tartó, szerszámok 

1565009 Tiger ZT-40 készlet 300.S akkuval Olló, akku, kábel, töltő, akku és olló tartó, szerszámok 

1565010 Tiger ZT-40 készlet 600.S akkuval Olló, akku, kábel, töltő, akku és olló tartó, szerszámok 

1565011 Tiger ZT-40 készülék + vezeték Olló, kábel 
1565012 Shark ZS-50 készlet 300.S akkuval Olló, akku, kábel, töltő, akku és olló tartó, szerszámok 

1565013 Shark ZS-50 készlet 600.S akkuval Olló, akku, kábel, töltő, akku és olló tartó, szerszámok 

1565014 Shark ZS-50 készülék + vezeték Olló, kábel 
1565001 ZL-600.S kötöző gép készlet Kötöző gép, akku, kábel, tartó, töltő 

1565015 Hosszbbító szár 100 cm, fix Elektromos kábel nélkül 
1565016 Hosszbbító szár 150 cm, fix Elektromos kábel nélkül 
1565017 Hosszbbító szár 200 cm, fix Elektromos kábel nélkül 
1565018 Hosszbbító szár 200 cm, teleszkópos Elektromos kábel nélkül 
1565002 Szőlős készlet (Tiger SV-38 + ZL 600) Olló készlet + kötöző készlet 
1565003 Kötöző zsinór, biológiailag lebomló 400 m, 8-10 hónapos élettartam 

1565004 Kötöző zsinór, biológiailag NEM lebomló 400 m, 10-18 hónapos élettartam 

1565041 300.S akkumulátor 50,4 V, 150 Wh, 2,9 Ah, 0,9 kg; 3,5 óra töltési idő 

1565042 600.S akkumulátor 50,4 V; 293 Wh; 5,8 Ah; 2,3 kg; 5 óra töltési idő 

1565043 1300.S akkumulátor 50,4 V; 655 Wh; 13 Ah; 4 kg; 7 óra töltési idő 

1565044 1700.S akkumulátor 50,4 V, 860 Wh, 17 Ah, 5,5 kg; 11 óra töltési idő 

 


