
Technikai adatok

Maximális vágási átmérő  Ø 35 mm

Dupla nyitási pozíciók 2 (20-35 mm)

Olló súlya (akkumulátor nélkül) 890 gr

Progresszív vágás

LCD kijelző

Akkumulátor típusa * Li-Ion 21 V - 2,5 Ah

Akkumulátor töltöttségi állapot kijelző

Akkumulátorok száma 2 db

Akkumulátor üzemideje 2~ 3 h

Akkumulátor töltési idő 1.5~2 h

*Az akkumulátor kompatibilis   a ZM 35 elektromos metszőollóval, a ZP 100 elektromos láncfűrésszel, a ZP 190-L teleszkópos elektromos fűrésszel és a ZP 200 elektromos fűrésszel.
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

ZANON ZM 35 ELEKTROMOS METSZŐOLLÓ  

● A ravasszal két állásban rögzíthető pengenyitás lehetővé teszi a vastagabb ágak vágását és a vékony  ágak gyors metszését.
● A progresszív vágásvezérlés technológia tiszta, precíz vágást biztosít, így a növény gyorsabban gyógyul, nem betegszik meg.
● Elektronikus vezérlőegység.
● Az olló markolata jobb- és balkezes használatra egyaránt alkalmas.
● Vezeték nélküli használat a maximális mozgásszabadság érdekében.
● A 2 db gyorstöltős, könnyen cserélhető Lítium-Ion akkumulátor biztosítja az egész napos munkavégzést.



380 g

Li-Ion 21 V - 2,5 Ah Akkumulátor Teleszkópos rúd 170-240 cm ZM 35 elektromos metszőollóhozLi-Ion 2,5/5 Ah Akkumulátor hosszabbító kábel

Opciós kiegészítő

TELESZKÓPOS

A hordtáska tartalma

● Elektronikus metszőolló
● 2 db Li-Ion akkumulátor
● Akkumulátor töltő
● Szerszámkészlet
● Gépkönyv és garanciajegy

Két állásban rögzíthető pengenyitás
2 cm a vékonyabb vesszőkhöz
3,5 cm a vastagabb ágakhoz
Acél ellenkés kopásgátló élezéssel
Szőlőbe és gyümölcsösbe egyaránt ajánljuk

Gyors akkumulátor csere
Az akkumulátort a házba helyezve csak be kell pattintani,
míg eltávolításához a két oldalsó gombot kell megnyomni.

 Akkumulátor töltöttségi állapot kijelzése egy gombnyomásra 
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