
ΕΓΓΎΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

Γρήγορο και ισχυρό ψαλίδι κλαδέματος με μπαταρία και μεγαλύτερη ασφάλεια.

C35/C45

Η ΦΎΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΎΝΑΜΗ ΜΑΣ
www.pellenc.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΑ



Η PELLENC, εταιρεία κατασκευής ψαλιδιών κλαδέματος από το 1976, 
κυκλοφορεί τη δική της γενιά ψαλιδιών κλαδέματος με μπαταρία: τα C35 
και C45. Ίσχυρά και ελαφριά,  
διαθέτουν νέα κεφαλή κοπής που προσφέρει δυνατότητα κλαδέματος 35 
mm (μοντέλο C35) ή 45 mm (μοντέλο C45). Προορίζονται για εργασίες 
αμπελουργίας, οπωροκομίας, ελαιοκομίας και για τη φροντίδα των 
πράσινων χώρων σας. 

Κλαδεύστε χωρίς φόβο, καθώς το νέο αντικοπτικό σύστημα 
Activ’Security δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της άμεσης διακοπής 
της λεπίδας σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το χέρι σας, με ή χωρίς 
γάντια PELLENC. 

Με τα ψαλίδια κλαδέματος C35 και C45, έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή 
σας, καθώς όταν συνδέονται στην μπαταρία ULiB 150, 150P ή 250, σάς 
εγγυώνται τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα αυτονομίας! 

Ο νέος σας σύντροφος 
στο κλάδεμα

ΙΣΧΎΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ   
Σφαιρικό περικόχλιο εκτενώς δοκιμασμένο για 
αρκετές εποχές.  
Εγγυημένη αυτονομία > 1 ημέρα.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ   
Κεφαλή κοπής με  
εξαιρετική εισχώρηση και 
απαράμιλλη ισχύ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ   
Activ’Security: με ή χωρίς γάντια.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ   
720 g (C35), απόλυτα σταθερό.



Η παραγωγικότητα είναι εδώ

Μεγαλύτερη ασφάλεια

Ισχυρό και ανθεκτικό

Εξαιρετική κεφαλή κοπής PELLENC 
Διπλή επιλογή λεπίδων με βελτιστοποιημένη γεωμετρία και εισχώρηση 
στη βλάστηση (+1cm μπροστινής απελευθέρωσης), εξαιρετική 
ποιότητα κοπής. ΝΕΟ

Άξονας λεπίδας με ενσωματωμένο γρασαδόρο. ΝΕΟ

Η διαισθητική σκανδάλη προσφέρει ακριβή και φυσικό έλεγχο του 
ανοίγματος της λεπίδας.

Μειωτήρας με την υπογραφή PELLENC  
Μειωτήρας χωρίς ψήκτρα τελευταίας γενιάς για αυξημένη ισχύ. ΝΕΟ

Κινητήρας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης: 93%.

Έλεγχος κινητήρα PELLENC
Αποτελεσματικό και άψογα ελεγχόμενο κλάδεμα ακόμη και σε πολύ 
χαμηλή ταχύτητα για απαράμιλλη ακρίβεια. ΝΕΟ

Πιο εύκαμπτο ψαλίδι κλαδέματος
Νέος σχεδιασμός, ελεύθερη περιοχή προσαρμογής.
4 λειτουργίες χρήστη, 4 μέθοδοι ρύθμισης.

Activ’Security 
Σύστημα προστασίας κοπής κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
που επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση της διακοπής της λεπίδας σε 
περίπτωση που έρθει σε επαφή με το δάχτυλο του χρήστη, με ή χωρίς 
γάντια PELLENC. ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ PELLENC

Μπαταρίες ULiB 150 και 150 P IP54
Ο δείκτης στεγανότητας IP54 επιτρέπει στον χρήστη να εργαστεί 
ακόμη και με βροχή.

Εξαιρετικά σχεδιασμένο σώμα
Σώμα, σφαιρικά περικόχλια και παξιμάδια υψηλής αντοχής. 

ΝΕΟ Ρυθμός συντήρησης στις 400 ώρες για πιο οικονομική 
συντήρηση.

Εκτεταμένη αυτονομία
Εξοικονόμηση συμπληρωματικής αυτονομίας 20% για τις 
μπαταρίες 150 και 150P. ΝΕΟ



Ε Σ Τ Ι Α  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

ΝΕΟ   
Διπλή επιλογή λεπίδων με βελτιστοποιημέ-

νη γεωμετρία και εισχώρηση.

  • C35 Ø35mm

  • C45 Ø45mm

ΝΕΟ   
Activ’Security : σύστημα 
αντικοπτικής προστασίας

ΝΕΟ   
Νέα υλικά  

υψηλής αντοχής 

ΝΕΟ   
Μειωτήρας τελευταίας γενιάς

ΝΕΟ  
Σφαιρικά περικόχλια και 

παξιμάδια υψηλής αντοχής 

Αγώγιμη οπτική 
σκανδάλη  

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ PELLENC Εξοδος αποβλήτων

LED Activ’Security

Άνοιγμα προστατευτικής διάταξης 
χωρίς εργαλείο 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ PELLENC

ACTIV’SECURITY  ΝΕΟ

Το Activ’Security είναι ένα αντικοπτικό σύστημα που επιτρέπει την 
άμεση ενεργοποίηση της διακοπής της λεπίδας σε περίπτωση που 
έρθει σε επαφή με το δάχτυλο του χρήστη. Το σύστημα Activ’Security 
λειτουργεί χάρη σε μια φυσική αγώγιμη πόρπη που δημιουργήθηκε μέσω 
3 σημείων επαφής (με πορτοκαλί χρώμα).

Χάρη στη διπλή επαφή του χεριού στη σκανδάλη και στο κάτω μέρος του 
σώματος, το σύστημα Activ’Security τίθεται σε λειτουργία όταν ο χρήστης 
αγγίξει κάποιο μεταλλικό στοιχείο της κεφαλής κοπής με το άλλο χέρι του. 

Η χρήση των αγώγιμων γαντιών PELLENC συνιστάται για τη βέλτιστη 
ασφάλεια σε ακραίες συνθήκες ή σε συνθήκες υγρασίας. 2 διαθέσιμα 
μοντέλα, σε 6 μεγέθη:  «Ελαφριά άνεση» και «Στεγανή άνεση που αναπνέει». 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ PELLENC

ΝΕΟ   
Γρασαδόρος ενσωματωμένος  

απευθείας στο εργαλείο

*3ο έτος εγγύησης προσφέρεται με την εγγραφή σας 
στη διεύθυνση guarantee.pellenc.com εντός 1 μήνα 
από την ημερομηνία της αγοράς.

https://bit.ly/dept-secateur-video
https://bit.ly/animation-3D-secateurs
https://bit.ly/3suxgUr
http://bit.ly/qrc-cat-gct-guarantee


ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ C45  ΝΕΟ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Προσαρμόστε το κοντάρι στο ψαλίδι κλαδέματος σας για εργασία σε ύψος και κλαδέψτε έως τα 4 μέτρα. 

επιλογή ανάμεσα σε 3 κοντάρια:  2 m (1.970 g) ή 1,5 m (1.700 g) ή 1 m (1.400 g). 
Ισορροπημένο κοντάρι για περισσότερη άνεση και ακρίβεια (κινητήρας ψαλιδιού κλαδέματος στο πίσω μέρος του εργαλείου).
Χειρισμός του ανοίγματος κατά το ήμισυ μέσω της οπτικής σκανδάλης.
Τοποθέτηση στο ψαλίδι κλαδέματος C45 σε λιγότερο από ένα λεπτό. Απλοποιημένη συντήρηση, εβδομαδιαία λίπανση.

Μπαταρίες μικρού μεγέθους ULiB. Πολύ ελαφριές με 
αυτονομία ρεκόρ.

Οι εξαιρετικά αποδοτικές μπαταρίες μικρού μεγέθους 
προσφέρουν αυτονομία ρεκόρ που σας επιτρέπει να εργάζεστε 
μία ολόκληρη ημέρα. Η παροχή ενέργειας είναι συνεχής 
ανεξάρτητα από τη στάθμη της ισχύος. 

Αναπτύχθηκαν 2 μπαταρίες μικρού μεγέθους:

•  Η 150, ειδικά για το C35.

•  Η 150P, ειδικά για το C45.

Ζώνη άνεσης  ΝΕΟ  
Κλιπ πρόσδεσης, Θήκη αριστερόχειρα δεξιόχειρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 150 ΚΑΙ 150P
ΕΛΑΦΡΊΕΣ ΚΑΊ ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ

Κυκλοφορία αέρα 
στο πίσω μέρος

Ιμάντας  
θώρακα  
για πλάγια  
μεταφορά  
της μπαταρίας

Ενσωματωμένη  
χειρολαβή

Μπαταρία 
ιόντων λιθίου

Πόρπη 
κλεισίματος  
καλωδίου

Ρυθμιζόμενη  
ζώνη

Ένδειξη 
αυτονομίας 
On/Off  
4 μέθοδοι 
ρύθμισης

Θήκη

Διπλοί
σύνδεσμοι 

πολλαπλών εργαλείων

Μπαταρία 250 διπλής σύνδεσης.
Συνδέστε δύο εργαλεία PELLENC ταυτόχρονα.

Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την εναλλάξ ή την ανεξάρτητη 
λειτουργία του C45 ή του C35 με το Selion M12 (αλυσοπρίονο 
κλαδέματος) ή κάποιο άλλο εργαλείο PELLENC.

Η μπαταρία 250 είναι συμβατή με: C35, C45, Selion M12, 
Selion perche, Cultivion...

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 250
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μπαταρία 
ιόντων λιθίου 

ΘήκηΈνδειξη 
αυτονομίας  
On/Off  
4 μέθοδοι 
ρύθμισης

Ρυθμιζόμενη ζώνη



Η ΦΎΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΎΝΑΜΗ ΜΑΣ
www.pellenc.com
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PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - Γαλλία
Τηλ. +33 (0)4 90 09 47 00 - Φαξ: +33 (0) 4 90 09 64 09

Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου 20.848.320 Ευρώ - Αρ. Μητρώου 305 061 186 00014 - ΑΦΜ FR 16 305 061 186
E-mail : contact@pellenc.com - www.pellenc.com

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ C35 C45

Διάμετρος κοπής (mm) 35 45

Άνοιγμα λεπίδας (mm) 57 67

Βάρος (g) 720 865

Ακουστική ισχύς** (LWA) (dB) 74 74

Ηχητική πίεση** (LpA) (dB) 63 63

Τάση τροφοδοσίας (V)* 43.2 43.2

Ταχύτητα κινητήρα (tr/min) 23000 23000

Μήκος ψαλιδιού κλαδέματος (mm) 265 295

Διαστάσεις ωοειδούς λαβής (h*l) (mm) 40*36 40*38

Συμβατές μπαταρίες 150/250 150P/250

*Διανυσματικό άθροισμα σε τρεις άξονες, προσδιορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 62841-1 (αβεβαιότητα K = 1,5 m/s²).  **Αβεβαιότητα K = 3 dB.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ώρα)*ΣΎΜΒΑΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 150 250 150P

Βάρος (g) 845 1680 845

Μέγ. ισχύς (W) 865 1730 1730

Μέσος όρος διάρκειας ζωής 
(κύκλοι)

800 1000 800

Ιμάντας Ζώνη
Πολυ 

ανετος
Ζώνη

Χρόνος φόρτισης 100% (ώρα)* 9ω 7ω 8ω

Ταχεία φόρτιση 1A (ώρα) 4ω 4ώ

Ταχεία φόρτιση 2,2A (ώρα) 3ω30λ * Ανάλογα τις συνθήκες αποθήκευσης, φόρτισης, χρήσης.

3ώ 15ώ6ω 9ώ 12ώ

C35 + SELION M12 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 250

C35 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 250

C35 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 150

3ώ 15ώ6ω 9ώ 12ώ

C45 + SELION M12 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 250

C45 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 250

C45 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 150P

*Με τυπικό φορτιστή

https://bit.ly/3Hx0qGW
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