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SELION m12 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

SELION M12 
ΕΠΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ

"Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορώ να χρησιμοποιώ πολλά εργαλεία με την ίδια μπαταρία. 
π.χ. οι ελαιοκαλλιεργητές μπορούν να χρησιμοποιούν το M45, το Selion M12 και το OLIVION  

με την ίδια μπαταρία! "

William MAURY
Ελαιοκαλλιεργητής-ΙΤΑΛΙΑ

Tο Selion M12 είναι το πιο ελαφρύ κλαδευτήρι αλυσοπρίονο στην αγορά  
με εξαιρετική ποιότητα κοπής και ευκολία στη χρήση
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Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για τη συντήρηση  
των δέντρων και αμπελιών σας

Κλάδεμα οπωροφόρου σε οπωρώνα

agrilevante
2011

Technical Innovation 
Award

vinitech
2010

Bronze Medal

sival
2011

distinction

Η PELLENC + ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

• Μηδενική κατανάλωση καυσίμου.
• Ηλεκτρικός κινητήρας PELLENC χωρίς ψήκτρες χωρίς  
  τριβή, υψηλής απόδοσης, δεν χρειάζεται συντήρηση.
• Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής: Ο κινητήρας    
  PELLENC χωρίς ψήκτρες δουλεύει στα 5,400 rpm χωρίς  
  καμία φθορά ή σπινθήρες και αναπτύσσει μέγιστη    
  ισχύ σε μικρό μέγεθος.
• Καταναλώνει 30% λιγότερο λάδι από ότι ένα  
  θερμικό εργαλείο 

ΑΠΟΔΟΣΗ

• Εξαιρετική ποιότητα και ακρίβεια κοπής με τον οδηγό    
   τεμαχισμού ειδικά για κλάδεμα.
• Εργασία για μία ολόκληρη ημέρα χωρίς επαναφόρτιση  
   ανάλογα με την μπαταρία
• Κλαδευτήρι αλυσοπρίονο για το κλάδεμα κλαδιών  
   με διάμετρο έως 15cm–για αμπέλια και πέργκολες  
   καρποφόρων
• Αυτόματη τάνυση αλυσίδας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

• Εργονομική, εύχρηστη λαβή
• Ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας για ασφαλή εργασία.
• Ο σχεδιασμός του οδηγού και της αλυσίδας OREGON  
  περιορίζουν το φαινόμενο «κλωτσίματος»
• Εξαιρετικά ελαφρύ 1,700g.
• Ενσωματωμένο ανασυρόμενο κλειδί για τη ρύθμιση  
   της έντασης της αλυσίδας 
• Πλάγια απόρριψη σκόνης.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•  Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά απόβλητα.
• Χωρίς ανεπιθύμητη ηχορύπανση ή οσμές
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Κινητήρας χωρίς 
ψήκτρες υψηλής 

απόδοσης και ισχύος

Δεξαμενή λαδιού

Πλάγια απόρριψη 
σκόνης

                               
Σκανδάλη ασφαλείας

Ένδειξη "On" 

Ηλεκτρονικός χειρισμός 
ροής λαδιού

Ενσωματωμένο ανασυρόμενο 
κλειδί για αυτόματο τέντωμα 

αλυσίδας

Ηλεκτρονικό φρένο 
αλυσίδας

Αφαιρούμενο 
προστατευτικό 
αλυσίδας

Αυτόματη 
ένταση 
αλυσίδας

Οδηγός τεμαχισμού 
της PELLENC από 
σύνθετο υλικό

Εκκίνηση 
πιέζοντας  
δύο φορές

SELION m12 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Ασφάλεια
Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και η PELLENC ανέπτυξε 4 καινοτομίες για τη προστασία του χρήστη:

1 –Ο αισθητήρας εκτίναξης προς τα πίσω με ηλεκτρονική 
εκκίνηση: το εργαλείο αυτό ενεργοποιεί άμεσα το ηλεκτρικό 
φρένο αλυσίδας σε περίπτωση πτώσης ή εκτίναξης προς τα 
πίσω, και είναι 8 φορές πιο ευαίσθητο από ένα φρένο αλυσίδας 
αλυσοπρίονου με βενζίνη

3 –Εργαλείο αυτό-διάγνωσης: το SELION ελέγχει ότι ο αισθη-
τήρας εκτίναξης προς τα πίσω λειτουργεί κατά την εκκίνηση. 
Εάν λειτουργεί, το εργαλείο μπορεί να ξεκινήσει!

2 – Η σκανδάλη εκκίνησης πιέζοντας δύο φορές αποτρέπει 
την τυχαία εκκίνηση του αλυσοπρίονου

4 – Αλυσίδες OREGON® χαμηλής εκτίναξης προς τα πίσω: το 
φαινόμενο αυτό, εάν προκύψει, θα  είναι  χαμηλής έντασης 

Αυτόματη ένταση 
αλυσίδας
Ο οδηγός αλυσίδας είναι τοπο-
θετημένος σε ένα ελατήριο που 
τεντώνει αυτόματα την αλυσίδα.

Ενσωματωμένο  
ανασυρόμενο κλειδί
Για τέντωμα της αλυσίδας και 
γρήγορη πρόσβαση στο πείρο  
και την αλυσίδα.

Ηλεκτρονική ενεργοποί-
ηση φρένου αλυσίδας
Το φρένο αλυσίδας ενεργοποιείται 
άμεσα σε περίπτωση πτώσης  
ή εκτίναξης προς τα πίσω.

Ηλεκτρονικός χειρισμός 
ροής λαδιού
Η λίπανση της αλυσίδας ρυθμίζεται 
ανάλογα με την προσπάθεια που 
καταβάλλει ο χρήστης.

PELLENC patent

PELLENC patent

PELLENC patent

PELLENC patent
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SELION M12

Μέγιστη ισχύς - W 1,200

Ισοδυναμία θερμικής μηχανής – cm³ 30

Βάρος - kg 1.7

Ταχύτητα κινητήρα – rpm 5 ,400

Ταχύτητα αλυσίδας - m/s 10.3

Μήκος οδηγού- cm / ίντσες 15 / 6’’

Βήμα
Τύπος/αριθμός κρίκων Αλυσίδας Oregon

¼''
25AP / 42E

Πείροι 9 δόντια τετάρτου ίντσας (¼ ‘’)

Χωρητικότητα δεξαμενής - cl 7

Επίπεδο θορύβου (LpA)* - dB(A)) 86

Εγγυημένο επίπεδο θορύβου (LWA)* - dB(A) 96

Επίπεδο δόνησης πρόσθιας λαβής (a)** - m/s² 2.8

Περισταλτική αντλία •

Αυτόματος εντατήρας αλυσίδας •

Ενσωματωμένο ανασυρόμενο κλειδί •

Ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας •

Θήκη μεταφοράς •

ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Πωλείται ως βασικό πωλείται ως βασικό 
όσο διαρκεί το 

απόθεμα

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ULIB 250 400 Olivion 700

Διάρκεια μπαταρίας*** Έως 2 h Έως 3 h Έως 1 ημέρα έως 1 ημέρα

Ref.: 80343 Ref.: 78790

• Οδηγός με προφίλ για  
  κοπή και σμίλευση ξύλου

 • 15cm οδηγός 
    από σύνθετο υλικό 

6˝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ 8 CM ΛΕΠΙΔΑ

*   Τιμές ελήφθησαν σύμφωνα με τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεωνDINENISO3744:1995 και DINENISO11201:1996
** Τιμή εκπομπής δόνησης σύμφωνα με το DINEN60745-2-13:2008 –αβεβαιότητα Kd=1.5m/s²
***Ενημερωτικά: οι χρόνοι παρατηρήθηκαν σε πραγματικό χρόνο εργασίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
      Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη φύση της εργασίας

 Βασικός εξοπλισμός


