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FISKARS

Πάνω από 365 χρόνια ιστορίας είναι  
η απόδειξη της συνέπειας μας στην ποιότητα.   
Κάθε προϊόν Fiskars είναι απίστευτα  
χρηστικό, μοναδικά φιλικό στον χρήστη 
και αισθητικά εμβληματικό. 

Τι είναι το FiberComp® ?

Το FiberComp® είναι ένα εξελιγμένο σύνθετο μίγμα 
πολυμερούς θερμοσκληρυνόμενου υαλοβάμβακα. 
Εμείς απλά το θεωρούμε εκπληκτικό, επειδή το 
FiberComp® συμπεριφέρεται όπως κανένα άλλο  
υλικό που έχουμε ποτέ συναντήσει.  
Ενώ είναι πανάλαφρο είναι πολλές φορές ισχυρότερο από 
ότι ο χάλυβας. Μπορεί να φορμαριστεί σε 
οποιοδήποτε σχήμα και έτσι επιτρέπει τον συνδυασμό ερ-
γονομικού σχεδιασμού με μια άνευ προηγουμένου άνεση 
και απoτελεσματικότητα. 
Σε αντίθεση με το μέταλλο, το FiberComp® έχει ανοσία 
στην σκουριά ενώ προσφέρει απίστευτα 
χαρακτηριστικά απόρρόφησης κραδασμών.  
Επιπλέον η φυσική αντιολισθιτική του επιφάνεια με χαμηλή 
αγωγιμότητα στο κρύο το καθιστούν ιδανικό 
για υπαίθριες εργασίες ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθή-
κες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το FiberComp® 
το απόλυτο υλικό για μέγιστη απόδοση 
και άνεση στα εργαλεία του κήπου μας.

4-14   Κλαδευτήρια

    15   Πανκόφτες

16-17   Ψαλίδια

18-20   Κλαδευτήρια κορυφής

21-23   Ψαλίδες μπορντούρας

24- 28   Κλαδευτήρια με μακριές λαβές

29- 33   QuickFit σειρά

34-37    Τσεκούρια Fiskars

38-40    Βατοκόφτες – Άγκιστρα χειρός - Πριόνια

41- 42   Φτυάρια

       43  Τσυγκράνες

       44  Εκριζωτές

45-48   Μικροεργαλεία κήπου

49-50   Αξεσουάρ

51- 53   Μαχαίρια & Σουγιάδες

        54  Camping- Αυτοκίνητο

55-56    Ανταλλακτικά

57-59    Εκθέτες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



T: 210 9600750   E: info@vectorbrands.gr   www.vectorbrands.gr4 5

FISKARS

Επιλέξτε 
το κατάλληλο 
κλαδευτήρι

PowerGearX™ SingleStep™SmartFit™
  Με πατενταρισμένο 

    μηχανισμό PowerGear, κάνει 
    το κλάδεμα 3,5 φορές πιο 
    εύκολο από ένα κανονικό 
    κλαδευτήρι. 

  Οι λεπίδες είναι 
    φτιαγμένες από εξαιρετικά    
    σκληρό και ανθεκτικό στην       
    σκουριά ατσάλι, CrMOV. 
    Ετσι, παραμένουν κοφτερές 
    για μεγαλύτερο χρονικό  
    διάστημα.

  Μοναδική περιστρεφόμενη 
    λαβή που εξασφαλίζει 
   ομοιόμορφη κατανομή της 
   δύναμης όλων των δακτύλων 
   έτσι ώστε να απαιτείται 
   λιγότερη δύναμη για 
   κάθε κόψιμο. 

  Ελαφρύ προϊόν, 
    άνετο στη χρήση.

  Εργονομικός σχεδιασμός.

  Άριστα σχεδιασμένο 
    για να ταιριάζει 
    στην παλάμη.

  Κατάλληλο για μικρά 
     και μεγάλα χέρια.

  Κατάλληλο για τις 
    ανάγκες σας, για 
    γενική χρήση, 
    με ρυθμιζόμενη 
    δυνατότητα 
    κλαδέματος.

  Ελαφριές και 
    ανθεκτικές λαβές 
    από πολυπροπυλένιο.

  Άνετη λαβή 

  Προσφέρει σταθερό 
    κλάδεμα λόγω του 
    σχεδιασμού του.

Παρέχεται πλήρη γκάμα 
ανταλλακτικών

FISKARS

Ανθεκτική & εργονομική 
λαβή από SoftGirp™

Εξαιρετικά 
ελαφρύ 196gr

Η λαβή είναι κατάλληλη 
και για δεξιόχειρες και για 
αριστερόχειρες.

Εύκολη συντήρηση

Eύχρηστη ασφάλεια 
για δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες

Απόρροφάει τους 
κραδασμούς

Κορυφαία 
επαγγελαμτική ποιότητα 
στις λεπίδες από CrMov

Το απόλυτο εργαλείο 
κλαδέματος  

Παρέχεται πλήρη γκάμα 
ανταλλακτικών

PB-8 
Professional series
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FISKARS

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

Ψαλίδι κλαδέματος PB-8
•  Η κορυφαία επαγγελματική ποιότητα με λεπίδες από CrMov
•  Eλαφρύ και ανθεκτικό
•  Εργονομικές λαβές για σταθερό κράτημα.
•  Εύχρηστη ασφάλεια για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
•  Υπάρχουν ανταλλακτικά

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

• Εχει κόφτη για σύρμα
• Ρυθμίζεται ώστε να  εξασφαλίζεται      
   πάντα  κλάδεμα ακριβείας

Κλαδευτήρι Pro Pruner P90

Πλεονεκτήματα & 
Χαρακτηριστικά

Best-in-class 
cutting

performance

Blade
capacity

Blade
coating

Grip

X-series™

Plus

Solid™

Η καλύτερη απόδοση κοπής στην κατηγορία του 
χάρη στο μοναδικό μηχανισμό PowerGear™ που 
προσφέρει 3 φορές περισσότερη ισχύ κοπής. Η 
περιστρεφόμενη λαβή μειώνει την καταπόνηση 
των δαχτύλων, ενώ επιτρέπει στον χρήστη να 
χρησιμοποιήσει όλα τα δάχτυλά του ταυτόχρονα.

Λεπίδα
Σχεδιασμένη λεπίδα για εύκολη και καθαρή κοπή. 
Τα κλαδευτήρια της σειράς X-series™ είναι ιδανικά 
για εύκολα κοψίματα σε λεπτότερα κλαδιά, καθώς 
και βαριά κοψίματα σε πιο χοντρά κλαδιά.

Επίστρωση Λεπίδας με PTFE για λιγότερη τριβή

Λαβή SoftGrip™ για ασφαλή και άνετη χρήση.

1.

2.

3.

4.

PowerGear™

MORE
POWER

3x

1

43 2

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25Κλαδευτήρια 

X-series™

Κωδικός Mέγεθος   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111850102 M 210mm 196 g 26 mm 4 77,50

111870102 L 210mm 196 g 26 mm 4 80,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111960102 230 mm  270 g 26 mm 4 42,50
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FISKARS

PowerGear™

MORE
POWER

3x

PowerGear™

MORE
POWER

3x

• Ο μοναδικός μηχανισμός PowerGear™, 
   πολλαπλασιάζει την ισχύ κοπής κατά 3 φορές.
• Πλήρως σκληρυμένο με ατσάλινη λεπίδα ακριβείας 
   που παραμένει κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής στις λεπίδες του αποτρέπει 
   τη δημιουργία σκουριάς και βελτιώνει την απόδοσή του, 
   με αποτέλεσμα πιο ομαλή κοπή και λιγότερη στόμωση.
• Eργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™ που ταιριάζει 
   στο φυσικό σχήμα του χεριού και διαθέτει λεπτομέρειες   
   SoftGrip™ για ασφαλές και άνετο πιάσιμο.
• Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικά χωρίς PVC.

• Ο μοναδικός μηχανισμός PowerGear™, πολλαπλασιάζει 
   την ισχύ κοπής κατά 3 φορές.
• Με λεπίδα κοπής Bypass για καθαρο κόψιμο σε χλωρό 
   (πράσινο) ξύλο.
•  Με ατσάλινη λεπίδα ακριβείας  που παραμένει κοφτερή 
   για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής στις λεπίδες του αποτρέπει 
   τη δημιουργία σκουριάς και βελτιώνει την απόδοσή του.
• Eργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™ που ταιριάζει  
   στο φυσικό σχήμα του χεριού.
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
•  Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικά χωρίς PVC.

Κλαδευτήρι PowerGear™ Χ P961

Κλαδευτήρι PowerGear™ P921

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

NEO

Κλαδευτήρια 
Plus™

Best-in-class 
cutting

performance

Blade
capacity

Blade
coating

Grip

X-series™

Plus

Solid™

Η καλύτερη απόδοση κοπής στην κατηγορία του! Με 
χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παραμένει κοφτερή για 
μεγάλο διάστημα 

Λεπίδα
Ιδανικό για κοπή μετρίου μεγέθους κλαδιών

Επίστρωση λεπίδας με PTFE για λιγότερη τριβή

Λαβή SoftGrip™ για ασφαλή και άνετη χρήση

1.

2.

3.

4.

42 3 1

Πλεονεκτήματα & 
Χαρακτηριστικά

24mm

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111123102 215 mm 245 g 26 mm 4 47,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111121102 215 mm 245 g 24 mm 4 47,00
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FISKARS

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

NEO

NEO

NEO

• O μηχανισμός Power-Lever χαρίζει 2 φορές ευκολότερο κλάδεμα.
• Με χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παραμένει κοφτερή 
   για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες του 
   αποτρέπει τη δημιουρ¬γία σκουριάς και βελτιώνει την απόδοσή του
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
• Με λεπίδα κοπής Bypass για καθαρο κόψιμο σε χλωρό 
   (πράσινο) ξύλο.

• O μηχανισμός Power-Lever χαρίζει 2 φορές ευκολότερο κλάδεμα.
• Με χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παραμένει κοφτερή 
   για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες του 
   αποτρέπει τη δημιουρ¬γία σκουριάς και βελτιώνει την απόδοσή του
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
• Με λεπίδα κοπής Anvil για καθαρό κόψιμο σε ξερό ξύλο.

• O μηχανισμός Power-Lever χαρίζει 2 φορές ευκολότερο κλάδεμα.
• Με χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παραμένει κοφτερή 
   για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες του 
  αποτρέπει τη δημιουρ¬γία σκουριάς και βελτιώνει την απόδοσή του
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
• Με λεπίδα κοπής Bypass για καθαρο κόψιμο σε χλωρό 
   (πράσινο) ξύλο.

Κλαδευτήρι Μεταλλικό Bypass Plus P751 
Power-Lever™

Κλαδευτήρι Μεταλλικό Anvil Plus P741 
Power-Lever™

Κλαδευτήρι Μεταλλικό Bypass Plus P721  
Power-Lever™

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

• Ελαφρύ και άνετο για εύκολη κοπή σε μίσχους και κλαδιά.
• Με χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παραμέ¬νει κοφτερή 
   για μεγάλο διάστημα.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™ που ταιριάζει 
   στο φυσικό σχήμα του χεριού σας.
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
• Κατα¬σκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικά χωρίς PVC

• Ο μοχλός SmartFit™ ρυθμίζει το άνοιγμα των λαβών 
   για εύκολο κλάδεμα μίσχων και κλαδιών.
• Με χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παραμένει κοφτερή 
   για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες 
   του αποτρέπει τη δημιουρ¬γία σκουριάς και βελτιώνει 
   την απόδοσή του.
• Χαμηλού βάρους με εργο¬νομικά σχεδιασμένη λαβή   
   FiberComp™ που ταιριάζει στο φυσικό σχήμα του χεριού.
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
• Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικά χωρίς PVC

• Εργονομικό και ανθεκτικό για εύκολη κοπή σε μίσχους 
  και κλαδιά.
• Με χαλύβδινη λεπίδα ακριβείας που παρα¬μένει 
  κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες 
   του επιτρέπει να αντιστέκεται στη σκουριά και βελτιώ¬νει 
   την απόδοσή του.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™ που ταιριάζει 
   στο φυσικό σχήμα του χεριού.
• Διαθέτει λεπτομέρειες SoftGrip™ στη λαβή για ασφαλές 
   και άνετο πιάσιμο.
• Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικά χωρίς PVC.

Κλαδευτήρι Plus™ P521

Κλαδευτήρι Plus™ SmartFit™ P541

Μεταλλικό Κλαδευτήρι Plus™ P531

24mm

24mm

24mm

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111119102 285mm 276 g 24 mm 4 41,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111118102 285mm 207 g 24 mm 4 40,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111117102 285mm 202 g 24 mm 4 39,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111114102 208 mm 204 g 24 mm 4 27,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111115102 208 mm 270 g 24 mm 4 31,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111116102 201 mm 191 g 24 mm 4 31,00
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Κλαδευτήρια 
Solid™

Best-in-class 
cutting

performance

Blade
capacity

Blade
coating

Grip

X-series™

Plus

Solid™

Η καλύτερη απόδοση κοπής στην 
κατηγορία του με χαλύβδινη λεπίδα 
ακριβείας 

Λεπίδα 
Ιδανικό για κοπή μικρού μεγέθους κλαδιών

Επίστρωση λεπίδας με PTFE για λιγότερη τριβή

Λαβή SoftGrip™ για ασφαλή και άνετη χρήση. Ιδανικά 
κλαδευτήρια τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες

Η «σταθερή επιλογή »
Απλό, αποτελεσματικό και προσιτό 
με την ποιότητα γνωστή Fiskars!
Με λίγα λόγια, αυτά τα εργαλεία 
είναι τα καλύτερα! 

1.

2.

3.

4.

42 3 1

Πλεονεκτήματα & 
Χαρακτηριστικά

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

NEO

NEO

• Πλήρως σκληρυμένο με ατσάλινη λεπίδα ακριβείας 
   που την καθιστά κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες του  
   επιτρέπει να αντιστέκεται στη σκουριά και βελτιώ¬νει 
   την απόδοσή του.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™
• Με λεπίδα κοπής Anvil για καθαρό κόψιμο σε ξερό ξύλο.
• Εύκολο άνοιγμα συρόμενου κλειδώματος που προστατεύει 
   τη λεπίδα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

• Πλήρως σκληρυμένο με ατσάλινη λεπίδα ακριβείας που την 
καθιστά κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες του 
επιτρέπει να αντιστέκεται στη σκουριά και βελτιώ¬νει την απόδοσή 
του.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™
• Με λεπίδα κοπής Bypass για καθαρο κόψιμο σε χλωρό (πράσινο) 
ξύλο.
• Εύκολο άνοιγμα συρόμενου κλειδώματος που προστατεύει τη 
λεπίδα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Κλαδευτήρι Solid Anvil P361

Κλαδευτήρι Solid Bypass P341

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111112102 265 mm 187 g 20 mm 4 22,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111111102 265 mm 187 g 20 mm 4 21,50
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FISKARS

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

• Ελαδρύ και εύκολο στη χρήση σε λεπτά κλαδιά
• Πλήρως σκληρυμένο με ατσάλινη λεπίδα ακριβείας   
   που την καθιστά κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν), στις λεπίδες του, 
   αποτρέπει τη δημιουργία σκουριάς και βελτιώνει την απόδοσή του, 
   με αποτέλεσμα πιο ομαλή κοπή και λιγότερη στόμωση.
• Μέγιστη διάμετρος κοπής μέχρι 18mm
• Ελαφριά, αλλά ανθεκτική λαβή FiberComp
• Λεπίδα κοπής bypass για καθαρό κόψιμο σε χλωρό (πράσινο) ξύλο.
• Εύκολο άνοιγμα συρόμενου κλειδώματος που προστατεύει 
   τη λεπίδα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
• Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικά χωρίς PVC.

Κλαδευτήρι Solid Bypass P121

NEO

• Πλήρως σκληρυμένο με ατσάλινη λεπίδα ακριβείας που 
   την καθιστά κοφτερή για μεγάλο διάστημα.
• Η επίστρωση χαμηλής τριβής PTFE (τεφλόν) στις λεπίδες του 
   επιτρέπει να αντιστέκεται στη σκουριά και βελτιώ¬νει 
   την απόδοσή του.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™
• Με λεπίδα κοπής Bypass για καθαρο κόψιμο σε χλωρό 
   (πράσινο) ξύλο.
• Εύκολο άνοιγμα συρόμενου κλειδώματος που προστατεύει 
   τη λεπίδα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Κλαδευτήρι Solid Bypass P321

• Κατάλληλη για κόψιμο συρμάτων, πλαστικών, σωλήνων, σχοινιών, κλπ.
• Λεπίδες από  Carbon Steel (ανθρακούχο ατσάλι)

• Για κόψιμο σε άκρες γκαζόν και φραχτών
• Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής 360o 
• Εργονομική λαβή με προστασία δαχτύλων 
• Τεχνολογία Servo System εξασφαλίζει 
    να μην μπλοκάρουν οι λεπίδες.

•  Διαθέτει σκληρυμένες λεπίδες.
• Με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™
• Διαθέτει ειδική εγκοπή για κοπή σύρματος.
• Καθώς και ειδικές εγκοπές για καθαρισμό του βλαστού 
   του λουλουδιού.
• Εύκολο άνοιγμα συρόμενου κλειδώματος 
   για περισσότερη ασφάλεια.

20mm

Ψαλίδα γενικής χρήσης SP28

Ψαλίδα Servo System GS42

Κλαδευτήρι λουλουδιών SP14 

ΠΑΝΚΟΦΤΕΣ

NEO

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111102102 255mm 141 g 18 mm 4 16,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111108102 260 mm 181 g 20 mm 4 20,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111280102 208mm 200g 20 mm 4 16,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

113680102 344mm 260g 4 36,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

111082102 205mm 130g 13 mm 4 14,00
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FISKARS

Tο εμβληματικό 
πορτοκαλί Ψαλίδι 
Fiskars
Η κλασσική σειρά με τα ψαλίδια 
Fiskars αποτελούν το σύμβολο του 
brand και του φιλανδικού σχεδιασμού

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

Χαρακτηριστικά & 
Πλεονεκτήματα
Κοφτερές λεπίδες
Ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες που 
εξασφαλίζουν ότι θα παραμείνουν 
κοφτερές για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα

Εύκολο καθάρισμα
Τόσο οι λεπίδες όσο και οι λαβές 
καθαρίζονται πολύ εύκολα

Εργονομικές λαβές
Οι λαβές είναι ειδικά σχεδιασμένες με 
βάση την φυσική κίνηση του χεριού, 
προσφέρωντας περισσότερη άνεση και 
έλεγχο στη κοπή

Σχεδιασμένο από εξαιρετικής ποιότητας 
υλικά

Κάθε προϊόν είναι προσεκτικά ελεγμένο 
πριν βγει από το εργοστάσιο!

1.

2.

3.

4.

5.

1

2

3

Κατασκευασμένο 
στη Φιλανδία

• Ιδανικό για όλων των ειδών τις 
   εργασίες του σπιτιού και του κήπου
• Για δεξιόχειρες
• Ανθεκτικές λαβές από PBT

• Ιδανικό για όλων των ειδών τις 
   εργασίες του σπιτιού και του κήπου
• Για δεξιόχειρες
• Ανθεκτικές λαβές από PBT

• Διαθέτει σκληρυμένες λεπίδες.
• Με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή FiberComp™
• Διαθέτει ειδική εγκοπή για κοπή σύρματος.
• Καθώς και ειδικές εγκοπές για καθαρισμό του 
βλαστού του λουλουδιού.

Ψαλίδι S90 γενικής Χρήσης 21cm

Ψαλίδι S92 γενικής Χρήσης 18cm

Ψαλίδι SP341

ΨΑΛΙΔΙΑ

NEO

NEO

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβώτιο

€

111040102 212 mm 80 g 5 29,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβώτιο

€

201469102 208 mm 190 g 4 34,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβώτιο

€

111030102 182 mm 70 g 5 29,00
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FISKARS

PowerGear™ X 
Κλαδευτήρια κορυφής 

Περισσότερη δύναμη λιγότερη προσπάθεια
Κεφαλή με αυξημένη αντοχή

Καλύτερη συντήρηση
Διαθέσιμα ανταλλακτικά

Τηλεσκοπικό
κλαδευτήρι
κορυφής

κλαδευτήρι
κορυφής

Εύκολο κλάδεμα προς όλες τις κατευθύνσεις
Ρυθμιζόμενη κεφαλή, στρέφεται 230o

Ενισχυμένη λαβή Soft-grip 
για καλύτερο κράτημα

Ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος

Ρυθμιζόμενη γωνία
κοπής μέχρι 230°

ΦΤΑΝΕΙ

6m

ΦΤΑΝΕΙ

3.5m

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ

•  Πρόσθετο εξάρτημα για κλαδευτήρια UPX82, UP84 και UPX86
•  Θήκη από ανθεκτικό βαμβάκι  και πλαίσιο πολυαμιδίου.
•  Εύκολα και γρήγορα προσαρμόσιμη  χωρίς  έξτρα εργαλεία
• Διάμετρος 15,5 cm

• Ρυθμιζόμενη γωνία πριονίσματος για ευκολότερο
   πριόνισμα ξύλων.
• Πρόσθετο εξάρτημα για κλαδευτήρια UPX82, UPX86
• Κατάλληλο για πριόνισμα κλαδιών μέχρι Φ80mm

•  Κάθετη κοπή έως και 6m
• Ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος
• Ρυθμιζόμενο κοντάρι 2,4 - 4,1m
• Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής (μέχρι 230°)
• Eπιδέχεται το πριόνι ή/και τον φρουτοσυλλέκτη UP80
• Οδηγός κοπής πορτοκαλί χρώματος για να είναι ορατός 
   σε απόσταση

Φρουτοσυλλέκτης UP80 

Πριόνι για κλαδευτήρι UPX86, UPX82

Κλαδευτήρι κορυφής τηλεσκοπικό UPX86 

Παρέχεται πλήρη γκάμα 
ανταλλακτικών

102362102 102364102
με πριόνι

2017

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

110970102 290 mm 210 g 4 27,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδ. Κιβ.

€

102363102 470 mm 235 g 80mm 4 46,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδ. Κιβ.

€

102362102 2,4~4,0m 1900g 32mm 2 140,00

102364102
promo pack 

με πριόνι
2,4~4,0m 2135g 32mm 2 180,00
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FISKARS

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ

• Κάθετη κοπή έως και 3,5m
• Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής (μέχρι 230°)
• Οδηγός κοπής πορτοκαλί χρώματος για να είναι 
   ορατός σε απόσταση

• Κάθετη κοπή έως και 4,5m
• Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής (μέχρι 230ο)

Κλαδευτήρι κορυφής UPΧ82 
Κλαδευτήρι κορυφής UP84

ΚΛΑΔΕΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
Μπορείτε να κλαδέψετε είτε τραβώντας 
την πορτοκαλί χειρολαβή προς τα κάτω, 
είτε αν χρησιμοποιείται το κλαδευτήρι 
στο μέγιστο μήκος του, τραβώντας την 
πορτοκαλί μπαλίτσα στο κάτω μέρος.

Η ρυθμιζόμενη κεφαλή του 
κλαδευτηριού και ο πανάλαφρος 
μηχανισμός του, σας εξασφαλίζει 
εύκολο κλάδεμα από απόσταση

Παρέχεται πλήρη γκάμα 
ανταλλακτικών

2017

Ψαλίδες 
μπορντούρας

H Fiskars διαθέτει πλήρη γκάμα από 
ψαλίδια μπορντούρας για κάθε είδους ανά-
γκη σας. Από την ανθεκτική SingleStep μέχρι 
την τηλεσκοπική ψαλίδα ή την ψαλίδα με τον 
μηχανισμό PowerGear που τριπλασιάζει την 
δύναμη κοπής μέχρι την άκρη της λάμας. 
Ετσι οι εργασίες στον κήπο γίνονται ευχάρι-
στες και λιγότερο κοπιαστικές.

Παρέχεται πλήρη γκάμα 
ανταλλακτικών

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδ. Κιβ.

€

102365102 1,65m 1140g 32mm 4 104,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδ. Κιβ.

€

115460102 2,32m 1050g 32mm 2 116,00
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FISKARS

ΨΑΛΙΔΕΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Ψαλίδα Μπορντούρας HS86 Smart Fit

2014

•  Για ψαλίδισμα θάμνων και φραχτών από κοντά ή μακριά.
•  Τηλεσκοπικές λαβές από 675-925mm προσφέρουν την βέλτιστη 

στάση για το σώμα μας, κάνοντας το κλάδεμα άνετο και εύκολο.
•  Εργονομικές και άνετες λαβές χάρη στην τεχνολογία Soft Grip

Ψαλίδα μπορντούρας Power Gear X HSX92
•   O μηχανισμός PowerGear χαρίζει 3 φορές ευκολότερο κλάδεμα.
•   Ελαφρύ και ανθεκτικό, λάμες με επίστρωση PTFE. 
•   Εργονομικές και άνετες λαβές SoftGrip

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

ΨΑΛΙΔΕΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Ψαλίδα Μπορντούρας PowerLever™ HS52

Ψαλίδα Μπορντούρας HS22 Single Step

Ψαλίδα μπορντούρας Solid HS21

•  Ο μηχανισμός PowerLever χαρίζει 2 φορές ευκολότερο κλάδεμα
•  Είναι ανθεκτική και πολύ ελαφριά χάρη στις λαβές από FiberComp®

• Για ψαλίδισμα  φραχτών και θάμνων.
• Ανθεχτικές και άνετες λαβές πολυπροπυλενίου 
   ενισχυμένες με υαλούφασμα, PPGF.
• Ατσάλινες λάμες με αντικολλητική επίστρωση. 

• Εργονομικές και άνετες λαβές soft touch. 
• Aτσάλινες λάμες. 

Κωδ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

114800102 675mm 1250g 4 74,00

Κωδ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

114770102 630mm 808 g 4 70,00

Κωδ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

196750102 544 mm 610 g 4 46,00

Κωδ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€
114730102 580 mm 840 g 4 39,50

Κωδ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

115027102 555mm 815g 4 27,00
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Κλαδευτήρια με 
μακριές λαβές

Anvil κεφαλή 
για κοπή ξερών και/ή  
σκληρών/νεκρών ξύλων

Hook Κεφαλή 
γα κοπή σκληών πράσινων ξύλων

Scissor κεφαλή 
για κοπή ακριβείας

Ιδανικό για όλων των ειδών τις εργασίες κήπου με διάμετρο κοπής έως 55 
mm. Τα κλαδευτήρια με μακριές λαβές Fiskars είναι σχεδιασμένα να είναι 
ελαφριά στην κατασκευή, αποτελεσματικά και άνετα στη χρήση

Διαφορετικές 
κεφαλές για 
διαφορετικούς 
σκοπούς

1.

2.

3.

Παρέχεται πλήρη γκάμα 
ανταλλακτικών

1

2

3

Fiskars 
PowerGear™ 

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΛΑΒΕΣ

• Εξαιρετικά ελαφρύ χάρη στις λαβές από FiberComp®
• Μηχανισμός PowerGear χαρίζει 3Χ φορές πιο εύκολο  κλάδεμα

Κλαδευτήρι με μακριές λαβές PowerGear (L) L78

Κλαδευτήρι με μακριές λαβές PowerGear™ 
Anvil (L) LX99

• Εξαιρετικά ελαφρύ χάρη στις λαβές από FiberComp®
• Μέγιστη διάμετρος κοπής έως 55 mm
• Με λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση και λαβές SoftGrip™.

2014

55mm

PowerGear™

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112590102 692mm 1060g 50mm 4 88,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112440102 800 mm 1357 g 55 mm 4 129,00
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FISKARS

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΛΑΒΕΣ

• Εξαιρετικά ελαφρύ χάρη στις λαβές 
   από FiberComp®
• Μηχανισμός PowerGear χαρίζει 
   3Χ φορές πιο εύκολο κλάδεμα
• Λεπίδα κοπής Anvil για καθαρό 
   κόψιμο σε ξερό ξύλο.

• Εξαιρετικά ελαφρύ χάρη στις λαβές  
   από FiberComp®
• Μηχανισμός PowerGear χαρίζει 
   3Χ φορές πιο εύκολο κλάδεμα
• Οι λεπίδες scissors είναι κατάλληλες 
   για κοπή ακριβείας

Κλαδευτήρι με μακριές λαβές 
PowerGear Anvil (L) L77

Κλαδευτήρι με μακριές λαβές 
PowerGear Scissors Bypass 
(S) L72

NEO NEO

PowerGear™

Κλαδευτήρι με τηλεσκοπικές μακριές λαβές 
ByPass L86 SmartFit

• Για κλαδιά μέχρι Φ40mm που βρίσκονται κοντά ή σε απόσταση.
• Τηλεσκοπικές λαβές από 665-915mm προσφέρουν την βέλτιστη 
στάση για το σώμα μας, κάνοντας το κλάδεμα άνετο και εύκολο.
• Ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες by pass για εύκολη συγκράτηση των 
κλαδιών και «καθαρά» κοψίματα.
• Άνετη λαβή χάρη στην τεχνολογία SoftGrip.

2014

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΛΑΒΕΣ

40mm

• Εξαιρετικά ελαφριά χάρη στις λαβές  
   από FiberComp®
• Μηχανισμός PowerGear χαρίζει 
   3Χ φορές πιο εύκολο  κλάδεμα

Κλαδευτήρι με μακριές λαβές 
PowerGear™  (S) L70

PowerGear™

SmartFit™

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112580102 686mm 1012g 50mm 4 83,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112200102 545mm 1012g 50mm 4 55,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112500102 665 mm 1280 g 50 mm 4 76,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112190102 460 mm 470 g 38 mm 4 52,00
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Κλαδευτήρι ByPass L28 single step S

Κλαδευτήρι ByPass L38 single step L

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΛΑΒΕΣ

• Για κοπή φρέσκων ξύλων.
• Κατάλληλο για κλαδιά μέχρι Φ35mm
• Με λεπίδες από ατσάλι και αντικολλητική επίστρωση.

• Για εντατικό κλάδεμα φρέσκου ξύλου
• Κατάλληλο για κλαδιά μέχρι Φ40mm
• Με λεπίδες από ατσάλι και αντικολλητική επίστρωση.

35mm

40mm

SingleStep™

Η έξυπνη λύση
QuickFit™

Click & Reach Click & Grow

2010

H σειρά QuikFit αποτελεί την έξυπνη και ασφαλή 
λύση της Fiskars για πλήθος διαφορετικών 
εργασιών που απαιτούν πρόσβαση σε μεγάλο ύψος. 
Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα με την ίδια λαβή 
να αλλάζετε εργαλείο για την περιποίηση και την 
καθαριότητα του κήπου σας. 

Τηλεσκοπικό 
κοντάρι L

Κοντάρι L

ΦΤΑΝΕΙ

6m

ΦΤΑΝΕΙ

3.5m

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112160102 495 mm 950 g 35 mm 4 39,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

112460102 816 mm 1170 g 40 mm 4 44,50
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QuikFit Κλαδευτήρι κορυφής

QuikFit Πριόνι κυρτό QuikFit Φρουτοσυλλέκτης 

• Ενισχυμένη δύναμη κοπής Χ12 χάρη στο μηχανισμό PowerReel. 
• Δεν υπάρχει εξωτερικός ιμάντας στην κεφαλή για 
   εύκολη πρόσβαση σε όλα τα κλαδιά. 
• Ακμονοειδής κοπή για ξερά και σκληρά κλαδιά. 
• Κατάλληλη για το QuikFit Τηλεσκοπικό κοντάρι L

• Πριόνι με ατσάλινη λάμα 360mm
•  Ο γάντζος στην μύτη του πριονιού εξασφαλίζει σταθερότητα 
• Το μαχαίρι στο κάτω μέρος του πριονιού εξασφαλίζει καθαρό και 
   ακριβές κόψιμο κάτω από το κλαδί. 
• Κατάλληλη για το QuikFit Τηλεσκοπικό κοντάρι L

• Βαμβακερή θήκη, αφαιρείται και πλένεται.
• Υπόλοιπα μέρη απο FiberComb 
•  Ελαφρύ και πρακτικό.
•  Κατάλληλο για το QuikFit Τηλεσκοπικό κοντάρι L
    και για το QuikFit Kοντάρι L

QUIKFIT CLICK & REACH
2010 2010

QuikFit 
Τηλεσκοπικό κοντάρι L

QuikFit 
Τηλεσκοπικό κοντάρι M

•  Ειδικά σχεδιασμένο για να φτάνει 
    έως και 6m.
•  Διπλό σύστημα κλειδώματος 
    για μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση. 
•  Ελαφρύ αλουμίνιο
•  Ρυθμιζόμενο  απο 2280 -4000mm

•  Ειδικά σχεδιασμένο για να φτάνει 
    έως και 4m.
•  Διπλό σύστημα κλειδώματος 
    για μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση. 
•  Ελαφρύ αλουμίνιο
•  Ρυθμιζόμενο  απο 1400 -2400mm

NEO

QUIKFIT CLICK & REACH

QuikFit Βούρτσα για Υδροροή
•  Ο συνδυασμός βούρτσας και ξύστρας προσφέρουν ένα     
    πλήρες σετ για τον καθαρισμού υδρορροών.
•  Η ρυθμιζόμενη γωνία εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
    τοποθέτηση του εργαλείου

NEO

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος

Ø 
Κλαδιού Κιβ.

€

136525102 400mm 480g 32 mm 6 56,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

836527102 560mm 390g 6 44,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

836950102 320mm 250g 6 32,00

Κωδικός Μέγεθος   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

836042102 Μ 1400 -2400mm 1105 g 6 49,50

836032102 L 2280 - 4000mm 1600 g 4 63,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

835542102 260mm 340g 6 33,00
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QUIKFIT CLICK & CLEAN

QuickFit Μεταλλική 
Τσουγκρανόσκουπα

QuikFit Σκούπα κήπου 

QuickFit Τσουγκρανόσκουπα συλλογής 

QuickFit Τσουγκρανόσκουπα L

• Με 22 μεταλλικές εύκαμπτες περόνες. 
• Κατάλληλο για το QuikFit Κοντάρι L. 

•  Ιδανική για κήπους, αυλές. 
• Κατάλληλο για το QuikFit Κοντάρι L. 

• Από ανθρακούχο ατσάλι. 
• Κατάλληλο για το QuikFit Κοντάρι L. 

• 25 εύκαμπτα και υψηλής ποιότητας πλαστικά (PBT) δόντια.
• Κατάλληλο για το QuikFit Κοντάρι L.

2010

NEO

QUIKFIT  CLICK & GROW

QuikFit Πριόνι ίσιο
QuikFit Μεταλλική Τσουγκράνα 

QuickFit Τσουγκράνα

QuickFit Universal Σύνδεσμος

QuikFit Koντάρι L

• Πριόνι με ατσάλινη λάμα 345mm
• Υπόλοιπα μέρη απο FiberComb 
• Κατάλληλο για το QuikFit Κοντάρι L. 

• Με 14 δόντια απο ανθρακούχο ατσάλι
• Κατάλληλο  για το QuikFit Κοντάρι L

•  14 δόντια εργονομικά σχεδιασμένα από FiberComp®
•  Επιπλέον δυνατότητα για ίσιωμα του εδάφους με το 
    πίσω μέρος της τσουγκράνας

• Πολύ ελαφριά κατασκευή FiberComp®
• Συμβατός και με εξαρτήματα από άλλα brands

•  Κοντάρι αλουμινίου με λαβή SoftGrip
• Mε μοναδικό μηχανισμό ασφάλισης που κάνει το εργαλείο 
   έτοιμο για χρήση στη στιγμή
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση.

2010

NEO

NEO

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135201102 470mm 445g 6 23,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

835533102 380mm 370g  6 25,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

854033102 175mm 1017g 2 39,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135013102 415mm 320g 6 21,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

836528102 620mm 200g 6 41,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

854030102 205mm 428g 6 22,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135051102 206mm 285g 6 20,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

130000102 171mm 70g 6 11,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

100066102 1560mm 475g 6 23,00
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Τσεκούρια
X-Series 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  Tέλειο «ζύγισμα» του τσεκουριού,  

    σωστό κέντρο βάρους, για το πιο ασφαλή, 
    άνετο και απότελεσματικό χτύπημα.

  Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό χάρη 
    στη λαβή από FiberComp® που ελαχιστοποιεί   
    την κούραση και καθιστά το τσεκούρι 
    πρακτικά άθραυστο.

  Aντικραδασμική κατασκευή για δυνατό 
    και άνετο κράτημα.

  Το τελείωμα της λαβής (σχήμα γάντζου) 
    απότρέπει το τσεκούρι από το να 
    γλυστρήσει από τα χέρια.

  Με θήκη προτασίας και χερούλι μεταφοράς  
    για εύκολη μεταφορά και ασφαλή απόθήκευση.

Τα νέα τσεκούρια τεμαχισμού της Fiskars είναι μια πραγματική εξέλιξη! 
Σχεδιασμένα ειδικά για τεμαχισμό και των πιο χοντρών κορμών με ΕΝΑ μόνο χτύπημα. 
Η γεωμετρία της λάμας και το τελείωμα της, συμπληρώνονται από την ελαφριά και ανθε-
κτική λαβή για μια τέλεια ισσοροπία. Επιλέξτε το σωστό μέγεθος ανάλογα με το σώμα σας, 
αλλά και με την εργασία που θέλετε να κάνετε.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΔΥΝΑΜΗ 
ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
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ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ

Τσεκούρια Κατασκήνωσης & κοπής, τεμαχισμού (σκισίματος)

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

ΣΚΙΣΙΜΑΤΟΣ

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΚΟΥΣ
Επιλέξτε το σωστό μέγεθος τσεκουριού 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΡΟΥΣ

Κρατήστε το τσεκούρι ακριβώς κάτω από την 
κεφαλή του τσεκουριού. H λαβή του τσεκουριού 
δεν πρέπει να ξεπερνάει τη μασχάλη σας. 

Κρατήστε το τσεκούρι από την άκρη της λα-
βής και αφήστε την κεφαλή να δείχνει πρός το 
έδαφος. Σηκώστε το τσεκούρι με λυγισμένο χέρι,  
κρατώντας το ακίνητο κοντά στο σώμα σας μέχρι 
τον αγκώνα. Αν δεν μπορείτε να σηκώσετε το 
τσεκούρι μ’αυτό τον τρόπο, τότε το τσεκούρι είναι 
πολύ βαρύ για εσάς.

1 2

X5

< 3–10cm

X7

< 3–10cm

X10

< 3–10cm

X17

20-30cm

X21

20-30cm

X25 X27

> 30cm > 30cm

2015

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
25

XXL

Τσεκούρια τεμαχισμού

Τσεκούρια σκισίματος

Fiskars next-generation chopping axes 
serve all manners of woodwork,
chopping, carpentry and pruning. The 
range delivers a wonderful package
of minimalist design and sharp-edged 
functionality with the right fit for all
wood preparation tasks. Pick your size 
according to the task at hand.
The Universal Chopping Axe’s thin, wide 
edge ensures a clean, easy cut in
fresh, resinous wood, like spruce or 
pine.

Fiskars next-generation splitting axes 
are a true evolution of craftsmanship
purpose-designed for one strike splits 
of even the thickest logs. The
special blade geometry and finish is 
complemented by a light sturdy shaft
and perfect balance. Pick your size 
according to the task at hand.
The Splitting Axe features a unique 
cutting edge that easily slices into the
wood, which the thick axe blade then 
pushes apart.

Κωδικός  Περιγ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

111561102 ΧΧS_X5 231mm 560g 4 49,00

101561102 XS_X7 354mm 640g 4 56,00

121440102 S_X10 445mm 1000g 4 61,50

122460102 M_X17 600mm 1500g 4 82,50

122473102 L_X21 709mm 1600g 2 88,50

122480102 XL_X25 774mm 2400g 2 99,50

122500102 XXL_X27 964mm 2600g 2 106,00
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•  Kατάλληλοι για κλάδεμα κλαδιών δέντρων, καθάρισμα 
θάμνων/βάτων

•  Eλαφριά εργαλεία από ανθεκτικά υλικά
• Άνετη λαβή

• Ευέλικτο εργαλείο ιδανικό για κλάδεμα κλαδιών δέντρων, 
    καθάρισμα θάμνων/βατών/κορμών δέντρων.
• Η ειδική επίστρωση στις λεπίδες επιτρέπει να αντιστέκεται 
   στη σκουριά και βελτιώ¬νει την απόδοσή του.
• Εξαιρετικά ελαφρύ χάρη στις λαβές από FiberComp®.
• Ιδανικό για χρήση με το ένα χέρι αφήνοντας το άλλο σας 
   χέρι ελεύθερο.

Αυτό το τσεκούρι είναι ιδανικό για σχίσιμο σκληρού ξύλου και διαθέτει το πατενταρισμένο σύστημα 
ελέγχου κραδασμών IsoCore της Fiskars για μείωση των κραδασμών και των δονήσεων έως και 
50%. Σας επιτρέπει να αναλαμβάνετε δύσκολες εργασίες σχισίματος ξύλου, ενώ βοηθά στη μείωση 
της μυϊκής κόπωσης και του πόνου των αρθρώσεων. Η σφυρηλατημένη, κορυφαίας ποιότητας 
ατσάλινη κεφαλή του διαθέτει μια πλευρά λεπίδας και μία κεφαλή για το χτύπημα σφήνας.
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και κορυφαίο σύστημα ελέγχου κραδασμών IsoCore 
απορροφά τους κραδασμούς, μειώνει τις δονήσεις που δέχεται το σώμα με λαβή διπλής στρώσης 
που αιχμαλωτίζει κάθε παρατεταμένη δόνηση. Η βελτιστοποιημένη γεωμετρία της λεπίδας 
απομακρύνει τα στιβαρά κούτσουρα και η ενσωματωμένη κεφαλή με πριτσίνια δεν γλιστρά προς 
τα κάτω ακόμη και όταν ταλαντεύεται με τη μέγιστη δύναμη. Ο σχεδιασμός λαβής απόδοσης 
«κουμπώνει» στο χέρι σας για ασφάλεια και άνεση ενώ η υφή της βοηθά στη βελτίωση της τριβής 
και μειώνει τις φουσκάλες.

• Ιδανικό για σχίσιμο μεγάλων κορμών (από την πλευρά της λεπίδας) ή για χτύπημα σφήνας 
   (από την πλευρά της κεφαλής)
• Με πατενταρισμένο σύστημα ελέγχου κραδασμών IsoCore που απορροφά κραδασμούς 
   και δονήσεις, μειώνει το σοκ που δέχεται το σώμα και μεταφέρει 50% λιγότερο κραδασμούς 
   από τις λαβές.
• Η βελτιστοποιημένη γεωμετρία της λεπίδας προσφέρει καλύτερη διείσδυση και σχίζει  
   στιβαρούς κορμούς.
• Το ενσωματωμένο πάνω μέρος του τσεκουριού με πριτσίνια είναι σταθερό με το υπόλοιπο 
   σώμα του τσεκουριού.
• Ο σφυρηλατημένος, θερμικά επεξεργασμένος χάλυβας έχει φινίρισμα με ανθεκτική 
   επίστρωση στη σκουριά.
• Η λαβή SoftGrip διαθέτει ένα ανάγλυφο προφίλ που ταιριάζει στο φυσικό σχήμα του χεριού σας   
   και ένα σχήμα λαβής με μεγάλα λακκάκια για να ακουμπάνε τα δάχτυλα για μέγιστο κράτημα 
   και μικρά λακκάκια για να στηρίζεται η παλάμη και να αποτρέπονται οι φουσκάλες.

Βατοκόφτες

Βατοκόφτης Solid S3

Τσεκούρι σχισίματος με κεφαλή με 50% 
λιγότερο κραδασμούς!
Με πατενταρισμένο σύστημα ελέγχου 
κραδασμών IsoCore που απορροφά κρα-
δασμούς και δονήσεις, μειώνει το σοκ 
που δέχεται το σώμα και μεταφέρει 50% 
λιγότερο κραδασμούς από τις λαβές.

Τσεκούρι Σχισίματος XXL_Pro IsoCore

ΧΑ23ΧΑ3

ΒΑΤΟΚΟΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ 

• Η συχνή συντήρηση διατηρεί τα μαχαίρια και τα τσε-
κούρια Fiskars κοφτερά και ασφαλή

Λαστιχένια βάση για 
μεγάλη σταθερότητα στην χρήση

Ακονιστήρι μαχαιριών και τσεκουριών

για ακόνισμα 
τσεκουριών

για ακόνισμα 
μαχαιριών

2015

Με δυο λειτουργίες

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ

NEO

2016

Κωδικός  Περιγ.   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

126005102 ΧΑ23 950mm 990 g 2 92,00

126004102 XΑ3 505 mm 450 g 4 56,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

170205102 145mm 513 g 4 56,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

156008102 92,1cm 3.6 kg 2 124,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

120740102 160 mm 63 g 4 20,50
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ΧΑ22ΧΑ2

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ

Εύχρηστα άγκιστρα χειρός με εργονομική λαβή από 
SoftGrip™ που απορροφά τους κραδασμούς και δεν 
γλιστράει από το χέρι. To σώμα τους είναι από το υλικό 
FiberComp™ προσδίδοντάς του μεγάλη ανθεκτικότητα 
και πολύ χαμηλό βάρος.

    Ιδανικά για:
•  Εργονομική μεταφορά και ανύψωση κούτσουρων 
    καθώς και κορμών δέντρου.
•  Μετακίνηση και εύκολο χειρισμό στιβαγμένων ξύλων.
•  Σχίσιμο μεγάλου κούτσουρου σε μικρότερα κομμάτια ξύλου.

Άγγιστρα Χειρός WoodExpert™ Sappie

Αγκιστρωμένο χαλύβδινο ράμφος 
με οδοντωτό ένθετο εξασφαλίζει 
σταθερή πρόσφυση.

Ο εξαιρετικά ελαφρύς και 
ανθεκτικός άξονας FiberComp 

™ ελαχιστοποιεί την κόπωση 
και καθιστά τον άξονα σχεδόν 

άθραυστο.

Η επιφάνεια SoftGtrip ™ και το άγκιστρο της λα-
βής εξασφαλίζουν μια άνετη, σταθερή λαβή που 
εμποδίζει το εργαλείο να γλιστρήσει από το χέρι

•  Υψηλής ποιότητας πριόνι με λάμα που μαζεύει
•  Με κλιπ ασφαλείας για να μην ανοίγει.
•  Με κλιπ μεταφοράς για τη ζώνη

•  Εξαιρετικά ελαφρύ
•  Επαγγελαμτικής ποιότητος λάμες από Carbon Steel SK5  

για όλες τις χρήσεις
•  Με εργονομική λαβή SoftGrip
•  Mε θήκη μεταφοράς και προστασίας
• Υπάρχει ανταλλακτική λάμα

•  Δυνατότητα κοπης 150mm
•  Mήκος λάμας 320mm

Πριόνι Κήπου Xtract
Πριόνια με λάμα που μαζεύει

Πριόνια με σταθερή λάμα

ΠΡΙΟΝΙΑ 

2012

Πριόνι Professional SW 330

Πριόνι με σταθερή λάμα SW84

ΘΗΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

SW73

SW75

SW72

Δόντια πολύ αποτελεσματικά για 
πριόνισμα χλωρών κλαδιών και 
κορμών

Δόντια πολύ λεπτά για αποτελεσματικό 
πριόνισμα σε ξερό ξύλο, δοκάρια, 
σανίδες

Δόντια πολύ αποτελεσματικά για 
πριόνισμα χλωρών κλαδιών και 
κορμών

•  Εύκολο κόψιμο κορμών >20cm

Πριόνι Τοξοειδές 24’’ SW31

Κωδικός  Περιγ.   
Μήκος

 
Πλάτος

 
Βάρος Κιβ.

€

126006102 XA2 348mm 160mm 310g 4 55,50

126007102 XA22 785mm 230mm 880g 2 92,00

Κωδικός Μέγεθ.   
Μήκος λάμας Κιβ.

€

123860102 S  (SW72) 160 mm 4 37,50

123870102 S  (SW73) 160 mm 4 37,50

123880102 L  (SW75) 225 mm 4 52,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

123330102 490 mm 230 g 4 77,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

123840102 500mm 300g 4 67,00

Κωδικός   
Μήκος Κιβ.

€

414101102 490 mm 4 21,00
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Εργαλεία Solid
Η σειρά εργαλείων Solid συνδυάζει την ποιότητα Fiskars με όλα της τα 
πλεονεκτήματα, όπως σχεδιασμός, αντοχή, εργονομία, με την προσιτή τιμή. 

Πατόφτυαρο αιχμηρό Solid

Ίσιο πατόφτυαρο Solid

Φτυάρι ίσιο Solid

ΦΤΥΑΡΙΑ

• Γενικής χρήσεως αιχμηρό πατόφτυαρο.  
• Η ακονισμένη άκρη του κάνει το σκάψιμο ευκολότερο.

• Η ακονισμένη και στρογγυλεμένη άκρη του είναι κατάλληλη 
για μετακίνηση και ανακάτεμα χώματος καθώς και για 
«κόψιμο» γρασιδιού. 

•  Ιδανικό για μετακίνηση άμμου, χαλικιού και άλλων υλικών. 

Ξύλινος εκθέτης 
εργαλείων για φτυάρια.
Χωράει 20 φτυάρια

Κωδ. : 131555102

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

131413102 117 cm 1820 g 4 28,00

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

131403102 117 cm 1890 g 4 28,00

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

132403102 127 cm 2150g 4 28,00
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Τσουγκρανόσκουπα φύλλων Solid XL

Τσουγκρανόσκουπα φύλλων Solid L

Τσουγκρανόσκουπα φύλλων Solid M

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ

• Eλαφρύ κοντάρι αλουμινίου για ξεκούραστη χρήση
• Με ανθεκτικές και συγχρόνως εύκαμπτες περόνες 
   διευκολύνουν στο μάζεμα των φύλλων χωρίς να 
   σφηνώνουν στην τσουγκράνα.

• Eλαφρύ κοντάρι αλουμινίου για ξεκούραστη χρήση
• Με ανθεκτικές και συγχρόνως εύκαμπτες περόνες 
   διευκολύνουν στο μάζεμα των φύλλων χωρίς να 
   σφηνώνουν στην τσουγκράνα.

• Eλαφρύ κοντάρι αλουμινίου για ξεκούραστη χρήση
• Με ανθεκτικές και συγχρόνως εύκαμπτες περόνες 
   διευκολύνουν στο μάζεμα των φύλλων χωρίς να 
   σφηνώνουν στην τσουγκράνα.

• Ένα ελαφρύ φτυάρι για το αυτοκίνητο,  
   το κάμπιγκ  και τον κήπο
• Επιπλέει στο νερό
• Κεφαλή αλουμινίου υψηλής αντοχής
• Εξάγωνη λαβή για καλύτερο κράτημα
• Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες

• Το λευκό εκχιονιστικό φτυάρι της Fiskars® έχει φαρ-
διά κεφαλή και είναι ιδανικό για την ώθηση του χιονιού 
και της λάσπης από δρόμους, πεζοδρόμια και μονοπάτια
• Ο ελαφρύς, αλουμινένιος άξονας SoftGrip™ με ζεστή, 
αντιολισθητική λαβή είναι εύκολος και άνετος στη χρήση
• Η σέσουλα πολυμερούς είναι κατασκευασμένη για να 
διαρκεί και να είναι ανθεκτική στο κρύο έως και -30oC
• Η εργονομική λαβή σε σχήμα D ταιριάζει άνετα  
σε χοντρά, χειμωνιάτικα γάντια
• Οι ραβδώσεις στη σέσουλα εμποδίζουν το χιόνι να 
κολλήσει στη λεπίδα
• Μοντέρνο, λευκό χρώμα

• Ιδιαίτερα ελαφρύ για να διευκολύνει την εργασία
• Άξονας αλουμινίου με εργονομική πλαστική επίστρωση
• Με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή
• Με λάμα από σκληρυμένο αλουμίνιο

• Γενικής χρήσης φτυάρι για μικρές δουλειές  
   και όλες τις εποχές
• Αιχμηρή και ακονισμένη άκρη
• Εύκολο στη μεταφορά

Φτυάρι Camping
αυτοκινήτου ασφαλείας

Φτυάρι εκχιονιστικό λευκό Φτυάρι αυτοκινήτου χιονιού light

Φτυάρι αυτοκινήτου Solid

ΕΠΙΠΛΕΕΙ

ΦΤΥΑΡΙΑ

NEO

NEO

Κωδικός   
Ύψος Φάρδος

 
Βάρος Κιβ.

€

135016102 171 cm 52 cm 580 g 5 27,00

Κωδικός   
Ύψος Φάρδος

 
Βάρος Κιβ.

€

170435102 170 cm 41,5 cm 560 g 5 25,00

Κωδικός   
Ύψος Φάρδος

 
Βάρος Κιβ.

€

135090102 173,5 cm 64,6 cm  800 g 5 34,50

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

131520102 70 cm 479g 6 38,00

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

141014102 155  cm 1750 g 3 50,00

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

431000102 71,5  cm 630 g 3 29,50

Κωδικός   
Ύψος

 
Βάρος Κιβ.

€

131417102 80 cm 1350 g 4 22,00
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Εκριζωτής αγριόχορτων Xact

Εκριζωτής αγριόχορτων 
τηλεσκ/κος Smart Fit

ΕΚΡΙΖΩΤΕΣ

• Ξεριζώστε τα αγριόχορτα χωρίς κόπο
• Με εργονομική λαβή

• Ξεριζώστε τα αγριόχορτα χωρίς κόπο
• Τηλεσκοπικός σκελετός αλουμινίου, 
   ρυθμίζεται απο 990-1190mm
• Η εργονομική λαβή σε σχήμα D 
   είναι κατάλληλη για όλα τα 
   μεγέθη χεριών 

99
0-

11
90

 m
m

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

• Φαρδύ ανοξείδωτο φτυαράκι με ακονισμένες άκρες. 
• Εργονομική και άνετη μακριά λαβή SoftGrip. 
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση. 

• Τέλεια φινιρισμένο ανοξείδωτη τσουγκράνα με 7 περόνες 
• Εργονομική και άνετη μακριά λαβή SoftGrip. 
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση

• Με  μακριά και κοφτερή ανοξείδωτη λάμα που αφαιρεί 
   και τα πιο βαθιά ριζωμένα ζιάνια
• Εργονομική και άνετη μακριά λαβή SoftGrip.
•  Οπή κρεμάσματος για βολική  αποθήκευση.

• Ανθεκτικό και αποτελεσματικό ανοξείδωτο σκαλιστήρι.
• Εργονομική και άνετη μακριά λαβή SoftGrip
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση.

Φτυαράκι Xact

Tσουγκράνα Xact

Φτυαράκι ζιζανίων Xact

Σκαλιστήρι Xact

Xact

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

102012102 1000 mm 950 g 4 58,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

139960102 990-1190 mm 1250 g 4 78,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135089102 396mm 260g 4 17,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135101102  443mm 200g 4 16,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135103102 396mm 260g 4 16,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135104102   323mm 260g 4 18,50
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• Ελαφρύ και εργονομικό. 
• Μεταλλικό και ανθεκτικό. 
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση

• Ελαφρύ και εργονομικό. 
• Ακονισμένη κοφτερή άκρη της της τσάπας. 
• Μεταλλικό και ανθεκτικό. 
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση.

• Ελαφρύ και εργονομικό. 
• Μεταλλικό και ανθεκτικό. 
• Εχει σημάδια στην κεφαλή για να μετράτε 
   εύκολα το βάθος μεταφύτευσης. 
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση.

• Ελαφρύ και εργονομικό. 
• Μεταλλικό και ανθεκτικό. 
• Οπή κρεμάσματος για βολική αποθήκευση. 

Φτυαράκι Ergo

Σκαλιστήρι/Τσάπα Ergo

Φτυαράκι μεταφύτευσης Ergo

Σκαλιστήρι Εrgo

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Ergo
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

• Δεν σκουριάζει
• Οπή κρεμάσματος για βολική απόθήκευση
• Ακονίζεται
• Ελαφρύ και ανθεκτικό, κατασκευασμένο από FiberComp®

• Δεν σκουριάζει
• Οπή κρεμάσματος για βολική απόθήκευση
• Ακονίζεται
• Ελαφρύ και ανθεκτικό, κατασκευασμένο από FiberComp®

Solid μαύρα

Solid λευκά

Solid

137130102

102732102
102733102

137010102

137000102

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135071102  307mm 165g 6 10,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135074102   313mm 250g 6 11,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135072102  305mm 140g 6 10,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

135073102   310mm 240g 6 10,00

Κωδικός Περιγραφή   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

137000102 Φτυαράκι μαύρο 291 mm 96 g 16 7,00

137010102 Φτυαράκι μεταφύτευσης μαύρο 291 mm 96 g 16 7,00

137040102 Σκαλιστήρι / τσάπα μαύρο 322 mm 168 g 16 10,00

Κωδικός Περιγραφή   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

102732102 Φτυαράκι λευκό 291 mm 96 g 6 7,00

137130102 Φτυαράκι Ruby 291 mm 96 g 6 7,00

102733102 Φτυαράκι μεταφύτευσης λευκό 322 mm 82g 6 7,00

102735102 Σκαλιστήρι / τσάπα λευκό 322 mm 168 g 16 10,00
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Solid

• Ιδανικό για γρήγορη και ακριβή φύτευση βολβών και σπόρων.
• Με λεπίδα για γρήγορο και αποτελεσματικό σκάψιμο 
   με τη χρήση κυκλικής κίνησης.
• Με οδηγό μέτρησης στο πλάι για ακριβές βάθος.
• Με μια απλή σκανδάλη ανοίγει τη λεπίδα για να απελευθερώσει 
   χώμα πάνω από την τρύπα
• Κατάλληλο για βολβούς πλάτους έως 65 mm και 
   βάθους φύτευσης έως 125 mm.
• Κατασκευασμένο από FiberComp™.

• Δημιουργεί τρύπες για για φύτευση σπόρων στη σωστή θέση.
• Ο μοναδικός σχεδιασμός της λαβής σε σχήμα L 
   παρέχει μέγιστη άνεση.
• Φτάνει έως και τα 150mm βάθος.
• Κατασκευασμένο από FiberComp™.

Solid Φυτευτήρι Βολβών

Solid Φυτευτήρι Stick χειρός

Προγραμματιστές 
Ποτίσματος

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

131134102 243 mm 25 g 12 19,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

131135102 262 mm 8 g 16 9,00



T: 210 9600750   E: info@vectorbrands.gr   www.vectorbrands.gr52 53

FISKARS

Οι προγραμματιστές ποτίσματος Fiskars είναι το απόλυτο εργαλείο 
εξοικονόμησης χρόνου και νερού για το γκαζόν και τον κήπο σας. Είναι 
απλοί στη ρύθμιση και εύκολοι στη χρήση, με προγραμματιστή που ενερ-
γοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα το νερό σύμφωνα με το πρόγραμμα 
που θέλετε. Διαθέτουν μεγάλες, ευανάγνωστες οθόνες LCD, οι οποίες 
κάνουν τον προγραμματισμό παιχνιδάκι.

•  Συνδέεται εύκολα - η ενσωματωμένη σύνδεση βρύσης περιλαμβάνει  
    3 διαφορετικά μεγέθη σπειρώματος
•  Εύκολος προγραμματισμός χρόνου έναρξης και λήξης ποτίσματος
•  Σταματάει αυτόματα το πότισμα σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας
•  Με κουμπί στιγμιαίου ποτίσματος
•  Λειτουργεί με κανονικές μπαταρίες 2xAA (δεν περιλαμβάνονται)
•  Συμβατός για χρήση με με προϊόντα ποτίσματος άλλων επωνυμιών

Προγραμματιστής ποτίσματος CF μονής εξόδουNEO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Οι προγραμματιστές ποτίσματος Fiskars είναι το απόλυτο εργαλείο 
εξοικονόμησης χρόνου και νερού για το γκαζόν και τον κήπο σας. Είναι 
απλοί στη ρύθμιση και εύκολοι στη χρήση, με προγραμματιστή που ενερ-
γοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα το νερό σύμφωνα με το πρόγραμμα 
που θέλετε. Διαθέτουν μεγάλες, ευανάγνωστες οθόνες LCD, οι οποίες 
κάνουν τον προγραμματισμό παιχνιδάκι. Κάντε το πότισμά σας στο μισό 
χρόνο με διπλή έξοδο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δύο λάστιχα 
ταυτόχρονα.

•  Συνδέεται εύκολα - η ενσωματωμένη σύνδεση βρύσης περιλαμβάνει 
    3 διαφορετικά μεγέθη σπειρώματος
•  Εύκολος προγραμματισμός χρόνου έναρξης και λήξης ποτίσματος
•  Σταματάει αυτόματα το πότισμα σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας
•  Με κουμπί στιγμιαίου ποτίσματος
•  Λειτουργεί με κανονικές μπαταρίες 2xAA (δεν περιλαμβάνονται)
•  Συμβατός για χρήση με με προϊόντα ποτίσματος άλλων επωνυμιών

Προγραμματιστής ποτίσματος CF διπλής εξόδουNEO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδικός   
Διαστάσεις

 
Βάρος Κιβ.

€

151177102 9 x 12cm 460 g 4 59,50

Κωδικός   
Διαστάσεις

 
Βάρος Κιβ.

€

151178102 14 x 21,5cm 630 g 4 71,50
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Αξεσουάρ ΑΞΕΣΟΥAΡ

•  Με ειδική επίστρωση στην πλευρά της παλάμης 
    για ασφαλές κράτημα εργαλείων στο χέρι.
•  Μη ολισθηρά
•  Κατάλληλα και για σκληρές χειρωνακτικές εργασίες

Γάντια κήπου Fiskars 

Κωδικός No  
Βάρος Κιβ.

€

160005102 8 6 g 10 22,00

160004102 10 7 g 10 22,00
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	 	Ενσωματωμένο	ακονιστήρι

Το	μαχαίρι	σας	θα	είναι	πάντα	
ακονισμένο

	 	Εύχρηστος

Εύκολη	εξαγωγή	του	μαχαιριου	
από	τη	θήκη	του,	λόγω	της	
πλήρως	εκτεθειμένης	λαβής

  Σημείο	κρούσης

Για	βαθύτερα	κοψίματα

  Εργονομικό	σχήμα

Πατενταρισμένη	λαβή	
καινοτομία	της	Fiskars

Μαχαίρια

Α Δ

Soft
Grip™

H	θήκη	προσαρμόζεται	για	χρήση
από	αριστερόχειρες	και	δεξιόχειρες

• Μαχαίρι γενικής χρήσης με θήκη μεταφοράς
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με προστασία για τα δάχτυλα
• Λάμα απο ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 100mm

Μαχαίρι γενικής χρήσης K40

Σουγιάς εμβολιασμού κυρτός Κ62

• Ιδανικός για μπόλιασμα και άλλες εργασίες κοπής
• Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
•  Λαβή από ανακυκλωμένο πλαστικό στερεωμένη 
   με μπρούτζινο πριτσίνι

• Ιδανικός για μπόλιασμα και άλλες εργασίες κοπής
• Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ιδανικός για συλλογή λουλουδιών και λαχανικών και για 
εργασίες κοπής.

Σουγιάς εμβολιασμού ίσιος K60

ΜΑΧΑΙΡΙΑ & ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ

Κήπου

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

125860102 218 mm 70 g 4 18,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

125880102 170 mm 50 g 4 17,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

125900102 168 mm 50 g 4 17,00
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• Ανοξείδωτη λάμα 
• Υψηλής ποιότητος μαχαίρι με ενσωματωμένο ακονιστήρι
• Εργονομική λαβή 3 υλικών
• H θήκη προσαρμόζεται για χρήση από αριστερόχειρες 
    και δεξιόχειρες

• Με ενσωματωμένο ακονιστήρι 
• Ανθεκτική λάμα

• Υψηλής ποιότητος μαχαίρι βαρέως τύπου  
    με ενσωματωμένο ακονιστήρι και λίμα
• Εργονομική λαβή 3 υλικών
• H θήκη προσαρμόζεται για χρήση από αριστερόχειρες  
    και δεξιόχειρες

Μαχαίρι γενικής χρήσης με ακονιστήρι

Mαχαίρι οικοδόμου με ακονιστήρι

Μαχαίρι βαρέως τύπου με λίμα και ακονιστήρι

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Γενικής χρήσης Γενικής χρήσης

Αντοχή

Mε σύστημα μόχλευσης 
3Χ για ποιό εύκολο 
κλάδεμα 

Για χλωρά

Για ξερά

Με επικάλυψη PTFE για 
ευκολότερο κλάδεμα και 
καθάρισμα

Με επικάλυψη PTFE για 
ευκολότερο κλάδεμα και 
καθάρισμα

Κατάλληλο για αριστερό-
χειρες και δεξιόχειρες

Μέγιστη διάμετρος 
κλαδιού

Κατάλληλο για κόψιμο 
διαφόρων υλικών στο 
κήπο

Προσαρμόζεται στο μέ-
γεθος της παλάμη σας

Κατάλληλο 
για λουλούδια

Ανοξείδωτη λεπίδα

Σκελετός αλουμινίου

Απαλή λαβή

Απαλή λαβή

Απαλές λαβές

Ρυθμιζόμενο

Διατίθενται 
ανταλλακτικά

Λεπίδα από CrMoV ατσάλι 
με επίστρωση PTFE

Ιδανικό για δεξιόχειρες
Ρυθμιζόμενη γωνία 
πριονίσματος για ευκολότερο 
πριόνισμα ξύλων

Για εύκολη 
σταθεροπόιηση κλαδιού

Και για κλάδεμα 
φύλλων

Για εύκολη 
σταθεροπόιηση 
κλαδιού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

156017102 215 mm 135 g 8 17,00

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

156018102 219 mm 150 g 8 20,50

Κωδικός   
Μήκος

 
Βάρος Κιβ.

€

156016102 211 mm 96g 12 13,00
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Σετ εξαρτημάτων 
χειρισμού & ιμάντες για 
κλαδευτήρι UPX82

Σετ εξαρτημάτων 
χειρισμού & ιμάντες για 
κλαδευτήρι UPX86

Σετ εξαρτημάτων χειρισμού 
κλαδευτήρι UP86

Λεπίδα για κλαδευτήρι 
με μακριές λαβες L78

Ανταλλακτική κεφαλή 
για UPX82, UPX86

Λεπίδα για κλαδευτήρι 
με μακριές λαβές L70

Σετ συντήρησης 

Σχοινί εσωτερικό & 
ιμάντας για UP82

Σχοινί εσωτερικό & 
ιμάντας για UP84 & UP86

Ανταλλακτική λάμα για πριόνι 
professional SW-330

ΓΙΑ SERVICE ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΊΤΕ ΣΤΑ

Αγίου Δημητρίου 209,
Άγιος Δημήτριος, Τηλ.: 2109761024

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PROFESSIONAL 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ PROFESSIONAL

Σετ ανταλλακτικών λαβής 
PB-8 L

Λεπίδες ελατήρια βίδες  & 
kit  περιστροφής για κλα-
δευτήρι PB-8L

Λεπίδα άξονα ρυθμ. βίδα 
για κλαδευτήρι PX94

Λεπίδα ελατήριο βίδες 
για κλαδευτήρι Ρ90

Λεπίδα για κλαδευτήρι P94

Λεπίδα, ελατήριο και 
σύνδεσμος αλυσίδας για 
κλαδευτήρια UP82, UP84, 
UP86, UPX82 & UPX86

Κωδικός
Κιβ.

€

102629102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

102626102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

102628102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

102625102 4 46,50

Κωδικός
Κιβ.

€

112277102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

110990102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

115565102 4 16,60

Κωδικός
Κιβ.

€

115366102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

102752102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

123336102 4 59,00

Κωδικός
Κιβ.

€

111871102 4 27,50
Κωδικός

Κιβ.
€

115367102 4 25,50

Κωδικός
Κιβ.

€

102680102 4 61,00

Κωδικός
Κιβ.

€

102677102 4 22,00

Κωδικός
Κιβ.

€

102627102 4 22,00

Κωδικός
Κιβ.

€

111546102 4 16,28



T: 210 9600750   E: info@vectorbrands.gr   www.vectorbrands.gr62 63

FISKARS

ΕΚΘΕΤΕΣ

Μεταλλικός 
επιδαπέδιος για 
κλαδευτήρια κορυφής

Μεταλλικός 
επιδαπέδιος 
Fiskars 

Ξύλινος εκθέτης

Κωδ. : 130005102

Κωδ. : 130006102

Κωδ. : 101530102 
ύψος 180cm, πλάτος 80,6cm, 
βάθος 54,8 cm

Κωδ. : 131425102
ύψος 180cm, πλάτος 80cm, 
βάθος 60cm

Ξύλινος επιαδαπέδιος για 
κλαδευτήρια κορυφής

Κωδ. : 100503102

Ξύλινος επιδαπέδιος 
εκθέτης για τσεκούρια

Ξύλινος εκθέτης 
για φτυάρια

Χάρτινος 
επιδαπέδιος 
εκθέτης για 

κλαδευτήρια

Κωδ. : 400050102

Κωδ. : 131555102

Κωδ. : 111556102

ΕΚΘΕΤΕΣ
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ΕΚΘΕΤΕΣ

Εκθέτης 
Εργαλείων 
Κήπου

Μεταλλικός 
Επιτραπέζιος 
Εκθέτης

Εκθέτης Δοκιμής 
Κλαδευτηριών 
Χειρός

Κωδ. : 100182102

Κωδ. : 102521102

Κωδ. : 105685102

Ψαροκόκκαλο 
Fiskars
Κωδ. : 111618102


