
пИКТОГРАМИ
EaseCut™

EaseCut™
 показва с колко пъти се увеличава режещата мощ.

преДНазНаЧеНие

разминаващо се острие
Най-добро за чист разрез на 
свежа, жива растителност.

пресичащо се острие
Най-добро за рязане на суха, 
твърда растителност, дори и 
на трудни места.

резач
Най-подходящ за рязане на сто-
манени плочи, пластмаса, тръби, 
въже и маркучи и др. (не се 
препоръчва за рязане на клони)

Глава с форма на кука
Оптимална геометрия на 
острието за трудно рязане на 
прясно дърво.

Глава с форма на ножица
Оптимална геометрия на 
острието за прецизно рязане 
на прясно дърво.

Брадва за цепене
Брадвата за цепене има уни-
кално клинообразно острие, 
което лесно се забива в дър-
вото за по-лесно и по-бързо 
разцепване.

Брадва за сечене
Брадвата за сеченеене има 
тънко, широко острие, което 
осигурява чисто, лесно разряз-
ване на живо, смолисто дърво.

Мачете
Мачете има уникално острие 
с оптимална дебелина за под-
кастряне на по-малки клони и 
дори малки дървета.

фини зъбци
Най-подходящи за чисто 
рязане на сухи дървени летви 
и дъски.

ефективни зъбци 
Най-подходящи за ефектив-
но рязане с трион на свежо 
дърво.

Материали На прОДУктите

FiberComp™
Означава, че елементът 
има здрави/ издръжливи и 
олекотени характеристики по-
ради структурата от закалено 
фибростъкло.
.

PBT
Елементът има свойствата 
олекотеност, гъвкавост и 
трудно износване поради поли-
мерната си структура. 

естествена кожа
Елементът е направен от 
здрава естествена кожа.

CrMov
Острието е много издръжливо 
и остава остро поради струк-
турата си от CrMov стомана..

алуминий
Елементът е олекотен, здрав 
поради закалената си алуми-
ниева структура. 

 

тръба от неръждаема стомана
Елементът е механично здрав 
и устойчив на корозия поради 
структурата си от неръждаема 
стомана.

Обогатена с бор стомана
Елементът е остър и устойчив 
на корозия поради структура-
та си от неръждаема стомана. 

Стоманен зъбчат механизъм
Механично здравият и ефек-
тивен стоманен механизъм 
подобрява режещата мощ. 

PTFE (подобно на Teflon) 
покритие
устойчиво на корозия, неза-
лепващо покритие на острието 
намалява триенето и прави 
рязането по-лесно.
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ХарактериСтики На прОДУкта

капацитет на рязане
показва максималния диаме-
тър на рязане.

резервни части
показва, че за този продукт се 
предлагат резервни части за 
подмяна.

Части за добавяне
показва, че свойствата на този 
продукт могат да бъдат разши-
рени с допълнителни части. 

противошок
противошоковата система 
подобрява удобството, като 
поема вибрациите, които се 
предават от дръжките. 

SoftgripTM

продуктът разполага с удобна 
дръжка SoftgripTM, която по-
добрява неговия ергономичен 
дизайн.

Дръжка с предпазител за 
пръсти
Дизайнът на извитата дръжка 
предпазва от изплъзване и 
защитава пръстите.

Мощен връх
Режещата мощ е разпреде-
лена равномерно до върха на 
острието.

Микро връх
продуктът е оборудван с тънки 
и остри остриета за прецизно 
рязане. 

зъбци на триона
Геометрията на зъбците на 
триона означава, че те режат 
при движение напред-назад.
 

телескопичен
Означава, че дължината на 
продукта може да се регулира 
без закрепване на допълнителни 
елементи, с цел по-добра работ-
на поза или по-добър обхват.

Дамски
Оптимален дизайн за употреба 
от жени.

Мъжки
Оптимален дизайн за употре-
ба от мъже.

за лява и дясна ръка
показва, че продуктът може 
да се използва както с лява, 
така и с дясна ръка.

продукт за дясна ръка
показва, че геометрията на 
продукта е предназначена за 
използване с дясна ръка.

размер на ръката
показва какъв размер ръка е 
най-подходящо да използва 
този продукт. продуктът е 
подходящ за малки ръце.

Устойчив на атмосферни 
влияния
продуктът издържа при 
всякакви видове атмосферни 
условия. 

растения
За рязане и вадене на расте-
ния. 

 
цветя
За прецизно рязане на расте-
ниял

трева
За рязане на трева.

жив плет и храсти
За директно рязане на жив 
плет и храсти.

растения в саксии
За прецизно рязане на расте-
ния в саксии.

Бонзай 
За рязане на бонзай.

Билки
За прецизно рязане на дели-
катни билки.  

риба
За чистене на риба.

присаждане
За рязане на малки издънки, 
прирастъци и окастряне на 
слаби клони. 

изрязване
За обелване на кората при 
присаждане. 

присаждане
За различни задачи при при-
саждане.

заостряне на дървени 
колци
За заостряне на дървени 
колци, които подпират малки 
храсти и растения.

Строителен обект 
За лесно рязане на изолация и 
фибростъкло. 

Дялане
За дялане на дърво. 
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ОБучЕНИЕ

СеЧеНе и цепеНе кОй иНСтрУМеНт е пОДХОДящ 
за ОпреДелеНа заДаЧа

Брадва за сечене на дърва – 
универсалната брадва за сече-
не на дърва, чрез своето фино и 
широко острие осигурява чист и 
лесен срез в прясна дървесина 
като например тази на бор или 
смърч.

Брадва за цепене на дърва – 
Брадвата за цепене на дърва 
има двойно действие, като чрез 
уникалното си острие се забива 
в дървото, като дебелата му 
част спомага за неговото раз-
цепване

преСрещащи Се и 
разМиНаВащи Се ОСтриета

Изборът на подходящ ин-
струмент за извършването 
на определена задача оз-
начава по-малко работа за 
вас и гарантира, че вашите 
растения ще се възстановят 
по-бързо.

Ножиците за работа с 
една ръка работят добре, 
когато се използват за 
отрязване на по-малки 
клонки.

Лозарските ножици са 
подходящи за малки за-
дачи, свързани с рязане 

Ножиците за клони са 
най-подходящия избор 
при отрязването на кло-
ни със средна дебелина.

универсалните резачки 
за високи клони са под-
ходящи за достигане на 
труднодостъпни клони.

Трионите се използват 
предимно за отрязване на 
клони с голяма дебелина 
над Ø 50 мм

Брадвите са подходящи 
за отсичането на още по 
дебели клони и стволове 
или за разцепването на 
цепеници.

111270

111440

111340

115360 115400

112290

112580

112590

123850

Ø 16 мм

Ø 16 мм

Ø 20 мм

111540 Ø 26 мм

Ø 32 мм

Ø 38 мм

Ø 50 мм

Ø 50 мм

Ø 120 мм

разминаващи се остриета: 
Острието и насрещното острие 
се забиват в дървесината за да 
направят среза чист и да не се 
вреди при притискането на дър-
весината. (Режещото острие 
се разминава с пресрещащото 
острие по същия начин по кой-
то се разминават остриетата на 
ножицата.) възможно е да се 
реже близко до стеблото. Този 
тип остриета са най-подходящи 
за отрязване на свежа зеленина.

пресрещащи се остриета: Го-
рното острие се врязва в дър-
весината чрез по-голям натиск 
докато пресрещащото острие 
държи клонката и разпределя 
натиска докато се получи пълен 
срез. 
Този тип остриета са най-подхо-
дящи за отрязване на твърда и 
суха дървесина.
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произведено във финландия

Започвайки своята дейност в малкото селце Fiskars във 
Финландия през 1649 година, Fiskars® израства до Мул-
тинационална Корпорация, почитана за исторически нало-
жилите се нейни продукти, задоволяващи стриктните изис-
квания на Финландските стандарти за качество и дизайн. 
Следвайки своите традиции да стимулира проектирането 
на инструменти, целящи намаляването на усилията, на-
прежение, умората и претоварването, които така често се 
свързват с градинарството, Fiskars успя да сътвори високо 
ефективни режещи продукти и продукти за оформяне на те-
рена и растенията, които да поемат голяма част от тежката 
работа вместо вас. 
 

Fiskars Brands Finland Oy Ab / Exports
Hämeentie 135 A, Fin 00560 Helsinki, Finland, 

tel. +358 204 3910, Fax +358 204 395 170
exports.emea@fiskars.com - www.fiskars.com  ©
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