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L
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L
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L
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605236 55  1E 
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Záhradné nožnice

sk

Nožnice záhradnícke
• materiál: uhlíková nástrojová oceľ
• kované
• rezné hrany indukčne tvrdené
• povrchová úprava: fosfátované
• tenká plastová rukoväť

Náhradná pružina pre 542

Nožnice záhradnícke s hliníkovou 
rúčkou
• materiál: nože zo zliatiny ocele
• hliníková rukoväť
• rezné časti tvrdené a kalené do min. 50 HRC
• rezné časti ostrené, vymeniteľné
• špeciálna ergonomická rukoväť
• brúsená hlava
• tenká plastová rukoväť
• s tlmičom nárazu

Náhradná pružina pre 544

Náhradné diely pre 544
• nôž + čeľusť

Nožnice na vinič
• materiál: uhlíková nástrojová oceľ
• kované
• rezné hrany indukčne tvrdené
• povrchová úprava: lakované

Náhradná pružina pre 546

Nožnice záhradnícke
• materiál: nože zo zliatiny ocele
• hliníková vymeniteľná čeľusť
• rezné časti tvrdené a kalené do min. 50 HRC
• čepeľ je pokrytá teflónom
• povrchová úprava: poniklované
• tenká plastová rukoväť

Výhody:

• zámok proti náhodnému otvoreniu
• protišmyková ochrana

Použitie:

• určené najmä na strihanie v záhrade

Náhradné diely pre art. 550
• nôž + čeľusť + nit + objímka

Náhradné diely pre art. 550
• lamelová pružina

Nožnice záhradnícke na stromky
• materiál: nože zo zliatiny ocele
• hliníková spodná čeľusť, oceľové rukoväte
• čeľuste tvrdené a kalené do 35HRC
• nôž indukčne kalený, brúsený a potiahnutý teflónom
• lakované rukoväte s pevnou plastovou rúčkou

Výhody:

• do Ø 40 mm
• dvojkĺbové prevedenie

Použitie:

• na prestrihávanie konárov

Náhradné diely pre 555

Náhradné čeľuste pre 554 a 555
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