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Ha kell egy jó kerti szerszám, de előtte szívesen ki is próbálná

Üdvözlöm! Veszélyes fák kivágásával foglalkozom immáron hosszú évek óta. Édesapámtól örököltem e szép foglalkozást. 
Az utóbbi 40 év alatt sok helyen megfordultunk (most már csak megfordultam). A munkánk során mindig próbáltuk bevonni a 
gazdát a munkálatok egy részébe megismertetve ezt a koránt sem veszélytelen foglalkozást. 
A gazda ilyenkor tartotta a kötelet vagy kapott valamilyen szerszámot amivel tudott segíteni az irányításunk alatt. 
Ki ne irigyelte már legalább egyszer a nála dolgozó mesterember profi szerszámát? Hányszor sóhajtottunk, hogy persze, 
ilyen szerszámmal így könnyű, de ez biztosan megfizethetetlen. 
Egy olyan lehetőséget ajánlok fel, ami valahol jó mindkét fél számára. Ha segít nekem a gallyak hordásában, 
felarabolásában, alkalma nyílik kipróbálni az általam használt FISKARS szerszámokat. Ha esetleg a végén 
megtetszett valamelyik, lehetősége is nyílik a helyszínen megvásárolni egy becsomagolt új példányt az Önnek 
legmegfelelőbb termékből, ami akár ajándéknak sem utolsó. Nincs csomagolási, szállítási és utánvét költség.

X27 hasítófejsze - XXL

- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott.
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és 

lendítést tesz lehetővé. 
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel.
 Magasság 960 mm
 Hossz: 46 mm
 Szélesség:236 mm
 Súly:2689 g
De a legfontosabb, próbálja ki. Csak akkor vegye meg, ha érzi a 
suhintás mögött rejlő dinamikát és erőt. Ebből nem fog kiesni a 
fej! Ha elakadt, szóljon megmutatom én hogyan csinálom. Ja, és 
még nem kellett élezni! 

Fogyasztói ár: Br. 27 990 Ft  26 900 FTAkciós ár:

WoodXpert™ gallyazókés Xa3

Kisebb ágak levágásához, gyomok és bokrok kivágásához mind a 
kertekben mind pedig az erdőkben.
Kéreg rönkökről való lehántására.
 Magasság 550 mm
 Hossz: 27 mm
 Szélesség:145 mm
 Súly:580 g
Nekem ez vált be a legjobban. Főleg puha fa gallyazásánál 
sokkal gyorsabban lehet vele dolgozni mint fejszével vagy 
ágvágóval. Ez a filmekben látott bozótvágó kés egyik utódja. 
Valamiért ezt irigyelték a legtöbben. Talán előhozza az emberben 
megbúvó nomád rombolási ösztönöket. Könnyű de mégis 
hatékony. Talán minden férfi vágyik valahol egy rohadt nagy 
késre.  
Kiszedi a borokat, csihatagokat, elszáradt ágakat. 

Fogyasztói ár: Br. 14 790 Ft  14 000 FTAkciós ár:

Professzionális fűrész SW-330

Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél
   penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának
  köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül. 
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító 
   Softgrip™ bevonattal
Egyszerűen karbantartható
 Magasság 49 mm
 Hossz: 590 mm
 Szélesség:164 mm
 Súly:265 g
Puha fa esetében 8-10 cm-ig kemény fák esetében 
5-6 cm ig el sem indítom a kis láncfűrészt. Gyorsabb és 
főleg csendesebb. Az ívelt fogak miatt a húzásra kel nagyot haraptatni 
vele. Élezni nem tudom hogyan lehetne, de még
nem kellett. A minőségi szerszámok egyik előnye hogy az alkatrészpótlást 
megoldott. Pengét azért tartaléknak már vettem, de még nem kellett 
felhasználni. Fenyő esetében az enyvet időnként benzinnel lemosom. 
Egyedül a felfüggesztésnél a gyűrű vált le. 
Nekem jobban bevált ez a tokkal, mint a kitolható pengés fűrész. 
Odahaza a legtöbb kerti faápoló munkánál helyettesítheti a láncfűrészt.  

Fogyasztói ár: Br. 19 990 Ft  17 800 FTAkciós ár:

Csavart hasítóék

- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem 
szükséges több éket használni.
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- “Ütéscsillapító” kialakítás
 Magasság 60 mm
 Hossz: 210 mm
 Szélesség:45 mm
 Súly:2230 g
Azért minden csak fejszével nem megy! 
Néha kell ék és kalapács. 
Aki találkozott igazán göcsörtös fával vagy kissé kiszáradt nyárfával, 
vagy platánnal az tudja miről beszélek. 
A csavart kialakítás csökkenti a beszorulást, mert ad egy oldalirányú 
dinamikus feszítőerőt is. 
A kalapács azért legalább 5-10 kg-os legyen!

Fogyasztói ár: Br. 10 990 Ft  9 900 FT Akciós ár:

PowerGearX™fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig. 
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának 
köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
25 év garanciával
 Magasság 30 mm
 Hossz: 850 mm
 Szélesség:255 mm
 Súly:1512 g
A segítők talán ezt a szerszámot használják a legtöbbször nálam. A fáról 
leeresztett ágakról kell a gyallyakat levágni a jobb pakolhatóság miatt. Amit 
ezzel nem lehet levágni, azt általában felvágom kis láncfűrésszel tüzifának. 
A nagy erőkar és a jó penge miatt döbbenetesen könnyű vele dolgozni. És a 
kulcs a „rávágó” szón van. Majd meglátja miért. Ennek az előnyét is használat 
közben tapasztalja meg az ember.  Egy komolyabb veszélyes fa kivágásánál 
nem ritka a 10-12 órás munka. Ekkor már nagyon számít hogy mennyi 
energiát kell az ág aprítására fordítani.     

Fogyasztói ár: Br. 27 990 Ft  26 000 FTAkciós ár:
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PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos 
fejű (M) L74
- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta 
vágást biztosít
- Horgos végű penge
 Magasság 30 mm
 Hossz: 607 mm
 Szélesség:183 mm
 Súly:590 g
Ez volt a legelső termékem a gyártótól. Ez egy jó induló termék de azért 
vannak korlátai az ágátmérőt tekintve. Könnyű túlterhelni. Ma már a nagyobb 
méretű társaival dolgozom. Érdemes kipróbálni és hátha megtetszik. Kisebb 
puhafa ágaknál egyszerűbb vele dolgozni mint a naggyal. További előnye 
hogy külön penge is vásárolható hozzá. ( kb. 5 390 Ft). A nyél nagyon 
strapabíró.        

Fogyasztói ár: Br. 15 990 Ft  15 000 FTAkciós ár:

HASZNÁLATI JÓTANÁCS AZ ÁGVÁGÓKHOZ 

Az ágvágó pengéje egy speciális edzett anyagból készül hogy sokáig 
bírja. Ezért azonban kellően rideg. Ehajlani nemigen fog, viszont 
feszítésre el lehet törni. Miért mondom mindezt: Sokan kezdő 
használók ha első fogásra nem tudják átvágni a gallyat, akkor 
oldalirányban kezdik el feszegetni az ágvágót. A hosszú erőkar nagy 
oldalirányú feszítőerőt generál a pengére ami esetleg eltörhet. 
Ha első vágásra nem sikerült elvágni a gallyat, akkor ki kell nyitni a 
kart, beljebb kell tolni a pengéket és újra kell vágni, vagy 
visszavonulót kell fújni, mert esetleg túl vastag az ág.

Figyelem! 
Mellévágót csak friss gallyakra használjunk! 
A rávágó alkalmas száraz ágak vágására. Azonban itt is kellő 
bölcsességgel járjunk el. A száraz keményfa ág lehet olyan kemény, 
hogy a rávágó is csak szenved. Ilyen esetben használjon baltát.  

PowerGear Teleszkópos ágvágó UPX86

- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m 230°-ban állítható vágási 
szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes 
használatot garantál
- 25 év garanciával
 Magasság 2303 mm
 Hossz: 74 mm
 Szélesség:112 mm
 Súly:1900 g
Ha nincs kéznél a favágó akkor kíváló faápoláshoz nehezen 
hozzáférhető magas ágakhoz. Az állítható szög különösen hasznos 
tulajdonság ha csak az ággal párhuzamos irányban tudok kinyúlni. 
Ágfűrész adapterrel kiegészítve hasznos kerti szerszám.   

Fogyasztói ár: Br. 44 390 Ft  41 000 FTAkciós ár:

Ágfűrész ágvágóhoz (UPX86 és UPX82-höz)

- 8cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz
- 25 év garanciával
 Magasság 470 mm
 Hossz: 70 mm
 Szélesség:80 mm
 Súly:233 g
A rúd végére kell rápattintani. Ha nincs kéznél a favágó akkor kíváló 
faápoláshoz nehezen hozzáférhető magas ágakhoz. Azért 
vigyázzunk, mert hajlékony ágakhoz nem alkalmas, illetve a levágott 
gally kontrolálatlanul igyekszik lefelé.   

Fogyasztói ár: Br. 11 890 Ft  10 500 FTAkciós ár:

IsoCore™ építőipari fejsze, XXL

Hála rezgéscsillapító kialakításának, minimalizálja a szerszám 
használata folyamán felmerülő rezgéseket, ezzel csökkentve a 
sérülések és a kényelmetlen munkavégzés lehetőségeit. 
Ezek a piacvezető rezgéscsillapító rendszerrel kialakított 
szerszámok a rezgések akár 50%-át elnyelik, ami annyit jelent 
a gyakorlatban, hogy nagyobb védelem alá kerül a kéz illetve a 
csukló. Így Önnek mindegy lesz, milyen erősen üt a 
szerszámmal, az biztos, hogy  kisebb lesz a kéz és a csukló 
terhelése.
Az ergonomikusan kialakított markolata igazán kézre valóvá 
teszi az eszközt. A szerszám kialakításakor az optimális 
egyensúly megteremtésére törekedtek, ezzel megvalósítva a 
tökéletes kontrolt az eszköz felett. Ahhoz, hogy egy magas 
minőségű eszközt garantáljanak fogyasztóknak, fontosnak 
tartották, hogy tartós is maradjon a szerszám! 
 Magasság 203 mm
 Hossz: 760 mm
 Szélesség:921 mm
 Súly:5,22 kg
A rönkhasító fejszék újabb generációja. A széles pofa 
egyrészről csökkenti a beszorulás veszélyét ami az 
egyik legkellemetlenebb dolog a fa hasogatáskor. 
Kellő súllya is van a terméknek, ha már biztosan ütünk 
a fára, lehet bele erőt vinni. Azért csak vigyázva az elején, 
hogy a megmaradjon a láb. Ha meg mégis megszorul, akkor 
azért ezt már lehet finoman ütni.          

Fogyasztói ár: Br. 26 990 Ft  25 000 FTAkciós ár:
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