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FRANCIA HORDOZHATÓ ELEKTROMOS SZERSZÁM GYÁRTÓ
KÖZEL 40 ÉVE

az infaco vállalat

1984-ben Daniel DELMAS úr feltalálja a világ első elektromos metszőollóját: az ELECTROCOUP-ot. Létrehozza 
az INFACO vállalatot, egy autentikus értékekkel rendelkező családi vállalkozást.

A Montpellier-ben rendezett SITEVI 1985  kiállításon Daniel DELMAS találmányáért elnyeri a  legjobb 
innováció Aranypálma díját. A kiállítás e 3 napja alatt az INFACO S.A. eladja az első 500 ELECTROCOUP 
készülékét. 

E siker óta „ megfelelni a felhasználó vevő elvárásainak” lett az INFACO mottója, és napról napra 
arra törekszik, hogy fejlessze az ELECTROCOUP-ot, hogy továbbra is megőrizze a  szőlészetben, 
olajbogyó-termesztésben, erdészetben és a zöldterületeken dolgozó professzionális ügyfeleit.

A több mint 40 alatt az INFACO több mint 400 000 metszőollót gyártott és értékesített, az 
F3020 a 9. generáció.

Az INFACO mára nemzetközi vállalat lett, amely szerszámait több mint negyvenöt országban 
forgalmazza az egész világon. 

Jelenleg Davy DELMAS vezeti a  vállalatot, több mint 120  munkavállalóval Cahuzac 
sur Vère-ben, Franciaország délnyugati részén (81 – Tarn), akit még mindig ugyanaz 
a vállalkozói szenvedély, és az apáról fiára szálló családi értékrend vezérel. 

Franciaország



F3020: az Electrocoup metszőollók 9. generációja 
Vállalati kultúránk középpontjában az innováció 

Az INFACO az elmúlt közel 40  évben mindig a  szakterületének, vagyis a  professzionális hordozható elektromos 
szerszámoknak úttörője volt. 

A vállalt, a saját tervezőirodáján keresztül mind egyre többet fektet be az innovációba, hogy magas minőségű termékeket 
tudjon ajánlani. A belső csapatok valódi célja a professzionális hordozható elektromos metszőollók piacvezető szerepének 
megtartása. Ez a  befektetés lehetővé tette az ELECTROCOUP metszőollók 9. generációjának kifejlesztését és egy 
megbízható és csúcstechnológiás eszköz kínálatát.

1984 electrocoup

1987 electrocoup 2

1989 electrocoup plus

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Az innováció motorja: a szenvedély 

Daniel DELMAS úr azzal a  céllal alapította 
meg 1984-ben az INFACO-t, hogy innovatív 
megoldásokat találjon a metszés szakemberei 
számára. A jól elvégzett munkára és 
a világszerte elismert ügyfél-elégedettségre való 
törekvés alapozták meg a vállalat hírnevét. Azóta 
a  csapataink napi szinten azon dolgoznak, hogy 
fenntartsák ezeket az értékeket, így lehetővé téve, 
hogy Daniel DELMAS úr által indított szenvedély az idők 
során fennmaradjon, szem előtt tartva ezt az egyszerű 
gondolatot: az Ön igényeinek kielégítése. 

2022
F3020



F3020: Az új referencia
Az F3020  elektromos metszőolló az F3015  méltó utódjaként jelenik meg. Több, mint 6  évnyi 
kutatás, tesztelés és fejlesztés után az INFACO büszkén kínálja legújabb metszőolló modelljét. 
Igazi technológiai esszenciaként az F3020  az F3015  nagy hírnevű technikai alapját veszi át, 
amihez számos újítást ad hozzá, lehetővé téve, hogy az ügyfeleink mindig a piacon elérhető 
legjobb eszközt használhassák. 

Az F3015-nél is hatékonyabb F3020  nagyobb vágási sebességet és növelt 
munkakényelmet kínál. 

A korábbi generációknál könnyebb, erősebb, kompaktabb és könnyebben 
irányítható, az F3020 ismét bemutatja a márka törekvését arra, hogy a lehető 
legtöbb igényt kielégítsen.

A fejlett technológiákban gazdag metszőollót egy opcionális Blootooth® 
dobozon keresztül még „csatlakoztatni” is lehet. Ez az új rendszer lehetővé 
teszi nagy pontosságú információk továbbítását, hogy az elvégzett 
metszési munka mindig hatékonyabb legyen. 

Az új INFACO® alkalmazással társított csatlakozási opció annak 
lehetőségét kínálja, hogy beállítások sokasága (félig nyitott helyzet, 
a  kések átfedése, az új Soft üzemmód sebességének beállítása, 
stb.) közvetlenül okostelefonról elvégezhető legyen, de 
a készülék használata során gyűjtött adatok fejlett beolvasását 
és elemzését is lehetővé teszi. 

ALUMÍNIUM TEST 
Az alumínium test, amely 

a metszőolló összes 
egységét rögzítő fő része 

(a repülőgépgyártásban 
használt különleges 

ötvözet),
 ÉLETHOSSZIG TARTÓ 

GARANCIÁT ÉLVEZ.



erősségei

 Kompakt és könnyű 

 Hatékony és Irányítható

 Nagy vágási kapacitás

 Gyors és Erős

 Ergonomikus és formatervezett

 Technológiai és Csatlakoztatott

 DSES vezeték nélküli eszköz alapkivitelben



2 működési mód

Szabja személyre eszközét a saját szájíze szerint! 

SOFT MŰKÖDÉSI MÓD
A penge fokozatos haladása enyhén csökkentett sebességgel

Az F3020 eszközön új működési mód tűnik fel: a „Soft” 
mód. Ez különösen azok számára alkalmas, akik a metszési 
szakmát tanulják, vagy azoknak a felhasználóknak, akik 
előnyben részesítik a szerszámvezetés rugalmasságát 
a hatásfokkal (F3015 sebesség) szemben.

STANDARD MŰKÖDÉSI MÓD
A penge fokozatos haladása teljes sebességgel

Ami a „Standard” módot illeti, ez az elektromos 
szerszámok használatában gyakorlattal rendelkező 
felhasználók számára alkalmas, akik ki 
akarják használni a  teljes vágási sebességet 
(F3020  sebesség: +15% az F3015-éhez 
képest).

A FÉLIG NYITOTT HELYZET
ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSA 
Válasszon a metszési szokásainak 
megfelelő félig nyitott helyzetet.

10 helyzet, amelyet saját maga 
egyszerűen beprogramozhat 
az ideális félig nyitott helyzet 
eléréséhez.

A KÉSEK ÁTFEDÉSÉNEK 
ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSA
Hosszabbítsa meg a kések életét 
az átfedést elektronikusan kezelő 
rendszernek köszönhetően.

10 helyzet, amelyeket saját maga 
egyszerűen beprogramozhat a 
kések ideális átfedéséhez.



LÍTIUM-ion akkumulátor
Ultra könnyű és Kompakt

Az F3020  új kobalt lítium-ion akkumulátorának 
súlya csupán 698  g szemben az előző generáció 
810 grammjával. Jelenlegi feszültsége 36 Volt (szemben 
a régi F3015 modell 48 Voltjával). Az F3020 metszőolló 
továbbra is kompatibilis a 36 V és a 48 V feszültségekkel.

Letisztult kialakításának és kis helyigényének 
köszönhetően egy nagyszerű napot tölthet a metszéssel, 
újratöltés nélkül. A sokoldalú hordozórendszerének 
köszönhetően az F3020 akkumulátora könnyen zsebbe 
csúsztatható vagy övre csíptethető, így gyorsan feledésbe 
merül a metszési munkafolyamat alatt. 

Jellemzők

• LÍTIUM akkumulátor 107 Wh 

• Súly: 698 g

• Működési idő teljes munkanap 8 óra*

• Akkumulátor beépített elektronikus kezelési 
és akkumulátor védő rendszerrel (BMS)

• Nagy kapacitású LÍTIUM cellák

• POWERTOOLS akkumulátor technológia 

• „Nagy teljesítmény” típusú cellák „ Long Life” intelligencia 

* Használattól és a tárolási körülményektől függően

Készülékeink minden jellemzőjét tájékoztató jelleggel adtuk meg, semmi esetre sem garantált 
értékek, és változhatnak.

INFACO exkluzivitás
Jótállási feltételeket lásd a 

használati útmutatóban.



Akkumulátor mellény F3020

Az F3020 mellényt úgy tervezték, hogy soha nem 
látott kényelmet nyújtson, rendkívül ergonomikus 
és egyszerű a használata. 

A mellényen okosan vállig átvezetett 
(karpánttal) új egyenes kábel rendszernek 
köszönhetően a mellény észrevétlen marad.

Élvezze még jobban az F3020  metszőolló 
könnyedségét, és dolgozzon egész nap 
kellemetlenségek nélkül. 

4 KÜLÖNBÖZŐ HORDÁSI MÓD

Az akkumulátor hordozása
4 különböző módon történhet: 

• A mellényen, mandzsettákkal

• Az övön (levehető mandzsetták nélkül)

• A nadrág övtartó-csipesszel

• Közvetlenül zsebben, kis méretének 
köszönhetően

Az övet úgy tervezték, hogy 
optimális legyen a  levegő 
áramlása, így jelentősen 
csökkenti az izzadás hatást. 
A mellény pántjainak nagyon 
kis felülete szintén csökkenti 
a háton az izzadást.

ÚJ KARPÁNT:
Gyors kioldású, könnyen 
használható új mandzsetta



Nagyon hasznos, elkíséri 
egész munkanapja során.

Az elülső zseb ideális, hogy 
az okostelefon mindig kéznél 

legyen. 

A nagy központi, cipzárral 
záródó zseb biztosítja 

a tartozékok (élezőkő, élező, 
stb.) biztonságos tárolását.

Új
Metszőolló tartó:

• Kis helyigény

• Biztonságos

• Könnyen használható

Csupán két mozdulattal 
a vágófej védve van és tokjába 
tehető, abban tárolható.

Tartozéktáska
levehető 

Kapható a Standard és a Medium fejhez.



Gyors töltés: 2 h
Az F3020  akkumulátortöltőjét, az F3015  intelligens 
automatikus töltőjének büszke örököseként, könnyű 
csatlakoztatni.

Többé már nem kell az akkumulátort 
kivenni a mellényből: 
Praktikus okokból, a  használatot egyszerűsítendő, 
a töltés már egy olyan kábelen keresztül történik, amely 
közvetlenül köti össze a töltőt az akkumulátorral.

Az F3020  Lithium-ion akkumulátortöltő 1,5  óra alatt 
90%-os töltést tesz lehetővé. Ami a teljes töltést illeti, 
2 órát vesz igénybe (a cellák kiegyensúlyozásával együtt).

Az akkumulátor téli tárolási funkciója
„Long Life” téli tárolási mód: Lehetővé teszi az 
akkumulátor hosszan tartó tárolási állapotba helyezését 
és élettartamának optimalizálását.

Nincs többé szükség a két szezon közötti feltöltésekre. 
Csupán meg kell nyomni a téli tárolási gombot a metszési 
szezon végén, hagyni néhány óráig a  töltőt, hogy 
tegye a dolgát, majd eltenni a készüléket a bőröndjébe 
a következő szezonig.

3  teljes szezonra terjedő jó-
tállás (1 szezon alap jótállás 
+ 2  szezon kiterjesztett jó-
tállás), amennyiben az áta-
lánydíjas 2  első átvizsgálást 
elvégeztetik.

A jótállás kiterjesztése az 
F3020* egység minden al-
katrészére vonatkozik, ide-
értve a  motort, reduktort, 
elektronikát, akkumulátort 
és töltőt.

Készülékeink minden jellemzőjét tájékoztató jelleggel adtuk meg, semmi esetre sem garantált értékek, és változhatnak. *Kopó alkatrészeken kívül.

Műszaki adatok 

F3020 standard F3020 Medium F3020 Maxi
Súly 708 g 835 g 1 165 g

Kés nyílás 60 mm 70 mm 100 mm

Vágási teljesítmény 40 mm 45 mm 55 mm

Részleges nyitás funkció Igen (kapcsoló)

Állítható részleges nyitás Igen

A kések fedése állítható Igen

A kés előrehaladása Fokozatos

Használati mód Standard vagy Soft

ON/OFF kapcsoló a készüléken Igen

Akkumulátor töltöttségi szintjének sávos kijelzője Igen

Alumínium készülékszerkezet Igen

Vágásgátló biztonsági rendszer Igen (DSES vezeték nélküli eszköz alapkivitelben)

„Beállítások” gomb DSES rendszer aktiválása/deaktiválása

Akkumulátor L100B
Súly 698 g

Az egyenes kábel súlya (g) 122 g

Adaptálható jobbkezes / balkezes használatra Igen

Az akkumulátor átlagos működési ideje 8 óra a használattól függően

Teljes feltöltési idő 2 óra (90%-os töltöttség 1,5 óra alatt)

Névleges feszültség 36 V

A töltő feszültsége 110 V / 230 V – 50/60 Hz

Az akkumulátor téli tárolási funkciója Igen

Jótállás 12 hónap (Hajtómű 3 év, alumínium testre élethosszig tartó jótállás)

Automata töltő
intelligens



Kiegészítő Elektronikus 
Biztonsági Eszköz:  dses

Vezeték nélküli DSES/ 
Vezetékes DSES

A biztonság mindig alapvető fontosságú volt az 
INFACO számára. Az 1990-es évek óta igazi úttörőként 
folyamatosan befektet a felhasználó-ügyfelek érdekében 
a  vágásmentes megoldásokat célzó kutatásokba. 
Jelentős forrásokat fordít kutatásra és fejlesztésre, 
hogy elérhető, egyre biztonságosabb és innovatívabb 
megoldásokat kínáljon.

EMLÉKEZTETŐ:
Az INFACO vezetőképes kesztyű viselete erősen ajánlott 
a következő célokból:

• A biztonsági rendszer vezetőképességének növelése.

• Hogy a reaktivitás egyenletes legyen a kéz teljes felületén.

• Csökkentse a  nedves fán és/vagy túl közel a  talajhoz 
a nem kívánt kiváltó okokat.

Innentől az ELECTROCOUP 
F3020  készülékkel egy új lépést 

tettünk. Minden metszőollónk 
„alapfelszereltségként” vezeték 

nélküli DSES funkcióval van 
felszerelve: Vezeték nélküli Kiegészítő 

Elektronikus Biztonsági Eszköz. 

Ez az új vezeték nélküli biztonsági rendszer 
egy elektromos vezető kioldó kapcsolóból áll, 

amely biztosítja a felhasználó teste és a metszőolló 
elektronikus rendszere közötti kapcsolatot (INFACO 

szabadalom). 

Amint a  vágófej érintkezésbe lép az ellenkező kézzel 
(csupasz vagy kesztyűs), a metszőolló késének újranyitása 

azonnal aktiválódik: így elkerülhető a baleset! 

A vezeték nélküli DSES rendszer közvetlen bőrkontaktusok 
keresztül működik. Tudvalevő, hogy minden ember egy rá jellemző 

vezetőképességgel bír. Ugyanakkor a  magas vezetőképesség 
biztosítása érdekében javasolt az INFACO vezetőképes biztonsági 

kesztyűk használata. Ezek felerősítik a  jelet és nagyobb biztonságot 
nyújtanak (lásd a használati útmutató ajánlásait).

Fontos: Ha a hideg ellen védő kesztyűt szeretne viselni, a rendszer 
használatához INFACO vezetőképes kesztyűk használata szükséges.

A vezeték nélküli DSES rendszer ugyanakkor nedves fán, növényi nedven vagy 
a talajhoz közeli munkák során nem kívánatos újranyitást okozhat. A kalibrálással 

társított vezetőképes biztonsági kesztyű viselése korlátozhatja ezt a jelenséget.

VEZETÉK NÉLKÜLI DSES 
Alapkivitelben

innováció
vezetőképes

ravasz

„Beállítások” gomb: 
DSES bekapcsolása/kikapcsolása
• rövid idejű lenyomás: kikapcsolás egyetlen vágásra
• hosszan tartó lenyomás 10 sec: tartós kikapcsolás



VEZETÉKES DSES: Opcionális
A vezeték nélküli rendszerrel ellentétben a „vezetékes” DSES opció működtetéséhez feltétlenül szükséges az INFACO 
vezetőképes biztonsági kesztyű viselése. A kesztyű egy speciális „vezetékes DSES F3020” tápkábelhez csatlakozik.

Amint a vágófej érintkezésbe lép a vezetőképes kesztyűvel, a metszőolló késének újranyitása azonnal aktiválódik: így 
elkerülhető a baleset!

A vezetékes DSES eszköz a felhasználó védelme mellett csökkenti a nedves fa, növénynedv vagy a talaj közelsége miatti 
lehetséges véletlenszerű újranyitások számát.

EMLÉKEZTETŐ:

A kesztyűt hideg, tiszta, 
mosószermentes vízzel kézzel 
mossa ki legalább hetente 
egyszer.



Csatlakozó doboz: opcionális

A csatlakoztathatóság terén elért legutóbbi újításoknak köszönhetően az F3020 metszőolló egy opcionális kiegészítő 
Blootooth® doboz segítségével „csatlakoztatható”. 

Csatlakoztassa készülékét közvetlenül az Android és iOS alapon is elérhető INFACO® alkalmazáshoz, és tekintse át 
a gépparkjának teljes statisztikáját. Kövesse nyomon a területein folyó munkák előrehaladását közvetlenül, egy erre 
a célra létrehozott internetes platformon, és kezelje egyszerűen az összes elektronikus beállítást.

A metszőollójával kapcsolatos minden műveletet megtalálhat közvetlenül az alkalmazásban: tekintse meg a garancia 
állapotát, tekintse meg a metszőollója megfelelő használatáról és karbantartásáról szóló videókat, és kezelje néhány 
ujjnyomással az eszközparkját.

A CSATLAKOZÓ DOBOZ (opcionális) / INFACO ALKALMAZÁS (ingyenes)*:

• A metszőolló beállítása

• Használatra vonatkozó statisztikai adatok

• Eszközpark kezelése

• Vevőszolgálat / Segítség / Oktatóvideók

• A nyilvántartásba vett pontok (PAD) kezelése

• A metszési munkálatok előrehaladásának kezelése
(okostelefonos helymeghatározáson keresztül)

Alkalmazás és doboz 2022 őszétől elérhető (iOS és Android)



STANDARD

Maxi

Medium

Kittek: Sokoldalúság, 3 szerszám az 1-ben
Elődeihez hasonlóan az F3020 is lehetővé teszi, hogy saját maga cserélje a vágófejet az elvégezni kívánt munka szerint. 

A szerszám sokoldalúsága, hála a Medium és Maxi kitteknek, valódi ütőkártyát jelent. Nagyon könnyen, csupán 5 perc alatt átalakít-
ható más, egyszeri vagy állandó metszési alkalmazásokhoz.

Büszkén kínáljuk a világon egyedülálló metszőollókat, amelyek 3 cserélhető fejjel, állítható részleges nyitással és DSES biztonsági rend-
szerrel rendelkeznek.

Az F3020 gyárilag elérhető Standard vagy Medium változatban.

Változtassa egyszerűen saját maga, igényeitől függően a vágófejet.

kit Standard Ø 40 mm

Ideális szőlő metszéséhez és alkalmas met-
szésre a fatermesztésben. 

Ez a kitt a legjobb kompromisszum a vágási 
gyorsaság és teljesítmény között.

kit max Ø 55 mm

Ideális a  szőlő visszametszéséhez és 
a gyümölcsfák feldolgozásához.

Az egy darabból álló vágófejnek köszönhe-
tően előző kittekhez képest könnyebb. 

Nélkülözhetetlen eszköz az erdei gallyazásnál 
és minden zöldterületi munkánál.

A maxi kitt páratlan vágási kapacitást kínál 
az F3020 készüléknek.

kit medium Ø 45 mm

Növelje a  készülék vágási kapacitását a  ki-
fejezetten fatermesztésre, erdészetre és 
zöldterületekre kifejlesztett Médium kittnek 
köszönhetően. 

Ez a  kitt nagyobb vágási kapacitást nyújt, 
ugyanakkor megtartja a  használathoz 
megfelelő sebességet.



Hivatkozás
Hosszabbítószár 

mérete
(metszőollóval együtt)

Fix
Teleszkó-

pos

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m - 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m - 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m - 4,00 m X X

TALÁLJA MEG AZ ÖNNEK MEGFELELŐ
HOSSZABBÍTÓSZÁRAT:

Referencia a
magasban végzett munkákhoz: 

az F3020 hosszabbítószár

Soha nem volt még ilyen egyszerű a  magasban való 
munkavégzés. 

Az INFACO tervezőmérnökei teljes mértékben forradal-
masították a hosszabbítószár rendszert, hogy innovatív 
és ergonomikus megoldást kínáljanak.

Egyszerűen csak csíptesse fel az F3020  metszőollóját 
a hosszabbítószár végére, és az akkumulátort az ellen-
kező végére: ennyi, a szerszáma használatra készen áll. 
Felejtse el a régi kábeleket, és működtesse a hosz-
szabbítószár végén lévő készülékét a csúsztatható 
markolatba épített vezeték nélküli Blootooth® ki-
oldó rendszer segítségével, amely a könnyű használatot 
szolgáltja.

Használja ki a  súlyelosztásnak köszönhető optimális 
egyensúlyt, valamint az időjárási viszonyoktól védett ak-
kumulátor-biztonságot. 

A felhasználók értékelni fogják sokoldalúságát, akár 
nagy vágásoknál, akár a magasban végzett munkáknál.

CSÚSZTATHATÓ MARKOLAT:

BLUETOOTH® TECHNOLÓGIA  
segítségével vezérelt metszőolló 

TÁVOLI 
AKKUMULÁTOR
(hálózati kábellel)

BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOR
(hálózati kábel nélkül)



 Elektromos élező
ÉLEZZE MEG KÉSEIT REKORDIDŐ ALATT

Az INFACO elektromos élezőnek köszönhetően 
könnyedén és rekord idő alatt tarthatja meg 
vágófejének élét. 

Az éles vágófej csökkenti a  vágás motorra és annak 
szerkezetére ható erejét ezzel védve a szerszámát.

Az A48v3  elektromos élező, 3  csatlakozó aljzatával 
kompatibilis az ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 és 
F3020 akkumulátorokkal. 

Jelentős időmegtakarítást tesz lehetővé a mindennapos 
élezésnél. Az A48V3 élezővel optimalizálja maximálisan 
késeit, hogy minél jobb teljesítményt érjen el 
metszőollójával.

Ez az élező csatlakoztatható az akkumulátorra, 
hogy közvetlenül a munkavégzés helyén élezhesse 
meg metszőollóját.

Új karbid fenő
INFACO

Legyen egyenes a vágófeje:

Az INFACO volfrám-karbid fenője segít megtartani 
a  vágófej élét. Az éles kés a  tökéletes vágás 
biztosítéka és csökkenti a  fa betegségeinek 
terjedésének kockázatát. 

Az ajánlott napi 2 élezést kiegészítendő tanácsoljuk 
az új INFACO karbid fenő használatát. 

Ez utóbbi óránkénti használatával fenntartható 
a kés élének vonalát. Vágásai csak még szebbek 
lesznek tőle!

A JÓ ÉLEZÉS ÉRDEKÉBEN: 

 Élezzen naponta kétszer 

 élezőkővel vagy elektromos élezővel

  Fenjen óránként egyszer

 az INFACO karbid fenővel

Bemutató
videó

MADE IN FRANCE



Minősített francia termék
„Origine France Garantie”.

Az „Origine France Garantie” címke lehetővé teszi 
elsősorban, hogy a vállalat büszkén hirdesse a helyi szereplők 
iránti elkötelezettségét, és így biztosítson a  fogyasztóknak 
magas minőségű, a francia szakértelmet tiszteletben tartó, 
megbecsült terméket. Az ilyen címke megszerzése minőségi 
garanciát jelent, amely lehetővé teszi a  teljes nyomon 
követhetőséget a  főként Franciaországban gyártandó 
alkatrészek kiválasztásától a  termék tervezéséig és végső 
gyártásáig.

Az INFACO metszőollókat 100%-ban 
Franciaországban, a Tarn megyei (81) Cahuzac 
sur Vère településen tervezik és gyártják. 

A minőségi szerszámok gyártása és a franciaországi 
gyártás fejlesztése az INFACO célja az 1984-es 
alapítása óta.

A minőség és a  megbízhatóság mindig is 
a  gondolataink középpontjában álltak. A 
tervezéstől az értékesítésig, a  gyártáson át az 
értékesítés utáni szolgáltatásig elkötelezettek 
vagyunk amellett, hogy a  felhasználónak kiváló 
terméket és szolgáltatást nyújtsunk, amely tükrözi 
erős emberi értékeinket.

Alázattal viseljük ezt a  címkét, amely a  vállalat 
büszkesége és a  szakértelem tükörképe, amelyet 
az évek során állandósítottunk, mindig azzal 
a  céllal, hogy tanúsított, minőségi termékeket 
kínálva kielégítsük felhasználóinkat.  

A PROFESSZIONÁLIS 
ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS GARANCIÁJA

Az INFACO vállalt kitűnő szintű értékesítés utáni szolgáltatást szeretne biztosítani 
világszerte minden felhasználónak. 

Ezért már a  kaland kezdetén Daniel DELMAS úr létrehozott egy mobil műszaki-
kereskedelmi csapatot. 

Ennek a csapatnak az a feladata, hogy egész évben műszaki továbbképzést nyújtson 
az INFACO forgalmazási hálózatnak a  világon. Ezáltal a  felhasználó gyors és 
professzionális értékesítés utáni szolgáltatásban részesülhet a közelben.

Az INFACO értékesítés utáni szolgáltatásának hatékonyságát több mint 
40 éve bizonyítja. 

 KARBANTARTÁS
Két szezon között az INFACO a végzett éves átvizsgálást kínál.

Pontos karbantartási és felújítási eljárás minden készüléknél, amelyet 
közvetlenül a gyártó végez el.. 

Így a  különböző osztályaink évente több tízezer felülvizsgálatot 
kezelnek. 

Az összes felhasználók körében nagyon népszerű átvizsgálással 
elérhető a  működőképes, az új metszési szezon kezdetére 
készen álló metszőolló, teljes egyszerűséggel.



Forgalmazó hálózatunk 

Forgalmazói hálózatunk a  rendelkezésre áll az INFACO szerszámokkal kapcsolatos minden 
információval. 

Műszaki-kereskedelmi csapatunk folyamatos képzést biztosít a hálózat számára, hogy minél jobban 
megfeleljenek az Önök elvárásainak.

Azáltal, hogy INFACO felhasználóvá vált, Ön egy minőségi szerszámhoz jutott, de 
a hivatalos forgalmazón keresztül egy helyi műszaki segítséghez is. Ez a támogatás fontos 
az INFACO számára és nagyon népszerű a márka valamennyi használója körében.

Ezen felül egy „Ügyfél Támogatás” egység is közvetlenül elérhető az INFACO vállaltnál, amely egész 
évben elérhető, és egyszerű telefonhívással választ ad minden kérdésre. 

Az INFACO cég szoros együttműködésben dolgozik hivatalos forgalmazó hálózatával. Valamennyi 
forgalmazónk fontos szerepet játszik a  vevők általános elégedettségében. Akár felhasználási, 
értékesítési, termékmegjelenítési vagy műszaki segítségre van szükség, a forgalmazók nyújtják 
az INFACO szolgáltatást.

VILÁGSZERTE

KÖZEL 50 ORSZÁGBAN



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès – BP2

81 140 Cahuzac sur Vère – Franciaország
Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49
E-mail: contact@infaco.fr
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Az Ön forgalmazója


