ΣΕΙΡΑ JILERRA GARDEN...

ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ/ROUND POINT SHOVEL WITH HANDLE

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TIMH
20.1637.1974
6
38.9
Φτυάρι στρογγυλό με μεταλλικό στυλεό
20.1637.1973
6
38.9
Φτυάρι στρογγυλό με carbon στυλεό
Ειδικά χαρακτηριστικά:
Υψηλής ποιότητας προϊόντα κατασκευασμένα από
μέταλλο ή ανθρακοχάλυβα (carbon)
Στρογγυλεμένη & σκληρή λεπίδα,
προσφέρει απόδοση στην εργασία & μακροχρόνια χρήση
Κατάλληλο μήκος άξονα με εργονομική λαβή,
ελαχιστοποιεί τις εντάσεις στην πλάτη & τους ώμους
Επικάλυψη χειρολαβής με εύκαμπτο υλικό,
προσφέρει εύκολο & άνετο χειρισμό

Μεταλλικός στυλεός
Ύψος: 1.24 m
Πλάτος κεφαλής: 23 cm

Carbon στυλεός
Ύψος: 1.09 m
Πλάτος κεφαλής: 21.5 cm

ΠΙΡΟΥΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ/GARDEN FORK WITH HANDLE

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TIMH
20.1637.1972
6
38.9
Πιρούνα τετραπλή αμερικάνικου τύπου
Υψηλής ποιότητας προϊόν
Κεφαλή μεγάλης αντοχής,
προσφέρει απόδοση στην εργασία & μακροχρόνια χρήση
Κατάλληλο μήκος άξονα με εργονομική λαβή,
ελαχιστοποιεί τις εντάσεις στην πλάτη & τους ώμους
Επικάλυψη χειρολαβής με εύκαμπτο υλικό,
προσφέρει εύκολο & άνετο χειρισμό

Μεταλλικός στυλεός
Ύψος: 1.20 m
Πλάτος κεφαλής: 17 cm

ΣΕΙΡΑ JILERRA GARDEN...

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ WORTH /FOLDING GARDEN SAW WORTH

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

TIMH

20.1637.1975
5
19.9
Υψηλής ποιότητας πριόνι με λεπίδα από ατσάλι
Δόντια λεπίδας τριών ακμών
Σκληρή χρωμιωμένη επιφάνεια ABS/TPR
Εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση
Ασφάλεια κλεισίματος

Χαρακτηριστικά
Μήκος λάμας: 26.5 cm
Συνολικό μήκος: 56 cm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ WORTH/HEDGE SHEARS WORTH

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

TIMH

20.1637.1979

5

26.9

Λεπίδα με δόντια
Μήκος λεπίδας: 20.5 cm
Συνολικό μήκος: 54.5 cm

Ψαλίδι μπορντούρας WORTH με δόντια
20.1637.1978

5

26.9

Ψαλίδι μπορντούρας WORTH λείο
20.1637.1977

5

26.9

Ψαλίδι μπορντούρας WORTH κυματιστό

Χαρακτηριστικά
Ψαλίδια μπορντούρας STANDARD-TEFLON
Λεπίδες από ατσάλι και επικάλυψη τεφλόν
Ρυθμιζόμενη ένταση λεπίδας
Ασφάλεια κλεισίματος
για λιγότερους κραδασμούς
Οβάλ σωλήνας λαβής αλουμινίου με χειρολαβή TPR
για σταθερό κράτημα λαβής που δεν ιδρώνει στο χέρι
Ιδανικό για πολύωρη & ξεκούραστη χρήση
Λεπίδα λεία
Μήκος λεπίδας: 20.5 cm
Συνολικό μήκος: 54.5 cm

Λεπίδα κυματιστή
Μήκος λεπίδας: 20.5 cm
Συνολικό μήκος: 54.5 cm

ΣΕΙΡΑ JILERRA GARDEN...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ / METALLIC LEAF RAKE
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TIMH
20.1637.1980
5
3.6
Μεταλλική τσουγκράνα χωρίς στυλεό
Ιδανική για συλλογή φύλλων από το γκαζόν
Δόντια εύκαμπτα & γερά για ανάλογη
προσαρμογή στο έδαφος κατά τη χρήση
Προσαρμόζεται εύκολα σε ξύλινη λαβή
Διαστάσεις
Πλάτος κεφαλής: 40 cm
Ύψος κεφαλής: 40 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TIMH
20.1637.1976
5
7.5
Μεταλλική τσουγκράνα ρυθμιζόμενης κεφαλής με στυλεό
Ιδανική για συλλογή φύλλων από το γκαζόν
Ρυθμιζόμενο πλάτος κεφαλής
Εύκολη ρύθμιση με εργονομική λαβή ενισχυμένου πλαστικού
Μταβαλλόμενο ύψος τσουγκράνας,
ανάλογα με το πλάτος κεφαλής
Ενισχυμένη άκρη με πλαστική επένδυση
για ξεκούραστη χρήση
Ρυθμίσεις
Πλάτος κεφαλής: 19 cm- 55 cm
Ύψος τσουγκράνας: 1.22 m – 1.56 m

Χάρη στην π ολυετή της π είρα, την
τεχνογνωσία, την υπ ευθυνότητα, και την
αξιοπ ιστία της στην αγορά, η LefasAgri Co.
είναι γνωστή σε όλη τον ελλαδικό χώρο σαν
μία απ ό τις π ιο εξειδικευμένες εταιρίες στον
αγροτικό τομέα.
Στόχος στην π ροσπ άθειά μας είναι να
π ροσφέρουμε υψ ηλή π οιότητα π ροϊόντων
σε συνδυασμό με χαμηλές τιμές αλλά και
άρτια εξυπ ηρέτηση των π ελατών μας.
Έ χουμε την δυνατότητα να διαθέσουμε στην
ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό μια
μεγάλη π οικιλία π ροϊόντων.
info@lefasagri.gr
Skype Id: lefasagri
wwwlefasagri.gr
Cell: +30 6941600311, 6947434003
+30 6944982159, 6944445204

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.

www.lefasagri.gr

