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Комплект ножици за ашладисване-присаждане-облагородяване Artitec AR002

Ножица за ашладисване Arti Tec 4T/ облагородяване с три ножа INN3T
 Специална ножица за облагородяване от висококачествена закалена стомана и здрава пластмаса от
фибростъкло;
Ръчна допълваща ножица за ашладисване и създаване на разрези;
Изрязване на SLOT(V разрез), OMEGA(омега разрез), BUD(разрез на пъпки) - присаждане;
Този вид разрез гарантира до 90% прихващане на калема;
Изключителни клещи за професионалисти, майстори, градинари, любители и хора, които обичат градината си;
Изцяло разглобяемо тяло, лесна смяна на ножовете и направа на разрезите;

Приложение: 
- За присаждане на растения, овощни дървета, рози и декоративни растения;
- Облагородяването е традиционна форма на изкуствено безполово размножаване на дървесни растения,
обикновено при рози и плодове;
- Целта на облагородяването е да се комбинират различни части на отделни растения и така да се получат
разновидности на различни растения в едно;
- Направете разреза с помоща на ОМЕГА или V-разрез на две различни клонки. Вземете различните части и ги
съединете. Ще видите как пасват идеално. По принцип раната е затворена, намажете със студен восък за дърво
или средство за затваряне на рани. Сега трябва да дадете на природата малко време и след това да очаквате
резултат.

Материал:
- Пластмаса: Riblene LDPE, Akulon-K224
- Желязо: s 235 jr
- Пружина: горещо закалена FOSF, 1:50мм HD class
- Режещи остриета: закалена стомана С67
- Крепежи(винтове): TC Iron srews Z.B. CR VI FREE
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- Поцинковане: Fe/Zn 7 II

Характеристики:
- удобна и лесна за употреба за лява и дясна ръка;
- Max дебелина на рязане(клонка): 18-20 мм;
- Размери на ножицата в затворено положение: 60х230х26 мм
- Размери на ножицата в отворено положение: 60х230х130 мм
- остриета за ашладисване: slot, omega, bud;
- цвят: оранж
Тегло: 0.350кг

Ножица за ашладисване / облагородяване с два ножа Arti Tec PROFI INNCOMPL

Специална ножица за ашладисване изработена от висококачествена закалена стомана и фибергласова
пластмаса;
Ръчна допълваща ножица за направа на разрези на короната на дръвчета с максимална дебелина 25-40мм, с
помоща на която могат да се присадят външни разрези V или Omega;
Присаждането в короната на по-малките клонки става с комбинация на другата ножица за ашладисване INN3T;
Този вид разрез гарантира до 90% прихващане на калема;
Изцяло разглобяемо тяло и лесна смяна на ножовете;

Материал:
- Пластмаса: Riblene LDPE, Akulon-K224
- Желязо: s 235 jr
- Пружина: горещо закалена FOSF, 1:50мм HD class
- Режещи остриета: закалена стомана С67
- Крепежи(винтове): TC Iron srews Z.B. CR VI FREE
- Поцинковане: Fe/Zn 7 II

Характеристики:
- удобна и лесна за употреба с две ръце;
- Max дебелина на рязане(клонка): 25-40 мм;
- Размери на ножицата в затворено положение: 65х180х90 мм
- Размери на ножицата в отворено положение: 65х180х245 мм
- остриета за ашладисване: slot(V разрез), omega(Омега разрез);
- цвят: оранж
Тегло: 0.345 кг

Производител: ARTI TEC di Cavallini M. & C.S.n. - Италия
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