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" Fruit and flower shears 0,11                      16عددkg                   8mm                           191mm                   294350              1/2-7   قیچى میوه چین

مخصوص برداشت میوه ها (قابلیت استفاده در برداشت انگور و مرکبات هرس بونساى)
تیغه از جنس فوالد

دسته فوالد کروم اندود با روکش وینیل
قفل حلقه اى از جنس چرم

فنر سیمى از جنس فوالد

" Fruit and flower shears 0,11                      16عددkg                   8mm                           191mm                   295350              1/2-7   قیچى میوه چین

مخصوص برداشت میوه ها (قابلیت استفاده در برداشت انگور و مرکبات هرس بونساى)
تیغه از جنس فوالد

دسته فوالد کروم اندود با روکش وینیل
قفل حلقه اى از جنس چرم

فنر سیمى از جنس فوالد
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Bypass pruner8 "   قیچى باغبانى هرس             0,18kg                      12mm                          204mm                   285140                           16 عدد

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن با روکش تفلون
PVC دسته آلومینیومى فورج شده با روکش

قفل انگشتى از جنس فوالد
فنر صفحه اى از جنس فوالد

Bypass pruner8 "     قیچى باغبانى هرس            0,26kg                     12mm                           204mm                  230140                            14 عدد

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن با روکش تفلون
PVC دسته آلومینیومى فورج شده با روکش

قفل انگشتى از جنس فوالد
فنر صفحه اى از جنس فوالد
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Bypass pruner8-1/2 "   قیچى باغبانى هرس            0,23kg                      12mm                          216mm                   231150                           16 عدد

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن با روکش تفلون
PVC دسته آلومینیومى فورج شده با روکش

قفل انگشتى از جنس فوالد
فنر صفحه اى از جنس فوالد

Fruit and flower bypass shears7 "     قیچى باغبانى هرس             0,11kg                      12mm                        178mm                  293150                           16 عدد

(bypass) برداشت میوه و هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن 

دسته فوالد کروم اندود با روکش وینیل
قفل حلقه اى از جنس چرم

فنر سیمى از جنس فوالد
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" Hedge shear 0,90                     6عددkg                   6mm                           534mm                   383460              قیچى شمشاد زن 21

تیغه موجدار از جنس فوالد فورج شده.
.T.P.R و PP دسته فوالدى گرد با روکش انتهایى پلى پروپلین

مجهز به ضربه گیر.
کانال ارگونومیک

توضیحات:

نام التین قیچی                نام فارسی                مدل              طول قیچی                قطر برش                  وزن               تعداد در کارتن  

" Bypass pruner80,18                          16 عددkg                        12mm                        204mm                   285143            قیچى باغبانى هرس 

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن

PVC دسته آلومینیومى فورج شده با روکش
قفل انگشتى از جنس فوالد
فنر صفحه اى از جنس فوالد

ARMAN SABZ ADINEH
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Hedge shear20 "     قیچى شمشاد زن             0,70kg                      6mm                          508mm                     369400                           8 عدد

تیغه صاف از جنس فوالد فورج شده.
.T.P.R  دسته فوالدى گرد با روکش انتهایى پلى پروپلین

کامال ارگونومیک

Hedge shear20 "     قیچى شمشاد زن             0,70kg                         6mm                          508mm                  369470                           8 عدد

تیغه صاف از جنس فوالد فورج شده.
.T.P.R  دسته فوالدى گرد با روکش انتهایى پلى پروپلین

کامال ارگونومیک
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" Telescopic heavy duty bypass lopper 1,34                      4عددkg                28mm                      623～966mm            735410        38～"1/2-24 قیچى شاخه زن تلسکوپى

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون

T.P.R دسته تلسکوپى فوالدى گرد با روکش انتهایى
مجهز به ضربه گیر.

" Telescopic heavy duty bypass lopper-1/4"～38-1/4 1,60                      4عددkg                30mm                      642～972mm            796410        قیچى شاخه زن تلسکوپى 

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون

T.P.R دسته فوالدى گرد با روکش انتهایى
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Bypass lopper27-1/2 "       قیچى شاخه زن              0,95kg                      28mm                          699mm                   476600                           6 عدد

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون

T.P.R دسته فوالدى بیضى شکل با روکش انتهایى

Bypass lopper27 "     قیچى شاخه زن            0,86kg                     28mm                           686mm                  476470                            5 عدد

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد 

T.P.R دسته فوالدى گرد با روکش انتهایى



www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

نام التین قیچی                نام فارسی                 مدل               طول قیچی                  قطر برش                وزن               تعداد در کارتن  

توضیحات:

Gear lopper heavy duty bypass31 "   قیچى شاخه گیربکسى         1,62kg                      30mm                          788mm                   497630                           4 عدد

مکانیزم گیربکسى منحصر به فرد با افزایش قدرت برش
(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان

تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون
T.P.R دسته فوالدى بیضى شکل با روکش انتهایى

توضیحات:
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Mini bypass lopper17 "     قیچى شاخه زن             0,63kg                     25mm                           432mm                  482200                            6 عدد

(bypass) هرس ساقه و شاخه هاى تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد 

T.P.R دسته فوالدى گرد با روکش انتهایى
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