
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Αεροσυμπιεστές
• Ελαιοραβδιστικά
• Γάτζοι δόνησης
• Κλαδευτικά
• Εξαρτήματα

Τι
μο

κα
τά

λο
γο

ς 
Αγ

ρο
τι

κώ
ν 

Ερ
γα

λε
ίω

ν 
20

18
 - 

20
19

wwww.agritec.gr
www.vamvacas.gr

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας για να 
ενημερωθείτε για εμάς και για όλα τα 

προϊόντα και τις εφαρμογές που καλύπτει
η εταιρία μας.

Επίσης θα βρείτε πληροφορίες για
τους Αντιπροσώπους και το 

Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, στοιχεία για
την εγγύηση των προϊόντων μας και

τα πιστοποιητικά ποιότητας
καθώς και βασικές συμβουλές για

τη σωστή λειτουργία
του εξοπλισμού.

www.campagnola.gr

Επίσημος Διανομέας - ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
e-mail: rentis@vamvacas.gr
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Αεροσυμπιεστές Αγροτικών εφαρμογών - Campagnola
Το ξέρατε ότι:
Η πηγή ενέργειας για να δουλέψουν όλα τα αεροεργαλεία είναι ο βενζινοκίνητος εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής.  Όσο καλό και 
να είναι ένα εργαλείο αν δεν έχει την απαραίτητη ποσότητα  και πίεση αέρα δεν θα είναι ποτέ αποδοτικό. Αυτό που πρέπει να 
προσέχουμε στην επιλογή μοντέλου είναι η απόδοση της κεφαλής του αεροσυμπιεστή να υπερκαλύπτει την απαίτηση κατανάλωσης 
των εργαλείων που θέλουμε να δουλέψουμε.

Οι αεροσυμπιεστές Campagnola ξεχωρίζουν για τη στιβαρότητα, την εργονομία, την αντοχή στη σκληρή χρήση και την υψηλή 
ποιότητα και αξιοπιστία. Διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό:
• Κεφαλές Ιταλίας από χυτοχάλυβα. Μαντεμένιες κεφαλές βαρέως τύπου που αποδίδουν πραγματικά αυτά που υπόσχονται!
• Aεροφυλάκια Ιταλίας με πιστοποιητικό CE 2014/29/EU, απαραίτητο για την πώληση του μηχανήματος αλλά κυρίως για την 

ασφάλειας σας
• Πιλότος - Ανεπίστροφη βαλβίδα Ιταλίας με έμβολο μείωσης στροφών για απροβλημάτιστη λειτουργία.
• Δύο μανόμετρα γλυκερίνης Φ40 & Φ50 για τον ευκολότερο έλεγχο της πίεσης λειτουργίας και χρήσης.
• Φουσκωτούς τροχούς τεσσάρων λινών για την εύκολη μεταφορά και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.
• Μεγάλη χειρολαβή που διευκολύνει την μεταφορά του αεροσυμπιεστή ακόμα και σε δύσκολα εδάφη.
• Μεγάλο φιλτρορυθμιστή και λιπαντήρα ακόμα και στα μικρά μοντέλα. Μπωλ φίλτρου και λιπαντήρα με μεταλλικό περίβλημα.
• Διπλός προφυλακτήρας για την προστασία του χειριστή που καλύπτει πλήρως την εσωτερική και εξωτερική πλευρά του μηχανήματος
• Χαλκοσωλήνας, βανάκι απομόνωσης ρυθμιστή και σωλήνες διανομής 8x10 mm
• Κινητήρες Honda - Robin. Διατίθονται μοντέλα με πετρελαιοκινητήρες κατόπιν παραγγελίας!
• Βάση προεγκατάστασης σωληνοθήκης

Campagnola MC 550 κωδ. AI99MC550

Αναρρόφηση : 554lt/min
Ισχύς κινητήρα: 5,5 hp
Αεροφυλάκιο : 11+11 lt
Βάρος : 68,8 kg
Κύλινδροι : 2
Πίεση: 9/11 bar
Διαστάσεις : 78x67x72 cm 
Ψαλίδια : 4
Ελαιοραβδιστικά : 3
Πριόνια : 1

Νέος!!!
Βενζινοκίνητος Αεροσυμπιεστής MC 550
Επαγγελματικός και εύκολος στη μεταφορά χάρη στις μικρές διαστάσεις του!

Ο ιδανικός αεροσυμπιεστής για όσους θέλουν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα περισσότερα εργαλεία κλαδέματος και 
συλλογής.

Mε βενζινοκινητήρα GX 200 Honda 5,5hp!

1.307 €
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ΚΩΔΙΚΟΣ  AI99MC658

ΚΩΔΙΚΟΣ  AI99MC360

Βενζινοκίνητοι Αεροσυμπιεστές

Ο αεροσυμπιεστής MC 658 σχεδιάστηκε για υψηλή 
επαγγελματική χρήση.
Προσφέρεται με κινητήρα βενζίνης SUBARU EX21  κι έχει 
την καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις διαστάσεις του.
Η ισχυρή κεφαλή του υποστηρίζει την ταυτόχρονη 
λειτουργία πολλαπλών εργαλείων. Επίσης αποδίδει 
εξαιρετικά στη χρήση αλυσοπρίονου

Αναρρόφηση : 320lt/min
Ισχύς κινητήρα: 4,8 hp
Αεροφυλάκιο : 9+9 lt
Βάρος : 55,6 kg
Κύλινδροι : 2
Πίεση: 9/11 bar
Διαστάσεις : 66x45x70 cm
Ψαλίδια : 3
Ελαιοραβδιστικά : 1/2

Αναρρόφηση : 582lt/min
Ισχύς κινητήρα: 7 hp
Αεροφυλάκιο : 11+11 lt
Βάρος : 92,7 kg
Κύλινδροι : 2
Πίεση: 9/11 bar
Διαστάσεις : 81x88x72 cm
Ψαλίδια : 4/5
Ελαιοραβδιστικά : 3
Πριόνια : 1

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, ο βενζινοκίνητος 
αεροσυμπιεστής MC 360 έχει σχεδιαστεί για 
επαγγελματική χρήση.
Κατασκευασμένος με υψηλής ποιότητας υλικά, δεν έχει 
όρια στη χρήση του.

Campagnola MC 360

Campagnola MC 658

943 €

1.550 €
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VICTORY Κλαδευτικό ψαλίδι αέρος, γενικής χρήσης

Τα πλεονεκτήματα του VICTORY

• Έχει την καλύτερη σχέση βάρους / δύναμης στην κατηγορία του!

Είναι:

• Πολύ ελαφρύ! Ζυγίζει μόνο 510 gr

• Κατά 15% πιο δυνατό με ψαλίδια ιδίων προδιαγραφών, Φ 32

• Πολύ εύχρηστο! Δεν κουράζει τον χειριστή

• Δεν παγώνει!  Χάρη στη νέα αντιπαγωτική βαλβίδα

• Πανεύκολη συντήρηση

Αντάπτορας VICTORY

Από Ανθρακόνημα
πατέντα της Campagnola

VICTORY

               Τα πάντα για τον κλάδο!
Δενδροκομικά, Αμπελουργικά και
Γενικής χρήσης Κλαδευτικά

Το ξέρατε ότι:

•  Η ιδανική πίεση λειτουργίας για τα ψαλίδια αέρος είναι  
     τα 10 Βar
•  Ο σωλήνας αέρος θα πρέπει να έχει κατά ελάχιστο 
    διάσταση 6 x 8 mm
•  Τα ψαλίδια κλάδου πρέπει να καθαρίζονται ανά 2 ώρες και    
     να λιμάρονται για τέλειο κόψιμο!
•  Η καλύτερη γωνία ακονίσματος είναι οι 45ο  
•  Κάθε 20 ώρες είναι καλό να ρίχνουμε λίγες σταγόνες 
    λάδι απευθείας στην είσοδο του ψαλιδιού  (ακροφύσιο)
•  Κάθε 20 ώρες είναι καλό να ρίχνουμε μερικές σταγόνες λάδι 
    στην μπιέλα του ψαλιδιού που προεξέχει όταν πατάμε την  
    σκανδάλη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία:

1. Αντιολισθητική λαβή ενσωματωμένη, ανάγλυφη στον κορμό
2. Κορμός κατασκευασμένος από ανθρακονήματα
3. Σετ λάμες από εξαιρετικά ανθεκτικό ενισχυμένο ατσάλι
4. Μηχανισμός ενεργητικής ασφάλειας
5. Μηχανισμός παθητικής ασφάλειας
6. Προστατευτικό για να εμποδίζει την είσοδο άχρηστων υπολειμμάτων
7. Πίεση λειτουργίας 9 Bar - Κατανάλωση αέρα 80lt/min
8. Σκανδάλη μικρής διαδρομής που δεν κουράζει τον χειριστή

Βάρος μόνο 510gr
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ΚΩΔΙΚΟΣ AI860003                         Διάμετρος κοπής Φ32, Βάρος 510gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
CAMPACK0918 25,50€

VICTORY EXT Κλαδευτικό ψαλίδι αέρος, για προέκτασηΚΩΔΙΚΟΣ AI860003.1                      Διάμετρος κοπής Φ32 , Βάρος 480gr

140 €

128 €
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Δενδροκομικά Ψαλίδια Αέρος, Κλαδευτικά

STAR 30 V ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ
To STAR 30 V είναι ψαλίδι νέας γενιάς διαθέτει διπλό έμβολο και ενώ 
έχει διάμετρο λαβής μόλις 43mm έχει 185 κιλά δύναμη κοπής. 
Άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω του νέου σχεδιασμού 
του, το έμβολο δεν εξέχει κατά την διαδικασία κοπής κάνοντας πιο 
εύκολο και πιο ακριβές το κόψιμο.
Προτείνεται για όλες τις ποικιλίες αμπελιών ελεύθερης ή γραμμικής 
καλλιέργειας.

Με 2 (δύο) έμβολα και δυνατότητα κοπής 185 Kg.
Εργονομικός σχεδιασμός.
Διάμετρος κορμού στο σημείο λαβής Φ 43mm

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860005 Διάμετρος κοπής  Φ30, Βάρος 650gr

STAR 40 Δενδροκομικό για προέκταση

Το ιδανικό ψαλίδι για πολύ σκληρά ξύλα, προτείνεται για χρήση σε 
εσπεριδοειδή και ελαιόδεντρα καθώς διαθέτει το ισχυρότερο έμβολο 
και την μεγαλύτερη δύναμη κοπής.

Το STAR 40 είναι το κατάλληλο κλαδευτικό για πολύ βαριά, 
μακροχρόνια χρήση.

Πίεση λειτουργίας: 10 bar
Κατανάλωση: 100lt/min

                                                     Διάμετρος κοπής Φ40  ,   Βάρος 675gr

CAM01800100
Tριγωνική πέτρα ακονίσματος.

Τιμή : 6,80€

Για άψογη κοπή οι λάμες των 
ψαλιδιών πρέπει να παραμένουν 
καθαρές και ακονισμένες.

175 €

STAR 30 F ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ

To STAR  30 F διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με το παραπάνω 
μοντέλο αλλά με διαφορετική πιο κοντή αλλά και πιο ενισχυμένη 
λάμα.

Το STAR 30 F είναι κατάλληλο για δενδροκομική χρήση για όλους τους 
τύπους οπωροφόρων δέντρων.

Με 2 (δύο) έμβολα και δυνατότητα κοπής 185 Kg.
Εργονομικός σχεδιασμός.
Διάμετρος κορμού στο σημείο λαβής Φ 43mm

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860004.1 Διάμετρος κοπής Φ32, Βάρος 640gr

175 €

Βάρος μόνο 675gr

Αμπελουργικά Ψαλίδια Αέρος, Κλαδευτικά

ΝΕΟ!!! Από Ανθρακόνημα
πατέντα της Campagnola

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860008.5 

230 €
250 €ΑΠΟ

Πίεση λειτουργίας: 10 bar
Κατανάλωση: 80lt/min

Πίεση λειτουργίας: 10 bar
Κατανάλωση: 80lt/min
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ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ OLISTAR METAL TOP

Ανασχεδιασμένος κορμός από μαγνήσιο που μειώνει και εμποδίζει το 
πάγωμα του εργαλείου, κινητήρας ικανός να αποδώσει ακόμα και με 
6 bar πίεση λειτουργίας, ελάχιστη ζημιά στο φύλλωμα και στα κλαδιά 
του δέντρου, υψηλή ταχύτητα λειτουργίας που αυξάνει την απόδοση 
χωρίς όμως να επιβαρύνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και χωρίς να 
δημιουργεί ζημιές στα κλαδιά.
*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860307

ΤΟ ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ DIABLO

Όπως το Olistar αντιγράφηκε από πολλούς κατασκευαστές με τον 
χαρακτηριστικό σχεδιασμό των χτενιών του έτσι αντιγράφηκε και 
το Diablo. Ήδη από το δεύτερο χρόνο παρουσίασης στην αγορά τα 
χτένια του Diablo αντιγράφηκαν και τοποθετήθηκαν σε υποδεέστερα 
εργαλεία, αλλά το μυστικό στην λειτουργία των εργαλείων δεν 
είναι μόνο ο σχεδιασμός και τα υλικά των χτενιών, αλλά τα υλικά 
του κορμού, οι διατομές των εμβόλων το ζύγισμα του εργαλείου 
και πολλά άλλα που καθιστούν τα εργαλεία Campagnola μοναδικά. 
Έτσι μοναδικό είναι και το Diablo που με τα μακριά και λεπτά του 
χτένια μπορεί να εισχωρήσει σε σημεία που δύσκολα θα προσεγγίσει 
αποτελεσματικά οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.
*Προστίθεται η τιμή της προέκτασης.

1400 Χτύποι/λεπτό, Βάρος 1000grΚΩΔΙΚΟΣ AI860309

Κορμός: Κράμα Μαγνησίου
Ταχύτητα: 1400 χτύποι / λεπτό
Πλάτος λειτουργίας: 27 cm
Άνοιγμα χτενιών: 29,5 cm
Μέγιστη πίεση: 7 bar
Μέγιστη κατανάλωση: 200lt / min
Βάρος: 1000 gr

Κορμός: Κράμα Μαγνησίου
Ταχύτητα: 1400 χτύποι / λεπτό
Πλάτος λειτουργίας: 25 cm
Άνοιγμα χτενιών: 33,5 cm
Μέγιστη πίεση: 7 bar
Μέγιστη κατανάλωση: 200lt / min
Βάρος: 1000 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860313 Diablo 1800 EVO
 
Με 1800 χτύπους / λεπτό, 
6 bar - 150lt/min κατανάλωση και άνοιγμα 22,5cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860312 Tuono EVO
 
Με 1800 χτύπους / λεπτό, 
6 bar - 150lt/min κατανάλωση και άνοιγμα 22,5cm.

1400 Χτύποι/λεπτό, Βάρος 1000gr

Τα πάντα για τη συγκομιδή!
Η γρήγορη, αξιόπιστη και αποδοτική 
ελαιοσυλλογή μόνο με τα 
ελαιοραβδιστικά Campagnola!

33,5cm

29,5cm

22,5cm

22,5cm

414 €

414 €
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ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ GOLIA

Αποτέλεσμα τελευταίων ερευνών το Gοlia είναι το μοναδικό εργαλείο 
αέρος που προτείνεται για την συγκομιδή βρώσιμης ελιάς. Σε αντίθεση 
με τα άλλα εργαλεία κάνει πλάγια κίνηση η οποία είναι πιο ήπια αλλά 
σε συνδιασμό με μία χαμηλή πίεση λειτουργίας 4-5 bar είναι το μονα-
δικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή ελιάς χωρίς να 
σκίσει τον καρπό και χωρίς να κάνει χτυπήματα που δεν θα επιτρέπουν 
την πώλησή της για επιτραπέζια  χρήση.

1600 Χτύποι/λεπτό, Βάρος 980gr

Κορμός: Κράμα Μαγνησίου
Ταχύτητα: 1600 χτύποι / λεπτό
Πλάτος λειτουργίας: 36 cm
Άνοιγμα χτενιών: 14 cm
Μέγιστη πίεση: 7 bar, 4-5 bar για βρώσιμη ελιά
Μέγιστη κατανάλωση: 200lt / min
Βάρος: 980 gr

Ιδανικό

για βρώσιμες 

ελιές!

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860310

AICAM01930111 TUONO/METAL TOP Τιμή : 62€
AICAM61930010 DIABLO Τιμή : 70€

AICAM01930131 DIABLO Τιμή : 4,30€
AICAM01930132 DIABLO Τιμή : 1,90€
AICAM01930133 GOLIA   Τιμή : 4,30€
   

AICAM01820103 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Τιμή : 2,60€

AICAM01690151 ΕΜΒΟΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ DIABLO/METAL TOP 
Τιμή : 60,70€
AICAM01690155 DIABLO EVO, TUONO EVO
Τιμή : 67,98€

AICAM01020121 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  Τιμή :  2,16€

AICAMPACK0611 OLISTAR EVO Τιμή : 27,90€
AICAMPACK0619 DIABLO, METAL TOP EVO, TUONO Τιμή : 27,90€

AICAM01320334 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ Τιμή : 4,20€

AICAMPACK0601 Τιμή : 19,08€
DIABLO/TUONO/GOLIA/METAL TOP

AICAM01830140 ΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ Τιμή : 28,50€
DIABLO/GOLIA/METAL TOP

Ανταλλακτικά Ελαιοραβδιστικών

414 €



  Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ  -  Τα κείμενα είναι ιδιοκτησία της                            απαγορεύεται η αντιγραφή ή ανατύπωσή τους χωρίς έγγραφη άδεια.8

F6 U & STAR 50 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΑΕΡΟΣ

Τα κονταροψάλιδα της Campagnola ξεπερνάνε τα όρια των κοινών 
ψαλιδιών και μπαίνουν στα «πόδια» των κλαδευτικών πριονιών! 

Είναι κατάλληλα για κοπή κλαδιών πάχους μέχρι και 50mm λόγω του 
πολύ ισχυρού εμβόλου διπλής ενέργειας που ενεργεί τόσο κατά την 
διάρκεια κλεισίματος της λάμας όσο και κατά το άνοιγμα αυτής. Το 
μοντέλο F6 U προτείνεται για ψηλότερα δέντρα όπου η δυνατότητα 
κρεμάσματος και στήριξης του εργαλείου στο κλαδί μειώνει την 
κούραση και αυξάνει την απόδοση, ενώ το STAR 50 προτείνεται για 
πιο γρήγορα κοψίματα σε χαμηλότερα κλαδιά.

Διάμετρος κοπής Φ50, Βάρος 2150-4155gr 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ [m] ΤΙΜΗ
•  F6U AI860204 1,5 484€
•  F6U AI860206 2 494€
•  STAR 50 AI860209 1,5 484€
•  STAR 50 AI860209.1 2 494€

STAR 50F6 U

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ LASER

Το πριόνι Laser της Campagnola διατίθεται με λάμα 8’’ ή 10’’ (¼’’) 
και διαθέτει εσωτερικό σύστημα λίπανσης της αλυσίδας.  
Ο  συνδυασμός  της εργονομικής σχεδίασης με το χαμηλό του βά-
ρος κάνει το Laser ένα εύχρηστο και ξεκούραστο πριόνι ακόμα και 
μετά από πολλές ώρες εργασίας.

Μοναδικά Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χειρολαβή με αυτόματο φρένο αλυσίδας για προστασία από το 

κλώτσημα κοπής.
• Κορμός από μαγνήσιο που αποτρέπει τη συγκέντρωση νερού και 

τη δημιουργία πάγου σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε περιοχές 
με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

• Χειρολαβές με ενεργητική και παθητική ασφάλεια!

Πιστοποίηση βάση της οδηγίας 98/37/CE 

Διάμετρος κοπής Φ 150 ή 200mm, Βάρος 2450grΚΩΔΙΚΟΣ AI860103

Μέγιστη πίεση: 10 bar
Κατανάλωση: 430lt / min

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ LINX ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Το Linx είναι το νέο μοντέλο της Campagnola το οποίο δεν 
διαθέτει επιπλέον σύστημα λίπανσης της αλυσίδας καθώς η 
λίπανση της γίνεται από το λιπαντικό που χρησιμοποιείται στο 
δίκτυο του αέρα. Αυτό εξοικονομεί άλλα 200gr βάρους κάνοντας 
το, το ελαφρύτερο πριόνι στην αγορά.
Διατίθεται με λάμα 8” και αλυσίδα ¼’’.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860104.1 Διάμετρος κοπής Φ150, Βάρος 1500gr

410 €Μέγιστη πίεση: 10 bar
Κατανάλωση: 430lt / min

Κονταροψάλιδα Αέρος - Κλαδευτικά

Αεροπρίονα - Κλαδευτικά

Πλάγιος μαστός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
ΑΙCAMPACK0921 30€

Κοπή 50mm,
Βάρος ανάλογα το μήκος της προέκτασης:
1,5mt - 3.100gr,  2mt - 3.600gr

Κατόπιν παραγγελίας διατίθονται σε διαστάσεις:
                                                        0,5mt / 1,0mt / 2,5mt / 3,0mt

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε Carving

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε Carving

ΚΩΔ. AI860103: 8” Λάμα - Τιμή: 470€
ΚΩΔ. AI860103.1: 10” Λάμα - Τιμή: 480€
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Συμβουλή
Για τη συλλογή του κελυφωτού φιστικιού, που είναι μια από τις μεγαλύτερες καλλιέργειες στη χώρα μας, προτείνουμε τη χρήση του 
πλάγιου γάντζου (κλειστού τύπου). Το εργαλείο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μισού έως ενός μέτρου από το άκρο του κλαδιού 
και ο χειριστής δεν χρειάζεται  να επιμένει στη δόνηση του κλαδιού. Τρία με πέντε δευτερόλεπτα δόνησης είναι αρκετά για να ρίξουν 
όλα τα γεμάτα φιστίκια (ανοιχτά και κλειστά) αφήνοντας τα κούφια πάνω στο δέντρο και το κυριότερο χωρίς να σπάσουν τα μαλακά 
κλαδιά (τσαμπιά - κούνοι).

ΓΑΝΤΖΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ - Μ94

Ο  γάντζος δόνησης είναι το ιδανικό εργαλείο για τη συγκομιδή 
φιστικιών (Αιγίνης - Μεγάρων - Φθιώτιδας), αμυγδάλων, 
καρυδιών, φουντουκιών, σύκων όπως επίσης και διαφόρων τύπων 
φρούτων που προορίζονται για χυμό ή κομπόστα.

Το Μ-94 μπορεί να τοποθετηθεί  σε χειρολαβή και σε σταθερή ή 
τηλεσκοπική προέκταση.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η χειρολαβή είναι ένα πολύ χρήσιμο 
πολύ-αξεσουάρ που ταιριάζει σε όλα τα 
εργαλεία Campagnola.

ΒΑΝΑΚΙ

Για χρήση ελαιοραβδιστικών εργαλείων 
χωρίς χειρολαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ AICAM01400127 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙCAMPACK0905

55 €
20 €

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CAMPAGNOLA
Γνωρίζοντας τις ανάγκες των εργαλείων για λίπανση, προστασία και 
συντήρηση η Campagnola έχει  καθιερώσει δύο τύπους λιπαντικών 
που προσφέρουν λίπανση των κινητών μερών, αντιψυκτική προστασία 
και συντήρηση των ελαστικών μερών (τσιμούχες – λαστιχάκια).

Λιπαντικό Campagnola Olio 0120 το μοναδικό κατάλληλο για Βιολογική 
καλλιέργεια και Βιολογικό λάδι. Είναι κατάλληλο για την βιομηχανία 
τροφίμων. 

19 € 10 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ [m] ΤΙΜΗ
ΑΙ860014 Σταθερή 2 μέτρων  0,710kg 100€
ΑΙ860014 .5 Σταθερή 2,5 μέτρων 0,830kg 114€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ [m] ΤΙΜΗ
ΑΙ860015 Σταθερή 2 μέτρων με ανθρακονήματα 0,530kg 150€
AI860015.5 Σταθερή 2,5 μέτρων με ανθρακονήματα 0,620kg 180€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ [m] ΤΙΜΗ
AI860019 Τηλεσκοπική 1,5 - 2,5 μέτρων Carbon 1,025Kg 200€
AI860020 Τηλεσκοπική 2,0 - 3,3 μέτρων Carbon 1,240Kg 235€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ [m] ΤΙΜΗ
AI860013.2 Τ2 - Τηλεσκοπική 1,5 - 2,5 μέτρων με σκανδάλη 208€
AI860018 Τ3 - Τηλεσκοπική 2,0 - 3,3 μέτρων με σκανδάλη 230€

Μέγιστη πίεση: 8 bar
Κατανάλωση: 200lt / min

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣ

Κατασκευασμένες από αλουμίνιο και ειδικά θερμοπλαστικά πολυαμίδια καθώς και από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα προσαρμόζονται 
σε όλα τα εργαλεία Campagnola. Είναι ελαφριές, ανθεκτικές με σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης και εξοπλισμένες με λαβή ασφαλείας. 
Καταργούν την χρήση σκάλας και επιτρέπουν το κλάδεμα και τη συγκομιδή σε ύψος έως και 5 μέτρα. Μπορούν να συνδυαστούν με χειρολαβή 
ή βανάκι τα οποία διατίθονται ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860308

AICAMOLIO0110 AICAMOLIO0120 AICAM02090297

26,40 €

Βάρος 820gr 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

354 €

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ

Η εταιρία μας ήταν η πρώτη που έφερε τον κλασσικό πορτοκαλί σωλή-
να αέρος που έγινε συνώνυμος του αγροτικού σωλήνα στην ελληνική 
αγορά.

Ο Agrarpur είναι ένας εξαιρετικά ανθεκτικός σωλήνας του γερμανικού 
εργοστασίου Papurex που διατίθεται σε δύο διαστάσεις:

6x8mm για χρήση σε ψαλίδια αέρος
8x10mm για χρήση με ελαιοραβδιστικά, πριόνια και γάντζο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙ890113(6x8 100mt)  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΙ890114 (8x10 100mt)  

ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΕΣ ΑΕΡΟΣ

Οι σωληνοθήκες είναι ιδανικές για το τύλιγμα του σωλήνα αέρος. Δια-
θέτουν υποδοχή στερέωσης επί του αεροσυμπιεστή.
Μπορούν να δεχτούν 100 mt σωλήνα διάστασης 8 x 10mm ή 150 mt 
σωλήνα σε διάσταση 6 x 8mm.

Απαιτούνται εξαρτήματα σύνδεσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860304 Cilli (Ιταλίας) - AI860305 Avvo Campagnola

95 € 110 €

Άκρο σπιράλ αρσενικό TIMH

ΑΙΕΧ341112 1/4” - 6x8 1,96€

ΑΙΕΧ341113 1/4” - 8x10 2,27€

Άκρο σπιράλ θηλυκό TIMH

ΑΙΕΧ342112 1/4” - 6x8 1,90€

ΑΙΕΧ342113 1/4” - 8x10 2,00€

Ταχυσύνδεσμος σπιράλ TIMH

ΑΙΕΧ4341 6x8 6,30€

ΑΙΕΧ4342 8x10 6,60€

Ακροφύσιο σπιράλ TIMH

ΑΙΕΧ4441 6x8 1,90€

ΑΙΕΧ4442 8x10 2,55€
.

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός TIMH

ΑΙΕΧ4321 1/4” 5,20€

ΑΙΕΧ4322 1/2” 5,50€

Ταχυσύνδεσμος θηλυκός TIMH

ΑΙΕΧ4331 1/4” 5,25€

Περιστροφικό ρακόρ TIMH

ΑΙCAM01120168 1/4” 8,10€

Ρακόρ απλό για κοφτό παξιμάδι TIMH

ΑΙΕΧ0132 Ø 8 0,75€

Ευθύς σύνδεσμος TIMH

ΑΙΕΧ0421 Ø 8 0,68€

ΑΙΕΧ341 Ø 6 0,61€

Ευθύ ρακόρ ταχείας σύμπλεξης TIMH

ΑΙΕΧ01811 Ø 8 -  1/4” 1,80€

ΑΙΕΧ01812 Ø 10 -  1/4” 2,60€

ΑΙΕΧ01823 Ø 12 -  3/8” 2,85€

Σύνδεσμος σωλήνα ταχείας σύμπλεξης TIMH

ΑΙΕΧ0450 Ø 6 2,55€

ΑΙΕΧ0451 Ø 8 2,85€

ΑΙΕΧ0452 Ø 10 3,80€

Ρουμπινέτο εξυδάτωσης TIMH

ΑΙΕΧ0712 1/4” 1,05€

ΑΙΕΧ0713 3/8” 1,25€

Ταχυσύνδεσμος με ουρά TIMH

ΑΙΕΧ4338 8 mm 5,50€

Ακροφύσιο με ουρά TIMH

ΑΙΕΧ4438 8 mm 1,15€

Γωνιακό ρακόρ ταχείας σύμπλεξης TIMH

ΑΙΕΧ17211 Ø 8 - 1/4” 3,47€

ΑΙΕΧ17212 Ø 10 - 1/4” 4,39€
*Πλαστικό κούμπωμα

Made in
Germany

Εξαρτήματα ιταλικού προτύπου

Ακροφύσιο TIMH

ΑΙΕΧ4421 1/4” Α 0,92€

ΑΙΕΧ4431 1/4” Θ 1,15€

•  6 x 8  -    Τιμή : 1,20€ /μέτρο
•  8 x 10  -  Τιμή : 1,50€ /μέτρο

*Απαιτούνται εξαρτήματα σύνδεσης.
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ALICE - Ελαιοραβδιστικό Μπαταρίας

Όταν λοιπόν όλα τα εργαλεία στην αγορά κάνουν κάθετη ή πλάγια 
κίνηση η Campagnola παρουσιάζει στο ALICE  ένα πατενταρισμένο 
καινοτόμο μηχανισμό που με διπλή κίνηση το κάνει το πιο αποδοτικό 
εργαλείο στην αγορά. 
Η κυκλική του κίνηση η οποία είναι αντίθετη στο άνω και κάτω χτένι 
δημιουργεί μία μεγάλη επιφάνεια εργασίας και παρόλο που δεν 
ξεπερνά τα 1150 χτυπήματα το λεπτό καταφέρνει να ξεπεράσει σε 
απόδοση ακόμα και τα εργαλεία του αέρα που κάνουν 1400 - 1800 
χτυπήματα το λεπτό!

Δοκιμασμένο από την Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη και από την 
Μυτιλήνη έως και την Κέρκυρα το Alice είναι το μοναδικό εργαλείο 
που αποδίδει σε κάθε τύπο ελιάς, σε κλαδεμένο ή ακλάδευτο δέντρο, 
σε ελιά για παραγωγή λαδιού ή επιτραπέζια ελιά. 

Λόγω της ιδιαίτερης κίνησης,  η οποία δεν χτυπά αλλά αναδεύει 
τα κλαδιά, το Alice είναι το μοναδικό ηλεκτρικό εργαλείο που ειναι  
κατάλληλο για συλλογή επιτραπέζιας ελιάς.

Βάρος 2.900gr

Η Campagnola ανέκαθεν υπήρξε σύμβολο πρωτοπορίας 
και αξιοπιστίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανάγκες του αγροτικού κόσμου με το να αναπτύσει νέα, 
χρήσιμα και ευέλικτα προϊόντα.
Τώρα με τα νέα ηλεκρομηχανικά ελαιοραβδιστικά, 
επιβεβαιώνεται ως άξιος συνεργάτης για όλους τους 
επαγγελματίες του κλάδου.

Ηλεκτρομηχανικό εργαλείο
μπαταρίας 12V - ALICE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH

AI860101 & AICAMR6 Alice Eco R6 150-220cm 925€

AI860101 & AICAMR6C Alice Eco R6 150-220cm Carbon - Ανθρακόνημα 985€

AI860101 & AICAMR4 Alice Eco R4 185-270cm 930€

AI860101 & AICAMR4C Alice Eco R4 185-270cm Carbon - Ανθρακόνημα 1.005€

AI860102 & AICAMR6 Alice Professional R6 150-220cm 1.185€

AI860102 & AICAMR6C Alice Professional R6 150-220cm Carbon - Ανθρακόνημα 1.245€

AI860102 & AICAMR4 Alice Professional R4 185-270cm 1.190€

AI860102 & AICAMR4C Alice Professional R4 185-270cm Carbon - Ανθρακόνημα 1.265€

Alice Top

Ισχύς W 550 

Ταχύτητα rpm 1080 - 1150

Τάση V 12/18

Κατανάλωση Ah 8 - 9

Alice Eco

Ισχύς W 450 

Ταχύτητα rpm 1200

Τάση V 12

Κατανάλωση Ah 7 - 8
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ  
Li-ION 750

Μπαταρία Πολυμερών Ιόντων Λιθίου της Campagnola Li-ION 750 για 
αυτονομία 9-10 ώρες.
Απαιτούμενος χρόνος επαναφόρτισης 9 ώρες. Σε περίοδο μη χρήσης της 
μπαταρίας απαιτείται επαναφόρτιση κάθε 3 μήνες το αργότερο.

740W - 41Ah - 18V
Βάρος 4,8 kgr

Βάρος  4800grΚΩΔΙΚΟΣ AI860100.5 - Li-ION750

1.650 €

AICAMPACK1911 ΣΕΤ 400 ΩΡΩΝ Τιμή :  24,65€AICAM01930124 ΧΤΕΝΙ ΜΑΚΡΥ Τιμή :  4,20€
AICAM01930120 ΧΤΕΝΙ ΚΟΝΤΟ Τιμή :  3,10€

AICAMOPTI0230 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ
για συγκομιδή βρώσιμης ελιάς με Alice
Τιμή :  94,80 € /40 τεμάχια

Ηλεκτρομηχανικό
εργαλείο μπαταρίας

POWER TOP

Το Power Top έχει τη δυνατότητα να χαμηλώνει τη ταχύτητα 
όταν τα χτένια δεν είναι ανάμεσα από κλαριά, αλλιώς 
επιταχύνει ανάλογα με την προεπιλεγμένη ταχύτητα. Το 
αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση της μπαταρίας 
και μικρότερη φθορά σε όλα τα κινούμενα μέρη. Με αυτήν 
την επιλογή δεν είναι καν απαραίτητο να σβήσει το εργαλείο 
όταν μετακινείται από το ένα κλαδί στο άλλο. 

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 7 έως 10Ah (550W).
Μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρία 12V 70-100Ah.

Ελλειπτική κίνηση - Με χτένια από ανθρακόνημα για 
μεγάλα και πυκνά ελαιόδεντρα. (Συνδυάζεται με τον 
κινητήρα Power Top - προέκταση από ανθρακονήματα 
και καλώδιο σύνδεσης του κινητήρα).*
*Διατίθονται ξεχωριστά

ΚΑΛΩΔΙΟ 15μ.

Καλώδιο σύνδεσης κινητήρα Power Top
με μπαταρία κίνησης - οχημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860100.3 ΤΙΜΗ: 140 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προεκτάσεις τηλεσκοπικές για τα ηλεκτρομηχανικά ελαιοραβδιστικά της Campagnola από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ελάχιστο βάρος και μέγιστη 
αντοχή.

ΚΩΔΙΚΟΣ: AICAM R6 ΤΙΜΗ: 125€
ΚΩΔΙΚΟΣ: AICAM R4 ΤΙΜΗ: 130 €

ΚΩΔΙΚΟΣ: AICAM R6C ΤΙΜΗ: 185 €
ΚΩΔΙΚΟΣ: AICAM R4C ΤΙΜΗ: 205 €

R6 1,5μ.-2,2μ. 1,1Kg / R4 1,85μ.-2,7μ. 1,3Kg

Για ελαιοραβδιστικό ALICE και HERCULES

Προεκτάσεις από ανθρακονήματα με ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή. 
R6C 1,5μ. - 2,2μ. 0,890Kg / R4C 1,85μ. - 2,7μ. 1Kg

ΚΕΦΑΛΗ ALICE
ΚΩΔΙΚΟΣ AI860105 ΤΙΜΗ:  450€

ΚΕΦΑΛΗ HERCULES
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙ86010 ΤΙΜΗ:  425€

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860105.5 ΤΙΜΗ:  510€
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Βάρος 840gr

Βάρος 13,5kg

Η τροφοδοσία γίνεται μέσω μίας πολύ ελαφριάς μπαταρίας λιθίου σε σακίδιο πλάτης και το ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτει 4 διαφορετικά 
προγράμματα λειτουργίας, όπως επίσης και πρόγραμμα επισκευής που κάνει την συντήρηση πολύ εύκολη.
• 100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Με ένα μόνο πάτημα οι λάμες ανοίγουν στο μέγιστο και κάνουν ένα κύκλο λειτουργίας (κλείσιμο - άνοιγμα).
• 70% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Όπως και το παραπάνω αλλα το ψαλίδι ανοίγει τις λάμες 70%.
• 40% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Το ψαλίδι ανοίγει τις λάμες του 40% για να φτάσει στα πιο δύσκολα σημεία.
• ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Το ιδανικό πρόγραμμα για χειρισμό ακριβείας. Η κίνηση της λάμας ακολουθεί την κίνηση του δαχτύλου στη σκανδάλη. 

Ακρίβεια στον χειρισμό όπως με ένα ψαλίδι χειρός. Συνιστάται επίσης για τις πρώτες μέρες χρήσης.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ. Το πρόγραμμα σέρβις δίνει στοιχεία για την ρύθμιση στις λάμες και τον αριθμό κοπών που έχουν γίνει ώστε να 

προγραμματίζεται ανάλογα το διάστημα συντήρησης.
Η μπαταρία παρέχει αυτονομία 8 - 9 ωρών και επιτρέπει την λειτουργία ολόκληρη την ημέρα και επαναφόρτιση σε λιγότερο από δύο ώρες.

COBRA PRO
Τα ηλεκτρονικά ψαλίδια της Campagnola, σχεδιάστηκαν για να εκτελούν 
κλαδέματα ακριβείας, σε όλους τους τύπους ξύλου.

Το COBRA PRO είναι εφοδιασμένο με μπαταρία μόλις 1,2 κιλών ενώ ο 
νέος σχεδιασμός της λαβής του, σας επιτρέπει να εργάζεστε ακούραστα 
όλη την ημέρα.

ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ - GSM EL TORO EVO

ΚΩΔΙΚΟΣ AI860620

ΚΩΔΙΚΟΣ 860301

• Το GSM παραδίδεται με προέκταση 3,3m - κωδ. 860302.1 - Τιμή : 100€ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ COBRA PRO & PONY PRO

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

Άνοιγμα λεπίδων: 58mm
Βάρος: 840gr
Διάμετρος κοπής: 40mm
Διαστάσεις λαβής: 31x38mm
Λειτουργία "Ασφάλειας": ΝΑΙ
Λειτουργία "Πάυσης": ΝΑΙ
Οθόνη: ΝΑΙ

Άνοιγμα γάντζου 4cm
Βάρος 13,5kg
Κινητήρας δίχρονος: 52,5cc - 2,8HP
Στροφές: 1400rpm
Διαδρομή εμβόλου: 60mm
Βάρος προέκτασης: 1,2kg

- ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ
ΣΗ
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ΝΕΟ!!!

ΝΕΟ!!!

Οι λεπτομέρειες που μετράνε...

● Νέα, λεπτή λαβή : 31x38mm
● Εξαιρετικής αντοχής τεχνο-πολυμερές υλικό λαβής, με ανθρακόνημα
● Σκανδάλη μικρής διαδρομής
● Εύκολα αφαιρούμενο κάλυμα για τον καθαρισμό και τη λίπανση
● Λυχνία Led ON/OF
● Εξαιρετικά εύκαμπτο καλώδιο παροχής
● Εργονομικό γιλέκο μπαταρίας πλάτης, με ρυθμιζόμενη ζώνη 
στήθους και μέσης. 

PONY PRO - Αμπελουργικό
Είναι το ελαφρύτερο, το ταχύτερο, το πιο εύχρηστο και το πιο καλά 
ζυγισμένο, ηλεκτρονικό ψαλίδι της Campagnola. Το μειωμένο βάρος 
και οι μικρές του διαστάσεις το καθιστούν ιδανικό για το κλάδεμα του 
αμπελιού. Επιπρόσθετα, δεν κουράζει τον χρήστη, ακόμα κι όταν κόβει 
ψηλά κλαδιά.

Βάρος 760grΚΩΔΙΚΟΣ AI860625

Άνοιγμα λεπίδων: 42mm
Βάρος: 760gr
Διάμετρος κοπής: 25mm
Διαστάσεις λαβής: 35x35mm
Λειτουργία "Ασφάλειας": ΝΑΙ
Λειτουργία "Πάυσης": ΝΑΙ
Οθόνη: ΝΑΙ

Li-Ion 170 Μπαταρία 
Τάση: 58,8V
Κατανάλωση: 3,5Ah
Ισχύς: 170W
Αυτονομία: 8/9h
Χρόνος επαναφόρτησης: <2h
Χρόνος διατήρησης μνήμης: 1 έτος
Βάρος: 1,2kg

Η Campagnola σχεδίασε και εξέλιξε για άλλη μια φορά ένα μηχάνημα με μοναδικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών που περιορίζει στο ελάχιστο 
την μεταφορά της δόνησης στο σώμα του χειριστή.  
Με το γάντζο δόνησης μπορούμε να μαζέψουμε όλους τους τύπους ελιάς αλλά ενδείκνυται περισσότερο για ποικιλίες επιτραπέζιες (Καλαμών, 
Χαλκιδικής, Αμφίσσης) καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος μηχανικής συλλογής όπου το εργαλείο δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με τον καρπό.
Ο γάντζος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βοηθητικό εργαλείο σε πολύ μεγάλες καλλιέργειες λαδοελιάς παράλληλα με την χρήση ελαιοραβδιστικών 
αέρος ή μπαταρίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας συλλογής.

ΝΕΟ!!!

1.300 €

1.185 €

1.565 €
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Βάρος 2,2 kgr         Συνολικό μήκος 2,8 mt

Βάρος 2,2 kgr         Συνολικό μήκος 2,8 mt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙ860818 & ΑΙ860819

                Ηλεκτρομηχανικό
ελαιοραβδιστικό μπαταρίας

FLEX BF

To Flex BF είναι μια οικονομικότερη έκδοση ενός απόλυτα επαγγελματικού εργαλείου. To Flex BF 
διαθέτει την κεφαλή συλλογής του επαγγελματικού μοντέλου χωρίς όμως να διαθέτει το σύστημα 
ρύθμισης της ταχύτητας που έχει το Flex PF.
Διατίθεται με σταθερή προέκταση και είναι το ελαφρύτερο μοντέλο στην κατηγορία του με τους 
λιγότερους κραδασμούς.
Λόγω του ειδικού σχεδιασμού της κεφαλής έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας προσφέροντας 
πολύ μεγάλη αυτονομία ακόμα και με πολύ μικρές μπαταρίες.
Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα Flex απαιτεί από μηδενική έως ελάχιστη συντήρηση.

Flex ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΝΕΑ ειδική ευέλικτη σύνθεση χτενιών, που 

συγκριτικά με τα ανθρακονήματα, αυξάνει την 

παραγωγικότητα και μειώνει τη ζημιά!

ΚΙΤ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 12μ.

397 €
529 €ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860818

ΚΙΤ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Pb

595 €
794 €ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860819

* ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, Βλέπε σελίδα 17
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βάρος 2,2 kgr         Συνολικό μήκος 2,8 mtΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙ860815 & ΑΙ860816 & ΑΙ860817

Ηλεκτρομηχανικό
ελαιοραβδιστικό μπαταρίας

FLEX PF

To Flex PF είναι το απόλυτο επαγγελματικό εργαλείο ελαιοσυλλογής. To Flex PF διαθέτει την μοναδικού 
σχεδιασμού κεφαλή της Agritec και επιπλέον ένα ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας. 
Αυτό επιτρέπει την ρύθμισης της ταχύτητας και της ροπής έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή ζημιά στο δέντρο ανεξαρτήτως του τύπο της ελιάς.
Διατίθεται με σταθερή προέκταση και είναι ένα από το ελαφρύτερο μοντέλο στην κατηγορία του με 
τους λιγότερους κραδασμούς.
Λόγω του ειδικού σχεδιασμού της κεφαλής έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας προσφέροντας 
πολύ μεγάλη αυτονομία ακόμα και με πολύ μικρές μπαταρίες. Το Flex PF προτείνετε για χρήση και με 
μπαταρία πλάτης μολύβδου ή ιόντων λιθίου
Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα Flex απαιτεί από μηδενική εώς ελάχιστη συντήρηση.

Flex ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ

Μοναδικός σχεδιασμός κινητήρα γραναζιών

για ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος

ΚΙΤ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 15μ.

537 €
716 €ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860815

ΚΙΤ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Pb

735 €
980 €ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860816

ΚΙΤ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΠΛΑΤΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

1.351 €
1.802 €ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860817

ΣΥΝΕΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙ860812 & ΑΙ860813 & ΑΙ860814

               Ηλεκτρομηχανικό
εργαλείο μπαταρίας

FLEX PTE

To Flex PTΕ είναι το απόλυτο επαγγελματικό εργαλείο ελαιοσυλλογής με τηλεσκοπική προέκταση. 
To Flex PΤe διαθέτει την μοναδικού σχεδιασμού κεφαλή της Agritec και επιπλέον ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας. Αυτό επιτρέπει την ρύθμισης της ταχύτητας και της ροπής 
έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή ζημιά στο δέντρο 
ανεξαρτήτως του τύπο της ελιάς.
Είναι το μοναδικό εργαλείο στην αγορά που διατίθεται με ηλεκτρική τηλεσκοπική προέκταση 
διατηρώντας το χαρακτηριστικό λειτουργίας με τους ελάχιστους κραδασμούς.
Λόγω του ειδικού σχεδιασμού της κεφαλής έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας προσφέροντας 
πολύ μεγάλη αυτονομία ακόμα και με πολύ μικρές μπαταρίες. Το Flex PΤe προτείνετε για χρήση 
και με μπαταρία πλάτης μολύβδου ή ιόντων λιθίου
Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα Flex απαιτεί από μηδενική εώς ελάχιστη συντήρηση.

ΚΙΤ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Pb

1.005 €

ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860813

1.341 €

ΚΙΤ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 15μ.

807 €

ΑΠΟ
ΚΩΔ. ΑΙ860812

1.076 €

ΚΙΤ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΠΛΑΤΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

1.622 €
2.162 €ΑΠΟ

ΚΩΔ. ΑΙ860814

Flex ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το μοναδικό ελαιοραβδιστικό με ηλεκτρική 

τηλεσκοπική προέκεταση

ΣΥΝΕΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Βάρος 3,1 kgr         Συνολικό μήκος από 2,2 mt έως 3,4 mt
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι προεκτάσεις εργαλείων προσαρμόζονται στο πίσω μέρος των ελαιοραβδιστικών σταθερής προέκτασης (Flex Bf & PF) και προτείνονται για χρήση
σε δέντρα άνω των 4-4,5μτ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

Οι μπαταρίες πλάτης είναι ανταλλακτικές και στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το 
σακίδιο, τα καλώδια ή ο ρυθμιστής στροφών.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

BF PF PTE

Εξαρτήματα ελαιοραβδιστικών Flex

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH

ΑΙAGX008TFZH ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ BF & PF 90€

ΑΙAGX004ΤFZH ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ PF & PTe 875€

ΑΙAGPKIT-BL KΙΤ Σακίδιο με Μπαταρία Μολύβδου Pb για FLEX-BF 305€

ΑΙAGPKIT-F / T KΙΤ Σακίδιο με Μπαταρία Μολύβδου Pb για FLEX-PF ή PΤe 420€

ΑΙAGLKIT-F / T KΙΤ Σακίδιο με Μπαταρία Λιθίου Pb για FLEX-PF ή PΤe 1.188€

* Tα κιτ περιλάμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την μετατροπή ενός απλού 
συστήματος σε κίτ μπαταρία πλάτης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH

 ΑΙ860809 Προέκταση σταθερή 115cm BF & PF 50,40€

 ΑΙ860810 Προέκταση σταθερή 180cm BF & PF 54  €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH

ΑΙAGA001BL Καλώδιο 12mt Flex BF 66€

ΑΙAGA005F Καλώδιο 15mt Flex PF 78€

ΑΙAGA005T Καλώδιο 15mt Flex PTe 78€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH

ΑΙAGRP004FΤΜ Χτένι συνθετικό 9,90€

ΑΙAGRP006TFB Βίδα συγκράτησης χτενιού 1,25€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH

ΑΙAGX029TFBL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  GEL ΜΟΛΥΒΔΟΥ 102,3€

ΑΙAGX006TFZH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 224€
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Δετικά Στερεωτικά !

Δετικό Classic
Αναλώσιμο ρολό για ηλεκτρικό εργαλείο.
Πλαστικό δετικό απλό, χρώματος καφέ, μήκους 200 μέτρων.
Κιβώτιο 30 τεμαχίων.

Συσκευή Ζώνης Jumbo
Συσκευή ζώνης Jumbo, βαρέως 
τύπου, με ρολό 500 μέτρων.

Αναλώσιμο
Αναλώσιμο πλαστικό απλό καφέ,
500 μέτρων.

Φωτοδιασπώμενα ΒΙΟ
Με διάρκεια ζωής 8-10 μήνες και διάφανο πλαστικό περίβλημα για τον 
έλεγχο της οξείδωσης το BIO δεν απαιτεί κόψιμο καθώς αφαιρείται 
μόνο του από τα κλαδιά.

Απλό Πλαστικό
Απλό πλαστικό δετικό καφέ, 250 μέτρων.

Κατάλληλο για δεσίματα στο χέρι με το δετικό εργαλείο AI87-JS105.

Δετικό εργαλείο με κοπτικό
Το δετικό Tie tool είναι το μοναδικό εργαλείο περιστροφών με 
αυτόματο κόψιμο, εύκολο στη χρήση, γρήγορο ξεκούραστο και 
οικονομικό κάνει την επαναλαμβανόμενη δουλειά – παιχνίδι!

ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-JS105

ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-1800  

ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-1030 ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-1042

ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-1801

ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-1060

25 €

6 €

33 €

5,60 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

11€
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

5 €
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ BANDOFIX
Τα λάστιχα συγκράτησης σε μορφή άγκυρας έχουν προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία (UV) και για αυτό τον λόγο έχουν μεγάλη αντοχή 
στον χρόνο και είναι επαναχρησιμοποιούμενα.  Μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν τόσο σε φυτώρια και αμπελώνες όσο και στη δενδροκομία και 
στη συγκράτηση σωλήνων.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΠΟ PVC AGRIFLEX 
TOP LINE EXTRA
Τα λάστιχα δενδροκομίας έχουν υψηλό ποσοστό ελαστικότητας είναι 
πολύ εύκολα στη χρήση και αρκετά οικονομικά. Το βασικό πλεονέκτημα 
του Agriflex είναι ότι κατασκευάζεται από παρθένα πρώτη ύλη και όχι 
από  ανακυκλωμένα υλικά με προσμίξεις, οπότε έχει υψηλότερη ελαστι-
κότητα και αντοχή στην θραύση.

ΔΕΤΙΚΟ ΜΙΣΧΩΝ TAPE TOOL
Το γνωστό δετικό TAPE TOOL είναι κατάλληλο για την συγκράτηση μίσχων 
και γενικότερα μαλακών κλαδιών, προορίζεται για φυτώρια ή για ανθο-
κομία και  διαθέτει 3 τύπους ταινίας για την καλύτερη και ασφαλέστερη 
συγκράτηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI87-ΝJ99

ΚΩΔΙΚΟΣ 20700000

ΔΕΤΙΚA ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Το δετικά SIMES με κινητή ή σταθερή κεφαλή είναι τα ιδανικά εργαλεία 
για την τοποθέτηση και συγκράτηση του συρματοπλέγματος.  Χρησιμο-
ποιώντας τους συνδετήρες της SIMES η τοποθέτηση γίνεται με ταχύτητα 
και ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να κόβουμε σύρμα και να το στρίβουμε 
με την πένσα.

ΚΩΔΙΚΟΣ AI450101 Βάρος 250gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ/Kgr ΤΙΜΗ

AI87-134605 Λάστιχο συγκράτησης 5cm 860 15,80€

AI87-134608 Λάστιχο συγκράτησης 8cm 530 15,80€

AI87-134610 Λάστιχο συγκράτησης 10cm 460 15,80€

AI87-134615 Λάστιχο συγκράτησης 15cm 270 15,80€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Μέτρα/ Κιλό

ΤΙΜΗ
/ Κιλό

AI87-4054 2,5m 250 5€

AI87-4055 3m 200 5€

AI87-4056 4m 120 5€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

AI860500.1 Ταινία 26 m 150 micron 0,44€/τεμ.

AI87-604 Συνδετήρες (4800τεμ./κουτί) 2,30€/κουτί

AI87-Ν725 Μαχαίρι 1,80€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

20700120 SIMES A-120 HR Κλειστικό χειρός Α16&18 110€

20700124 SIMES Mod. 1200 Κλειστικό χειρός Α16&18 26€

20700125 SIMES Mod. 1300 Κλειστικό χειρός Α20 26€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

301412416 A16 Συνδετήρες Simes 10,05€/χιλ.

301412418 A18 Συνδετήρες Simes 10,05€/χιλ.

301412420 A20 Συνδετήρες Simes 11€/χιλ.

• Τα λάστιχα διατίθενται σε συσκευασίες του μισού κιλού σε διαφορετικές διαστάσεις.

• Διατίθενται σε μπομπίνα ανάλογα τη χρήση που προορίζεται και σε διαστάσεις 2,5 – 4 mm

Tape Tool
Κωδικός AI87-ΝJ99

ΔΕΤΙΚΟ-Συρραπτικό Simes 145
Συρραπτικό πλαστικής ταινίας αγροτικών εφαρ-
μογών με ρυθμιζόμενο άνοιγμα σιαγόνας (0,80 
mm πλάτος) και ρυθμιζόμενο τέντωμα ταινίας. 
Δένει με συνδετήρα (604 E) και ρόλο ταινίας από 
ανθεκτικό πολυαιθυλένιο.

46 €

110 €

26 €

26 €

65 €



ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Αεροσυμπιεστές
• Ελαιοραβδιστικά
• Γάτζοι δόνησης
• Κλαδευτικά
• Εξαρτήματα
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wwww.agritec.gr
www.vamvacas.gr

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας για να 
ενημερωθείτε για εμάς και για όλα τα 

προϊόντα και τις εφαρμογές που καλύπτει
η εταιρία μας.

Επίσης θα βρείτε πληροφορίες για
τους Αντιπροσώπους και το 

Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, στοιχεία για
την εγγύηση των προϊόντων μας και

τα πιστοποιητικά ποιότητας
καθώς και βασικές συμβουλές για

τη σωστή λειτουργία
του εξοπλισμού.

www.campagnola.gr

Επίσημος Διανομέας - ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
e-mail: rentis@vamvacas.gr




