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WARRANTY

   WARRANTY
2 YEARS 

WARRANTY

   WARRANTY
1 YEAR 

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Безжичен и без раница. Новата гама електроинструменти 
Bellota ви дава пълна свобода на движение. Те се предлагат 
с бързо зареждащи се литиеви батерии, които ги правят 
леки, намаляват умората и подобряват маневреността.

Работете удобно и с лесен достъп до всяка точка.

• Електрическите акумулаторни ножици имат адаптивен
дизайн на главата, който прави рязането по-бързо и по-
точно, като по този начин увеличава значително
производителността и благоприятства правилното
заздравяване и запечатване на клона.

• Удължителят за електрическа ножица е идеалният
аксесоар, тъй като ще можете да достигнете и най-
високите клони.

• Машината за връзване има 4 режима на връзване, като
първият е за най-дебелите клони (3 завъртания), а
четвъртият - за най-тънките клони (6 завъртания). В
Bellota сме екологично настроени, затова конецът, който
се доставя с нашата машина за връзване, е изработен от
биоразградима хартия.

С новата гама инструменти БЕЛОТА:

ОПТИМИЗИРАТЕ 
работното време

ПОЛУЧАВАТЕ 
по-добър резултат

НУЖДАЕТЕ СЕ
от по-малко усилие

НОВА ГАМА АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Лекота, 
ергономичност, 
свобода на 
движенията

за лозари и градинари

 АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ 
EPR132P / EPR1322BP / EPR137P

Открийте новата гама
АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

 УДЪЛЖИТЕЛ
EPP1EXTP

 АПАРАТ ЗА ВРЪЗВАНЕ 
ETY125P

на инструмента: 

НОЖИЦИ, УДЪЛЖИТЕЛ И
АПАРАТ ЗА ВРЪЗВАНЕ
Освен частите, които подлежат на 
износване.

на аксесоарите:

БАТЕРИИ

BELLOTA 
с теб
Обърнете се към АГРОНИКА - Каров за 
техническа поддръжка в България

https://agronica-karov.com/

ГАРАНЦИЯ BELLOTA 

DON’T FORGET TO REGISTER THE SERIES NUMBER OF THE PRUNING SHEARS OR TYING 
MACHINE, ATTACH THE RECEIPT SO THAT YOUR CUSTOMER’S WARRANTY IS VALID.

We have also launched a giveaway for an Ipad-Air for your customers, they just have to visit: 
www.bellota.com/poda-electrica and sign up.

DEAR DISTRIBUTOR



 АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ

1 ЛЕКОТА:
Ще се чувствате комфортно, докато подрязвате, няма да се изморявате толкова много и 
ръцете и дланите ви ще ви благодарят за това.

2 ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ:
Работата ви ще е по-добра, ще сте по-продуктивни, ще спестите време за подрязване, 
което означава, че ще имате повече време за други задачи.

3 РАЗНООБРАЗИЕ: 
Според нуждите си решавате дали искате да купите ножица за подрязване с две или три 
батерии. Ако искате да имате достатъчно енергия за целия ден, ще ви трябват 3 батерии.

ДВОЕН 
КАПАЦИТЕТ НА 

ОТВАРЯНЕ

ЗАЩИТНА 
СИСТЕМА

ОПЦИИ НА 
РЯЗАНЕ

ПОДДРЪЖКА

Проверете настройката на острието и 
контраострието: Ако те са регулирани и 
затегнати правилно,  няма да се разхлабят и 
да се клатят, рязането ще бъде чисто и няма 
да хабите батерията.

Винаги почиствайте и смазвайте острието и 
контраострието след употреба. Остриетата 
трябва да се поддържат чисти.

Съхранявайте батериите на сухо място и 
ги зареждайте поне веднъж на три 
месеца, за да удължите 
експлоатационния им живот.

КОМПЛЕКТ
EPR132P 

 EPR132P акумулаторна ножица                         

3 литиево-йонни батерии 

(достатъчни  за цял работен ден)
3-посочно зарядно устройство 

Инструменти за поддръжка

Дозатор за масло за смазване 

Ръководство за употреба

EPR1322BP 
 EPR1322BP акумулаторна ножица   

2 литиево-йонни батерии

 3-посочно зарядно у-во 

Инструменти за поддръжка

Дозатор за масло за смазване 

Ръководство за употреба

ДВЕ СТЕПЕНИ НА 
ОТВАРЯНЕ: 
Ø 20 mm - 32 mm

LCD екран
• % батерия
• история
• брой сряза
• код за грешка

ергономична дръжка: 
PP + elastomer.

On/Off бутон + активира 
различните функции.

Висококачествена 
стоманена 
конструкция. 
Термично 
обработена.

Отвор за смазване.

Метален протектор на спусъка.

тегло с батерия: 950 gr. 
тегло без батерия: 710 gr.

EPR132P / EPR1322BP

Батерия Литиево-йонна

Напрежение 14.4 V 

Мощност или капацитет 2.5 Ah

С една батерия 2-2,5 ч / 4.000 сряза (в зависимост 
от ø и твърдостта на клона)

Време за зареждане 2-2,5 ч

Гаранция Ножица: 2 г.
 Батерия: 1 г.

Максимална мощност 500 W

Електродвигател Безчетков 

Работна температура -10ºC до +60ºC

Максимално напрежение 16.8 V 

Максимален капацитет Ø  32 мм

Капацитет на рязане Ø  20 мм / 32 мм

Тип на рязане Прогресивно рязане или 
рязане чрез импулс

Безопасност Система за превенция при 
рязане

Триканално зарядно 
устройство позволява 
зареждане на батериите 
една по една.

батерия: 
16,8V

тегло на батерията: 238 gr. 
време за зареждане: 2/2,5 ч.

ВНИМАНИЕ: Системата за безопасност срещу порязване работи само, когато потребителят докосне режещата глава или влезе в контакт с електрически 
проводник. В останалите случаи (трето, която докосва ножицата, използване на ръкавици и т.н.) системата за безопасност срещу порязване не работи правилно. 
Bellota не носи отговорност за евентуални грешки при използването на тази система за предотвратяване на порязване.

Тегло на ножицата (с батерия) 950 г.

Тегло на ножицата (без батерия)  710 г.

Тегло на батерията 238 г.

MAX 32
mm

ПОЗИЦИЯ 2

20
mm

32
mm

ПОЗИЦИЯ 1 ON OFF

110 mm

50 mm

295 mm



ПОДДРЪЖКА

Проверете настройката на острието и 
контраострието: Ако те са регулирани и 
затегнати правилно,  няма да се разхлабят и 
да се клатят, рязането ще бъде чисто и няма 
да хабите батерията.

Винаги почиствайте и смазвайте острието и 
контраострието след употреба. Остриетата 
трябва да се поддържат чисти.

Съхранявайте батериите на сухо място и ги 
зареждайте поне веднъж на три месеца, за 
да удължите експлоатационния им живот.

Комплект
EPR137P 

 EPR137P акумулаторна ножица

  3 литиево-йонни батерии 

(достатъчни  за цял работен ден)

3-пистово зарядно у-во

 Инструменти за поддръжка

Дозатор за масло за смазване 

Ръководство за употреба

1 МАНЕВРЕНОСТ:
Благодарение на компактния си дизайн лесно ще достигнете до всеки клон с пълна 
свобода на движение.

2 ЕФЕКТИВНОСТ:
ще можете да подрязвате различни по големина клони и видове дървесина само с една 
ножица за подрязване.

3 ПРОДУКТИВНОСТ:
Подрязването е толкова лесно и удобно, че ще свършите много повече работа за по-
малко време..

Батерия Литиево-йонна

Напрежение 21.6 V 

Мощност или капацитет 2.5 Ah

с 1 батерия 3-5 h / 4.000 сряза (в зависимост от ø 
и твърдостта на клона)

Време за зареждане 2-2,5 h

Гаранция Ножица: 2 г.
Батерия: 1 г.

Максимална мощност 800 W

Електродвигател Безчетков

Работна температура -10ºC to +60ºC

Максимално напрежение 25.2 V 

Максимален капацитет Ø 37 mm

Капацитет на рязане Ø 22 mm / 37 mm

Тип на рязане Прогресивно рязане или 
рязане чрез импулс

Безопасност Система за 
превенция при рязане 

EPR137P

2 степени на отваряне LCD екран
• % батерия
• история
• брой сряза
• код за грешка

ергономична дръжка 
PP + elastomer.

On/Off бутон + активира 
различните функции..

Отвор за смазване..

Метален протектор на спусъка.

тегло с батерия: 1235 gr. 
тегло без батерия: 890 gr.

Ø  22 mm - 37 mm 

Прогресивно рязане 
или рязане чрез импулс

Защитна система

Висококачествена 
стоманена 
конструкция. 
Термично 
обработена.

Триканално зарядно 
устройство 
позволява зареждане 
на батериите една по 
една.

Батерия: 
25,2 V

Тегло на батерията: 350 г.
 Време за зареждане: 2/2,5 ч.

 АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ ДВЕ СТЕПЕНИ 
НА ОТВАРЯНЕ

ЗАЩИТНА 
СИСТЕМА

ОПЦИИ НА 
РЯЗАНЕ

ВНИМАНИЕ: Системата за безопасност срещу порязване работи само, когато потребителят докосне режещата глава или влезе в контакт с електрически 
проводник. В останалите случаи (трето, която докосва ножицата, използване на ръкавици и т.н.) системата за безопасност срещу порязване не работи 
правилно. 
Bellota не носи отговорност за евентуални грешки при използването на тази система за предотвратяване на порязване.

Тегло на ножицата (с батерия)  1.235 gr

Тегло на ножицата (без батерия)  890 gr

Тегло на батерията 350 gr

110 mm

50 mm

295 mm

MAX 37
mm

ПОЗИЦИЯ 2

22
mm

37
mm

ПОЗИЦИЯ 1 ON OFF



Почистете местата за закрепване, за да 
издържат по-дълго ножицата и 
телескопичната дръжка. 

Дръжте телескопичната дръжка права, не 
я въртете, за да не се заплете в клоните на 
дървота. По този начин тя ще издържи 
по-дълго и свързващите елементи няма 
да се повредят.

Комплект
EPP1EXTP 

 EPP1EXTP удължител  

Ръководство за употреба

Зона на свързване с 
ножиците: баланс на 
теглото за удобна 
употреба.

Дръжка  
двукомпонентна: PP + 
еластомер за защита 
на ръцете.

Дължина
 затворено положение: 1.570мм 
затворено положение:  2.210мм

Област на захвата с пяна.

Тегло: 
1.380 г.

Зона за батерията с 
протектор.

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И С ДВАТА МОДЕЛА АКУМУЛАТОРНИ ГРАДИНСКИ 
НОЖИЦИ

 МОДЕЛ 
EPR132P / EPR1322BP

 МОДЕЛ 
EPR137P

Удължител за акумулаторни ножици

1 ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Телескопичната дръжка е идеалният аксесоар за акумулаторните ножици. Той е 
съвместим и с двата модела, за да можете да подрязвате и най-високите клони.

2 ЕФЕКТИВНОСТ:
Ще се възползвате максимално от ножиците за подрязване. Няма да ви се налага да 
носите различни инструменти със себе си, да поставяте неудобни стълби или 
платформи.

3 ДОСТЪП: 
Удължителят се разтяга до 2,2 м, което ви позволява да стигнете до всяко място, където 
трябва да подрязвате. Тежестта на ножицата се разпределя равномерно по дръжката, така 
че да не натоварвате гърба и ръцете си.

ПОДДРЪЖКА

1.570 mm

2.200 mm



Място за телта 
за връзване.

Тегло с батерия: 1.215 г 
Тегло без батерия  897 г

On/Off бутон и регулатор на броя на 
усукванията (от другата страна).

Диаметър: 25 mm. 
4 позиции.

Литиево-йонна батерия 
16,8 V
2,5 A

Работа: 
3-4 ч/батерия или  5.500 връзвания
Време за зареждане: 
2/2,5 ч/батерия

1 ЛЕКОТА: 
С тегло само 1 кг ще улесни работата ви, така че няма да сте толкова уморени в края на 
деня.

2 СКОРОСТ И ГЪВКАВОСТ:
Ще завършите връзването бързо само с натискане на спусъка. Имате 4 функции за 
връзване, от които можете да избирате според тази, която най-добре се адаптира към 
размера на клона.

3 УСТОЙЧИВОСТ:
Имайки предвид, че един от нашите приоритети е да бъдем природосъобразни, 
направихме нишката покрита с биоразградима хартия.

Л ЕК АКУМУЛАТОРЕН 
АПАРАТ ЗА ВРЪЗВАНЕ

ПОДДРЪЖКА

Уверете се, че целият механизъм не се 
блокира, за да можете да работите без 
прекъсвания.

Почиствайте каналите с четка, за да 
отстраните праха и поддържайте ролките, 
които служат за водач на нишката, добре 
смазани. 

Съхранявайте батериите на сухо място и ги 
зареждайте поне веднъж на три месеца, за 
да удължите експлоатационния им живот.

КОМПЛЕКТ
ETY125P 

 ETY125P апарат за връзване

  2 литиево-йонни батерии

2-пистово зарядно

3 ролки тел за връзване с хартия 

Инструменти за поддръжка 

Инструкция за експлоатация

LED 
осветление за 
работа.

Двукомпонентна дръжка 
PP + elastomer.

Двупистовото 
зарядно устройство 
позволява зареждане 
на батериите една по 
една.

Тегло на апарата (с батерия) 1.215 г

Тегло на апарата (без батерия)                        897 г

Тегло на батерията 228 г

Батерия Литиево-йонна

Напрежение 14.4 V 

Мощност 2.5 Ah

Работа с една батерия 3-4 ч / 5.500 връзвания

Време за зареждане 2-2,5 ч

Гаранция Апарат за връзване 2г 
Батерия: 1 г

Максимална мощност 500 W

Електродвигател Безчетков

Работна температура -10ºC to +60ºC

Максимално напрежение 16.8 V 

Диаметър Ø 25 mm

Усуквания

Позиция 1: 3 усуквания
Позиция 2: 4 усуквания 
Позиция 3: 5 усуквания 
Позиция     4:      6 усуквания

Скорост за усукване Скорост: 0,3 сек.

ETY125P

РЕГУЛАТОР НА БРОЯ НА 
УСУКВАНИЯТА

СКОРОСТ НА
УСУКВАНЕ

LED  ОСВЕТЛЕНИЕ

300 mm

75 mm
250 mm

0,3 
SEC.

ПОЗИЦИЯ 4

6
ПОЗИЦИЯ 3

5
ПОЗИЦИЯ 2

43
ПОЗИЦИЯ 1



ГАМА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

номер резервна част описание за

SPPCB32P контраострие EPR132P/EPR1322BP

SPPBL32P острие EPR132P/EPR1322BP

SPPCB37P контраострие EPR137P

SPPBL37P острие EPR137P

ECBAEPR132P батерия 14,4V EPR132P/EPR1322BP

ECCHEPR132P 3-пистово зарядно 14,4V EPR132P/EPR1322BP

ECBAEPR137P батерия 21,6V EPR137P

ECCHEPR137P 3-пистово зарядно 21,6V EPR137P

Bellota Herramientas, S.L.U C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.

Guipúzcoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com

АГРОНИКА-КАРОВ и Сие ООД 
Централен склад

бул. Европа 138 /ССБ
1360 София

България

T. +359 0 888 490 131

е-mail: agronica@agronica-karov.com

www.agronica-karov.com




