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ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ЛОЗАРСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВО НА 

ШВЕЙЦАРСКАТА ФИРМA FELCO SA 

                                                                                                                                                              
                                                                      В сила от 01.01.2022 г. 

Описание 
Цена, 
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 

Катал. код  

FELCO 2 

Лозарска ножица, класически модел с остриета от 
закалена стомана; гумени абсорбиращи тампони            
на дръжките; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 245 g; Дължина - 215 mm 

90,83 109,00 

 

Катал. код 

FELCO 4 

Лозарска ножица, базов класически модел с остриета 
от закалена стомана; подменящи се части 
 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 226 g; Дължина - 210 mm 
73,33 88,00 

 

Катал. код 
FELCO 
4C&H 

Ножица за изрязване и събиране на цвят с остриета от 
закалена стомана и полимерна подложка; подменящи 
се части 
Ø на изрязване ≤ 10 mm; Тегло - 228 g; Дължина - 210 mm 

86,67 104,00 

 

Катал. код 
FELCO 5 

Лозарска ножица, базов модел с остриета от закалена 
стомана; метални дръжки; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 313 g; Дължина - 225 mm 
50,00 60,00 

 

Катал. код 
FELCO 6       

за по-малка ръка 

Лозарска ножица, ергономичен модел с остриета от 
закалена стомана; гумени абсорбиращи тампони на 
дръжките; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 20 mm; Тегло - 217 g; Дължина - 195 mm 

83,33 100,00 

 

Катал. код  

FELCO 7 

Лозарска ножица, ергономичен модел с ротационна 
дръжка и остриета от закалена стомана; гумени 
абсорбиращи тампони на дръжките; подменящи се 
части 
Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 310 g; Дължина - 210 mm 

115,00 138,00 

 

Катал. код  

FELCO 8 

Лозарска ножица, ергономичен модел с остриета от 
закалена стомана; гумени абсорбиращи тампони на 
дръжките; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 246 g; Дължина - 210 mm 

90,83 109,00 

 

Катал. код 
FELCO 9      

за лява ръка  

Лозарска ножица, ергономичен модел с остриета от 
закалена стомана; гумени абсорбиращи тампони на 
дръжките; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 246 g; Дължина - 210 mm 

90,83 109,00 

 Катал. код  

FELCO 10             

за лява ръка  

Лозарска ножица, ергономичен модел с остриета от 
закалена стомана; гумени абсорбиращи тампони на 
дръжките; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 297 g; Дължина - 210 mm 

115,00 138,00 

 

Катал. код  

FELCO 11 

Лозарска ножица, класически модел с компактно 
подложно острие; остриета от закалена стомана; 
гумени абсорбиращи тампони на дръжките; 
подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 245 g; Дължина - 215 mm 

90,83 109,00 

 

Катал. код  

FELCO 12 
 за по-малка ръка 

Лозарска ножица, ергономичен модел с ротационна 
дръжка и остриета от остриета от закалена стомана; 
гумени абсорбиращи тампони на дръжките; 
подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 20 mm; Тегло - 272 g; Дължина - 200 mm 

108,33 130,00 

 

Катал. код 

FELCO 13 

Лозаро-овощарска ножица, ергономичен модел с 
удължена дръжка и остриета от закалена стомана; 
гумени абсорбиращи тампони на дръжките; 
подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 30 mm; Тегло - 303 g; Дължина - 270 mm 

108,33 130,00 

 

Катал. код 

FELCO 14        

за по-малка ръка 

Ножица с приплъзващи се остриета, ергономичен 
модел с компактна режеща глава и остриета от 
закалена стомана; гумени абсорбиращи тампони на 
дръжките; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 18 mm; Тегло - 195 g; Дължина - 180 mm 

78,33 94,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на инструментите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 

https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_10.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_2.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_4.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_4CH.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_5.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_6.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_7.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_8.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_9.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_11.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_13.jpg
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          Описание  
Цена, 
лева 

без ДДС 
Цена,  
лева 

с ДДС 

 

Катал. Код 

  FELO 15       
за по-малка ръка 

Ножица с приплъзващи се остриета, ергономичен 
модел с ротационна дръжка, компактна режеща 
глава и остриета от закалена стомана; гумени 
абсорбиращи тампони на дръжките; подменящи се 
части 
 

Ø на изрязване ≤ 18 mm; Тегло - 260 g; Дължина - 189 mm 

100,83 121,00 

 

Катал. Код 

  FELO 16       
за по-малка 

лява ръка 

Лозарска ножица, ергономичен модел с остриета от 
остриета от закалена стомана; гумени абсорбиращи 
тампони на дръжките; подменящи се части 

Ø на изрязване ≤ 20 mm; Тегло - 217 g; Дължина - 195 mm 

83,33 100,00 

 

Катал. код  

FELCO 17  

за по-малка                    
лява ръка 

Лозарска ножица, ергономичен модел с ротационна 
дръжка и остриета от закалена стомана; гумени 
абсорбиращи тампони на дръжките; подменящи се 
части 
Ø на изрязване ≤ 20 mm; Тегло - 272 g; Дължина - 200 mm 

108,33 130,00 

 

Катал. код  

FELCO 19 

Лозарска ножица FELCO 8 със система за впръскване 
на препарат за дезинфекция след извършване на 
всеки срез  
 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 778 g; Дължина - 210 mm 

408,33 490,00 

 

Катал. код 
FELCO 31 

Овощарска ножица, „гилотинен“ модел с прави 
остриета от закалена стомана алуминиева 
подложка; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 223 g; Дължина - 210 mm 

76,67 92,00 

 

Катал. код 
FELCO 32 

Овощарска ножица, „гилотинен модел“ с извити 
остриета от закалена стомана и месингова 
подложка; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 260 g; Дължина - 210 mm 

85,00 102,00 

 

Катал. код 
FELCO 50        

Ножица за изрязване на копита, ергономичен модел 
с ротац. дръжка; остриета от кована стомана с 
ксиланово покритие; гумени абсорбиращи тампони 
на дръжките; подменящи се части 
 

……………………………              Тегло - 310 g; Дължина - 220 mm 

123,33 148,00 

 

Катал. код  

FELCO 51 

Ножица за изрязване на копита, ергономичен 
модел; остриета от кована стомана с ксиланово 
покритие; гумени абсорбиращи тампони на 
дръжките; подменящи се части 
 

……………………………             Тегло - 310 g; Дължина - 210 mm 

97,50 117,00 

  
Катал. код  

FELCO 100 

Ножица за изрязване и събиране на цвят с остриета 
от закалена стомана и алуминиеви подложки; 2 
позиции на отваряне; гумени абсорбиращи тампони 
на дръжките; подменящи се части 
  

Ø на изрязване ≤ 10 mm; Тегло - 248 g; Дължина - 210 mm 

104,17 125,00 

 

Катал. код 
FELCO 160L 

  

Градинска ножица, ергономичен модел с остриета 
от закалена стомана; фибро полимерна дръжки; 
подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 200 g; Дължина - 220 mm 

51,67 62,00 

 

Катал. код  

FELCO 160S                          

за по-малка ръка  

Градинска ножица, ергономичен модел с остриета 
от закалена стомана; фибро полимерни дръжки; 
подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 25 mm; Тегло - 200 g; Дължина - 220 mm 

51,67 62,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на инструментите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_16.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_17.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_19.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_31.jpg
https://www.felco.com/media/catalog/product/cache/14/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1060_FELCO_32.jpg
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Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 

Катал. код  

FELCO 300 

Ножица за изрязване и почистване; подменяща 
се пружина 
 
 

Ø на изрязване ≤ 10 mm; Тегло - 115 g; Дължина - 190 mm 

26,67 32,00 

 

Катал. код  

FELCO 310 

Ножица за почистване, филизене и бране на 
плод; назъбено острие; подменяща се пружина 
 
 

Ø на изрязване ≤ 10 mm; Тегло - 110 g; Дължина - 185 mm 

26,67 32,00 

 

Катал. код  

FELCO 320 

Ножица за почистване, филизене и бране на 
плод; метални дръжки; остриета с улеи; 
иновативна подменяща се пружина  

                                               Тегло - 96 g; Дължина - 154 mm 

27,50 33,00 

 

Катал. код  

FELCO 321 

Ножица за почистване, филизене и бране на 
плод; метални дръжки; остриета с улеи; 
иновативна подменяща се пружина  

                                               Тегло - 110 g; Дължина - 177 mm 

28,33 34,00 

 

Катал. код  

FELCO 322 

Ножица за почистване, филизене и бране на 
плод; метални дръжки; остриета с улеи; 
иновативна подменяща се пружина  

                                               Тегло - 112 g; Дължина - 190 mm 

29,17 35,00 

 
 

Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 
Катал. код  

FELCO 20 

Ножица с плоски алуминиеви дръжки с гумени 
абсорбиращи тампони, класически модел с 
остриета от закалена стомана; подменящи се 
части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 830 g; Дължина - 430 mm 

241,67 290,00 

 
Катал. код  

FELCO 21 

Ножица с плоски алуминиеви дръжки с гумени 
абсорбиращи тампони, класически модел с 
остриета от закалена стомана; подменящи се 
части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 1130 g; Дължина - 630 mm 

269,17 323,00 

 

Катал. код  

FELCO 22 

Ножица с плоски алуминиеви дръжки с гумени 
абсорбиращи тампони, класически модел с 
остриета от закалена стомана; подменящи се 
части 
 

Ø на изрязване ≤ 45 mm; Тегло - 1980 g; Дължина - 840 mm 

358,33 430,00 

 

Катал. код 

FELCO 
200А-40 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки         
с гумени абсорбиращи тампони, класически 
модел с прави остриета от закалена стомана; 
подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 669 g; Дължина - 400 mm 

145,00 174,00 

 

Катал. код 
FELCO 

200А-50 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки           
с гумени абсорбиращи тампони, класически 
модел с прави остриета от закалена стомана; 
подменящи се части  
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 727 g; Дължина - 500 mm 

158,33 190,00 

 

Катал. код 
FELCO 

200А-60 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки           
с гумени абсорбиращи тампони, класически 
модел с прави остриета от закалена стомана; 
подменящи се части  
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 825 g; Дължина - 600 mm 

166,67 200,00 

 

Катал. код 
FELCO 

210А-50 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки            
с гумени абсорбиращи тампони, класически 
модел с извити остриета от закалена стомана; 
подменящи се части  
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 735 g; Дължина - 500 mm 

166,67 200,00 

 

Катал. код 
FELCO 

210А-60 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки                
с гумени абсорбиращи тампони, класически 
модел с извити остриета от закалена стомана; 
подменящи се части  
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 795 g; Дължина - 600 mm 

179,17 215,00 
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Катал. код 
FELCO 201-

40  

Ножица с алум. дръжки със спец. профил, 
режеща глава с компактна форма за рязане в 
гъсто разположени клони; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 713 g; Дължина - 400 mm 
115,83 139,00 

Катал. код 
FELCO 201-

50  

Ножица с алум. дръжки със спец. профил, 
режеща глава с компактна форма за рязане в 
гъсто разположени клони; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 798 g; Дължина - 500 mm 

124,17 149,00 

Катал. код 
FELCO 201-

60 

Ножица с алум. дръжки със спец. профил, 
режеща глава с компактна форма за рязане в 
гъсто разположени клони;  подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 798 g; Дължина - 600 mm 

132,50 159,00 

 Катал. код 
FELCO 211-

40 

Ножица с алум. дръжки със спец. профил и 
остриета с променлив ъгъл за олекотено рязане 
от закалена стомана; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 715 g; Дължина - 400 mm 

115,83 139,00 

Катал. код 
FELCO 211-

50 

Ножица с алум. дръжки със спец. профил и 
остриета с променлив ъгъл за олекотено рязане 
от закалена стомана; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 800 g; Дължина - 500 mm 

124,17 149,00 

Катал. код 
FELCO 211-

60 

Ножица с алум. дръжки със спец. профил и 
остриета с променлив ъгъл за олекотено рязане 
от закалена стомана; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 35 mm; Тегло - 885 g; Дължина - 600 mm 

132,50 159,00 

 

Катал. код  

FELCO 220              

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки             
с гумени абсорбиращи тампони, класически 
модел с лостов механизъм и извити остриета от 
закалена стомана; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 40 mm; Тегло - 1335 g; Дължина - 800 mm 

270,83 325,00 

 

Катал. код  

FELCO 230 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки           
с гумени абсорбиращи тампони, „гилотинен“ 
модел с лостов механизъм и прави остриета от 
закалена стомана; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 40 mm; Тегло - 1298 g; Дължина - 800 mm 

270,83 325,00 

 

Катал. код  

FELCO 231 

Ножица с цилиндрични алуминиеви дръжки                  
с гумени абсорбиращи тампони, „гилотинен“ 
модел с лостов механизъм и извити остриета от 
закалена стомана; подменящи се части 
 

Ø на изрязване ≤ 40 mm; Тегло - 1298 g; Дължина - 800 mm 

270,83 325,00 

 

Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 

Катал. код  

FELCO 600 

Сгъваемо трионче с 16 cm острие с корозо 
устойчиво покритие и импулсно закалени и 
двустранно заточени зъбци; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 50 mm; Тегло - 205 g; Дължина - 350 mm 

38,33 46,00 

 
 

Катал. код 

FELCO 621 

Трионче с пластм. калъф и 24 cm острие с корозо 
устойчиво покритие и импулсно закалени и 
двустранно заточени зъбци; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 80 mm; Тегло - 380 g; Дължина - 420 mm 

70,83 85,00 

Катал. код 
FELCO 611 

Трионче с пластм. калъф и 33 cm острие с корозо 
устойчиво покритие и импулсно закалени и 
двустранно заточени зъбци; подменящи се части 
Ø на изрязване ≤ 100 mm; Тегло - 450 g; Дължина - 500 mm 

72,50 87,00 

 
 

Катал. код 
FELCO 630 

Трионче с пластм. калъф и 33 cm извито острие с 
корозо устойчиво покритие и импулсно закалени 
и двустранно заточени зъбци; подменящи се части  
Ø на изрязване ≤ 120 mm; Тегло - 450 g 

81,67 98,00 

Катал. код 
FELCO 640 

Трионче с пластм. калъф и 27 cm извито острие с 
корозо устойчиво покритие и импулсно закалени 
и двустранно заточени зъбци; подменящи се части  
Ø на изрязване ≤ 100 mm; Тегло - 430 g  

77,50 93,00 
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Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

  

Катал. код 
FELCO 

3.90.10 

Ножче за изрязване и за присаждане на пъпка, 
пластмасова дръжка, алуминиева облицовка 
отвътре 

Тегло - 43 g; Дължина на острието - 51 mm 
35,83 43,00 

  

Катал. код 
FELCO 

3.90.20 

Универсално ножче за присаждане пластмасова 
дръжка, алуминиева облицовка отвътре  
 

Тегло - 44 g; Дължина на острието - 57 mm 
34,17 41,00 

 

Катал. код 
FELCO 

3.90.40 

Ножче за изрязване и присаждане на калеми,        
пластмасова дръжка, алуминиева облицовка 
отвътре 

Тегло - 45 g; Дължина на острието - 44 mm 
39,17 47,00 

  

Катал. код  

FELCO 
3.90.50             

Универсално градинско ножче пластмасова 
дръжка, алуминиева облицовка отвътре  

 

Тегло - 44 g; Дължина на острието - 57 mm 
30,00 36,00 

  

Катал. код  

FELCO 
3.90.60 

Градинско ножче за подрязване (косер) 
пластмасова дръжка, алуминиева облицовка 
отвътре 

Тегло - 43 g; Дължина на острието - 57 mm 

30,83 37,00 

 

Катал. код  

FELCO 
3.91.10 

Ножче за изрязване и за присаждане на пъпка,                 
пластмасова дръжка, алуминиева облицовка 
отвътре и месингова вложка за повдигане на 
кората (32 mm)  

Тегло - 53 g; Дължина на острието - 51 mm 

54,17 65,00 

Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ДЖОБНИ НОЖЧЕТА с ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН, здрава метална конструкция, устойчива на издраскване, приятна на 
допир дръжка; Стоманено острие от неръждаема стомана марка 57 HRc; ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ОСТРИЕТО; Специален 
жлеб в острието, способстващ за лесното му отваряне; Двустранно заточване 

 
Катал. код 

FELCO 500 

3 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 
                                                 Тегло - 60 g; Дължина - 95 mm 43,33 52,00 

Катал. код 
FELCO 501 

4 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 

• тирбушон                              Тегло - 60 g; Дължина - 95 mm 45,83 55,00 

Катал. код 
FELCO 502 

4 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 
• кръстата отверка No.1            Тегло - 65 g; Дължина - 95 mm 49,17 59,00 

 Катал. код  

FELCO 503             

8 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 
• тирбушон • 2х2 комбинирани инструмента    
                                                   Тегло - 80 g; Дължина - 95 mm 

60,00 72,00 

Катал. код  

FELCO 504 

8 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 

• кръстата отверка No.1 • 2х2 комбинирани 

инструмента                                    Тегло - 85 g; Дължина - 95 mm 
63,33 76,00 

 Катал. код  

FELCO 505 

10 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 

• тирбушон • 2х2 комбинирани инструмента • мини-
трион                                                 Тегло - 105 g; Дължина - 95 mm 

85,00 102,00 

Катал. код  

FELCO 506 

10 функции: ножче • пинсета • заключване на острието 
• тирбушон • 2х2 комбинирани инструмента • мини-

трион • кръстата отверка No.1 • мини-трион    
                                                              Тегло - 110 g; Дължина - 95 mm 

88,33 106,00 

 

Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 

Катал. код  

FELCO 902 

Брус от корунд, с различна едрина на двете 
заточващи повърхности  
 

Тегло - 40 g; Дължина - 100 mm 
24,17 29,00 

 

Катал. код 

FELCO 903 

Точило от твърдосплавна стомана с диамантено 
покритие с три функции: (1) заточване, (2) 
усилване и (3) хонинговане (прецизно заостряне) 
Тегло - 48 g; Дължина - 100 mm 

31,67 38,00 

 

Катал. код 
FELCO 904 

Точило с ергономична дръжка от подсилена 
алум. сплав и заточваща повърхност от устойчив 
на износване материал (волфрамов карбид); 
отварачка и пластина за прикрепване  
Тегло - 60 g 

56,67 68,00 
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 Катал. код 
FELCO 905 

Мултифункционален инструмент за заточване, 
хонинговане (прецизно заостряне) и притягане на 
ръчни ножици 
Тегло - 47 g; 

35,00 42,00 

 

Катал. код  

FELCO 980             

Спрей за почистване, смазване и защита от поява 
на ръжда и натрупване на прах и мъзга (56 ml)  

 

Тегло - 70 g; Дължина - 115 mm 
15,83 19,00 

 Катал. код  

FELCO 981           

Биоразградим пенообразуващ спрей за 
почистване на смола, прах и мъзга (110 ml)  
 

Тегло – 152 g 
15,00 18,00 

 

Катал. код  

FELCO 990 

Синтетична биоразградима водоустойчива 
нетоксична грес за смазване и защита от 
износване (30 g)  

 

Тегло - 40 g; Дължина - 130 mm 

12,50 15,00 

 

Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 
Катал. код  

FELCO 701 

Защитни полиетиленови ръкавици за работа с 
градински инструменти с каучуково покритие 
 при пръстите и дланта                     Размери – S/M/L/XL 

14,17 17,00 

 
 
 

Катал. код 

FELCO 702 

Защитни ръкавици за работа с градински 
инструменти, изработени от PVC и подсилена 
кожа при пръстите и дланта            Размери – S/M/L/XL 

25,00 30,00 

 
Катал. код 

FELCO 703 

Защитни ръкавици за работа с градински 
инструменти, изработени изцяло от кожа, 
устойчива на пробиване                   Размери – S/M/L/XL 

41,67 50,00 

 
 

Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 
Катал. код 

FELCO 910 

Калъф от естествена кожа с гайки за поставяне на 
колан и метална щипка за окачване 

 

Тегло - 111 g; Дължина - 235 mm 
29,17 35,00 

 
Катал. код 

FELCO 910+ 

Калъф от естествена кожа с гайки за поставяне на 
колан и метална щипка за окачване и доп. 
отделение за заточващ инструмент  
 

Тегло - 111 g; Дължина - 235 mm 

35,00 42,00 

 
Катал. код 

FELCO 911 

Калъф от естествена кожа с две отделения с 
гайки за поставяне на колан и метална щипка за 
окачване 

 

Тегло - 195 g; Дължина - 285 mm 

49,17 59,00 

 Катал. код 
FELCO 912 

Калъф от естествена кожа в конусовидна форма  
с метална щипка за окачване  

 

Тегло - 65 g; Дължина - 150 mm 
24,17 29,00 

 
Катал. код  

FELCO 921             

Калъф от естествена кожа с две отделения с 
гайки за поставяне на колан и метална щипка за 
окачване 

 

Тегло - 215 g; Дължина - 255 mm 

54,17 65,00 

 
Катал. код  

FELCO 923 

Удължен калъф от естествена кожа (за FELCO 13) 
 
 
 

Тегло - 65 g; Дължина - 150 mm 
42,50 51,00 
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Описание 
Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

 
 Описание 

Цена,  
лева 

без ДДС 

Цена,  
лева 

с ДДС 

Катал. код  

FELCO 2/11 
FELCO 30/11 
FELCO 6/11 

Резервнa пружина 3,17 3,80 

 
Катал. код  

FELCO 6/4 

Резервно подложно 
острие за FELCO 6•12 16,67 20,00 

Катал. код  

FELCO 2/91 
FELCO 30/91 
FELCO 6/91 

К-т от 2 броя резервни 
пружини  5,42 6,50 

 
Катал. код  

FELCO 6/90 

К-т централен болт и 
микрометрична система 
за FELCO 6•11•12 

13,33 16,00 

Катал. код  

FELCO 11/4 

Резервно подложно 
острие за FELCO 11 18,33 22,00 

 
Катал. код  

FELCO 6/94 

К-т централен болт и 
гайка за FELCO 
6•11•12•16•17 

10,83 13,00 

Катал. код  

FELCO 13/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 13 20,83 25,00 

 
Катал. код  

FELCO 7/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 7•8 18,33 22,00 

Катал. код  

FELCO 13/4 

Резервно подложно 
острие за FELCO 13 20,83 25,00 

 

Катал. код  

FELCO 7/3-1 

К-т резервно режещо 
острие, пружина и мини 
инструмент за притягане 

21,25 25,50 

Катал. код  

FELCO 2/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 2•4•400•11 18,33 22,00 

 
Катал. код  

FELCO 7/4 
Резервно подложно 
острие за FELCO 7•8 18,33 22,00 

Катал. код  

FELCO 2/3-1 

К-т резервно режещо 
острие, пружина и мини 
инструмент за притягане 

21,25 25,50 

 
Катал. код  

FELCO 7/90 

К-т централен болт и 
микрометрична система 
за FELCO 7•8•9•10 

13,33 16,00 

Катал. код  

FELCO 2/4 

Резервно подложно 
острие за FELCO 2 18,33 22,00 

 
Катал. код  

FELCO 7/94 
К-т централен болт и 
гайка за FELCO 7•8•9•10 10,83 13,00 

Катал. код  

FELCO 2/90 

К-т централен болт и 
микрометрична система за 
FELCO 2 

13,33 16,00 

 
Катал. код  

FELCO 200/3 
FELCO 210/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 
200А•200C•210A•210C 

38,33 46,00 

Катал. код  

FELCO 2/92 

К-т заключващ палец и 
болтове за FELCO 
2•11•12•13•6•7•8 

7,50 9,00 

 
Катал. код  

FELCO 200/4 
FELCO 210/4 

Резервно подложно 
острие за FELCO 
200А•200C•210A•210C 

46,67 56,00 

Катал. код  

FELCO 2/94 

К-т централен болт и гайка 
за FELCO 2 11,25 13,50 

 
Катал. код  

FELCO 211/3 

Резервно подложно 
острие за FELCO 211 43,33 52,00 

Катал. код  

FELCO 30/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 30•31 18,33 22,00 

 
Катал. код  

FELCO 211/4 

Резервно подложно 
острие за FELCO 211 41,67 50,00 

Катал. код  

FELCO 30/4 
FELCO 31/4 

Резервна подложка с 
болтове за FELCO 30•31 13,75 16,50 

 
Катал. код  

FELCO 230/1 
FELCO 231/1 

Дръжка с режещо острие 
за FELCO 230 •231 160,00 192,00 

Катал. код  

FELCO 30/90 

К-т централен болт и гайка 
за FELCO 30•31•32 7,50 9,00 

 
Катал. код 

FELCO 230/4 
FELCO 231/4 

Подложка с гайки за 
FELCO 230 •231  55,00 66,00 

Катал. код  

FELCO 30/92 

К-т заключващ палец и 
болтове за FELCO 30•31•32 4,58 5,50 

 
Катал. код 

FELCO 600/3 
Резервно острие за FELCO 
600 25,00 30,00 

Катал. код  

FELCO 32/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 32 21,25 25,50 

 
Катал. код 

FELCO 611/3 
Резервно острие за FELCO 
611 45,00 54,00 

Катал. код  

FELCO 32/4 
Резервна подложка с 
болтове за FELCO 32 15,00 18,00 

 
Катал. код 

FELCO 621/3 
Резервно острие за FELCO 
621 39,17 47,00 

Катал. код  

FELCO 5/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 5 14,17 17,00 

 
Катал. код 

FELCO 630/3 
Резервно острие за FELCO 
630 41,67 50,00 

Катал. код  

FELCO 6/3 

Резервно режещо острие 
за FELCO 6•12 16,67 20,00 

 
Катал. код 

FELCO 640/3 
Резервно острие за FELCO 
640 35,83 43,00 

Катал. код  

FELCO 6/3-1 

К-т резервно режещо 
острие, пружина и мини 
инструмент за притягане 

21,25 25,50 

 

    

 Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на инструментите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 


