
FENOX
Szôlészeti támrendszer

Magas minôségû
francia termékek

Megoldások egyedi
igények szerint is

30 éve a szôlôtermelôk
szolgálatában



Egy módszeresen megépített, átgondolt szôlészeti támrendszer lehetôvé teszi, hogy a szôlônövény a lehetô legoptimálisabb feltételek mellett fejlôdjön, megkönnyítve
a metszés, a zöldmunkák és a szüret elvégzését. Nem is beszélve az esztétikai oldalról, az ültetvény rendezett kinézetérôl!

Számos tanulmány bebizonyította már, hogy a jól megválasztott támrendszernek kihatása van a leszüretelt szôlô minôségére is. Ha a hajtásokat betesszük segédhuzalak
közé, a lombfalat mintegy síkban kiterítjük anélkül, hogy árnyékot vetne önmagára vagy a fürtökre. Egyben meggyorsítjuk a munkavégzést és megkönnyítjük a
növényvédelmet is

Egy szellôs lombfal kialakításával a szôlô több fényt kap és a fotoszintézis hatékonyabban megy végbe.

A szôlôbogyóra gyakorolt hatás:

• magasabb cukortartalom és következésképpen jobb minôségû termés

• kedvezôbb sav-cukor arány

• a színanyagok és a tannin jobb koncentrálódása

• magasabb polifenoltartalom

és a napi gyakorlatban: 

• a permetezôanyagok egyenletesebb eloszlása, azaz gazdaságosabb, 

hatékonyabb növényvédelem, kevesebb növényvédôszer felhasználás.

A megfelelô mûvelési mód megválasztásán túl nagyon fontos a jó minôségû támrendszer részeinek, kiegészítôinek kiválasztása is.

A francia FENOX kizárólag kitûnô minôségû, rozsdamentes termékeket gyárt horganyzott, tüzihorganyzott, valamint rozsdamentes acélból (inox).

A FENOX termékek nagy része a cégtulajdonos saját találmánya és szabadalmi oltalom alá esik. A termékek közös vonása, hogy ötletesek, használatuk egyszerû és praktikus.
Hosszú élettartammal rendelkeznek. Termékeink közül a legelsô találmányt, a sorközi drótfeszítôt a szôlôtermelôk a világ minden táján használják.

Az immáron több mint harminc éve piacon lévô francia FENOX termékek egyaránt megtalálhatók a kistermelôk szôlôiben és a legjelentôsebb francia presztízsbirtokokon is. 

A FENOX a francia FAYNOT cég márkaneve. A Faynot több évtizedes szakmai tapasztalata ellenére éves üzleti forgalmának jelentôs részét visszaforgatja szôlészeti
támberendezésekkel kapcsolatos kutatásokra és fejlesztésekre, új termékek és új megoldások kialakítására.

EGY ÁTGONDOLT TÁMRENDSZER ELÔNYEI
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Energia 

CUKOR  (+ oxigén)Széndioxid + víz                              

CSAPADÉK    NAP



A FENOX által kifejlesztett drótfeszítôt világszerte több tízezer szôlészetben használják. FENOX drótfeszítôvel
könnyen és biztonsággal meghúzhatjuk a huzalt anélkül, hogy az  elszakadna. Fontos, hogy a drótfeszítôt 
a sor közepén használjuk! Csak így tudjuk egyenletesen megfeszíteni a huzalt. Megfelelôen karbantartott
huzalnál évente fél-, illetve egy fordulat elegendô.

A huzal megfeszítése nem igényel különösebb fizikai erôkifejtést. A drótfeszítô nagy ellenállású acélból készül
(1100N/mm2) és rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik. 

Két változatban kapható:

• horganyzott acélból. Vastag bevonata biztonságos védelmet jelent a korrózió ellen (300g/m2)

• rozsdamentes acélból (inox 18/10)

A FENOX drótfeszítô három méretben kapható:

• FENOX 1.sz. típus: 2,7 mm-es huzalátmérôig

• FENOX 2.sz. típus: 3,5 mm-es huzalátmérôig

• FENOX 3.sz. típus:   5  mm-es huzalátmérôig (alkalmazása a végoszlop és a kikötô horgony 

közötti dróton, továbbá gyümölcskertészetekben is ajánlott.)

Gyakorlati tanács: elômetszôgép használata esetén a drótfeszítôt érdemes egy oszlop mellé tenni, 
hogy ne akadjon bele a vágókésekbe.
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SORKÖZI DRÓTFESZÍTÔ 

1.sz. típus 2.sz. típus 3.sz. típus 1.sz. típus 2.sz. típus
FENOX Drótfeszítô Horganyzott Horganyzott Horganyzott Rozsdamentes Rozsdamentes

acél acél acél acél acél
inox 18/10 inox 18/10

Referenciaszám: 10-42 20-42 30-42 15-42 25-42

1.000 db súlya 28 kg 45 kg 95 kg 28 kg 45 kg

Darabszám/ tasak 100 db 100 db 25 db 100 db 100 db
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A drótfeszítô görbe karját a
drót felett átívelve baloldalt
ráakasztjuk a huzalra a nyíl
irányában. A feszítô magától
rajtamarad a huzalon.
Elengedjük és megkeressük 
a célszerszámokat. 

A drótfeszítô egyenes részére
bal kezünkkel alulról ráhúzzuk
a mûanyag nyelet és 
függôlegesen felfelé 
nyomjuk. Ez lesz 
a forgás tengelye. 

Majd az erôkarként szolgáló fémpálcát
beleakasztjuk a drót feszítô fejrészébe és a
pál ca távolabbi végét jobb ke zünkkel meg-
markolva,  az óramutató járásával meg  -
egye zô irányban visszakézbôl  hajtsunk
végre egy félfordulatot. A görbe kar min-
dig a drót felett mozogjon! (Eközben bal
kézzel továbbra is tartsuk mozdulatlanul 
a nyelet függôleges irányban.)

A drótfeszítô görbe karját ráakasztjuk a
huzalra. Gyakorlatilag félfordulatonként
tudjuk rögzíteni. Ha még jobban meg akar-
juk feszíteni a huzalt, kezdjük elölrôl a
moz dulatsort.Ø 4,7 mm Ø 5,5 mm Ø 7 mm

A drótfeszítô fejét alulról
a huzal mögé helyezzük.

SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK
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A FENOX végoszlop kikötô horgony világszerte elismert termék. Használatával a végoszlop könnyen,
gyorsan és stabilan rögzíthetô. Valamennyi talajtípusnál alkalmazható, de kifejezetten a kemény, köves
talajokhoz ajánljuk. Leütéséhez mindössze egy kalapácsra van szükségünk. 

A horgony csövébôl fokozatosan elôbúvó három tüske a talajba mélyed és páratlan megkapaszkodást
biztosít a talajban, ugyanúgy, mint egy fa gyökérzete.

A hosszú élettartamú, tüzihorganyzott acélból készült, vastag cinkbevonatú (600 g/m2) FENOX végoszlop
kikötô horgony fokozott rozsdásodás elleni védelemmel van ellátva.

Drótrögzítô füllel együtt szállítjuk, lehetôvé téve a huzal gyors és praktikus rögzítését.

A FENOX végoszlop kikötô horgony három hosszúságban létezik:

• 50 cm-es hossz (standard modell): kemény és köves talajtípushoz, 

• 60 cm-es hossz: lazább, kevésbé kötött, de nem köves talajtípushoz

• 1 méteres: rendkívül nagy húzóerôhöz. (Ezt a típust gyümölcsfákhoz is ajánljuk).

VÉGOSZLOP KIKÖTÔ HORGONY DRÓTRÖGZÍTÔ FÜLLEL FELSZERELVE
Tüzihorganyzott acélból

RÖGZÍTÔ FÉMLAP 

A FENOX végoszlop kikötô horgonyt rögzítsük a talajon a többször
felhasználható rögzítô fémlappal. Gyôzôdjünk meg, hogy rajta van-e 
a drótrögzítô fül, ahogy az 1. és 2. ábrán is jelöltük! Majd a rézszínû
leütô szerszámmal és egy kalapáccsal üssük a földbe a horgonyt a
majdani huzal dôlésszögével megegyezôen egészen addig, amíg el
nem értük a rögzítô fémlap síkját.

Hosszúság: 50 cm 60 cm
Referenciaszám: 510-44 610-44
1000 db súlya: 680 kg 750 kg
Csomagolás: Tizes kötegekben, Tizes kötegekben,

zsákonként 50 db zsákonként 50 db

Hosszúság: 20 cm 40 cm
Referenciaszám: 400290-44 400510-44
1000 db súlya: 90 kg 160 kg
Csomagolás: 50 db 50 db

HOSSZABBÍTÓ SZÁR VÉGOSZLOP KIKÖTÔ HORGONYHOZ
Horganyzott acélból

A FENOX VÉGOSZLOP KIKÖTÔ HORGONY LEÜTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK

A HORGONY LEÜTÉSI IDEJE KÉZI ERÔVEL 
A LEGKÖVESEBB TALAJBA IS 
CSAK LEGFELJEBB 2 PERC!

Próbálja ki Ön is! Kérjen mintát képviselônktôl!
ELÔFÚRÁST NEM IGÉNYEL.

TÜSKE KITOLÓ SZERSZÁM

Horgony típusa: 50 cm 60 cm
Referenciaszám: 80-44 180-44
Darabonkénti súlya: 0,7 kg 1 kg

Horgony típusa: 50 cm 60 cm
Referenciaszám: 20510-47 20610-47
Darabonkénti súlya: 0,8 kg 0,9 kg

Referenciaszám: 1713-44
Darabonkénti súlya: 1 kg

LEÜTÔ SZERSZÁM

1 2

VÉGOSZLOP KIKÖTÔ HORGONY 
SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK ÚJ TELEPÍTÉSEKHEZ, TÁMRENDSZER FELÚJÍTÁSHOZ, CSERÉHEZ
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AZ 1 MÉTERES FENOX VÉGOSZLOP KIKÖTÔ HORGONY
LEÜTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK

1 M HOSSZÚ VÉGOSZLOP KIKÖTÔ HORGONY (21 mm-es átmérôvel):
Tüzihorganyzott acélból

MAXI  DRÓTRÖGZÍTÔ FÜL
Tüzihorganyzott acélból

MAXI TÜSKE KITOLÓ SZERSZÁM, 
1 MÉTERES HOSSZÚSÁGÚ

MAXI RÖGZÍTÔ FÉMLAP

MAXI LEÜTÔ SZERSZÁM

A tüske kitoló szerszámot helyezzük a horgony csövébe és egy
nagyobb kalapáccsal egészen addig üssük, amíg a szerszám 
felsô része hozzá nem ér a horgonycsô pereméhez.

3 4

Húzzuk ki a tüskekitoló szerszá-
mot a horgonycsôbôl és vegyük
fel a rögzítô fémlapot is.

5

A huzalt rögzítsük a horgony végén található
drótrögzítô fülhöz.

6

VÉGOSZLOP
KIKÖTÔ HORGONY 
SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK

AZ 1 MÉTERES VÁLTOZAT ELSÔSORBAN
GYÜMÖLCSKERTÉSZETEKNEK AJÁNLOTT

Referenciaszám: 1020-44
Darabonkénti súlya: 1,6 kg
Csomagolás: Ötös kötegekben,

zsákonként 25 db

Referenciaszám: 8040-44
Darabonkénti súlya: 0.35 kg

Referenciaszám: 51-44
Darabonkénti súlya: 1 kg
Csomagolás: egyesével

Referenciaszám: 201020-44
Darabonkénti súlya: 1,9 kg
Csomagolás: egyesével

Referenciaszám: 2017-44
Darabonkénti súlya: 1,5 kg
Csomagolás: egyesével
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A FENOX végoszlop kikötô csigát a kevésbé kötött, laza, homokos talajtípusokhoz ajánljuk.
Kö ves talajba nem hajtható le! (Köves talajhoz kimondottan a horgonyt ajánljuk.)
A csiga átmérôje egységesen 12 cm, a csigaszár pedig három méretben létezik
(60 cm, 75 cm és 90 cm-es hossz). 
Elônye, hogy lehajtás során a különálló szár nem feszül és nem csavarodik meg!
A csigaszár végén található drótbefûzô fület fém zárólapocskával tudjuk összefogni,           
így a ránehezedô nagyobb húzóerô hatására sem nyílik szét. A FENOX végoszlop kikötô 
csiga tüzihorganyzott acélból készül vastag cinkréteggel ellátva. A csigán lévô bordázat 
megakadályozza a csiga meghajlását, illetve a földbe helyezése során való deformálódását.

VÉGOSZLOP KIKÖTÔ CSIGA Ø 12 cm
Tüzihorganyzott acélból
Referenciaszám: 122-44

FÉM ZÁRÓLAPOCSKA
Referenciaszám: 533503-44

CÉLSZERSZÁM VÉGOSZLOP KIKÖTÔ CSIGÁHOZ
(biztosítócsattal és biztosítópecekkel felszerelve) Referenciaszám: 102048-44

CSIGASZÁR
60 cm - Referenciaszám: 60600-44
75 cm - Referenciaszám: 60750-44
90 cm - Referenciaszám: 60900-44

1. Húzzuk át a csigát a csigaszár drótbefûzô füllel ellátott részén. Úgy
bújtassuk át rajta, hogy a FENOX márkajelzés felül maradjon. Majd
engedjük lecsúszni a csigaszáron. 

2. A csigalehajtó szár hegyét helyezzük a csiga közepén található szög -
letes részbe. A csigaszár végén lévô hurkot akasszuk rá a csigalehajtó
szárból kiálló, megfelelô magasságban lévô biztosító pecekre. (A három
csigaszár hosszúsághoz három különbözô magasságban alakítottunk ki
biztosító peckeket a célszerszámon).

1 2

3. A csigaszárat biztosítócsattal rögzítsük a csigalehajtó szárhoz az
ábra szerint.

4. Megfelelô erô kifejtésével a célszerszámot a rá rögzített csigával
kezdjük el lehajtani a talajba a kívánt mélységig.

3 4

5. A biztosítócsattot oldjuk ki és akasszuk le a csigaszárat a pecekrôl.
A célszerszámot felfelé húzva emeljük ki a talajból.

6. A csigaszár végén lévô befûzô hurokra húzzuk rá a fém 
zárólapocskát és csak ezt követôen rögzítsük hozzá a huzalt.

5 6

Hosszúság: 60 cm 75 cm 90 cm
1000 db súlya: 36 kg 39 kg 42 kg
Csomagolás: 10 db 10 db 10 db

VÉGOSZLOP KIKÖTÔ (CSIGA)
SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK

Hosszúság: 102 cm
Darabonkénti súlya: 1,5 kg
Csomagolás: egyesével
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A kivételesen hosszú élettartamú, magas minôségû FENOX szôlô támrendszer oszlopok azokhoz a
szôlészekhez-borászokhoz szólnak, akik hosszú távon gondolkodnak, maradandót szeretnének alkotni
és tartós értéket szeretnének örökül hagyni az utókorra.

A rozsdamentes acélból (Inox 18/10) készült oszlopok ár-érték aránya igen kedvezô 
(külön kérésre amortizációs tanulmányt is készítünk).

A FENOX márkanevû inox támrendszer eredetisége felállításának egyszerû és kényelmes mivoltában
rejlik és mint ilyen alaposzlopból és kiegészítôkbôl áll, nevezetesen:

• sorköz oszlop: alaposzlop perforált rozsdamentes acélból (inox 18/10), lehetôvé téve a kiegészítôk,
valamint a szálvesszô tartóhuzal (vezérhuzal) és a támasztóhuzal (segédhuzal) könnyû rögzítését

• végoszlop: két alaposzlopból és egy összekötô elembôl áll

OSZLOP
Magas minôségû rozsdamentes 
acélból (Inox 18/10)

LEMEZVASTAGSÁG: 0,8 mm

LEMEZVASTAGSÁG: 1 mm

Hosszúság (m): 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80
Referenciaszám: 1000-42 1100-42 1200-42 1300-42 1400-42 1500-42 1600-42 1700-42 1800-42
1000 db súlya (kg): 605 666 726 786 847 907 968 1028 1090
Csomagolás: Huszas kötegekben (egy raklapon 500 db)

Hosszúság (m): 1,80 2,00 2,30 2,50
Referenciaszám: 11800-42 12000-42 12300-42 12500-42
1000 db súlya (kg): 1380 1500 1730 1880

ÖSSZEKÖTÔ ELEM VÉGOSZLOPHOZ 

Feltétlenül szükséges az
inox és a horganyzott

felületek érintkezésének
elkerülésére, hogy ne
alakuljon ki közöttük
galvanikus kapcsolat

MAGAS MINÔSÉGÛ 
SZÔLÉSZETI 
TÁMRENDSZER OSZLOPOK    
SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK

Referenciaszám: 4002-42
1000 db súlya : 96 kg
Csomagolás: egyesével

Inox 18/10

6X16 MM CSAVAR
Referenciaszám: 6016-04
1000 db súlya : 7 kg
Csomagolás: 100 db-os

Rozsdamentes acél (Inox 18/10)

Mûanyag
SZIGETELÔ LAPKA

Referenciaszám: 5424-42
1000 db súlya : 10 kg
Csomagolás: 100 db-os

Balos és jobbos 
rögzítô klipsz 

támasztóhuzalhoz
(segédhuzalhoz)

Az oszlopok 
leütéséhez

Rozsdamentes acél (Inox 18/10)
HUZALRÖGZÍTÔ KLIPSZ 

Referenciaszám: 4001-42
1000 db súlya : 4 kg
Csomagolás: 100 db-os

Rozsdamentes acél (Inox 18/10)
„S”-KAPOCS 

Referenciaszám: 4003-42
1000 db súlya : 19 kg
Csomagolás: 100 db-os

Rozsdamentes acél (Inox 18/10)HUZALFESZÍTÔ LÁNC 
Referenciaszám: 310-42
1000 db súlya : 48 kg
Csomagolás: 100 db-os,

dobozokban

OSZLOPTETÔ VÉDÔKUPAK 
Referenciaszám: 4004-42
1000 db súlya : 0,9 kg
Csomagolás: egyesével

SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK
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Hossz (cm): 10 12 15 20 25 30 35
Referenciaszám: 20100-44 20120-44 20150-44 20200-44 20250-44 20300-44 20350-44
1000 db súlya (kg): 42 50 62 84 105 125 150
Csomagolás: 50 db

HUZALKIVETÔ (RUGÓS DRÓTKIHAJTÓ)
A segédhuzalhoz távtartóként használható. Nyitott állapotban tartjuk 
és hagyjuk szabadon benôni a lombozatot a huzalpár közé. 
Majd a huzalkivetô összezárásával egy mozdulattat összefoghatjuk a lombozatot. 
A bújtatás idôigényes mûvelete és költsége kb. ötödére csökken.
A huzalkivetô elasztikus teflon anyagból készül, cink-alumínium bevonattal 
(5% alumínium, 95% cink)

KÉTÁGÚ HUZALVEZETÔ (TÁVTARTÓ) SEGÉDHUZALHOZ
A FENOX márkájú standard kétágú huzalvezetô lehetôvé teszi a támasztóhuzal 
megtartását a fa- vagy fémoszlop mindkét oldalán.

Horganyzott acélból

A hosszméret a két szél közötti távolságot jelöli!

Fa- és fémoszlophoz 

egyaránt használható. 

U-szöggel 

vagy csavarral rögzíthetô.

CSAVAR ANYÁVAL
A kétágú huzalvezetô fémoszlophoz
történô rögzítéséhez, 6x15 mm,
horganyzott acél

EGYKARÚ HUZALVEZETÔ FAOSZLOPHOZ 
Galvánacél (max. huzal Ø3,5 mm)

Referenciaszám: 6015-44
1000 db súlya: 7 kg
Csomagolás: 50 db

Referenciaszám: 4010-44
1000 db súlya: 7 kg
Csomagolás: 500 db

SZÖG
A kétágú huzalvezetô faoszlophoz
történô rögzítéséhez,  4x50 mm, 
galvánacél

Referenciaszám: 24050-44
1000 db súlya: 6 kg
Csomagolás: 50 db

SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK

AZ ACÉLTÜSKE MIATT NEM ESIK KI A FÁBÓL!

KIEGÉSZITÔK SEGÉDHUZALHOZ (HAJTÁSTÁMASZTÓ HUZALHOZ)

Huzalkivetô Huzalkivetô Huzalkivetô
faoszlopra + U-szög fémoszlopra + csavar tartozék nélkül

Referenciaszám: 505-042 506-042 500-042
1000 db súlya: 52 kg 52 kg 52 kg
Csomagolás: 100 db/tasak
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C-KAPOCS ALUMÍNIUMBÓL 
- TÁMASZTÓHUZALHOZ (SEGÉDHUZALHOZ)
A két különbözô formában készített FENOX márkajelû 
alumínium C-kapocs minden évben újrafelhasználható.

C-KAPOCS FÁBÓL
A FENOX  fakapocs környezetbarát és elbomlik. Préselt gesztenyefa rostokból készült, ragasztó vagy
egyéb szintetikus kötôanyag hozzáadása nélkül. Nehézfémet nem tartalmaz. (Élelmiszeripari minôség.)
A huzalon nem vált ki rozsdásodást. Elônye, hogy fixen tartja a huzalpárokat az oszlopnál és így a szél
nem tudja kihúzogatni a drótot a belsô sliccelésû fémoszlopból. 

LÁNCRÖGZÍTÔ KONZOL (KENGYEL) VÉGOSZLOPHOZ
Elônye: a kengyellel a huzalokat le-fel mozgathatjuk az oszlopon 
hajtásbefûzésnél. A lánc könnyen kiakasztható és rövidíthetô.

Belsô szélesség: 4,3 cm 5,5 cm 8,5 cm 11 cm
Hosszúság: 14 cm 14 cm 15 cm 16 cm
U-alakú referenciaszáma: 140405-44 140555-44 150855-44 161105-44
Szögletes referenciaszáma: 24043-44 24055-44 25085-44 26110-44
1000 db súlya 66 kg 67 kg 70 kg 83 kg
Csomagolás: 100 db-os

HORGANYZOTT HUZALFESZÍTÔ LÁNC
A hajtástámasztó huzal (segédhuzal) végoszlopon történô 
rögzítéséhez

Hosszúság: 21 cm 31 cm 42 cm
Referenciaszám: 210-44 310-44 420-44
1000 db súlya: 48 kg 70 kg 96 kg
Csomagolás: 100 db

Galvánacélból

KIEGÉSZITÔK SEGÉDHUZALHOZ (HAJTÁSTÁMASZTÓ HUZALHOZ)

Referenciaszám: 2014-44
1000 db súlya: 2 kg
Csomagolás: 500 db/tasak

Referenciaszám: 2515-44
1000 db súlya: 1 kg
Csomagolás: 500 db/tasak

Referenciaszám: 2520-44
1000 db súlya: 2 kg
Csomagolás: 500 db/tasak

U-alakú Szögletes

Egyedi méretre is legyártjuk!

SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK



A FENOX márkájú huzalösszefogó kapocs valamennyi szôlész nélkülözhetetlen kelléke. A különleges
acélból készült kapocs a leggazdaságosabb és leghatékonyabb módja az elszakadt drót két végének
összekötésére a hozzá tartozó különleges kialakítású, hornyolt célszerszámmal.
A FENOX huzalösszefogó kapocs 1,6 mm–2,7 mm-es, illetve 2,8 mm–3,5 mm-es huzalátmérôig
használható. Szakítószilárdsága: 600 kg.
A drótösszefogás az alábbi többfunkciós fogóval történik, amivel akár a drótot is el tudjuk vágni.

HUZALÖSSZETOLDÓ KAPOCS

TÖBBFUNKCIÓS KAPOCSÖSSZESZORÍTÓ, ERÔVÁGÓ FOGÓ
Hosszúság: 31 cm

HUZALÖSSZETOLDÓ KAPOCS

A FENOX hajtásrögzítô könnyen alkalmazkodik bármely hajtásmérethez, egészen 2,5 mm
átmérôig. Önmagától nem akad ki. Rugalmassága révén segítségével a hajtást
sérülésmentesen rögzíthetjük.
Rozsdamentes acélból készül (inox 18/10) és tökéletesen rozsdaálló. Hosszú éveken át 
újrafelhasználható.
Ha a metszést követôen összenyomjuk kissé a hajtásrögzítô fejet, a régi szôlôkar kiszabadul,
ugyanakkor a hajtásrögzítô továbbra is a huzalon marad. Évente egyszer egy mozdulat 
elegendô az új hajtás bebújtatására és kezdôdhet újbóli használata.

HAJTÁSRÖGZÍTÔ KAPOCS 
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Referenciaszám: 30165-44
1000 db súlya: 3,7 kg
Csomagolás: 250 db-os dobozban

Kapocs Kis méret Nagy méret
Referenciaszám: 100-42 101-042
Huzalátmérô: 1,6 mm–2,7 mm 2,8 mm–3,5mm
1000 db súlya: 3 kg 4,8 kg
Csomagolás: 100 db 100 db

Referenciaszám: 130-42
Súlya/db: 1,2 kg
Csomagolás: egyesével

Az összeszorított kapocs

A kapocs összeszorítás elôtt



Az új ültetvényeknél a FENOX nevelôpálca könnyen és gyorsan beszúrható a talajba a 
szabadalmaztatott FENOX leszúró tüske segítségével.

A mûanyagból készült FENOX nevelôpálca elônye, hogy könnyû, rothadásmentes, használata
rendkívül egyszerû és  többször felhasználható. Tárolása szintén egyszerû és praktikus.
Hosszúsága: 85 cm (csak egy méretben létezik).

A FENOX leszúró tüske segítségével a pálca leszúrása különösebb fizikai erôfeszítést nem 
igényel, a mûvelet gyors és a leszúrás mindig azonos mélységig történik. Ezáltal egyenletes
megjelenésû, homogén ültetvény kialakítását teszi lehetôvé.

NEVELÔPÁLCA ÉS LESZÚRÓ TÜSKE

NEVELÔPÁLCA

LESZÚRÓ TÜSKE 

1. A FENOX nevelôpálcát húzzuk rá
a leszúró tüskére

1

2. Az egészet szúrjuk a talajba

2

4. Húzzuk le a leszúró tüskét
a pálcáról

4

3. Nyomjuk le ütközésig, egészen 
a leszúró tüske pereméig

3

U-SZÖG FAOSZLOPRA

Szálvesszô tartóhuzal (vezérhuzal) vezetéséhez.
Horogszerû kiképzése révén nem esik ki a fából.
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SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK

SZABADALOMMAL VÉDETT, SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉK

Referenciaszám: 10850-44
1000 db súlya: 25 kg
Csomagolás: 100 db

Referenciaszám: 11850-44
Súlya/db: 0,9 kg
Csomagolás: egyesével

Referenciaszám: 3518-44
1000 db súlya: 4,4 kg
Csomagolás: 500 db/tasak



További információért és megrendelésért 
forduljon magyarországi partnerünkhöz, 

aki készséggel áll rendelkezésére:

KÁLI ILDIKÓ, TEL.: (06-20) 387-4150
Fax: (06-1) 390-3469, Postacím: 1329 Budapest, Pf. 86

E-mail: ildiko.kali@t-online.hu

AZ ÖN HELYI FORGALMAZÓJA:

FAYNOT S.A. B.P. 13 - 08800 THILAY (FRANCE)
Tel.: + 33 (0)3 24 33 70 70, Fax: + 33 (0)3 24 32 84 93
E-mail: contact@faynot.com, Web: www.faynot.com
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