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FRANCUSKI PRODUCENT ELEKTRONARZĘDZI
OD BLISKO 40 LAT

przedsiębiorstwo Infaco

W 1984 roku Daniel DELMAS tworzy pierwszy na świecie sekator elektryczny: ELECTROCOUP. Zakłada firmę 
INFACO, rodzinne przedsiębiorstwo z prawdziwymi wartościami.

Na wystawie SITEVI w 1985 r. w Montpellier Daniel DELMAS za swój wynalazek otrzymał Złotą Palmę za najlepszą 
innowację. W ciągu 3 dni targów firma INFACO S.A. sprzedała pierwszych 500 narzędzi ELECTROCOUP. 

Od tego sukcesu „zadowolenie klienta użytkownika” jest mottem firmy INFACO, która dzień po dniu 
stara się ulepszać narzędzia ELECTROCOUP, aby zapewnić sobie lojalność profesjonalnych klientów 
zajmujących się uprawą winorośli, oliwek, sadownictwem i utrzymaniem terenów zielonych.

W ciągu prawie 40 lat firma INFACO zaprojektowała, wyprodukowała i wprowadziła na rynek ponad 
400 000 sekatorów, z których F3020 jest dziewiątą generacją.

Dziś INFACO to międzynarodowa firma, której narzędzia sprzedawane są w ponad czterdziestu 
pięciu krajach na całym świecie. 

Dzisiaj firmą zarządza Davy DELMAS (syn Daniela DELMAS), otoczony 120 pracownikami w 
Cahuzac-sur-Vère w południowo-zachodniej Francji (81 - Tarn), kierowany tą samą pasją do 
przedsiębiorczości i tymi samymi wartościami rodzinnymi przekazywanymi z ojca na syna. 

Francja



F3020 : 9 generacja sekatorów Electrocoup 
Innowacja w sercu naszej kultury przedsiębiorstwa 

Od prawie 40 lat firma INFACO jest prekursorem w swojej dziedzinie: profesjonalnych elektronarzędzi. 

Firma inwestuje coraz więcej w innowacje poprzez działalność swojego biura projektowego, aby oferować produkty 
wysokiej jakości. Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku przenośnych elektrycznych sekatorów dla profesjonalistów jest 
prawdziwym celem zespołów wewnętrznych. Ta inwestycja umożliwiła opracowanie dziewiątej generacji sekatorów 
ELECTROCOUP, oferując tym samym niezawodne i najnowocześniejsze narzędzie.

1984 electrocoup

1987 electrocoup 2

1989 electrocoup plus

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Siła napędowa innowacji: pasja 

W 1984 roku Daniel DELMAS stworzył firmę 
INFACO, aby móc opracowywać innowacyjne 
rozwiązania dla profesjonalistów zajmujących 
się przycinaniem. Tej trosce o dobrze wykonaną 
pracę i zadowolenie klientów na całym świecie 
firma zawdzięcza swoją uznaną reputację. Od 
tego czasu nasze zespoły każdego dnia podejmują 
wysiłek, aby utrzymać te wartości i tym samym 
umożliwić kontynuowanie pasji zapoczątkowanej 
przez Pana Daniela DELMAS, pamiętając o głównym celu: 
zadowoleniu klienta. 

2022
F3020



F3020: Nowy numer referencyjny

Elektryczny sekator F3020 jest godnym następcą modelu F3015. Po ponad 6 latach badań, testów 
i udoskonaleń firma INFACO z dumą przedstawia swój najnowszy model sekatora. Prawdziwa 
esencja technologii, sekator F3020 przejmuje uznaną bazę techniczną F3015 i wprowadza 
do niej szereg ulepszeń, aby zapewnić klientom korzystanie z najlepszego narzędzia 
dostępnego na rynku. 

Jeszcze skuteczniejszy niż F3015, sekator F3020 zapewnia większą prędkość cięcia i 
lepszy komfort pracy. 

Lżejszy, mocniejszy, bardziej kompaktowy i poręczniejszy w porównaniu 
z poprzednimi generacjami, F3020 po raz kolejny pokazuje dążenie marki do 
zadowolenia jak największej liczby klientów.

Wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne sekator można 
teraz skomunikować poprzez dostępny w opcji moduł Bluetooth®. Ten 
nowy system umożliwia przekazywanie istotnych informacji, aby zapewnić 
optymalną wydajność pracy. 

Ta opcja łączności powiązana z nową aplikacją INFACO® umożliwia 
wykonywanie szeregu ustawień bezpośrednio ze smartfona 
(zarządzanie półotwarciem, skrzyżowaniem ostrzy, ustawienie 
prędkości nowego trybu Soft itd.), ale także oferuje zaawansowany 
odczyt i analizę danych zebranych podczas używania urządzenia. 

ALUMINIOWY KORPUS 
Aluminiowy korpus, główny 

element mocowania 
wszystkich części sekatora 

(ze specjalnego stopu 
lotniczego), jest objęty 

 DOŻYWOTNIĄ 
GWARANCJĄ



mocne strony

Kompaktowy i lekki 

Skuteczny i poręczny

Duża zdolność cięcia

 Szybki i mocny

Ergonomiczny i elegancki

 Zaawansowany technologicznie i inteligentny

Urządzenie DSES Wireless w standardzie



2 tryby działania

Personalizacja narzędzia według własnych potrzeb! 

TRYB SOFT
Progresywny posuw ostrza z nieznacznie mniejszą prędkością

W F3020 pojawił się nowy tryb: tryb „Soft”. Jest on 
przewidziany szczególnie dla osób uczących się 
zawodu przycinania i/lub użytkowników, którzy 
przedkładają elastyczność kierowania narzędziem 
nad efektywnością (prędkość F3015).

TRYB STANDARD
Progresywny posuw ostrza z pełną prędkością

Tryb „Standard” jest przewidziany dla 
użytkowników doświadczonych w obsłudze 
narzędzi elektrycznych i chcących wykorzystać 
pełną prędkość cięcia (prędkość F3020: 
+15% w stosunku do F3015).

STEROWANIE ELEKTRONICZNE
ROZWARCIEM DO POŁOWY 
Wybór pozycji półotwarcia 
dostosowanej do nawyków cięcia.

10 pozycji do łatwego, 
samodzielnego zaprogramowania 
dla uzyskania idealnego 
półotwarcia.

STEROWANIE ELEKTRONICZNE 
SKRZYŻOWANIA OSTRZY
Wydłużenie żywotności ostrzy 
dzięki elektronicznemu systemowi 
zarządzania skrzyżowaniem.

10 pozycji do łatwego, 
samodzielnego zaprogramowania 
dla uzyskania idealnego 
skrzyżowania.



Akumulator LITOWO-jonowy
Ultralekki i kompaktowy

Nowy akumulator litowo-jonowo-kobaltowy sekatora 
F3020 waży zaledwie 698 gramów w porównaniu 
z bateriami poprzedniej generacji, ważącymi 810 
gramów. Jego napięcie wynosi 36 V (w porównaniu z 48 
V w starym modelu F3015). Sekator F3020 dopuszcza 
napięcie 36 V i 48 V.

Jego elegancki wygląd i niewielkie rozmiary umożliwiają 
cały dzień pracy bez konieczności ładowania. Dzięki 
różnym możliwościom noszenia akumulator F3020 
można z łatwością włożyć do kieszeni lub przypiąć do 
paska i bardzo szybko o nim zapomnieć w trakcie cięcia. 

Charakterystyka

• Akumulator LITOWY 107 Wh

• Ciężar: 698 g

• Czas pracy bez ładowania: cały dzień (8 godzin*)

• Akumulator ze zintegrowanym elektronicznym
systemem zarządzania i ochrony baterii (BMS)

• Ogniwa LITOWE o dużej pojemności

• Technologia akumulatorowa POWERTOOLS

• Ogniwa typu „High Power” z inteligencją „Long Life”

* Zgodnie z warunkami użycia i przechowywania

Wszystkie cechy naszych urządzeń są podane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mają 
charakteru umownego i mogą ulec zmianie.

Wyłączność INFACO
Zapoznać się z warunkami 

gwarancji w instrukcji obsługi.



Uprząż oprawy baterii F3020

Uprząż F3020, zaprojektowana, aby zapewnić 
maksymalny komfort, jest niezwykle ergonomiczna 
i łatwa w użyciu. 

Dzięki nowemu systemowi prostej linki, 
inteligentnie przechodzącej przez uprząż 
aż do ramienia (z opaską), staje się ona 
niewyczuwalna.

Można jeszcze bardziej docenić uczucie lekkości 
sekatora F3020 i pracować bez zakłóceń przez 
cały dzień. 

4 SPOSOBY NOSZENIA

Akumulator można nosić na
4 różne sposoby: 

• W uprzęży na szelkach

• Na pasku (bez odpinanych szelek)

• Przy pasku do spodni, używając specjalnego zatrzasku

• Bezpośrednio w kieszeni dzięki niewielkim wymiarom

Pas został zaprojektowany 
tak, aby poprawić cyrkulację 
powietrza, a tym samym 
znacznie zmniejszyć pocenie 
się. Wąskie szelki uprzęży 
również ograniczają pocenie 
się pleców.

NOWA OPASKA:
Nowa opaska, szybko 
zapinana i łatwa w użyciu.



Bardzo praktyczna, pod ręką 
przez cały dzień pracy.

Przednia kieszeń jest idealna 
do schowania smartfona. 

Duża, środkowa kieszeń 
zapinana na zamek 

pozwala na bezpieczne 
przechowywanie akcesoriów 

(ostrzałka, osełka itd.).

Nowość
Kabura na sekator:

• Minimalne wymiary
zewnętrzne

• Bezpieczna

• Łatwa w użyciu

Wystarczą dwa ruchy, a głowica 
tnąca zostaje zabezpieczona i 
schowana w kaburze.

Torba na 
akcesoria

odpinana 

Dostępna dla głowic Standard i Medium



Szybkie ładowanie: 2h
Godny następca inteligentnej automatycznej 
ładowarki F3015, ładowarka akumulatorów F3020 
ułatwia podłączenie.

Brak konieczności wyjmowania baterii 
z uprzęży: 
Dla wygody ładowanie odbywa się teraz za 
pomocą kabla, który bezpośrednio łączy ładowarkę 
z akumulatorem, upraszczając jego użycie.

Ładowarka akumulatora litowo-jonowego F3020 
umożliwia szybkie naładowanie baterii do 90% w 
ciągu 1,5 godziny. Pełne naładowanie odbywa się 
w ciągu 2 godzin (wraz z równoważeniem ogniw).

Funkcja trybu zimowego baterii
Tryb zimowy „Long Life”: umożliwia długotrwałe 
przechowywanie baterii i przedłuża jej żywotność.

Nie ma potrzeby wielokrotnego ładowania poza 
sezonem. Trzeba tylko po zakończeniu sezonu 
nacisnąć przycisk trybu zimowego, ładować 
baterię przez kilka godzin, a potem schować do 
walizki w oczekiwaniu na kolejny sezon.

Ważność gwarancji do 3 peł-
nych sezonów (gwarancja 
podstawowa na 1 sezon + 
przedłużenie gwarancji na 
kolejne 2 sezony) po prze-
prowadzeniu pierwszych 2 
corocznych serwisów.

Wydłużenie gwarancji do-
tyczy wszystkich części ze-
społu F3020*, w tym silnika, 
reduktora, elektroniki, aku-
mulatora i ładowarki.

Wszystkie cechy naszych urządzeń są podane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mają charakteru umownego i mogą ulec zmianie. *Z wyjątkiem części eksploatacyjnych.

Dane techniczne 

F3020 Standard F3020 Medium F3020 Maxi
Ciężar 708 g 835 g 1 165 g

Rozwarcie noża 60 mm 70 mm 100 mm

Zdolność cięcia 40 mm 45 mm 55 mm

Funkcja półotwarcia Tak (Przełącznik)

Regulacja półotwarcia Tak

Regulacja skrzyżowania ostrzy Tak

Posuw ostrza Stopniowy

Sposób użycia Standard lub Soft

Przełącznik ON/OFF na urządzeniu Tak

Pasek poziomu naładowania akumulatora Tak

Aluminiowy korpus Tak

System zabezpieczający przed przecięciem Tak (DSES Wireless w standardzie)

Przycisk „Parametry” Włączenie / Wyłączenie systemu DSES

Bateria L100B
Ciężar 698 g

Ciężar prostej linki 122 g

Możliwość dostosowania do osoby prawo lub leworęcznej Tak

Średni czas działania na akumulatorze 8 godzin w zależności od użycia

Czas pełnego naładowania 2 godziny (90% w 1,5 godz.)

Napięcie znamionowe 36 V

Napięcie ładowarki 110 V / 230 V - 50/60 Hz

Funkcja trybu zimowego baterii Tak

Gwarancja 12 miesięcy (Motoreduktor 3 lata, aluminiowy korpus dożywotnia gwarancja)

Ładowarka automatyczna
inteligentna



Dodatkowy elektroniczny 
system bezpieczeństwa:  dses

DSES bezprzewodowy / 
DSES przewodowy

Bezpieczeństwo zawsze było priorytetem dla INFACO. 
Będąc prawdziwym pionierem od lat 90., firma nie 
przestaje inwestować w rozwiązania mające chronić 
użytkowników narzędzi przed przecięciem. Przekazała 
znaczą ilość środków na badania i rozwój, aby 
zaoferować dostępne, jeszcze bezpieczniejsze i bardziej 
innowacyjne rozwiązanie.

PRZYPOMNIENIE:
Zdecydowanie zalecamy używanie rękawicy 
przewodzącej INFACO, aby:

• Zwiększyć zdolność przewodzenia systemu
bezpieczeństwa.

• Zapewnić jednakową zdolność reakcji na całej
powierzchni dłoni.

• Ograniczyć nieoczekiwane załączenia systemu przy
wilgotnym drewnie i/lub zbyt blisko ziemi.

ELECTROCOUP F3020 oznacza 
przejście do nowego etapu. 

Wszystkie nasze sekatory są 
standardowo wyposażone w funkcję 

DSES Wireless: Dodatkowy, elektroniczny 
i bezprzewodowy system bezpieczeństwa. 

Ten nowy bezprzewodowy system 
bezpieczeństwa składa się z języczka spustowego 

przewodzącego, który zapewnia połączenie między 
ciałem użytkownika a elektronicznym systemem 

sekatora (patenty INFACO). 

Gdy tylko głowica tnąca zetknie się z ręką przeciwną 
do trzymającej sekator (bez lub w rękawiczce), następuje 

natychmiastowe otwarcie ostrza sekatora: w ten sposób 
można uniknąć wypadku! 

System DSES Wireless uruchamia się w momencie bezpośredniego 
kontaktu ze skórą. Jednak każda osoba ma swój własny poziom 

przewodności. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu 
przewodności zaleca się zatem używanie rękawic przewodzących 

INFACO. Wzmacniają one sygnał i zapewniają lepszą ochronę (zapoznać 
się z zaleceniami w instrukcji obsługi).

Ważne: w przypadku rękawic chroniących przed zimnem system 
wymaga użycia rękawic przewodzących INFACO.

System DSES WIRELESS może czasami powodować nieoczekiwane i powtarzające 
się otwieranie ostrza na wilgotnym drewnie, w kontakcie z sokiem drzewnym 

lub bardzo blisko ziemi. Noszenie rękawicy przewodzącej w połączeniu z kalibracją 
pozwala ograniczyć to zjawisko.

DSES BEZPRZEWODOWY: 
W standardzie

innowacja
języczek spustowy

przewodzący

Przycisk „Parametry”: 
Włączenie / wyłączenie DSES
• krótkie naciśnięcie: wyłączenie na jedno cięcie
• naciśnięcie na ponad 10 s.: wyłączenie na stałe



DSES PRZEWODOWY: w opcji
W przeciwieństwie do systemu bezprzewodowego, „przewodowa” opcja DSES wymaga noszenia rękawic przewodzących 
INFACO, aby mogła zadziałać. Sama rękawica jest podłączona do specjalnego kabla zasilającego „DSES przewodowego 
F3020”.

Gdy tylko głowica tnąca zetknie się z rękawicą przewodzącą, następuje natychmiastowe otwarcie ostrza sekatora: w ten 
sposób można uniknąć wypadku!

System DSES przewodowy zapewnia ochronę użytkownika, ograniczając możliwe, nieoczekiwane otwieranie ostrza na 
wilgotnym drewnie, w kontakcie z sokiem drzewnym lub bardzo blisko ziemi.

PRZYPOMNIENIE:

Rękawicę myć ręcznie, co 
najmniej raz w tygodniu w 
czystej, zimnej wodzie, bez 
detergentu.



Skomunikowany moduł: w opcji

Dzięki najnowszym innowacjom w zakresie łączności sekatory F3020 można „skomunikować” za pomocą opcjonalnego 
dodatkowego modułu Bluetooth®. 

Urządzenie można połączyć bezpośrednio z naszą nową aplikacją mobilną INFACO®, dostępną dla Androida oraz 
iOS i sprawdzić wszystkie statystyki parku urządzeń. Można śledzić postęp prac na swoich działkach bezpośrednio na 
dedykowanej platformie internetowej i w bardzo prosty sposób zarządzać wszystkimi ustawieniami elektronicznymi.

Wszystkie możliwe działania związane z sekatorem bezpośrednio w aplikacji: wyświetlanie statusu gwarancji, oglądanie 
filmów dotyczących prawidłowego użytkowania i konserwacji narzędzi oraz zarządzanie parkiem urządzeń w kilka 
naciśnięć palca.

MODUŁ INTELIGENTNY (w opcji) / APLIKACJA INFACO (bezpłatna)*:

• Ustawienia sekatora

• Statystyki użycia

• Zarządzanie parkiem narzędzi

• Serwis / Pomoc / Instruktaże wideo

• Zarządzanie zgłoszonymi punktami

• Zarządzanie postępem prac cięcia
(przez geolokalizację smartfona)

Aplikacja i moduł dostępne jesienią 2022 roku (IOS i Android).



STANDARD

Maxi

Medium

Zestawy: Wielozadaniowość, 3 narzędzia w 1
Podobnie jak jego poprzednicy, F3020 oferuje możliwość samodzielnej wymiany głowicy tnącej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Prawdziwym atutem jest wielozadaniowość narzędzia, zapewniona dzięki zestawom Medium i Maxi. Wystarczy 5 minut, aby bez trudu 
dostosować sekator do innych zastosowań, czy to jednorazowych, czy stałych.

Z dumą oferujemy jedyne sekatory na świecie z 3 wymiennymi głowicami, z regulowanym półotwarciem i systemem bezpieczeństwa DSES.

F3020 jest dostępny fabrycznie w wersji Standard lub Medium.

Można samodzielnie zamienić głowicę tnącą stosownie do swoich potrzeb.

zestaw standard Ø 40 mm

Jest to narzędzie idealne do przycinania 
winorośli i odpowiednie do użycia w sa-
downictwie. 

Ten zestaw to najlepszy kompromis między 
szybkością cięcia a mocą.

zestaw maxi  Ø 55 mm

Idealny do prac w winnicy i do drzew 
owocowych.

Lżejszy niż stare zestawy dzięki jednoczęścio-
wemu ostrzu. 

Jest również niezbędnym narzędziem do 
przycinania drzew w lesie i wszelkich prac na 
terenach zielonych.

Zestaw maxi gwarantuje F3020 
nieporównywalne możliwości cięcia.

zestaw medium Ø 45 mm

Można zwiększyć zdolność cięcia narzędzia 
dzięki zestawowi Medium stworzonego 
specjalnie do sadownictwa, lasów i terenów 
zielonych. 

Ten zestaw zapewnia większą wydajność 
cięcia przy zachowaniu prędkości 
dostosowanej do danego użycia.



Nr referencyjny
Wielkość przedłużki
(wraz z sekatorem)

Nieruchoma
Telesko-

powa

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m do 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m do 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m do 4,00 m X X

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ PRZEDŁUŻKI:

Idealne narzędzie
do prac na wysokości: 

przedłużka F3020

Praca na wysokości nigdy nie była łatwiejsza. 

Inżynierowie z biura projektowego INFACO całkowicie 
zrewolucjonizowali system przedłużek, oferując inno-
wacyjne i ergonomiczne rozwiązanie.

Wystarczy wpiąć sekator F3020 na końcu przedłużki, 
a baterię dokładnie odwrotnie: to wszystko, narzędzie 
jest gotowe do użycia. Kable to już przeszłość, teraz 
narzędzie można obsługiwać dzięki bezprzewo-
dowemu systemowi języczka spustowego Blueto-
oth®, umieszczonego w przesuwanej rączce, co znaczą-
co ułatwia użytkowanie.

Rozkład mas zapewnia optymalne wyważenie, a bezpie-
czeństwo akumulatora zostało zwiększone na wypadek 
złej pogody. 

Użytkownicy docenią jego wielozadaniowość, zarówno 
w przypadku dużego rozmiaru cięć, jak i prac na wyso-
kości.

PRZESUWANA RĄCZKA:

Sterowanie sekatorem 

ZA POMOCĄ TECHNOLOGII 
BLUETOOTH®

AKUMULATOR 
ODDZIELNIE
(z przewodem zasilającym)

AKUMULATOR WBUDOWANY
(bez przewodu zasilającego)



Ostrzałka elektryczna
BŁYSKAWICZNE OSTRZENIE OSTRZY

Dzięki elektrycznej ostrzałce INFACO można z łatwością 
i bardzo szybko naostrzyć ostrze penetrujące. 

Ostrze penetrujące zmniejsza siłę cięcia wywieraną na 
silnik i jego mechanikę, chroniąc narzędzie.

Elektryczna ostrzałka A48v3 z 3-pinowym złączem 
jest kompatybilna z akumulatorami sekatorów 
ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 i F3020. 

Pozwala zyskać sporo czasu przy codziennym ostrzeniu. 
Ostrzałka A48v3 zapewnia idealny stan ostrzy i w 
konsekwencji optymalną efektywność sekatora.

Ostrzałkę podłącza się do akumulatora, dzięki 
czemu można ostrzyć sekatory bezpośrednio w 
miejscu pracy.

Nowa ostrzałka karbidowa
INFACO

Ostrze tnące:

Ostrzałka INFACO z węglika wolframu gwarantuje 
idealną krawędź tnącą ostrza. Ostrze tnące 
zapewnia doskonałą jakość cięcia i zmniejsza 
ryzyko rozprzestrzeniania się chorób drewna. 

Oprócz 2 wskazanych ostrzeń dziennie zalecamy 
użycie nowej ostrzałki karbidowej INFACO. 

Użycie jej co godzinę zapewnia utrzymanie ostrej 
krawędzi tnącej ostrza. Cięcie będzie jeszcze 
lepsze!

OPTYMALNE NAOSTRZENIE: 

Ostrzenie 2 razy/dzień 

kamień lub ostrzałka elektryczna

Ostrzenie 1 raz/godzinę

ostrzałka karbidowa INFACO

Film
demonstracyjny

WYPRODUKOWANO WE FRANCJI



Znak „Gwarantowane Francuskie Pochodzenie” przede 
wszystkim pozwala firmie z dumą prezentować swoje 
zobowiązania wobec lokalnych podmiotów, a tym samym 
zapewnić konsumentom produkt wysokiej jakości, który 
szanuje wysoko cenione francuskie know-how. Uzyskanie 
tego znaku jest gwarancją jakości, która pozwala na 
pełną identyfikowalność, od wyboru części, które muszą 
być produkowane głównie we Francji, po projektowanie i 
produkcję produktu.

100% sekatorów INFACO jest projektowanych 
i produkowanych we Francji w Cahuzac sur 
Vère w Tarn (81). 

Produkowanie wysokiej jakości narzędzi i rozwój 
produkcji francuskiej jest celem firmy INFACO od 
momentu powstania w 1984 roku.

Jakość i niezawodność zawsze były naszym 
priorytetem. Od projektu po sprzedaż, przez 
produkcję, a następnie obsługę posprzedażną, 
chcemy oferować użytkownikowi doskonały 
produkt i obsługę, które odpowiadają silnym 
ludzkim wartościom, jakie wyznajemy.

Prezentujemy ten znak z pokorą, jest on 
prawdziwą dumą firmy i odzwierciedleniem know-
how, które utrzymuje się przez lata, zawsze w celu 
zadowolenia naszych użytkowników dzięki ofercie 
certyfikowanych i wysokiej jakości produktów.  

GWARANCJA 
PROFESJONALNEJ OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ

Firma INFACO zobowiązuje się do zagwarantowania doskonałego poziomu obsługi 
posprzedażnej wszystkim użytkownikom na całym świecie. 

Z tego powodu Pan Daniel DELMAS tuż po założeniu firmy stworzył mobilny zespół 
przedstawicieli techniczno-handlowych. 

Zadaniem tego zespołu jest stałe, całoroczne szkolenie techniczne światowej 
sieci dystrybucyjnej INFACO. Dzięki temu użytkownik ma zapewnioną szybką, 
profesjonalną i lokalną obsługę posprzedażną.

Skuteczność działu posprzedażnego INFACO jest powszechnie 
potwierdzona od prawie 40 lat. 

PRZEGLĄD 
Po zakończeniu sezonu firma INFACO oferuje coroczny przegląd.

Dokładną procedurę konserwacji i modernizacji każdego narzędzia 
przeprowadza bezpośrednio producent. 

W ten sposób nasze różne działy w każdym roku wykonują 
dziesiątki tysięcy przeglądów. 

Wysoko ceniony przez wszystkich użytkowników przegląd 
umożliwia uzyskanie sprawnego sekatora, gotowego do 

rozpoczęcia nowego sezonu przycinania.

Wyprodukowana we Francji z etykietą
„Gwarantowane Francuskie Pochodzenie”.



Nasza sieć dystrybutorów 

Nasza sieć dystrybucji pozostaje do dyspozycji klientów w zakresie wszelkich informacji związanych 
z narzędziami INFACO. 

Jest ona nieustannie szkolona przez nasz zespół techniczno-handlowy, aby jak najlepiej spełniać ich 
oczekiwania.

Jako użytkownik INFACO, klient otrzymuje wysokiej jakości produkt, ale także i przede 
wszystkim lokalną pomoc techniczną za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora. 
To wsparcie jest dla INFACO ważnym punktem i jest bardzo cenione przez wszystkich użytkowników 
marki.

Ponadto dział obsługi Klienta firmy INFACO jest dostępny przez cały rok, udzielając odpowiedzi na 
wszelkie telefoniczne zapytania. 

INFACO ściśle współpracuje z zatwierdzoną siecią dystrybucji. Wszyscy nasi dystrybutorzy odgrywają 
ważną rolę w ogólnym zadowoleniu klientów. Dystrybutorzy świadczą w imieniu INFACO usługi 
w zakresie porad dotyczących użytkowania, sprzedaży, instalacji produktów oraz wsparcia 
technicznego. NA CAŁYM ŚWIECIE

W BLISKO 50 KRAJACH



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès– BP2

81140 Cahuzac sur Vère – Francja
Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49
e-mail: contact@infaco.fr
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Dystrybutor

Zofiówka 26 05-620 Błędów
tel. 486680236 sklep@techsad.pl




