
30mm 330gr 220mmS     L

NL-6
Αμπελουργικό ψαλίδι για μικρά χέρια και εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.

20mm 210gr 195mmS     L

30mm 260gr 220mmS     L

NL-11 
Δενδροκομικό και αμπελουργικό ψαλίδι με πιο λεπτή κόντρα λάμα από 
το NL-2 για καλύτερη διεισδυτικότητα.

25mm 245gr 215mmS     L

Rose Pruner
Κλαδευτικό ψαλίδι για τριαντάφυλλα κατάλληλο για κοπή και 
συγκράτηση λουλουδιών και κλαδιών.

12mm 245gr 215mmS     L

Super Pro
Εργονομικό κλαδευτικό ψαλίδι υψηλών επιδόσεων για έντονη χρήση.

NL-2 
Δενδροκομικό ψαλίδι με ενισχυμένη κόντρα λάμα.

25mm 240gr 215mmS     L

Roto 
Επαγγελματικό κλαδευτικό ψαλίδι με περιστρεφόμενη λαβή, κατάλληλο 
για έντονη χρήση.

SOL-R61 
Ψαλίδα κλαδέματος για χρήση με δυο χέρια κατάλληλη για 
αμπελουργία, δενδροκομία και κηπουρική.

35mm 950gr 600mm

Η Leyat είναι μια Ελβετική εταιρία που 
κατασκευάζει ψαλίδια από το 1917. 

Δημιουργήθηκε στο Valais της Ελβετίας, μια 
περιοχή με παράδοση στην αμπελουργία και 

τη δενδροκομία. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις της 
εταιρίας βρίσκονται στο Neuchatel της Ελβετίας 

που είναι μια περιοχή ξακουστή
για την οινοποιία της.

Γνωστή στους επαγγελματίες του χώρου η 
Leyat ανέπτυξε μια μεγάλη γκάμα από ψαλίδια 
για αμπελουργία και δενδροκομία. Μέσα από 
τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση η γκάμα της 

εταιρίας επωφελείται από την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας και αναγνωρίζεται για την 

υψηλή ποιότητά της.

Swiss            Made

Tradition 1917
Κλαδευτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις με πολύ λεπτή λεπίδα.

Florian
Ειδικό κλαδευτικό ψαλίδι με μοχλό που προορίζεται για χρήστες με 
μειωμένη δύναμη στον καρπό και χειρολαβές από fiberglass.

Made in USA

25mm 230gr 215mmS     L

18mm 111gr 185mmS     L



LU-K15
Πτυσσόμενο πριόνι με επιχρωμιωμένη σκληρή λεπίδα 150 χιλιοστών από 
υψηλής ποιότητας ατσάλι.

LU-K28
Πριόνι με χειρολαβή και θήκη με επιχρωμιωμένη σκληρή λεπίδα 280 
χιλιοστών από υψηλής ποιότητας ατσάλι.

Επαγγελματικά
Ψαλίδια Κλάδου

Swiss            Made

Since 1917

Since 1917

221 00 BI.ΠΕ Τρίπολης, 
Τηλ: 2710 225137, 2710 233726

Fax: 2710 225912
e-mail: info@arcadiaterra.gr

www.arcadiaterra.gr

150mm 175gr 340mm

280mm 260gr 470mm

Swiss            Made

NDS-16 
Μεταλλικό εργαλείο ακονίσματος 
με επίστρωση διαμαντιών υψηλών 
επιδόσεων.

LS-10 
Κεραμική πέτρα ακονίσματος 
με τρεις όψεις διαφορετικής 
τραχύτητας από κορούνδιο 
υψηλής ποιότητας.

50gr 100mm

15gr 95mm

NC-S1
Θήκη ζώνης για ψαλίδια 
και πτυσσόμενο πριόνι.


