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VOLPI BATTERIDREVNE
BESKÆRESAKSE

Inkluderet
• Ladestik
• Hylster
• Servicekit
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2.299,00 DKK inkl. 
(1.839,20 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV220 BESKÆRESAKS M/BATTERI
Varenummer:   KV220
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  22 mm grentykkelse
Motorkraft:   150W
Vægt uden batteri:  0,74 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

Lille handy beskæresaks
Denne nyhed er den perfekte 
saks til den private bruger. Nem 
og enkel betejening.

Det Italienske firma Davide & Luigi Volpi Spa har siden 1879 produceret en lang 
række produkter inden for skov, have og industri. Volpis produkter er solide og 

nemme at bruge. Produktlinien af elektriske redskaber fra Volpi er gode til prisen, 
når du sammenligner med lignende produkter. Alle produkterne er ideelle til gart-

nere, kirkegårde, private og entreprenører. Italiensk kvalitet når det er bedst!
 

Er du i tvivl om noget eller vil du bestille varer? 

Ring til Thomas på 27 50 33 88 
eller mail: thomas@tloutdoor.dk
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HELT UDENLEDNINGER!

3.995,00 DKK inkl. 
(3.196,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV310 BESKÆRESAKS M/BATTERI
Varenummer:   KV310
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  Max. 2.8-3,0 cm
Motorkraft:   150W
Vægt uden batteri:  0,71 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

Inkluderet
• Handy hardboks.
• Oplader der kan lade 

3 batterier af gangen
• 2 x genopladelige 

Lithium batterier.
• Hylster
• Servicekit
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Super let og handy el-saks med enorm effektivitet.
Saksen har børsteløs motor der ikke larmer. 
Den er desuden udstyret med antislip håndtag, 
så du ikke risikerer at tabe den, når du arbejder 
med den. Arbejdstiden er 2 - 4 timer pr. batteri. 
Kombineret med de 2 medfølgende batterier og 
den smarte Standby-nedlukningsfunktion, er det 
derfor muligt at anvende den en hel arbejdsdag. 
Det er også let at udskifte stålklingen, så du 
opnår den fulde skærekapacitet gennem hele 
arbejdet. Saksen har 2 knivhastigheder.

Spørg efter 
demonstration!

KAMPAGNEPRIS KUN

3.595,00 DKK 
inkl. moms

(2.876,00 DKK ekskl. moms)

4.795,00 DKK inkl. 
(3.836,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV360 BESKÆRESAKS M/BATTERI
Varenummer:   KV360
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  35 mm grentykkelse
Motorkraft:   300W
Vægt uden batteri:  xx kg.
Vægt pr. batteri:  0,81 kg.

Ny elsaks 
med større kapacitet
Denne klipper er 
monteret med display 
der viser batteri-
kapacitet og tæller 
antal klip.

4.795,00 DKK inkl. 
(3.836,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV380 BESKÆRESAKS M/BATTERI
Varenummer:   KV380
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  35 mm grentykkelse
Motorkraft:   150W
Vægt uden batteri:  0,79 kg.
Vægt pr. batteri:  xx kg.

NYHED!
Endnu kraftigere saks
Markedets kraftigste bat-
terisaks uden ledning.
Super kraftig ny batteri-
saks, denne model er især 
beregnet til professionelle 
slutbrugere.

LADETID 
KUN 

2-3 TIMER!

BESTSELLER!

Inkluderet
• Handy hardboks
• Oplader der kan lade 

3 batterier af gangen
• 2 x batterier  21.6V 

-2.5Ah – 54 w
• Hylster
• Servicekit

Inkluderet
• Handy hardboks
• Oplader der kan lade 

3 batterier af gangen
• 2 x batterier  21.6V 

-2.5Ah – 54 w
• Hylster
• Servicekit
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Inkluderet
• Handy hardboks.
• 1 x genopladeligt Lithi-

um batteri.
• Værktøj til udskiftning 
• af dele samt reperation.
• Batterioplader.
• Slibesten til klingen.
• Skede til montering i 

bæltet

OP TIL 
10 TIMERS ARBEJDSTID

Anbefales til:

brug på vingården, 
kirkegården, 

plantager, gartnere,  
og almindeligt
havearbejde.

7.495,00 DKK inkl. 
(5.996,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV501 ELEKTRISK BESKÆRESAKS
Varenummer:   KV501
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  op til 3,0 cm
Motorkraft:   300W
Vægt uden batteri:  1,60 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

Volpi batterisaks med batteri monteret på ryggen. 
KV 501 modellen er lille og effektiv med en lav vægt. 
Denne produktlinje er elektrisk drevet med det samme 
batteri, hvilket undgår behovet for at købe flere strøm-
forsyninger. Lithium-batteriet sikrer lang levetid og 
modstand mod ladecyklusser (op til 600 opladninger 
uden kapacitetstab). Den komfortable rygsæk sørger for 
en god egonomisk arbejdsdag. Selen er lavet i åndbart 
materiale, leveres med som standard. 
Modellen er egnet til professionel brug og skiller sig ud 
for dens lethed og kompakthed. Takket være kulfiberma-
terialet kan de prale med en vægt på kun 700 gram.

5.495,00 DKK inkl. 
(4.396,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV390 BESKÆRESAKS M/BATTERI
Varenummer:   KV390
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  40 mm grentykkelse
Motorkraft:   150W
Vægt uden batteri:  0,87 kg.
Vægt pr. batteri:  0,36 kg.

Nu med DISPLAY 
med indikator for batterikapac-
itet og antal klip!
KV 501 modellen er lille og ef-
fektiv med en lav vægt. Denne 
produktlinje er elektrisk drevet 
med det samme batteri, hvilket 
undgår behovet for at købe 
flere strømforsyninger. Lithi-
um-batteriet sikrer lang levetid 
og modstand mod ladecyklus-
ser (op til 600 opladninger 
uden kapacitets tab).

KRAFTIGSTE
PÅ MARKEDET!

Inkluderet
• Handy kuffert
• Oplader der kan lade 

3 batterier af gangen
• 2 x batterier  21.6V 

-2.5Ah – 54 w
• Hylster
• Servicekit

Display på saven der indikerer batteri 
niveau , savtid og tid til olie påfyldning
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Inkluderet
• Handy hardboks.
• 1 x genopladeligt Lithi-

um batteri.
• Værktøj til udskiftning 
• af dele samt reperation.
• Batterioplader.
• Slibesten til klingen.
• Skede til montering i 

bæltet

OP TIL 
10 TIMERS ARBEJDSTID

Inkluderet
• Handy hardboks.
• 1 x genopladeligt Lithi-

um batteri.
• Værktøj til udskiftning 
• af dele samt reperation.
• Batterioplader.
• Slibesten til klingen.
• Skede til montering i 

bæltet

Anbefales til:

DEN
PROFESSIONELLE 

BRUGER, SOM IKKE
GÅR NED PÅ

UDSTYR

8.495,00 DKK inkl. 
(6.796,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV700 ELEKTRISK BESKÆRESAKS
Varenummer:   KV700
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  op til 4,0 cm
Motorkraft:   350W
Vægt uden batteri:  0,93 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

Volpi’s topmodel 
Volpi KV700 er den største i serien af batteridrevne 
sakse. Modellen er naturligvis fantastisk god til profes-
sionelt arbejde, men kan bruges af alle pg. af dens lette 
vægt og håndtering. Skal du have en arbejdsmaskine, 
som kan løse stort set alle klippeopgaver, er dette 
maskinen, som du skal investere i. Volpi har her formået 
at producere ens saks med samme kvalitet som andre 
professioenlle sakse til halvdelen af, hvad du normalt 
skal give for den.

Anbefales til:

brug på kirkegården, 
plantager, gartnerier,

skoler  
og almindeligt
havearbejde.

7.995,00 DKK inkl. 
(6.396,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KV600 ELEKTRISK BESKÆRESAKS
Varenummer:   KV600
Type:  Elektrisk beskæresaks
Klippebredde:  op til 3,5 cm
Motorkraft:   350W
Vægt uden batteri:  0,80 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

Kraftig, let og handy mellem størrelse model 
En rigtig god mellem størrelse model med en del mere 
motorkraft, hvilket gør, at du kan klippe grene op til 3,5 
cm. Takket være kulfibermaterialet kan KV600 prale 
med en vægt på kun 800 gram. Denne model er en god 
all-round saks, som udmærker sig ved sin udholdenhed 
og lette håndtering og naturligvis den gode pris.

OP TIL 
10 TIMERS ARBEJDSTID

5 Vi får konstant nye produkter. Se dem allesammen på: tloutdoor.dk
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VOLPI BATTERIDREVNE
MIKRO MOTORSAVE

2.295,00 DKK inkl. 
(1.839,20 DKK ekskl. moms)

VOLPI KVS5000 MOTORSAV
Varenummer:   KVS5000
Type:  Motorsav m/batteri
Klippebredde:  op til 8 cm
Motorkraft:   xxxW
Vægt uden batteri:  0,80 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

KVS5000 er den nye elektroniske micro 
beskærersav udstyret med dobbelt 
sikkerhedsafbryder, 1/4″ kæde med 
beskyttelsesdæksel og 5″sværd, ergon-
omisk håndtag med håndbeskyttelse. 
Denne sav er den mindste i sortimentet, 
men også den mest praktiske at bruge. 
Olietanken er integreret, smøringen af   
kæden er semi-automatisk, ved hver 
betjening på aftrækkeren og oliestanden 
er altid synlig udefra.

Display på saven der indikerer batteri 
niveau , savtid og tid til olie påfyldning

Sværd: 5” (9 cm) / ¼” Kkæde

AUTOMATISK
SMØRING!

NYHED!

Ultra let!

Inkluderet

• Handy hardboks
• Oplader der kan lade 3 batterier 

af gangen
• 2 X 21,6 v – 4,0 AH batterier
• 8” (19 cm) SVÆRD – ¼ ” KÆDE
• Servicekit
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3.995,00 DKK inkl. 
(3.199,20 DKK ekskl. moms)

VOLPI KVS6000 MOTORSAV
Varenummer:   KVS6000
Type:  Motorsav m/batteri
Klippebredde:  op til 10 cm
Motorkraft:   950W
Vægt uden batteri:  1,50 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

Nå jobbet kræver et ordentligt værktøj
KVS6000 Micro motorsav har en dobbelt 
sikkerhedsafbryder, 1/4″ kæder med bes-
kyttelsesdæksel og en 6″ sværd, ergono-
misk håndtag med håndbeskyttelse: Super 
sav til beskærings sæsonen. Takket være 
det specielle display kan du se batterio-
pladningen, antallet af arbejdstimer og % 
smøring af kæden, for altid at have styr på 
beskæringen. Integreret olietank og niveau 
synligt udefra, med automatisk smøring af 
kæden. Den er udstyret med to genoplade-
lige 21,6V 4,0Ah trådløse lithium-batterier 
med lynstik. Den kommer også med en 
tre-vejs batterioplader, reparationssæt, 
barcover og et praktisk etui, hvor du kan 
opbevare alle elementer på en overskuelig 
måde, for en enkel og sikker transport.

4.495,00 DKK inkl. 
(3.596,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KVS8000 MOTORSAV
Varenummer:   KVS8000
Type:  Motorsav m/batteri
Klippebredde:  op til 16 cm
Motorkraft:   950W
Vægt uden batteri:  1,60 kg.
Vægt pr. batteri:  0,25 kg.

En trofast følgesvend med power!
En lille handy motorsav med alle de nød-
vendige sikkerhedsforanstaltninger, så du 
føler dig sikke, når du anvender den.

Display på saven der indikerer 
batteri niveau , savtid og tid til olie 

påfyldning

Display på saven der indikerer batteri 
niveau , savtid og tid til olie påfyldning

Inkluderet

• Handy hardboks
• Oplader der kan lade 

3 batterier af gangen
• 2 X 21,6 v – 4,0 AH 

batterier
• 8” (19 cm) SVÆRD – 

¼ ” KÆDE
• Servicekit

Inkluderet
• Handy hardboks• Oplader der kan lade 3 batterier af gangen• 2 X 21,6 v – 4,0 AH batterier

• 8” (19 cm) SVÆRD – ¼ ” KÆDE
• Servicekit
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2,5 - 3,5 m

8 Vi får konstant nye produkter. Se dem allesammen på: tloutdoor.dk

Varenummer:   KVS8000P
Type:  Teleskopstangsav
   m/batteri
Klippebredde:  op til 16 cm
Motorkraft:   950W
Vægt uden batteri:  4,00 kg.
Vægt pr. batteri:  0,50 kg.

5.895,00 DKK inkl. moms
(4.716,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI KVS8000P TELESKOPSTANGSAV

Super fin og let teleskop-
stangsav, saven udskydes 

nemt fra 2.5 – 3,5 meter.

Med display på saven der in-
dikerer batteri niveau , savtid 

og tid til olie påfyldning

VOLPI BATTERIDREVNE
TELESKOP-
STANGSAV

LÆNGDE
350 CM

KØREKLAR
TIL PRISEN!

Gennemtestet
ergonomist greb

Display med alle 
informationer

Inkluderet

• Handy hardboks
• Oplader der kan lade 3 batterier af gangen

• 2 X 21,6 v – 4,0 AH batterier
• 8” (19 cm) SVÆRD – ¼ ” KÆDE
• Servicekit
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Varenummer:  
KV200

Type: 
Stangsaks 
m/batteri

Klippebredde: 
op til 3,5 cm

Motorkraft:  
300W

Ladetid:  
8 - 10 timer

Vægt uden batteri:  
1,80 kg.

Vægt pr. batteri:  
1,60 kg.

9.895,00 DKK 
inkl. moms
(7.916,00 DKK ekskl. moms)

Inkluderet

• Handy hardboks
• Lithium batteri
• Rygsele
• Bæresele
• Servicekit

Varenummer:   
KV150

Type:  
Stangsaks 
m/batteri

Klippebredde:  
op til 3,5 cm

Motorkraft:   
300W

Ladetid:   
8 - 10 timer

Vægt uden batteri:  
1,60 kg.

Vægt pr. batteri:  
1,60 kg.

9.795,00 DKK 
inkl. moms
(7.836,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI 
KV150 STANGSAKS

Inkluderet

• Handy hardboks
• Lithium batteri
• Rygsele
• Bæresele
• Servicekit

VOLPI 
KV200 STANGSAKS

Varenummer:   
KV100

Type:  
Stangsaks 
m/batteri

Klippebredde:  
op til 3,5 cm

Motorkraft:   
300W

Ladetid:   
8 - 10 timer

Vægt uden batteri:  
1,40 kg.

Vægt pr. batteri:  
1,60 kg.

9.595,00 DKK 
inkl. moms
(7.656,00 DKK ekskl. moms)

Inkluderet

• Handy hardboks
• Lithium batteri
• Rygsele
• Bæresele
• Servicekit

VOLPI BATTERIDREVNE
STANGSAKSE

Varenummer:   
KV80

Type:  
Stangsaks 
m/batteri

Klippebredde:  
op til 3,5 cm

Motorkraft:   
300W

Ladetid:   
8 - 10 timer

Vægt uden batteri:  
1,30 kg.

Vægt pr. batteri:  
1,60 kg.

9.295,00 DKK 
inkl. moms
(7.436,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI 
KV80 STANGSAKS

Inkluderet

• Handy hardboks
• Lithium batteri
• Rygsele
• Bæresele
• Servicekit

VOLPI 
KV100 STANGSAKS

Effektive stangsakse som er utroligt nemme at håndtere.
Professionelle stangsakse fra Volpi ,leveres med et prof. 
Lithuim batteri med 8-10 timers driftstid, samt rygsele til at 
holde batteriet. Et super effektivt og arbejdsvenlig redskab

LÆNGDE
80 CM

LÆNGDE
100 CM

LÆNGDE
150 CM

LÆNGDE
200 CM
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Varenummer: 19VBE
Type:  Elektrisk sprøjte 
Tank kapacitet: 12 Liter
Mål pumpe: 365 x 230 x 575 mm
Lanse: 60 cm rustfri stål
Batteritid: 9 – 15 timer 
Batteritype: Genopladelig lithium – 12 V - 6 Ah
Vægt:  3,5 kg (tom med batteri)

1.699,00 DKK inkl. moms
(1.359,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI V BLACK ELEKTRON 12 L  RYGSPRØJTEFiks og smart rygsprøjte fra Volpi. Det lille 
smarte lithium batteri kombineret med  den 
elektriske regulator er super effektivt. Sprø-
jten leveres med rygseler der giver et ergon-
omisk løft af sprøjten. Denne lille smarte 
elektriske sprøjte er handy og elegant samt 
nem at betjene. Dyserne på lansen desuden 
kan reguleres.

VOLPI BATTERIDREVNE
RYGSPRØJTER

Varenummer: 19SME
Type:  Elektrisk sprøjte 
Tank kapacitet: 5 Liter
Mål pumpe: 176 x 255 x 532 mm
Lanse: Teleskop lanse i rustfri stål
Batteritid: Op til 2,5 timer 
Batteritype: Genopladelig lithium 
 3,7 V - 2,6 Ah
Vægt:  0,85 kg  (tom med batteri)

795,00 DKK inkl. moms
(639,20 DKK ekskl. moms)

VOLPI V BLACK SMART 5 L RYGSPRØJTE

Denne lille smarte elektriske sprøjte er handy 
og elegant samt nem at betjene. Den leveres 
med skulderem. Sprøjten er superlet at have 
med over alt ,da den vejer under 1 kg. Sammen 
med sprøjten leveres en lækker teleskoplanse 
i stål.

Varenummer: 19VBE-1
Type:  Elektrisk sprøjte 
Tank kapacitet: 15 Liter
Mål pumpe: 176 x 255 x 532 mm
Lanse: 60 cm rustfri stål
Batteritid: 9 – 15 timer 
Batteritype: Genopladelig lithium
 12 V - 6 Ah
Vægt:  X,XX kg  (tom med batteri)

3.495,00 DKK inkl. moms
(2.796,00 DKK ekskl. moms)

VOLPI V ELECTROLITIUM 15 L RYGSPRØJTE

Professionel Italiensk produceret elektrisk rygsprøjte. 
15 liters, manometer monteret på håndtaget, teleskop 
lanse (55-100 cm) , justerbar dyse, Gode polstrede 
rygseler, kan reguleres fra 0,5- 5,0 bar.

15 ltr.

5 ltr.

12 ltr.


