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1. Pellenc Vinion 150 
 
A pellenc projetou a tesoura de poda mais inovadora do mercado. A Vinion é perfeita 
para viticultores que procuram leveza, ergonomia, facilidade de uso e precisão – uma 
verdadeira revolução de alta tecnologia. A tesoura de poda Vinion foi projetada para 
atender a todas as expectativas. Pode ser usada com a leve e compacta bateria de 
bolso de 150 ou 250, que permite conectar duas ferramentas Pellenc ao mesmo tempo 
para trabalhos alternados. 
 
Profissional: 

• Cabeça de corte Pellenc-Pradines; 

• Motor de alto desempenho: 92%; 

• Gestão precisa da posição da 
lâmina; 

• Uma podadora compacta, prática e 
adequada para todos os tamanhos 
de mãos. 

 
Rentabilidade e Economia: 

• A podadora profissional mais barata do mercado; 

• Adapta-se aos seus hábitos de poda graças a diferentes modos de corte. 
 
Leveza: 

• A tesoura de poda mais leve do mercado: 670g 

• Energia suficiente para um dia inteiro de trabalho: 8h. 
 
Inovação: 

• Gatilho ótico para controlo natural da meia abertura; 

• A lâmina pode ser removida sem ferramentas; 

• Abertura da lâmina: 57mm; 

• Diâmetro de corte: 35mm. 
 
 
 

 

Descrição Valor Unitário Iva 

1. Pellenc Vinion 150 738 € 13% 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 

 
 



 

 

 

2. Pellenc Fixion 2 
 

Com 20 anos de experiência na produção de máquinas de atar elétricas, as equipas da 
Pellenc têm estado ocupadas a desenvolver uma ferramenta projetada com as 
necessidades dos utilizadores em mente. A bateria embutida dispensa a necessidade de 
um cabo, para que os profissionais da vinha possam movimentar-se mais facilmente 
enquanto trabalham. A alça ergonómica também facilita o manuseamento do 
equipamento. Leve e fácil de manusear, a atadora PELLENC Fixion 2 oferece economia 
de tempo até 50% em comparação com o atado manual. E com bateria suficiente para 
um dia inteiro de trabalho, a sua produtividade aumenta dez vezes. 

 
Bateria integrada: 

• Grande liberdade de movimentos; 

• Trabalho rápido; 

• Leve: ferramenta + bateria 
embutida = 800g. 

 
Produtividade incomparável: 

• Economiza até 50% do tempo 
quando comparado com o atado 
manual; 

• Vida útil da bateria: até 15.000 
ligações/ciclo de carga. 

 
Adaptável: 

• Bobine adaptável ao cinto ou à máquina; 

• 4 níveis de aperto. 
 

Novo design: 

• Alça ergonómica; 

• Substituição fácil e rápida da bobine. 
 
 
 

 
 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 

 
 
 

Descrição Valor Unitário Iva 

2. Pellenc Fixion 2 715 € 13% 



 

 

3. Pellenc Prunion 
 

A tesoura de podar Prunion é ideal para os produtores que procuram a ferramenta mais 
poderosa, leve e inovadora do mercado. A sua pega cabe em qualquer tamanho de mão 
e o seu grande diâmetro de corte facilita a poda. As inúmeras inovações desta tesoura 
de poda tornam-na indispensável para profissionais que procuram liberdade de 
movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profissional: 

• Potência e manobrabilidade para poda intensiva, mesmo com galhos grossos; 

• Cabeça de corte PELLENC PRADINES; 

• Motor de alto desempenho: 92%; 

• Gestão precisa da posição da lâmina; 

• Uma podadora compacta, prática e adequada para todos os tamanhos de mãos. 
 

Leve: 

• A podadora de árvores mais leve do mercado: 885g; 
 

Custo-benefício: 

• A podadora profissional menos cara do mercado; 

• Adapta-se aos seus hábitos de poda graças aos diferentes modos de corte. 
 

Inovação: 

• Gatilho óptico para controlo natural da meia-abertura; 

• A lâmina pode ser removida sem ferramentas; 

• Alternância de trabalho usando o conector duplo na bateria 250  
 

 
 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 

Descrição Valor Unitário Iva 

3.1 Pellenc Prunion c/ bateria 150 828 € 13% 

3.2 Pellenc Prunion c/ bateria 250 918 € 13% 



 

 

 

4. Pellenc Cultivion 
 
O cultivador de solo Cultivion é o único do género no mundo e pode ser usado numa 
grande variedade de aplicações, desde trabalhar no solo até à remoção de ervas daninhas. 
Devido às suas características leves e estáveis, o Cultivion é muito fácil de usar. Cultivion 
pode trabalhar tanto na superfície como em profundidade. 

 
Profissional: 

• Qualidade excepcional e velocidade de 
trabalho; 

• Projectado para agricultura, cultivo de 
vegetais e espaços verdes; 

• Tempo de bateria suficiente para um dia 
inteiro de trabalho; 

• Pode trabalhar o solo no final do inverno; 
 

Meio ambiente: 

• Usar o cultivador uma vez é equivalente a 
duas regas; 

• Alternativa ao uso de químicos; 

• Zero emissões e zero desperdício; 
 

Rentabilidade e economia: 

• Baixa manutenção; 

• Economia de tempo; 

• Bateria multiuso; 
 
 Ergonomia: 

• Trabalha em profundidade ou na superfície com 9 posições facilmente ajustáveis; 

• Pegada mínima e manuseio ideal; 

• Ferramenta adaptada ao tamanho do usuário tornando o trabalho menos cansativo; 
 
 Função múltipla: 

• Capinar, aeração do solo, etc; 

• 5 lâminas dentadas para usos diferentes. 
 

 
 

 
 
 
 

Acresce IVA à taxa em vigor. 

Descrição Valor Unitário Iva 

4. Pellenc Cultivion 715 € 13% 



 

 

5. Pellenc Excelion 2000 
 

 Concebida para manutenção de rotina ou corte intensivo, a EXCELION 2000 Professional irá 
atender as expectativas dos utilizadores mais exigentes. Esta roçadora, robusta, potente e leve 
elimina perfeitamente a erva alta, densa e arbustos. Elevado conforto para o utilizador. Várias 
cabeças de corte podem ser usadas na EXCELION 2000, oferecendo diferentes opções para 
efetuar o trabalho. 
 

 Profissional 

• Para cortar grandes áreas e todos os tipos de 
trabalhos de jardinagem 

• Potência equivalente a uma roçadora a gasolina 
com motor de 45 cm3 
 

 Rentabilidade e economia 

• A bateria pode ser utilizada em outras ferramentas 
da gama 

• Baixa manutenção 

• Mais durabilidade significa mais lucro 
 

 Meio ambiente 

• Trabalha silenciosamente 

• Emissões zero e poluição zero 
 

  Ergonomia 

• Balanceamento perfeito da ferramenta para maior 
conforto de trabalho 

• Punho do guidão com revestimento Soft Touch 

• Ergonómico, arnês de transporte que garante maior 
liberdade de movimento 

 
 Caraterísticas: 

• Peso: 5,4Kg 

• Velocidade de rotação em modo padrão: 2000-6000 r.p.m. 

• Cabeças de corte: Multi cut 

• Diâmetro de corte (com fio): 340mm 

• Lâminas: dupla 

 
 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 

Descrição Valor Unitário Iva 

5. Pellenc Excelion 2000 885 € 13% 

NOTA: Acessório opcional 



 

 

6. Pellenc Pack Olivion P230 + Kit Bateria Olivion 
  

Um produto profissional, excelente retorno sobre o investimento, ultra-leve e oferece um manuseio 
excepcional. 

 
 Rentabilidade e Economia 

• Mais rápido na sua classe: 4-8 vezes mais rápido que a 
colheita manual. 

• Consumo de combustível zero. 

• Motor elétrico de alta eficiência e livre de manutenção. 

• Custos de manutenção reduzidos. 

• Custo reduzido para pequenas propriedades graças ao 
conversor PELLENC 12/44 V. 

 

Ergonomia 

• Ultra-leve. 

• Alça ergonómica com sistema de isolamento de vibração para maior conforto do usuário. A 
alça gira para uma melhor progressão na folhagem da árvore. 

 
Eficiência 

• Fácil de usar. 

• Eficaz em azeitonas verdes, maduras e de mesa. 

• Pontas de espuma opcionais para apanhar frutos vermelhos e azeitonas 
maduras. 

• Muito potente (380 W). 

• Dedos de fibra de carbono permitem uma melhor penetração na folhagem 
da árvore. 

• Trabalhe sem parar durante todo o dia sem recarregar. 
 

Meio Ambiente 

• Emissões zero. 

• Silencioso 

• Preserva a árvore e a fruta 
 

Caraterísticas: 

• Peso: 2,5Kg 
• Potência máxima: 380W 

 
Na compra do Pack Olivion P230 + Kit Bateria Olivion, pode adquirir outros equipamentos e usar a Bateria Olivion. 

 

Descrição Valor Unitário Iva 

6. Pellenc Pack Olivion P230 + Kit Bateria Olivion 1.282 € 13% 

 
 

Acresce IVA à taxa em vigor. 



 

 

 

7. Pellenc Airion 3 
 

O AIRION 3 é a referência da nova geração de sopradores. Protegido contra a poeira e 
humidade é 100% impermeável. AIRION 3 foi concebido para duração e utilização 
intensiva. Perfeitamente equilibrado, o AIRION 3 pode ser usado por várias horas sem 
fadiga ou tensão no pulso do operador. Pesando apenas 2.550 kg e fornecendo um 
impulso muito eficaz de 17,5 N, o AIRION 3 preenche as necessidades dos profissionais 
em todas as condições climatéricas. É eficaz tanto em áreas urbanas, áreas sensíveis ao 
ruído, em parques, jardins, etc. 

 
Profissional 

• 2.550Kg incluindo o peso do cabo de 
ligação à bateria 

• Eficácia inigualável, pressão de saída do 
ar de 17,5N 

• Fluxo de ar real de 920m3/h com o bocal 

• Vida garantida graças a um nível de 
impermeabilização de IP54 que protege 
da poeira e da chuva (humidade), bem 
como um robusto corpo de turbina de 
liga de magnésio. 

 

Rentabilidade e Economia 

• Baixa manutenção 

• Mais durabilidade significa mais lucro 

• A bateria pode ser utilizada em todas as outras ferramentas da gama 

• Incomparável duração da bateria para mais produtividade 
 

Ergonomia 

• Silencioso: apenas 79dB 

• A máquina permanece perfeitamente balanceada durante a operação, 
independentemente da velocidade. 

• Prevenção máxima de lesões musculares através do respeito ao eixo vertical de 
trabalho, do ombro ao punho do operador 

• Emissões zero e zero desperdício. 
 
 
 

 
 
 
 

Acresce IVA à taxa em vigor. 

Descrição Valor Unitário Iva 

7. Pellenc Airion 3 550 € 13% 



 

 

8. Pellenc Corta Sebes Helion 2 Compact 
 
O corta sebes Helion Compact 2 é uma ferramenta que responde às necessidades dos 
profissionais em termos de potência e capacidade de aparar com qualidade. O seu 
funcionamento sem emissões e peso reduzido, permitem ao utilizador trabalhar 
confortavelmente. É a ferramenta mais apropriada para: podar, cortar sebes, árvores 
ornamentais, etc. 

 
Profissional: 

• Bateria suficiente para um dia inteiro de trabalho 

• NOVO: sistema de conector rápido: para ligação e 
desconexão rápidas 

• NOVO: poder de corte concebido para poda e 
acabamento Helion 2 Compact 

• Sistema de lâminas anti-bloqueio 

• Melhor compromisso entre vibrações/capacidade de 
corte 

• NOVO: elevado nível de impermeabilização 
 

Rentabilidade e Economia 

• A bateria pode ser utilizada em outras ferramentas da 
gama 

• Baixa manutenção 

• Mais durabilidade significa mais lucro 

• Incomparável duração da bateria para mais 
produtividade 

 
Meio Ambiente 

• Trabalha silenciosamente 

• Emissões zero e poluição zero 
 

Ergonomia 

• Sistema Quick Switch com quatro tipos de lâminas de corte intercambiáveis para o 
mesmo motor 

• Punho giratório Soft Touch, mais leve = melhores condições de trabalho 

• NOVO: gatilho retrátil 
INCLUI: Cabeça de Corte 51cm 

 

Descrição Valor Unit. Iva 

8. Pellenc Corta Sebes Helion 2 Compact 670 € 13% 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 



 

 

 

9. Pellenc Selion M12 
 

O podador SELION M12 é único, graças ao seu peso e ao seu design excecional, que se 
presta a uma vasta gama de potenciais utilizações. O SELION M12 facilita o trabalho de 
poda de: árvores de fruta, vinhas, árvores de sombra, árvores ornamentais, sebes 
robustas, etc. Distingue-se pela sua 
compacidade, leveza e a qualidade do seu corte. 

Profissional 

• 1200W PELLENC Motor sem escovas 
(equivalente a 30 cm³). 

• Ausência de uma embraiagem e de uma 
movimentação direta com a engrenagem da 
corrente: mais durável e mais de confiança. 

• Podador projetado para produtores de frutas 
e vinhas. 

• Duração mínima da bateria de um dia útil. 
 

Rentabilidade e Economia 

• Pelo menos 7€ em gasolina economizada por 
dia. 

• Economia de tempo. 

• Baixa manutenção. 

• Usa até 30% menos de óleo da corrente. 
 

Meio Ambiente 

• Funcionamento sem ruído. 

• Emissões zero e zero desperdício. 
 

Ergonomia 

• Única graças ao seu desenho exclusivo. 

• Pega ergonómica Soft Touch. 

• Apenas 1,7 kg de peso na mão! 
 

 

Descrição Valor Unit. Iva 

9. Pellenc Selion M12 735 € 13% 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 

 



 

 

 

 
10. Pellenc Selion Telescópica T220-300 
 

A podadora telescópica SELION T220-300 oferece corte de precisão e um alcance de 
até 4,5 metros. O trabalho pode ser realizado sem um arnês de transporte devido à sua 
leveza. A podadora é ideal para uso em áreas sensíveis ao ruído e também, é poderosa 
o suficiente para o trabalho florestal. 
 
Profissional: 

• 1.200W PELLENC Motor sem escovas 
(equivalente a 30cm3); 

• Até 4,5 metros de altura; 

• Utilizada para as oleaginosas e para 
os trabalhos florestais; 

• Duração mínima da bateria de um dia 
de trabalho. 

 
Rentabilidade e Economia: 

• Pelo menos 7€ de gasolina 
economizada por dia; 

• Economia de tempo; 

• Baixa manutenção; 

• Usa até 30% menos de óleo da corrente. 
 

Ergonomia: 

• Cabeçote basculante multi-posição; 

• Estabilidade durante o corte devido à sua leveza. 
 
 
 
 
 

Descrição Valor Unit. Iva 

10. Pellenc Selion Telescópica T220-300 920 € 13% 

 
 

Acresce IVA à taxa em vigor. 

 
 



 

 

11. Pellenc Bateria 700+ 
 

A gama de baterias PELLENC ULiB possibilita o uso profissional de todas as 
ferramentas PELLENC. As baterias ULiB permitem que o operador trabalhe até um dia 
inteiro com autonomia e sem recarregar. A PELLENC é a marca líder no segmento de 
máquinas a bateria profissionais. 
 
Profissional: 

• Duração da bateria até um dia inteiro de 
trabalho; 

• Bateria leve; 

• Bateria multifunções: a mesma bateria pode 
ser usada para operar qualquer ferramenta 
da gama de ferramentas portáteis 
PELLENC. 

 
Rentabilidade e Economia 

• Duração de 800 a 1.500 ciclos de carga (um 
ciclo corresponde a uma carga completa e a 
uma descarga completa); 

• No primeiro ano de utilização recupera o 
custo da bateria; 

 
 
Meio ambiente: 

• Sem emissões de gases de escape; 

• Sem emissões diretas de CO2; 

• 80% da bateria é reciclável. 
 

Ergonomia: 

• Fixação de velcro para enfiar o cabo; 

• Arnês de suporte que efetivamente distribui uniformemente o peso da bateria; 

• Arnês em tela de malha respirável; 

• Início imediato em tempo frio ou quente 
 
 

 

 
Acresce IVA à taxa em vigor. 

 

 

Descrição Valor Unit. Iva 

11. Pellenc Bateria 700+ 940 € 13% 



 

 

Catálogo também disponível no nosso site: 
www.xistoazul.pt 

 
 

Para mais informações contacte-nos através dos seguintes contactos: 
 

➢ 259 957 040 

➢ geral@xistoazul.pt 

➢ https://www.facebook.com/xistoazul/ 

➢ https://www.instagram.com/xistoazul/ 
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