
ПЛОСКОРЕЗИ на Фокин (внос от Русия) 

 
 

С плоскорезите може да се извършват около 15 вида 

различни дейности в градината.  Използват се като мотика, 

копач, сърп, коса и др. Много са леки (300 g), удобни за работа 

и здрави. Възможна е работа в изправено положение и без 

големи  усилия. Особено подходящи са хора със заболяване на 

гръбначния стълб, ставите, сърдечно-съдови заболявания, 

инвалиди, възрастни хора и др. 

 
Предлагат се в два варианта:  

«Комплект», съдържащ 1 малък и 1 голям - цена 48,00 лв  

«Могущник», съдържа 1 голям плоскорез - цена 31,00 лв     
              

Работа с плоскореза 

Малкият плоскорез от „Комплекта” може да се използва за обработка на лук, чесън, моркови и др. 

Големият плоскорез успешно се използва за  зеленчуци /домати, чушки, краставици, боб/,  цветя, 

лозя, царевица, дървета и др. Плоскорез „Могущник” е удобен е за окопаване на по-големи 

растенията / като големия в комплекта/ и  гребане на почвата.                

1. Обработка на почвата. Работете изправени. Хванете дръжката му все едно държите коса. 

Пръстите на ръката Ви трябва да сочат нагоре. Поставете плоскореза да легне с дългата част 

върху почвата и го вкарайте в замята. Придърпайте го към себе си (на около  1m  разстояние) 

като го задържате в почвата. Той реже почвата и я прави на пластове, а не я обръща. Така се 

запазва структурата на почвата и тя става по-плодородна. Повторете това движение.  

2. Направа на лехи. Загребвайте почвата като с мотика в краищата на лехата и оформете 

стените и. Притиснете леко почвата с плоскореза или с крак, за да се задържат стените. 

3. Направа на бразди за засаждане. Забийте „човката” на плоскореза в земята и дърпайте. Ако 

се налага минете още веднъж за по-голяма дълбочина на браздата. 

4. Изравняване повърхността на лехата. Поставете плоскореза легнал. Изравнете като с 

гребло. 

5. Разбиване на едри буци от пръст. Работете с острото на плоскореза като мотика. 

6. Почистване на бурени. Ако искате да почистите бурените само от повърхността, тогава  

сложете плосколеза да легне на широката страна и с притискане дърпайте. Ако искате да 

почистите и корените, вкарайте плоскореза по-дълбоко и дърпайте с притискане. Ако искате 

да извадите целите корени на бурена тогава забийте „човката” на плоскореза дълбоко в 

земята и изтеглете корените и пръста като с копач. 

7. Окопаване на растения. Обработвайте почвата около растението предимно чрез „рязане” на 

почвата, но може и чрез копаене и загърляне. 

8. Разреждане на гъсто поникнали растения. С върхът на плоскореза направете канавки, при 

което ще извадите ненужните растения. 

9. Изрязване на ненужни издънки. Плоскорезът трябва да е 

добре заточен. Успешно се използва се при насаждения от 

малини, къпини и др.   

10. Косене на трева. Плоскорезът трябва да е добре заточен. 

Работете с него като с коса. 

11. Събиране на бурени и боклуци. Работете с него като с 

гребло с 1 рог. 

На сайта https://www.youtube.com/watch?v=OnfB3dp4_RU може да 

видите кратки видео, за това как се работи с плоскореза. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnfB3dp4_RU


МОНТАЖ НА ДРЪЖКА 
 

Използвайте дръжки с правоъгълен край и с обща дължина от 1,30 m до 1,60 m (в зависимост от 

Вашата височина), ширината на плоската част на дръжката трябва да е около 4 cm, а дебелината 

около 2 cm. 

 

 

1. Маркирайте средата на дръжката в 
единия край. 

 

2. Поставете плоскорезът върху 
дръжката, отбележете местата на 
двете дупки и разпробийте. 

 

3. Монтирайте двата винта. Главата им 
да е към дървото. 

 

4. Затегнете гайките с ключ или клещи. 

 
 

 
Може да получите допълнителна информация или да направите 

своята заявка на телефон 0888 704219  или  на  ekoemo@abv.bg 

 



 
 

Условия за доставка 
 

 

 

Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на до 3-4 
работни дни от куриерски фирми Спиди или Еконт. 
Плащането се осъществява чрез наложен платеж при 
получаването на пратката или предварително по банков път. 
 
Когато поръчката е на обща стойност над 100,00 лева 
доставката на продуктите е безплатна до офис на 
куриерската фирма. За поръчки на обща стойност под 
100,00 лева транспортните разходи са за сметка на 
изпращача съгласно условията за доставка на съответната 
куриерска фирма. 
 

Условия за отказ на поръчка 
 

1. Всеки клиент на НЕОЛАБ ООД има право да откаже изпратена поръчка в следните 
случаи: 

 

• Сгрешен наложен платеж 

• Ако клиентът получи различни продукти или не е получил всички поръчани продукти 

• Ако клиентът получи продукти с дефекти 

 
2. Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи: 

 
• Ако е направил поръчката и не съществува нито един от посочените в точка 1 случаи 

• Ако клиентът сам е сгрешил избора на поръчаните продукти. 
 
Връщането на поръчка може да се осъществи само в случай, че изпратените продуктите 
са в добър търговски вид. 
 
Ако отказът е по вина на НЕОЛАБ ООД, разходите за връщане на поръчката се поемат от 
продавача. Ако отказът е по вина на клиента и представител на НЕОЛАБ ООД е дал 
съгласието си, разходите са за сметка на купувача. 
 
Отказ на поръчка може да се направи в рамките на 10 дни от получаването на продуктите. 
 
 
 

 
Допълнителна информация относно условията  

за доставка може да получите на   

E-mail: ekoemo@abv.bg  

GSM: 0888 704219                 тел. 02 8717145 

 

mailto:ekoemo@abv.bg

