
Akumulátorové  
záhradnícke nožnice

Akumulátorový  
nástroj na viazanie

ÚPLNÁ SLOBODA PRI REZANÍ A VIAZANÍ
GENERÁCIA



…SLOBODY …ŽIVOTNOSTI …PRODUKTIVITY

Značka Bahco posúva vývoj 
akumulátorového ručného náradia o 
krok ďalej aby dosiahla novú úroveň...

S akumulátorovým náradím sa zbavíte 
napájacieho kábla. Vďaka tomu získate 
maximálnu slobodu počas jeho používania. 
Takisto si nebudete musieť robiť starosti s 
tým, že si napájací kábel zamotáte alebo 
preseknete či prestrihnete. 

Technológia lítiovej batérie v kombinácii 
s bezkefkovými motormi sú hnacími 
faktormi, ktoré umožnili prechod na 
akumulátorové náradie. Spoločne dokážu 
ponúknuť vyšší výkon a životnosť ako 
kedykoľvek predtým.

Kombinácia voľnosti pohybu a 
životnosti v tejto novej generácii 
elektrického náradia umožňuje 
dosiahnuť vynikajúcu úroveň 
produktivity s maximálnym využitím 
pracovného dňa.

Nové riešenie značky Bahco  
na zvýšenie produktivity  
vo viniciach a pri úprave  
krajiny: akumulátorové náradie  
s odnímateľnými a 
vymeniteľnými akumulátormi.

VIAC NEŽ



Vďaka kombinácii  
akumulátorových  
technológií a odní  
mateľných a vymeni- 
teľných akumulátorov 
môžete pracovať  
úplne slobodne bez  
nutnosti sledovať čas.

ÚPLNÁ  
SLOBODA PRI 
REZANÍ  
A VIAZANÍ 
 100 %  

SLOBODA

 Žiadny kábel,  
ŽIADNY PROBLÉM

 Výmena batérie  
V PRIEBEHU 10 SEKÚND

  Super  
ĽAHKÉ



NEKONEČNÝ  
VÝKON

 Nabíjačka s  
DVOJITOU PRÍPOJKOU

    •  K jednej nabíjačke sa pripájajú  
2 akumulátory a postupne sa nabíjajú.

    • Nabitie akumulátora trvá len 1,5 hodiny.

 Jednoduché  
PRIPOJENIE 

    •  Odnímateľný akumulátor je možné  
zasunúť do náradia jediným pohybom. 

POZNÁMKA: Akumulátor disponuje štyrmi lítium-iónovými batériovými článkami Samsung pre dlhšiu životnosť.   
K dispozícii s kapacitou 2,5 Ah pre poskytnutie akumulovanej energie 36 Wh. Menovité napätie je 14,4 V.

Väčšia nezávislosť 
a flexibilita viedli k 
reštrukturalizácii 
pracovných metód, ktoré sú 
teraz oveľa produktívnejšie 
so zachovaním precíznosti, 
ktorú táto činnosť vyžaduje.

 KOMPATIBILITA
    •  Súprava akumulátora je kompatibilná  

so záhradníckymi nožnicami BCL20IB  
a nástrojom na viazanie BCL40IB.



• Dvojitá možnosť otvorenia čepelí 
(15 mm a 32 mm) umožňuje 
rýchle prerezávanie, vďaka čomu 
je náradie vhodné najmä na 
strihanie vo viniciach. 

• Záhradnícke nožnice je možné 
používať aj na prerezávanie 
bobuľovín a okrasných rastlín  
v parkoch a záhradách.

BCL20IB 

AKUMULÁTOROVÉ  
ZÁHRADNÍCKE  
NOŽNICE 

Čepele z vysokokvalitnej  
japonskej ocele zabezpečujú  
vysokú výkonnosť pri prerezávaní

Inteligentný displej  
na indikáciu autonómie 
akumulátora

Otvor na mazanie  
a systém uzamykania 
matice pre jednoduchú 
údržbu

Čierna mäkká veľmi pohodlná 
a na dotyk príjemná úchopová 
plocha

Odnímateľný 14,4 V akumulátor v tvare 
krytu záhradníckych nožníc zvyšuje 

bezpečnosť a umožňuje úplnú slobodu 
pohybu.

Prepínač  
ZAP./VYP.Progresívny rez s 

dvojitou možnosťou 
otvorenia čepelí (15 
mm a 32 mm) na rôzne 
potreby pri prerezávaní. 
Menšie otvorenie čepelí 
zvyšuje čas vykonania 
práce a šetrí kapacitu 
batérie

Obsahuje

• Akumulátorové záhradnícke nožnice
• Kufor s čiernou penovou vložkou
• 2 x lítiový akumulátor 14,4 V
• Nabíjačku s dvojitou prípojkou
• 4 rôzne adaptéry (typ A,C,I,G) 
• Návod na používanie 

Celý návod na používanie  
vo vašom jazyku si môžete  
stiahnuť použitím QR kódu. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ZÁHRADNÍCKE NOŽNICE
Kapacita rezania

Hmotnosť bez akumulátora

Hmotnosť s akumulátorom

Dĺžka náradia

Dĺžka čepele

Kapacita rezania pri úplnom otvorení

Kapacita rezania pri polovičnom otvorení

Prevádzkové napätie

Výkon motora

 
AKUMULÁTOR
Typ akumulátora

Model

Menovité napätie

Kapacita

Akumulovaná energia

Čas činnosti

Čas nabíjania

Nabíjačka

BCL20IB

32 mm

740 g

970 g

285 mm

60 mm (od stredovej skrutky po špičku čepele)

32 mm

15 mm

14,4 V (max. napätie 16,8 V)

100 W (max. výkon 500 V)

 
 
Lítium-iónová

BCL1B03IB

14.4 V

2,5 Ah

36 Wh

2 – 3 hodiny

1,5 hodiny

BCL1C4IB

súpravy  
akumulátorov

čas činnosti akumulátora

kapacita rezania



súpravy  
akumulátorov

• Umožňuje rýchle viazanie viniča 
až do 25 mm. 

• Používa sa drôt z mäkkej ocele 
0,44 mm potiahnutý plastom 
alebo papierom. 

• Počet zatočení je možné 
prispôsobiť. Väčší počet 
zatočení zvyšuje pevnosť spoja.

čas činnosti akumulátora

spojov na jednu cievku

sekundy na jeden spoj

BCL40IB 

AKUMULÁTOROVÝ NÁSTROJ  
NA VIAZANIE

Odnímateľný 14,4 V akumulátor v 
tvare krytu viazacieho nástroja zvyšuje 
bezpečnosť a umožňuje úplnú slobodu 

pohybu.

Zadný kryt s navíjačom na 90 metrov cievky. 
Oceľový drôt potiahnutý plastom alebo 
papierom

Háčik s kapacitou viazania až 
do priemeru 25 mm 

Spona na pripevnenie 
nástroja k opasku  
keď sa nepoužíva

Obsahuje:

• Akumulátorový nástroj na viazanie
• Kufor s čiernou penovou vložkou
• 2 x lítiový akumuláotor 14,4 V
• Nabíjačka s dvojitou prípojkou
• 4 rôzne adaptéry (typ A,C,I,G)
• Návod na používanie
 
Celý návod na používanie  
vo vašom jazyku si môžete  
stiahnuť použitím QR kódu.

Prepínač ZAP./VYP.

Možnosť nastavenia 6 rôznych 
režimov zatočenia drôtu:

Cievka v navíjači je kompletne 
chránená pred vplyvmi počasia

Papier Plast

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

NÁSTROJ NA VIAZANIE
Kapacita viazania

Hmotnosť bez akumulátora

Hmotnosť s akumulátorom

Rozmery

Rýchlosť viazania

Dĺžka cievky

Počet spojov na jednu cievku

Prevádzkové napätie

Výkon motora

 

AKUMULÁTOR
Typ akumulátora

Model

Menovité napätie

Kapacita

Akumulovaná energia

Čas činnosti

Čas nabíjania

Nabíjačka

BCL40IB

25 mm

990 g

1 220 g

310 x 75 x 240 mm (s akumulátorom)

0,3 sek./spoj

90 m

Približne 740

14,4 V (max. napätie 16,8 V)

 
 
Lítium-iónová

BCL1B03IB

14.4 V

2,5 Ah

36 Wh

6 – 8 hodín

1,5 hodiny

BCL1C4IB

Režim 1

2 zatočenia

5 zatočení

Režim 4

Režim 2

3 zatočenia

6 zatočení

Režim 5

Režim 3

4 zatočenia

7 zatočení

Režim 6



Akumulátorové  
záhradnícke nožnice

Akumulátorový nástroj  
na viazanie

Distribuuje:


