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Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη σειρά κλαδευτικών
εργαλείων μας στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ BAHCO

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Καλωσορίσατε στη Bahco

«... [προσφέρει] εξαιρετικά προϊόντα
στους επαγγελματίες της βιομηχανίας,
της οικοδομής, των κλάδων αυτοκίνησης
και πρασίνου…»

Η SNA Europe είναι ο κορυφαίος πανευρωπαϊκός κατασκευαστής εργαλείων χειρός.
Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε εργαλεία ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και των
περισσότερο απαιτητικών επαγγελματιών. Είμαστε καινοτόμοι εδώ και τουλάχιστον 150
χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, έχουμε εισάγει ορισμένα από τα πιο προηγμένα εργαλεία
στον κόσμο, πουλώντας τα μέσω πωλητών με τους οποίους έχουμε χτίσει μακροχρόνιες
συνεργασίες.
Πολλοί ανθρωπολόγοι πιστεύουν ότι τα εργαλεία εμφανίστηκαν επειδή το ανθρώπινο
είδος ήταν ευφυές και ότι κατέστη ακόμα πιο ευφυές όσο περισσότερο τα χρησιμοποιούσε.
Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους η SNA Europe είναι υπερήφανη
που αναπτύσσει, κατασκευάζει και πουλά εργαλεία.
Ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε εργαλεία περίπου δύο αιώνες πριν. Πολλά από τα εργαλεία
που παράγουμε σήμερα έχουν πολλές ομοιότητες με τους μακρινούς προγόνους τους,
αν και τα περισσότερα είναι πολύ διαφορετικά. Έχουν ομοιότητες καθώς το ανθρώπινο
χέρι δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου, αλλά είναι διαφορετικά γιατί οι κατασκευαστικές
διαδικασίες έχουν αλλάξει σημαντικά.
Επίσης άλλαξε και η σχεδίασή μας, καθώς πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι εξαιρετικά
εστιασμένη στην καινοτομία, στην απόδοση και στις Ανέσεις.
Οι πωλητές μας προσφέρουν εξαιρετικά προϊόντα στους επαγγελματίες της βιομηχανίας, της
οικοδομής και των κατασκευών, των τομέων της αυτοκινητοβιομηχανίας και του πρασίνου,
όπως και στους πιο απαιτητικούς ιδιώτες. Τα προϊόντα της Bahco κατασκευάζονται στην
πλειοψηφία τους στα ιδιόκτητα εργοστάσιά μας, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην
Ευρώπη, από τη Σκανδιναβία μέχρι την Ιβηρική χερσόνησο, από τις Βρετανικές Νήσους
μέχρι τις ρωσικές πεδιάδες της ανατολικής Ευρώπης.
Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε και να είμαστε αναγνωρισμένοι ως μία εταιρία που δεν
αποτυγχάνει, με επαγγελματικό χαρακτήρα υπεράνω όλων, μία εταιρία που συνεισφέρει
στην υγεία, στην ευημερία και στην ασφάλεια των ανθρώπων, προσφέροντας τις πιο
πολύτιμες λύσεις παραγωγικότητας στον κόσμο. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας για σήμερα
και για το μέλλον.
Jesus Arregui
Πρόεδρος, Όμιλος SNA Europe
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ιστορία του Ψαριού
και του Αγκιστριού

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

«Γιατί τα προϊόντα της Bahco
φέρουν το σήμα με το ψάρι και
το αγκίστρι?»

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Αυτή η ερώτηση έχει γίνει πολλές φορές και πάντα χαιρόμαστε να διηγούμαστε την ιστορία.
Αφότου ο Göran Fredrik Göransson ίδρυσε το χαλυβουργείο του το 1862, η ευρωπαϊκή
βιομηχανία χάλυβα στη δεκαετία του 1870 πέρασε μία παρατεταμένη ύφεση, με χαμηλές
τιμές για τα προϊόντα απλού και ακατέργαστου χάλυβα. Οι τιμές για τον επεξεργασμένο
χάλυβα ήταν πολύ καλύτερες.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Το 1876 η μονάδα έλασης άλλαξε ώστε να παράγει τον αποκαλούμενο φρεζαρισμένο
χάλυβα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν γρήγορα και βρέθηκαν διάφορες εφαρμογές για το
ατσαλόσυρμα. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε εξαίρετο για την παραγωγή αγκιστριών
ψαρέματος. Ένα αγκίστρι ψαρέματος πρέπει να είναι σκληρό, ανθεκτικό και σε καμία
περίπτωση να μην είναι εύθρυπτο. Εκείνη την εποχή, η παραγωγή αυτού του συνδυασμού
ήταν μία δύσκολη μεταλλουργική εργασία, αλλά ο “χάλυβας Bessemer”από το χαλυβουργείο
του Göransson ήταν εξαιρετικής ποιότητας.
Όταν ξεκίνησε η παραγωγή λαμών πριονιού το 1886, υπήρχε ανάγκη για ένα σήμα που θα
μπορούσε να επικοινωνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των λαμών. Η
επιλογή ήταν - φυσικά - το ψάρι και το αγκίστρι.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Όλοι μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο χάλυβας με ποιότητα κατάλληλή για τα αγκίστρια
ψαρέματος ήταν τέλειος και για πριόνια και άλλα εργαλεία κοπής.
Η εικόνα αποτέλεσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Καθώς το λογότυπο δεν περιλάμβανε
γράμματα, κείμενο ή περίπλοκες εικόνες, αναγνωριζόταν εύκολα.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Ακόμα και σήμερα μπορείτε να ακούσετε εργάτες να ζητούν ένα πριόνι «με το ψαράκι». Το
«Ψάρι και το Αγκίστρι» συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο παλαιών καταχωρημένων εμπορικών
σημάτων, ενώ εξακολουθεί να χαράσσεται σε όλα τα εργαλεία της Bahco που σχεδιάζονται
για επαγγελματίες, ως εγγύηση για άριστη ποιότητα, απόδοση και παραγωγικότητα.
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ΛΥΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
Η BAHCO ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Η Bahco διαθέτει ένα δίκτυο πιστοποιημένων επαγγελματικών, το οποίο είναι διαθέσιμο και έτοιμο να σας
βοηθήσει οπουδήποτε στον κόσμο. Συνεπώς, κάθε πελάτης της Bahco έχει εγγυημένη πρόσβαση και σε ένα
εμπορικό τμήμα που μπορεί να προσφέρει άμεσα συμβουλές για το εργαλείο που ταιριάζει καλύτερα για την
εργασία, αλλά λύσεις χρηματοδότησης ή μίσθωσης ανάλογα με την περίσταση. Το δίκτυο της Bahco είναι επίσης
διαθέσιμο ώστε να εξασφαλίζεται η τοπική εξυπηρέτηση μετά την αγορά, για τη συντήρηση των εργαλείων της
Bahco, ώστε να διατηρείται η απόδοσή τους.

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της Bahco υποστηρίζει
το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλητών της Bahco παρέχοντας
εκπαίδευση σε τεχνολογικές εξελίξεις και σε νέα προϊόντα καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους. Η ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της
Bahco έχει επιλεχθεί σύμφωνα με πολύ αυστηρά κριτήρια. Διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία και ενδελεχή κατανόηση των εργασιών
των πελατών μας. Το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την αγορά της
Bahco παρέχει υποστήριξη σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται
η εταιρία και παρέχει τεχνική υποστήριξη και διεπιστημονική γνώση
σε ένα δίκτυο κοντά σας.

Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας και να
προστατέψετε την εγγύηση του εργαλείου σας, η Bahco συστήνει
την χρήση μόνο πιστοποιημένων αυθεντικών εξαρτημάτων της
Bahco. Ο εξουσιοδοτημένος πωλητής της Bahco μπορεί να σας
ενημερώσει για το πρόγραμμα αντικατάστασης των φθαρμένων
εξαρτημάτων που ταιριάζει στα εργαλεία σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εταιρία παρέχει στους πωλητές που απαρτίζουν το δίκτυό μας
εκπαίδευση στα προϊόντα μας. Οι τεχνικοί επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις μας ώστε να εκπαιδευτούν στις τεχνολογίες των
εργαλείων μας και να εξουσιοδοτηθούν για την εκτέλεση επισκευών.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Bahco παρέχει στους τελικούς πελάτες τριετή εγγύηση από την
ημερομηνία παράδοσης, αν η ετήσια εγγύηση πραγματοποιηθεί
σωστά σε πιστοποιημένα κέντρα επισκευών της Bahco, έπειτα
από το πρώτο και το δεύτερο έτος. Χάρις στο δίκτυο πωλήσεών
μας, η Bahco ελαχιστοποιεί τον χρόνο εκτός λειτουργίας για
τα εργαλεία όταν γίνεται χρήση της εγγύησης. Οι πωλητές
έχουν εκπαιδευτεί για αυτόν το σκοπό και διατηρούν απόθεμα
ανταλλακτικών ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα στις ανάγκες
των πελατών και σε τυχόν πιθανές επισκευές.

www.bahco.com

Μέσω αυτής της δέσμευσης, η Bahco εγγυάται ότι ο πωλητής έχει
λάβει τεχνική εκπαίδευση στα εργαλεία και είναι εξουσιοδοτημένος
να πουλά και να συντηρεί τα εργαλεία. Υπογράφοντας αυτό το
έγγραφο, ο πωλητής εργαλείων της Bahco αναλαμβάνει, σε περίπτωση
βλάβης, να παράσχει μία τιμή ή να πραγματοποιήσει επισκευή το
συντομότερο δυνατό. Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται
είναι πιστοποιημένα πρωτότυπα εξαρτήματα της Bahco.

Το δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων των προϊόντων της
Bahco είναι εξουσιοδοτημένο να επισκευάζει τη σειρά εργαλείων
που προορίζονται για χρήση σε χώρους πρασίνου. Οι τεχνικοί
σε αυτό το δίκτυο έχουν εκπαιδευτεί από τον εκπαιδευτικό
οργανισμό της Bahco. Οι ετήσιες δραστηριότητες συντήρησης
διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις. Η Bahco εγγυάται την
αντοχή του εργαλείου σε βάθος χρόνου και τη βελτιστοποίηση της
παραγωγικότητας. Η εργασία που πραγματοποιείται περιλαμβάνει
από την πλήρη συναρμολόγηση και την επαλήθευση των διατάξεων
και των μηχανών ασφαλείας, μέχρι την επιθεώρηση των κεφαλών
κοπής και τη λίπανση των εξαρτημάτων. Όλες οι πληροφορίες που
αφορούν ετήσιες λειτουργίες συντήρησης είναι διαθέσιμες από τον
τοπικό πωλητή της Bahco.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ BAHCO
ΕΠ Α Γ Γ ΕΛΜΑΤΙ Κ Η Σ ΕΙ ΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΙΣΧΥΣ
Από 1200 έως 2000 W (45 cm3).
ΑΠΟΔΟΣΗ
Μπαταρία με διάρκεια ζωής – ρεκόρ, η
οποία διαρκεί συχνά περισσότερο από μία
ημέρα εργασίας.
ΑΝΕΣΗ
Τα εργαλεία φέρουν επίστρωση από ειδικό
υλικό, η οποία μειώνει τους κραδασμούς και
παρέχει μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικές καινοτομίες
για την προστασία του χρήστη.
Για παράδειγμα, ο αισθητήρας κλωτσήματος
με ηλεκτρονική εκκίνηση στα κλαδευτικά
εργαλεία μας.
ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η χρήση εξοπλισμού της Bahco επιτρέπει
στους χρήστες να εργάζονται χωρίς
καταπόνηση, με αποτέλεσμα τη μείωση
των
ενδεχόμενων
μυοσκελετικών

προβλημάτων, των εκπομπών CO2 και της
ηχορύπανσης.
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Το δίκτυο αποτελείται από εξειδικευμένους
πωλητές, εκπαιδευμένους από εμάς, οι
οποίοι είναι διαθέσιμοι να σας παράσχουν
τις συμβουλές που χρειάζεστε και να
επισκευάσουν τα εργαλεία σας.

ΦΙΛΙΚ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Η χρήση των εργαλείων της Bahco μειώνει
σημαντικά τις άμεσες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Η Bahco συμμετέχει ενεργά στην προστασία
του περιβάλλοντος, από τη σχεδίαση μέχρι
την ανακύκλωση.

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
Χάρις στους ηλεκτροκίνητους κινητήρες
τους, τα εργαλεία της Bahco είναι εξαιρετικά
ήσυχα όταν χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα,
η ψαλίδα μπορντούρας μας λειτουργεί στο
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ήχου των 84 dB!
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Παραπάνω από 95% ανακυκλώσιμος.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Τα εργαλεία της Bahco δεν περιέχουν βαρέα
μέταλλα ή τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες που
θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον.
Τα προϊόντα που βγαίνουν από τη γραμμή
παραγωγής είναι πιστοποιημένα ώστε
να πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας.

ΑΠ ΟΔΟΤΙ Κ Α
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ημερήσιο κόστος λειτουργίας είναι
μικρότερο από 20 λεπτά! Αυτό ισοδυναμεί
με το μέσο κόστος φόρτισης μίας μπαταρίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Θεωρώντας ως ημερήσιο κόστος
βενζίνης τα € 7,50,

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΙΣ
130 ΗΜΕΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ*,
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ
ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΣ!

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι μπαταρίες της Bahco εξυπηρετούν
πολλαπλές λειτουργίες και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν
οποιοδήποτε εργαλείο της σειράς.
Ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 16 ώστε
να επιλέξετε την μπαταρία που ταιριάζει
καλύτερα για τα εργαλεία σας.
ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το κόστος που σχετίζεται με τη συντήρηση
είναι περιορισμένο χάρις στην ηλεκτρική
τεχνολογία. Οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες και
άνθρακα δεν διαθέτουν αναλώσιμα μέρη,
ενώ οι μπαταρίες της Bahco δεν απαιτούν
συντήρηση.

* Ο υπολογισμός βασίζεται σε κατανάλωση 5 λίτρων μείγματος βενζίνης - λαδιού με τιμή € 1,50 ανά λίτρο.
Τα δεδομένα υπολογίστηκαν με χρήση της μπαταρίας BCL1B7.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Οι μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας της
Bahco συχνά διαθέτουν διάρκεια ζωής που
ξεπερνά τη μία ημέρα εργασίας.
Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ

ΣΤΟ 1º ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

5.000€*

www.bahco.com

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ)
ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΗ  ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΜΕΓΑΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΨΗΚΤΡΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Κάθε εργαλείο της Bahco χρησιμοποιεί κινητήρες που δεν διαθέτουν ψήκτρες, γεγονός που προσδίδει ισχύ
και ευελιξία στα εργαλεία σας, ενώ μειώνει το βάρος και το μέγεθός τους για ακριβή και ξεκούραστη εργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες της Bahco είναι ισχυροί και ταυτόχρονα
μικρού μεγέθους, ενώ μπορούν να περιστρέφονται μέχρι και με

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ
Το προσδόκιμο της ζωής των κινητήρων της Bahco χωρίς ψήκτρες
είναι θεωρητικά απεριόριστο, καθώς δεν υφίσταται τριβή ή φθορά
και συνεπώς δεν υπάρχει σπίθα. Ο κινητήρας σταματά τελείως κάθε
φορά που απελευθερώνετε τη σκανδάλη.

29.000 σ.α.λ. και να παρέχουν εξαιρετική απόδοση που υπερβαίνει
το 90%. Αυτοί οι κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής δεν περιέχουν
άνθρακα και δεν απαιτούν συντήρηση, σε αντίθεση με τους
θερμικούς κινητήρες.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Χάρις στην ηλεκτρική λειτουργία τους, τα εργαλεία της Bahco
προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με τις θερμικές
τεχνολογίες. Πράγματι, το εργαλείο σας θα ξεκινήσει εύκολα και
χωρίς προσπάθεια, αποφεύγοντας τις απώλειες που θα είχατε
αν τα εργαλεία σας δεν ξεκινούσαν. Δεν υπάρχουν πλέον μπουζί
προς αντικατάσταση και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος
λανθασμένης μίξης – μπορείτε απλώς να συγκεντρωθείτε στην
εργασία σας και τα εργαλεία μας θα φροντίσουν για τα υπόλοιπα.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες δεν εκπέμπουν άμεσα CO2 και
είναι ανακυκλώσιμοι κατά 95%. Είναι πολύ ήσυχοι και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε χώρους που απαιτείται ησυχία, όπως
νοσοκομεία, κατασκηνώσεις, σχολεία, γραφεία και αστικοί χώροι.
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL1B
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
Η Bahco χρησιμοποιεί την τεχνολογία των ιόντων λιθίου στα εργαλεία της. Αυτή η τεχνολογία πραγματοποιεί
έναν εξαιρετικό συμβιβασμό μεταξύ της ισχύος, του βάρους και της διάρκειας της μπαταρίας, που είναι
κατάλληλος για εντατική επαγγελματική εργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προστασία της μπαταρίας σε περίπτωση υπερφόρτισης, εκφόρτισης
ή υπερθέρμανσης χάρις σε ένα ηλεκτρονικό στοιχείο ελέγχου που
επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή χωρίς να
επηρεάζεται η μνήμη και χωρίς να αλλοιώνονται οι κυψέλες.

Εξασφαλίζει την ξεχωριστή προστασία κάθε στοιχείου της
μπαταρίας και επιτρέπει την αυτόματη εκφόρτιση για την ασφαλή
αποθήκευση για πολλούς μήνες.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγγυάται την εξισορρόπηση των στοιχείων της μπαταρίας κατά τη
διάρκεια της επαναφόρτισης, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ομοιογενής
χρήση και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
Συσκευή αναγνώρισης για κάθε εργαλείο της Bahco, η οποία
επιτρέπει την χρήση των μπαταριών με οποιοδήποτε φορητό
ηλεκτρικό εργαλείο από τη σειρά.
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Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

Ψηλό
δέσιμο που
κατανέμει κατάλληλα
το βάρος της
μπαταρίας

Σύστημα
διπλής
υποστήριξης
που επιτρέπει τον
εξαερισμό της
πλάτης του
χειριστή

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Λουρί
ασφαλείας για βέλτιστη
άνεση

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Μπαταρία
ιόντων λιθίου

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Ρυθμιζόμενη
ζώνη

Ηλεκτρονική
πλακέτα για
τον έλεγχο της
φόρτισης και της
εκφόρτισης

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Οθόνη
ένδειξης
στάθμης
μπαταρίας
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Μπαταριες BCL1B

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας της Bahco
χαρακτηρίζονται από την καλύτερη αναλογία βάρους /

Νικελίου
Καδμίου

20 kg

ενέργειας!
Η Μπαταρία Λιθίου BCL1B10 παράγει 1.000 Wh με μόλις 4,1

Νικελίου - Υδριδίου
Μετάλλου

14,3 kg

κιλά στοιχείων ιόντων λιθίου.
Η Bahco χρησιμοποιεί την επαναστατική τεχνολογία ιόντων

Λιθίου - Φωσφορικού
άλατος Σιδήρου

10 kg

Ιόντων λιθίου Μαγγανίου

9,7 kg

Ιόντων λιθίου Πολυμερούς

5,1 kg

λιθίου τριών στοιχείων (νικέλιο - κοβάλτιο – αλουμίνιο).
Για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας, μία μπαταρία
νικελίου - καδμίου (Ni Cd) θα ζύγιζε 20 κιλά, ενώ μία μπαταρία
νικελίου – υδριδίου μετάλλου (NiMH) θα ζύγιζε 14,3 κιλά, μία
μπαταρία λιθίου - φωσφορικού άλατος σιδήρου (η τεχνολογία
που χρησιμοποιείται για τα ηλεκτρικά οχήματα) θα ζύγιζε 10
κιλά και μία μπαταρία ιόντων λιθίου – μαγγανίου (η τεχνολογία

Ιόντων
λιθίου

4,1 kg

που χρησιμοποιείται για τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται από το κοινό) θα ζύγιζε 9,7 κιλά!

Ασυναγώνιστη
διάρκεια μπαταρίας
Οι μπαταρίες της Bahco σας
επιτρέπουν να εργάζεστε από
μισή έως δύο ολόκληρες ημέρες.
Η ισχύς που παρέχεται είναι
πάντα σταθερή, ανεξαρτήτως του
επιπέδου ενέργειας.
Όλες οι μπαταρίες της Bahco
διαθέτουν οθόνη που προβάλλει
το ποσοστό της διάρκειας της
μπαταρίας που απομένει.
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μπαταρία
Ο έλεγχος των κυψελών της μπαταρίας ιόντων λιθίου διασφαλίζεται
πλήρως μέσω μίας ηλεκτρονικής πλακέτας. Η θερμοκρασία της
μπαταρίας ελέγχεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αν είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή, η μπαταρία αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία
ασφαλείας.

3,4

5,5

5,9

Τύπος

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Τάση - V

43,2

43,2

43,2

9

17,4

23,2

Αποθηκευμένη ενέργεια - Wh

400

750

1000

Μέγιστη ισχύς - W

2000

2000

2000

Μέση διάρκεια ζωής – Κύκλοι*

800 to
1200

800 to
1200

800 to
1200

Χρόνος φόρτισης – h

5

8

12

Λουρί μεταφοράς

•

•

•

BCL1C1: Φορτιστής 1,2 A

•

-

-

BCL1C2: Φορτιστής 2,2 A

-

•

•

Συμβατή με το BCL1C3: Ταχυφορτιστής**

-

ναι

ναι

BCL1B4H

BCL1B710H

BCL1B710H

Τυπικό λουρί που παρέχεται με την μπαταρία

* Ένας κύκλος αναφέρεται σε μία πλήρη φόρτιση και πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας.
** Ο Ταχυφορτιστής διατίθεται προαιρετικά.

• Περιλαμβάνεται

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Χωρητικότητα - Ah

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Βάρος (χωρίς λουρί) - kg

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BCL1B10

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

BCL1B7

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

BCL1B4

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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Μπαταριες BCL1B

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το εργαλείο,
την χρήση του και τη φύση της βλάστησης στην οποία
χρησιμοποιείται.

BCL1B4

BCL1B7

BCL1B10

BCL132
Φορητό κλαδευτικό αλυσοπρίονο

1 έως 3 ώρες

Έως 1 ημέρα

Έως 2 ημέρες

BCL131
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

1 έως 3 ώρες

3 έως 5 ώρες

Έως 1,5 ημέρα

BCL135
Τηλεσκοπικό πριόνι

1 έως 3 ώρες

Έως 1 ημέρα

Έως 2 ημέρες

BCL111
Ψαλίδι μπορντούρας

Μισή ημέρα

Έως 1 ημέρα

Έως 2 ημέρες

BCL115
Τηλεσκοπικό ψαλίδι
μπορντούρας

Μισή ημέρα

Έως 1 ημέρα

Έως 2 ημέρες

-

2 έως 3 ώρες

3 έως 4,5 ώρες

2 έως 4 ώρες

Έως 1 ημέρα

Έως 2 ημέρες

3,4kg

5,5kg

5,9kg

BCL121
Χορτοκοπτικό
Η αυτονομία έχει υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Eco

BCL141
Καλλιεργητής εδάφους

Βάρος (χωρίς το λουρί ή τη ζώνη)
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www.bahco.com

Αφού εκφορτιστεί πλήρως η μπαταρία, το εργαλείο σταματά να
λειτουργεί αυτόματα και η μπαταρία παράγει έναν διακεκομμένο
ήχο. Ο τυπικός φορτιστής, ο οποίος παρέχεται μαζί με την μπαταρία
(φορτιστής 1,2 Α για την μπαταρία BCL1B4 και φορτιστής 2,2 A για
τις μπαταρίες BCL1B7 και BCL1B10) μπορεί έπειτα να επαναφορτίσει
την μπαταρία σας εντός μίας κυμαινόμενης περιόδου. Ο χρόνος
φόρτισης εξαρτάται από το επίπεδο της μπαταρίας, το περιβάλλον
της φόρτισης (στεγνός και αεριζόμενος χώρος, με προστασία από
τη σκόνη και με θερμοκρασία μεταξύ 10oC και 25οC) και από την
ηλικία της μπαταρίας σας. Ο τυπικός φορτιστής περιλαμβάνεται
μαζί με την μπαταρία και το λουρί. Πριν χρησιμοποιήσετε την
μπαταρία για πρώτη φορά στην αρχή μίας νέας σεζόν, θα πρέπει να
έχει φορτιστεί πλήρως (99% σταθερή).

Ο ταχυφορτιστής βοηθά στην επιτάχυνση της φόρτισης της
μπαταρίας. Για βελτιωμένη αντοχή των μπαταριών, η Bahco
συστήνει θερμά την πραγματοποίηση μίας συμβατικής φόρτισης
(χρησιμοποιώντας τον τυπικό φορτιστή) μετά από πέντε ταχείες
φορτίσεις. Χρησιμοποιώντας τον ταχυφορτιστή, ο χρόνος φόρτισης
των μπαταριών BCL1B7 και BCL1B10 μειώνεται κατά μέσο όρο κατά
4 ώρες, ενώ μετά από 1,5 έως 2 ώρες, η χωρητικότητα έχει ήδη
καλυφθεί κατά 70%. Ο Ταχυφορτιστής διατίθεται προαιρετικά.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

«ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ»

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΤΥΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 1,2 A – 2,2 A

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ*

BCL1B4

BCL1B7

BCL1B10

BCL1C1: Τυπικός φορτιστής 1,2 A

9h

-

-

BCL1C2: Τυπικός φορτιστής 2,2 A

-

8h

12h

BCL1C3: Ταχυφορτιστής

-

3h

4h

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

*Ο χρόνος φόρτισης έχει υπολογιστεί υπό βέλτιστες συνθήκες. Ανατρέξτε στις οδηγίες της μπαταρίας για τις συνθήκες.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Έξυπνο σύστημα φόρτισης που βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής. Οι μπαταρίες εισέρχονται σε κύκλο εκφόρτισης μετά από 4 ημέρες μη χρήσης,
ώστε να φτάσουν σε φάση αναστολής, η οποία επιτρέπει τη βέλτιστη αποθήκευση για 24 μήνες. Θα πρέπει να θυμάστε να αποθηκεύετε τις
μπαταρίες έχοντάς τες πλήρως φορτισμένες. Η μπαταρίες ιόντων λιθίου της Bahco δεν υποφέρουν από το φαινόμενο μνήμης.
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Ψαλίδι μπορντούρας BCL111

ΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Το ψαλίδι μπορντούρας BCL111 είναι ένα αποδοτικό
εργαλείο που καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών
όσον αφορά την ισχύ και την ποιότητα ξακρίσματος. Το
μικρό βάρος του επιτρέπει στον χρήστη να εργάζεται
με άνεση κατά το ξάκρισμα φρακτών ή καλλωπιστικών
δέντρων.

BCL111

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Ισχύς κοπής που έχει σχεδιαστεί για κλάδεμα και φινίρισμα
• Σύστημα κατά της εμπλοκής των λαμών
• Σύστημα Ταχυσυνδέσμου: για τη γρήγορη σύνδεση και
αποσύνδεση των εργαλείων
• Εξαιρετική ισορροπία μεταξύ κραδασμών και
δυνατότητας κοπής
• Αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας για εργασία μέχρι και
δύο ημερών όταν χρησιμοποιείται η μπαταρία BCL1B10
• Επίπεδο αδιαβροχοποίησης IP 54 (ανατρέξτε στη σελίδα 70 για
περισσότερες πληροφορίες)

ΑΝΕΤΟ
• Εργονομική περιστρεφόμενη χειρολαβή
• Το μικρό βάρος του βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
(BCL111 + BCL111B1= 3,4 kg)
• Τρεις τύποι εναλλάξιμων λαμών κοπής στον ίδιο κινητήρα
• Πτυσσόμενη σκανδάλη

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Ήσυχο περιβάλλον εργασίας
• Λειτουργία χωρίς οσμές και ρύπους
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Εξοικονομεί τουλάχιστον 8 € σε βενζίνη κάθε μέρα
• Ένας κινητήρας με διάφορα μεγέθη λαμών
• Μπαταρία πολλαπλών χρήσεων
• Χαμηλή συντήρηση
• Αυξημένη αποδοτικότητα και κερδοφορία
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ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν ΤΟ Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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Ψαλίδι μπορντούρας BCL111

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ
Σκανδάλη
ασφαλείας

Περιστρεφόμενη λαβή
Η λαβή περιστρέφεται κατά +/- 90ο για κάθετη εργασία χωρίς να
χρειάζεται το σπάσιμο του καρπού.

Προστατευτικό
κάλυμμα
Αδιαβροχοποίηση
κατά IP54
(βλ. σελίδα 70)

Εργονομική
λαβή,
περιστρεφόμενη
κατά +/-90° με 5
ρυθμιζόμενες
θέσεις

Λυχνίες
LED

Ταχυσύνδεσμος

Γρήγορη
αλλαγή
λάμας

Δακτύλιος
ανάρτησης

20

Πτυσσόμενη
σκανδάλη

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες με
ηλεκτρονικό
διακόπτη

Προστατευτικό
από το
κλώτσημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Λάμα
κοπής που στηρίζεται
σε αλουμίνιο

Λάμα
κοπής με
μορφή διπλής
τσουγκράνας

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

Προστατευτικό

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Τρόχισμα υψηλής
απόδοσης

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν ΤΟ Υ ΡΑ Σ

Το προστατευτικό κάλυμμα αφαιρείται
εύκολα για γρήγορο τρόχισμα των
λαμών. Η τριπλή ακμή επιτρέπει κοπή
σε πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύστημα κατά της
εμπλοκής

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Μία μοναδική διάταξη η οποία
αντιστρέφει την φορά περιστροφής
του κινητήρα αν η λάμα μπλεχτεί
στη βλάστηση. Αυτό επιτρέπει την
εύκολη απομάκρυνση και αποτρέψει
το στρίψιμο ή το σπάσιμο των λαμών.

Λάμα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Ενίσχυση από αλουμίνιο ή λάμα από
ανθρακούχο χάλυβα υψηλής αντοχής.
Σύστημα κατά του κλωτσήματος από
ανοξείδωτο χάλυβα.

Γρήγορη αλλαγή λάμας

Η γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του εργαλείου με την
μπαταρία σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε γρήγορα οποιαδήποτε
επικίνδυνη ή δύσκολη κατάσταση.

Οι τέσσερις ταχύτητες επιτρέπουν
την προσαρμογή της ταχύτητας
στον τύπο της βλάστησης. Η σωστή
χρήση του επιλογέα επιτρέπει
επίσης εξοικονόμηση της ισχύος της
μπαταρίας.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Σύστημα Ταχυσυνδέσμου

Επιλογέας ταχύτητας

Λάμες κοπής
Το BCL111 παρέχεται χωρίς λάμα
κοπής, ώστε να επιλέξετε αυτή που
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας
(βλ. επόμενη σελίδα).

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Όλες οι λάμες κοπής είναι γενικού τύπου και εναλλάσσονται εύκολα.
Η τοποθέτηση και η αφαίρεση της λάμας κοπής χρειάζεται λιγότερο
από ένα λεπτό.
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Ψαλίδι μπορντούρας BCL111

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΨΑΛΙΔΙΑ

BCL111

Μέγιστη ισχύς - W
Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

30

Βάρος (με λάμα 63 cm) - kg

3,5

Μήκος κονταριού - cm
Ρυθμός κοπής – κοψίματα / λεπτό
Διαθέσιμο μήκος κοπής - cm

3200 ως 3800
51- 63 - 75
Προσαρμοζόμενος εκτροπέας για τη λάμα κοπής 63 cm

Βήμα δοντιών – mm

33

Απόσταση δοντιών – mm

40

Βάθος διάκενου – mm

24

Περιστρεφόμενη λαβή 5 θέσεων
Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής πολλαπλών θέσεων

+/-90°
-

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

84

Εγγυημένη στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

92

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

2,6

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

3

Γρήγορη αλλαγή λάμας

Επιλογέας 4 ταχυτήτων

•
•
•

Κιτ μεταφοράς ζώνης

-

Κιτ μεταφοράς λουριού

-

Ταχυσύνδεσμος

Διάρκεια μπαταρίας*** με την μπαταρία BCL1B10
IP54 (ανατρέξτε στη σελίδα 70 για περισσότερες πληροφορίες)

• περιλαμβάνεται
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1200

Έως 2 ημέρες

•

Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ και τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων EN ISO 11201 και EN ISO 3744 – Με λάμα 75 cm και 3800 bps/mn
** Τιμή εκπομπής κραδασμών βάσει του προτύπου EN 60745-2-15 - Kd αβεβαιότητας = 1,5m/s² - Με λάμα 75 cm και 3800 bps/mn
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας που απαιτείται.

www.bahco.com

• BCL111B2 (63 cm)
• BCL111B3 (75 cm)

Δοχείο γράσου
BCL111GR4

• BCL111D2
(προσαρμόζεται στη λάμα κοπής 63 cm)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

• BCL111B1 (51 cm)

Προστατευτικό για ψαλίδια
φυτικών φρακτών

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Λάμες κοπής για ψαλίδια μπορντούρας

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό
για τη ρητίνη
BCL111CL

BCL115CAB

Καλώδιο με αρσενικό / θηλυκό
άκρο μήκους 10,30 m που σας
επιτρέπει να εργάζεστε έχοντας
τη μπαταρία στο έδαφος.
Χρησιμοποιείται μόνο με τα
ψαλίδια BCL111 και BCL115

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν ΤΟ Υ ΡΑ Σ

Sharp-X

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Καλώδιο προέκτασης
10,30 m

Για τον καθαρισμό και τη λίπανση των στοιχείων
κοπής – περιέχει 400 ml.

SHARP-X

• Επαγγελματικό ακονιστήρι καρβιδίουβολφραμίου για το ακόνισμα κάθε είδους
λάμας.

• Λαβή δύο υλικών για άνετη χρήση
• Εξαιρετικά ασφαλές, με δύο πλευρικά στοιχεία
προστασίας, που εμποδίζουν την ολίσθηση
των δακτύλων στην ακμή κοπής της λάμας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Δοχείο 400 g για τη λίπανση των δοντιών της
λάμας κοπής

• Δύο ακμές καρβιδίου για άνετη και

Σάκος μεταφοράς ψαλιδιού
μπορντούρας

BOD5HD400

BCL111B

Συνοδεύεται από:
• Σταθερή μεταλλική προέκταση
150 mm
• Εύκαμπτη προέκταση 300 mm
• Σύνδεσμο 4 σιαγόνων και 38 mm
• Χωρητικότητα: Δοχεία των 400 g
Κατάλληλη για χειροκίνητη φόρτωση,
φόρτωση μέσω δοχείου και χύδην φόρτωση
Πίεση: 690 bar

Ειδικά σχεδιασμένος σάκος για
τη φύλαξη και τη μεταφορά του
ψαλιδιού μπορντούρας.
Διαθέτει εσωτερική θήκη για τη
φύλαξη του καθαριστικού, του
λιπαντικού στοιχείου, του εγχειριδίου
χρήσης, ή οποιουδήποτε άλλου
εξαρτήματος. Ενισχυμένη βάση για
την προστασία του περιβλήματος
του κινητήρα από μαγνήσιο.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Αντλία λίπανσης γενικής
χρήσης βαρέως τύπου

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

μακροχρόνια χρήση
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Τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας BCL115

ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ/Η ΜΑΚΡΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ
ΦΡΑΚΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ
Χάρις σε αυτό το τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορείτε να
κλαδέψετε από απόσταση 1,5 έως 2 μέτρων. Το μικρό
βάρος του και τα εξαρτήματα επιτρέπουν την άνετη
εργασία σε ψηλούς και μακριούς φυτικούς φράκτες.

BCL115

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Ισχύς κοπής που έχει σχεδιαστεί για κλάδεμα και
φινίρισμα.
• Σύστημα κατά της εμπλοκής των λαμών
• Εξαιρετική ισορροπία μεταξύ κραδασμών και
δυνατότητας κοπής
• Αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας για εργασία μέχρι και
δύο ημερών όταν χρησιμοποιείται η μπαταρία BCL1B10
• Επίπεδο αδιαβροχοποίησης IP 54 (ανατρέξτε στη σελίδα 70 για
περισσότερες πληροφορίες)

ΑΝΕΤΟ
• Εργονομική περιστρεφόμενη χειρολαβή
• Το μικρό βάρος του βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
• Πτυσσόμενη σκανδάλη

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Ήσυχο περιβάλλον εργασίας
• Λειτουργία χωρίς οσμές και ρύπους
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Εξοικονομεί τουλάχιστον 8 € σε βενζίνη κάθε μέρα
• Μπαταρία πολλαπλών χρήσεων
• Χαμηλή συντήρηση
• Αυξημένη αποδοτικότητα και κερδοφορία

24

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν ΤΟ Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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Τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας BCL115

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ
Τρόχισμα υψηλής
απόδοσης
Το προστατευτικό κάλυμμα
αφαιρείται για γρήγορο τρόχισμα
των λαμών.

Τηλεσκοπική λαβή
μήκους από 1,5 έως 2
μέτρα
Μπροστινή λαβή

Επιλογέας
ταχύτητας

Σκανδάλη
ασφαλείας

Εργονομική
λαβή

Πτυσσόμενη
σκανδάλη

Εύκαμπτη κεφαλή
Η κεφαλή στο τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορεί να περιστραφεί κατά
+85°/-45° για εργασία από κάθε θέση κοπής.

26

Αδιαβροχοποίηση
κατά IP54

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

Προστατευτικό

(βλ. σελίδα 70)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Προστατευτικό
από το
κλώτσημα

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες
με ηλεκτρονικό
διακόπτη

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν ΤΟ Υ ΡΑ Σ

Λάμα κοπής με
μορφή διπλής
τσουγκράνας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Γρήγορη
αλλαγή λάμας

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Λάμα
κοπής που στηρίζεται
σε αλουμίνιο

Λάμα
Ενίσχυση από αλουμίνιο
ή λάμα από ανθρακούχο
χάλυβα υψηλής αντοχής.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Σύ σ τ η μ α κα τά το υ
κλωτσήματος από
ανοξείδωτο χάλυβα.

Σύστημα κατά της
εμπλοκής

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Μία μοναδική διάταξη η οποία
αντιστρέφει την φορά περιστροφής
του κινητήρα αν η λάμα μπλεχτεί
στη βλάστηση. Αυτό επιτρέπει την
εύκολη απομάκρυνση και αποτρέψει
το στρίψιμο ή το σπάσιμο των λαμών.

Επιλογέας ταχύτητας

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Οι τέσσερις ταχύτητες επιτρέπουν
την προσαρμογή της ταχύτητας
στον τύπο της βλάστησης. Η σωστή
χρήση του επιλογέα επιτρέπει
επίσης εξοικονόμηση της ισχύος
της μπαταρίας.

Γρήγορη αλλαγή λάμας
Η τοποθέτηση και η αφαίρεση της ράβδου κοπής χρειάζεται
λιγότερο από ένα λεπτό.

Το BCL115 παρέχεται χωρίς λάμα κοπής.
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Τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας BCL115

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΨΑΛΙΔΙΑ

BCL115

Μέγιστη ισχύς - W
Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

30

Βάρος (με λάμα 63 cm) - kg

4,3

Μήκος κονταριού - cm
Ρυθμός κοπής – κοψίματα / λεπτό

150/200
3200 ως 3800

Διαθέσιμο μήκος κοπής - cm

51

Βήμα δοντιών – mm

33

Απόσταση δοντιών – mm

40

Βάθος διάκενου – mm

24

Περιστρεφόμενη λαβή 5 θέσεων
Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής πολλαπλών θέσεων

+85°/-45°

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

83

Εγγυημένη στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

96

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

3,9

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

3,4

Γρήγορη αλλαγή λάμας

•

Ταχυσύνδεσμος

-

Επιλογέας 4 ταχυτήτων

•
•
•

Κιτ μεταφοράς ζώνης
Κιτ μεταφοράς λουριού
Διάρκεια μπαταρίας*** με την μπαταρία BCL1B10
IP54 (ανατρέξτε στη σελίδα 70 για περισσότερες πληροφορίες)

• περιλαμβάνεται
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1200

Έως 2 ημέρες

•

Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ και τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων EN ISO 11201 και EN ISO 3744
** Τιμή εκπομπής κραδασμών βάσει του προτύπου EN 60745-2-15 - Kd αβεβαιότητας = 1,5m/s²
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας που απαιτείται.

www.bahco.com

Λάμες κοπής για τηλεσκοπικό
ψαλίδι μπορντούρας

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κιτ μεταφοράς λουριών κονταριού
BCL115HA

BCL115B1 (51 cm)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Βελτιώνει την άνεση στην
εργασία – προσαρτάται
στο λουρί της μπαταρίας.

Κιτ μεταφοράς ζώνης κονταριού
BCL115BHK

Για καλύτερο ζύγισμα κατά
τη χρήση του τηλεσκοπικού
ψαλιδιού μπορντούρας.

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν ΤΟ Υ ΡΑ Σ

Ειδικά σχεδιασμένος σάκος για τη φύλαξη
και τη μεταφορά του τηλεσκοπικού
ψαλιδιού, του τηλεσκοπικού πριονιού
και του καλλιεργητή με λαβή
σχήματος U. Εσωτερική θήκη για
εγχειρίδια, το καθαριστικό,
τα εξαρτήματα τροχίσματος, κ.α.

BCL115CW

Καλώδιο προέκτασης 10,30 m

Δοχείο γράσου

BCL115CAB

BCL111GR4

Καλώδιο με αρσενικό / θηλυκό άκρο
μήκους 10,30 m που σας επιτρέπει
να εργάζεστε έχοντας τη μπαταρία
στο έδαφος.
Χρησιμοποιείται μόνο με
τα ψαλίδια BCL111 και BCL115.

Δοχείο 400 g για τη λίπανση
των δοντιών της λάμας κοπής.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

BCL115B

Αντίβαρο

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό
για τη ρητίνη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Σάκος μεταφοράς
τηλεσκοπικού ψαλιδιού

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Βελτιώνει την άνεση
κατά τη διάρκεια της
εργασίας – προσαρτάται
στη ζώνη.

BCL111CL

BOD5HD400

Συνοδεύεται από:
• Σταθερή μεταλλική προέκταση
150 mm
• Εύκαμπτη προέκταση 300 mm
• Σύνδεσμο 4 σιαγόνων και 38 mm
• Χωρητικότητα: Δοχεία των 400 g
Κατάλληλη για χειροκίνητη φόρτωση,
φόρτωση μέσω δοχείου και χύδην φόρτωση
Πίεση: 690 bar

Sharp-X
SHARP-X

• Επαγγελματικό ακονιστήρι καρβιδίουβολφραμίου για το ακόνισμα κάθε είδους
λεπίδας

• Λαβή δύο υλικών για άνετη χρήση
• Εξαιρετικά ασφαλές, με δύο πλευρικά στοιχεία
ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Αντλία λίπανσης γενικής
χρήσης βαρέως τύπου

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Για τον καθαρισμό και τη λίπανση
των στοιχείων κοπής – περιέχει 400 ml.

προστασίας, που εμποδίζουν την ολίσθηση
των δακτύλων στην ακμή κοπής της λάμας

• Δύο ακμές καρβιδίου για άνετη και
μακροχρόνια χρήση
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BCL121 χορτοκοπτικό

ΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ
Σχεδιασμένο για συντήρηση ρουτίνας ή εντατικό
κούρεμα, το χορτοκοπτικό BCL121 καλύπτει τις
απαιτήσεις ακόμα και των πιο απαιτητικών αρχιτεκτόνων
τοπίου. Αυτό το ανθεκτικό, πανίσχυρο και ελαφρύ
θαμνοκοπτικό εξαλείφει χωρίς ατέλειες όλα τα ψηλά,
πυκνά χόρτα, τα αγριόχορτα με ξυλώδη κορμό, τα βάτα
και τους μικρούς θάμνους. Λειτουργεί με τον κινητήρα
BCL1B10 της Bahco και η ήσυχη, καθαρή λειτουργία του
και οι χαμηλές δονήσεις παρέχουν βέλτιστη άνεση στον
χρήστη. Διατίθενται πολλές κοπές κεφαλής, ώστε να
καλύπτεται κάθε πιθανή λύση για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Η ισχύς του ισοδυναμεί με ένα χορτοκοπτικό θερμικού
κινητήρα 45cc.
• Για το κούρεμα μεγάλων εκτάσεων και για κάθε εργασία
διαμόρφωσης τοπίου.
• Αυτονομία μισής ημέρας εργασίας σε λειτουργία Eco, όταν
χρησιμοποιείται η μπαταρία BCL1B10

ΑΝΕΤΟ
• Χειρολαβή με εργονομική επίστρωση
• Τέλειο ζύγισμα του εργαλείου για βελτιωμένη άνεση
εργασίας
• Το λουρί διασφαλίζει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Ήσυχη εργασία
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενική ρύπανση

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Εξοικονομεί τουλάχιστον 8 € σε βενζίνη κάθε μέρα
• Δεν απαιτείται συντήρηση του κινητήρα
• Μπαταρία πολλαπλών χρήσεων
• Αυξημένη αποδοτικότητα και κερδοφορία
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BCL121

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟ Ρ ΤΟ ΚΟ Π Τ Ι Κ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

«Η λύση για το κούρεμα
των χόρτων σε αστικούς
χώρους, χωρίς να
εκτοξεύονται υλικά»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

BCL121DBH
Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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BCL121 χορτοκοπτικό

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες
με ηλεκτρονικό
διακόπτη

Περίβλημα
σχεδιασμένο
για την ψύξη του
κινητήρα

Λυχνία LED
Επίστρωση
Soft Touch

Δυναμική
σκανδάλη

Σκανδάλη
ασφαλείας

Χωρίς
εξωτερικό
περίβλημα
στη χειρολαβή.
Αποφεύγεται η
εμπλοκή και η
θραύση

Οπή
μεταφοράς

Περιστρεφόμενος
διακόπτης
προσαρμογής των
χειρολαβών στη
μορφολογία του χρήστη.
Μπορεί να διπλώσει
για να μεταφερθεί

Το διπλό λουρί περιλαμβάνεται
Άνετο και ζυγισμένο με πλευρική πλάκα μεταφοράς που φέρει
προστατευτική ενίσχυση και ένα σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης.
Οι κινήσεις για την προσαρμογή της θέσης της πλάκας μεταφοράς
έχουν βελτιωθεί και επιτρέπουν στον χρήστη να προσαρμόζει με
ακρίβεια το λουρί για μέγιστη άνεση.
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Σωλήνας
μετάδοσης από
αλουμίνιο

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

Στριφτή μισινέζα της
Bahco

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η στριφτή μισινέζα της Bahco
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση
του θαμνοκοπτικού όσον αφορά την
κατανάλωση ενέργειας αλλά και το
θόρυβο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να
είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο γδάρσιμο,
ώστε έτσι την υπερβολική φθορά της.

Οικονομική λειτουργία

Κοπή κεφαλής με προστασία από
την εκτόξευση υλικών
Ένα απαραίτητο στοιχείο για αστικούς χώρους: Η διπλή λάμα με το
σύστημα αντίστροφης περιστροφής επιτρέπει τη βέλτιστη κοπή, ενώ
αποφεύγεται η εκτόξευση πετρών. Είναι ιδανικό για χρήση κατά μήκος
τοίχων και γύρω από δέντρα, αποφεύγοντας τον τραυματισμό τους.

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Το χορτοκοπτικό διαθέτει οικονομική
λειτουργία. Προσφέρει το διπλό
πλεονέκτημα της παρατεταμένης
χρήσης του μηχανήματος σε συνδυασμό
με τη λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα,
ώστε να αποφεύγεται η εκτόξευση
υλικών, ιδιαίτερα σε αστικούς χώρους.

Μετάδοση υπό γωνία

ΧΟ Ρ ΤΟ ΚΟ Π Τ Ι Κ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Ο μηχανισμός μετάδοσης υπό γωνία
της Bahco που είναι κατασκευασμένος
από μαγνήσιο είναι πολύ ελαφρύς και
ανθεκτικός, ενώ επιτρέπει το τέλειο
ζύγισμα του μηχανήματος. Έχει
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια
με σκοπό να μειωθεί ο θόρυβος που
παράγεται από τον μηχανισμό. Επίσης,
τα εξαρτήματα είναι ενοποιημένα,
ώστε να αποφεύγεται τυχόν απώλεια
βιδών σταθεροποίησης.

Κεφαλή κοπής

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Έχουν σχεδιαστεί τέσσερις
εναλλάξιμες κεφαλές κοπής για
μεγαλύτερη ευχρηστία: BCL121BH,
BCL121DBH, BCL121WH1 και
BCL121WH2.
Το θαμνοκοπτικό παρέχεται χωρίς
κεφαλές κοπής. Επιλέξτε τις κεφαλές
κοπής που ταιριάζουν καλύτερα
στις ανάγκες σας.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Περίβλημα
ασφαλείας

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Μετάδοση
υπό γωνία

Εναλλάξιμη κοπή
κεφαλής
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BCL121
Μέγιστη ισχύς - W

2000

Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

45

Βάρος (χωρίς το εργαλείο κοπής και το περίβλημα) - kg

5,4

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής – σ.α.λ.
- Τυπική λειτουργία
- Οικονομική λειτουργία

2000 ως 6200
2000 ως 4200

Διάμετρος μισινέζας - Ø

2,4 mm ελάχιστο/3 mm κατά μέγιστο

Φόρτωση BCL121WH1

Ø 2,4 -> 9 m / Ø 3 -> 6 m

Φόρτωση BCL121WH2

Ø 2,4 -> 5 m / Ø 3 -> 3,5 m

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

84

Στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

93

Επίπεδο δόνησης δεξιάς λαβής (ah)** - m/s²

1

Επίπεδο δόνησης αριστερής λαβής (ah)** - m/s²r

1,3

Εναλλάξιμες κοπές κεφαλής

BCL121BH / BCL121DBH / BCL121WH1 / BCL121WH2

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε Οικονομική λειτουργία (Eco)***
με BCL1B10

Μέχρι και 5 ώρες

* *Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων EN ISO 11201 και NF EN ISO 3744
** Κατόπιν αξιολόγησης των δονήσεων κατά το πρότυπο DIN EN 60745-1: 2009, η οποία έγινε με την κεφαλή BCL121WH1. - Αβεβαιότητα Kd = 1,5 m/s²
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας.

ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

BCL121WH1

Μισινέζα 2,4 mm

BCL121WH2

Μισινέζα 2,4 mm

BCL121W24

BCL121W30

BCL121B1

BCL121B2

BCL121BH
BCL121DBH**

BCL121DBK

* Το προστατευτικό BCL121WHP συμπεριλαμβάνεται με το BCL121
** Το BCL121DBH φέρει τη δική του προστατευτική διάταξη ενσωματωμένη στην κεφαλή κοπής
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BCL121B3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

BCL121B4

BCL121DBK

BCL121B3P

BCL121B4P

BCL121WHP*

www.bahco.com

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΙΣΙΝΕΖΑ

BCL121WH2S

BCL121WH2

Για το κούρεμα μεγάλων
εκτάσεων. Χειροκίνητη
κεφαλή κλαδέματος με
μισινέζα

Κοχλίας για
την κεφαλή
BCL121WH1

Πλαστικό καρούλι
Για το κούρεμα και το
καθάρισμα μπορντούρας, για την κεφαλή
ημιαυτόματη κεφαλή με BCL121WH2
μισινέζα

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΜΑ

Στριφτές
Σύρμα πολυαμιδίου

Κέλυφος 70 m - Ø 2.4 mm

Κέλυφος 56 m - Ø 3 mm

ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ

BCL121B1

BCL121B2

BCL121B3

Για το ξεκαθάρισμα
πυκνών, ψηλών
χόρτων

Για εντατικό
ξεκαθάρισμα ψηλών
χόρτων

Ø 320 mm

Ø 320 mm

Για ξυλώδη βλάστηση Για το ξάκρισμα
που σαπίζει, για πυκνή χαμόκλαδων
ή ακανθώδη βλάστηση
Ø 230 mm
θάμνων
Ø 240 mm

ΔΙΠΛΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

BCL121DBHB

BCL121DBK

Κεφαλή κοπής με διπλή
λάμα

Κώδωνας διπλής λάμας

Κιτ διπλής λάμας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

BCL121DBH

BCL121B4

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

BCL121BHC

Για το κούρεμα ψηλών
Για το BCL121BH
χόρτων, θάμνων ή
χαμόκλαδων – Κεφαλή με λάμα

BCL121W30

Στριφτές
Σύρμα πολυαμιδίου

ΧΟ Ρ ΤΟ ΚΟ Π Τ Ι Κ Α

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑ

BCL121W24

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BCL121WH1S

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ

BCL121WH1

BCL121BH

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

BCL121WHP

BCL121B3P

BCL121B4P

BCL121HA

BCL121GR

Περιλαμβάνεται
προστατευτικό πλαστικό
περίβλημα

Υποχρεωτικό
προστατευτικό ασπίδιο
για χρήση με τη λάμα
σάπιας βλάστησης
BCL121B3

Υποχρεωτικό περίβλημα
αλουμινίου για χρήση με
το πριόνι ξεκαθαρίσματος
BCL121B4

Περιλαμβάνεται διπλό
λουρί

Σωληνάριο γράσου για το
στρόφαλο του κώδωνα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

BCL121B

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Ειδικά σχεδιασμένος σάκος για τη φύλαξη και τη
μεταφορά του χορτοκοπτικού. Διαθέτει ενισχυμένη
εσωτερική προστασία στον χώρο της κεφαλής κοπής
για εύκολο καθαρισμό και αυξημένη διάρκεια ζωής.
Εσωτερική θήκη για εγχειρίδια, γράσο, λάμες, κ.α.
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Καλλιεργητης εδαφους BCL141

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο καλλιεργητής εδάφους BCL141 προσφέρει ένα μεγάλο
εύρος εφαρμογών από το σκάλισμα του εδάφους μέχρι το
ξεκαθάρισμα των αγριόχορτων. Λόγω του μικρού βάρους
και των σταθερών χαρακτηριστικών του, το BCL141 είναι
πολύ εύκολο στην χρήση. Το BCL141 σας επιτρέπει να
εργαστείτε στην επιφάνεια του εδάφους ή σε βάθος.

BCL141

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Εξαιρετική ποιότητα και ταχύτητα εργασίας.
• Ιδανικό για γεωργούς, καλλιεργητές λαχανικών και
κηπουρούς.
• Η λειτουργία του επαρκεί για μία ολόκληρη εργάσιμη
ημέρα.

ΑΝΕΤΟ
• Εργασία σε βάθος ή στην επιφάνεια μέσω 9 εύκολα
ρυθμιζόμενων θέσεων.
• Μικρές διαστάσεις και πολύ καλός χειρισμός.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Η χρήση του καλλιεργητή μία φορά ισοδυναμεί με δύο
φορές πότισμα.
• Μία εναλλακτική λύση έναντι των χημικών
ζιζανιοκτόνων.
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Σκάλισμα, ξεχορτάριασμα, αερισμός του εδάφους, κ.α.
• Πέντε οδοντωτές λάμες για διαφορετικές χρήσεις
• Εξοικονόμηση χρόνου
• Χαμηλή συντήρηση
• Μπαταρία πολλαπλών χρήσεων
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ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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Καλλιεργητης εδαφους BCL141

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

Επιλογέας 4
ταχυτήτων

Μπροστινή λαβή με
γρήγορη προσαρμογή

Λυχνίες
LED

Εργονομική
λαβή

Σταθερότητα
Σε αντίθεση με τις φρέζες εδάφους, το BCL141 είναι σταθερό κατά τη
διάρκεια της εργασίας, χωρίς να απαιτείται η άσκηση δύναμης στο μηχάνημα.
Το BCL141 έχει σχεδιαστεί για εργασία με κίνηση προς τα πίσω και έτσι
αποφεύγεται το πάτημα στην περιοχή που έχει ήδη υποστεί επεξεργασία.

38

Απόδοση
Οι λάμες του BCL141 λειτουργούν με παλινδρομική κίνηση. Αυτή
η πολύ γρήγορη κίνηση (μέχρι και 885 διαδρομές ανά λεπτό)
παρέχει στο εργαλείο την ισχύ και την αποδοτικότητα που
απαιτούνται για τη διείσδυση στο έδαφος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

Κοντάρι
αλουμινίου

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες
με ηλεκτρονικό
διακόπτη

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

9 θέσεις
κλίσης του
εργαλείου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Οδοντωτή
λάμα: Καλύτερη
διείσδυση στο
έδαφος

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Γρήγορη
αλλαγή
της κεφαλής
καλλιέργειας

Πολλαπλών χρήσεων
Με τις διαφορετικές λάμες μπορείτε εύκολα να
προσαρμοστείτε σε κάθε περιβάλλον εργασίας.
Η δυνατότητα γρήγορης αλλαγής των λαμών
διευκολύνει την αντικατάστασή τους.
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Καλλιεργητης εδαφους BCL141

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BCL141
Μέγιστη ισχύς - W

380

Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

10

Βάρος - kg

3,1

Ταχύτητα ταλάντωσης - ΗΖ

13 ως 15

Ταχύτητα εργαλείου - spm

800 ως 885

Αριθμός λαμών

5

Θέσεις περιστροφής λάμας

9

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

82

Εγγυημένη στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

91

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

14,4

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

10,2

•
•
•

Επιλογέας 4 ταχυτήτων
Ρυθμιζόμενη λαβή
Εναλλάξιμες λάμες
Διάρκεια μπαταρίας*** με την μπαταρία BCL1B10

• περιλαμβάνεται

Έως 2 ημέρες

* Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων EN ISO 11201 και NF EN ISO 3744
** Τιμή εκπομπής κραδασμών βάσει του προτύπου DIN EN 60745-1:2009 – Αβεβαιότητα Kd = 1,5 m/s²
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σκληρό έδαφος

Μέτριο έδαφος

ς
θ ο
ά
Β

Χαλαρό έδαφος

ς
ί α
σ
γ α
ε ρ

Φύση του εδάφους
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Λάμα σχήματος V 16 cm

Λάμα 8 cm

BCL141B16V

BCL141B8

Για φινίρισμα, ενώ μειώνονται και οι κραδασμοί.

Λάμα 22 cm για ξεχορτάριασμα

BCL141B16

BCL141B22

Για μία εργασία που είναι μέτριας
δυσκολίας και σε βάθος.

Για εργασία στην επιφάνεια, για την
αφαίρεση των ζιζανίων.

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Λάμα 16 cm

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Για εργασία σε σκληρό έδαφος και για οργωμένα αυλάκια.

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κιτ συγκράτησης λάμας

BCL141B22D

BCL141BH

Για μία εργασία που είναι
εκτεταμένη και σε βάθος.

Για τη βελτιστοποίηση της
αντικατάστασης των λαμών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Λάμα 22 cm

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

Σάκος μεταφοράς
για τον
καλλιεργητή
BCL115B

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Ειδικά σχεδιασμένος σάκος για
τη φύλαξη και τη μεταφορά
του καλλιεργητή, του
τηλεσκοπικού πριονιού ή του
τηλεσκοπικού ψαλιδιού, με
λαβή σχήματος U.
Εσωτερική θήκη για εγχειρίδια,
εξαρτήματα τροχίσματος και
καθαρισμού, ή άλλα εργαλεία
και εξαρτήματα.
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Κλαδευτικο αλυσοπριονο BCL131

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΜΑ
Το κλάδεμα απαιτεί εξειδικευμένη
γνώση και κατάλληλο εξοπλισμό.
Η Bahco προσφέρει στους δενδροκόμους ένα μοντέλο που
θα καλύψει τις προσδοκίες τους όσον αφορά το βάρος,
το ζύγισμα, την ευκινησία και την ισχύ. Εξοπλισμένο με
διάφορες καινοτομίες, το κλαδευτικό αλυσοπρίονο BCL131
είναι εξαιρετικά δυνατό και είναι το ελαφρύτερο στην αγορά.

BCL131

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Ειδικά σχεδιασμένο για δενδροκόμους.
• Κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ισχύος 2000 W (ισοδύναμο με
45 cm3)
• Περίβλημα μαγνησίου ειδικά σχεδιασμό για καλύτερη
απομάκρυνση των θραυσμάτων
• Σύστημα οδηγού για τη σταθερή και βέλτιστη τάνυση
της αλυσίδας
• Πολύ εύκολη τάνυση αλυσίδας, χωρίς εργαλεία, χάρις
στο ενσωματωμένο αναδιπλούμενο κλειδί
• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρέχει μία πλήρη
ημέρα εργασίας κλαδέματος

ΑΝΕΤΟ
• Ζυγίζει μόλις 2 kg!
• Η δαγκάνα επιτρέπει πιο σταθερό κράτημα των κλαδιών
και των κορμών
• Ενισχυμένη προστατευτική διάταξη για το μπροστινό χέρι

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Λειτουργία χωρίς θόρυβο
• Χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενο λάδι αλυσίδας
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Εξοικονομεί τουλάχιστον 7 € σε βενζίνη κάθε μέρα
• Εξοικονόμηση χρόνου
• Χαμηλή συντήρηση
• Χρησιμοποιεί μέχρι και 30% λιγότερο λάδι
αλυσίδας
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ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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Κλαδευτικο αλυσοπριονο BCL131

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ
Τέσσερις καινοτόμοι μηχανισμοί ασφαλείας

Λυχνία
ενεργοποίησης

• Αισθητήρας κλωτσήματος με ηλεκτρονική εκκίνηση, ο οποίος
ενεργοποιεί άμεσα ένα ηλεκτρικό φρένο στην αλυσίδα σε
περίπτωση πτώσης ή κλωτσήματος και είναι 8 φορές πιο ευαίσθητος
από το φρένο αλυσίδας που συναντάται στα αλυσοπρίονα βενζίνης.

Εργονομική
λαβή

• Το αυτόματο διαγνωστικό σύστημα του εργαλείου BCL131
ελέγχει κατά την πρώτη χρήση ότι ο ηλεκτρονικός αισθητήρας
κλωτσήματος βρίσκεται σε λειτουργία - μόνο τότε επιτρέπει τη χρήση
του μηχανήματος.
• Η σκανδάλη εκκίνησης που απαιτεί διπλό πάτημα αποτρέπει την
τυχαία εκκίνηση του αλυσοπρίονου.

Σκανδάλη
ασφαλείας

Δεξαμενή
λαδιού

• Αλυσίδες Oregon χαμηλού κλωτσήματος: Αν συμβεί κλώτσημα,
θα είναι πολύ λιγότερο βίαιο.

Περίβλημα
Το σχήμα του περιβλήματος
μαγνησίου έχει κατασκευαστεί
συγκεκριμένα ώστε να προσφέρει
βελτιωμένη απομάκρυνση των
θραυσμάτων. Επίσης προσφέρει
αυξημένη αντοχή και βέλτιστο
βάρος.

Η Δαγκάνα
Επιτρέπει πιο σταθερό κράτημα των
κλαδιών και των κορμών.

Γάντζος
στήριξης

Ενσωματωμένο
αναδιπλούμενο
κλειδί
Αυτό το κλειδί ξανασφίγγει την
αλυσίδα και παρέχει γρήγορη
πρόσβαση στον πείρο και στην
αλυσίδα.
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Ενσωματωμένο
αναδιπλούμενο
κλειδί

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες
με ηλεκτρονικό
διακόπτη

Εκκίνηση
με διπλό
πάτημα

STOP

Ενισχυμένη
σταθερή
προστατευτική
διάταξη για το
μπροστινό χέρι

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Φρένο αλυσίδας με
ηλεκτρονικό διακόπτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το φρένο της αλυσίδας
ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση
πτώσης ή κλωτσήματος.

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ηλεκτρονική
διαχείριση της ροής
του λαδιού
Το σύστημα προσαρμόζει τη
λίπανση της αλυσίδας ανάλογα με
τη δύναμη κοπής που απαιτείται.

Ο οδηγός της αλυσίδας είναι
τοποθετημένος σε ένα ελατήριο που
επιτρέπει την αυτόματη τάνυση της
αλυσίδας.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Αυτόματη
τάνυση
αλυσίδας

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Αυτόματη τάνυση
αλυσίδας

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Ηλεκτρονική
διαχείριση της
ροής του λαδιού
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Κλαδευτικο αλυσοπριονο BCL131

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BCL131
Μέγιστη ισχύς - W

2000

Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

45

Βάρος - kg

2

Ταχύτητα κινητήρα – σ.α.λ.

6200

Ταχύτητα αλυσίδας - m/s

14,5

Μήκος οδηγού – cm / ίντσες

30 / 12’’

ΑλυσίΔα:
Βήμα
Τύπος / Αριθμός συνδέσμων

¼’’
25AP / 70E

Πινιόν

11 δόντια μεγέθους ενός τετάρτου της ίντσας (¼ ‘’)

Χωρητικότητα δεξαμενής - cl

25

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

84

Εγγυημένη στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

96

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

2,8

•
•
•
•

Περισταλτική αντλία
Αυτόματη τάνυση αλυσίδας
Ενσωματωμένο αναδιπλούμενο κλειδί
Ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας
Διάρκεια μπαταρίας με την μπαταρία BCL1B10

• περιλαμβάνεται
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Έως 1,5 ημέρα

* Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων DIN EN ISO 3744:1995 και DIN EN ISO 11201:1996
** Τιμή εκπομπής κραδασμών βάσει του προτύπου DIN EN 60745-2-13:2008 – Αβεβαιότητα Kd = 1,5m/s²
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας.
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BCL13G12

Υφασμάτινη
τσάντα 24”

Οδηγός 30 cm από συνθετικό υλικό.

4750FB224A

Περιλαμβάνεται

12’’ Ράβδος οδηγός σκαλίσματος
BCL13CG12

Τσάντα γενικής χρήσης για
τη φύλαξη και τη μεταφορά
του αλυσοπρίονου μαζί
με τη μπαταρία, το λουρί,
το εγχειρίδιο και άλλα
εργαλεία ή εξαρτήματα. Με
σκληρό πάτο για εύκολο
καθάρισμα και μεγαλύτερη
αντοχή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Οδηγός 12’’

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ράβδος σκαλίσματος 30 cm για κλάδεμα ή κοπή ξύλου.

Βιοδιασπώμενο λάδι
αλυσοπρίονου
BC13OIL

Αλυσίδα OREGON ¼”

Μπιτόνι 5 λίτρων.
Βιοδιασπώμενο λάδι αλυσίδας.

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

BCL1370

Αλυσίδα κατά του κλωτσήματος.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Περιλαμβάνεται

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Βρείτε όλη τη σειρά εργαλείων τροχίσματος στη σελίδα 59.
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BCL132 Κλαδευτικο αλυσοπριονο χειρος

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ!
Το BCL132 είναι μοναδικό στο είδος του, χάρις στο βάρος
και στην αποκλειστική του σχεδίαση, λόγω της οποίας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Είτε
χρησιμοποιείται σε χώρους πρασίνου, σε αμπελώνες ή
σε οπωρώνες, το BCL132 κάνει το κλάδεμα παιχνίδι χάρις
στο μέγεθός του, την ακρίβειά του και την ποιότητα της
ισχύος κοπής.

BCL132

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Κινητήρας Bahco 1200 W χωρίς ψήκτρες (η ισχύς
ισοδυναμεί με ένα κλαδευτικό εργαλείο θερμικού
κινητήρα 30 cc)
• Δεν χρησιμοποιεί γρανάζια και η μετάδοση γίνεται
απευθείας στον οδοντωτό τροχό της αλυσίδας:
μεγαλύτερη αντοχή και αξιοπιστία
• Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο έχει σχεδιαστεί για
καλλιεργητές φρούτων και αμπελώνες
• Διαρκεί για τουλάχιστον μία πλήρη ημέρα εργασίας με
μία μόνο φόρτιση

ΑΝΕΤΟ
• Εργονομική λαβή
• Μόλις 1,7 kg βάρος στο χέρι!

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Λειτουργία χωρίς θόρυβο
• Χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενο λάδι αλυσίδας
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Εξοικονομεί τουλάχιστον 7 € σε βενζίνη κάθε μέρα
• Εξοικονόμηση χρόνου
• Χαμηλή συντήρηση
• Χρησιμοποιεί μέχρι και 30% λιγότερο λάδι
αλυσίδας
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ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

«Παρέχεται σε
βαλιτσάκι μαζί
με θήκη»
Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ
Τέσσερα καινοτόμα χαρακτηριστικά
ασφαλείας
Η ασφάλεια έχει πρωταρχική σημασία και τα εργαλεία της Bahco
διαθέτουν τις παρακάτω 4 καινοτομίες για την προστασία του χρήστη:

Ενσωματωμένο
αναδιπλούμενο
κλειδί

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες
με ηλεκτρονικό
διακόπτη
Δεξαμενή
λαδιού

• Αισθητήρας κλωτσήματος με ηλεκτρονική εκκίνηση: Αυτός ο
αισθητήρας ενεργοποιεί άμεσα ένα ηλεκτρικό φρένο στην αλυσίδα σε
περίπτωση πτώσης ή κλωτσήματος και είναι 8 φορές πιο ευαίσθητος
από το φρένο αλυσίδας που συναντάται στα αλυσοπρίονα με κινητήρα
εσωτερικής καύσης.
• Το δεύτερο χαρακτηριστικό ασφαλείας είναι μέρος του αυτόματου
διαγνωστικού συστήματος του εργαλείου: Το BCL131 ελέγχει κατά την
πρώτη χρήση ότι ο ηλεκτρονικός αισθητήρας κλωτσήματος βρίσκεται
σε λειτουργία - μόνο τότε επιτρέπει τη χρήση του μηχανήματος!
• Το τρίτο χαρακτηριστικό ασφαλείας είναι η σκανδάλη ενεργοποίησης
που απαιτεί διπλό πάτημα: έτσι, αποτρέπεται η τυχαία ενεργοποίηση
του αλυσοπρίονου.
• Το τελικό χαρακτηριστικό ασφαλείας είναι η χρήση αλυσίδων με μικρό
κλώτσημα: Το φαινόμενο του κλωτσήματος, αν συμβεί, θα είναι πολύ
λιγότερο βίαιο σε σχέση με αυτό που συναντάται σε ένα παραδοσιακό
αλυσοπρίονο.

Απόρριψη
του
πριονιδιού
από το πλάι
Σκανδάλη
ασφαλείας

Αυτόματη τάνυση
αλυσίδας
Ο οδηγός της αλυσίδας είναι
τοποθετημένος σε ένα ελατήριο
που επιτρέπει την αυτόματη
τάνυση της αλυσίδας.

Ηλεκτρονική
διαχείριση της ροής
του λαδιού
Το σύστημα προσαρμόζει τη
λίπανση της αλυσίδας ανάλογα
με τη δύναμη κοπής που
απαιτείται.
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Χειροφυλακτήρας

Εργονομική
λαβή

Ένδειξη
ενεργοποίησης

Ηλεκτρονικό
φρένο
αλυσίδας
STOP

Φρένο αλυσίδας με
ηλεκτρονικό διακόπτη

Αποσπώμενη
προστατευτική
διάταξη
αλυσίδας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το φρένο της αλυσίδας
ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση
πτώσης ή κλωτσήματος.

Αυτόματη
τάνυση
αλυσίδας

Ενσωματωμένο
αναδιπλούμενο
κλειδί

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ηλεκτρονικός
έλεγχος της
ροής λαδιού

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Αυτό το κλειδί ξανασφίγγει την
αλυσίδα και παρέχει γρήγορη
πρόσβαση στον πείρο και στην
αλυσίδα.

Θήκη

Βαλιτσάκι

Ταιριάζει σε οποιαδήποτε ζώνη της συλλογής της Bahco, ώστε να
συγκρατεί, να μεταφέρει και να προστατεύει, ενώ τα χέρια παραμένουν
ελεύθερα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Τρόχισμα και θήκες.

Για τη φύλαξη και προστασία του εργαλείου κατά τη μεταφορά ή την
αποθήκευση. Επίσης περιέχει χώρο για τη φύλαξη μίας δεύτερης ράβδου
οδηγού 6’’.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Εκκίνηση
με διπλό
πάτημα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BCL132
Μέγιστη ισχύς - W

1200

Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

30

Βάρος - kg

1,7

Ταχύτητα κινητήρα – σ.α.λ.

5400

Ταχύτητα αλυσίδας - m/s

10,3

Μήκος οδηγού – cm / ίντσες

15 / 6’

ΑλυσίδΑ:
Βήμα
Τύπος / Αριθμός συνδέσμων

¼’’
25AP / 42E

Πινιόν

9 δόντια μεγέθους ενός τετάρτου της ίντσας (¼‘’)

Χωρητικότητα δεξαμενής - cl

7

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

86

Εγγυημένη στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

96

Επίπεδο δόνησης μπροστινής λαβής (ah)** - m/s²

2,8

•
•
•
•
•

Περισταλτική αντλία
Αυτόματη τάνυση αλυσίδας
Ενσωματωμένο αναδιπλούμενο κλειδί
Ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας
Βαλιτσάκι μεταφοράς
Διάρκεια μπαταρίας με την μπαταρία BCL1B10

• περιλαμβάνεται
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Έως 2 ημέρες

* Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων DIN EN ISO 3744:1995 και DIN EN ISO 11201:1996
** Τιμή εκπομπής κραδασμών βάσει του προτύπου DIN EN 60745-2-13:2008 – Αβεβαιότητα Kd = 1,5m/s²
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας.

www.bahco.com

BCL13CG6

Υφασμάτινη
τσάντα 19”

Ράβδος σκαλίσματος 15 cm για κλάδεμα ή κοπή ξύλου.

4750FB2-19A

Περιλαμβάνεται

Οδηγός κατά του κλωτσήματος 6”
BCL13G6

Τσάντα γενικής χρήσης για
τη φύλαξη και τη μεταφορά
του μικρού αλυσοπρίονου
μαζί με τη μπαταρία,
το λουρί, το εγχειρίδιο
και τα άλλα εργαλεία ή
εξαρτήματα. Με σκληρό
πάτο για εύκολο καθάρισμα
και μεγαλύτερη αντοχή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

6’’ Ράβδος οδηγός σκαλίσματος

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αλυσίδα OREGON ¼”
BCL1342

Βιοδιασπώμενο λάδι
αλυσοπρίονου
BCL13OIL

Μπιτόνι 5 λίτρων.
Βιοδιασπώμενο λάδι αλυσίδας.
ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Περιλαμβάνεται

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Οδηγός κατά του κλωτσήματος 15 cm από συνθετικό υλικό.

Αλυσίδα κατά του κλωτσήματος.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Περιλαμβάνεται

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Βρείτε όλη τη σειρά εργαλείων τροχίσματος στη σελίδα 59.
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BCL135 Τηλεσκοπικό πριόνι

ΚΛΑΔΕΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ
Το τηλεσκοπικό πριόνι BCL135 κόβει με ακρίβεια.
Φτάνοντας σε απόσταση 2,2 έως 3 μέτρων, η εργασία
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση λουριού,
χάρις στο μικρό βάρος του. Το τηλεσκοπικό πριόνι BCL135
είναι ιδανικό για χρήση σε περιοχές όπου απαιτείται
ησυχία. Επίσης είναι αρκετά ισχυρό για δασοκομικές
εργασίες.

BCL135

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Κινητήρας Bahco 1200 W χωρίς ψήκτρες (η ισχύς
ισοδυναμεί με ένα κλαδευτικό εργαλείο θερμικού
κινητήρα 30 cc)
• Χρησιμοποιείται για ύψη 2,2 έως 3 μέτρων.
• Χρησιμοποιείται για το κλάδεμα ελαιόδεντρων ή για
δασοκομικές εργασίες.
• Διαρκεί για τουλάχιστον μία πλήρη ημέρα εργασίας με
μία μόνο φόρτιση

ΑΝΕΤΟ
• Επικλινής κεφαλή πολλαπλών θέσεων
• Σταθερότητα κατά τη διάρκεια της κοπής χάρις στο
μικρό βάρος του

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενο λάδι για την αλυσίδα.
• Μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
• Εξοικονομεί τουλάχιστον 7 € σε βενζίνη κάθε μέρα
• Εξοικονόμηση χρόνου
• Χαμηλή συντήρηση
• Χρησιμοποιεί μέχρι και 30% λιγότερο λάδι
αλυσίδας
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ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ
Αυτόματη τάνυση
αλυσίδας
Ο οδηγός της αλυσίδας είναι
τοποθετημένος σε ένα ελατήριο
που τεντώνει την αλυσίδα
αυτόματα.

Ενσωματωμένο
αναδιπλούμενο κλειδί
Αυτό το κλειδί ξανασφίγγει την
αλυσίδα και παρέχει γρήγορη
πρόσβαση στον πείρο και στην
αλυσίδα.

Ηλεκτρονικός
έλεγχος της ροής
του λαδιού
Το σύστημα προσαρμόζει τη
λίπανση της αλυσίδας ανάλογα
με τη δύναμη κοπής που
απαιτείται.

Σκανδάλη
ασφαλείας

Δεξαμενή
λαδιού

Λυχνία
ενεργοποίησης
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Σταθερό
ή τηλεσκοπικό
κοντάρι από
ανθρακονήματα με
μήκος από 2,2 έως 3
μέτρα

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.bahco.com

Προαιρετικός σάκος
μεταφοράς

Ενσωματωμένο
αναδιπλούμενο
κλειδί
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

BCL115B

Χιτώνιο
σύσφιξης

Ηλεκτρονική
διαχείριση
της ροής του
λαδιού

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ειδικά σχεδιασμένος σάκος για
τη φύλαξη και τη μεταφορά
του τηλεσκοπικού πριονιού.
Εσωτερική θήκη για εγχειρίδια,
οδηγούς, αλυσίδες ή άλλα
εξαρτήματα.

Αυτόματη
τάνυση
αλυσίδας

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες
με ηλεκτρονικό
διακόπτη

Επικλινής κεφαλή με πολλαπλές θέσεις
ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Το εργαλείο προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον εργασίας
χάρις στην κεφαλή του, η οποία μπορεί να πάρει κλίσεις έως
+90°/-45°.
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BCL135 Τηλεσκοπικό πριόνι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BCL135
Μέγιστη ισχύς - W

1200

Ισοδύναμο μηχανής εσωτερικής καύσης - cm³

30

Βάρος - kg

3,4

Ταχύτητα κινητήρα – σ.α.λ.

5400

Μήκος κονταριού - cm

220 ως 300

Ταχύτητα αλυσίδας - m/s

10,3

Μήκος οδηγού – cm / ίντσες

25 / 10’

ΑλυσίδΑ:
Βήμα
Τύπος / Αριθμός συνδέσμων

¼’’
25AP / 58E

Πινιόν

Δόντια 9 ¼ ‘’

Χωρητικότητα δεξαμενής - cl

25

Στάθμη θορύβου (LPA)* - dB(A)

80

Εγγυημένη στάθμη θορύβου (LWA)* - dB(A)

93

Επίπεδο δόνησης (ah)** - m/s²

≤ 2,5

Επικλινής κεφαλή πολλαπλών θέσεων

+90°/-45°

•
•
•
•

Τηλεσκοπικό κοντάρι
Περισταλτική αντλία
Αυτόματη τάνυση αλυσίδας
Ενσωματωμένο αναδιπλούμενο κλειδί
Διάρκεια μπαταρίας*** με την μπαταρία BCL1B10
• περιλαμβάνεται

Έως 2 ημέρες

* Οι τιμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ακουστικών μετρήσεων DIN EN ISO 3744:1995 και DIN EN ISO 11201:1996
** Τιμή εκπομπής κραδασμών βάσει του προτύπου DIN EN 60745-2-13:2008 – Αβεβαιότητα Kd = 1,5m/s²
*** Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαλείμματα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από τη φύση της εργασίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
6’’ Ράβδος οδηγός σκαλίσματος

Οδηγός 10’’

BCL13CG6.

BCL13G10.

Ράβδος σκαλίσματος 15 cm για κλάδεμα ή κοπή ξύλου.

Οδηγός 25 cm από συνθετικό υλικό.

Περιλαμβάνεται

Αλυσίδα OREGON ¼”

Αλυσίδα ¼” για οδηγό 10”

BCL1342

BCL1358

Αλυσίδα κατά
του κλωτσήματος.

Αλυσίδα κατά του κλωτσήματος.

Περιλαμβάνεται
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Τρόχισμα και θήκες
59

Τροχισμα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
168-1P
• Στρογγυλή λίμα αλυσοπρίονου για το τρόχισμα των δοντιών κοπής του αλυσοπρίονου
• Κάθε λίμα είναι συσκευασμένη σε συσκευασία τύπου skin pack που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα ως
προστατευτική θήκη

Ø
PP

731415

mm

168-6-3.2-1P

8152338

12

150

3,2

1/4”

13

168-6-3.5-1P

8152345

12

150

168-8-4.0-1P

8152352

12

200

3,5

1/4”

15

4,0

3/8” RG

23

168-8-4.5-1P

8152369

12

168-8-4.8-1P

8152376

12

200

4,5

.325

27

200

4,8

.325

31

168-8-5.2-1P

8152383

168-8-5.5-1P

8152390

12

200

5,2

3/8”

36

12

200

5,5

3/8”

39

168-8-6.3-1P

8152406

12

200

6,3

1/2”

51

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
168-3P
• Στρογγυλή λίμα αλυσοπρίονου για το τρόχισμα των δοντιών κοπής του αλυσοπρίονου
• Οι λίμες είναι συσκευασμένες σε προστατευτική συσκευασία τύπου skin pack τριών τεμαχίων με διάτρηση για
εύκολο διαχωρισμό
• 12 συσκευασίες των τριών (36 λίμες) είναι συσκευασμένες σε ένα συνδυαστικό κουτί προβολής / αποθήκευσης

Ø
PP

731415

mm

168-6-3.2-3P

8152413

12

150

3,2

1/4”

39

168-6-3.5-3P

8152420

12

150

3,5

1/4”

45

168-8-4.0-3P

8152437

12

200

4,0

3/8” RG

69

168-8-4.5-3P

8152444

12

200

4,5

.325

81

168-8-4.8-3P

8152451

12

200

4,8

.325

93

168-8-5.2-3P

8152468

12

200

5,2

3/8”

108

168-8-5.5-3P

8152475

12

200

5,5

3/8”

117

168-8-6.3-3P

8152482

12

200

6,3

1/2”

153

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
168-6
• Στρογγυλή λίμα αλυσοπρίονου για το τρόχισμα των δοντιών κοπής στη λάμα του αλυσοπρίονου
• 6 λίμες ανά συσκευασία
• Για επαγγελματίες χρήστες
• Το εξωτερικό κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως προθήκη για τον πάγκο
• 10 συσκευασίες των έξι (60 λίμες) είναι συσκευασμένες σε ένα συνδυαστικό κουτί προβολής / αποθήκευσης

Ø
PP

731415

60

mm

168-8-4.0-6

8217419

6

200

4,0

3/8” RG

23

168-8-4.5-6

8217426

6

200

4,5

.325

27

168-8-4.8-6

8217433

6

200

4,8

.325

31

168-8-5.2-6

8217440

6

200

5,2

3/8”

36

168-8-5.5-6

8217457

6

200

5,5

3/8”

39
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Τροχισμα

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΛΙΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΣΕ ΚΑΡΤΕΛΑ
166-2
• Λαβή λίμας σχεδιασμένη σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™

731415

166-6-16-2.5-2

8209698

5

A

B

C

mm

mm

mm

150

16,0

2.5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

• Παράλληλη επίπεδη λίμα με στρογγυλές, λείες ακμές για το τρόχισμα μετρητών βάθους σε αλυσοπρίονο
και για το ακόνισμα λαμών θαμνοκοπτικών

105

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΛΙΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

166/167-12
• Παράλληλη επίπεδη λίμα με στρογγυλές λείες ακμές
• Για το τρόχισμα μετρητών βάθους σε αλυσοπρίονα και το ακόνισμα λεπίδων θαμνοκοπτικών

731415

A

B

C

mm

mm

mm

8021986

12

200

21,0

3.2

94

166-6-16-2.5-12

8021979

12

150

16,0

2.5

48
ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

167-8-21-3.2-12

ΣΕΤ ΛΙΜΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
168-C-G
• Λαβή λίμας σχεδιασμένη σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™

A

B

C

mm

mm

mm

168-COMBI-4.0-6922

8209612

1

200

4,0

3/8” RG

185

168-COMBI-4.8-6920

8209643

1

200

4,8

.325

195

168-COMBI-5.5-6924

8209650

1

200

5,5

3/8”

210

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

731415

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

• Συνδυαστική συσκευασία που περιλαμβάνει δύο στρογγυλές λίμες αλυσοπρίονου, μία επίπεδη λίμα
αλυσοπρίονου 6’’ και έναν οδηγό τροχίσματος

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
6920 - 6926

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

• 3D οδηγός λιμαρίσματος για αλυσίδες αλυσοπρίονων
• Λοξή, κάθετη γωνία και βάθος
• Εξοικονομείται χρόνος καθώς ο οδηγός τοποθετείται χωρίς τη χρήση εργαλείων στην αλυσίδα πάνω στην
μπάρα οδηγό
• Συμπεριλαμβάνεται επιχρωμιωμένος οδηγός για το λιμάρισμα του μετρητή βάθους με επίπεδη λίμα.

Ø
mm

6920

8298241

1

3/16

.325 SC

6921

30

8329563

1

3/16

.325 FC

30

6922

8329570

1

5/32

3/8” LP

30

6924

8329587

1

7/32

3/8” SC

30

6925

8329594

1

7/32

3/8” FC

30

6926

8329600

1

7/32

.404 SC

30

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

731415

61

Τροχισμα

ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΣΕΤ
168-C
• Λαβή λίμας σχεδιασμένη σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™
• Συνδυαστική συσκευασία δύο στρογγυλών λιμών αλυσοπρίονου και μίας επίπεδης λίμας αλυσοπρίονου 6’’

731415

A

B

C

mm

mm

mm

168-COMBI-4.0

8209667

1

200

4,0

3/8” RG

150

168-COMBI-4.8

8209674

1

200

4,8

.325

160

168-COMBI-5.5

8209681

1

200

5,5

3/8”

175

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΑΒΩΝ
9-486-C-10
• Λαβή λίμας σχεδιασμένη σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™
• Η λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στρογγυλές λίμες αλυσοπρίονου (τύπου 168) και με την επίπεδη λίμα
αλυσοπρίονου (τύπου 166)

731415

9-486-C-10

8209599

10

45

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ,
ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΡΤΕΛΑ
9-486-C-1P
• Λαβή λίμας σχεδιασμένη σύμφωνα με την επιστημονική διαδικασία ERGO™
• Η λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στρογγυλές λίμες αλυσοπρίονου (τύπου 168) και με την επίπεδη λίμα
αλυσοπρίονου (τύπου 166)

731415

9-486-C-1P

8209605

10

50

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
PH-6604
• Λαβή για στρογγυλή λίμα αλυσοπρίονου 8” με τρεις ενσωματωμένους γωνιακούς οδηγούς

731415

PH-6604-1P

8152819

15

55

PH-6604-25

8141134

25

50

SHARP-X
SHARP-X
• Επαγγελματικό ακονιστήρι καρβιδίου-βολφραμίου για το ακόνισμα κάθε είδους λεπίδας
• Λαβή δύο υλικών για άνετη χρήση
• Εξαιρετικά ασφαλές, με δύο πλευρικά στοιχεία προστασίας, που εμποδίζουν την ολίσθηση των δακτύλων
στην ακμή κοπής της λάμας
• Δύο ακμές καρβιδίου για άνετη και μακροχρόνια χρήση

731415

SHARP-X

62

8264895

30

25
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Εξαρτηματα

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ
4750-BWC-1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σχεδιασμένη για τη μεταφορά του βάρους από τη μέση στους ώμους. Γενικού μεγέθους. Οι ιμάντες της
φέρουν μαξιλαράκι σε όλο το μήκος τους για άνετη χρήση. Κλιπ στερέωσης από χάλυβα βαρέως τύπου.
Κατασκευάζεται από δυνατό και ανθεκτικό ελαστικό καουτσούκ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

731415

PP

3018809

1

0 x 50 x 0

200

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

4750-BWC-1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Οι ιμάντες είναι εξοπλισμένοι με δύο μεταλλικές αγκράφες για τέλεια προσαρμογή στο σώμα.

ΓΑΝΤΙΑ
GL008-10 | GL008-8
• Το λεπτό υλικό PU παρέχει καλύτερη αίσθηση αφής στον χρήστη

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

• Απορροφητικό επίθεμα στον αντίχειρα

731415

0167050

6

10

72

GL008-8

0167043

6

8

69

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

GL008-10

ΓΑΝΤΙΑ
GL010-10 | GL010-8
• Αντικραδασμικά επιθέματα στα δάκτυλα και στις παλάμες
• Αντανακλαστική λωρίδα κατά μήκος της πίσω πλευράς

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

• Απορροφητικό επίθεμα στον αντίχειρα

731415

0167098

6

10

140

GL010-8

0167081

6

8

137

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

GL010-10

ΓΑΝΤΙΑ
GL012-10 | GL012-8
• Ενισχυμένα επιθέματα κρατήματος στα δάχτυλα και στην παλάμη
• Ανοικτά άκρα δακτύλων στον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

• Απορροφητικό επίθεμα στον αντίχειρα

731415

GL012-10

0167104

6

10

91

GL012-8

0167111

6

8

87
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Θήκες για εργαλεία για εργασίες που εκτελούνται σε ύψος

ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ 3 ΘΗΚΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ
4750-3PB-2
• Σετ ζώνης τριών θηκών
• Κατάλληλη για περιφέρεια μέσης μέχρι και 48’’
• Από ανθεκτικό ελαφρύ νάιλον
• Άφθονες ηλώσεις για πραγματική αντοχή
• Ανθεκτικό στη σκουριά, με κλιπ ταινίας
• Περιλαμβάνει 4 γάντζους για πρόσθετους βρόχους και 3 δακτυλίους
ασφαλείας για την προσάρτηση κορδονιού συγκράτησης

731415

4750-3PB-2

1

690 x 110 x 270

ΘΗΚΗ ΜΕ 4 ΓΑΝΤΖΟΥΣ

ΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΓΑΝΤΖΟΥΣ

3875-MHP4

3875-MHP6

• Τσάντα με θήκες και 2 μεγάλες
τσέπες από ανθεκτικό πολυεστέρα.

• Τσάντα με θήκες και 2 μεγάλες
τσέπες από ανθεκτικό πολυεστέρα

• 4 γάντζοι για την προσάρτηση
πρόσθετων βρόχων (3875-QL1 ή
3875-QRL1)

• 6 γάντζοι για την προσάρτηση
πρόσθετων βρόχων (3875-QL1 ή
3875-QRL1)

• Ρυθμιζόμενο λουρί ώμου

• Ρυθμιζόμενο λουρί ώμου

731415

3875-MHP4

187805

731415

PP

1

390 x 180 x 380

564

3875-MHP6

187812

ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ

4750-DHO-2

4750-UP-2

• Θήκη δραπάνου

• Θήκη γενικής χρήσης

• Σχεδιασμένη για άνεση

• Μεταφέρει όλα τα απαραίτητα

• Με στοιχεία που δεν σκουριάζουν

• Με στοιχεία που δεν
σκουριάζουν

634

• Περιλαμβάνει 2 γάντζους για
πρόσθετους βρόχους και 2
δακτυλίους ασφαλείας για
την προσάρτηση κορδονιού
συγκράτησης

731415

187775

390 x 180 x 380

• Ανθεκτική, βιομηχανική ραφή

• Περιλαμβάνει γάντζο ασφαλείας
για την προσάρτηση κορδονιού
συγκράτησης

4750-DHO-2

1200

PP

1

ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

• Ενίσχυση με πριτσίνια

64

187782

PP

731415

PP

1

320 x 80 x 190

200

4750-UP-2

187768

PP

1

300 x 150 x 30

545
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Θήκες για εργαλεία για εργασίες που εκτελούνται σε ύψος

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
4750-EP-1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζώνη εργαλείων της Bahco ή συνηθισμένη ζώνη ρούχων. Θηλιά
εργαλείων γενικής χρήση για τα μεγαλύτερα εργαλεία σας, ώστε να τα έχετε οργανωμένα. Γάντζος
με αλυσίδα για εύκολη πρόσβαση σε μονωτικές ταινίες ή εύκαμπτες ταινίες. Βαθιά κεντρική θήκη
για την ασφαλή αποθήκευση μεγάλων εργαλείων, εξαρτημάτων, κ.α. Πρόσθετες θήκες για μικρότερα
εργαλεία. Υποδοχές από γνήσιο δέρμα στις πλευρές, ιδανικές για τη φύλαξη μακρύτερων εργαλείων,
όπως κατσαβίδια ή μαχαίρια. Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι άμεσα προσβάσιμος όταν απαιτείται.
Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πολυεστέρα 1680 denier.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικά μελετημένη σχεδίαση για τη μεταφορά πλήρους εύρους εξειδικευμένων ηλεκτρολογικών
εργαλείων.

731415

ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

900 x 270 x 150

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζώνη
εργαλείων της Bahco ή συνηθισμένη
ζώνη ρούχων. Φέρει πριτσίνια για
πραγματικά μεγάλη αντοχή. Οι υποδοχές
από γνήσιο δέρμα είναι ιδανικές για
τη φύλαξη μακρύτερων εργαλείων.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι
άμεσα προσβάσιμος όταν απαιτείται.
Κλιπ μετροταινίας για οποιαδήποτε
συνηθισμένη ταινία οικοδομής, μήκους
μεταξύ 3 και 10 μέτρων. Κατασκευάζεται
από ανθεκτικό πολυεστέρα 1680 denier.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

731415

PP

1

260 x 290 x 180

550

0289530

PP

1

260

4750-MPH-1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζώνη
εργαλείων της Bahco ή συνηθισμένη
ζώνη ρούχων. Χρήσιμη όταν εργάζεστε
έχοντας τα χέρια ψηλά και χρειάζεστε
γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία.
Κατασκευάζεται από ανθεκτικό
πολυεστέρα 1680 denier. Δυνατότητα
περιστροφής ώστε να διατηρεί το
σφυρί σας σε άνετη γωνία.

Φέρει πριτσίνια για πραγματικά
μεγάλη αντοχή. Κλιπ μετροταινίας
για οποιαδήποτε συνηθισμένη ταινία
οικοδομής, μήκους μεταξύ 3 και 10
μέτρων. Κατασκευάζεται από
ανθεκτικό πολυεστέρα 1680 denier.
Πρόσθετη δερμάτινη υποδοχή στο
μέσο για στυλό ή μικρό κατσαβίδι.
Ένα ιδανικό στοιχείο για προσθήκη στο
δικό σας σετ ζωνών εργαλείων,
σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λύση με πλαϊνό άνοιγμα που σας
επιτρέπει να τοποθετείτε εύκολα το
εργαλείο μέσα χωρίς να κοιτάτε τη
θήκη. Δέχεται όλα τα συνήθη σφυριά
που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι δερμάτινες υποδοχές είναι ιδανικές για
τη φύλαξη διάφορων τύπων εργαλείων,
όπως μαχαίρια, κατσαβίδια, κ.α.

731415

PP

1

180 x 120 x 70

170

4750-MPH-1

0291625

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

731415

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4750-HHO-2

3014863

290 x 170 x 90

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ

4750-DHO-3

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

Το λουρί από γνήσιο δέρμα με
μεταλλικό κουμπί συγκρατεί το
δράπανο με ασφάλεια ενώ ανεβαίνετε
ή κατεβαίνετε από μία σκαλωσιά.

Δύο βαθιές, πολλαπλών χρήσεων,
ανοιχτές θήκες που επιτρέπουν την
γρήγορη αναγνώριση των εργαλείων.

731415

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

Συγκρατεί οποιοδήποτε δράπανο
μπαταρίας ή δράπανο με καλώδιο
τυπικού μεγέθους. Εξυπηρετεί
αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
χρήστες, όπως και τα μηχανήματα με
προσανατολισμό προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω. Οι υποδοχές από καουτσούκ
στο πάνω μέρος είναι ιδανικές για την
αποθήκευση των μυτών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4750-HHO-2

520

4750-DHO-3

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3014795

PP

1

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ

4750-UP-1

4750-UP-1

3014726

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

4750-EP-1

PP

1

240 x 170 x 60

220
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ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
4750-KP-1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ελαφριές επιγονατίδες γενικής χρήσης για διάφορα είδη επιφανειών. Οι ελαστικές επιγονατίδες βαρέως
τύπου εξασφαλίζουν την άνεση και την ασφάλεια όταν χρησιμοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες. Διαθέτουν
ελαστικά λουριά με συνδέσμους τύπου γάντζου για εύκολη προσαρμογή στο μέγεθος του ποδιού. Η
επένδυση με πλεκτό υλικό 3D Air Mesh που «αναπνέει» παρέχει μέγιστη προστασία για χρήση όλη την ημέρα.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύκαμπτες επιγονατίδες από λάστιχο και πολυεστέρα 1680 denier, ιδανικές για τις περισσότερες
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των γενικών οικοδομικών εργασιών, της χρήσης σε ανώμαλες
επιφάνειες, καθώς και για το στρώσιμο μοκετών, πλακιδίων δαπέδου, παρκέ, κ.α.

731415

4750-KP-1

3014771

PP

1

160 x 220 x 70

ΘΗΚΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

4750-2PP-1

4750-VMPH-1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φαρδιές τσέπες σε ιδανική θέση που
χωρούν μεγάλο αριθμό στερεωτικών και
επιτρέπουν την γρήγορη αναγνώριση
των εργαλείων. Προσαρμόζεται σε
οποιαδήποτε ζώνη εργαλείων της
Bahco ή συνηθισμένη ζώνη ρούχων.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι
άμεσα προσβάσιμος όταν απαιτείται.
Κατασκευάζεται από ανθεκτικό
πολυεστέρα 1680 denier.

Κλείνει με Velcro® για μεγαλύτερη
ασφάλεια. Κατασκευάζεται από
ανθεκτικό πολυεστέρα 1680 denier.
Ταιριάζει σε οποιαδήποτε ζώνη από τη
συλλογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και χωρίς ζώνη.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενική θήκη κινητού τηλεφώνου με
κάλυμμα για πρόσθετη προστασία
στην οικοδομή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με σχήμα γενικής χρήσης και σταθερές
πλευρικές υποδοχές, σχεδιασμένη να
κρατά την θήκη σταθερή και όρθια,
αποτρέποντας την πτώση των εργαλείων
και των στερεωτικών.

731415

4750-2PP-1

301473

731415

PP

1

300

260 x 260 x 180

370

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ

4750-VMPH-1

3014818

PP

1

160 x 100 x 35

80

ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
ΣΕΙΡΑΣ ERGO™

4750-KNHO-1

4750-KNHO-0

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φέρει πρόσθετη επίστρωση
δέρματος σουέντ ώστε να αντέχει
χρόνια φθοράς. Ο απαραίτητος
εξοπλισμός είναι άμεσα προσβάσιμος
όταν απαιτείται. Φέρει πριτσίνια
για πραγματικά μεγάλη αντοχή.
Κατασκευάζεται από ανθεκτικό
πολυεστέρα 1680 denier. Ταιριάζει σε
οποιαδήποτε ζώνη από τη συλλογή.

Ιδανική για μικρά μαχαίρια. Ο
απαραίτητος εξοπλισμός είναι
άμεσα προσβάσιμος όταν
απαιτείται. Κατασκευάζεται από
ανθεκτικό πολυεστέρα 600 denier.
Ταιριάζει σε οποιαδήποτε ζώνη από
τη συλλογή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το μοναδικό σχήμα αυτής της θήκης
είναι ειδικά μελετημένο ώστε να
ταιριάζει στα μαχαίρια εργασίας.

731415

4750-KNHO-1

66

3015839

731415

PP

1

200 x 100 x 50

90

4750-KNHO-0

0289462

PP

1

210 x 85 x 20

80

www.bahco.com
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Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΖΩΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ
4750-HDB-2
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

731415

PROF-LOPP

PROF-SEC

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η επένδυση με ύφασμα πολυεστέρα με
επίστρωση από PVC παρέχει πρόσθετη αντοχή
και προστατεύει τη θήκη από τη φθορά κάτω
από τις σκληρές συνθήκες των οπωρώνων.
Επίσης, αυτό το υλικό δεν σχίζεται όταν
κοπεί. Αποτελείται από δυνατά και ανθεκτικά
λαστιχένια λουριά 35 mm που τοποθετούνται
εύκολα. Είναι γενικού μεγέθους χάρις στις
δυνατές ρυθμιζόμενες ταινίες Velcro® που
είναι ραμμένες σε κάθε λουρί. Διαθέτει τσέπη
στην μπροστινή πλευρά για εύκολη πρόσβαση
σε μικρότερα εργαλεία ή αντικείμενα. Είναι
τέλεια για πέτρες τροχίσματος. Επίσης διαθέτει
υφάσματα με επίστρωση από πολυεστέρα για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Πολλαπλής χρήσης - δύο
θήκες σε δύο μεγέθη. Χωρά τα
περισσότερα εργαλεία κηπουρικής.
Κατασκευάζεται από ανθεκτικό
πολυεστέρα 1680D. Η θήκη
ταιριάζει άνετα με οποιαδήποτε
ζώνη από τη συλλογή. Διαθέτει δύο
ανοιχτές τσέπες σε ιδανική θέση, για
γρήγορο εντοπισμό των εργαλείων
και εύκολη χρήση.

PROF-LOPP

8288549

731151

PP

1

370 x 160 x 50

ΖΩΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ
4750-QRFB-1

370

PROF-SEC

8288532

PP

1

230 x 160 x 50

130

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η απλή σχεδίαση και η ευελιξία της ζώνης βοηθούν στην εύκολη χρήση
της. Οι ζώνες μας κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας, όπως
δέρμα ποιότητας ή πολυεστέρας 1680 denier. Οι ζώνες μας σχεδιάζονται σε
ένα γενικό μέγεθος, ώστε να ταιριάζουν σε οποιοδήποτε βάρος.

731415

4750-QRFB-1

0289455

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

731151

650
Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ

190 x 900 x 50

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ

1

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

0289486

PP

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

4750-HDB-2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Δερμάτινη Ζώνη Βαρέως Τύπου με αγκράφα δύο πείρων από ανοξείδωτο
χάλυβα. Κατασκευάζεται από ισχυρό πολυεστέρα 1680 denier με ενίσχυση
πολυαιθυλενίου. Φέρει πριτσίνια για πραγματικά μεγάλη αντοχή. Ιδανική
βάση για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη ζώνη εργαλείων.
Είναι πλήρως ενισχυμένη με πλεκτό υλικό 3D που «αναπνέει» για πρόσθετη
άνεση όταν μεταφέρετε τα βαρύτερα εργαλεία.

PP

1

50 x 1200 x 0

310

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

731415

4750-HDLB-1

3014757

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

4750-HDLB-1

PP

1

50 x 1290 x 0

300
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ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΗΚΩΝ
4750-3PB-1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μία επαγγελματική λύση για σκληρά εργαζόμενους ξυλουργούς και οικοδόμους.
Περιέχει πέντε εύχρηστες υποδοχές για την κάλυψη των περισσότερων εφαρμογών.
Ανθεκτική κατασκευή με πριτσίνια ενίσχυσης για πραγματικά βιομηχανική αντοχή με
γαλβανισμένες ροδέλες στο πάνω και στο κάτω μέρος. Εύκολα ρυθμιζόμενη, άνετη
ζώνη από νάιλον, με αγκράφα πολυπροπυλενίου 50 mm για γρήγορη αποδέσμευση.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανθεκτική κατασκευή με πριτσίνια ενίσχυσης.

731415

4750-3PB-1

3014719

PP

1

260 x 650 x 180

1230

ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
4750-HDBS-2
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το απόλυτο σύστημα ζώνης εργαλείων αποτελείται από έναν συνδυασμό
ανθεκτικού νάιλον και ενίσχυσης με συνθετικές ραφές και πριτσίνια υψηλής
ποιότητας. Χάρις στα αποσπώμενα στοιχεία, μπορείτε εύκολα να βγάλετε τις
υποδοχές από τη ζώνη. Πλήρως ενισχυμένη ζώνη με πλεκτό υλικό 3D που
αναπνέει για πρόσθετη άνεση κατά τη μεταφορά βαριών εργαλείων.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταιριάζει σε περιφέρειες μέσης από 80 cm έως 120 cm (32’’ έως 48’’).

731415

4750-HDBS-2

0289479

PP

1

360 x 900 x 160

1550

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

1
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Επιλέξτε τις θήκες
Κάθε θήκη έχει σχεδιαστεί για διαφορετικά εργαλεία. Σκεφτείτε ποια
εργαλεία χρησιμοποιείτε πιο συχνά και επιλέξτε την καλύτερη θήκη.

2

Προσθέστε ζώνη
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών ζωνών.
Η ζώνη αποτελεί τη βάση του σετ.

3

Επικοινωνήστε μαζί μας

4

Δημιουργήστε το δικό σας σετ ζώνης

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή, μπορούμε να σας προσφέρουμε
την μεγάλη εμπειρία μας για τον συνδυασμό ζωνών και θηκών. Απλά
επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας συμβουλέψουμε για το πώς
θα δημιουργήσετε το πιο πρακτικό και εύχρηστο σετ ζώνης εργαλείων,
ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σας. Διαφορετικά είδη εργασιών απαιτούν
διαφορετικά εργαλεία και συνεπώς διαφορετικά συστήματα μεταφοράς.

Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τη δική σας ζώνη εργαλείων
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

www.bahco.com

Εργαλεια για εργασια σε υψος

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3875-LY1
• Για εργαλεία με βάρος μέχρι και 3 kg (3 daN)
• Μήκος 80 cm, σε πλήρη έκταση 120 cm
• Μη αφαιρούμενα καραμπίνερ
• Ούγια υψηλής αντοχής και αυτοσυστελλόμενη εσωτερική
σπείρα που απορροφούν από κοινού τους κραδασμούς
• Πολυεστέρας υψηλής αντοχής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

• Ατομικός αριθμός παρακολούθησης

731415

8

170

3875-LY2

3875-LY3

• Για εργαλεία με βάρος μέχρι και 3 kg (3 daN)

• Για εργαλεία με βάρος μέχρι και 1 kg (1 daN)

• Μήκος 80 cm, σε πλήρη έκταση 120 cm

• Μήκος 65 cm, σε πλήρη έκταση 120 cm

• Ένα μη αφαιρούμενο καραμπίνερ και
ένας σταθερός βρόχος με βαρελάκι

• Ένα μη αφαιρούμενο καραμπίνερ και ένας
αντικαταστάσιμος βρόχος με βαρελάκι

• Ούγια υψηλής αντοχής και
αυτοσυστελλόμενη εσωτερική σπείρα
που απορροφούν από κοινού τους
κραδασμούς

• Ούγια υψηλής αντοχής και
αυτοσυστελλόμενη εσωτερική
σπείρα που απορροφούν από
κοινού τους κραδασμούς

• Πολυεστέρας υψηλής αντοχής

• Πολυεστέρας υψηλής αντοχής

• Ατομικός αριθμός παρακολούθησης

• Ατομικός αριθμός παρακολούθησης

191260

8

115

3875-LY3

191284

3875-WL1

3875-RL1

• Για εργαλεία με βάρος μέχρι και 1 kg (1 daN)

• Για εργαλεία με βάρος μέχρι και
0,9 kg (0,9 daN)

• Μήκος 60 cm
• Θηλιά προσάρτησης στον καρπό
με βαρελάκι

• Μήκος, σε πλήρη έκταση: 100 cm

• Αντικαταστάσιμος βρόχος με
βαρελάκι

• Ένας αντικαταστάσιμος βρόχος
με βαρελάκι

• Ούγια υψηλής αντοχής που
απορροφά τους κραδασμούς

• Θήκη από πολυκαρβονικό και
σχοινί Spectra

• Πολυεστέρας υψηλής αντοχής

• Κουμπί ασφάλισης στο πλάι

8

125

1

200

1

25

• Μη αφαιρούμενο καραμπίνερ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

3875-LY2

731415

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ Α

731415

Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ε Σ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

191253

ΨΑ Λ Ι Δ Ι Α
Μ Π Ο Ρ Ν Τ Ο Υ ΡΑ Σ

3875-LY1

• Ατομικός αριθμός παρακολούθησης

731415

8

40

3875-RL1

194780

3875-QL1

3875-QRL1

• Βρόχος σύνδεσης ταχείας
αποσύνδεσης με βαρελάκι

• Βρόχος σύνδεσης ταχείας
αποσύνδεσης με βαρελάκι

• Αυξάνει τον αριθμό των εργαλείων
που μπορούν να είναι προετοιμασμένα
και έτοιμα για χρήση.

• Αυξάνει τον αριθμό των εργαλείων
που μπορούν να είναι προετοιμασμένα
και έτοιμα για χρήση.

• Για χρήση αποκλειστικά με τους
κωδικούς 3875-LY3 ή 3875-WL1

• Για χρήση αποκλειστικά
με τον κωδικό 3875-RL1

731415

3875-QL1

191307

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

191291

ΤΡΟΧΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

3875-WL1

731415

731415

8

40

3875-QRL1

194797
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IP
ΠΡΩΤΟ ΨΗΦΙΟ: ΣΤΕΡΕΑ
Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει το επίπεδο προστασίας που παρέχει το περίβλημα από την πρόσβαση σε επικίνδυνα
στοιχεία (π.χ. ηλεκτρικούς αγωγούς, κινούμενα μέρη) και από την εισχώρηση στερεών ξένων αντικειμένων.

Επίπεδο

Μέγεθος αντικειμένου
κατά του οποίου
παρέχεται προστασία

0

Δεν παρέχεται προστασία

1

> 50 mm

2

> 12,5 mm

3

>2.5 mm

4

>1 mm

5

Προστασία από τη σκόνη

6

Αδιαπέραστο από τη σκόνη

Αποτελεσματικό κατά
Καμία προστασία από την επαφή και την εισχώρηση αντικειμένων
Οποιαδήποτε μεγάλη επιφάνεια του σώματος, όπως η ράχη του χεριού, αλλά καμία
προστασία από τη σκόπιμη επαφή με ένα μέρος του σώματος
Δάχτυλα ή παρόμοια αντικείμενα
Εργαλεία, χοντρά σύρματα, κ.α.
Τα περισσότερα σύρματα, βίδες, κ.α.
Δεν αποτρέπεται τελείως η εισχώρηση της σκόνης, αλλά δεν πρέπει να εισέλθει σε
ποσότητες που επαρκούν για να επηρεαστεί η ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού –
πλήρης προστασία από την επαφή
Καμία εισχώρηση σκόνης, πλήρης προστασία από την επαφή

ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΗΦΙΟ: ΥΓΡΑ
Προστασία του εξοπλισμού μέσα στο περίβλημα από την επιβλαβή εισχώρηση νερού.

Επίπεδο

Μέγεθος αντικειμένου
κατά του οποίου
παρέχεται προστασία

Αποτελεσματικό κατά

0

Δεν παρέχεται προστασία

-

1

Νερό που στάζει

Το νερό που στάζει (σταγόνες που πέφτουν κάθετα) δεν θα έχει κάποια επιβλαβή επίδραση.

2

Νερό που στάζει όταν βρίσκεται
υπό κλίση μέχρι και 15ο

3

Ψεκασμός νερού

4

Πιτσίλισμα με νερό

5

Πίδακες νερού

6

Ισχυροί πίδακες νερού

Η εκτόξευση νερού από δυνατούς πίδακες (ακροφύσιο 12,5mm) πάνω στο περίβλημα από
οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν θα έχει κάποια αρνητική επίδραση.

7

Εμβάπτιση μέχρι και 1 m

Η εισχώρηση νερού σε επιβλαβή ποσότητα δεν είναι δυνατή όταν το περίβλημα είναι
εμβαπτισμένο σε νερό υπό καθορισμένες συνθήκες πίεσης και χρόνου (βάθος μέχρι και 1
μέτρο).

8
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Εμβάπτιση πέραν από 1 m

Το νερό που στάζει κάθετα δεν θα έχει κάποια επιβλαβή επίδραση όταν το περίβλημα
βρίσκεται σε κλίση μέχρι και 15o από την φυσιολογική του θέση.
Το νερό που ψεκάζεται πάνω του από οποιαδήποτε γωνία μέχρι και 60ο από την
κατακόρυφο δεν θα έχει κάποια αρνητική επίδραση.
Το πιτσίλισμα του περιβλήματος με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν θα έχει κάποια
αρνητική επίδραση.
Η εκτόξευση νερού από ακροφύσιο (6,3 mm) πάνω στο περίβλημα από οποιαδήποτε
κατεύθυνση δεν θα έχει κάποια αρνητική επίδραση.

Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για συνεχή εμβάπτιση σε νερό υπό συνθήκες που θα
οριστούν από τον κατασκευαστή. Συνήθως, αυτό σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ερμητικά
σφραγισμένος. Ωστόσο, με ορισμένους τύπους εξοπλισμού, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το
νερό μπορεί να εισχωρήσει, αλλά με τρόπο που δεν θα έχει επιβλαβή επίδραση.
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