
BAHCO FACTS
Vidste du at...?





DU HAR IKKE RÅD TIL DENNE RISIKO

Værktøj der der falder fra store højder kan resultere i alvorlige skader eller endda 
dødsfald for arbejdere eller kan forårsage alvorlig skade på værdifuldt udstyr 
eller maskiner. En 12” skiftenøgle der falder fra 12 meters højde, lander med en 
slagkraft på hele 48 kg.

EGEN PRODUKTION

Vi har produceret vores eget sikkerhedstilbehør kaldet Tools At Height. Det er 
produceret så det føles som en del af værtøjet. Dette har resulteret i at vi kan 
tilbyde de mest innovative løsninger på dette område. Altsammen for din og 
andres sikkerhed.

MEDLEM AF DROPS 

Bahco er medlem af DROPS (Dropped Objects Prevention Scheme), som er en 
sammenslutning af mange forskellige firmaer, der har det ene mål, at forhindre 
objekter i at falde fra større og mindre højder. 

Vidste du at Bahco er førende indenfor sikkerhedsudstyr, når der arbejdes i højden? Tools At 
Height kalder vi serien, hvor værktøjerne er forsynet med DROPS certifikat.

TOOLS AT HEIGHT
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BLUETOOTH®

 Flere af vores momentværktøjer er forsynet med Bluetooth®. Dette giver
 dig en smart og sikker overførsel, mellem momentværktøjet og en speciel   
 udviklet app der virker på både telefon og tablet.

MOMENTNØGLER OG MOMENTSKRUETRÆKKERE

Hos Bahco har vi et stort udvalg af momentværktøjer. Alt ligefra de mindste 
momentskruetrækkere til store momentnøgler og gearnøgler, der klarer selv de 
største opgaver. Flere af vores momentværktøjer er forsynet med Bluetooth® for 
en smart og sikker overførsel.

TIMESTRIP

Er du også i tvivl om hvornår det er tid til en kalibreging 
af dit momentværktøj? Bahco har udvilket en TimeStrip 
funktion, som er et mærkat der indikerer hvornår det er tid til 
kalibrering. Lige til at montere på dit momentværktøj.

Vidste du at Bahco også har digitale momentskruetrækkere og momentnøgler, der er forsynet 
med Bluetooth® overførsel?

MOMENTVÆRKTØJ

FIND DET RETTE MOMENTVÆRKTØJ

På vores hjemmeside kan du med fordel gøre brug af vores 
produktsøger, til at finde det rette momentværktøj til den 
forestående opgave. Scan QR-koden for at gå direkte til 
produktsøgeren.
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INTERNATIONALE STANDARDER

 Vores sortiment af gnistfrit værktøj fra Bahco er produceret i henhold til de
 gældende internationale standarder DIN og ISO med hensyn til dimensioner,   
 skærekapacitet og styrke, hvor hårdheden er tilpasset værktøjets formål.

SIKKERHED

Hos Bahco har vi et stort udvalg af gnistfrit værktøj, som gør arbejdet 
mere sikkert for de personer, der er beskæftiget med installation, drift og 
vedligeholdelse af anlæg, der er udsat for eksplosionsfare.

Vidste du at Bahco har gnistfri værktøjer til brug i områder med eksplotionsfare?

GNISTFRIT VÆRKTØJ

ISO / DIN
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TYPER AF MATERIALE

Ikke-jernholdige materialer som messing, bronze, kobber-aluminiumlegeringer 
(aluminiumsbronze) eller kobber-beryllium legeringer (berylliumbronze)  reducerer
risikoen for gnister. Disse blødere materialer reducerer i høj grad risikoen for at 
producere antændelige gnister. Bahco’s serie af gnistfrit værktøj er fremstillet i 
aluminium-bronze (Al-Br)  eller kobber-berylliumlegeringer (Cu-Be),  hvilket betyder,
at de er både sikre og egnede til sådanne farlige miljøer. Værktøjer, der anvendes til
slaganvendelser, som f.eks. slagnøgler og hamre, fremstilles af 
aluminium-bronze (Al-Br), mens værktøj, der kræver
et højere drejningsmoment og præcision, 
som f.eks. tænger, skruetrækkere og skiftenøgler,
fremstilles af kobber-beryllium (Cu-Be).



INTERNATIONALE STANDARDER

 Alle vores rustfri værktøjer er fremstillet af AISI 420 stål, der indeholder en del 
 kulstof samt lidt molybdæn og nikkel. Stålet er magnetisk og samtidig den   
 hårdeste gruppe af rustfast stål, hvilket gør det særdeles egnet til værktøjer. Alle
 værktøjer er desuden fremstillet i henhold til internationale DIN og ISO standarder.

RENT ARBEJDSMILJØ

Hos Bahco har vi et stort udvalg af rustfri værktøjer, der spiller en vigtig rolle i brancher 
som fødevareindustrien, medicinalbranchen, offshore industrien, automobilbranchen 
eller bare generelt, hvor det er vigtigt med helt rene arbejdsmiljøer.

Vidste du at Bahco har et stort udvalg af rustfrie værktøjer, til brug hvor der kræves  
et helt rent arbejdsmiljø?

RUSTFRIT VÆRKTØJ

RUSTFRI VÆRKTØJSOPBEVARING

Hvis du har brug for opbevaring af dine rustfrie 
værktøjer så har vi løsningen. Vi har rustfrie 
værktøjsvogne i sortimentet samt indlæg der er 
fremstillet af PMMA Altuglas®. Alle indlæg har 
en uovertruffen vejrbestandighed, er godkendt 
til kontakt med fødevarer og til brug i
medicinalindustrien. Har du specielle
forespørgsler? Så kontakt os venligst  
på telefon: +45 43 63 03 30 eller på  
mail: info.dk@snaeurope.com

ISO / DIN
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FOD-SYSTEM

 Det to-farvede skum i vores Foreign Object Detection
 (FOD)-system hjælper dig med øjeblikkeligt, at identificere  
 manglende eller forkert anbragt værktøj.

FÅ STØRRE OVERBLIK

Hos Bahco har vi et stort udvalg af værktøjsvogne, værktøjstasker og andre 
former for værktøjsopbevaring. Til vores værktøjsvogne har vi desuden 
skumindlæg, der giver dig et større overblik over dit værktøj. Alle vores   
skumindlæg findes både som færdige indlæg, eller som kundetilpassede indlæg, 
hvor du selv kan designe dem.

SMART TRYKSYSTEM

Vores skumindlæg giver dig let adgang
til dit værktøj med et enkelt tryk, samtidig med 
at de er sikrede og holdes på plads.

Vidste du at du har mulighed for, at designe din egen værktøjsløsning på Bahco’s hjemmeside? 

VÆRKTØJSOPBEVARING

DESIGN DIN EGEN VÆRKTØJSLØSNING

Nu kan du designe din helt egen personlige 
værktøjsvogn som du altid har drømt om. Du  
kan også selv sammensattte indholdet i vognen 
- Mere dig bliver det ikke… Scan QR-koden og  
prøv det allerede nu!
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BI-METAL

 Ved at lancere den allerførste Bi-metal nedstrygerklinge i 1969, startede vi en
 ny æra indenfor måden at save i metal på. Kunder begyndte at anerkende vores   
 sublime kvalitet, og vi blev en inspiration for andre. Klingen af Bi-metal slog
 tonen an for hele vores sortiment af skæreværktøj og spiller også en stor rolle
 inden for sortimentet af el-værktøj med hulsave, bajonetsave, stiksave og   
 båndsavklinger, der stadig er de mest effektive der findes.

MERE END 2.000 PRODUKTER

Hos Bahco har vi et stort udvalg af 
tilbehør til el-værktøj. Det er alt lige fra 
hulsave, bajonetsavklinger, stiksavklinger, 
rundsavklinger, roterende file, bor, mejsler, 
skæreskiver, bits m.m. Vi har mere end
2.000 produkter i denne varegruppe og 
der kommer hele tiden flere produkter til.

Vidste du at Bahco også har et stort udvalg af tilbehør til el-værktøj? 

TILBEHØR TIL EL-VÆRKTØJ

ET KOMPLET SORTIMENT

 Vores erfaring gennem mange år, har ført til et komplet sortiment af tilbehør til  
 el-værktøj. Over 2.000 produkter og der kommer stadig flere til. Takket være dette
 omfattende udvalg, har fagfolk nu kun brug for Bahco. Et stærkt brand, som den   
 bedste samarbejdspartner. En komplet serie af tilbehør til el-værktøj i topkvalitet,
 der opfylder alle behov. Du finder det nyeste opdaterede udvalg på vores    
 hjemmeside. Scan QR-koden for mere information.
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ESD SIKKER

 Alle Lindström® bidetænger og gribetænger er ESD sikre og afleder sikkert elektrostatiske ladninger,  
 hvilket reducerer risikoen for skader på følsomme komponenter. Pincetterne findes både som  
 traditionelle eller med fiber-spidser. Fiber-spidserne er udover at være ESD sikre også med til at  
 gøre pincetterne mere pratiske, da de minimerer ridser og skader på sarte overflader. Herudover er
 alle momentskruetrækkere også ESD sikre.

PRODUKTERNE

Hos Bahco har vi også Lindström®. Vi har et stort udvalg af tænger og pincetter. 
Ligeledes findes der et større udvalg af momentskruetrækkere. 
Lindström® producerertænger og pincetter til mange 
forskellige brancher som f.eks.  elektronik-, smykke- og 
medicinalbranchen.

Vidste du at Lindström® også er en del af Bahco familien? Lindström® har produceret håndværktøj 
siden 1856 og er meget kendte for deres tænger til elektronik-, smykke- og medicinalbranchen.

SE MERE PÅ LINDSTRÖMS HJEMMESIDE

På Lindströms hjemmeside kan du hurtigt og nemt 
finde den tang, pincet eller momentskruetrækker 
du lige står og mangler. Du har ligeledes mulighed 
for at tilmelde dig et nyhedsbrev, samt downloade 
et elektronisk katalog. Scan QR-koden for mere 
information.

LINDSTRÖM®
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EGEN PRODUKTION

Hos Bahco har vi mere end 130 års erfaring med fremstilling af håndværktøj og 
save. Derfor er det meget naturligt for os, at bruge denne viden til fremstilling 
af båndsavklinger. På vores egne udviklingscentre bruger vi avancerede 
produktionsprocesser og anvender kun den nyeste teknologi. Hermed er vi altid 
sikre på at du får den bedste båndsavklinge. Fra vores egne strategisk placerede 
svejsecentre, kan vi hurtigt levere de ønskede båndsavklinger.

Vidste du at Bahco er meget erfaren spiller på markedet, når det gælder båndsavklinger?

BÅNDSAVKLINGER
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BANDCALCTM 

 Har du brug for hjælp til at finde den rette båndsavklinge, så er det BandCalc™ du
 skal bruge. Her kan du ved at indtaste oplysninger om din båndsav og materialetype,
 få hjælp til at finde den rette båndsavklinge til din opgave. Scan QR-koden og prøv  
 BandCalc™ allerede nu.

BÅNDSAVS SPECIALIST

 Vi er her for at hjælpe dig og vores båndsavs specialister er uddannet i at finde den bedst mulige  
 løsning, for hver anvendelse til en konkret opgave. Så står du med en opgave/udfording, så   
 kontakt os på telefon: +45 43 63 03 30 eller på mail: info.dk@snaeurope.com og så sørger vi for,  
 at du bliver kontaktet af en båndsavs specialist.

TRÆNINGSCENTRE

 Bahco har 6 træningscentre hvor forhandlere og slutbrugere, har muligheden for at
 blive trænet i båndsavklinger. Træningen er specifik tilrettelagt til hver forhandler/  
 slutbruger, så de med Bahco båndsavklinger kan opnå den laveste pris pr. snit.




