
Akumulátorové 
zahradnické nůžky

Akumulátorový vazač

DOKONALÁ SVOBODA PŘI ŘEZU A VÁZÁNÍ



VÍCE NEŽ JEN 

…SVOBODA …ŽIVOTNOSTI …PRODUKTIVITY

Značka Bahco jde při vývoji 
akumulátorového ručního nářadí o krok 
dál, aby dosáhla nové úrovně...

S akumulátorovým nářadím se zbavíte 
napájecího kabelu. Díky tomu získáte 
maximální svobodu při jejich používání. 
Stejně tak si nebudete muset dělat starosti 
s tím, že si napájecí kabel zamotáte nebo 
přeseknete či přestřihnete. 

Technologie lithiových baterií  
a bezuhlíkové elektromotory představují 
hlavní faktory, jež umožnily přechod na 
akumulátorové nářadí.  
Společně dokážou nabídnout  
dříve nepoznaný výkon a životnost.

Kombinace svobody pohybu  
a životnosti tohoto elektrického nářadí 
nové generace umožňuje dosáhnout 
vynikající produktivity a optimálně tak 
využít celý pracovní den.

Nové řešení značky Bahco  
ke zvýšení produktivity  
na vinicích a v krajinářství: 
akumulátorové nářadí  
s odnímatelnými  
a vyměnitelnými akumulátory.



Kombinace 
akumulátorové 
technologie a 
vyjímatelných a 
vyměnitelných 
akumulátorů vám dává 
možnost pracovat 
naprosto svobodně, není 
ani třeba sledovat čas.

DOKONALÁ 
SVOBODA PŘI  
ŘEZU A VÁZÁNÍ 
 100%  

SVOBODA

 Žádný kabel,  
ŽÁDNÝ PROBLÉM

 Výměna akumulátoru  
ZA 10 SEKUND

 Super nízká  
HMOTNOST



 KOMPATIBILITA
     •  Akumulátor je kompatibilní s nůžkami 

BCL20IB a s vazačem BCL40IB.

NEKONEČNÁ 
ENERGIE

 Nabíječka se  
DVĚMA KONCOVKAMI

     •  K jedné nabíječce můžete  
připojit 2 akumulátory současně,  
dobíjet se budou jeden po druhém.

     •  Nabití akumulátoru zabere  
pouze 1,5 hodiny.

 Snadné  
PŘIPOJENÍ 

     •  Akumulátory se do nářadí nasazují 
jedním jednoduchým pohybem. 

POZNÁMKA: Akumulátor obsahuje 4 lithium-iontové články Samsung, což mu zajišťuje delší životnost.   
K dispozici jsou akumulátory o kapacitě 2,5 Ah, jež jsou schopny uložit 36 Wh energie. Jmenovité napětí akumulátoru je 14,4 V.

Vyšší výdrž a 
flexibilita způsobila 
restrukturalizaci 
pracovních postupů,  
jež jsou nyní 
produktivnější, ale 
současně je zachována 
přesnost, kterou  
tyto úkony vyžadují.



• Dvojí možnost rozevření 
čepelí (15 mm a 32 mm) 
umožňuje rychlý řez. Díky 
tomu je toto nářadí zvláště 
vhodné pro střih na vinicích. 

• Nůžky lze používat také pro 
řez bobulovin nebo okrasných 
rostlin v parcích a zahradách.

BCL20IB 

AKUMULÁTOROVÉ  
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY 

Čepel z vysoce kvalitní japonské 
oceli poskytuje velmi kvalitní 
výkon střihu

Chytrý inteligentní 
displej zobrazující 
nabití akumulátoru

Mazací otvor a systém 
pojistky matice usnadňují 
údržbu

Černé měkké 
držadlo pro vyšší 
pohodlí při práci

Demontovatelný 14,4V  
akumulátor tvarovaný podle tvaru  
pouzdra nůžek. Vyšší bezpečnost  

a naprostá svoboda pohybu

VypínačProgresivní řez s dvojí 
možností rozevření 
čepelí (15 mm a 32 mm) 
umožňuje využití  
k různým potřebám 
střihu. Menší rozevření 
čelistí urychluje práci  
a šetří akumulátor

Součásti dodávky

• Akumulátorové zahradnické nůžky
• Černé pěnové pouzdro
• 2 x 14,4V lithium-iontové 

akumulátory
• Nabíječka se dvěma koncovkami
• 4 různé adaptéry (typ A, C, I, G) 
• Návod k obsluze

Kompletní návod k obsluze  
ve svém jazyce si můžete  
stáhnout pomocí kódu QR. 

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY
Kapacita řezu

Hmotnost bez akumulátoru

Hmotnost včetně akumulátoru

Délka nástroje

Délka čepele

Kapacita řezu při úplném rozevření

Kapacita řezu při zmenšeném rozevření

Provozní napětí

Výkon elektromotoru

 
AKUMULÁTOR
Typ akumulátoru

Model

Jmenovité napětí

Kapacita

Uložená energie

Doba provozu

Doba nabíjení

Nabíječka

BCL20IB

32 mm

740 g

970 g

285 mm

60 mm (od střed. šroubu po špičku čepele)

32 mm

15 mm

14,4 V (max. napětí 16,8 V)

100 W (max. výkon 500 W)

 
 
Lithium-iontové články

BCL1B03IB

14,4 V

2,5 Ah

36 Wh

2–3 hodiny

1,5 hodiny

BCL1C4IB

kumulátory

Kapacita řezu 

Výdrž akumulátoru  



akumulátory

• Umožňuje rychlé vázání úponů 
révy o průměru až 25 mm. 

• Používá se měkký ocelový drát 
o průměru 0,44 mm potažený 
plastem nebo papírem. 

• Je možné nastavit počet 
otočení. Vyšší počet otočení 
zvyšuje přídržnou sílu vázání.

úvazků na 1 cívku

sekundy na 1 úvazek

BCL40IB 

AKUMULÁTOROVÝ VAZAČ

Vyjímatelný 14,4V akumulátor 
tvarovaný podle tvaru pouzdra 

vazače. Vyšší bezpečnost a naprostá 
svoboda pohybu

Zadní kryt pro umístění cívky s 90 m drátu. 
Ocelový drát s potahem z plastu nebo papíru

Vázací hák o průměru do 
25 mm  

Když nástroj právě 
nepoužíváte, lze jej uchytit 

klipem za opasek

Součásti dodávky:

• Akumulátorový vazač
• Černé pěnové pouzdro
• 2 x 14,4V lithium-iontové 

akumulátory
• Nabíječka se dvěma koncovkami
• 4 různé adaptéry (typ A, C, I, G)
• Návod k obsluze

Kompletní návod k obsluze  
ve svém jazyce si můžete  
stáhnout pomocí kódu QR.

Vypínač

Otočný volič pro 6 různých 
variant počtu otočení:

Cívka se nachází uvnitř pouzdra a je plně 
chráněna před povětrnostními podmínkami

Papír Plast

TECHNICKÉ PARAMETRY

VAZAČ
Vázací kapacita

Hmotnost bez akumulátoru

Hmotnost včetně akumulátoru

Rozměry

Rychlost vázání

Délka drátu na cívce

Počet úvazků na cívku

Provozní napětí

Výkon elektromotoru

 
AKUMULÁTOR
Typ akumulátoru

Model

Jmenovité napětí

Kapacita

Uložená energie

Doba provozu

Doba nabíjení

Nabíječka

BCL40IB

25 mm

990 g

1 220 g

310 x 75 x 240 mm (s akumulátorem)

0,3 s na úvazek

90 m

Přibl. 740

14,4 V (max. napětí 16,8 V)

 
 
Lithium-iontové články

BCL1B03IB

14,4 V

2,5 Ah

36 Wh

6–8 hodin

1,5 hodiny

BCL1C4IB

Výdrž akumulátoru 

Režim 1

2 otáčky

5 otáček

Režim 4

Režim 2

3 otáčky

6 otáček

Režim 5

Režim 3

4 otáčky

7 otáček

Režim 6
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