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ECHTE VRIJHEID BIJ SNOEIEN EN BINDEN

Draadloze snoeischaar

Draadloos bindmachine
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De nieuwste oplossing van Bahco 
voor grotere productiviteit in 
wijngaarden en tuinen:  
draadloos gereedschap met 
verwisselbare accu's.

MEER DAN

…VRIJHEID

Bij draadloos gereedschap is 
geen kabel nodig, wat u tijdens 
gebruik maximale vrijheid 
geeft. Verder hoeft u zich geen 
zorgen meer te maken over 
kabels die in de knoop raken, 
of beschadigd raken. 



…DUURZAAMHEID …PRODUCTIVITEIT

Bahco gaat een stap verder in 
de ontwikkeling van draadloos 
handgereedschap en bereikt 
nieuwe niveaus in:

Lithium accutechnologie vormt 
samen met borstelloze motoren 
de drijvende kracht achter de 
stap naar draadloos gereedschap. 
Samen bieden ze meer kracht en 
duurzaamheid dan ooit.

Met deze combinatie van 
bewegingsvrijheid en duurzaamheid 
in deze nieuwe generatie elektrisch 
gereedschap kunt u uitstekende 
resultaten in productiviteit bereiken, 
waardoor u het meeste uit de 
werkdag haalt.



ECHTE VRIJHEID 
BIJ SNOEIEN  
EN BINDEN 
• 100% 

VRIJHEID

• Geen kabel, 
GEEN PROBLEEM

• Accu vervangen 
IN 10 SECONDEN

• Super 
LICHTGEWICHT



Dankzij de draadloze 
technologieën met 
verwisselbare accu's 
kunt u vrijuit werken, 
zonder dat u op de 
tijd hoeft te letten.



EINDELOZE 
ENERGIE

 Oplader met 
DUBBELE AANSLUITING

     •  Eén oplader verbindt 2 accu's tegelijk 
en laadt ze opeenvolgend op.

     • Accu opladen duurt maar 1,5 uur.

• Eenvoudig 
PLAATSEN VAN DE ACCU

    •  Verwijderbare accu's worden met 
één eenvoudige beweging in het 
gereedschap geplaatst.  

LET OP: De accu is uitgerust met 4 Lithium-ion accu's van Samsung voor een langere levensduur.  
Leverbaar met 2,5 Ah capaciteit, met 36 Wh opgeslagen energie. De nominale spanning is 14,4 V.

• COMPATIBILITEIT
    •  Accupak compatibel met BCL20IB 

snoeischaar en het BCL40IB bindapparaat.



Langere duur en meer 
flexibiliteit leiden tot 
een herstructurering van 
werkmethoden,  
die nu veel productiever 
is en met dezelfde 
precisie die nodig  
is bij dit werk.



• Dankzij de dubbele mesopening 
(15 mm en 32 mm) gaat snoeien 
snel, wat dit gereedschap 
vooral geschikt maakt voor 
snoeiwerkzaamheden. 

• Verder kan de schaar worden 
gebruikt voor het snoeien 
van struiken, maar ook voor 
siergewassen in parken  
en tuinen.

looptijd per accu

snijcapaciteit

BCL20IB 

DRAADLOZE SNOEISCHAAR 
Het mes van hoogwaardig 
Japans staal zorgt 
voor kwalitatief grote 
snijprestaties

Smeeropening en 
borgmoersysteem 
voor gemakkelijk 
onderhoud

Progressieve 
snede met dubbele 
mesopening (15 
mm en 32 mm) voor 
verschillende snoei-
opties. Kleinere 
mesopening 
vergroot werktijd 
en spaart 
accuvermogen

accu’s



Slim, intelligent 
display met 
weergave 
accuduur

Zwarte zachte 
handgrepen voor 
comfortabel 
werken

14,4 V verwijderbare draadloze 
accupak in de vorm van de 

behuizing van de snoeischaar. 
Betere beveiliging en totale 

bewegingsvrijheid

AAN/UIT-
schakelaar

Inclusief

• Draadloze snoeischaar
• Zwarte koffer met schuimrubber
• 2 x 14,4 V lithium accu's
• Oplader met een dubbele 

aansluiting
• 4 verschillende adapters  

(type A, C, I, G) 
• Handleiding

U kunt de volledige handleiding  
in uw taal downloaden met  
de QR-code.  

TECHNISCHE KENMERKEN

SNOEISCHAAR
Snijcapaciteit
Gewicht zonder accu
Gewicht met accu
Lengte van het gereedschap
Lengte van het blad
Volledig open snijcapaciteit
Gedeeltelijk open snijcapaciteit
Bedrijfsspanning
Vermogen van de motor
 

ACCU
Type accu
Model
Nominale spanning
Capaciteit
Opgeslagen energie
Werkduur
Oplaadtijd
Oplader

BCL20IB
32 mm
740 g
970 g
285 mm
60 mm (midden CB – punt van blad)
32 mm
15 mm
14,4 V (max. voltage 16,8 V)
100 W (max. vermogen 500 V)
 

 
Lithium-ion
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
2-3 uur
1,5 uur
BCL1C4IB

accu’s



• Voor snel opbinden van 
wijnranken tot 25 mm. 

• Met een zachte staaldraad  
van 0,44 mm gecoat met 
plastic of papier. 

• Het aantal draaiingen kan 
worden aangepast. Een groter 
aantal draaiingen vergroot  
de bevestigingskracht van  
de binding.

looptijd per accu

bindingen per rol

seconden per binding

BCL40IB 

DRAADLOOS BINDMACHINE

14,4 V verwijderbare draadloze accupak 
in de vorm van de behuizing van het 

bindapparaat. Betere beveiliging  
en totale bewegingsvrijheid

Bindhoek tot een 
diameter van 25 mm  

accu’s

AAN-UIT-schakelaar

Keuzeschakelaar voor 
6 verschillend aantallen 

draaiingen:



Achterklep met spoel voor rol van 90 meter. 
Staaldraden beschikbaar met plastic of 
papier

Rol in de spoel, volledig 
beschermd tegen de 
weersomstandigheden

Clip om het gereedschap 
aan de riem te 

bevestigen wanneer u dit 
niet gebruikt

Inclusief:

• Draadloze bindmachine
• Zwarte koffer met schuimrubber
• 2 x 14,4 V lithium accu's
• Oplader met een dubbele 

aansluiting
• 4 verschillende adapters  

(type A, C, I, G)
• Handleiding

U kunt de volledige handleiding  
in uw taal downloaden met  
de QR-code.

accu’s

TECHNISCHE KENMERKEN

BINDMACHINE
Bindcapaciteit
Gewicht zonder accu
Gewicht met accu
Afmetingen
Bindsnelheid
Lengte van een rol
Aantal bindingen per rol
Bedrijfsspanning

 
ACCU
Type accu
Model
Nominale spanning
Capaciteit
Opgeslagen energie
Werkduur
Oplaadtijd
Oplader

BCL40IB
25 mm
990 g
1220 g
310 x 75 x 240 mm (met accu)
0,3 sec/binding
90 m
Ongeveer 740
14,4 V (max. voltage 16,8 V)

 
 
Lithium-ion
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
6-8 uur
1,5 uur
BCL1C4IB

Papier Plastic



Aangeboden door:

Draadloos bindmachine

Draadloze snoeischaar
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