
WWW.BAHCO.COM

TUINCatalogus



32

INHOUD
INLEIDING

SNOEIEN

GRONDBEWERKING

VELGEREEDSCHAP

GARANTIE

4-6

7-46

47-56

57-74

75



54

Bramley

Baugé

Bourges

Vila do Conde

Minsk

IrunVitoria Placencia

Santo Tomé

BollnäsEdsbynLidköping

Murphy

Kunshan

City of Industry

Zeg je Bahco, dan praat je over topgereedschap dat bekendstaat om het bekroonde 
innovatieve en ergonomische design. Niet voor niets vertrouwen vakmensen uit de 
hele wereld blindelings op het gereedschap met daarop het vertrouwde beeldmerk 
van Bahco. Want daarmee heb je écht iets goeds in handen.

SNA Europa is het bedrijf achter het wereldmerk Bahco. Wij streven ernaar de 
superieure eigenschappen van ons paradepaard Bahco te vertalen naar de manier 
waarop wij werken. Door ons, net als de gereedschappen van Bahco, voortdurend 
te blijven verbeteren en onze krachten en ervaringen slim in te zetten, kunnen we 
een oerdegelijk en compleet assortiment aanbieden.

Ons team met specialisten bouwt op meer dan 130 jaar ervaring. In die tijd hebben 
we een schat aan kennis opgedaan van alle markten waarin onze gereedschappen 
gebruikt worden. Dat doen we voor een belangrijk deel door te luisteren naar de 
gebruikers. We luisteren naar klanten die ons vertellen wat ze met ons gereedschap 
willen bereiken en nemen hun commentaar ter harte. Voor ons is het waardevolle 
informatie die ons helpt om ons gereedschap nóg beter te maken.

Veel gebruikers van Bahco-gereedschap zijn actief in de groene sector. Ze telen 
en oogsten fruit, bloemen, tuinplanten, verbouwen groente, werken in het bos, 
geven het landschap vorm en doen nog veel meer. Een heel diverse sector, maar 
de professionals hebben een belangrijke gemene deler: de collectieve behoefte 
aan hand- en gemotoriseerd gereedschap dat ze nooit in de steek laat en waarmee 
het veilig en prettig werken is. Wijnboeren, tuinders, boomkwekers, fruittelers en 
hoveniers over de hele wereld kiezen voor snoei- en snijgereedschap van Bahco. 
Professioneel en betrouwbaar elektrisch gereedschap met ijzersterke accu’s dat 
nauwelijks van ophouden weet.

Bahco-gereedschap is ontworpen vóór professionals en dóór professionals. 
Het is comfortabel, plezierig in gebruik en is ongekend duurzaam. Overal, van 
boomgaard tot wijngaard en van tuin tot bos, levert het hand- en elektrisch 
gereedschap van Bahco langdurige en ongeëvenaarde prestaties.

Voor het ontstaan van het merk Bahco moeten we terug in de tijd tot 1886. Johan Petter Johansson, een Zweeds ambachtsman, had voor zijn werk een stuk gereedschap 
nodig dat er nog niet was. Daarom maakte hij het zelf maar. De verstelbare waterpomptang die hij ontwikkelde, door de bedenker De IJzeren Hand genoemd, verving 
verschillende steeksleutels en paste op moeren en bouten van verschillende groottes. Johansson liet de veelzijdige tang patenteren. 

De Zweed was nog lang niet klaar met bedenken en ontwikkelen. Jaren later registreerde hij een patent voor het ontwerp van de eerste verstelbare sleutel. Dit was de 
eerste schets van de Engelse sleutel (een verstelbare moersleutel) die iedere vakman of -vrouw en serieuze thuisklusser in zijn of haar gereedschapskist heeft zitten. 

Sinds 1890 worden Johanssons vondsten onder de merknaam Bahco gefabriceerd en gedistribueerd. Zoals onze grondlegger voortdurend op zoek was naar vernieuwing 
en ontwikkeling, blijven onze ontwerpers en productie-experts dat ook doen. Zo is ook Bahco ERGO™ ontstaan. Gereedschapsstukken met het logo van Bahco ERGO™ 
erop, we hebben er intussen ruim 550 in ons assortiment, garanderen ergonomie en veiligheid. Ze beschermen de handen van professionals tegen overbelasting en letsel. 
Iedere dag streven onze ontwerpers en medewerkers uitmuntendheid na. Dat is onze missie.

Een merk met een trotse geschiedenis

Een bedrijf met wereldstatus

HET BEDRIJF ACHTER BAHCO
Zij aan zij met de sector

SNA Europe is onderdeel van Snap-on Incorporated; een toonaangevende pan-Europese ontwerper, producent en distributeur van hoogwaardige gereedschappen 
en apparatuur voor professioneel gebruik in verschillende sectoren. Ons moederbedrijf Snap-on Incorporated is opgericht in 1920, is actief in 130 landen en heeft 
momenteel meer dan 11.500 mensen in dienst.

SNA Europe is altijd op zoek naar verbetering. Daarvoor hebben we verschillende gereedschappen tot onze beschikking. We onderzoeken verschillende methodieken, werkculturen 
en analyseren ervaringen uit de praktijk. Tevens blijven we dicht bij die praktijk en houden we de lijnen met onze eindgebruikers zo kort mogelijk. We vinden het belangrijk 
om direct contact met de gebruikers van ons gereedschap te houden, zodat we optimaal op de hoogte blijven van behoeften en ontwikkelingen.

Waar we bij SNA Europe continu aan werken: 
• Het identificeren van veranderingen en industriële behoeftes om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die onze klanten écht een stap verder helpen;
• het herkennen van verschillende trends die gewaardeerd worden door eindgebruikers in kritieke gebieden zoals ecologie, ergonomie, productiviteit, nauwkeurigheid en veiligheid;
• het delen van kennis met onze klanten, door hun de tools aan te bieden waarmee ze beter, veiliger en prettiger kunnen werken.

“BAHCO: FABRIKANTEN VAN HANDGEREEDSCHAP SINDS 1886”

ONZE PRODUCTIELOCATIES
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OPDRACHT:
Productiviteit, winstgevendheid en  
kwalitatieve prestaties

MILIEU:
Duurzaamheid van product 
en innovatie

GEBRUIKER:
Veiligheid, plezier, de trots en het gevoel 
dat goed gereedschap biedt

ERGO™
WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR ERGO™-GEREEDSCHAP?

ERGONOMIE: DE SLEUTEL TOT BETER, VEILIGER GEREEDSCHAP IS WERKEN MET ERGO™

BAHCO ERGO™ IS VOORAL GERICHT OP:

HANDMEETGELEIDER
Vind de best passende snoeischaar

VORM VAN DE HANDGREPEN 
Biedt comfort

KEUZE VAN DE VEER
Past de snoeischaar aan op de 
kracht van de hand

ELASTOMEERCOATING 
OP DE BOVENSTE 
HANDGREEP 
Helpt bij gelijkmatige spreiding 
van de druk

BAHCO ERGO™: LETTERLIJK MEER GRIP OP UW PRESTATIES DANKZIJ EEN BEKROOND ONTWERP

De naam ERGO™ is afgeleid van ergonomie: de wetenschap van de mens in relatie tot zijn omgeving. Ergonomie 
zorgt voor veiligheid en gezondheid van werknemers. En vanuit die filosofie is Bahco ERGO™ ontworpen. 
Ergonomisch gereedschap zorgt voor betere prestaties, omdat het perfect in de hand ligt; het is een verlengstuk van 
uzelf. Het is zo ontworpen, dat u minder kracht hoeft uit te oefenen. Daardoor worden de handspieren minder 
belast en raakt u minder snel vermoeid. Met het gereedschap van ERGO™ houdt u meer grip op uw werk.  

TOPPRESTATIES MET TOPGEREEDSCHAP 

Om topprestaties te kunnen leveren, heeft een vakman of vakvrouw materiaal van superieure kwaliteit nodig. 
Slecht gereedschap heeft niet alleen gevolgen voor het eindresultaat, maar kan ook leiden tot pijnlijke spieren 
en bot- of gewrichtsproblemen. Met Bahco ERGO™-gereedschap heeft u weinig kans op deze ongewenste 
aandoeningen. Topkwaliteit waarmee u prestaties van de bovenste plank levert!

PASSIE VOOR GEREEDSCHAP

Iedereen binnen de Bahco-familie heeft een passie voor gereedschap en voor de werkzaamheden waarvoor dat 
gereedschap wordt ingezet. Omdat we uit ervaring weten dat goed materiaal een wereld van verschil maakt. 
Daarom blijven we continu zoeken naar manieren om ons gereedschap nóg beter te maken. Bahco ERGO™-
gereedschap is de logische keuze voor professionals die, net als wij, weten dat alleen het beste goed genoeg is.

 52 %
van de arbeidsgerelateerde 
gezondheidsproblemen is toe 
te schrijven aan aandoeningen 
gerelateerd aan het 
bewegingsapparaat.

Bron: Eurostat, LFS 

Bahco ERGO™-gereedschap is ontworpen met 
de gebruiker als uitgangspunt. Welk onderdeel 
van de Bahco Ergo™-lijn u ook gebruikt, het ligt 
perfect in de hand en reageert op elke beweging.  
Bahco ERGO™-gereedschap beschermt de 42 
handspieren die u nodig heeft voor een veilige 
greep en voorkomt daarmee aandoeningen en 
ongemakken. Bahco ERGO™ maakt veeleisend 
werk veiliger en lichter. Met Bahco ERGO™-
gereedschap heeft u méér in handen.

INNOVATIE, ONTWERP 
& MATERIALEN 
KOMEN SAMEN
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15 mm
½”

15 mm
½”

20 mm
¾”

20 mm
¾”

1

3

2

4

BA

PX nº1 nº2 nº3 

PX-S Vaste handgreep, klein PX-S1 PX-S2

PX-M Vaste handgreep, medium PX-M1 PX-M2 PX-M3

PX-M-L Vaste handgreep, medium – linkshandig PX-M2-L

PX-L Vaste handgreep, groot PX-L2 PX-L3

PXR nº1 nº2 nº3

PXR-S Rolgreep, klein PXR-S1 PXR-S2

PXR-M Rolgreep, medium PXR-M1 PXR-M2 PXR-M3

PXR-M-L Rolgreep, medium – linkshandig PXR-M2-L 

PXR-L Rolgreep, groot PXR-L2

SNOEISCHAREN

KENMERKEN VOORDELEN
• Verticale en horizontale hoeken
• Vorm van de handgrepen
• Elastomeercoating op de bovenste handgreep
• Keuze van de snijkop
• Keuze van de veer
• Handmeetsysteem

• Houdt uw pols in een neutrale positie
• Biedt comfort
• Helpt bij gelijkmatige spreiding van de druk
• Biedt voor elk karwei de juiste snijkop
• Past de snoeischaar aan de kracht van uw hand aan
• Helpt bij het vinden van de juiste snoeischaar

ERGONOMISCHE SNOEISCHAREN

WAT MAAKT DE PX EN DE PXR ERGONOMISCH?

VERTICALE HOEK
Vergeleken met een 

traditionele snoeischaar compenseert 
de neerwaartse hoek van de PX en PXR het 

buigen van de pols zodat uw hand in een neutrale 
positie blijft, wat de kans op het ontwikkelen van 

carpaletunnelsyndroom aanzienlijk verkleint.

ZIJWAARTSE HOEK
Anders dan bij de traditionele snoeischaar compenseert 
de overhelling naar links (voorrechtshandige modellen) 

van de PX en de PXR de buiging van uw pols zodat 
uw hand in een neutrale positie blijft. Hierdoor kunt 

u beter kracht uitoefenen op de handgrepen en 
voorkomt u  MSD (spier-pees-botletsels).

Max. takdikte

Max. takdikte

Max. takdikte

Max. takdikte

30 mm
1¼”

Max. takdikte

30 mm
1¼”

Max. takdikte

De PX en PRX ergonomische snoeischaren zijn volledig modulair. Het biedt niet alleen de mogelijkheid om de handgreep te kiezen die past bij de grootte van uw hand, 
maar tevens de afmetingen van de snijkop. Zo krijgt u de juiste snijcapaciteit voor elk karwei.

Heavy Duty Lichtgewicht Reserveonderdelen Fijne 
vertanding

Medium 
vertanding

Grove 
vertanding

Linkshandig Rechtshandig Incidenteel 
gebruik

Frequent 
gebruik

Intensief 
gebruik

GEBRUIKTE SYMBOLEN

SLICING CUT (voor alle Bahco Pradines®-snijkoppen met Bypass)

DE SLEUTEL TOT TOPPRESTATIES
DE VIER VOORDELEN VAN 
DE SLICING CUT VAN BAHCO
• Minder snijkracht nodig
• Een mooie snede zonder schade aan de planten
• Minder slijtage en een langere levensduur  

van het blad
• Minder defect gereedschap

WAAROM HET WERKT 
Stelt u zich eens voor dat u een brood snijdt. Het doet er niet 
toe hoe scherp het mes is. Als u het brood probeert te snijden 
zonder het mes heen en weer te bewegen, dan zal het brood 
samendrukken en wordt het moeilijker te snijden. Daardoor 
moet u weer harder drukken en is het brood uiteindelijk niet 
meer te redden. Brood en levend hout zijn vergelijkbaar in 
het opzicht dat beide efficiënter gesneden kunnen worden 
als aan de neerwaartse druk een glijdende beweging 
wordt toegevoegd.

BLADTECHNOLOGIE
Er zijn twee soorten snijkoppen: BYPASS en AAMBEELD. Hoewel u met beide koppen de meeste soorten hout kunt knippen, heeft elk ontwerp bepaalde kenmerken waardoor het 
beter geschikt is voor een bepaald doel.

BYPASS: VOOR HET KNIPPEN VAN 
LEVENDE TAKKEN EN VERS HOUT.

AAMBEELD: VOOR HET KNIPPEN VAN 
RIJP EN DROOG HOUT.

Net als het blad drukt ook het
contrames in het hout

Het houtafval is wellicht
beschadigd

Maar de snede zelf 
is schoon en vlak.

Als het smalle mes door het hout 
gedrukt wordt,

Ondersteunt het brede “aambeeld” de tak 
en spreidt het de belasting.

Tot de snede voltooid is.

ER WORDEN VIER AFZONDERLIJKE 
SLIJPBEWERKINGEN UITGEVOERD (TEKENING A)
1 -  Bij de eerste schuine rand loopt het snijgedeelte van het blad toe  

in een punt
2 -  Aan de holle zijde bevindt zich een ondiepe holte in het binnenvlak van 

het blad
3 - Bij de tweede schuine rand is de rand geschaafd in een vlijmscherpe punt
4 - Aan de achterzijde is een extra hoonhoek geslepen in de binnenrand

MINDER WRIJVING EN VASTPLAKKEN (TEKENING B)
Door het holle binnenvlak raakt het blad het contrablad alleen op het punt
van knippen. Dat vermindert de wrijving en de kans op vastplakken en 
verhoogt de prestaties van het gereedschap.

DE SNIJRAND

Dashboard van Comfort

HOE HET WERKT 
Door de scherpe opwaartse curve van het blad “glijdt” de voornaamste snijrand terwijl 
deze in het hout dringt. De excentrische draaipuntbout verdubbelt deze glijbeweging, 
waardoor de lengte van het blad dat voor het knippen wordt gebruikt, toeneemt.
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Meet de breedte van de 
hand van de wijsvinger tot 

het einde van de palm  
om de breedte van de hand 

te bepalen

Meet de afstand van de vingertop tot aan 
pols om de lengte van de hand te bepalen

HANDMEETHULP VOOR PX- EN  
PXR ERGOTM-SNOEISCHAREN 
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PX

 
PX-S1 S 1 15 mm 308 

PX-S2 S 2 20 mm 296 

PX-M1 M 1 15 mm 322 

PX-M2 M 2 20 mm 319 

PX-M2-L* M 2 20 mm 319 

PX-M3 M 3 30 mm 347 

PX-L2 L 2 20 mm 331

PX-L3 L 3 30 mm 470 

PXR

 
PXR-S1 S 1 15 mm 366 

PXR-S2 S 2 20 mm 377 

PXR-M1 M 1 15 mm 284 

PXR-M2 M 2 20 mm 394 

PXR-M2-L* M 2 20 mm 394 

PXR-M3 M 3 30 mm 407 

PXR-L1 L 1 15 mm 382 

PXR-L2 L 2 20 mm 395 

Aanbeveling Snijknop Linkshandig Heavy Duty Lightweight Dashboard van Comfort Reserveon-
derdelen

*** Bijzonder aanbevolen
** Aanbevolen
* Acceptabel

15 mm
1/2”

20 mm
3/4”

25 mm
1”

30 mm
1 1/4”

Druiventeelt
PX-ERGO PX-S  (gamma)

***PX-M (gamma)

PX-L (gamma)

PXR-ERGO PX-S  (gamma)

***PX-M (gamma)

PX-L (gamma)

P1 P1-20 **P1-23

P108 P108-20-F

*P108-23-F

P110 P110-20-F *P110-23-F

P121 P121-18-F

*P121-20-F

P121-23-F

P126 P126-19-F *P126-22-F

Fruitteelt
P1 P1-20 ***P1-23

P110 P110-20-F ***P110-23-F

PX-ERGO PX-S  (gamma)

**PX-M (gamma)

PX-L (gamma)

PXR-ERGO PX-S  (gamma)

**PX-M (gamma)

PX-L (gamma)

P108 P108-20-F **P108-23-F

P39 P39-22 *
P138 P108-20-F *P108-23-F

Hovenierswerk
P1 P1-20 ***P1-23
P110 P110-20-F **P110-23-F

P3 P3-20-F **P3-23-F

P5 P5-20-F **P5-23-F

P108 P108-20-F *P108-23-F

P121 P121-18-F

*P121-20-F

P121-23-F

P126 P126-19-F *P126-22-F

* Linkshandig * Linkshandig

ERGO™ BYPASS-SNOEISCHAREN MET VASTE HANDGREPEN

• Maximaal comfort met minimale inspanning, dankzij het ergonomische ontwerp
• Minder vermoeidheid en ongemak dankzij de helling van de snijkop
• Meer comfort dankzij de met elastomeer gecoate handgrepen met vloeiende lijnen
• Minder wrijving en kleven door de holle binnenkant van het blad
• Het mes blijft langer scherp dankzij de verschillende slijpbewerkingen

ERGO™ BYPASS-SNOEISCHAREN MET ROLGREEP

• Maximaal comfort met minimale inspanning, dankzij het ergonomische ontwerp
• Minder vermoeidheid en ongemak door de helling van de snijkop en draaiende  

onderkant van greep
• Meer comfort dankzij de met elastomeer gecoate handgrepen met vloeiende lijnen
• Minder wrijving en kleven door de holle binnenkant van het blad
• Het mes blijft langer scherp dankzij de verschillende slijpbewerkingen

TOEPASSINGEN
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P138

 
L

P138-22-F 20 mm 220 mm 275 

P121

PG & PG-R

PG-01-F / PG-03-L

P126

 
L

P126-19-F 15 mm 190 mm 245 

P126-22-F 20 mm 220 mm 310 

 
L

P121-18-F 15 mm 180 mm 225 

P121-20-F 20 mm 200 mm 255 

P121-23-F 25 mm 230 mm 330 

 
L

PG-S1-F 15 mm 175 mm 160

PG-M2-F 20 mm 200 mm 182 

PG-L2-F 20 mm 210 mm 185 

PG-R-M2-F 20 mm 205 mm 264

 
L

PG-01-F 20 mm 200 mm 220

PG-03-L* 20 mm 200 mm 220

 
L

PG-12-F 20 mm 210 mm 165 

 
L

P64-20 12 mm 210 mm 175 

P64P1 P39

 
L

P3-20-F 20 mm 200 mm 375 

P3-23-F 25 mm 230 mm 440 

P5

 
L

P5-20-F 20 mm 210 mm 307 

P5-23-F 25 mm 230 mm 366 

P108

 
L

P108-20-F 20 mm 200 mm 305 

P108-23-F 25 mm 230 mm 375 

P110

 
L

P110-20-F 20 mm 200 mm 315 

P110-23-F 25 mm 230 mm 390 

* Linkshandig

• Comfortabele greep met thermische bescherming voor de handen, dankzij de 2-componentenhuls
• Goede toegankelijkheid van naar binnen groeiende takken in dichte begroeiing, dankzij het 

smalle tegenmes
• Zeer stevige, gesmede handgrepen
• Eénhandsvergrendeling
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

AAMBEELD-SNOEISCHAREN

• Gestanste stalen handgrepen
• Eenvoudig knippen van oud en droog hout, dankzij het gestanste mes met dubbele afschuining
• Aluminium aambeeld ondersteunt de tak en spreidt de druk, voor minder beschadiging aan 

de plant
• Eenvoudige vergrendelingsbeugel
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BYPASS-SNOEISCHAREN

ERGO SNOEISCHAAR

SNOEISCHAAR RECHTS-OF LINKSHANDIG

• Gestanste stalen handgrepen
• Langdurig scherp en schoon knippen met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Goede bereikbaarheid met de spitse punt
• Eenvoudige vergrendelingsbeugel

• Blad met xylaan®-coating voor bescherming tegen roest, voor minder frictie en een 
onderhoudsvrij gebruik

• Smalle snijkop voor meer toegankelijkheid
• De horizontale en verticale hoeken van de snijkop volgen de natuurlijke lijnen van de 

hand en van de onderarm
• Ergonomische handgrepen verkrijgbaar in 3 afmetingen (S,M,L) en 1 roterende 

Handgreep (R) voor comfort

• PG-01-F voor rechtshandig gebruik en PG-03-L voor linkshandig gebruik
• Keuze uit twee openingbreedtes: 12 en 20 mm.
• Blad met xylaan®-coating voor bescherming tegen roest
• Glasvezelversterkte kunststof handgrepen en een eenhands vergrendelmechanisme

BYPASS-SNOEISCHAREN

• Gestanste stalen handgrepen
• Langdurig scherp en schoon knippen met minder wrijving dankzij het speciale 

slijpproces
• Goede bereikbaarheid met de spitse punt
• Eenvoudige vergrendelingsbeugel

• Comfortabele composietgrepen
• Goede bereikbaarheid met de spitse punt
• Volledig geharde stalen bek met inkeping voor het knippen van ijzerdraad
• Eénhandsvergrendeling

• Lichtgewicht snoeischaren met handgrepen van composietmateriaal, geschikt voor het 
knippen van rozen

• Ontwikkeld voor de bloementeelt
• Speciale klem op het mes pakt de steel vast na het knippen, zodat de bloemen niet op 

de grond vallen
• P64-20-BULK12: display met 12 stuks
• Veer en stootdop verkrijgbaar als reserveonderdeel

PG-12-F
BYPASS-SNOEISCHAREN

ROZENPRESENTEERSCHAARBYPASS-SNOEISCHAREN AAMBEELD-SNOEISCHAREN

 
L

P1-20 20 mm 200 mm 225 

P1-23 30 mm 230 mm 255 

• Comfortabele composietgrepen
• Langdurig scherp en schoon knippen met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Eenvoudiger toegang door de schuine kop
• Eénhandsvergrendeling
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

 
L

P39-22 25 mm 220 mm 245 

• Robuuste en comfortabele fiberglas handgrepen
• Minder vermoeidheid en ongemak dankzij de neerwaartse hoek van de snijkop 
• Corrosiebestendig bladBetere toegang tot werk dankzij het puntvormige aambeeld
• Meer comfort en minder kans op polsletsel dankzij de schokdempende stootblokken
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

P3
BYPASS-SNOEISCHAREN

• Stevige, gesmede handgrepen
• Langdurig scherp en schoon knippen met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Grotere bek voor algemeen gebruik
• Eenvoudige vergrendelingsbeugel
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BYPASS-SNOEISCHARENBYPASS-SNOEISCHAREN

• Comfortabele handgrepen met zachte greep aan de bovenkant
• Langdurig scherp en schoon knippen met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Goede bereikbaarheid met de spitse punt
• Eénhandsvergrendeling
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BYPASS-SNOEISCHAREN

• Gestanste stalen handgrepen
• Langdurig scherp en schoon knippen met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Goede bereikbaarheid met de spitse punt
• Eenvoudige vergrendelingsbeugel
• Reserveonderdelen verkrijgbaar
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9210

 
L

l/min

9210 30 mm 255 mm 10 bar 80 l/min 700 

9

9210-1

9210-10

9210-11

9210-1060177

9210-1060238

9210-1230219

9210-1230235

9210-1320281

9210-1640142

9210-1690148

9210-1700118

9210-1710266

9210-1720100

9210-1730107

9210-1770106

9210-1830137

9210-20

18 9210-1590103

19 9210-1640141

20 9210-1230193

21 9210-1710265

22 9210-1330110

23 R318V

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2” R300P

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”, P1-20 R211P

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”, P1-23 R500P

PXR-M2-L, PX-M2-L R600P

P3-20-F, P5-20-F R112PG

P3-23-F, P5-23-F R122PG

P110-20-F, P108-20-F R114PG

P110-23-F, P108-23-F R124PG

P138-22-F R223P

P39-22 R224P

PX & PXR R900P

P1-20, P1-23 R239P

P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F, 
P5-20-F, P5-23-F, P108-20-F, P108-23-F R142P

P64-20 R141P

P39-22 R157H

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2” R303P

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”, P1-20 R403P

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”, P1-23 R503P

PXR-M2-L, PX-M2-L R603P

P110-20-F, P108-20-F R113PG

P110-23-F, P108-23-F R123PG

P138-22-F R221P

P39-22 R222P

PX & PXR, P64-20

PX & PXR

PX & PXR

P1-20-F, P1-23-F, P108-20-F, P108-23-F R1069P

P5-20-F, P5-23-F R1080P

P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F R1068

P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F R463P*

P138-22-F R438P*

P39-22 R439P

PX & PXR R904P

P1-20-F, P1-23-F R1601

P3-20-F, P3-23-F R341P

P5-20-F, P5-23-F R480P

P108-20-F, P108-23-F R478P

P110-20-F, P110-23-F R474P

PX & PXR R902P

PX & PXR, P64-20 R903P

PX & PXR R901P

PX & PXR nº1 Ø 15 mm - 1/2” R801P

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4” R802P

PX & PXR nº3 Ø 30 mm - 1 1/4” R803P

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4” R804P

PXR-S1, PXR-S2 RT821P

PXR-M1, PXR-M2, PXR-M3 RT822P

PXR-L2 RT823P

PXR-M2-L RT824P

PX-S1, PX-S2 R811P

PX-M1, PX-M2, PX-M3 R812P

PX-L2 , PX-L3 R813P

PX-M2-L R815P

PNEUMATISCHE SNOEISCHAREN

• Eenvoudig te gebruiken, lichtgewicht gereedschap met krachtige knipbeweging
• Speciaal vorstventiel beschermt de snoeischaar tegen het bevriezen van condenswater 

in het gereedschap
• Vereist een pneumatische koppeling (1/4”-mannetje) voor de luchtslang
• Reserveonderdelen verkrijgbaar 
• Schroefdraad vereist een 1/4” mannelijke koppeling voor de luchtslang
• Niet gebruiken met meer dan 10 bar persluchtdruk

RESERVEONDERDELEN VOOR 
PNEUMATISCHE SNOEISCHAREN

* alleen veer (zonder stootblok)

R905P* (zacht)

R906P* (medium)

R907P* (hard)

Mes + klinknagel

Messenset

Tegenmes

Schroef TCCE M6x20 UNI 5931

Zelftappende schroef TSP 2.2x6.5

Stofbeschermingsdop

Zuigerring

Handbeschermer

Terugslagveer

Zuiger

Koppelstaaf

Behuizing

Koperen huls

Stootdop

Klinknagel ø 6

Beschermingskap voorzijde

Set met afdichtringen

 Pen 2x14

Veer veiligheidsvergrendeling

0-ring 2162

Ventielbehuizing

Dop en afdichting OR2050

Bout
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P123

 
L

P123-19-BULK15 10 mm 190 mm 87 

P123-19-BULK30 10 mm 190 mm 87 

P123-19-BULK56 10 mm 190 mm 87 

P127

 
L

P127-19-BULK30 6 mm 170 mm 70 

P128

 
L

P128-19 6 mm 190 mm 85 

P128-19-BULK30 6 mm 190 mm 85 

P129

 
L

P129-19-BULK30 6 mm 190 mm 85 

P123-19

R1071
P127-19

P128-19

P129-19

P123-19

R1075-BULK50
P127-19

P128-19

P129-19

BLOEMEN- EN FRUITSCHAAR

• Lichtgewicht en comfortabel in het gebruik
• Schokabsorberende rubber stootdop met zelfopenende duwveer in de handgreep
• Smalle Bypass
• BULK15 & BULK30 worden geleverd met lichtgewicht foedraal Bulk 56 wordt geleverd 

zonder foedraal
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BLOEMEN- EN FRUITSCHAAR

• Lichtgewicht en comfortabel in het gebruik
• Schokabsorberende rubber stootdop met zelfopenende duwveer in de handgreep
• Kort recht mes met afgeronde punt
• Bulkverpakking van 30 stuks met lichtgewicht foedraal
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BLOEMEN- EN FRUITSCHAAR

• Lichtgewicht en comfortabel in het gebruik
• Schokabsorberende rubber stootdop met zelfopenende duwveer in de handgreep
• Lange, smalle en rechte messen
• Bulkverpakking van 30 stuks met lichtgewicht foedraal P128-19 geleverd op kaart, 

zonder foedraal
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BLOEMEN- EN FRUITSCHAAR

• Lichtgewicht en comfortabel in het gebruik
• Schokabsorberende rubber stootdop met zelfopenende duwveer in de handgreep
• Lange, smalle en gebogen (11°) messen
• Bulkverpakking van 30 stuks met lichtgewicht foedraal
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

RESERVEONDERDELEN VOOR BLOEMEN- EN FRUITSCHAREN

BLOEMEN- EN FRUITSCHAREN

SNIJKOPPEN IN VIER STIJLEN

De handige en lichtgewicht bloemen- en fruitscharen van Bahco voldoen aan de behoeften van verschillende eindgebruikers en hun desbetreffende toepassingen. 
De scharen hebben comfortabele handgrepen en zijn gemaakt van met glasvezel versterkt materiaal. Ze worden geleverd met een lichtgewicht kunststof foedraal ter 
voorkoming van letsel en verlies van de schaar.*

P123 
Lange, smalle Bypass

P127
Korte bladen, afgerond aan de punt  
voor extra veiligheid, beperkte opening

P128
Lange, smalle en rechte bladen, 
brede opening

P129  
Lange, smalle bladen in een hoek van 11° 
voor betere bereikbaarheid van verborgen 
stelen

Schokdempende rubberen 
buffer met duwveer

Sterke, comfortabele 
handgrepen

Sluitbeugel

Gat voor draagkoord

* Lichtgewicht kunststof 
houder ter voorkoming 
van letsel en verlies van 
de schaar. 
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Type takkenschaar Aanbevolen gebruik Snijknop Type snijkop Max. takdikte Heavy 
Duty

Light- 
weight Dashboard van Comfort Reserveonderdelen

*** Bijzonder aanbevolen
**  Aanbevolen
*   Acceptabel

P114
Style

P116
Style

P160
Style

P173
Style

25-30 
mm

30-35 
mm

35-40 
mm

40-45 
mm

45-50 
mm

1“
1 1/4“

1 1/4“  
1 3/8“

1 3/8“ 
1 1/2“

1 1/2“ 
1 3/4“

1 3/4“ 
2“

Wijnbouw

P114 (gamma) ***
P116 (gamma) ***
P16 (gamma) **

Fruitteelt

P116 (gamma) ***
P160 (gamma) ***
P173-SL-85 **
P16 (gamma) **
P114 (gamma) *
P280-SL-80 *

Hovenierswerk

P19-80-F ***
P173-SL-85 ***
P280-SL-80 ***
P160 (gamma) **
P16 (gamma) **

Bosbouw

P19-80-F ***
P173-SL-85 ***
P280-SL-80 **

Tuinbouw

PG-18 (gamma) ***
PG-19-F ***
P130 ***
P140 **

TOEPASSINGEN

Type P160
• Smal blad in combinatie met een diep 

gehoekt, dun contrablad
• Goed uitgebalanceerde takkenscharen voor 

snoeiwerk boven schouderhoogte

Type P173
• Sterk blad met antiwrijvingscoating 

(Xylan®), verwisselbaar aambeeld
• Hefboomwerking ter vergemakkelijking van 

het snoeien van rijp en droog hout
• Stelbout verlengt de levensduur van het 

aambeeld

EVOLVING BEVEL P116-SL
De techniek van de Evolving Bevel is de meest recente verbetering van 
de glijdende snede. Een uniek slijpprofiel van het blad versterkt de 
glijbeweging en vergemakkelijkt het binnendringen in het hout, 
vooral aan het begin van de snede. Dat geeft de gebruiker en 
gevoel van gemak, snelheid en efficiëntie bij het snoeien. De 
Evolving Bevel technologie is exclusief ontwikkeld voor Bahco 
Pradines en wordt toegepast in de P116-SL serie takkenscharen.

HEFBOOMSYSTEEM OP DE TAKKENSCHAREN P173 EN P280
De hefboom zorgt ervoor dat de bek verder 
geopend kan worden, zonder de armen 
te overstrekken. Dit zorgt ervoor dat u 
comfortabeler kunt werken, met minder
inspanning hetzelfde effect.

Type P114
• Smalle snijkop voor snoeien in  

beperkte ruimten

Type P116 (P116, P19, P16)
• Groot, sterk gebogen blad met een diep 

gehoekt contrablad
• Ontworpen voor snoeiwerk onder 

heuphoogte en laag bij de grond

VERSCHILLENDE SNIJKOPPEN VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

SPECIALE KENMERKEN

TAKKENSCHAREN

Comfortabele, gladde zwarte 
handgrepen

Zachte schokabsorberende bumpers 
voor een optimaal comfort

Vergrendelingsysteem 
met centrale bout voor 
een veilige bevestiging

Lichtgewicht, en toch extreem 
sterke aluminium handgrepen 
(verkrijgbaar in verschillende 

lengtes)

2 3 4

STELBOUT OP DE TAKKENSCHAAR P173
Het snoeien van hard hout vereist vaak grote kracht. Na verloop van tijd zorgt dit ervoor dat er een spleet ontstaat tussen het mes en het aambeeld. Dit 
kan eenvoudig gecorrigeerd worden door de bout naar de volgende stand te verplaatsen. Het resultaat is een aambeeld die tot 4 keer langer meegaat en 
een schonere snede.

2 2 3 3 4
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P173-SL

 
L

P173-SL-85 45 mm 850 mm 1265 

P280-SL

 
L

P280-SL-80 55 mm 800 mm 1318 

P160-SL 

P114-SL

 
L

P114-SL-40 30 mm 400 mm 630 

P114-SL-50 30 mm 500 mm 682 

P114-SL-60 30 mm 600 mm 826 

P116-SL

 
L

P116-SL-40 35 mm 400 mm 687 

P116-SL-50 35 mm 500 mm 735 

P116-SL-60 35 mm 600 mm 879 

P116-SL-70 35 mm 700 mm 964 

P19

 
L

P19-80-F 50 mm 800 mm 1790

SUPERLICHTE AAMBEELD-TAKKENSCHAAR MET HEFBOOMWERKING

• Lichtgewicht, lange en sterke aluminium handgrepen voor een groot bereik bij het 
knippen boven uw hoofd

• Eenvoudig knippen met 40% meer kracht dankzij het hefboommechanisme 
• Langere levensduur van het aambeeld dankzij de stelbout
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

SUPERLICHTE BYPASS-TAKKENSCHAAR MET HEFBOOMWERKING

• Lichtgewicht, lange en sterke aluminium handgrepen voor een groot bereik bij het knippen 
boven uw hoofd

• Eenvoudig knippen met 40% meer kracht dankzij het hefboommechanisme
• Sterk anti-wrijvingsmes met Xylan®-coating die makkelijker in hout tot 55 mm dik dringt

SUPERLICHTE BYPASS-TAKKENSCHAAR

• Lichtgewicht en sterk, met korte tot middellange handgrepen voor knippen op korte afstand
• Minder vermoeidheid dankzij het uitgebalanceerde ontwerp
• Makkelijk toegang tot beperkte ruimte met de spitse bek
• Zachte schokabsorberende bumpers voor minder vermoeidheid
• Centrale moervergrendeling voorkomt dat het blad losraakt
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

SUPERLICHTE BYPASS-TAKKENSCHAAR

• Extreem sterke, drukbestendige, maar toch zeer lichte en comfortabele aluminium handgrepen
• Minder vermoeidheid dankzij het uitgebalanceerde ontwerp
• Eenvoudiger knippen van hard hout dankzij de dubbele, verlopende afschuining
• Zachte schokabsorberende bumpers voor minder vermoeidheid
• Centrale moervergrendeling voorkomt dat het blad losraakt
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

SUPERLIGHT BYPASS TAJJENSCHAAR

 
L

P160-SL-60 45 mm 600 mm 960 

P160-SL-75 45 mm 750 mm 1090 

P160-SL-90 45 mm 900 mm 1160 

• Lichtgewicht, lange en sterke aluminium handgrepen voor een groot bereik bij knippen 
boven uw hoofd

• Minder vermoeidheid dankzij het uitgebalanceerde ontwerp
• Makkelijk toegang tot beperkte ruimte met de spitse bek
• Zachte schokabsorberende bumpers voor minder vermoeidheid
• Centrale moervergrendeling voorkomt dat het blad losraakt
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

BYPASS-TAKKENSCHAAR

• Zware Bypass-takkenschaar voor het knippen van erg dikke en stevige takken van 
volgroeide bomen en klimplanten

• Groot bereik, ook bij werken boven het hoofd
• Snijkop met volledig gehard blad voor een krachtige en schone snede
• Bijzonder comfortabel in het gebruik dankzij de geïntegreerde schokdempende rubber 

bumper tussen de handgrepen
• Makkelijk te hanteren aluminium buizen als handgreep
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P116-SL-40, P114-SL-40 R430V

P116-SL-50, P116-SL-60, P114-SL-50, P114-SL-60 R440V

P116-SL-70 R444V

P160-SL-60, P19-80-F, P16-40, P16-40W, P16-50-F, P16-60-F R515VS

P160-SL-75, P160-SL-90, P280-SL-80 R516V

P116-SL & P114-SL R415V

P16-40, P16-40W, P16-50-F, P16-60-F R615V

P173-SL-85 R776V

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R660V

P19-80-F R519V

P280-SL-80 R775V

P116-SL & P114-SL, P16-50-F, P16-60-F R901P

P173-SL-85 R472H

P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70 R16V

P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60 R115V

P16-40, P16-50-F, P16-60-F R116V

P16-40W R116VP

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R160A

P19-80-F R119V

P280-SL-80 R185V

P173-SL-85 R373A

P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70 R216SL

P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60 R214SL

P16-40, P16-50-F, P16-60-F, P16-40W R716VCB

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R260A

P19-80-F R619V

P173-SL-85 R376H

P116-SL & P114-SL R166V

P16-40, P16-50-F, P16-60-F R143PVCB

P16-40W R143PV

P173-SL-85 R328V

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R144PV

P19-80-F R318V

P280-SL-80 R335V

AAMBEELDBYPASS

RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAREN

PG-18

PG-19 P130/140

 
L

PG-18-45-F 40 mm 460 mm 680

PG-18-60-F 40 mm 650 mm 825

 
L

PG-19-F 40 mm 700-900 mm 1135

 
L

P130-F 35 mm 450 mm 775

P140-F 40 mm 660 mm 1060

TAKKENSCHAAR 

TELESCOPISCHE TAKKENSCHAAR TAKKENSCHAAR ALGEMEEN GEBRUIK

• Blad met Xylan®-coating voor makkelijk knippen en extra roestbescherming
• Voor het snoeien van hagen en struiken in tuinen
• Aluminium handvatten met comfortabele tweecomponenten handgrepen en 

geïntegreerde buffers
• Leverbaar in twee lengtes

• Blad met Xylan®-coating voor makkelijk knippen en extra roestbescherming
• Voor het knippen van levende takken en groen hout
• Superlichte bypass takkenschaar met telescoopstelen voor het snoeien van hoge takken: 

uittrekbaar van 70 tot 90 cm
• Speciaal vergrendelsysteem vergrendelt door slechts in één richting te draaien
• Tweecomponenten handgreep

• Voor het snoeien van hagen en struiken in tuinen
• Gebogen blad voor gemakkelijk afsnijden
• Robuuste stalen handgrepen met geïntegreerde buffers
• Leverbaar in twee lengtes

P16

 
L

P16-40 30 mm 400 mm 790

P16-50-F 30 mm 500 mm 935 

P16-60-F 30 mm 600 mm 1025 

BYPASS-TAKKENSCHAAR

• Stevige, stalen handgrepen
• Snelle en krachtige glijdende snede met het sterk gebogen blad
• Rubber stootdoppen voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

P16-40W

 
L

P16-40W 30 mm 400 mm 850

BYPASS-TAKKENSCHAAR

• Stevige, stalen handgrepen
• Snelle en krachtige glijdende snede met het sterk gebogen blad
• Rubber stootdoppen voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Reserveonderdelen verkrijgbaar
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P51-SL

 
L

P54-SL-20 500 mm 18 cm 742 

P54-SL-25 550 mm 22.5 cm 813 

 
L

P54H-SL-20 600 mm 18 cm 787 

P54H-SL-25 650 mm 22.5 cm 871 

P51H-SL

P51

P54-SL P54H-SL

P51-SL, P51H-SL, P54-SL, 
P54H-SL, P51-F, P74, P75 R146VC

P51-F R515VS

P51H-SL R516V

P54-SL R440V

P51-SL, P54H-SL R444V

Type Heggenschaar Aanbeveling Snijknop “Heavy Duty” Lightweight Dashboard van Comfort Reserveonderdelen
*** Bijzonder aanbevolen
** Aanbevolen
* Acceptabel

Rechte 
schaarbladen

Smalle 
schaarbladen

Gekartelde 
schaarbladen

Wijnbouw
P54-SL-20 **
P54-SL-25 **
P54H-SL-20 **
P54H-SL-25 **

Hovenierswerk
P51-SL ***
P51H-SL **
P54-SL-20 **
P54-SL-25 **
P54H-SL-20 *
P54H-SL-25 *
P51-F *

 
L

P51-F 570 mm 25 cm 1085

 
L

P51-SL 570 mm 25 cm 990 
 

L

P51H-SL 730 mm 25 cm 1076 

SUPERLICHTE HEGGENSCHAREN

• Extreem sterke, drukbestendige, maar toch zeer lichte en comfortabele aluminium handgrepen
• Eenvoudig knippen van dikkere (10 mm) scheuten met het gekartelde deel van het blad
• Volledig geharde, zeer scherpe en nauwkeurig geslepen bladen voor een constante, scherpe snede
• Vergrendeling in centrale bout houdt schaarbladen perfect uitgelijnd
• Rubber bumpers voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

SUPERLICHTE HEGGENSCHAREN

• Comfortabele, lichtgewicht, extra lange drukbestendige aluminium handgrepen
• Eenvoudig knippen van dikkere (10 mm) scheuten met het gekartelde deel van het blad
• Volledig geharde, zeer scherpe en nauwkeurig geslepen bladen voor een constante,  

scherpe snede
• Vergrendeling in centrale bout houdt schaarbladen perfect uitgelijnd
• Rubber bumpers voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

HEGGENSCHAREN

• Comfortabele, stevige stalen handgreep
• Eenvoudig knippen van dikkere (10 mm) scheuten met het gekartelde deel van het blad
• Volledig geharde, zeer scherpe en nauwkeurig geslepen bladen voor een constante, 

scherpe snede
• Vergrendeling in centrale bout houdt schaarbladen perfect uitgelijnd
• Rubber bumpers voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Reserveonderdelen available

SUPERLICHTE HEGGENSCHAREN

• Extreem sterke, drukbestendige, maar toch zeer lichte en comfortabele aluminium handgrepen
• Scherp bijknippen van bladeren en jonge scheuten met de smalle bladen met vlakke rand
• Volledig geharde, zeer scherpe en nauwkeurig geslepen bladen voor een constante,  

scherpe snede
• Rubber bumpers voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Compact en geknikt, voor vormsnoei en leibomen
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

SUPERLICHTE HEGGENSCHAREN

• Extreem sterke, drukbestendige, maar toch zeer lichte en comfortabele aluminium handgrepen
• Scherp bijknippen van bladeren en jonge scheuten met de smalle bladen met vlakke rand
• Volledig geharde, zeer scherpe en nauwkeurig geslepen bladen voor een constante, 
• scherpe snede
• Rubber bumpers voor minder vermoeidheid en groter comfort
• Langere handgrepen voor beter bereik tijdens vormsnoei
• Reserveonderdelen verkrijgbaar

RESERVEONDERDELEN VOOR HEGGENSCHAREN

HEGGENSCHAREN
TWEE HOOFDTYPES SCHAARBLADEN

Grote (rechte) bladen met gedeeltelijk gekartelde randen voor het 
snoeien van heggen met dikkere twijgen

Smalle bladen met vlakke randen voor het bijknippen van bladeren en 
jonge scheuten, zeer scherpe snede

Comfortabele, gladde zwarte handgrepen

Vergrendelsysteem met
centrale bout houdt bladen
perfect op hun plaats

Volledig geharde bladen voor 
meer duurzaamheid

Zachte, schokdempende
bumpers voor maximaal comfort.

Extreem sterke, drukbestendige maar 
toch zeer lichte aluminium handgrepen

Kartelrand voor het 
snoeien van dikkere 

twijgen tot 10 mm

Zeer scherpe, nauwkeurig 
geslepen bladen voor een 
constante, scherpe snede

TOEPASSINGEN
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P57

PG-57 PG-56

P57W

P59-25

 
L

P57-25-F 540 mm 230 mm 1020 

 
L

PG-57-F 800-1050 mm 200 mm 1345
 

L

PG-56-F 540 mm 230 mm 850

 
L

P57-25-W 540 mm 230 mm 1020

 
L

P59-25-F 250 mm 210 mm 1030

HEGGENSCHAREN

TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR SUPERLICHTE HEGGENSCHAAR

HEGGENSCHAREN GEGOLFD BLAD

UNIVERSELE HEGGENSCHAREN

• Traditionele heggenscharen met comfortabele houten handgrepen
• Recht blad met gedeeltelijke kartelrand voor het knippen van maximaal 10 mm 

[3/8”]dikke takken
• Reservedelen beschikbaar

• Superlichte heggenschaar met telescoopstelen: uittrekbaar van 80 tot 105 cm
• Speciaal vergrendelsysteem vergrendelt door slechts in één richting te draaien
• Comfortabele grepen bestaande uit twee materialen

• Superlichte heggenschaar voor het knippen van alle soorten heggen
• Comfortabele grepen bestaande uit twee materialen

• Traditionele heggenscharen met comfortabele houten handgrepen
• Scharen met gegolfde bladen voorkomen dat twijgen langs het blad afglijden 

tijdens het knippen; dit garandeert een gelijkmatige afwerking van de heg
• Reservedelen beschikbaar

• Universele heggenscharen met robuuste stalen handgrepen
• Voor het regelmatig knippen van heggen in tuinen
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ASP-1850G

ASP-1850

 
L

ASP-1850 1870 mm 718 
 

L

ASP-1850G 1870 mm 795 

ASP-1850ASP-1850G

36
0 m

m 33
0 m

m

39
0 m

m 36
0 m

m

45
0 m

m

“STERK, LICHTGEWICHT EN VERSTELBAAR, VOOR VEILIGER EN MAKKELIJKER WERK”

De individuele stelen kunnen aan elkaar gekoppeld worden met een praktische en veilige schroefkoppeling. Ideaal voor veilig werken vanaf de grond, 
zonder ladder of werken boven uw macht.  

SNOEIEN OP HOOGTE

“STERK, LICHTGEWICHT EN VERSTELBAAR, VOOR VEILIGER EN MAKKELIJKER WERKEN - 100% MODULAIR”

Bij het werken op hoogte is de veiligheid van de werknemers de eerste prioriteit, evenals die van omstanders en het materieel. Het is tevens zaak de boom te 
beschermen en richtlijnen na te leven waarmee voldaan wordt aan milieu- en preventiemaatregelen. Bahco zorgt voor eenvoudiger en veiliger snoeien op hoogte, met een 
flexibel en modulair systeem.

BOOMVERZORGING MET TOUW EN KLIMGORDELVOOR VEILIG SNOEIEN VANAF DE GROND

VERLENGSTELEN

Verstevigde einddop om de stok te beschermen als 
deze abusievelijk op de grond valt Goed uitgebalanceerde, lichtgewicht aluminiumsteel, 

eenvoudig te hanteren dankzij de ronde vorm

Gepatenteerde snelkoppeling 
voor rupsenscharen of snoeizagen

Zachte PVC-coating anti-slipgreep, voor meer comfort

• Veiliger snoeien op hoogte met deze lichtgewicht aluminium verlengsteel
• Met name geschikt voor het snoeien op hoogte, terwijl u zelf op de grond staat
• Verlengstok die past op de basisstok ASP-1850G
• Kan verder verlengd worden, door een extra ASP-1850 verlengsteel te koppelen
• Bevestiging van BAHCO snoeizagen ASP-AS-C33-JT-F, ASP-AS-C36-JT-M, ASP-AS-

C39-JT-C en ASP-AS-C45-JT-C mogelijk
• Bahco-rupsenscharen P34-37 en P34-27A-F kunnen bevestigd worden met de 

rupsenschaaradapter

• Veiliger snoeien op hoogte met deze lichtgewicht aluminium verlengsteel
• Met name geschikt voor het snoeien op hoogte, terwijl u zelf op de grond staat
• Onderste segment deels gecoat voor een goede grip en controle
• Verstevigde einddop om schade als gevolg van abusievelijk stoten te verminderen
• Kan verlengd worden met 1 of 2 verlengstelen ASP-1850 tot de gewenste hoogte
• Bevestiging van BAHCO snoeizagen ASP-AS-C33-JT-F, ASP-AS-C36-JT-M, ASP-AS-

C39-JT-C en ASP-AS-C45-JT-C mogelijk
• Bahco-rupsenscharen P34-37 en P34-27A-F kunnen bevestigd worden met de 

rupsenschaaradapter

ALUMINIUM VERLENGSTEELALUMINIUM VERLENGSTEEL - BASISDEEL

Aanbevolen voor 
gebruik met 
verlengstelen

Aanbevolen voor 
gebruik met korte 
verlengsteel

GEBRUIK ALUMINIUM VERLENGSTELEN 
NOOIT OP EEN AFSTAND VAN MINDER DAN 
15 METER VAN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN.
HET NIET NALEVEN VAN DEZE 
WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG 
LETSEL OF OVERLIJDEN ALS GEVOLG VAN 
ELEKTROCUTIE.

tot
 70

00
 m

m 
tot

  5
20

0 m
m 

Ve
rst

elb
aa

r v
an

 11
00

 m
m 

– 2
10

0 m
m

tot
  3

40
0 m

m 



32 33

SNOEIENSN
OE

IE
N

cm

2 4 8 12 16 +

ATP-110-210

 
L L

ATP-110-210 1080 mm 633/64 in 980 

ASP-AS-HOOK 

 
ASP-AS-HOOK 8337582 4 328 

Blad   TPI

33-F 7.0

36-M 6.2

39-C 5.4

45-C 5.4

AANBEVOLEN GEBRUIK PER TYPE VERTANDING

FOEDRAAL MEEGELEVERD MET ASP-SNOEIZAGEN

KORTE LICHTGEWICHT ALUMINIUM TELESCOPISCHE VERLENGSTEEL

• Veiliger snoeien op hoogte met deze korte lichtgewicht aluminium verlengsteel
• Bijzonder geschikt voor het gebruik in bomen
• BAHCO-snoeizagen ASP-AS-C33-JT-F en ASP-AS-C36-JT-M kunnen bevestigd worden
• Past op Bahco ASP-AS-HOOK voor boomverzorging met touw en klimgordel

HAAK VOOR BOOMVERZORGING MET TOUW EN KLIMGORDEL

• Haak voor het doorvoeren van klimtouw over takken en 
gebladerte

• Ook geschikt voor het naar beneden trekken van takken
• Antiroest zinkcoating
• Gat voor het bevestigen van karabinerhaken

“STERK, LICHTGEWICHT EN VERSTELBAAR, VOOR VEILIGER EN MAKKELIJKER WERK”

“STERK, LICHTGEWICHT EN VERSTELBAAR, VOOR VEILIGER EN MAKKELIJKER WERK”

KORTE TELESCOPISCHE VERLENGSTEEL

Verstevigde einddop voorkomt breuk in 
geval van abusievelijk vallen

Zachte PVC anti-slipgreep, voor 
meer comfort

Gepatenteerde snelkoppeling 
voor rupsenscharen en haken

Ophangring om de steel aan de 
karabinerhaak vast te maken

Comfortabele, lichtgewicht 
aluminium verlengsteel, 
eenvoudig te hanteren dankzij de 
ronde vorm

Korte, lichtgewicht verlengsteel, speciaal geschikt voor boomverzorging. Uitschuifbaar van 1100 mm tot 2100 mm

Hardstalen haak, ideaal voor:
• Naar beneden trekken van afgezaagde takken die klem zitten
• Het doorvoeren van touwen 
• Het binnen bereik halen van klimtouwen in bomen

Met karabinergat voor het aanbinden 
van de zaag als deze niet in gebruik is

Met karabinergat voor het 
aanbinden van de zaag als deze 
niet in gebruik is

Kromming voorkomt dat de zaag uit 
de zaagsnede loopt

Harde coating voor minder wrijving en roestwering, 
tanden blijven scherp

Stootmes voor het insnijden van de 
bast, voorkomt dat de tak afscheurt 
tijdens het zagen en zorgt voor een 
schone zaagsnede

Bijzonder efficiënte Japanse vertanding, 
met driezijdig geslepen vertanding. 
Lange tanden en smalle geulen, niet-
gezet, met taps geslepen blad. 
De minimale zetting van de zaagtanden 
zorgt voor een perfect gladde zaagsnede.

Alle Bahco-snoeizagen beschikken over een gekromd zaagblad en vlijmscherpe, bijzonder efficiënte Japanse vertanding. De zagen zijn trekzagen. 
Dit betekent dat er minder energie nodig is en zorgt voor een betere controle over elke zaagbeweging. De bladen zijn verkrijgbaar in vier verschillende 
lengtes: 330 mm, 360 mm, 390 mm en 450 mm.  Elk blad wordt geleverd in een hard kunststof foedraal dat op het zaagblad vastgrijpt, voor 
extra bescherming

Verschillende bladlengtes hebben verschillende 
vertandingen (TPI – tanden per inch). Kortere 
bladen met een fijnere vertanding zagen rustiger 
en nauwkeuriger, voor kleinere takken tot 12 
cm. Langere bladen met een grovere vertanding 
zagen sneller en agressiever in dikkere takken. 
Bij de langere bladen van 390 mm en 450 mm 
wordt een dikker plaatmateriaal gebruikt, zodat de 
buiging van het blad overeenkomt met de lengte 
en de beoogde toepassing.

Elke Bahco-snoeizaag wordt geleverd met een zwart foedraal dat op het blad vastgeklemd wordt, voor extra bescherming. Het foedraal kan snel en eenvoudig met één 
duimbeweging losgemaakt worden.

Karabinergaten in het staal, voor het meenemen 
van gereedschap in de boom

Snel en eenvoudig losmaken 
(van het foedraal) 
met één duimbeweging

HAAK

SNOEIZAGEN

Fijn

Medium

Grof

Grof
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ASP3740-P

 
L

ASP3740-P3437 40 mm 3740 mm 3878

ASP-ATP

 
L

ASP-ATP 160 mm 100 

P34-37

 
P34-37 40 mm 1260 

P34-27A

 
P34-27A-F 30 mm 610 

P34-27A-FP34-27A-F R124PG

P34-37 R137E

P34-27A-F R133PG

P34-27A-F R142P

P34-37 R337E

P34-37 R437E

P34-27A-F R427AE

4750-PSTB-1

 
L

4750-PSTB-1 1970 mm 920 

ASP-AS

 
L

ASP-AS 135 mm 114 

 
L

ASP3740-C36JTM 360 mm 14 in 6.4 V 3740 mm 2819 

ASP3740-C39JTC 390 mm 15 in 5.2 V 3740 mm 2838

ASP3740-C45JTC 450 mm 18 in 5.2 V 3740 mm 2863

ASP-AS-C

 
ASP-AS-C33-JT-F 330 mm 12 1/2” 7 V 268

ASP-AS-C36-JT-M 360 mm 14 in 6,2 V 283 

ASP-AS-C39-JT-C 390 mm 15 in 5,4 V 302 

ASP-AS-C45-JT-C 450 mm 18 in 5,4 V 327 

 
AS-C33-JT-F 330 mm 12 1/2” 7 V 268

AS-C36-JT-M 360 mm 14 in 6,2 V 283 

AS-C39-JT-C 390 mm 15 in 5,4 V 302 

AS-C45-JT-C 450 mm 18 in 5,4 V 327 

AS-F-BLADE

SET VERLENGSTELEN EN RUPSENSCHAAR

• Set voor het snoeien op hoogte met een basisstok ASP-1850G, een verlengsteel ASP-
1850, een rupsenschaaradapter ASP-ATP en een rupsenschaar P34-37

• Geleverd in een stevige polyester tas met rits, voor makkelijk transport en opslag

ADAPTER VOOR RUPSENSCHAAR

• Adapter voor het bevestigen van  
Bahco-rupsenscharen op verlengstelen.

• Eenvoudig monteren en demonteren van de 
rupsenscharen op verlengstelen.

RUPSENSCHAAR, DRIEVOUDIGE HEFBOOMWERKING

• Veilig en gemakkelijk snoeien op hoogte zonder ladder, bij gebruik van een verlengsteel
• Langdurig scherp en zuivere snede met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Minder inspanning noodzakelijk dankzij de drievoudige hefboomwerking
• Bevestiging op stokken van 25 mm (1") tot 35 mm (1,3/8") door middel van klem
• 5 meter koord en hecht meegeleverd
• Reserveonderdelen verkrijgbaar
• Kan gebruikt worden met adapter ASP-ATP op ASP- en ATP-stokken

RUPSENSCHAAR, DUBBELE HEFBOOMWERKING

• Veilig en gemakkelijk snoeien op hoogte zonder ladder, bij gebruik van een verlengsteel
• Langdurig scherp en schone snede met minder wrijving dankzij het speciale slijpproces
• Blijft minder kleven door de sapgoot op het tegenmes
• Bevestiging op stokken van 25 mm (1") door middel van klem*
• 5 meter koord meegeleverd
• Reserveonderdelen verkrijgbaar
• Kan gebruikt worden met adapter ASP-ATP op ASP- en ATP-stokken

RESERVEONDERDELEN VOOR RUPSENSCHAREN

TRANSPORTTAS VOOR VERLENGSTELEN

• Duurzame polyester tas met rits, voor makkelijk transport en opslag van ASP- en 
ATP-stokken, rupsenscharen en snoeizagen

• Extra binnenvak voor accessoires

RESERVEADAPTER VOOR ASP-SNOEIZAGEN EN ASP-AS-HAAK

• Adapter meegeleverd met ASP-snoeiza-
gen en ASP-haak, ook verkrijgbaar als 
reserveonderdeel.

• Eenvoudig monteren en demonteren van 
de ASP-snoeizagen en ASP-haak op de 
verlengstelen en korte uitschuifbare stelen

ASP3740
SET VERLENGSTELEN MET ASP-SNOEIZAAG

• Set voor het snoeien op hoogte met een basisstok ASP-1850G, een verlengsteel ASP-
1850, een zaagadapter ASP-AS en een ASP snoeizaag

• Geleverd in een stevige polyester tas met rits, voor makkelijk transport en opslag

ASP-SNOEIZAGEN VOOR ASP- EN ATP-VERLENGSTELEN

• Eenvoudig zagen van takken op hoogte met de nauwkeurig geslepen, vlijmscherpe 
Japanse vertanding, bij bevestiging op een verlengsteel

• Het gebogen blad zorgt voor minder wrijving, de benodigde energie komt samen in het 
midden van het blad

• Haak aan de punt van het zaagblad voorkomt dat de zaag uit de zaagsnede loopt
• Schorsbrekend blad aan begin en uiteinde van de zaag

• Vervangende zaagbladen voor ASP-snoeizagen met Japanse vertanding

RESERVEBLADEN VOOR ASP-SNOEIZAGEN
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L

AP-5M 2000 - 5000 mm 1600 

AP-3M 2000 - 3500 mm 1000 

FP-3M 1800 - 3200 mm 1000 

 
L L

339-6T 360 mm 14 inch 6 250

340-6T 360 mm 14 inch 6 250

383-/384-

 
383-6T 360 mm 14 in 6 320 

384-6T 360 mm 14 in 6 320

384-5T 360 mm 14 in 5 320

385-/386-

 
385-6T 360 mm 14 in 6 410 

386-6T 360 mm 14 in 6 410 

AP-/FP 339-/340-
TELESCOPISCHE VERLENGSTELEN SNOEIZAGEN VOOR AP- EN FP-STELEN

• Veiliger snoeien op hoogte met deze lichtgewicht uitschuifbare stelen
• Eenvoudige draaivergrendeling op de gewenste lengte
• Bevestigen van snoeizagen: 339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T
• AP- Aluminium, FP Glasvezel

• Gecombineerde snoeizaag met kunststof handgreep
• Kan worden gebruikt als handzaag of worden voorzien van een verlengsteel (Ø 25 mm, 1”)
• Past op stelen AP-3M, AP-5M, FP-3M
• 339 Tanden met harde punt
• 340 Met vijl bewerkbaar
• Reservebladen verkrijgbaar

TELESCOPISCHE VERLENGSTELEN

2.00 m 3.50 m

2.00 m 5.00 m

1.80 m 3.20 m 

NORMAAL UITGESCHOVENAP- 3M - ALUMINIUM

AP- 5M - ALUMINIUM

FP- 3M - GLASVEZEL

De drie lichtgewicht uitschuifbare stelen zijn gemaakt van aluminium of glasvezel. Deze stelen worden geleverd met een bout en een vleugelmoer om de zaag op de steel te bevestigen.
Als de steel uitgeschoven is tot de gewenste lengte, kan deze vergrendeld worden door de twee helften tegen elkaar in te draaien.

SNOEIZAGEN VOOR AP- EN FP-STELEN

• Voor makkelijk bereiken van hoge takken, bij bevestiging op een 25 mm diameter 
verlengsteel

• Sterk gekromd blad met 6 tanden per inch of 5 tanden per inch voor een meer 
agressieve zaagsnede

• 383 geharde tanden, 384 vijlbare tanden

SNOEIZAGEN VOOR AP- EN FP-STELEN

• Voor makkelijk bereiken van hoge takken, bij bevestiging op een 25 mm diameter 
verlengsteel

• Sterk gekromd blad met 6 tanden per inch
• Haak aan de punt van het zaagblad voorkomt dat de zaag uit de zaagsnede loopt
• Stootmes voor het insnijden van bast tussen de handgreep en het blad
• 386 geharde tanden, 385 vijlbare tanden
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*** Bijzonder aanbevolen
** Aanbevolen
* Acceptabel

JT JS XT Universeel Fijn Medium Grof Voor in de hand Voor montage op 
verlengstof

Wijnbouw

396-JT *** 396-JT-BLADE

396-HP ** 396-HP-BLADE

396-JS * 396-JS-BLADE

Fruitteelt
4124-JT-H *** 4724-JT

4128-JT-H *** 4728-JT

396-JT *** 396-JT-BLADE

5124-JS-H ** 5724-JS

5128-JS-H ** 5728-JS

396-JS ** 396-JS-BLADE

396-HP ** 396-HP-BLADE

Hovenierswerk
4211-11-6T ** 4420-11

4211-14-6T ** 4420-14

396-JS *** 396-JS-BLADE

396-HP ** 396-HP-BLADE

396-JT * 396-JT-BLADE

383-6T * -

386-6T * -

Bosbouw

4124-JT-H * 4724-JT

4128-JT-H * 4728-JT

5124-JS-H * 5724-JS

5128-JS-H * 5728-JS

396-LAP * 396-BLADE

396-JS * 396-JS-BLADE

396-HP * 396-HP-BLADE

396-JT * 396-JT-BLADE

4211-11-6T * 4420-11

4211-14-6T * 4420-14

Conisch geslepen profiel voor minder 
wrijving en een schone zaagsnede

Comfortabele 2-componenten 
handgreep

Lange tanden met nauwe 
geulen, zorgen voor een 

schone zaagsnede

Knokkelbeschermer 
om de hand veilig op 
zijn plaats te houden

Steile spaanhoek
Drievoudig geslepen – vijlbaar

SNOEIZAGEN
JT-BLADEN

JS BLADES

Geharde tandpunten voor 
extra duurzaamheid

Uniek glad zaagblad voor betere prestaties 
en minder wrijving

Comfortabele 2-componenten 
handgreep

Brede geulen voor 
snelle afvoer van 
houtspaanders

 Knokkelbeschermer 
om de hand veilig op 
zijn plaats te houden

XT BLADEN

Driehoekige vorm, alle tanden zijn gezet, met 
geharde punten

Geharde tandpunten voor 
extra duurzaamheid

Comfortabele 2-componenten 
handgreep

Elke derde tand is korter en gezet om 
de spaanders snel uit de zaagsnede te verwijderen

UNIVERSELE BLADEN

Sterke beukenhouten handgreep

Gebogen blad, perfect 
voor snoeiwerk boven 
schouderhoogte

Agressieve vertanding 
voor eenvoudig zagen

Voor snel en schoon zagen van vers hout

Agressieve vertanding voor extreem snel en eenvoudig zagen van vers hout en dikke takken

Voor het snoeien van droog en oud hout

TOEPASSINGEN

Een snijhoek van 50º, drievoudig geslepen, 
lange tanden met nauwe geulen, niet-
gezet maar taps geslepen blad. Snelle en 
soepele zaagsnede

JT-VERTANDING

Een snijhoek van 45º, brede geulen voor het 
verwijderen van spaanders, taps geslepen 
blad met niet-gezette tanden voor zeer snel en 
agressief zaagwerk

JS-VERTANDING

Driehoekige vorm, elke derde tand is korter en 
gezet om de spaanders snel uit de zaagsnede te 
verwijderen

XT-VERTANDING

VERTANDING MET VERHARDE PUNT
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396-LAP

 A B C
396-LAP 190 mm 230 mm 405 mm 200 

396-BLADE 190 mm – mm – mm 44 

LAP-KNIFE

 
LAP-KNIFE 329 

4124-JT-H 4724-JT 24 cm - 9,45” Fijn

4128-JT-H 4728-JT 28 cm - 11” Fijn

5124-JS-H 5724-JS 24 cm - 9,45” Grof

5128-JS-H 5728-JS 28 cm - 11” Grof

396-JT 396-JT-BLADE 19 cm - 7,5” Fijn

396-JS 396-JS-BLADE 19 cm - 7,5” Fijn

396-HP 396-HP-BLADE 19 cm - 7,5” Medium

396-LAP 396-BLADE-1P 19 cm - 7,5” Medium

4211-11-6T 4420-11 28 cm - 11” Grof

4211-14-6T, 339-6T 4420-14 36 cm - 14” Grof

4211-11-6T 4420-11-BULK 28 cm - 11” Grof

4211-14-6T 4420-14-BULK 36 cm - 14” Grof

 
396-HP 190 mm 7 1/2 in 7 200 

 
PG-72 190 mm 7 1/2 in 7 196 

396-HP PG-7241 -JT

 
4124-JT-H 240 mm 7 340 

4128-JT-H 280 mm 7 356 

51 -JS

 
5124-JS-H 240 mm 5 280 

5128-JS-H 280 mm 5 300 

396-JT

349

 
396-JT 190 mm 7 1/2 in 7 200

 
349 300 mm 12 in 225

 
396-JS 190 mm 7 1/2 in 5 200 

396-JS

4211

 
4211-11-6T 280 mm 11 in 6 225 

4211-14-6T 360 mm 14 in 6 280 

AA BB
CC

OPVOUWBARE ZAAG, XT-VERTANDING

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Snel zagen in vers en droog hout, kunststof en bot, enz. Voor tijdens het jagen, kamperen enz.
• Veiligheidsgrendel, zowel in geopende als gesloten stand
• Low Friction, roestwerende coating
• Reservebladen verkrijgbaar

OPVOUWBARE ZAAG, XT-VERTANDING, EN MES

• Comfortabele 2-componenten handgrepen voor een uitstekende grip
• Makkelijk opvouwbare zaag met een Low Friction, roestwerende coating met XT-vertanding 

met harde punten
• Stevig mes met een vast roestvrijstalen blad
• Mes wordt geleverd met een kunststof foedraal voor bevestiging aan een riem, zaag 

wordt geleverd met lederen polsriem
• Speciaal ontwikkeld voor jagers en kampeerders

RESERVEONDERDELEN VOOR SNOEIZAGEN

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Snel zagen in hard of droog hout met de XT-vertanding
• Veiligheidsgrendel, zowel in geopende als gesloten stand
• Reservebladen verkrijgbaar

• Inklapbare zaag voor snoeien, wanneer een snoeischaar of een takkenschaar niet voldoet
• Zwarte antifrictie-coating voor bescherming tegen roest, eenvoudig doorsnijden en een 

onderhoudsvrij gebruik

OPVOUWBARE SNOEIZAAG, XT-VERTANDING INKLAPBARE ZAAGRECHTE SNOEIZAAG MET FOEDRAAL, JT-VERTANDING

• Comfortabele 2-componenten handgreep
• Minder wrijving en een schone snede dankzij een conisch geslepen profiel
• Snel en schoon zagen met de JT-vertanding
• Veiliger werken dankzij de geïntegreerde knokkelbeschermer
• Geleverd met veiligheidsfoedraal
• Reservebladen verkrijgbaar

RECHTE SNOEIZAAG MET FOEDRAAL, JS-VERTANDING

• Comfortabele 2-componenten handgreep
• Betere prestaties en minder wrijving dankzij het unieke holle zaagblad
• Extra duurzaam en sneller zagen dankzij de JS-vertanding met verharde punten
• Veiliger werken dankzij de geïntegreerde knokkelbeschermer
• Geleverd met veiligheidsfoedraal
• Reservebladen verkrijgbaar

OPVOUWBARE SNOEIZAAG, JT-VERTANDING

ZWAARDZAAG

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Snel en agressief zagen van dikker vers hout met de JT-vertanding
• Veiligheidsgrendel, zowel in geopende als gesloten stand
• Reservebladen verkrijgbaar

• Ideale zwaardzaag voor het snoeien van sierstruiken en fruitbomen
• Zwarte antifrictie-coating voor bescherming tegen roest, eenvoudig doorsnijden en een 

onderhoudsvrij gebruik

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Snel en agressief zagen van dikker vers hout met de JS-vertanding
• Veiligheidsgrendel, zowel in geopende als gesloten stand
• Reservebladen verkrijgbaar

OPVOUWBARE SNOEIZAAG, JS-VERTANDING

SNOEIZAAG MET HOUTEN HANDGREEP

• Comfortabele handgreep van beukenhout
• Sterk gebogen, 6 tanden per inch voor een agressieve zaagsnede in droog of hard hout
• Geharde tandpunten, blijven 6-8 keer langer scherp dan aanscherpbare bladen
• Reservebladen verkrijgbaar
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FS-5

FS-7.5

 
L

FS-5 125 mm 24 

 
L

FS-7.5 200 mm 108 

 
L

FS-8 165 mm 47 

P74

 
L

P74 1100 mm 2000

P75

GS-180 GS-76

 
L

P75 1000 mm 1900 

 
L

GS-180-F 375 mm 317 

 
L

GS-76 355 mm 435 

P20

 
L L

2444 220 mm 8.66 inch 100

SB-2444 220 mm 8.66 inch 100

 
L L

1446 220 mm 8.66 inch 110

P11

2444 1446

K-GP-1

ROBUUST MES

• Robuust mes met massief roestvrijstalen blad voor universeel gebruik
• Eéncomponent-handgreep, prettig in gebruik en veilige grip
• Totale lengte 220 mm, bladlengte 100 mm
• Wordt geleverd met praktisch foedraal voor aan de riem
• Verkrijgbaar in displayverpakking van 15 stuks

SCHAAR, KLEIN

SCHAAR, GROOT

• Bloemenschaar, ideaal voor het knippen van kwetsbare planten
• Voor het wegknippen van uitgebloeide bloemen en dode bladeren, het bijsnijden en 

oogsten van tuinkruiden en het maken van bloemstukken
• Korte, puntige schaarbladen gemaakt van roestvrij staal, met micro-kartels voor het 

bijknippen van zachte stengels met een kleine doorsnede
• Grepen bekleed met zacht materiaal

• Bloemenschaar met grote greep
• Compacte, sterke schaarbladen met kartelrand, ontwikkeld voor bloemstengels en 

twijgen, maar ook voor linten, karton en zelfs zachte draad
• Ook geschikt voor het snoeien van kleine balkon- en kamerplanten
• Grepen bekleed met zacht materiaal

FS-8
SCHAAR, MEDIUM

• Bloemenschaar voor het knippen van zachte stengels met een beperkte diameter, 
linten en allerlei soorten papier, dun karton en bloemisterijdoek

• Ook geschikt voor het bijknippen van kamerplanten en het toppen op moeilijk 
bereikbare plaatsen

• Lange rechte schaarbladen gemaakt van roestvrij staal, met micro-kartels
• Grepen bekleed met zacht materiaal

MESSEN

GRASSCHAREN

• Comfortabele handgreep met kunststofcoating
• Minder bukken dankzij de stalen handgrepen met een lengte van 90 cm
• Makkelijk toegang met de horizontale schaarbladen tot moeilijk te bereiken delen
• Vergrendelsysteem in centrale bout
• Volledig geharde schaarbladen met Xylan®-coating
• Reserveonderdelen beschikbaar

• Comfortabele handgreep met kunststofcoating
• Minder bukken dankzij de stalen handgrepen met een lengte van 90 cm
• Minder schokbelasting dankzij de rubber stootdoppen
• Vergrendelsysteem in centrale bout
• Volledig geharde schaarbladen met Xylan®-coating
• Reserveonderdelen beschikbaar

• Eenhands grasscharen met roestvrijstalen bladen die zorgvuldig zijn gezet, waardoor 
deze zichzelf tijdens gebruik slijpen

• Roterende kop (180º) voor het knippen van graskanten kan gemakkelijk in verschillende 
posities worden gedraaid om ook op schuine gedeelten te kunnen knippen

• Zachte antislip greep op bovenste handgreep voor een maximaal comfort, onderste 
open handgreep voor vingerbeveiliging

• Geharde bladen, hoeken zorgvuldig gezet, waardoor de bladen zich tijdens gebruik 
zelf slijpen

• Roteert gemakkelijk in drie posities, waardoor de gebruiker ook in moeilijk bereikbare 
hoeken kan komen

ENTMES

 
L

P11 180 mm 70 

• Comfortabele kunststof handgreep
• Eenvoudig (in)snijden van ent en bast met dit vlijmscherpe mes
• Eenvoudig insteken van de ent met de afgeronde spatelpunt
• Inklapbaar lemmet en spatel voor meer veiligheid

SNOEIMES

 
L

P20 200 mm 100 

• Comfortabele kunststof handgreep
• Eenvoudig snoeien en uitdunnen met dit hoogwaardige mes
• Inklapbaar mes voor meer veiligheid

K-AP-1
SNOEIMES

ROBUUST MES

 
L

K-AP-1 180 mm 90 

• Comfortabel en bijzonder dunne roestvrij stalen handgreep
• Tuinmes voor algemeen gebruik met een gekromd roestvrijstalen lemmet.
• Inklapbaar mes voor meer veiligheid

• Robuust mes met massief roestvrijstalen blad voor universeel gebruik
• Gebruiksvriendelijke handgreep bestaande uit twee materialen
• Wordt geleverd met praktisch foedraal voor aan de riem
• 2444: displayverpakking van 15 stuks
• SB-2444: op kaart

SNOEIMES

 
L

K-GP-1 170 mm 90 

• Comfortabel en bijzonder dunne roestvrij stalen handgreep
• Tuinmes voor algemeen gebruik met een haakvormig roestvrijstalen lemmet.
• Inklapbaar mes voor meer veiligheid

GRASSCHAREN

GRASSCHAREN GRASSCHAREN

SCHAREN

GRASSCHAREN



44 45

SNOEIENSN
OE

IE
N

SHARP-X

 
L

SHARP-X 100 mm 25

SHARP-X-DISP (30 stuks) 100 mm 25

 
L

LS-TRIANGLE 100 mm 50 

LS-TRIANGLE LS-CORINDON

 
L

LS-PIERRE CORINDON 100 mm 50

LS-PIERRE-FAUX

 
L

LS-PIERRE-FAUX 230 mm 210

LS-6160-23

 
L

LS-6160-23 230 mm 170 

LS-COMBINESS

 
L

LS-COMBINESS 100 mm 75 

LS-NATURAL

 
L

LS-NATURAL 70 mm 40 

x 5

x 1

x 5

x 1

• Professionele hardmetalen slijper voor het aanzetten 
van diverse bladen en messen

• 2-componenten handgreep voor comfortabel gebruik
• Zeer veilig door twee opstaande kanten die voorkomen 

dat uw vingers de scherpe snijkanten raken
• Twee hardmetalen kanten garanderen gemakkelijk en 

langdurig gebruik

HARDMETALEN SLIJPER

Met regelmatig onderhoud blijft de snijrand van uw Bahco snoeigereedschap vlijmscherp. Reinigen en smeren zorgt ervoor dat alles soepel en snel werkt. Een scherp mes 
vermindert de werklast en zorgt voor schonere wonden die sneller dichtgroeien. Voor optimale scherpte moet uw gereedschap regelmatig onderhouden worden.
Vier stappen voor het onderhoud van uw snoeigereedschap:

ONDERHOUDSTIPS

Spuit de messen in met een reinigingsolie
Veeg de messen (voorzichtig) schoon met een doek
Scherp de messen met een slijpsteen of aanzetstaal
        Maak 10 slagen onder een hoek van 30°, te beginnen bij de binnenzijde van het blad. Werk vervolgens verder naar de punt
        Verwijder bramen met één lichte slag over de rugzijde. Houd de steen vlak
Smeer de messen met het smeermiddel LUB-2015

SNOEISCHAREN HEGGENSCHAREN

TAKKENSCHAREN

SLIJPSTENEN

SYNTHETISCHE SLIJPSTEEN, 2 KORRELGROOTTES 180/400 NATUURLIJKE SLIJPSTEEN , KORRELGROOTTE 600

SYNTHETISCHE SLIJPSTEEN, KORRELGROOTTE 220 SYNTHETISCHE SLIJPSTEEN, KORRELGROOTTE 320

SYNTHETISCHE SLIJPSTEEN, KORRELGROOTTE 180 SYNTHETISCHE SLIJPSTEEN, KORRELGROOTTE 220

• Nauwkeurig aanscherpen en afwerken van messen
• Optimaal resultaat na bevochtiging met petroleum, olie of water

• Nauwkeurig en professioneel aanscherpen en afwerken van kleine hoogwaardige messen
• Optimaal resultaat na bevochtiging met petroleum of olie

• Eenvoudig aanscherpen van zwaar gereedschap zoals spade, zeis of bijl
• Optimaal resultaat na bevochtiging met petroleum of olie

• Als een zeer nauwkeurige afwerking vereist is, hoewel dit niet aanbevolen wordt voor 
kleine of nieuwe messen

• Kan zowel droog als nat gebruikt worden

• Snelle, alles-in-éénslijpsteen met een kant voor het verwijderen van beschadigingen en 
een kant voor glad afwerken

• Optimaal resultaat na bevochtiging met petroleum of olie

• Nauwkeurig aanscherpen en afwerken van kleine messen
• Optimaal resultaat na bevochtiging met water

1
2
3

4
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LST-61121

L A B C D
LST-61121 1080 mm 100 mm 2 mm 150 mm 270 mm 1.78

LST-62121

L A B C D
LST-62121 1200 mm 100 mm 2 mm 180 mm 290 mm 1.97

LST-80121

L A B C D
LST-80121 1220 mm 125 mm 2 mm 215 mm 290 mm 2.17

LST-70120

L A B C D
LST-70120 1295 mm 190 mm 1,5 mm 235 mm 305 mm 2.03

LST-52121

L A B C D
LST-52121 1200 mm 130 mm 10 mm 185 mm 300 mm 2.13

LST-51121

L A B C D
LST-51121 1030 mm 110 mm 9 mm 150 mm 240 mm 1.68 

A B

L

C

D

Heavy Duty Groot MediumLichtgewicht Zonder 
pesticides

Peervormig Rond Natuurlijke 
werkhouding

OVERZICHT SYMBOLEN
ALGEMENE SYMBOLEN

Gereedschap voor het planten en bewerken van grond is de basis van al het werk in de tuin. Het assortiment plant- en 
grondbewerkingsgereedschap van Bahco is ontwikkeld voor het efficiënt inrichten en onderhouden van tuinen en parken.

GRAVEN EN GRONDBEWERKING

Comfortabele 2-componenten
heft met zachte greep

Stevige stalen buissteel 
met PVC-huls voor meer 
comfort

Dubbel geklonken 
voor extreme sterkte

Onderhoudsarme koolstofstalen 
blad met matte poedercoating 

De peervormige steel zorgt voor extra 
comfort en minder spierbelasting

Extra veiligheid dankzij een 
voetsteun met stevige rand, die 
de kans op letsel als gevolg van 

een wegglijdende voet vermindert

Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en 
een betere werkhouding

• Middelgrote spade voor het werken in kleine percelen en borders
• Extra veiligheid dankzij een voetsteun met stevige rand, die de kans op letsel als gevolg van 

een wegglijdende voet vermindert
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting.
• Stevige stalen steel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating

• Grote spade voor allerlei soorten werkzaamheden. Ideaal voor het werken in de open ruimte
• Extra veiligheid dankzij een voetsteun met stevige rand, die de kans op letsel als gevolg van 

een wegglijdende voet vermindert
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting.
• Stevige stalen steel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating

• Afgeronde spade voor het graven en het verschuiven van materiaal op bouwwerven en in tuinen
• Extra veiligheid dankzij een voetsteun met stevige rand, die de kans op letsel als gevolg van 

een wegglijdende voet vermindert
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting
• Stevige stalen steel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating

• Brede, scherpe spade voor het heffen van materiaal. Ideaal voor het verplaatsen van 
zware grond, puin, grind en zand van verhardingen

• Platte rand voor het wegschrapen van materiaal van harde oppervlakken
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting
• Stevige stalen steel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating 

• Uitstekende penetratie met de grote spitvork, met extra sterke vierkante tanden met 
aangescherpte punten. Ideaal voor het werken in de open ruimte

• Brede spitvork met vierkante tanden voor het werk in de groentetuin
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting
• Stevige stalen steel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating

• Uitstekende penetratie met middelgrote spitvork, met extra sterke vierkante tanden met 
aangescherpte punten. Ideaal voor het werken op plaatsen met weinig bewegingsruimte

• Smalle spitvork met vierkante tanden voor het graven in en beluchten van de grond
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting
• Stevige stalen steel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating

SPADE, MEDIUM SPADE, GROOT

AFGERONDE SPADE VIERKANTE SPADE

SPITVORK, GROOTSPITVORK, MEDIUM
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LST-42312

 L C D
LST-42312 1730 mm 595 mm 280 mm 0.72

LST-41312

 L C D
LST-41312 1555 mm 425 mm 270 mm 0.58

LST-40311

 L C D
LST-40311 1700 mm 440 mm 385 mm 1.04

LST-50123

L A B C D
LST-50123 1215 mm 125 mm 8 mm 205 mm 305 mm 1.7

LST-30111

 L C D
LST-30111 1470 mm 305 mm 90 mm 0.92

LST-32011

 L C D
LST-32011 1545 mm 430 mm 80 mm 1.5

MESTVORK

• Eenvoudig keren van mest en compost met de grote mestvork met platte, gepunte tanden
• Ronde tanden met scherpe punten voor het verplaatsen en optillen van gecompacteerd 

organisch materiaal
• Steel en handgreep onder een hoek geplaatst, voor meer comfort en een betere werkhouding
• De peervormige steel zorgt voor extra comfort en minder spierbelasting
• Stevige stalen buissteel met PVC-huls voor meer comfort
• Dubbel geklonken voor grotere sterkte
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep
• Onderhoudsarme koolstofstalen blad met matte poedercoating 

TUINHARK, 12 TANDEN

• Kleine tuinhark met 12 gebogen koolstofstalen tanden, ideaal voor het aanharken van 
grond in borders, egaliseren, verwijderen van onkruid e.d. vóór het zaaien

• De gebogen tanden zijn speciaal ontwikkeld voor het verzamelen van plantaardig 
materiaal en het fijnmaken van de bodem

• Minder vermoeidheid dankzij de lange handgreep met PVC-greep, voor extra comfort
• Extra comfort en minder spierbelasting dankzij de peervormige steel

TUINHARK, 16 TANDEN

• Brede, rechte tuinhark met 16 rechte, koolstofstalen tanden. Voor het aanharken van 
grond, grind, droge stenen en ander zwaarder materiaal

• Lichtgewicht, ronde glasvezel steel
• Minder vermoeidheid dankzij de lange handgreep met greep, voor extra comfort

Minder vermoeidheid dankzij de lange PVC 
handgreep, voor extra comfort

Flexibele tanden, onder een hoek geplaatst voor 
extra efficiënt aanharken

Sterke, lichte aluminium steel

BLADHARK, 29 KUNSTSTOF TANDEN BLADHARK, 21 KUNSTSTOF TANDEN

VERZORGING VAN HET GAZON

• Brede grashark met 29 kunststof tanden, ideaal voor het bij elkaar harken van bladeren 
en gras over grote oppervlakken

• Sterke, lichte aluminium steel
• Minder vermoeidheid dankzij de lange handgreep met PVC-greep, voor extra comfort
• Flexibele tanden, onder een hoek geplaatst voor extra efficiënt aanharken

• Smalle grashark met 21 kunststof tanden, ideaal voor het harken van bladeren  
en gras

• Sterke, lichte aluminium steel
• Minder vermoeidheid dankzij de lange handgreep met PVC-greep, voor extra comfort
• Flexibele tanden, onder een hoek geplaatst voor extra efficiënt aanharken

BLADHARK, 16 STALEN TANDEN

• Medium grashark met 26 kunststof tanden, ideaal voor het opruimen van bladeren
• Sterke, lichte aluminium steel
• Minder vermoeidheid dankzij de lange handgreep met PVC-greep, voor extra comfort
• Flexibele tanden, onder een hoek geplaatst voor extra efficiënt aanharken
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3405

 
L

3405 900 mm 1650 

3420

 
L

3420 900 mm 2200

3424

 
L

3424 950 mm 2100

3426

 
L

3426 800 mm 2000

3428

 
L

3428 890 mm 1800 

3420
3424
3426
3428

3430

3405 3435

LST-72324

L A B C D
LST-72324 780 mm 115 mm 2 mm 250 mm 300 mm 0.8

LST-73524

L A B C D
LST-73524 1270 mm 230 mm 2 mm 375 mm 485 mm 1.68

LST-63102

 L A C D
LST-63102 1045 mm 70 mm 210 mm 190 mm 1.42

LST-52102

 L A C D
LST-52102 1110 mm 90 mm 300 mm 245 mm 2.65

LST-99102

 L B C D
LST-99102 1030 mm 2,5 mm 145 mm 260 mm 1.83

GRONDBOOR

Het planten van een zaailing van een boom lijkt soms zo eenvoudig: graaf een gat en plant de boom. Bij het selecteren, bewaren, bewerken en planten van een zaailing 
hebben we echter te maken met verschillende kritieke factoren, om de boom tot volle groei te laten komen. Kies het juiste gereedschap uit ons assortiment 
hoogwaardige grondboren.

PLANTGEREEDSCHAP
Het conventionele gebruik van pesticiden staat in veel landen onder druk. Het is algemeen bekend dat veel pesticiden schadelijk zijn voor het milieu 
en voor de menselijke gezondheid. Een zero-pesticidebenadering sluit het gebruik van fytosanitaire producten uit. De juiste gereedschappen gebruiken 
voor het wieden in de woonomgeving en tuinen elimineert onkruid en ongewenste vegetatie zonder het gebruik van deze producten. Met respect voor het 
ecosysteem en verbruik van veel water.

ZONDER PESTICIDES

GRASKANTENSTEKER BELUCHTINGSVORK

TUINKLAUW/SPITWROETER

• Vier stevige koolstofstalen punten voor eenvoudig tuinieren, beluchten en wieden van lichte 
bodems

• Eenvoudiger penetratie dankzij de centrale voetsteun
• Comfortabele, zachte T-handgreep, voor een goede overbrenging van krachten op de wroeter
• Stevige steel van koolstofstaal

• Eenvoudiger penetratie met centrale voetsteun, vergeleken met traditionele graskanten-
stekers met voetsteunen aan de zijkant

• Stevige steel van koolstofstaal
• Comfortabel heft met zachte greep

• Grote, lange vork met 4 tanden voor diepe penetratie, ideaal voor het keren, losmaken 
en beluchten van de bodem

• Eenvoudiger penetratie met centrale voetsteun, vergeleken met traditionele beluch-
tingsvorken met voetsteunen aan de zijkant

• Comfortabele, zachte T-greep
• Stevige steel van koolstofstaal

• Kleine, lichtgewicht aluminium schep met een korte steel, voor voor ruimtebesparing in 
de kofferbak van een auto

• Sterke, lichtgewicht steel van glasvezel
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep

• Grote, lichtgewicht aluminium schep, ideaal voor het verplaatsen van sneeuw en andere 
lichtgewicht materialen zoals graan, houtsnippers enz.

• Sterke, lichtgewicht steel van glasvezel
• Comfortabele 2-componenten heft met zachte greep

• Grondboor voor planten met kale wortel
• Gehard stalen blad, buisvormige, gebogen stalen steel voor meer comfort en houten 

handgreep
• Opvouwbare handgreep voor gemakkelijk meenemen van het gereedschap en kleinere 

afmetingen tijdens vervoer

GRONDBOOR VOOR PLANTEN MET KALE WORTEL RESERVEHANDGREEP VOOR GRONDBOOR

GRONDBOOR VOOR PLANTEN MET KALE WORTEL

• Grondboor voor planten met kale wortel
• Buisvormige stalen steel en gehard stalen blad
• Houten handgreep

GRONDBOOR VOOR PLANTEN MET KALE WORTEL

• Grondboor voor planten met kale wortel
• Gehard stalen blad, buisvormige, gebogen stalen steel en houten handgreep

• Grondboor voor het planten met kale wortel
• Gehard stalen blad, hickoryhouten steel

GRONDBOOR VOOR PLANTEN MET KALE WORTEL

• Grondboor voor planten met kale wortel
• Gehard stalen blad, buisvormige stalen steel en houten handgreep

SNEEUWSCHEPPEN

SNEEUWSCHEP, KLEINSNEEUWSCHEP, GROOT
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P241 300

P262

 
L

P262 315 mm 224

P263

 
L

P263 370 mm 306

P264

 
L

P264 315 mm 210

P266

 
L

P266 320 mm 199

P267

 
L

P267 315 mm 231 

P268 P241

 
L

P268 325 mm 235

P270

 
L

P270 300 mm 199

P272

 
L

P272 430 mm 250

P274

 
L

P274 455 mm 210

P276

 
L

P276 440 mm 250

P277

 
L

P277 435 mm 260

P278

 
L

P278 435 mm 260

P269

 
L

P269 315 mm 140

Klein tuingereedschap van Bahco is ontwikkeld voor tuinieren in rotstuinen, op het balkon, in bloempotten of in borders.

De speciale epoxylak voorkomt roestvorming en voorkomt 
dat grond aan het gereedschap blijft kleven

Tweecomponentengreep 
voor meer comfort

BORDERSCHOFFEL

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

TUINHARKJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

BORDERHARKJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

TWEE-PUNTS SCHOFFELTJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

SCHOFFELTJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

KLEINE TUINGEREEDSCHAPPEN

BLOEMENSCHOFFELTJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Goede toegankelijkheid in rotstuinen, op het balkon, in bloempotten en verhoogde bedden
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

kleine handgreepKLEIN TUINGEREEDSCHAP

PLANTENSCHEPJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

ONKRUIDVORK

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

BOLLENPLANTER

• Comfortabele houten handgreep
• Eenvoudig uitgraven van grond voor het planten van bloembollen
• Stevige stalen constructie met zwarte coating

HAKJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

TUINHARKJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

TUINHARKJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

TWEE-PUNTS SCHOFFELTJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

TUINSCHOFFELTJE

• Comfortabele 2-componentenhecht voor een uitstekende grip
• Betere toegankelijkheid in brede borders en onder struiken dankzij de langere handgreep
• Kop gemaakt van volledig gehard staal, epoxy poedercoating ter bescherming tegen roest

KLEIN TUINGEREEDSCHAP

De kleine tuingereedschappen zijn ontwikkeld voor een betere 
toegankelijkheid tot brede grasranden en onder struiken
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Hoogwaardig gehard staal

Koolstofstalen wig met scherpe kanten

Handgreep van massief essenhout

Gepolijst oppervlak
8 mm (Europese norm) 
ophangoog in handgreep, voor 
eenvoudig ophangen aan de muur

Kampeerbijlen zijn lichtgewicht bijlen met een korte steel, 
zodat ze makkelijk mee te nemen zijn.  
Ze zijn ook geschikt voor gebruik in en rond het huis, 
bijvoorbeeld als keukenbijl.
Kopgewicht: 0,6 kg tot 1 kg 
Lengte: 36 - 50 cm

Bahco-bijlen zijn gemaakt van hoogwaardig koolstofstaal, gehard en getemperd voor superieure kwaliteit.
Alle bijlen worden geleverd met een lederen of een rubber beschermrand, om ervoor te zorgen dat de scherpte van het 
blad behouden blijft.

Hakbijlen zijn zwaardere bijlen met langere handgrepen en 
een dunner, gebogen blad dat makkelijker in het hout bijt bij 
het vellen van bomen.
Kopgewicht: 1,1 kg tot 2,3 kg
Lengte: 70 - 90 cm

Kloofhamers zijn zware sloophamers die gebruikt kunnen 
worden om palen in de grond te drijven of om wiggen in 
houtblokken te slaan.
Kopgewicht: 3 kg tot 4 kg
Lengte: 90 cm

Handbijlen zijn langere bijlen voor het snoeien van takken en 
andere algemene werkzaamheden.
Kopgewicht: 1 kg
Lengte: 60 - 70 cm

Kloofbijlen hebben een dikke kop, speciaal gemaakt voor het kloven 
(splijten) van hout. De vorm van de kop dringt diep in het hout, 
zonder veel inspanning. Sommige kloofbijlen zijn gemaakt met een 
bredere kop. Deze kunnen worden gebruikt met een splijtwig.
Kopgewicht: 2 kg tot 3,5 kg
Lengte: 80 - 90 cm

Kamperen

Hakken

Kloven 
met wiggen

Kloven

Snoeien van 
takken en vellen 

van bomen

GEBRUIKTE SYMBOLEN

BIJLEN, KLOOFHAMERS EN WIGGEN

Houd de stam tussen uzelf en de takken 
die u wilt verwijderen. Kap takken altijd 
vanaf onder naar boven.

Gebruik bijlen NIET aan de kant van de 
stam waar u staat, omdat u kunt uitglijden 

en uzelf kunt verwonden.

Buig uw knieën licht, zodat de bijl de grond 
raakt, mocht u per ongeluk uitglijden.

Sta NIET rechtop bij het splijten van hout. 
Als u uw doel mist, kan dit ernstig letsel 

veroorzaken

Wrik de bijl los door deze omhoog  
en omlaag te bewegen.

Draai de bijl NIET opzij als deze vast komt 
te zitten. De handgreep kan hierdoor 

afbreken of losraken.

Bewaar bijlen en hamers in een 
onverwarmde schuur of garage.

Bewaar bijlen of kloofhamers NIET op 
een te droge plaats. Bij een zeer lage 
luchtvochtigheid, zoals in verwarmde 

ruimtes, kan de handgreep krimpen en niet 
langer perfect in het oog passen.

Gebruik een kloofbijl of -hamer, deze zijn 
beide ontwikkeld voor het kloven van hout.

Probeer GEEN splijtwiggen met een 
normale bijl in het hout te drijven. 

Hierdoor kan het oog vervormd raken, de 
handgreep losraken of zelfs breken

Gebruik een speciale splijtwig voor dit werk.
Gebruik een kloofhamer NIET als wig. De 

kop van de bijl kan vervormd raken of 
breken.

58 59

VELGEREEDSCHAPVE
LG

ER
EE

DS
CH

AP

HUS 
UNIVERSELE BIJL VOOR IN DE TUIN EN TIJDENS HET KAMPEREN

HGPS 
UNIVERSELE BIJL, DUITS MODEL

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

HUS-0.6-380 380 850
HUS-0.8-500 500 1150

HGPS-0.6-360 360 800
HGPS-0.8-380 380 1000
HGPS-1.0-400 400 1250

• Voor universele toepassingen, als kampeer- of tuinwerkzaamheden en het verwij-
deren van takken. Comfortabel te gebruiken met de gebogen houten handgreep van 
massief essenhout

• Eenvoudige penetratie in hout dankzij de kop van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig

• Een allround bijl voor algemeen gebruik voor doe-het-zelvers en hobbyisten
• Comfortabel gebogen hecht van essenhout
• Een zuiver snijdend, dun en breed blad
• Ophanggat in handgreep
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel
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MCP-2.5-810 800 3200SUS-2.0-800 800 2400

MES-3.5-900 900 3800
MES-3.5-900FG 900 3900

LS-MERLIN-2.5 900 3000
LS-MERLIN-2.5FG 900 3550

MES-3.0-900 900 3500

FFSS-1.5-900FG 900 2400HFGPS-0,7-400FG 380 1070

• Korte universele bijl voor allerhande werk in en om het huis
• Comfortabel te gebruiken met de 3-componenten glasvezel, polypropyleen en slipvrije 

elastomeer greep
• Eenvoudige penetratie en zuiver hakken van hout dankzij de kop met dun breed blad 

van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Bijl met dubbele functie doordat de bovenkant van de speciaal ontworpen kop kan 

worden gebruikt als hamer
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

UNIVERSELE BIJL, FRANS MODEL VELBIJL, FRANS TYPE
HFGPS FFSS 

• Velbijl met wijd uitstaand blad en lange rechte steel die zorgen voor een krachtigere 
zwaaibeweging en een diepere snede

• Comfortabel te gebruiken met de 3-componenten glasvezel, polypropyleen en slipvrije 
elastomeer greep

• Eenvoudige penetratie dankzij de kop met wijd uitstaand blad van hoogwaardig 
gereedschapsstaal

• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

FGS 
VELBIJL, DUITS MODEL

• Voor het verwijderen van takken en het vellen van kleine bomen
• Comfortabel te gebruiken gebogen houten handgreep van massief essenhout
• Eenvoudige penetratie en zuiver hakken van hout dankzij de kop met dun breed blad 

van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

FGS-1.0-600 600 1500
FGS-1.25-700 700 1800

FGS-810 
UNIVERSELE BIJL

• Voor het verwijderen van takken en het vellen van bomen
• Comfortabel te gebruiken gebogen houten handgreep van massief essenhout
• Eenvoudige penetratie en zuiver hakken van hout dankzij de kop met dun breed blad 

van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

FGS-1.6-810 800 2200
FGS-1.8-810 800 2400

FCP 
VELBIJL/BOSBIJL, NOTENHOUTEN STEEL

• Voor het hakken van bomen en verwijderen van takken van gekapt bomen
• Comfortabel te gebruiken gebogen handgreep van eersteklas hickoryhout
• Eenvoudige penetratie in hout dankzij de kop met dun blad van  

hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig en extra metalen ringbor-

ging voor extra veiligheid
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

FCP-1.8-810 800 2400
FCP-2.3-860 850 3000

HUS-1.0-650 
UNIVERSELE BIJL

• Voor het verwijderen van takken en universeel tuinwerk
• Comfortabel te gebruiken gebogen houten handgreep van massief essenhout
• Eenvoudige penetratie in hout dankzij de kop van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

HUS-1.0-650 650 1400

SUS 
KLOOFBIJL

• Comfortabel te gebruiken gebogen handgreep van massief essenhout
• Eenvoudiger penetratie dankzij de wigvormige kop van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig en extra metalen ringborging 

voor extra veiligheid
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

MCP 
KLOOFBIJL/KLOOFHAMER, CANADEES MODEL

• Zware splijtbijl, ook geschikt als hamer. Bedoeld voor het versplinteren van bewerkelijk, 
zeer dik hout. 

• Comfortabel te gebruiken rechte handgreep van eersteklas notenhout
• Eenvoudiger penetratie in hard moeilijk te splijten hout dankzij de speciaal gevormde 

kop van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met een getande koolstofvezel wig en extra metalen ringborging 

voor extra veiligheid
• Bijl met dubbele functie doordat de bovenkant van de speciaal ontworpen kop kan 

worden gebruikt als hamer
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

MES 
KLOOFBIJL

• Zware splijtbijl, ook geschikt als hamer. Bedoeld voor het versplinteren van bewerkelijk, zeer 
dik hout

• Comfortabel te gebruiken rechte handgreep van essenhout
• FG-uitvoering. Comfortabel te gebruiken met de 3-componenten glasvezel, polypropyleen en 

slipvrije elastomeer greep
• Eenvoudiger penetratie in hard moeilijk te splijten hout dankzij de wigvormige kop van 

hoogwaardig gereedschapsstaal
• Makkelijk draaien van houtblokken dankzij de geïntegreerde draaihaak op de kop
• Bijl met dubbele functie doordat de bovenkant van de speciaal ontworpen kop kan worden 

gebruikt als hamer
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

LS/MES 
KLOOFBIJL

• Zware splijtbijl, ook geschikt als hamer. Bedoeld voor het versplinteren van bewerkelijk, 
zeer dik hout

• Comfortabele anti-slip greep op de fiberglas steel voor een zachte, veilige grip
• Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout door de speciaal gevormde kop
• Veilige bevestiging van de kop met een rubberen bescherming
• Dubbelzijdige bijl die als een hamer kan worden gebruikt door de bovenkant van de 

speciaal ontworpen kop te gebruiken
• Voorzien van een handig groot ophanggat
• FG: Comfortabel te gebruiken met zijn 3-componenten glasvezel, polypropyleen en 

antislip elastomeer handvat
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LS-MASSE 
KLOOFHAMER

LS-MASSE-4FG 900 4800
LS-MASSE-4 900 4300

• Houten moker om palen en wiggen in moeilijk bewerkbare houtsoorten te drijven
• Comfortabel te gebruiken rechte handgreep van essenhout
• FG-uitvoering. Comfortabel te gebruiken met de 3-componenten glasvezel, polypropyleen 

en slipvrije elastomeer greep
• Kop met 2 platte zijden van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Kop veilig bevestigd met leren riem
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

FG denotes fibreglass

LS-MASSE-TR 
KLOOFHAMER

• Moker om palen en wiggen in moeilijk bewerkbare houtsoorten te drijven
• Comfortabel te gebruiken met de 3-componenten glasvezel, polypropyleen en slipvrije 

elastomeer greep
• Kop met 1 platte en 1 wigvormige zijde van hoogwaardig gereedschapsstaal
• Makkelijk op te bergen met het geïntegreerde ophanggat in de steel

LS-MASSE-TR-4FG 900 5000

PAGS-2.0-900FG 
PIKHOUWEEL

• Pikhouweel met een kop van 2 kg voor het openbreken van grond en voor constructiewerk
• Comfortabel te gebruiken met de 2-componenten glasvezel, polypropyleen en slipvrije greep
• Kop van 2 kg van hoogwaardig gesmeed en gehard gereedschapsstaal
• Geïntegreerd ophanggat

PAGS-2.0-900FG 900 3000

LS-COIN 
WIGGEN

• Ideaal voor gebruik met kettingzagen omdat het synthetische materiaal de ketting 
niet beschadigt

L

LS-COIN 26 CM 260 295
LS-COIN 19 CM 190 260

W-T 
WIGGEN

• Gedraaide stalen wig voor het eenvoudig splijten van moeilijk bewerkbare houtsoorten, 
vergt weinig kracht

L

W-T-2.0 220 2000

W-S 
STALEN WIGGEN

• Traditionele stalen wig voor gebruik met moker of splijthamer

L

W-S-1.5 230 1500
W-S-2.0 250 2000
W-S-2.5 260 2500

6300 
NYLON WIG

• 12 cm polyamide wig, aan één kant gegroefd om niet weg te glijden

L

6300 120 70

6304 
WIG

• 12 cm aluminium wig, aan één kant gegroefd om niet weg te glijden

L

6304 120 180

6310 
WIG

• 24 cm velwig van speciale duurzame kunststof
• Gebruik de wig samen met de velhefboom (1002) voor het vellen van bomen

L

6310 240 410

SH 
RESERVE BIJLSTELEN

MATERIAAL
FCP-1.8-810 SH-FCS-810 Essenhout
FCP-2.3-860 SH-FCS-860 Essenhout
FCP-2.3-860 SH-FCP-860 Notenhout
FGS-1.0-600 SH-FGS-600 Essenhout
FGS-1.25-700 SH-FGS-700 Essenhout
FGS-1.6-810 SH-FGS-800 Essenhout
FGS-1.8-810 SH-FGS-1.8-810 Essenhout

HFGPS-0.7-400FG SH-HFGPS-400FG Glasvezel
HGPS-1.0-400 SH-HGPS-400 Essenhout
MES-3.0-900 LS-MASSE-4 LS-MERLIN-2.5 SH-MES-F-900 Essenhout
HGPS-0.6-360 SH-HGPS-360 Essenhout
HGPS-0.8-380 SH-HGPS-380 Essenhout
HUS-0.6-380 SH-HUS-380 Essenhout
HUS-0.8-500 SH-HUS-500 Essenhout
HUS-1.0-650 SH-HUS-650 Essenhout
MES-3.5-900 SH-MES-900 Essenhout

MES-3.5-900FG FFSS-1.5-900FG LS-MERLIN-2.5FG LS-MASSE-4FG LS-MASSE-TR-4FG SH-MES-900FG Glasvezel
SUS-2.0-800 SH-SUS-800 Essenhout
MCP-2.5-810 SH-MCS-800 Essenhout

PAGS-2.0-900FG PAGS-2.0 SH-PAGS-900FG Glasvezel
PAGS-2.0 SH-PAGS-900 Essenhout

Essenhout

Glasvezel (FG)
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51-21 530 21 10-21-51, 332-21-51

51-24 607 24 10-24-23, 10-24-51

51-30 759 30 10-30-23, 10-30-51

23-21 530 21 10-21-51

23-24 607 24 10-24-23, 10-24-51

23-30 759 30 10-30-23, 10-30-51

120 kg

TWEE VERTANDINGEN, VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN
BEUGELZAGEN

51: Driehoeksvertanding voor het snoeien van dode takken en droog hout

1. Driehoekig gezette tanden
2. Schuin geslepen en hoogfrequent gehard met scherpe randen aan beide kanten
3. Geharde punt
4. Elke derde tand is verwijderd voor goede afvoer van spanen
5. Zaagt bij zowel bij trekken als duwen
6. Specifiek ontwikkeld voor snel en effectief zagen van oud en droog hout

23: Beitelvertanding voor het snoeien levende takken en groen hout

1. Driehoekig gezette tanden
2. Schuin geslepen en hoogfrequent gehard met scherpe randen aan beide kanten
3. Geharde punt
4. Elke vijfde tand is uitgevoerd als beitel en niet-gezet, om de spanen uit het verse hout te werken
5. Zaagt bij zowel bij trekken als duwen

Lichtgewicht frame

Hoge zaagbladspanning  
(120 kg) voor betere prestaties 

en rechte zaagsneden

Vrijwel onbreekbare handbescherming, 
beschermt de knokkels tegen verwondingen

Ergonomische, geïntegreerde 
handgreep voor moeiteloos en 
comfortabel zagen

Innovatief, eenvoudig te 
gebruiken mechanisme  
voor maximale spanning  
en veilig gebruik

BEUGELZAAGBLADEN

10 
ERGONOMISCHE BEUGELZAGEN

SMALLE BEUGELZAAG

UNIVERSELE BEUGELZAAG

• Maximaal comfort met een minimum aan inspanningen dankzij het ergonomisch design
• ERGO™-hecht met knokkelbescherming voor meer comfort en veiligheid tijdens gebruik
• Mechanisme voor hoge bladspanning om rechter te zagen
• Hoogwaardig staal bekleed met slagvaste lakverf als bescherming
• Lichtgewicht frame voor zwaar gebruik
• 51 geleverd met een driehoeksvertanding, 23 geleverd met een beiteltanden

• Smalle en praktische beugelzaag voor universeel gebruik
• De puntvormige neus maakt dit tot de ideale zaag voor gebruik in nauwe ruimten, 

zoals bij snoeien en op daken

• Voor alle soorten werkzaamheden, in het bijzonder in gebouwen, tuinen, in de land- en bosbouw
• Stalen buis met poedercoating voor optimale roestbestendigheid
• Op hoge frequentie met warmte-inductie geharde tandpunten voor langdurige prestaties
• De knokkelbescherming biedt comfort en veiligheid
• SE-16-21 met puntvormige neus voor een betere toegang tot nauwe ruimten

10-21-51 530 21 51 680
10-24-23 604 24 23 743
10-24-51 604 24 51 743
10-30-23 760 30 23 865
10-30-51 760 30 51 865

331-21-51-KP 530 21 51
331-15-23 378 15 23

SE-15-24 610 24 51 675
SE-15-30 760 30 51 800

SE-15-30-23 760 30 23 800
SE-15-32 810 32 51 840
SE-15-36 910 36 51 920

SE-15-36-23 910 36 23 920
SE-16-21 530 21 51 570

SE-16-21-23 530 21 23 570

• Universele beugelzaag voor tuinieren en reparaties rondom het huis
• Het stalen frame heeft speciale bladhouders met een extra sterk bladbevestigingsmechanisme
• Omkeerbaar blad, gehard voor meer duurzaamheid, dat om zijn lengte-as kan 

worden gedraaid

333 350 14

332 
ERGONOMISCHE BEUGELZAGEN

• Maximaal comfort met een minimum aan inspanningen dankzij het ergonomisch design
• ERGO™-hecht met knokkelbescherming voor meer comfort en veiligheid tijdens gebruik
• Mechanisme voor hoge bladspanning om rechter te zagen
• Hoogwaardig staal bekleed met slagvaste lakverf als bescherming
• Spitse neus voor betere toegang
• 51 geleverd met een driehoeksvertanding, 23 geleverd met een beiteltanden

332-21-51 530 21 51 663

331

SE-15/16

333
UNIVERSELE BEUGELZAAG
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VELHEFBOOM

• Volledig geharde korte, lichtgewicht, ronde stalen breekstaaf
• Rubberen handgreep

L

1000 430 700

1002 
VELHEFBOOM

• Volledig geharde stalen breekstaaf met hamerhiel, te gebruiken in combinatie met velwiggen
• Rubberen handgreep

L

1002 530 1000

1010 
VELHEFBOOM

• Volledig geharde lichtgewicht, ronde stalen breekstaaf
• Bevestiging voor kantelhaak
• Rubberen handgreep

L

1010 800 1450

1014 
VELHEFBOOM

• Volledig geharde breekstaaf van standaardlengte, lichtgewicht, buisstaalstaafje voorzien 
van schuifdraad

• Rubberen handgreep

L

1014 760 1800

1022 
VELHEFBOOM

• Volledig geharde heavy duty gesmeed stalen breekstaaf
• Met verschuifbare kantelhaak
• Rubberen handgreep

L

1022 800 2400

1030 
VELHEFBOOM

• Volledig geharde heavy duty gesmeed stalen breekstaaf
• Met verschuifbare kantelhaak
• Rubberen handgreep

L

1030 1300 3400

1039 
ONDERDELEN

• Geharde kantelhaak met 3-kantige geslepen punt
• Voor breekstaven 1014, 1022, 1030

1039 300

1029 
ONDERDELEN

• Beugel voor kantelhaak voor 1014, 1022, 1030

1029 200

1204 
TRANSPORTHAAK

• Volledig geharde massief gesmeed stalen haak met 3-kantige geslepen punt
• Comfortabele thermoplastische rubberen handgreep

1204 400

1210 
TRANSPORTHAAK

• Volledig geharde massief gesmeed stalen sleephaak met 3-kantige geslepen punt
• Comfortabele thermoplastische rubberen dwarse handgreep

1210 500

• Volledig geharde massief stalen sleeptangen
• Set schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 2 - 19 cm
• Comfortabele thermoplastische rubberen handgreep

1401 450

1401 
HEFTRUCKTRANSPORTTANGEN

1406 
TRANSPORTTANG

• Volledig geharde massief stalen sleeptangen met verlengde schacht (34 cm)
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 2 - 19 cm

L

1406 610 700

1408 
HEFTRUCKTRANSPORTTANGEN

• Volledig geharde massief stalen sleeptangen
• Eén schacht uitgevoerd met slipvrije kunststof greep voor rollen
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 2 - 19 cm

1408 450

1423 
HEFTRUCKTRANSPORTTANGEN

• Volledig geharde massief stalen sleeptangen
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 6 - 29 cm
• Comfortabele thermoplastische rubberen handgreep

1423 900
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1426 
VERLENGDE GRIJPSTOK

• Volledig geharde massief stalen sleeptangen
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 6 - 29 cm
• Comfortabele thermoplastische rubberen handgreep

1426 1200

1432 
TRANSPORTTANG

• Heavy duty sleeptang voor tractor, volledig gehard staal
• Lus voor hijsen en handgreep voor loslaten
• Klemveer voor veiliger grip
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 6 - 55 cm CE-gecertificeerd voor hefcapaciteit 1500 kg 1460
• Reserve-veer leverbaar

1432 4600

1434 
TRANSPORTTANG

• Heavy duty sleeptangen voor tractor, volledig gehard staal
• Lus voor hijsen en handgreep voor loslaten
• Klemveer voor veiliger grip
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 8 - 70 cm CE-gecertificeerd hefcapaciteit 1500 kg 1460
• Reserve-veer leverbaar

1434 7300

1440 
TRANSPORTTANG

• Heavy duty sleeptangen voor truck, volledig gehard staal
• Haak met vergrendelingsring voor hijsen
• Klemveer voor veiliger grip
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 6 - 52 cm CE-gecertificeerd hefcapaciteit 1000 kg 1460
• Reserve-veer leverbaar

1440 4900

1449 
TRANSPORTTANG

• Heavy duty sleeptangen voor tractor, volledig gehard staal
• Lus voor hijsen
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Klemveer voor veiliger grip
• Bekopening van 6 - 42 cm CE-gecertificeerd hefcapaciteit 1500 kg 1460
• Reserve-veer leverbaar

1449 3500

1450 
TRANSPORTTANG

• Stevige sleeptang voor tractor, volledig gehard staal
• Geschikt voor gebruik met tractor met vierwielaandrijving (ATV)
• Lus voor hijsen
• Vaste schachten met geslepen punten
• Klemveer voor veiliger grip
• Bekopening van 3 - 42 cm CE-gecertificeerd hefcapaciteit 800 kg 1460
• Reserve-veer leverbaar

1450 1100

1451 
STALEN LAADTANGEN

• Heavy duty laadtang, volledig gehard staal
• Vaste schachten met 3-kantige geslepen punten
• Bekopening van 0 - 42 cm CE-gecertificeerd capaciteit 1000 kg

1451 5000

8000-8 -10 -12 -15 
SJORHAAK

• Massief gesmeed stalen sjorhaak, compleet met ketting en haken
• Te gebruiken in combinatie met kettingen bij het vastmaken en aansjorren
• Gegeven lengte is exclusief kettingen en haken

L

8000-8 295 540
8000-10 365 775
8000-12 415 900
8000-15 515 1800

8100 
HEFHAAK

• Gesloten stalen haak voor spanner
• Bedoeld voor ketting met diameter 5/16” en 3/8”
• Te gebruiken met sjorhaak 8000

mm

8100-5-16 6 75
8100-3-8 8 175

8110 
HEFHAAK

• Open haak voor spanner
• Volledig gehard staal
• Bedoeld voor ketting met diameter 1/4” en 5/16”
• Te gebruiken met sjorhaak 8000

mm

8110-1-4 5 25
8110-5-16 6 50

8300 
VERBINDINGSSCHAKEL

• Verbindingsschakel
• Volledig gehard staal, gegalvaniseerde afwerking
• Te gebruiken met sjorhaak 8000

mm

8300-1-4 6.4 40
8300-5-16 7.9 100
8300-3-8 9.5 195
8300-1-2 12.7 350

8200 
AFDUWHAAK

• Volledig gehard massief stalen afduwhaak met handgreep/paalring

8200 300



Meetgereedschap

70 71

VELGEREEDSCHAPVE
LG

ER
EE

DS
CH

AP

2000 2200
 

2600
2029 Trommel met rondsel l

2034 Veer l

2036 Afdekplaatje tandwiel l

2037 Tandwielhuis met lagers l

2038 Afdekplaatje tandwiel met lagers l

2039 Borgring l

2043 Veerbehuizing l

2210 Reservelint 20 m, met scharnier en 
klinknagels l

2219 Trommel met lagers l

2224 Veer l

2226 Afdekplaatje tandwiel l

2227 Tandwielhuis met lagers l

2228 Afdekplaatje tandwiel met lagers l

2245 Veerbehuizing l

2259 Borgring l

2610 Reservelint 15 m, met trommel l

2634 Veerbehuizing l

2637 Tandwielhuis, compleet l

2647 Vergrendelschroef l

2612 Reservelint, 50 ft (15,24 m) l

2000 2200
 

2600
2130 As met lagers l l

2132 Lagerbus met schroeven en moer l l

2133 Ring met 2 schroeven l l

2135 Veeras l l

2140 Nylon geleider met 2 schroeven l l

2147 Vergrendelschroef voor 2133 en 2134 l l

2152 Klinknagelveer voor behuizing l l

2110 Reservelint 15 m, met houder en klinknagels l l

2112 Reservelint 15 m, met ontgrendelhaak 2102 l l

2102 Ontgrendelhaak met scharnier en klinknagels l l l

2106 Ontgrendelhaak l l l

2141 Veerhaak l l l

2142 Klim voor veerhaak l l l

2149 Scharnier l l l

2150 Rubber dop l l l

2151 Schroef voor lint l l l

2156 Klinknagel  l l l

2157 Kunststof eindstuk, 0,5 m l l l

2159 Kunststof lint, 25 m l l l

2029-2130-2210-2647 
RESERVEONDERDELEN

2000/2200 
MEETLINTEN

• Meetlint in aluminium behuizing
• Haak voor automatische vrijgave en karabijnhaak

L

2000 15 520
2200 20 625

2600/2601/2604 
MEETLINTEN

• 15 meter meetlint in kunststof behuizing
• Haak voor automatische vrijgave en karabijnhaak
• 2604 als 2600 maar met vrijgavehaak van schaartype
• 2600 als 2601 maar met inches (50 ft)

L

2600 15 515
2601 15 515
2604 15 515

KAPGEREEDSCHAPPEN

2800/2802 
PRECISION CALIPERS

• Lichtgewicht constructie van aluminium, glasvezel en kunststof
• Metrische schaal in cm/mm op 3 zijden
• 2800 - Maximum opening 32 cm, beklengte 173 mm
• 2802 - Maximum opening 50 cm, beklengte 256 mm

L

2800 320 215
2802 500 315

2900/2908/2909 
RESERVEONDERDELEN

• Reparatiegereedschap voor meetlinten
• 2900 = Reparatiegereedschap meetlint
• 2908 = Vervangende pons voor 2900
• 2909 = Vervangende klinknagelpons voor 2900

2900 310
2908 8
2909 5

3005 
KAPGEREEDSCHAP

• Kapmes met speciaal gehard stalen blad, geslepen rand en handgreep van hickoryhout
• Te gebruiken voor het kappen van struikgewas en onttakken van bomen
• Totale lengte 60 cm (handgreep 31 cm)
• Kunststof randbeschermer

L

3005 600 720

3010 
KAPGEREEDSCHAP

• Kapmes om te kappen en trekken
• Ronde stalen handgreep
• Comfortabele thermoplastische handgreep
• 3018: Reserveblad

L

3010 700 600

3022 
KAPGEREEDSCHAP

• Multipurpose bijl voor kappen en onttakken met vervangbaar blad, handgreep  
van hickoryhout

• 3028 - Vervangend blad 3029 - Vervangende handgreep

L

3022 680 960
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• Betonschraper, compleet met steel
• 1,5 mm dik blad met kunststof randbeschermer
• Ook te gebruiker als schraper voor ijs of als ontschorser
• 9000: Reserveblad met houder
• 9008: Reserveblad
• 9030: Reservesteel

L

9010 1185 1040

ONTSCHORSER MET STEEL
9010 

PROF-H 86

PROF-SEC 150

4750-KNHO-0 90 4750-HDB-2 650

4750-2PP-1 360

4750-KNHO-1 63

9420 430

• Houder en blad ontschorser
• Opening 14 cm
• 9429: Reserveblad
• 9439: Reservesteel

• Robuuste en naturel lederen houder voor snoeischaren
• Twee spleten voor bevestiging aan een riem met een max. breedte van 50 mm
• Hoogwaardig leder, met noppen en stiksel
• Stalen riemclip

• Praktische houder voor snoeischaar voor elke snoeihandeling
• Slijtvast en lichtgewicht nylon materiaal voor duurzaamheid en comfort
•  Voorzien van extra zakje voor slijpsteen of entmes en riemlus  

(geschikt voor 4750-QRLB-1 & 4550-HDB-1)

• Suède meshouder
• Geklonken voor onverwoestbare sterkte

• Zware kwaliteit lederen riem met roestvrijstalen dubbele gesp
• Geklonken voor onverwoestbare sterkte

• Twee zakken
• Extra sterk 600D polyester
• Lederen hoed voor uw mes
• Handig extra zakje

• Geklonken versterking
• Roestbestendig

ONSCHORSER SNOEIZAAG HOUDER

SNOEISCHAAR HOUDER

MESHOUDER RIEM

UNIVERSELE HOUDER

MESHOUDER

9420 PROF-H

PROF-SEC

4750-KNHO-0 4750-HDB-2

4750-2PP-1

4750-KNHO-1
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AP 1.  Al het handgereedschap in de catalogus wordt aangeboden met een levenslange 
garantie; deze garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten gedurende de 
normale levensduur van het betreffende gereedschap. “Levensduur” wordt 
gedefinieerd als de veronderstelde periode waarin het gereedschap bij normaal 
gebruik en onder normale omstandigheden blijft functioneren.

2.  Elektrische gereedschappen, pneumatische gereedschappen en meetgereedschappen 
van SNA Europe zijn uitgesloten van punt 1; voor elk hiervan wordt een apart 
garantiebewijs meegeleverd waarin de specifieke garantievoorwaarden worden 
vermeld. De producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd voor professioneel 
gebruik. De garantieperiode is één jaar (12 maanden) voor professioneel gebruik 
en twee jaar (24 maanden) voor privégebruik. De garantieperiode gaat in op de 
datum van aankoop. Deze datum moet worden geverifieerd aan de hand van de 
factuur of een ander document dat rechtsgeldig is.

3.  Een defect product wordt gerepareerd of vervangen door een ander of een nieuw 
exemplaar. SNA Europe is niet aansprakelijk voor transportkosten voor kosten of 
vervanging door een ander of nieuw exemplaar.

4.  Producten die niet correct zijn gebruikt en/of onderhouden, of die zijn versleten 
als gevolg van oneigenlijk gebruik dan wel hebben geleden onder het ongeoorloofd 
aanbrengen van aanpassingen, zijn van deze garantie uitgesloten.

5.  Garantieaanspraken moeten worden gedaan binnen de garantieperiode. Hiervoor 
moet het desbetreffende gereedschap in zijn geheel, vergezeld van een aankoopbewijs 
met aankoopdatum en productaanduiding, worden afgeleverd bij of verstuurd aan 
de winkel of distributeur.

6.  Vervanging of reparatie van het product zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 
Bij ontvangst van het vervangen of gerepareerde product wordt de klant gevraagd de 
conformiteit te bevestigen. Vervangingen en reparaties die zijn verricht krachtens 
de garantie, houden geen verlenging of vernieuwing van de garantieperiode van 
het gereedschap in. 

GARANTIE

4750-2PP-1 360

GL012-8 87
GL012-10 91

PROF-LOPP 375

GL008-8 69
GL008-10 72

GL010-8 137
GL010-10 140

• Praktische houder voor takkenschaar voor het snoeien in wijngaarden
• Extra zakje voor een slijpsteen, entmes of een sharp-X
• De houder kan om het onderbeen of in een riem worden vastgezet
• Slijtvast en lichtgewicht nylon materiaal voor duurzaamheid en comfort
• De houder is geschikt voor takkenscharen P116, P114, P16 met een lengte tot 60 cm

• Dun PU-materiaal geeft meer gevoel en terugkoppeling
• Absorberend duimkussen

• Met trillingdempende kussens op de vingers en handpalmen
• Reflecterende streep op de achterkant
• Absorberend duimkussen

• Universele houder
• Meetlintklem voor diverse soorten meetlinten
• Geklonken voor onverwoestbare sterkte
• Extra leren sleuf voor een pen of een kleine schroevendraaier

• Verstevigde gripstukken op de vingers en handpalmen
• Open uiteinden bij duim, wijs- en middelvinger
• Absorberend duimkussen

TAKKENSCHAAR HOUDER

HANDSCHOENEN

HANDSCHOENEN

UNIVERSELE HOUDER

HANDSCHOENEN

PROF-LOPP

GL008

GL010

4750-MPH-1

GL012
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Deze catalogus omvat ons huidige productassortiment. Er vinden echter 
voortdurend wijzigingen in het assortiment en aanpassingen m.b.t. vorm, 
vormgeving, design en toepassing plaats. Hiervoor is geen speciale 
aankondiging vereist. Afbeeldingen en tekeningen zijn zo nauwkeurig 
mogelijk vervaardigd. Voor de doeleinden van de catalogus kunnen ze 
echter afwijken van de eigenlijke producten, hetgeen ook geldt voor de 
technische specificaties. Gewichtsindicaties moeten worden opgevat 
als benaderingen van nettogewichten en dienen hoofdzakelijk voor de 
berekening van vracht- en verzendkosten. Deze catalogus vervangt alle 
voorgaande specificaties en assortmentlijsten. Het intellectuele eigendom 
van deze catalogus berust bij SNA Europe.

Uittreksels, herdrukken of kopieën van de inhoud zijn slechts toegestaan 
met onze toestemming.


