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BESKÆRING



Valg af beskæresaks Anbefaling Skærehoved Venstre hånd Klippekapacitet
Heavy 
Duty

Letvægt Komfort
Reserve-

dele

*** Bedste valg
**   Godt valg
* Kan benyttes

15 mm
1/2”

20 mm
3/4”

25 mm
1”

30 mm
1 1/4”

MINDRE BUSKE
PX-ERGO PX-S  (serie)

***PX-M (serie)

PX-L (serie)

PXR-ERGO PX-S  (serie)

***PX-M (serie)

PX-L (serie)

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

TRÆER & STØRRE BUSKE
P1 P1-20 ***P1-23

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

PX-ERGO PX-S  (serie)

**PX-M (serie)

PX-L (serie)

PXR-ERGO PX-S  (serie)

**PX-M (serie)

PX-L (serie)

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

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

LANDSKABSPLEJE
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

P5

OPGAVER

BESKÆRING
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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 

ERGOTM BESKÆRESAKS, FAST HÅNDTAG

• Beskæresaks, udviklet i henhold til Bahco’s ERGO™ program
• Høj grebskomfort med håndtag der er tilpasset håndens størrelse og skærehovedets 

udforming er tilpasset arbejdsopgaven (tykkelse på gren etc)
• Skærehovedet er vinklet således, at man kan klippe med strakt håndled og dermed

arbejde i længere tid uden at blive træt.
• Reducerer smerter og øger komfort og ydeevne
• Alle sliddele findes som reservedele

ERGOTM BESKÆRESAKS, ROTERENDE HÅNDTAG

• Beskæresaks, udviklet i henhold til Bahco’s ERGO™ program
• Høj grebskomfort med håndtag der er tilpasset håndens størrelse og skærehovedets 

udforming er tilpasset arbejdsopgaven (tykkelse på gren etc)
• PXR er forsynet med roterende underhåndtag og følger dermed håndens bevægelser 

under arbejdet
• Reducerer smerter og øger komfort og ydeevne
• Alle sliddele findes som reservedele

BESKÆRING
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BESKÆRING

P3

P3-20-F 20 mm 200 mm 375 

P3-23-F 25 mm 230 mm 440 

P5

P5-20-F 20 mm 210 mm 307 

P5-23-F 25 mm 230 mm 366 

P108

P108-20-F 20 mm 200 mm 305 

P108-23-F 25 mm 230 mm 375 

P110

P110-20-F 20 mm 200 mm 315 

P110-23-F 25 mm 230 mm 390 

BYPASS BESKÆRESAKS

• Professionel beskæresaks for beskæring af frugttræer, buske etc.
• Efterlader et lige snit, som sikrer hurtig heling af snittet
• Smedede stålhåndtag og hærdede, udskiftelige skær
• Én-håndtsbetjent bøjlelås, og forsynet med kontrafjeder og gummibuffere
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS BESKÆRESAKS

• Beskæresaks for beskæring af frugttræer etc.
• Specielt tilpasset forhold med koldt vejr
• Fuldtsmedede, 2-komponent plastbelagte håndtag, som giver godt greb og

er behagelige at bruge, selv i køligt vejr
• Smalt modskær som kommer ind på trange steder
• Énhåndsbetjent låseanordning
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS BESKÆRESAKS

• Beskæresaks for beskæring af frugttræer etc.
• Specielt tilpasset forhold med koldt vejr
• Håndtag af komposit materiale med blødt greb på det øvre håndtag

som er behagelig at bruge selv i køligt vejr
• Énhåndsbetjent låseanordning
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS BESKÆRESAKS

• Professionel beskæresaks til beskæring af frugttræer, buske etc.
• Letvægtsmodel, med håndtag af koldvalset stål
• Hærdede, udskiftelige skær
• Én-håndsbetjent bøjlelås forsynet med kontrafjeder og gummibuffere
• Alle sliddele findes som reservedele

L L

L L
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BESKÆRING

P138

P138-22-F 20 mm 220 mm 275 

P121

P121-18-F 15 mm 180 mm 225 

P121-20-F 20 mm 200 mm 255 

P121-23-F 25 mm 230 mm 330 

P126

P126-19-F 15 mm 190 mm 245 

P126-22-F 20 mm 220 mm 310 

PG-12-F 20 mm 210 mm 165 

P64-20 12 mm 210 mm 175 

PG-12-F

P64
ANSLAGS BESKÆRESAKS

• Universalsaks til klipning af roser, grene, gummi, plast, ledning samt trælister
• Ambolt i aluminium
• Håndtag af koldvalset stål, én-håndsbetjent bøjlelås
• Forsynet med kontrafjeder og gummibuffere
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS BESKÆRESAKS

• Traditionel beskæresaks
• For beskæring af frugttræer, buske etc.
• Rørformet, lukket håndtag af koldvalset stål
• Skarpslebne stålskær, og en-håndsbetjent bøjlelås
• Forsynet med kontrafjeder og gummibuffere

BYPASS BESKÆRESAKS

• Letvægts-beskæresaks for
beskæring af frugttræer, buske etc.

• Håndtag i koldvalset stål
• Skarpslebne stålskær
• Én-håndsbetjent bøjlelås, og forsynet med kontrafjeder og gummibuffere

• Beskæresaks i moderne udførelse for lettere havearbejde
• Præcisionsslebent skærehoved med skærene snit- 

bevægelse som giver et rent snit i bløde og grønne kviste
• Håndtag af komposit materiale

• Beskæresaks, let model, med greb af komposit materiale
• Specielt til afklipning af blomsterstilke
• En special anordning af plast på siden af skæret holder fast på blomsterstilken efter 

afklipning, så blomsten ikke falder på gulvet/jorden
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS BESKÆRESAKS

KLIP OG HOLD BESKÆRESAKS

L L

L L

L
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P114
Style

P116
Style

P160
Style

P173
Style

25-30 
mm

30-35 
mm

35-40 
mm

40-45 
mm

45-50 
mm

P114 (range) ***
P116 (range) ***
P16 (range) **

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

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

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

Valg af grensaks Anbefaling Klippemetode Udformning hoved Klippekapacitet
Heavy 
Duty

Letvægt Komfort
Reserve- 

dele

*** Bedste valg
**   Godt valg
* Kan benyttes

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“

TRÆER & MINDRE BUSKE

TRÆER & STØRRE BUSKE

LANDSKABSPLEJE

BESKÆRING

OPGAVER

SKOVBRUG
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BESKÆRING

P160-SL 

P114-SL

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

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 

P160-SL-60 45 mm 600 mm 960 

P160-SL-75 45 mm 750 mm 1090 

P160-SL-90 45 mm 900 mm 1160 

P19

P19-80-F 50 mm 800 mm 1790 

EKSTRA LET BYPASS GRENSAKS

EKSTRA LET BYPASS GRENSAKS

• Ekstra let grensaks med slanke håndtag
• Reducerer træthed i armene pga. den lavere vægt
• Til den professionelle bruger, som ofte arbejder med beskæring
• Specielt udformet hoved for forbedret og mere effektiv gennemklipning
• Forsynet med komfortgreb og gummibuffere
• Alle sliddele findes som reservedele

EKSTRA LET BYPASS GRENSAKS

• Ekstra let grensaks, som reducerer træthed og smerte ved omfattende 
arbejde, f.eks. for anlægsgartnere og frugtdyrkere mv.

• Vinklet skær for bedre holdbarhed og enklere klipping i hårdt træ
• Smedet modskær, ekstra robust
• Tyndt skaft for bedre tilgængelighed og gummiforinger, som absorberer klippestødet
• Alle sliddele findes som reservedele

• Ekstra let grensaks i robust udførelse
• Med skarpslebne, udskiftelige stålskær
• Det faste skær er udformet som en krog og fastholder derved grenen
• Lette aluminiumshåndtag med plastbelagte greb, og forsynet med gummibuffere
• Specielt udviklet til beskæring af frugttræer, prydtræer o. lign
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS GRENSAKS

• Professionel grensaks i ekstra kraftig udførelse
• God rækkevidde
• Med skarpslebne udskiftelige skær
• Det faste skær er udformet som en krog, og fastholder derved grenen
• Ekstra lange letvægtshåndtag i solidt aluminium med komfortgreb 

og forsynet med gummibuffere
• Alle sliddele findes som reservedele

L L

L

L
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BESKÆRING

P173-SL

P173-SL-85 45 mm 850 mm 1265 

P280-SL

L

P280-SL-80 55 mm 800 mm 1318 

P16

P16-40 30 mm 400 mm 790

P16-50-F 30 mm 500 mm 935 

P16-60-F 30 mm 600 mm 1025 

PG-18

PG-18-45-F 40 mm 450 mm 545

PG-18-60-F 40 mm 610 mm 785

PG-19-F

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

BYPASS TELESKOP GRENSAKS

• Professionel grensaks med teleskopfunktion
• Låsesystem sikrer at indstillingen låses fast ved bare at dreje grebet en kvart omgang
• Letvægtshåndtag i solidt aluminium med komfortgreb, forsynet med gummibuffere
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS TELESKOP GRENSAKSBYPASS TELESKOP GRENSAKSBYPASS TELESKOP GRENSAKS

EKSTRA LET ANSLAGS GRENSAKS MED UDVEKSLING 

• Ekstra let HD grensaks med udveksling og ambolt
• Langt skær for klipning af små grene yderst og 

kraftige grene nærmest samleleddet
• Forsynet med justeringsskive som giver

skæret længere levetid
• Udveksling som giver 40% mere kraftoverførsel
• Alle sliddele findes som reservedele

EKSTRA LET BYPASS GRENSAKS MED UDVEKSLING 

• Ekstra let HD grensaks forsynet med udveksling
• Helhærdet stålskær, med Xylan® coating for mindre friktion
• Udveksling som giver 40% mere kraftoverførsel
• Letvægts aluminiumshåndtag
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS GRENSAKS

• Professionel grensaks med skarpslebne, udskiftelige skær
• Det faste skær er udformet som en krog, og fastholder derved grenen
• Solide stålhåndtag med komfortgreb, og forsynet med gummibuffere
• Robust smedet modskær
• Alle sliddele findes som reservedele

BYPASS GRENSAKS

• Letvægts grensaks med aluminiumshåndtag og to-komponent greb
• Til beskæring af buske og træer
• Med buffere som absorberer klippestødet og giver optimal komfort
• Hærdede skær for høj ydeevne
• Alle sliddele findes som reservedele

L

LL

L
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BESKÆRING

Topsaks med maksimal 
rustbeskyttelse, klipper nemt gennem 
grene på op til 35 mm

Låse-funktion til teleskop system. Justérbar i  
længden 2.3 m - 4.1 m

Letvægts PVC overtrukket aluminums 
teleskopstang for større komfort

Endestykke med 3 funktioner
• Smart støddæmper funktion hindrer

ødelæggelse
• Ekstra nedre greb til at

nå maksimal højde
• Opstramning af indvendig reb

Komfortabel greb der giver  
maksimal klippekapacitet

230° roterende hoved, giver et 
rent og professional finish 

230° roterende bypass 
klippefunktion

Bahco Pradines 
rustbeskyttet 
klippehoved

EndestykkeLåse-funktion til teleskop 
system. Justérbar i  
længden 2.3 m - 4.1 m

ATP-230-410
TELESKOPSAKS

NYHED!!!

“EKSTREM AFBALANCERET”

“MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE” 

Den nye velafbalancerede Bahco teleskop topsaks ATP-230-410 klipper let grene op til 35 mm. Du klarer nemt opgaven 
uden bruge af stige m.m. da denne models teleskopfunktion muliggør justering i længden fra 2.3-4.1 meter, hviket kiver 
en rækkevidde på op til 6 meter. Selve hovedet på topsaksen kan rotere 230°, hvilket gør dette værktøj meget fleksibelt, 
når man f.eks. skal klippe grene i større trækroner m.m. Du slipper for bøvlet med en snor der skal styre klippefunktionen. 
Snoren har vi nemlig gemt inde i selve teleskopstangen. Så nu er det slut med at hænge fast i grene m.m. Alle sliddele 
findes som reservedele og kan hurtigt udskiftes.

ATP-230-410 35 mm 2300-4100 mm 1950

• Hurtig, sikker og præcis afklipning af højtsiddende grene, i højder fra 2.3 - 4.1 meter
• Fremstillet af aluminium
• Justérbar hoved der kan rotere 230°, hvilket tillader flere forskellige klippevinkler
• Hurtig og nem adgang til skær og trækmekanisme, for vedligeholdelse eller 
• udskiftning af dele
• Smart system med indvendig træksnor gør afklipning lettere i grene på op til 35 mm
• Nedre glidegreb for maksimal klippekapacitet og endestykke til at nå makimal højde

ASP3740

L

ASP3740-P3437 360 mm 14 in 6.4 40 mm 3740 mm 3878 

ASP3740-C36JTM 360 mm 14 in 6.2 V 3740 mm 2819

FORLÆNGERSÆT

• Forlængersæt for beskæring i højden
• ASP3740-P3437: Bestående af grundmodul på 1870 mm samt forlænger på 1870 mm, adaptor 

samt topsaks
• ASP3740-C36JTM: Bestående af grundmodul på 1870 mm samt forlænger på 1870 mm, adaptor 

samt grensav
• Leveres i praktisk opbevaringstaske (4750-PSTB-1)

L
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ASP
ADAPTOR TIL ASP GRENSAVE, TOPSAKSE OG ASP-AS-HOOK

L

ASP-1850G 1870 mm 795

ASP-1850 1870 mm 718

• Adaptor til ASP forlængere
• Muliggør montering af værktøj: 

ASP-ATP til grensave og krog 
ASP-AS til topsakse

L

ASP-AS-HOOK 246 mm 345

ASP-AS-HOOK
ADAPTOR TIL ASP GRENSAVE, TOPSAKSE OG ASP-AS-HOOK

• Krog til styring af træ, klatre-reb over 
grene og blade m.m.

• Ligeledes egnet til at trække ned i grene
• Forsynet med hul til karabiner m.m.

ASP-1850 / ASP-1850G
FORLÆNGERE TIL ASP GRENSAVE, TOPSAKSE OG KROGE

L

ASP-ATP 160 mm 100 

ASP-AS 135 mm 114

• Forlængere til ASP grensave, topsakse samt ASP-AS-HOOK
• Muliggør en samlet forlængelse på op til 5,57 meter (1 grundmodul og 2 forlængere)
• ASP-1850G er grundmodul
• ASP-1850 er forlængerstykke

BESKÆRING

ATP-110-210
TELESKOPSTANG

• Teleskopskaft af aluminium
• Særligt velegnet når der klatres i træer m.m.
• Kan forlænges fra 1,1 meter til 2,1 meter
• Forsynet med øje til fastgørelse af karabinhage
• Kan bruges sammen med: Bahco grensave ASP-AS-C33-JT-F og ASP-AS-C36-JT-M samt 

Bahco topsakse P34-37 og P24-27A-F (kræver dog adaptor ASP-ATP)
• Der kan ligeledes benyttes Bahco ASP-AS-HOOK

ATP-110-210 1100 - 2100 mm 1120

L

4750-PSTB-1

L

4750-PSTB-1 1970 mm 920 

OPBEVARINGSTASKE

• Praktisk opbevarinstaske til ASP samt ATP stænger, grensave og topsakse
• Forsynet med lynlås
• Indvendig rum for opbevaring af diverse værktøjer
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AP-/FP

AP-5M 2000 - 5000 mm 1600 

AP-3M 2000 - 3500 mm 1000 

FP-3M 1800 - 3200 mm 1000 

L

TELESKOPSTÆNGER

• Mere sikker beskæring i højden, takket være letvægts teleskopstænger
• Simpel drej og lås funktion i den ønskede længde
• Passer sammen med følgende save: 339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T
• AP- Aluminium, FP Glasfiber

2.00 m 3.50 m

2.00 m 5.00 m

1.80 m 3.20 m 

MINIMUM MAKSIMUMAP- 3M - ALUMINIUM

AP- 5M - ALUMINIUM

FP- 3M - GLASFIBER

Disse 3 letvægts teleskopstænger er fremstillet af enten aluminium eller glasfiber. Disse teleskopstænger er aller forsynet med en skrue der sikrer der eftermonterede værktøj 
til teleskopstangen. Når den ønskede længde på teleskopstangen er opnået, skal du blot låse indstillingen, ved blot at dreje de to stænger i modsat retning.

BESKÆRING

AP-234
TOPSAKS

• For beskæring og udtynding af højtsiddende grene
• Enkel at bruge, bare sæt skærehovedet rundt om grenen som skal skæres 

og træk skaftet bestemt imod dig
• Skaftet er forsynet med komfortabelt greb
• AP- Aluminium, FP Fibreglass

L

AP-234 30 mm 2000 mm 1520
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P34-37

P34-37 40 mm 1260 

P34-27A

P34-27A-F 30 mm 610 

TOPSAKS MED 5 METER LINE

• Med skarpslebet, helhærdet skær og modskær med saftrille som mindsker friktionen og 
risikoen for at skæret sætter sig fast

• Helstøbt krop og vippearm i stål med 3-trins taljefunktion, som sikrer stor kapacitet ved 
et minimum af kraftforbrug

• Leveres med justerbar holder til teleskopskaft Ø 25-35 mm
• Leveres med 5 meter line med håndtag 
• På denne type topsaks kan desuden monteres grensavklinge
• Reservedele forefindes

TOPSAKS MED 5 METER LINE

• Med skarpslebet, helhærdet skær og modskær med saftrille som mindsker friktionen og 
risikoen for at skæret sætter sig fast

• Til teleskopskaft Ø 25 mm
• Leveres med 5 meter line 
• Reservedele forefindes

BESKÆRING

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
GRENSAVE TIL ASP OG ATP

• Grensav med superskarp JT fortanding i enten fin, medium eller grov fortanding
• Tandspidshærdede tænder for lang levetid
• Fleksibel men alligevel stabil klinge
• Næsen er forsynet med endestop, som hindrer at klingen glider ud af savsporet
• Forsynet med barkkniv som forhindrer, at barken revner eller splintres

• Reserveklinger med JT fortanding til ASP grensave
• Findes i enten fin, medium eller grov fortanding

RESERVEKLINGER TIL GRENSAVE ASP

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 

GRENSAV TIL TELESKOPSKAFT

• Til rydning og beskæring. Buet klinge med specialslebne tænder, som skærer ved træk
• Rørformet stålhåndtag, som kan påmonteres teleskopskaft med topdiameter Ø 25 mm
• Type 383 er tandspidshærdet og skal ikke files Type 384 kan files med fil type 272

GRENSAV TIL TELESKOPSKAFT MED BARKKNIV

• Til rydning og beskæring
• Buet klinge med specialslebne tænder, som skærer ved træk
• Forsynet med barkkniv som forhindrer, at barken revner eller splintres
• Næsen er forsynet med endestop, som hindrer at klingen glider ud af savsporet
• Type 385 kan files med fil type 272Type 386 er tandspidshærdet og skal ikke files
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BESKÆRING

JT JS XT Standard

396-JT *** 396-JT-BLADE

396-HP ** 396-HP-BLADE

396-JS * 396-JS-BLADE

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

396-JS *** 396-JS-BLADE

396-HP ** 396-HP-BLADE

396-JT * 396-JT-BLADE

383-6T * -

386-6T * -

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

Valg af grensav Anbefaling Fortanding Type Befæstning Reserveklinge

*** Bedste valg
**   Godt valg
* Kan benyttes

Fine Medium Grov Håndholdt Teleskopstang

396-JT

396-JT 190 mm 7 1/2 in 7 200396-JS 190 mm 7 1/2 in 5 200 

FOLDBAR GRENSAV, JT-FORTANDING FORTANDING

• Foldbar grensav med komfortabelt 2-komponent greb
• Klingen fældes ind i håndtaget, og er forsynet med 

sikkerhedslås både for åben og lukket position
• Alle sliddele findes som reservedele

• Foldbar grensav med komfortabelt 2-komponent greb
• Klingen fældes ind i håndtaget, og er forsynet med 

sikkerhedslås både for åben og lukket position
• Alle sliddele findes som reservedele

FOLDBAR GRENSAV, JS-FORTANDING

SKOVBRUG

LANDSKABSPLEJE

TRÆER & STØRRE BUSKE

TRÆER & MINDRE BUSKE

396-JS
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BESKÆRING

41 -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 

GRENSAV MED SKEDE, JT-FORTANDING

• Professionel grensav f/ hurtigt og komfortabelt beskærearbejde
• JT klingen har en meget aggressiv fortanding specielt udviklet til beskæring af friskt træ
• Klinger kan fås i 2 forskellige længder
• Komfortabelt, patenteret 2-komponent greb
• Skeden monteres i bælte med en clips
• Alle sliddele findes som reservedele

GRENSAV MED SKEDE, JS-FORTANDING

• Professionel grensav f/ hurtigt og komfortabelt beskærearbejde
• Specielt udviklet til rydning og beskæring af friskt træ
• Ekstra skarp, aggressiv og patenteret fortanding, som giver et hurtigt og rent snit
• Komfortabelt, patenteret 2-komponent greb og tandspidshærdede tænder
• Klinger kan fås i 2 forskellige længder
• Skeden monteres i bælte med en clips
• Alle sliddele findes som reservedele

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

396-HP
FOLDBAR GRENSAV, XT-FORTANDING

• Foldbar grensav med komfortabelt 2-komponent greb
• Klingen fældes ind i håndtaget, og er forsynet med 

sikkerhedslås både for åben og lukket position
• Alle sliddele findes som reservedele

396-LAP

396-LAP 190 mm 230 mm 405 mm 200 

396-BLADE 190 mm - mm - mm 44 

FOLDBAR GRENSAV, XT-FORTANDING

• Foldbar grensav med “army”-grønt 2-komponent håndtag og 
med håndledsstrop i læder. 
Velegnet til fritidsliv (jagt, fiskeri, camping, spejdere og lign.)

• Klingen fældes ind i håndtaget, og er forsynet med 
sikkerhedslås både for åben og lukket position

• Alle sliddele findes som reservedele

LAP-KNIFE

LAP-KNIFE 329 

FOLDBAR GRENSAV SAMT KNIV

• Laplander foldbar grensav og universalkniv i sampak
• Grensav med klinge på 190 mm (XT fortanding)
• Universalkniv med bladlængde på 102 mm og totallængde på 220 mm
• Leveres inkl. praktisk skede med bælteclips
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BESKÆRING

        

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

TO FORKELLIGE TYPER AF SKÆR

Hækkesakse med store skær. Særligt velegnet til hække og 
buske med en relativ åben struktur.

Hækkesakse med lige skær. Særligt velegnet til tætte hække og 
buske.

Komfortable gummigreb

Forsynet med
justérbolt Hærdede stålskær

Bløde gummibuffere 
for maksimal komfort

Letvægts aluminiumshåndtag

Den bageste del er forsynet 
med savtakker, således at 

grene helt op til 10 mm, 
holdes fast under afklipning

Meget skarpslebne skær 
for et præcist og lige snit

OPGAVER

Valg af hækkesaks Anbefaling Type skær Heavy Duty Letvægt Komfort Reservedele

*** Bedste valg
**   Godt valg
* Kan benyttes

Lige skær Smalle skær Savtakket 
skær

        MINDRE HÆKKE & BUSKE

        STØRRE HÆKKE

Side 18 Alle priser er kampagnepriser excl. moms. Gældende til og med 31.12.2020





BESKÆRING
P51-SL

L

P51-SL 570 mm 25 cm 990 

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 

L

P51H-SL 730 mm 25 cm 1076 

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

L

P51-F 570 mm 25 cm 1085

LETVÆGTS HÆKKESAKS

• Komfortabel letvægts aluminiums hækkesaks
• Trods den lave vægt er denne hækkesaks yderst stabil
• Forsynet med hærdede stålskær, justérbolt samt gummibuffere
• Skæret er forsynet med savtakker, således at grene helt op til 10 mm, 

holdes fast under afklipning
• Alle sliddele findes som reservedele

LETVÆGTS HÆKKESAKS, LANGE HÅNDTAG

• Komfortabel letvægts aluminiums hækkesaks
• Lange håndtag for bedre rækkevidde
• Trods den lave vægt er denne hækkesaks yderst stabil
• Forsynet med hærdede stålskær, justérbolt samt gummibuffere
• Skæret er forsynet med savtakker, således at grene helt op til 10 mm, 

holdes fast under afklipning
• Alle sliddele findes som reservedele

HÆKKESAKS

• Komfortabel Heavy Duty hækkesaks
• Forsynet med hærdede stålskær, justérbolt samt gummibuffere
• Skæret er forsynet med savtakker, således at grene helt op til 10 mm, 

holdes fast under afklipning
• Alle sliddele findes som reservedele

LETVÆGTS HÆKKESAKS

• Komfortabel letvægts aluminiums hækkesaks
• Trods den lave vægt er denne hækkesaks yderst stabil
• Forsynet med hærdede stålskær, justérbolt samt gummibuffere
• Lige skær der er særligt velegnet til tætte hække og buske
• Alle sliddele findes som reservedele

LETVÆGTS HÆKKESAKS, LANGE HÅNDTAG

• Komfortabel letvægts aluminiums hækkesaks
• Lange håndtag for bedre rækkevidde
• Trods den lave vægt er denne hækkesaks yderst stabil
• Forsynet med hærdede stålskær, justérbolt samt gummibuffere
• Lige skær der er særligt velegnet til tætte hække og buske
• Alle sliddele findes som reservedele

RESERVEDELE FOR HÆKKESAKSE
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ARBEJDE I JORDEN

LST-61121

LST-61121 1080 mm 100 mm 2 mm 150 mm 270 mm 1.78

LST-62121

LST-62121 1200 mm 100 mm 2 mm 180 mm 290 mm 1.97

LST-80121

LST-80121 1220 mm 125 mm 2 mm 215 mm 290 mm 2.17

LST-70120

LST-70120 1295 mm 190 mm 1,5 mm 235 mm 305 mm 2.03

LST-52121

LST-52121 1200 mm 130 mm 10 mm 185 mm 300 mm 2.13

LST-51121

LST-51121 1030 mm 110 mm 9 mm 150 mm 240 mm 1.68 

• Medium gravespade til lettere havearbejde
• Blad fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk D-greb

• Large gravespade til alt slags jordarbejde
• Blad fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk D-greb

• Spids skovl til skiftende materiale på byggepladser og i haver
• Skovlblad fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk greb

• Traditionel skovl til skiftende materiale på byggepladser i haven m.m.
• Skovlblad fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk greb

• Large gravegreb til arbejde i større havebed m.m.
• Fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Svejste tænder af firkantstål
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk D-greb

• Medium gravegreb til lettere havearbejde i mindre havebed
• Fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Svejste tænder af firkantstål
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk D-greb

GRAVESPADE, MEDIUM GRAVESPADE, LARGE

SPIDS SKOVL TRADITIONEL SKOVL

GRAVEGREB, LARGEGRAVEGREB, MEDIUM
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ARBEJDE I JORDEN
LST-50123

LST-50123 1215 mm 125 mm 8 mm 205 mm 305 mm 1.7

LST-30111

LST-30111 1470 mm 305 mm 90 mm 0.92

LST-32011

LST-32011 1545 mm 430 mm 80 mm 1.5

KOMPOSTGREB

• Kompostgreb til omstikning af kompostmaterialet
• Hoved fremstillet af hærdet stål, pulverlakeret
• Svejste spidse tænder af rundstål
• Pæreformet stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Forsynet med blødt termoplastisk D-greb

HAVERIVE, 12 TÆNDER

• Haverive til forarbejdning af bede, planering m.m.
• 12 tænder af hærdet stål, let buede og pulverlakeret
• Stålskaft der er delvist PVC beklædt
• Endestykke forsynet med ophængshul (PP)

ANLÆGSRIVE, 16 TÆNDER

• Heavy Duty anlægsrive til forarbejdning af bede, planering m.m.
• 16 tænder af hærdet stål, pulverlakeret
• Skaft af lakeret glasfiber
• Forsynet med blødt termoplastisk greb
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ARBEJDE I JORDEN

LST-42312

LST-42312 1730 mm 595 mm 280 mm 0.72

LST-41312

LST-41312 1555 mm 425 mm 270 mm 0.58

LST-40311

LST-40311 1700 mm 440 mm 385 mm 1.04

Langt PVC beklædt greb mindsker træthæden

Fleksible vinkelformede tænder, 
for maksimal udbytte

Stærk aluminiums letvægtsskaft

LØVRIVE, PLAST, 29 TÆNDER LØVRIVE, PLAST, 21 TÆNDER

PLÆNEPLEJE

• Stor løvrive til opsamling af blade, græs og andet
• Plasthoved med 29 tænder (PP)
• Skaft af aluminium med PVC beklædt greb
• Endestykke forsynet med ophængshul (PP)

• Medium løvrive til opsamling af blade, græs og andet
• Plasthoved med 21 tænder (PP)
• Skaft af aluminium med PVC beklædt greb
• Endestykke forsynet med ophængshul (PP)

LØVRIVERIVE, METAL, 16 TÆNDER

• Metal løvrive til opsamling af blade, græs og andet
• Tænder fremstillet af pulverlakeret fjederstål
• Skaft af aluminium med PVC beklædt greb
• Endestykke forsynet med ophængshul (PP)
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TRÆFÆLDNING

HUS 
UNIVERSALØKSE

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af asketræ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

HGPS 
UNIVERSALØKSE

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af asketræ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

Sørg for, at stammen er imellem dig og de 
grene, du vil fjerne. Begynd fra træets rod og 
arbejde mod toppen.

BRUG IKKE øksen på den side af stammen, 
hvor du selv står, da du nemt risikerer at 

snuble og komme til skade.

Bøj let i knæene, så øksen rammer jorden, hvis 
du skulle snuble.

STÅ IKKE helt oprejst ved kløvning af træ. 
Du risikerer at komme alvorligt til skade, 

hvis du ikke rammer træet.

Bevæg i stedet øksen op og ned for 
at gøre den fri.

VRID IKKE øksen fra side til side, hvis den sidder 
fast, da skaftet kan gå løs eller tage skade.

Det anbefales at opbevare øksen 
udendørs.

OPBEVAR IKKE øksen på et tørt sted.
I meget tørre omgivelser kan skaftet 

krympe, så det ikke længere passer i 
øksens skaftehul.

Brug i stedet en slagøkse eller en 
skovhammer, der begge er beregnet til 
inddrivning af kiler.

BRUG IKKE almindelige økser til 
inddrivning af kiler. Det kan deformere 

øksens skaftehul, så skaftet bliver løst, eller 
øksens hoved bliver beskadiget.

Brug en af Bahco’s specielle brændekiler.BRUG IKKE slagøksen som kile. 
Slagøksens hoved kan blive skævt 

eller beskadiget.
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TRÆFÆLDNING

FGS 
FÆLDEØKSE

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af asketræ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

FGS-810 
FÆLDEØKSE

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af asketræ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

FCP 
FÆLDEØKSE, HICKORY

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af hickory træ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af stål samt en stålring for ekstra sikkerhed
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

HUS-1.0-650 
UNIVERSALØKSE

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af asketræ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

HUS-1.0-650 650 1400
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UNIVERSALØKSE

TRÆFÆLDNING

SUS 
FLÆK-/KLØVEØKSE

•  Komfortabel at bruge takket være det solide kurvede skaft af asketræ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber samt en stålring for ekstra sikkerhed
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

SUS-2.0-800 800 2400

MCP 
FLÆK-/KLØVEØKSE, HICKORY

•  Komfortabel at bruge takket være det solide skaft af hickory træ
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
•  Øksehoved er fæstet med takket kile af karbonfiber samt en stålring for ekstra sikkerhed
•  Kan benyttes både som flæk-/kløve- og slagøkse for inddrivning af kiler
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

MCP-2.5-810 800 3200

LS/MES 
SKOVHAMMER

• Komfortabel at bruge takket være det solide skaft af asketræ
• Type  FG: 3-komponent skaft med “non-slip”, som giver et sikkert og komfortabelt greb
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål 
• Kan benyttes både som kløve- og slagøkse for inddrivning af kiler
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

MES-3.0-900 900 3500

MES 
SKOVHAMMER

•  Komfortabel at bruge takket være det solide skaft af asketræ
• Type  FG: 3-komponent skaft med “non-slip”, som giver et sikkert og komfortabelt greb
• Hoved produceret af hærdet værktøjstål
• Øksehoved med vendespids
• Kan benyttes både som kløve- og slagøkse for inddrivning af kiler
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

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

CUC

CUC-0.4-360 360 640
CUC-0.8-600 600 1220

• Skaft fremstillet af glasfiberforstærket komposit materiale
• Komfortabelt termoplastisk greb
• Smalt skarpt skær af hærdet kulstofstål, overfladebehandlet for at 

mindske friktionen og beskytte mod rust
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul

FÆLDEØKSE
SUC

SUC-0.7-450 450 980
SUC-0.9-600 600 1310
SUC-1.0-710 710 1550
SUC-1.7-800 800 2300

• Skaft fremstillet af glasfiberforstærket komposit materiale
• Komfortabelt termoplastisk greb
• Smalt skarpt skær af hærdet kulstofstål, overfladebehandlet for at 

mindske friktionen og beskytte mod rust
• Nem opbevaring da skaftet er forsynet med ophængshul
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WT 
BRÆNDEKILE, VREDET

• Vredet stålkile
• Velegnet til kløvning af meget hårdt/kraftigt træ, fordi det kun kræver 

få kræfter at drive kilen ind

L

W-T-2.0 220 2000

WS 
BRÆNDEKILE, LIGE

• Traditionel stålkile
• Til brug sammen med en skovhammer eller en slagøkse

L

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

LS-COIN 
FÆLDEKILE

• Syntetiske kiler
• Ideelle, når der fældes træer med motorsav, fordi kilen ikke ødelægger motorsavkæden

L

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

168 - 3P
RUND KÆDESAVFIL U/ HÆFTE

168-8-4.0-3P 200 mm 4.0 mm 3/8” RG 69 

168-8-4.8-3P 200 mm 4.8 mm .325 93 

168-8-5.5-3P 200 mm 5.5 mm 3/8” 117 

• Rund, cylindrisk kædesavfil med negativ tandvinkel for stor 
kapacitet og lang levetid

• Leveres uden hæfte i 3 stk. skin-pack, med perforering 
for den enkelte fil

• 12 stk. 3-pak (36 file) leveres i yderkarton

6300 
PLASTIK FÆLDEKILE, 12 CM

• 12 cm plastkile, rillet på den ene side for en skridsikker funktion

L

6300 120 70

6304 
ALUMINIUMSKILE, 12 CM

• 12 cm aluminiumskile, rillet på den ene side for en skridsikker funktion

L

6304 120 180

6310 
PLASTIK FÆLDEKILE, 24 CM

• 24 cm kile af specialtplast
• Perfekt valg sammen med slagjern type 1002

L

6310 240 410
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SE 
BØJLESAV TIL TØRT TRÆ

• Bøjlesav til professionelt brug
• Til træ og træbaserede materialer
• Forsynet med brugervenlig spændemekanisme, som tillader høj klingespænding
• Leveres med klingetype 51 til tørt træ
• Buen er pulverlakeret og forsynet med knobeskytter
• SE-16-21: Saven har en tilspidset form der tillader savning på vanskeligt 

tilgængelige steder

SE-16-21 530 21 51 570
SE-15-24 607 24 51 675
SE-15-30 759 30 51 800
SE-15-32 810 32 51 840
SE-15-36 912 36 51 920

332 
BØJLESAV

• Bøjlesav, udviklet i henhold til Bahco´s ERGO™ program
• Let men stærk bue, som sikrer høj klingespænding og et lige snit
• Til beskæring af buske og træer, brændesavning etc.
• Med tilspidset profil, som tillader savning på vanskeligt tilgængelige steder
• Fremstillet af kvalitetsstål, og er rustbeskyttet med en slagfast ovnlakering
• Forsynet med brugervenlig spændemekanisme, ergonomisk håndtag med knobeskytter

332-21-51 530 21 51 663
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1000 
FÆLDEJERN, KORT

• Fældejern i let og kort udførelse
• Fremstillet af rektangulær stålprofil, og forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Fældeplade af kraftigt, helsmedet stål

L

1000 430 700

1002 
FÆLDE-/SLAGJERN MED SLAGFLADE

• Fældejern/slagjern fremstillet af kraftig stålprofil, med helsmedet fældeplade
• Bagsiden er forsynet med slagplade for islåning af kiler
• Håndtag af termoplastisk gummi

L

1002 530 1000

1010 
FÆLDEJERN, MED ØJEKROG

• Fældejern i let udførelse, fremstillet af rektangulær stålprofil
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Fældeplade af kraftig, helsmedet stål
• Fastmonteret øjekrog for brug sammen med vendekrog

L

1010 800 1450

1014 
FÆLDEJERN, MED VENDEKROG

• Fældejern i let udførelse, fremstillet af rektangulær stålprofil
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Fældeplade af kraftig, helsmedet stål
• Forsynet med vendekrog

L

1014 760 1800

1022 
FÆLDEJERN, MED VENDEKROG

• Fældejern i kraftig udførelse, fremstillet af rektangulær stålprofil
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Fældeplade af kraftig, helsmedet stål
• Forsynet med vendekrog

L

1022 800 2400

1030 
FÆLDEJERN, MED VENDEKROG

• Langt fældejern i kraftig udførelse, fremstillet af rektangulær stålprofil
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Fældeplade af kraftig, helsmedet stål
• Forsynet med vendekrog

L

1030 1300 3400

1039 
LØS KROG TIL FÆLDEJERN 1014, 1022, 1030

• 3-kantet vendekrog
• Til fældejern 1014, 1022, 1030

1039 300

1029 
LASKE TIL FÆLDEJERN 1014, 1022, 1030

• Laske til fældejern 1014, 1022, 1030

1029 200
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1204 
LØFTEKROG

• Smedet af specialhærdet stål
• Forsynet med håndtag af komfortabel plast

1204 400

1210 
LØFTEKROG

• Smedet af specialhærdet stål
• Forsynet med håndtag af komfortabel plast
• Håndtaget er vinklet 90° på krogen

1210 500
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TRÆFÆLDNING

1401 
BRÆNDESAKS, ÅBNING 2-19 CM

• Smedet af specialhærdet stål
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Max. gribevidde 19 cm

1401 450

1406 
LANG BRÆNDESAKS, ÅBNING 2-19 CM

• Ekstra lang model
• Smedet af specialhærdet stål
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Max. gribevidde 19 cm

L

1406 610 700

1408 
BRÆNDESAKS, ÅBNING 2-19 CM

• Smedet af specialhærdet stål
• Den ene krog er forsynet med non-slip plast
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Max. gribevidde 19 cm

1408 450

1423 
BRÆNDESAKS, ÅBNING 6-29 CM

• Smedet af specialhærdet stål
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Max. gribevidde 29 cm

1423 900

1426 
LANG BRÆNDESAKS, ÅBNING 6-29 CM

• Ekstra lang model
• Smedet af specialhærdet stål
• Forsynet med håndtag af termoplastisk gummi
• Max. gribevidde 29 cm

1426 1200

1432 
TRAKTORSAKS, ÅBNING 6-55 CM

• Fremstillet af specialstål
• For hydraulisk løft
• Forsynet med fjederfunktion
• Max. gribevidde 55 cm
• Løftekapacitet 1500 kg
• Forsynet med udløsergreb
• Alle sliddele findes som reservedele

1432 4600
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TRÆFÆLDNING

1434 
TRAKTORSAKS, ÅBNING 8-70 CM

• Fremstillet af specialstål
• For hydraulisk løft
• Forsynet med fjederfunktion
• Max. gribevidde 70 cm
• Løftekapacitet 1500 kg
• Forsynet med udløsergreb
• Alle sliddele findes som reservedele

1434 7300

1449 
TRAKTORSAKS, ÅBNING 6-42 CM

• Fremstillet af specialstål
• For hydraulisk løft og lettere udslæbning af brænde
• Forsynet med fjederfunktion 
• Max. gribevidde 42 cm
• Løftekapacitet 1500 kg
• Alle sliddele findes som reservedele

1449 3500

1450 
HEAVY DUTY TRAKTORSAKS, ÅBNING 3-42 CM

• Fremstillet af specialstål
• For hydraulisk løft og udslæbning af brænde
• Passer bla. til ATV
• Forsynet med fjederfunktion 
• Max. gribevidde 30 cm
• Løftekapacitet 800 kg
• Alle sliddele findes som reservedele

1450 1100

1451 
HEAVY DUTY UDSLÆBNINGSSAKS, ÅBNING 0-42 CM

• Fremstillet af specialstål
• For udslæbning af brænde
• Max. gribevidde 42 cm
• Løftekapacitet 1000 kg

1451 5000

9420 
AFBARKNINGSJERN „BELI“

• Afbarkningsjern inkl. holder
• Åbning14 cm
•  9429: Løs klinge
•  9439: Løs holder

9420 430

9010 
BARKSPADE MED SKAFT

•  Barkspade/betonskraber med skaft
•  1.5 mm klinge med plastbeskyttelse
• Kan anvendes til barkspade, betonskraber, isskraber m.m.
•  9000: Reserveklinge med holder
•  9008: Løs klinge
•  9030: Reserveskaft

L

9010 1185 1040
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