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ОТКРИЙТЕ ПЪЛНАТА ГАМА BAHCO ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПОДРЯЗВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Препоръки за използване на батериите и инструментите според мощността и живота на батерията

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА БАТЕРИЯ

Продължителността на живот на 
батерията зависи от вида на използвания 
инструмент, неговото натоварване и от 
обработвания материал

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!

* В зависимост от условията на съхранение/ зареждане / използване

НОВО!!

BCL22 
Електрическа ножица

BCL22 
Електрическа ножица

BCL132 
Мини верижен трион

BCL1B2 BCL1B2

BCL1B2 BCL1B4 BCL1B7 BCL1B10

BCL22 
Електрическа ножица

До 12 часа

BCL22 + BCL132 
Ел. ножица + Мини верижен трион

До 9 часа

BCL132 
Мини верижен трион

2 часа 1 до 3 часа До 24 часа До 48 часа

BCL131 
Верижен трион

1 до 3 часа 3 до 5 часа До 36 часа

BCL135 
Телескопичен 
верижен трион

2 часа 1 до 3 часа До 24 часа До 48 часа

12 часа До 24 часа До 48 часа

BCL115 
Телескопичен тример 
за храсти

12 часа До 24 часа До 48 часа

BCL121
Тример за трева

- 2 до 3 часа 3 до 4.5 часа

BCL141
Култиватор

2 часа 2 до 4 часа До 24 часа До 48 часа

Тегло (без сбруя или колан) 1.68kg 3.4kg 5.5kg 5.9kg

BCL111

Тример за храсти

Данните са калкулирани при Eco mode

НОВО!!

+

Тегло
1680g

Максимална 
мощност 
1730W

Живот на 
батерията

1000 цикъла

Комплектова се със сбруя
Multi-tool режим
Лесен контрол на режимите на работа 
Режим на работа NFC/RFID 
Препоръчително време за заряд 5 ч.

До 9 часа
2 инструмента свързани едновременно, 

като и двата са в готовност за работа!

До 12 часа 
Инструментът е готов за работа по всяко време на 

деня!

*



СБРУЯ
Универсален размер

АКСЕСОАРИ

Режим U2. Икономичен и 
комфортен. 

Прогресивно плавно отваряне, 
отваряне наполовина

Режим U3. Бързо рязане 
Бързо отваряне наполовина

Режим U1 
Производителен. 
Прогресивно бързо 
отваряне, отваряне 

наполовина

Режим U4. Максимален обхват. 
Бързо и прогресивно рязане 
само с максимално отваряне
(приложимо само с батерия  

BCL1B2)

Разработена за професионални градинари и производители, които търсят иновации, мощност и 
надеждност. Удобният захват и режещата глава на BAHCO Pradines с диаметър на рязане до 45 мм,  
правят ножицата идеален инструмент за извършване на тежки резитби. Интелигентната система на 
батерията позволява на потребителя да свърже два инструмента едновременно.

BCL22 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРАДИНАРСКА НОЖИЦА

Без 
мръсотия и 

прах, 
благодарение 
на доброто 

уплътнение на 
капака 

Изхвърляне 
на 

замърсяванията 

Система 
за 

охлаждане 
на мотора 

Оптичен 
спусък 

Бързо, точно и 
прогресивно 
движение на 

острието 

Смяна и 
настройка на 
острието без 

необходимост 
от инструмент

Електронен 
контрол

на затварянето 
на острието 

Удобна  
дръжка 

Регулируеми 
презрамки "Дишащ" 

гръб

Литиево 
йонна 

батерия 

Дисплей  
on / off функция 

4 режима на 
работа

Multitool 
режим 

Регулируем 
колан

Калъф за 
инструменти

Гръден колан 
за странична 

опора на 
батерията

Режеща глава 
BAHCO Pradines 

Xylan
 Чист срез и отлична 

производителност 
на рязане

BCL121GR
Туба с грес
(Предлага се и отделно)

BAHCO - Началото

1886 1934 2001 2015 2016

Стартира производството 
на първата ножица

Стартира производството 
на ножици серия PX ERGO 

Стартира производството 
на ножици за градинарство 

Стартира 
производството на 

електрически ножици

BCL21AB
Лента за ръка
(Предлага се и отделно)

Сбруята и калъфът за инструменти се продават и отделно

Sharp-X
Точило
(По желание)

УПРАВЛЕНИЕ
• Възможност за работа до 12 часа без зареждане
• Функционална батерия BCL1B2 – С два извода за

свързване на два инструмента едновременно

ПРИЛОЖЕНИЕ
• 4 различни режима на рязане за

различните изисквания при подрязване
• Отваряне на острието наполовина с помоща на

оптичен спусък

КОМФОРТ
• Лека, само 860 g
• 2.540 kg заедно с батерия BCL1B2
• Лесна за маневриране, обща дължина 298 mm
• Удобна дръжка
• Пасва на всеки размер на ръката
• По-малко напрежение в лактите и раменете

ЕФЕКТИВНОСТ
• Спестявате бензин

(при използване на моторна резачка)
• Спестявате време
• Лесна поддръжка
• Използва до 30% по-малко масло за вериги

ПРЕДИМСТВА

Високотехнологичен
двигател
Висока производителност на 
мотора - скорост от 21 0000 rpm, 
която позволява интензивна 
работа

Капацитет на 
рязане
Клони до 45mm при 
тежък режим на работа

Bahco Pradines 
режеща глава

Лесно и бързо 
отваряне на 

предпазителя
без необходимост 

от инструменти

Капацитет 
на 

рязане 
45 mm




