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KONTROLA PRACY
Wyświetlacz

3 różne tryby cięcia

Czas 
potrzebny 

do całkowitego 
naładowania 

9 h

Elektroniczna 
kontrola baterii, 
umożliwiająca 

pełen ruch ostrza i 
jego regulowane 

półotwarcie. 

Waga  
845 g

Maksymalna moc  
865 W

Średnia żywotność
800 cykli

BCL1B1 & BCL1B2
AKUMULATORY LITOWO-JONOWE RÓŻNEGO 
ZASTOSOWANIA
Zalecamy korzystanie z akumulatorów i narzędzi zgodnie z parametrami, określającymi moc i żywotność baterii.

AKUMULATOR BCL1B1 
Kompaktowy i lekki
Sprzedawany jako standard z sekatorem BCL21

* W zależności od warunków przechowywania/naładowania/użytkowania 

Do 15 godzin* Do 12 godzin*

BCL21 
Sekator elektryczny

BCL132 
Jedoręczna pilarka 

do pielęgnacji

Czas 
potrzebny 

do całkowitego 
naładowania 

 5 h

Dwa 
gniazda. 

Dwa narzędzia 
podłączone w tym 

samym czasie 
i gotowe do 

pracy!

Tryb wielona-
rzędziowy. 

Przełącznik bez-
piecznej aktywacji 

narzędzia

Elektroniczna 
kontrola baterii, 
umożliwiająca 

pełen ruch ostrza i 
jego regulowane 

półotwarcie.

Waga  
1,700 g

Maksymalna moc  
1,730 W

Średnia żywotność
1,000 cykli

Do 
pełnego 

dnia 
pracy

AKUMULATOR BCL1B2 
Z wygodną uprzężą transportową
Sprzedawany jako opcja

KONTROLA PRACY
Wyświetlacz
4 tryby cięcia

Tryb wielonarzędziowy

Up to 9 hours*



BCL21* 

BCL1B1

BCL21 
BCL22** 
BCL132 
BCL135
BCL141

BCL1B2

BCL111
BCL115 
BCL131 
BCL132 
BCL135
BCL141

BCL1B4

BCL111
BCL115 
BCL131 
BCL132 
BCL135
BCL121
BCL141

BCL1B7

BCL111
BCL115 
BCL131 
BCL132 
BCL135
BCL121
BCL141

BCL142A

BCL1B10

       

KONTROLA PRACY
Wyświetlacz
4 tryby cięcia

Tryb wielonarzędziowy

*  Sekatory BCL21 zawierają akumulator BCL1B1 w zestawie 
**  Sekatory BCL22 zawierają akumulator BCL1B2 w zestawie 

*  Dostarczane bez ostrza
**  Dostarczane bez głowicy tnącej i noża/ żyłki

NARZĘDZIA DO PRZYCINANIA I PIELĘGNACJI

AKUMULATORY I ICH KOMPATYBILNOŚĆ

BCL21
Kompaktowy sekator 
elektryczny

BCL132 
Jednoręczna 
pilarka do 
pielęgnacji

BCL22
Wytrzymałay sekator 
elektryczny

BCL135
Teleskopowa pilarka

BCL111*
Nożyce do 
żywopłotu

BCL121**
Wykaszarka

BCL115* 
Teleskopowe nożyce do 
żywopłotu

BCL141
Kultywator do 
gleby

BCL131 
Pilarka do 
pielęgnacji

BCL142A
Dmuchawa

ODKRYJ PEŁEN ZAKRES AKUMULATORÓW BAHCO, 
ZASILAJĄCYCH NARZĘDZIA DO PRZYCINANIA I PIELĘGNACJI
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2 LETNIA  
GWARANCJA

KOMPAKTOWY SEKATOR 
ELEKTRYCZNY BAHCO
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Ze względu na wagę i poręczność ten kompaktowy sekator został stworzony 
dla profesjonalistów, oczekujących od narzędzia precyzji i komfortu. Wygodny 
uchwyt i głowica tnąca Bahco Pradines o rozstawie cięcia do 35 mm 
sprawiają, że szczególnie nadaje się do pracy w winnicach. Może być również 
używany do prac ogrodniczych i pielęgnacji zieleni w parkach i ogrodach.

Serwis Bahco
Serwis Bahco oferuje każdemu użytkownikowi dostęp do pakietu usług, 
w tym działu handlowego, który oferuje doradztwo w doborze najlepszych 
narzędzi do danych prac jak również odpowiednie rozwiązania finansowe. 
Lokalna sieć Bahco zapewnia także obsługę posprzedażną w celu utrzymania 
wysokiej wydajności narzędzi.

BCL21 
KOMPAKTOWY PORĘCZNY SEKATOR

Głowica tnąca w 
trybie półotwartym

Progresywne Cięcie
Komfortowe (16000 obr/min) zredukowane zużycie baterii i hałas przy 
niższej mocy i prędkości obrotowej. 

Bezprogresywne Szybkie Cięcie
Skokowe cięcie bez stopniowego nacisku z półotwartą głowicą

Progresywne Szybkie Cięcie
Maksymalna moc, maksymalna prędkość (21000 obr/min)

Zdolność adaptacji
• Trzy różne metody cięcia odpowiednie dla różnych wymagań pielęgnacyjnych
• Połowiczne otwarcie głowicy tnącej jest realizowane przez spust i wyzwalacz optyczny, co oszczędza czas przy cięciu 

cienkich gałęzi

Mała waga
Niewielka waga i duża poręczność 
elektrycznego sekatora obniża 
obciążenia łokci i barków 
użytkownika. Komfortowy uchwyt 
dla osób prawo i leworęcznych.

Bezszczotkowy 
silnik
Wysokowydajny, 
optymalizujący żywotność 
baterii i umozliwiający 
intensywną pracę
Niskie drgania
Brak emisji CO2
Bezobsługowy

Rozstaw cięcia
Kompaktowe ostrze 
zapewniające czyste cięcie 
do 35 mm, odpowiednie do 
maksymalizacji prędkości 
pracy i cięcia w trudno 
dostepnych miejscach.

Głowica tnąca 
Bahco Pradines
Głowica tnąca dająca czystą 
jakość cięcia i wysoką wydajność.
Powłoka Xylan pomaga 
łatwiej zagłębiać się w drewno 
wydłużając żywotność baterii.

670 g
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35 mm

Szczel-
ne połącze-

nia chroniące 
przed brudem i 
zanieczyszcze-

niami.

Wylot 
odpadów

System 
chłodzenia 

silnika

Wyzwalacz 
optyczny, 

umożliwiający 
szybkie, precyzyjne 
i postępowe ruchy 

ostrza

Beznarzędziowa 
wymiana ostrza i 

regulacja

Beznarzędziowe 
otwieranie osłony 
zabezpieczającej

Lepsze zagłębianie 
w drewno, dzięki 

głowicy tnącej Bahco 
Pradines, pokrytej 

powłoką  Xylan

2 LETNIA 
GWARANCJA

Dwuletnia gwarancja 
od daty zakupu, pod 

warunkiem wykonania 
rocznego przeglądu w 

autoryzowanym punkcie 
Bahco.



Akcesoria

Wytrzymały 
poliestrowy  

pokrowiec do 
bezpiecznego 

przechowywania 
narzędzia

BCL2H

Kabura

Sharp-X 

Ostrzałka

BCL1C0

Ładowarka

BCL21BK

Zestaw naprawczy 
ostrza

BCL2B

Pas

BCL1B1P

Kieszeń na BCL1B1

BCL1B1

Akumulator 150 Wh 

BCL1B2

Akumulator 250 Wh

BCL21AB

Opaska na rękę

Kieszeń 
sprzedawana 
dodatkowo

Pas i kabura sprzedawane jako standard

BCL2GR

Smar

BCL1B1
KOMPAKTOWY I LEKKI
Akumulator BCL 1B1 jest bardzo lekki i kompaktowy, dzięki czemu może być łatwo 
przenoszony na regulowanym pasie.
Sprzedawany jako standard z sekatorem BCL21

Regulowany 
pas

Uchwyt 
na przewód 

dla zachowa-
nia bezpieczeń-

stwaDo 
prawo i 

leworęcznego 
użytkowania

Dodatkowa 
kieszeń na 
ostrzałkę 
Sharp-X

Sprzedawane jako standard

Sprzedawane dodatkowo

Poliestrowa 
kieszeń 

z oknem na 
wyświetlacz: 

utrzymuje czystą i 
suchą baterię


