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* W zależności od warunków przechowywania/naładowania/użytkowania

Do 
pełnego 

dnia 
pracy

KONTROLA PRACY
Wyświetlacz

Wybór 4 trybów cięcia
Tryb wielonarzędziowy

Do 12 godzin* Do 9 godzin*

BCL22
Wytrzymały sekator 

elektryczny

BCL132 
Jednoręczna pilarka 

do pielęgnacji

Czas 
potrzebny 

do całkowitego 
naładowania 

5 h

Dwa 
gniazda. 

Dwa narzędzia 
podłączone w tym 

samym czasie 
i gotowe do 

pracy!

Elektroniczna 
kontrola baterii, 
umożliwiająca 

pełen ruch ostrza i 
jego regulowane 

półotwarcie

Tryb 
wielonarzędziowy.

Przełącznik 
bezpiecznej  

aktywacji  
narzędzia

Waga  
1,700 g

Maksymalna moc
1,730 W

Średnia żywotność
1,000 cykli

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



       

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

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

NARZĘDZIA DO PRZYCINANIA I PIELĘGNACJI

BCL21
Kompaktowy
Sekator elektryczny

BCL132 
Jednoręczna pilar-
ka do pielęgnacji

BCL22
Wytrzymały
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

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

KOMPATYBILNOŚĆ AKUMULATORÓW
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WYTRZYMAŁY ELEKTRYCZNY 
SEKATOR BAHCO

2 LETNIA  
GWARANCJA
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Głowica tnąca w trybie 
półotwartym

Półotwarcie nie jest 
dostepne w tym trybie.

Szybkie cięcie
Progresywne cię-
cie przy całkowitym 
otwarciu i zamknięciu 
głowicy (brak pozycji 
półotwartej)

Narzędzie dla profesjonalnych ogrodników i plantatorów, oczekujących od na-
rzędzi innowacji, mocy i niezawodności. Wygodny uchwyt i głowica tnąca 
Bahco Pradines z rozpietością cięcia do 45 mm czyni je idealnym do cięż-
kich prac pielęgnacyjnych. System inteligentnej baterii pozwala na jednoczesne 
podłączenie dwóch narzędzi.

Serwis Bahco
Serwis Bahco oferuje każdemu użytkownikowi dostępu 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.

BCL22 
WYTRZYMAŁY I MOCNY SEKATOR

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

Bezszczotkowy 
silnik
Wysokowydajny, optymalizu-
jący żywotność baterii i umoż-
liwiający intensywną pracę
Niskie drgania
Brak emisji CO2
Bezobsługowy

Rozstaw cięcia
Solidne ostrze zapewniające 
czyste cięcie do 45 mm, od-
powiednie do cięcia dużych 
gałęzi w trudnych warunkach.

Głowica tnąca 
Bahco Pradines
Głowica tnąca dająca czystą ja-
kość cięcia i wysoką wydajność.
Powłoka Xylan pomaga łatwiej 
zagłębiać się w drewno wydłuża-
jąc żywotność baterii.

Zdolność adaptacji
• Cztery 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

Progresywne Cięcie
Komfortowe (16000 obr/min): zredu-
kowane 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 pręd-
kość (21000 obr/min)

860 g
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Szczelne 
połączenia 

chroniące przed 
brudem i zanie-
czyszczeniami

Wylot 
odpadów

System 
chłodzenia 

silnika

Wyzwalacz 
optyczny, 

umożliwiający 
szybkie, precyzyjne 
i postępowe ruchy 

ostrza

2 LETNIA 
GWARANCJA

Dwuletnia gwarancja 
od daty zakupu, pod 

warunkiem wykonania 
rocznego przeglądu w 

autoryzowanym punkcie 
Bahco.

Beznarzędziowa 
wymiana ostrza i 

regulacja

Beznarzędziowe 
otwieranie osłony 
zabezpieczającej

Lepsze 
zagłębianie 

w drewno, dzięki 
głowicy tnącej Bahco 

Pradines, pokrytej 
powłoką  Xylan

45 mm



Zespolone 
mocowanie

Paski 
szelek Cyrkulacja 

powietrza na 
plecach zapewnia 

optymalną 
temperaturę 

ciała

Regulowany 
pas  

biodrowy

Pas 
piersiowy 

jako boczny 
stabilizator 
obciążenia

Wytrzymały 
poliestrowy 

pokrowiec do 
bezpiecznego 

przechowywania 
narzędzia

Do 
prawo i 

leworęcznego 
użytkowania

Uprząż i kabura sprzedawane jako standard

BCL1B2
KOMfORTOWA UPRZĄRZ
Uprząż dostosowywana do różnych rozmiarów dzięki 
regulacji szelek oraz pasa piersiowego i biodrowego.
Optymalne rozłożenie obciążenia daje większy komfort

Dodatkowa 
kieszeń 

na ostrzałkę 
Sharp-X

Akcesoria

BCL2H

Kabura

Sharp-X 

Ostrzałka

BCL1C1A

Ładowarka

BCL22BK

Zestaw naprawczy 
ostrza

BCL22H

Uprząrz

BCL1B2P

Pokrowiec na 
akumulator BCL1B2

BCL1B2

Akumulator 250 Wh 
BCL21AB

Opaska na rękę
BCL2GR

Smar

Sprzedawane w standardzie

Sprzedawane jako dodatek


