PRAWDZIWA SWOBODA CIĘCIA I WIĄZANIA

Sekatory
akumulatorowe

Wiązarka akumulatorowa

WIĘCEJ NIŻ
Bahco zrobił kolejny krok, tworząc
akumulatorowe narzędzia ręczne, by
osiągnąć nowe poziomy...

Nowe rozwiązanie Bahco
zwiększające wydajność
w winnicach i architekturze
krajobrazu: bezprzewodowe
narzędzia z wyjmowanymi
i wymiennymi bateriami.

... SWOBODA
Bezprzewodowe narzędzia eliminują
konieczność użycia kabla, gwarantując
maksymalną swobodę podczas ich
używania. Eliminują również takie
problemy jak zaplątanie czy przecięcie
kabla.

...TRWAŁOŚCI
Technologia baterii litowych
i bezszczotkowe silniki napędzają
działanie bezprzewodowych
narzędzi. Razem oferują
większą moc i trwałość niż
kiedykolwiek przedtem.

...WYDAJNOŚCI
Połączenie swobody ruchu i trwałości
w narzędziach elektrycznych nowej
generacji umożliwia wkroczenie na
nowe poziomy wydajności i maksymalne
wykorzystanie dnia w pracy.

PRAWDZIWA
SWOBODA
CIĘCIA
I WIĄZANIA
100%
SWOBODY
Bez kabla
BEZ PROBLEMU
Wymiana baterii
W 10 SEKUND
Super
LEKKIE

Dzięki połączeniu
bezprzewodowych
technologii i wyjmowanych
oraz wymienialnych
baterii możesz pracować
z pełną swobodą,
nie zwracając uwagi
na upływający czas.

NIESKOŃCZONA
MOC
• Łatwe
PODŁĄCZANIE
• Wyjmowane baterie można włożyć

do narzędzi za pomocą jednego
prostego ruchu.

Ładowarka z
DWOMA PODŁĄCZENIAMI
• Jedna ładowarka, do której można

podłączyć jednocześnie 2 baterie
i ładować je jedna po drugiej.
• Ładowanie baterii zajmuje

tylko 1,5 godziny.

• ZGODNOŚĆ
• Zestaw baterii zgodny z wymogami

sekatorów BCL20IB i wiązarki BCL40IB.

UWAGA: Bateria jest wyposażona w 4 litowo-jonowe ogniwa baterii, dzięki czemu jest bardziej trwała.
Dostępna w wersji o pojemności 2,5Ah, oferując zmagazynowaną energię o wartości 36 Wh. Napięcie znamionowe wynosi 14,4V.

Większa autonomia
i elastyczność
zaowocowały zmianą
metody pracy, czyniąc
ją bardziej wydajną
i pozwoliły na
zachowanie wymaganej
precyzji.

BCL20IB

SEKATORY AKUMULATOROWE
• Dwustopniowe otwieranie
ostrza (15 mm i 32 mm)
umożliwia szybkie przycinanie,
dzięki czemu narzędzie
świetnie nadaje się do
przycinania winorośli.

Inteligentny wyświetlacz
pokazujący stan baterii

Wysokiej jakości japońskie
ostrze stalowe gwarantuje
świetne cięcie

Czarne miękkie
uchwyty zapewniają
wysoki komfort pracy

• Sekatory mogą również służyć
do przycinania krzewów
jagodowych i roślin ozdobnych
w parkach i ogrodach.
Progresywne cięcie za
pomocą dwustopniowego
otwierania ostrza
(15 mm i 32mm) spełnia
różne potrzeby w zakresie
przycinania. Mniejsze
otwarcie ostrzy wydłuża
czas pracy i oszczędza
energię baterii

wydajność cięcia

działania na baterię

Wyłącznik
ON/OFF

Otwór na smar
i system blokady
nakrętek ułatwiają
konserwację

zestawy
baterii

Wyjmowany bezprzewodowy
zestaw baterii 14,4 V dopasowany
kształtem do obudowy sekatorów.
Większe bezpieczeństwo
i całkowita swoboda ruchu

Zawiera
• Sekatory akumulatorowe
• Czarne opakowanie z pianki
• 2 x baterie litowe 14,4 V
• Ładowarka z dwoma podłączeniami
• 4 różne adaptery (typ A,C,I,G)
• Instrukcja obsługi
Pełną instrukcję obsługi
w preferowanym języku można
pobrać za pomocą kodu QR.

DANE TECHNICZNE
SEKATORY
Wydajność cięcia
Waga bez baterii
Waga z baterią
Długość narzędzia
Długość ostrza
Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu
Wydajność cięcia przy półotwarciu
Napięcie robocze
Moc silnika

BCL20IB
32 mm
740 g
970 g
285 mm
60 mm (środek CB - koniec ostrza)
32 mm
15 mm
14,4 V (maks. napięcie 16,8 V)
100 W (maks. moc 500 V)

BATERIA
Typ baterii
Model
Napięcie znamionowe
Pojemność
Zmagazynowana energia
Czas działania
Czas ładowania
Ładowarka

Litowo-jonowe
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
2 – 3 godziny
1,5 godziny
BCL1C4IB

BCL40IB

WIĄZARKA AKUMULATOROWA
• Umożliwia szybkie wiązanie
winorośli o średnicy do 25 mm.

Zaczep umożliwiający
zamocowanie narzędzia,
gdy nie jest używane

Uchwyt do wiązania
o średnicy do 25 mm

• Stosowany jest miękki stalowy
drut o grubości 0,44 mm,
powlekany tworzywem
sztucznym lub papierem.

Tylna osłona z rolką na zwoje o długości
90 metrów. Druty stalowe powlekane
plastikiem lub papierem

Wyłącznik ON-OFF

• Można regulować liczbę skrętów.
Wyższa liczba skrętów zwiększa
siłę trzymania wiązania.

Selektor zwijania z wyborem
6 różnych skrętów:
Tryb 1

Tryb 2

Tryb 3

2 skręty

3 skręty

4 skręty

Tryb 4

Tryb 5

Tryb 6

5 skrętów

sekundy na wiązanie

skrętów na zwój

czas działania na baterię

6 skrętów

Papier

Plastik

Zwój wewnątrz rolki, całkowicie
chroniony przed wpływem pogody

7 skrętów

Wyjmowany bezprzewodowy
zestaw baterii 14,4 V dopasowany
kształtem do obudowy wiązarki.
Większe bezpieczeństwo
i całkowita swoboda ruchu

zestawy
baterii

DANE TECHNICZNE

Zawiera:
• Wiązarka akumulatorowa
• Czarne opakowanie z pianki
• 2 x baterie litowe 14,4 V
• Ładowarka z dwoma
podłączeniami
• 4 różne adaptery (typ A,C,I,G)
• Instrukcja obsługi
Pełną instrukcję obsługi w
preferowanym języku można
pobrać za pomocą kodu QR.

WIĄZARKA
Wydajność wiązania
Waga bez baterii
Waga z baterią
Wymiary
Prędkość wiązania
Długość zwoju
Liczba wiązań na zwój
Napięcie robocze
Moc silnika
BATERIA
Typ baterii
Model
Napięcie znamionowe
Pojemność
Zmagazynowana energia
Czas działania
Czas ładowania
Ładowarka

BCL40IB
25 mm
990 g
1220 g
310 x 75 x 240 mm (z baterią)
0,3 sek./ wiązanie
90 m
Około 740
14,4 V (maks. napięcie 16,8 V)

Litowo-jonowe
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
6 – 8 godzin
1,5 godziny
BCL1C4IB

