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АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА 

BAHCO
КОМПАКТНОСТ И РАБОТА
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BAHCO  УСЛУГИ
Всеки клиент на BAHCO има достъп до сервизните ни услуги.
Мрежата на BAHCO осигурява следпродажбено обслужване и 
поддръжка на BAHCO инструментите, за да запази оригиналната им 
производителност. 

BCL21 

КОМПАКТНИ АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ
Тези компактни ножици са предназначени за професионалисти търсещи 
прецизност, комфорт и маневреност. Удобни и леки с диаметър на рязане на 
клони до 35мм  особено подходящи за работа в лозето, градинарството и 
поддръжката на паркове и градини.

Отваряне на половина 
на режещата глава

Бързо и прогресивно рязане
Максимална мощност, максимална скорост на рязане (21000 rpm)

Прогресивно рязане
Комфорт (16000 rpm), по-малко мощност, скорост, шум и консумация на 
батерията

Бързо рязане
Всичко или нищо, не прогресивно с половин отвор на остриетата

ПРИСПОСОБИМОСТ
• Три различни метода на рязане според различните нужди
• Половин отваряне на остриетата, благодарение на оптичния спусък, спестявайки време при рязане на малки 

клони  

Режеща глава
Режещата глава на BAHCO е 
позната с безупречната си 
работа и отлична 
производителност. 

Покритието Xylan® улеснява 
рязането (проникването) на 
дървото и удължава живота на 
батерията. 

Тегло
Много леки и маневрени 
ножици, които намаляват 
усилието в лактите и раменете. 
Удобна дръжка, подходяща за 
работа както за дясна ръка, 
така и за лява.
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Диаметър на 
рязане
Компактно ножче, което 
позволява чисти срязове до 35 
мм дебелина на клона. Идеални 
за подрязване в тесни 
пространства. 

Безчетков мотор 
Мощен двигател за 
оптимизиране живота на 
батерията и за интензивна 
работа. 
- Без триене
- Без въглерод
- Без поддръжка 



35мм

Отвор за 
изхвърляне 

на 
отпадъците

Охлаждаща 
система на 
двигателя

Оптичен спусък, 
който позволява 

бързо, прецизно и 
прогресивно 
движение на 

острието

Смяна на 
остриетата 

без нужда от 
инструменти

Не са 
необходими 
инструменти 
за отваряне 

По-лесно и по-леко 
рязане на клони 
благодарение на 
патентованото 
покритие Xylan

2 ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ 

Двугодишна гаранция от 
датата на закупуване, при 

услови, че годишната 
поддръжка е правилно 

извършена от 
сертифициран сервиз на 

BAHCO.

Специално 
покритие, което 

предпазва ножицата 
от навлизане на 
прах и мръсотия 



Кобур за 
съхранение 
на ножицата

Колана и кобура са в комплекта

BCL1B1

КОМПАКТА БАТЕРИЯ 
Батерията BCL1B1 е много лека  и компактна, 
лесно може да се носи закачена на регулируемият 
колан, който е в комплекта с ножицата (BCL21).

Регулируем 
колан

Регулируема 
пластина за 
безопасност 

Удобен за 
лява и за 
дясна ръка

Допълните
лен джоб 
за острие
Shar-x

Калъф за батерията 
от полиестер с 

прозорче за 
дисплея, който пази 
батерията чиства и 
суха (като опция)

АКСЕСОАРИ

BCL2H

Кобур за ножицата

Sharp-X 

Острие за ножове

BCL1C0

Зарядно за батерия

BCL21BK

Резервен нож

BCL2B

Колан

BCL1B1P Калъф за 
батерия BCL1B1

BCL1B1

Батерия 150 Wh

BCL1B2

Батерия 250 Wh

BCL21AB

Ремък за ръка
BCL2GR

Грес

В КОМПЛЕКТА

ОПЦИИ



+

Време 
за пълно 

зареждане на 
батерията 
9 часаМаксимална 

мощност
865W

Брой 
зареждания на 

батерията 
800 цикъла

BCL1B1 и BCL1B2 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЛИТИЕВО-
ЙОННИ БАТЕРИИ
БАТЕРИЯ BCL1B1 
Компактна и лека, стандартно 
в комплекта BCL21

* Животът на батерията зависи от условията на съхранение, зареждане и начина на използване.

Време за работа 15 часа*

BCL21 

Акумулаторна ножица
BCL132 

Акумулаторна кастрачка/ 
моторен трион

Време за 
пълно зареждане 

на батерията 
5 часа

Двоен съединител
Можете да 

свържете два 
инструмента 

едновременно

Работа 
с няколко инструмента.
Снабдена със система 

за безопасност при 
активиране на 
инструментите

Електронно 
управление на 
акумулатора 

Тегло
1700г

Максимална мощност
 1730W

Брой зареждания 
1000 цикъла

 Достатъчно 
за пълен 

работен ден 

БАТЕРИЯ BCL1B2
С ремък за удобно ползване
ОПЦИЯ

ОПЕРАТИВНИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисплей с 4 режима 
на рязане. Работа с 
много инструменти.

Електронно 
управление на 
акумулатора 

ТЕГЛО
845g

9 часа работа*

Време за работа 12 часа*

ОПЕРАТИВНИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисплей с 3 режима 
на рязане. 



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

* Ножица BCL21 се доставя с батерия BCL1B1
** Ножица BCL22 се доставя с батерия BCL1B2

НАМАЛЯВАТ РАБОТАТА И ВРЕМЕТО ПО ПОДДРЪЖКАТА

СЪВМЕСТИМИ БАТЕРИИ

BCL21 

Акумулаторна ножица

BCL132 
Кастрачка

BCL22 

Акумулаторна ножица

BCL135 
Телескопична 
кастрачка 

BCL111*

Ножица за жив плет               
BCL121**

Храсторез
BCL115* 

Телескопична 
ножица за жив плет 

BCL141

Култиватор
BCL131 
Моторен трион

BCL142A

Въздушна метла

ПЪЛЕН НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ
BAHCO ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРАДИНАТА
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