
Sekatory  
akumulatorowe

Wi!zarka akumulatorowa

PRAWDZIWA SWOBODA CI!CIA I WI"ZANIA



... SWOBODA ...TRWA#O$CI ...WYDAJNO$CI

Bahco zrobi% kolejny krok, tworz&c 
akumulatorowe narz'dzia r'czne, by 
osi&gn&( nowe poziomy...

Bezprzewodowe narz!dzia eliminuj" 
konieczno#$ u%ycia kabla, gwarantuj"c 
maksymaln" swobod! podczas ich 
u%ywania. Eliminuj" równie% takie 
problemy jak zapl"tanie czy przeci!cie 
kabla. 

Technologia baterii litowych  
i bezszczotkowe silniki nap!dzaj"  
dzia&anie bezprzewodowych  
narz!dzi. Razem oferuj"  
wi!ksz" moc i trwa&o#$ ni%  
kiedykolwiek przedtem.

Po&"czenie swobody ruchu i trwa&o#ci 
w narz!dziach elektrycznych nowej 
generacji umo%liwia wkroczenie na  
nowe poziomy wydajno#ci i maksymalne 
wykorzystanie dnia w pracy.

Nowe rozwi"zanie Bahco 
zwi!kszaj"ce wydajno#$  
w winnicach i architekturze 
krajobrazu: bezprzewodowe 
narz!dzia z wyjmowanymi  
i wymiennymi bateriami.

WI!CEJ NI) 



Dzi!ki po"#czeniu 
bezprzewodowych 
technologii i wyjmowanych 
oraz wymienialnych  
baterii mo$esz pracowa%  
z pe"n# swobod#,  
nie zwracaj#c uwagi  
na up"ywaj#cy czas.

PRAWDZIWA 
SWOBODA  
CI!CIA  
I WI"ZANIA 
 100%  

SWOBODY

 Bez kabla 
BEZ PROBLEMU

 Wymiana baterii  
W 10 SEKUND

 Super  
LEKKIE



NIESKO*CZONA 
MOC

 "adowarka z  
DWOMA POD!"CZENIAMI

     •  Jedna !adowarka, do której mo"na 
pod!#czy$ jednocze%nie 2 baterie  
i !adowa$ je jedna po drugiej.

     •  &adowanie baterii zajmuje  
tylko 1,5 godziny.

• "atwe  
POD!"CZANIE 

    •  Wyjmowane baterie mo"na w!o"y$  
do narz'dzi za pomoc# jednego 
prostego ruchu. 

UWAGA: Bateria jest wyposa%ona w 4 litowo-jonowe ogniwa baterii, dzi!ki czemu jest bardziej trwa&a.   
Dost!pna w wersji o pojemno#ci 2,5Ah, oferuj"c zmagazynowan" energi! o warto#ci 36 Wh. Napi!cie znamionowe wynosi 14,4V.

Wi!ksza autonomia 
i elastyczno&% 
zaowocowa"y zmian# 
metody pracy, czyni#c  
j# bardziej wydajn#  
i pozwoli"y na 
zachowanie wymaganej 
precyzji.

• ZGODNO#$
    •  Zestaw baterii zgodny z wymogami 

sekatorów BCL20IB i wi#zarki BCL40IB.



• Dwustopniowe otwieranie  
ostrza (15 mm i 32 mm)  
umo"liwia szybkie przycinanie, 
dzi'ki czemu narz'dzie  
%wietnie nadaje si' do 
przycinania winoro%li.

• Sekatory mog# równie" s!u"y$ 
do przycinania krzewów 
jagodowych i ro%lin ozdobnych 
w parkach i ogrodach.

BCL20IB 

SEKATORY AKUMULATOROWE 
Wysokiej jako!ci japo"skie  
ostrze stalowe gwarantuje  
!wietne ci#cie

Inteligentny wy!wietlacz 
pokazuj$cy stan baterii

Otwór na smar  
i system blokady 
nakr#tek u%atwiaj$ 
konserwacj#

Czarne mi#kkie  
uchwyty zapewniaj$  
wysoki komfort pracy

Wyjmowany bezprzewodowy  
zestaw baterii 14,4 V dopasowany 
kszta%tem do obudowy sekatorów. 

Wi#ksze bezpiecze"stwo  
i ca%kowita swoboda ruchu

Wy%$cznik  
ON/OFF

Progresywne ci#cie za 
pomoc$ dwustopniowego 
otwierania ostrza  
(15 mm i 32mm) spe%nia 
ró&ne potrzeby w zakresie 
przycinania. Mniejsze 
otwarcie ostrzy wyd%u&a 
czas pracy i oszcz#dza 
energi# baterii

Zawiera

• Sekatory akumulatorowe
• Czarne opakowanie z pianki
• 2 x baterie litowe 14,4 V
• !adowarka z dwoma pod"#czeniami
• 4 ró$ne adaptery (typ A,C,I,G) 
• Instrukcja obs"ugi

Pe"n# instrukcj% obs"ugi  
w preferowanym j%zyku mo$na 
pobra& za pomoc# kodu QR. 

DANE TECHNICZNE

SEKATORY
Wydajno'& ci%cia
Waga bez baterii
Waga z bateri#
D"ugo'& narz%dzia
D"ugo'& ostrza
Wydajno'& ci%cia przy pe"nym otwarciu
Wydajno'& ci%cia przy pó"otwarciu
Napi%cie robocze
Moc silnika
 
BATERIA
Typ baterii
Model
Napi%cie znamionowe
Pojemno'&
Zmagazynowana energia
Czas dzia"ania
Czas "adowania
!adowarka

BCL20IB
32 mm
740 g
970 g
285 mm
60 mm (%rodek CB - koniec ostrza)
32 mm
15 mm
14,4 V (maks. napi'cie 16,8 V)
100 W (maks. moc 500 V)
 
 
Litowo-jonowe
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
2 – 3 godziny
1,5 godziny
BCL1C4IB

zestawy 
baterii

dzia!ania na bateri'

wydajno%$ ci'cia 



zestawy 
baterii

• Umo"liwia szybkie wi#zanie 
winoro%li o %rednicy do 25 mm. 

• Stosowany jest mi'kki stalowy  
drut o grubo%ci 0,44 mm, 
powlekany tworzywem  
sztucznym lub papierem. 

• Mo"na regulowa$ liczb' skr'tów. 
Wy"sza liczba skr'tów zwi'ksza 
si!' trzymania wi#zania.

czas dzia!ania na bateri'

skr'tów na zwój

sekundy na wi#zanie

BCL40IB 

WI"ZARKA AKUMULATOROWA

Wyjmowany bezprzewodowy  
zestaw baterii 14,4 V dopasowany 

kszta%tem do obudowy wi$zarki. 
Wi#ksze bezpiecze"stwo  

i ca%kowita swoboda ruchu

Tylna os%ona z rolk$ na zwoje o d%ugo!ci  
90 metrów. Druty stalowe powlekane  
plastikiem lub papierem

Uchwyt do wi$zania  
o !rednicy do 25 mm 

Zaczep umo&liwiaj$cy 
zamocowanie narz#dzia, 

gdy nie jest u&ywane

Zawiera:

• Wi#zarka akumulatorowa
• Czarne opakowanie z pianki
• 2 x baterie litowe 14,4 V
• !adowarka z  dwoma 

pod"#czeniami
• 4 ró$ne adaptery (typ A,C,I,G)
• Instrukcja obs"ugi

Pe"n# instrukcj% obs"ugi w 
preferowanym j%zyku mo$na 
pobra& za pomoc# kodu QR.

Wy%$cznik ON-OFF

Selektor zwijania z wyborem  
6 ró&nych skr#tów:

Zwój wewn$trz rolki, ca%kowicie 
chroniony przed wp%ywem pogody

Papier Plastik

DANE TECHNICZNE

WI#ZARKA
Wydajno'& wi#zania
Waga bez baterii
Waga z bateri#
Wymiary
Pr%dko'& wi#zania
D"ugo'& zwoju
Liczba wi#za( na zwój
Napi%cie robocze
Moc silnika
 
BATERIA
Typ baterii
Model
Napi%cie znamionowe
Pojemno'&
Zmagazynowana energia
Czas dzia"ania
Czas "adowania
!adowarka

BCL40IB
25 mm
990 g
1220 g
310 x 75 x 240 mm (z bateri#)
0,3 sek./ wi#zanie
90 m
Oko!o 740
14,4 V (maks. napi'cie 16,8 V)

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

Tryb 1

2 skr#ty

5 skr#tów

Tryb 4

Tryb 2

3 skr#ty

6 skr#tów

Tryb 5

Tryb 3

4 skr#ty

7 skr#tów

Tryb 6


