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Csúcsminőségű szerszámok kertészeti, erdészeti, 
szőlészeti és gyümölcstermesztési felhasználásra
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E  Négy különböző köszörülési műveletet 
hajtanak végre (“A” ábra)

 1 -  Fő élkialakítás: a penge felületét domborúra 
köszörülik

 2 -  A penge belső felét kissé homorúra 
köszörülik

 3 -  Élezés: a pengéket különösen élesre 
köszörülik, meredek szögben

 4 -  Ellenélezés: a penge belső oldalát tompa 
szögben visszaköszörülik

E  Hogyan működik

  Az éles penge felfelé futó íve miatt egy húzó mozdulattal vág 
bele a fába. 

  Mivel a rögzítőcsavar a pengék metszésvonalától jóval feljebb 
helyezkedik el, ezáltal megnövekedett a fej vágáskapacitása.

E   Miért működik

  Képzelje el, hogy egy szelet kenyeret próbál elvágni. Akármilyen 
éles is a kés, ha nem végez szeletelő mozdulatot csak nyomni 
próbálja, akkor a kenyér összenyomódik és csak nagyon nagy 
nyomással vághat egy szeletet, és a kenyér is roncsolódik.

  A kenyér és a friss zöld ágak e tekintetben hasonlóak. Csak 
akkor vághatók hatékonyan, ha a nyomás közben egy húzó 
mozdulat is történik.

E  A vágóél felfelé növekvő íve, mely a szeletelő vágást végzi, a legújabb 
fejlesztések eredeményeként született.

E  Egy egyedülálló kialakítású penge profilja növeli a húzó mozgást és 
megkönnyíti a behatolást a fába, különösen a vágási művelet elején. 
Ez biztosítja a felhasználó számára az egyszerűség, a gyorsaság és a 
hatékonyság érzését.

E   Következmények

 • Kisebb erő szükséges

 • Tiszta vágásfelületet kapunk, a növény nem roncsolódik

 • Kevesebb kopás, hosszabb élettartam

 • Kevesebb pengetörtés

E  Csökkentett súrlódás és nincs 
eltömődés (“B” ábra)

  A vágópenge homorúra köszörült belseje 
csak érinti a vágási pontot a támasztópen-
gén. Ezáltal csökken a súrlódás, könnyebb  
a vágás, valamint a vágási kapacitás növek-
szik.

NÖVEKVŐ ÍV

A PENGE KIALAKÍTÁSA

SZELETELŐ VÁGÁS
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A szőlő- és gyümölcstermesztéssel, valamint egyéb 
 kertészettel foglalkozó professzionális felhasználók évek 
óta tudják, hogy a BAHCO szerszámok a legmegbíz-
hatóbbak közé tartoznak. Metszőollóink és vágószer-
számaink széles körben ismertek a hatékonyságukról, 
az eredményességükről, a könnyű használatukról, a 
minőségükről és az egyedi formáikról.

E  Minőségi szerszámokkal örömtelibb és sikeresebb 
lehet a haszonnövények gondozása, termesztése.

E  Egyes tulajdonságok, mint például a finomra köszörült 
pengék vagy a speciális bevonatok növelik szerszá-
maink élettartamát és egyúttal hatékonyságukat is.

E  Az optimálisan edzett és köszörült vágóélek könnyítik 
a munkát és tiszta vágást biztosítanak, így elősegítik 
a növény gyors gyógyulását, ezáltal az ellenállásuk a 
betegségekkel szemben garantálható.
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Ergonomikus metszőollók

E  A vágófej függőleges dőlése révén a csukló csavaro-
dása megszűnik, ezáltal csökken az ún. kéztőalagút 
szindróma kockázata

E  A csukló semleges helyzetében a penge oldalirányú 
dőlése miatt kényelmesebb a vágás és csökken az 
izom- és csontirritáció kockázata

E  Ergonomikus markolatkiképzés nyomáspontok nélkül, 
a felső markolat elasztomer bevonattal készül

E  A felhasználók kényelme érdekében metszőollóink 
három különböző fogásméretben készülnek:  
S (kicsi), M (közepes) vagy L (nagy)

E  Három különböző méretű vágófej rendelhető

Kevesebb fáradtság és fájdalom a munkanap 
végén és hosszabb hasznos élettartam.

Ergonomikus metszőollók fix markolattal
Az egyik leginnovatívabb metszőolló a világon. 
Ergonomikus kialakítás moduláris rendszerben, 
amely lehetővé teszi, hogy összeállítson egy 
metszőollót, amely tökéletesen illeszkedik a 
kezébe.

PXR SOROZAT
Ergonomikus metszőollók forgó markolattal
Ugyanaz a vágófej és markolat kialakítás, mint a 
PX sorozatnál csak ez a sorozat egy kényelmes, 
elasztomer bevonatú forgó markolatot kapott. 
A PXR metszőollók fogása olyan kényelmes, mint- 
ha a saját keze része lenne, így precíz pontos 
vágást biztosít.

PX SOROZAT

Oldalirányú dőlés
Összehasonlítva a hagyományos 
metszőollókkal a PX és PXR oldalirányú 

dőlése balra (a jobbkezes ollóknál) 
lehetővé teszi, hogy a csukló a vá-

gás közben semleges helyzetben 
maradon. Mindezek javítják az 
erőátvitelt és csökkentik az 
MSD (Váz- és izomrendszeri 
zavarok) kockázatát.

Függőleges dőlés
Összehasonlítva egy hagyo-

mányos metszőollóval a PX & 
PXR metszőollóink lefelé irányuló 

dőlése kompenzálja a csukló csavaro-
dását, és lehetővé teszi a kéz semleges 

helyzetben tartását, miáltal a kéztőalagút 
szindróma kockázata csökken.
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Moduláris rendszerű ERGO™ metszőollók

MODULÁRIS  RENDSZER:  
AZ ÖSSZES PÓTALKAT-

RÉSZ RENDELHETŐ

�� Moduláris rendszer: 
kombinálhatja bármelyik  
méretű vágófejet bármelyik 
méretű markolattal

�� A rugó ereje is tetszőlegesen 
kiválasztható

�� A PX-M2-L és PXR-M2-L 
balkezesek számára készül

Ideális szezonvégi tisztítómetszésekhez, 
zöld ágak és szőlőkacsok vágására.

Ergo™ Tipp: azok számára ajánlott, akik 
munka után már tapasztaltak kellemetlen 
érzést a kéz vagy az alkar területén.

Markolat jobbkezeseknek

Ideális a legtöbb vágási feladatra akár  
10 éves szőlőtőkéken is.

Ergo™ Tipp: Ajánlott minden felhasználó 
számára, aki még nem érzett kellemetlen 
tüneteket, és el is szeretné kerülni a jövő-
beni panaszokat.

Ideális a legtöbb vágási feladatra akár  
10 éves szőlőtőkéken is.

Nem ajánlott azok számára akik kéz 
vagy alkarproblémával küzdenek.
Nagyobb méretű ágakhoz használjunk 
inkább ágvágót vagy fűrészt.

PX-L
Fix markolattal
Markolat mérete L

PX-M
Fix markolattal
Markolat mérete M

PX-S
Fix markolattal
Markolat mérete S

PXR-M
Forgó markolattal
Markolat mérete M

PXR-S
Forgó markolattal
Markolat mérete S

VágófejekMarkolat balkezeseknek

Nr. 2 Közepes vágófej
(Max. vágási méret 20 mm)

Ø 20 mm (3/4”)

PX-M2-L
Fix markolattal
Markolat mérete M

PXR-M2-L
Forgó markolattal
Markolat mérete M

Vágófejek

Ø 15 mm (5/8”)

Ø 20 mm (3/4”)

Ø 30 mm (1 1/4”)

Nr. 1 Kis vágófej
(Max. vágási méret 15 mm)

Nr. 2 Közepes vágófej
(Max. vágási méret 20 mm)

Nr. 3 Nagy vágófej
(Max. vágási méret 30 mm)

100 %-IG VARIÁLHATÓ
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Metszőollók

PX ERGO™ Metszőollók

P126 Robusztus metszőollók

Cikkszám Markolat 
mérete

Vágófej 
mérete

Vágás-
kapacitás

Változat

PX-S2 S – kicsi 2 – közepes 20 mm R Jobbkezes
PX-M2 M – közepes 2 – közepes 20 mm R Jobbkezes
PX-M2-L M – közepes 2 – közepes 20 mm L Balkezes
PX-M3 M – közepes 3 – nagy 30 mm R Jobbkezes
PX-L2 L – nagy 2 – közepes 20 mm R Jobbkezes

Cikkszám Markolat mérete Vágáskapacitás Hossz

P126-19-F kicsi 15 mm 190 mm
P126-22-F közepes 20 mm 220 mm

�� A markolat mérete és alakja 
a kéz méretéhez igazodik

�� A felső markolat elasztomer 
bevonattal rendelkezik

�� Tradicionális kialakítású robusztus metszőolló 
szinte minden vágási feladatra

�� Markolata préselt acéllemezből készül

�� Biztonsági rögzítőhoroggal

PXR ERGO™ Metszőollók forgó markolattal

PG-12 Metszőolló keskeny fejjel P1-20 Tradicionális metszőolló bevonattal

Cikkszám Markolat 
mérete

Vágófej 
mérete

Vágás-
kapacitás

Változat

PXR-S2 S – kicsi 2 – közepes 20 mm R Jobbkezes
PXR-M1  M – közepes 1 – kicsi 15 mm R Jobbkezes
PXR-M2  M – közepes 2 – közepes 20 mm R Jobbkezes
PXR-M2-L M – közepes 2 – közepes 20 mm L Balkezes
PXR-M3 L – nagy 2 – közepes 30 mm R Jobbkezes
PXR-L2 L – nagy 3 – nagy 20 mm R Jobbkezes

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

PG-12-F 20 mm 210 mm

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

P1-20 20 mm 200 mm

�� Alsó forgó fogantyú puha annyaggal van 
bevonva. A forgó fogantyú vágás közben 
elfordul, így megkönnyíti a munkát

�� Keskeny vágófej

�� Virágok, bokrok és cserjék vágásához 

�� Szénacélból készült penge és könnyű műanyag 
markolat kombinációja

�� Metszőolló speciális 
súrlódáscsökkentő teflon 
bevonattal

* Igény szerint más méretekben
* Igény szerint más méretekben
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KÉZMÉRET MEGHATÁROZÁS PX ÉS PXR ERGO-METSZŐOLLÓKHOZ



7

KÉZMÉRET MEGHATÁROZÁS PX ÉS PXR ERGO-METSZŐOLLÓKHOZ

Messen Sie die Breite Ihrer 
Hand vom Zeigefinger bis 
zur Handkante.

Messen Sie die Län-
ge Ihrer Hand von den 
Fingerspitzen bis zum 
Handgelenk.

1

2

Mérje meg a keze 
szélességét a 
mutatóujj tövétől 
a kisujja tövéig

Mérje meg a keze 
hosszát a középsőujj 
hegyétől a csuklójáig
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Szüretelőollók

Minden szüre-
telőolló könnyű 
műanyag tokkal 
rendelkezik a 
sérülések és az 
olló elvesztésé-
nek elkerülése 
 érdekében.

P129 
Szüretelőolló hajlított vágófejjel

�� Különösen alkalmas szüreteléshez és gyümölcsfák 
ritkításához

�� Ideális friss gyümölcshajtásokhoz és egyéb 
ritkításhoz

�� Hosszú, keskeny 11 ° -ban hajlított penge a 
nehezen hozzáférhető helyekhez

�� Könnyű műanyag tartóval szállítjuk

P127 
Szüretelőolló rövid, lekerekített pengékkel

�� Virágokhoz és gyümölcsszüreteléshez ajánljuk

�� Ideális szőlőszüreteléshez a vékony szárak vágására

�� Rövid, erős pengéje egyenes élekkel és apró fogazással 
rendelkezik, hogy ne csússzon a kemény anyagok vágása közben

�� Biztonsági pengék lekerekített véggel és korlátozott pofanyílással

�� Kapható műanyag tartóban is (tartalom: 30 db)

P123 
Szüretelőolló, hosszú és keskeny 
vágófejjel

�� Szőlő, gyümölcsfák és virágok metszéséhez

�� Ideális puha gyümölcsökhöz és zöldségekhez, mint az uborka, 
dinnye, paradicsom és virágokhoz, mint a tulipán

�� Hosszú, keskeny vágófej forma, mint a metszőollóknál

�� Az ömlesztett csomagolást BULK15 és BULK30 műanyag tartóval 
szállítjuk, a BULK56 műanyag tartó nélkül

P128 
Szüretelőolló hosszú, keskeny pengékkel

�� Könnyű szüretelőolló szőlőhöz

�� Használható még almafák ritkításához

�� Ajánlott a szőlő ritkításához, annak érdekében, hogy biztosítsa 
a jobb növekedést (és nagyobb gyümölcsök termését)

�� Hosszabb, keskenyebb vágófej

�� Kapható műanyag tartóban (tartalom: 30 db)

Cikkszám Vágás-
kapacitás

Pofanyílás Hossz Tartó

P123-19-BULK15 10 mm 40 mm 190 mm X
P123-19-BULK30 10 mm 40 mm 190 mm X
P123-19-BULK56 10 mm 40 mm 190 mm –

Cikkszám Vágás-
kapacitás

Pofanyílás Hossz Tartó

P127-19-BULK15 6 mm 20 mm 170 mm –
P127-19-BULK30 6 mm 20 mm 170 mm X
P127-19-BULK56 6 mm 20 mm 170 mm –

Cikkszám Vágás-
kapacitás

Pofanyílás Hossz Tartó

P128-19 6 mm 35 mm 190 mm –
P128-19-BULK30 6 mm 35 mm 190 mm X

Cikkszám Vágás-
kapacitás

Pofanyílás Hossz Tartó

P129-19-BULK30 6 mm 35 mm 190 mm X

Egyszerűen húzza meg 
az anyát, ha szükséges

Nagyon masszív, kényelmes 
fogantyúk üvegszál erősítésű 
műanyagból

Ellenálló gumi  
ütközők és rugó belül 
a fogantyúk között

A biztosítóhorog a markolaton egy kattanással 
rögzül, így megakadályozva a kéz sérülését.

Felakasztható

A kézreálló és rendkívül könnyű Bahco szüretelőollókat a különböző végfelhasználók 
sajátos alkalmazási területeiken támasztott igényeinek kielégítésére fejlesztettük ki.  
Kényelmes markolata üvegszál-erősítésű anyagból készül.



9

Ágvágók

A SuperLight sorozatú Bahco ágvágókat a legújabb anyagok és technológiák felhasználásával fej-
lesztették, melyek eredményei a hatékony és kényelmes eszközök. Könnyű, extra erős alumínium nyél 
biztosítja a nagyobb teljesítményt és nagyobb kényelmet valamint kevésbé fárasztó munkavégzést. 
Különböző vágófejek a különböző alkalmazásokhoz.

Puha, ütéscsillapító pufferek  
a maximális kényelemért

A középcsavar rög-
zíthető a biztonságos 
szállításhoz

Rendkívül erős és tartós, mégis  
nagyon könnyű alumínium fogantyúk 
(különböző hosszúságban rendelhetők)

Puha, fekete markolat 
a könnyű kezelésért

Cikkszám Vágáskapacitás 
(mm)

Hossz 
(mm)

P160-SL-60 45 600
P160-SL-75 45 750
P160-SL-90 45 900

�� Edzett vágópengék a tiszta, erős vágáshoz

�� A két különböző pengerádiusz révén gyors és 
erőteljes a vágás kezdete, majd könnyen és 
pontosan fejezhető be a vágás

�� Extra hosszú és merev alumíniumcső markolat

P160-SL- Ágvágók gyümölcsfához

�� Kifejezetten gyümölcsöshöz és parképítéshez ajánljuk

�� Hosszú markolat a magasabban lévő ágakhoz és fej 
feletti munkavégzéshez

�� Vékony, keskeny, ívelt vágó- és támasztó-
penge gondoskodik a gyors és  
hatékony vágásról

P19-80-F Robusztus ágvágó vastag ágakhoz

Kemény ágak vágásához akár  
Ø 50 mm-ig

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

P19-80-F 50 mm 800 mm
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Ágvágók

P172-SL-85 
Robusztus rávágó olló

�� A különösen kemény és vastag ágak vágására

�� Edzett pengék, Xylan® bevonattal, mely csökkenti a 
súrlódást és megkönnyíti a behatolást a fába

A vágófej speciális kialakítása miatt 
50 %-kal nagyobb erőkifejtés

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

P172-SL-85 40 mm 850 mm

Vágáskapacitás  
40 mm

P280-SL-80  
Robusztus ágvágó áttétellel és  
40 %-kal nagyobb vágóerővel

Vágáskapacitás 55 mm 
Hatékony eszköz kertészeknek és parképítőknek

Edzett pengék, Xylan® bevonattal, 
mely csökkenti a súrlódást

Edzett pengék, Xylan® bevonattal, 
mely csökkenti a súrlódást

Továbbfejlesztett erőátvitel 
segítségével csökkent a 
fogantyúk nyílásszélessége

Nagyobb kényelem az 
áttételnek köszönhetően

Új vágófej, még 
nagyobb teljesítmény!

�� Edzett pengék, Xylan® bevonattal, mely csökkenti a súrlódást 
és megkönnyíti a behatolást a fába

�� Az áttétel 40% -kal magasabb vágóerőt biztosít, így a vágási 
teljesítmény akár 55 mm is lehet.

�� Pótalkatrészek rendelhetők (vágópenge, támasztópenge,  
gumi pufferek, csavarok)

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

P280-SL-80 55 mm 800 mm

55 mm
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Ágvágók

PG-19-F  
Extra könnyű rávágó olló teleszkópos nyéllel

PG-17-F  
Extra könnyű rávágó olló teleszkópos nyéllel

�� A kemény és száraz ágak vágására

PG-18-45-F  
Könnyű ágvágó, 
rövid nyéllel

�� A kemény és száraz ágak vágására

�� Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

�� Kihúzható nyéllel a magasabban lévő ágak is 
levághatók. 70 és 90 cm között állítható

�� Különleges zárrendszer: zárás / feloldás egy 
negyed fordulattal

�� Kényelmes kétkomponensű markolat

�� Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő 
bevonattal

�� Kihúzható nyéllel a magasabban lévő ágak is 
levághatók. 70 és 90 cm között állítható

�� Különleges zárrendszer: zárás / feloldás egy 
negyed fordulattal

�� Kényelmes kétkomponensű markolat

�� A kerti fák és cserjék vágására

�� Kompakt formájú, kis ágvágó

�� Keskeny pengék

�� Extra könnyű nyél, kényelmes kétkomponensű 
markolattal

90 cm

70 cm

 

90 cm

70 cm

   

 

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

PG-17-F 30 mm 700 – 900 mm

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

PG-18-45-F 40 mm 450 mm

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

PG-19-F 40 mm 700 – 900 mm

Cikkszám Vágáskapacitás Hossz

PG-18-60-F 40 mm 610 mm

PG-18-60-F  
Bypass-ágvágó

�� A kerti fák és cserjék vágására

�� Edzett acél penge kitűnő vágástulajdonságokkal

�� Extra könnyű nyél, kényelmes kétkomponensű 
markolattal
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Sövényvágók

P51-SL 
Professzionális sövényvágó kertépítéshez

P54-SL 
Könnyű sövényvágók

P51H-SL 
Sövényvágó kertépítéshez, hosszú nyéllel

P54H-SL 
Könnyű sövényvágók, hosszú nyéllel

�� Ajánljuk parkosításhoz, faiskolák részére,  
vagy formáravágáshoz és figurakialakításhoz

�� Edzett pengék

�� A pengék tövénél lévő fogazással akár  
10mm-es ágak is vághatók

�� Legjobb vágástulajdonságok és a kényelmes  
kezelhetősége  
csökkenti az  
izomfáradtságot

�� Könnyű sövényvágó parkosításhoz, faiskolák részére és 
szőlőültetvényekhez

�� Keskeny, egyenes penge, 20 cm és 25 cm hosszúságban

�� A kompakt kialakítás és a szögletes forma miatt különösen 
jól használható formák és ívek vágásához

�� Ajánljuk parkosításhoz, 
faiskolák részére, vagy 
formáravágáshoz és 
figurakialakításhoz

�� Edzett pengék

�� A pengék tövénél  
lévő fogazással akár  
10mm-es ágak is 
 vághatók

�� Extra hosszú fo-
gantyúval a nagyobb 
benyúlásért

�� Legjobb vágástulaj-
donságok és a kényel-
mes kezelhetősége 
csökkenti az izomfá-
radtságot

�� Könnyű sövényvágó parkosításhoz, faiskolák részére és 
szőlőültetvényekhez

�� Keskeny, egyenes penge, 20 cm és 25 cm hosszúságban

�� Extra hosszú nyele miatt különösen jól használható 
formák és ívek vágásához nagyobb magasságban is

Cikkszám Hossz

P51-SL 570 mm

Cikkszám Pengehossz Hossz

P54-SL-20 200 mm 500 mm
P54-SL-25 250 mm 550 mm

Cikkszám Pengehossz Hossz

P54H-SL-20 200 mm 600 mm
P54H-SL-25 250 mm 650 mm

Cikkszám Hossz

P51H-SL 730 mm
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Sövényvágók

PG-56-F 
Nagyon könnyű sövényvágó

P57-25-W 
Sövényvágó, kényelmes fa nyéllel

�� Nagyon könnyű sövényvágó szinte mindenfajta sövény 
vágásához

�� Alumíniumcső nyél, kényelmes, kétkomponensű markolattal

�� Tradicionális sövényvágó szinte mindenfajta sövény vágásához

�� Hullámos penge: az ág nem csúszik  
ki a pengék közül vágás közben

�� Pótalkatrészek rendelhetők

Cikkszám Hossz

PG-56-F 540 mm

Cikkszám Hossz

P57-25-W 540 mm

Cikkszám Hossz

PG-57-F 800 – 1050 mm

PG-57-F 
Nagyon könnyű teleszkópos sövényvágó �� Kihúzható alumínium nyél, amely 80 és 105 cm között állítható

�� Különleges zárrendszer: zárás / feloldás egy negyed fordulattal

�� Kényelmes kétkomponensű markolat

105 cm

80 cm

Puha, fekete markolat a 
könnyű kezelésért

Puha, lengéscsillapító gumi 
lökhárítók biztosítják a magas 
komfortérzetet

A fogazott él segítségével 
akár 15 mm vastag ágak 
is elvághatók

Rendkívül ellenálló, 
stabil, de nagyon könnyű 
alumínium fogantyúval

A középcsavar rögzítése 
biztosítja a pengék tökéletes 
illeszkedését

Teljesen edzett 
pengék garantálják a 
hosszú élettartamot

Nagyon éles, precíziós 
pengék biztosítják a pontos 
és tiszta vágást

A SuperLight sorozatú Bahco sövényvágókat a legújabb anyagok és technológiák felhasználásával 
fejlesztették, melyek eredményei a hatékony és kényelmes eszközök. Könnyű, extra erős alumínium nyél 
biztosítja a nagyobb teljesítményt és nagyobb kényelmet valamint kevésbé fárasztó munkavégzést.  

Három különböző élkialakítás található a pengéinken a különböző alkalmazásokhoz:  
Részben fogazott vágóél, egyenes vágóél, hullámos vágóél.
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Metszés a magasban: Hernyózóollók

P34-37  
Profi hernyózóolló

P34-27A-F  
Hernyózóollók

�� Könnyű metszőolló, teljesen 
edzett pengékkel

�� Préselt és teljesen edzett 
támasztópengék és folyadé-
kelvezető megakadályozza 
a pengék összeakadását.

�� Kettős áttétel

�� Csavarokkal rögzíthető acél 
bilincs

�� 25 mm átmérőjű rudakkal 
használható

�� A csomagban található 
egy 5 m hosszú kötél 
fogantyúval

�� Edzett, kettős élezésű pengék

�� Préselt és teljesen edzett támasztópengék

�� Folyadékelvezető megakadályozza a pengék összeakadását

�� Minimális erőfeszítés szükséges a háromszoros csigaáttétel 
miatt

�� Állítható 25-től 35 mm-es átmérőjű rudakhoz

�� A metszőollóra fűrészlap is szerelhető

�� A csomagban található egy 5 m hosszú kötél fogantyúval

�� Alkatrészek rendelhetők

A hernyózóollót 1934-ben fejlesztették ki Franciaországban, hogy a normál magasság feletti 
vágásokhoz ne kelljen létrát használni.

Javasoljuk, hogy használjon teleszkópos nyelű verziót, mellyel akár 6 méter magasan lévő ágak 
is levághatók.

Folyadékelvezető meg-
akadályozza a pengék 
összeakadását

Használható a 25mm-es 
teleszkópos nyéllel

Teljesen edzett, kettős 
élezésű pengét

Préselt és teljesen edzett 
támasztópengék

Vágáskapacitás  
40 mm

Vágáskapacitás  
30 mm
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Metszés a magasban: Hernyózóollók és ágfűrészek

AP-234-F  
Kétfunkciós hernyózóolló 
metszéshez és ritkításhoz

AP-3M / AP-5M Teleszkópos alumíniumrúd

RITKÍTÁS 

Csak érintse a 
támasztópengét a 
vékonyabb ágak 
felső részéhez, 
majd húzza lefelé a 
rudat a vágáshoz

METSZÉS 

Csak érintse a 
támasztópengét a 
vékonyabb ágak 
felső részéhez, 
majd húzza lefelé a 
rudat a vágáshoz

�� Edzett penge speciális köszörüléssel a 
tiszta, hatékony vágásért

�� Vágási kapacitás 30 mm

�� Xylan® bevonat biztosítja a sima vágás és 
a korrózióvédelmet

�� Háromszoros csigaáttétel

�� A támasztópengén folyadékelvezető

�� Hosszú alumínium nyéllel a nehezen 
elérhető ágakhoz, hossza 220 cm

�� Kényelmes fogantyú az alumínium nyélen 
a fokozott kényelemért

�� Teleszkópos nyél a magasban történő munkavégzéshez

�� A nyél átmérője 25 mm

�� Rögzítőcsavarral és szárnyasanyával

�� Kényelmes fogantyú

�� Használható hernyózóollókhoz (P34-37, P34-27A-F)  
és ágfűrészekhez (383-6T, 385-6T)

A könnyű teleszkópos nyeleket csavarokkal és szárnya-
sanyákkal szállítjuk, melyekkel a hernyózóolló vagy az 
 ágfűrész rögzíthető a nyélhez. Ha a kívánt hosszúságra 
kihúztuk a teleszkópot akkor egyszerűen rögzítsük a felső 
tag elfordításával.

Cikkszám Rúd  
hossza

Hossz
összecsukva kinyitva

AP-3M 2 2000 mm 3500 mm
AP-5M 3 2000 mm 5000 mm

Vágáskapacitás  
30 mm

386-6T  
Ágfűrész teleszkópos nyélhez

383-6T  
Ágfűrész teleszkópos nyélhez

�� A markolat acélcső  
25 mm-es belső 
 átmérővel

�� Precizíósan köszörült és 
hajtogatott fogak edzett 
fogcsúcsokkal

�� A markolat acélcső 25 mm-es belső átmérővel a teleszkópos nyél 
befogására

�� A horog a penge végén megakadályozza, hogy kicsússzon a vágatból

�� Kéregvágó a kéreg fűrészelés előtti eltávolítására, megakadályozza 
nagyobb kéregdarabok leszakadását

Cikkszám Pengehossz

383-6T Edzett foghegyekkel 360 mm
386-6T Edzett foghegyekkel 360 mm
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Fűrészek

396-HP Összecsukható ágfűrész

�� Speciális fogakkal kemény és száraz fához

�� Kétkomponensű műanyag fogantyú  
a kényelmes kezelésért.  
Biztonsági zár nyitott és zárt  
állapotban is rögzíti a pengét.

�� Penge hossza 190 mm

�� Pótpengék rendelhetők

�� Íves penge különleges fogazással, magasban  
végzett munkákhoz

�� Kellemes fogású hosszú markolat bükkfából,  
a végén horoggal

�� A penge műanyagbevonatú a könnyű  
vágás, és a korrózióvédelem miatt

�� Edzett fogcsúcsok

�� Pótpengék rendelhetők

�� Általános fűrész otthoni és kerti munkákhoz

�� Az acélkeret egy különlegesen erős befogómechanizmust 
tartalmaz

�� Cserélhető penge, edzett fogakkal, nagyobb élettartammal. 
A penge a saját tengelye körül erforgatható.

�� Penge hossza 350 mm

396-JT Összecsukható ágfűrész

�� Speciális JT fogakkal lágy és zöld fához

�� Fogak precíziósan köszörülték, speciális élezési szög a borot-
vaéles vágásért, és 50 % -kal nagyobb vágásteljesítményért

�� Kétkomponensű műanyag fogantyú a kényelmes kezelésért. 
Biztonsági zár nyitott és zárt állapotban is rögzíti a pengét.

�� Penge hossza 190 mm

�� Pótpengék rendelhetők

JT japán fogazás: Agresszív fogak 
kifejezetten zöld fához

�� A gyors és egyszerű munkavégzés különösen a szőlő- és 
gyümölcstermesztésben

�� Hajtogatás nélküli, oldalt is élezett fogak a tiszta vágásért

�� Kétkomponensű markolat a könnyű kezelésért

�� Penge hossza 280 mm

�� Tokkal együtt szállítjuk

�� Pótpengék rendelhetők

JT japán fogazás: Agresszív fogak 
kifejezetten zöld fához

4128-JT-H  
Ágfűrész tokkal

4211-11-6T / 4211-14-6T 
Ágvágók száraz és kemény fához

333 Univerzális fűrészkeret

JT fogazás 

E  A gyors és tiszta vágás zöld fa esetében

E  Használata ideális akár télen is

E  Hosszú fogak és kis távolság a fogak között

JS fogazás 

E  Nagyon agresszív fogforma különösen gyors és  
könnyű vágást biztosít zöld fában és vastag ágak 
esetében is

E  Nagy fogárkok a forgács gyors eltávolítására

5124-JS-H / 5128-JS-H  
Ágfűrész tokkal

JS fogazás: Extrém éles, aggresszív 
fogak kifejezetten zöld fához

�� Kifejezetten zöld fával végzett munkákhoz

�� Rendkívül hegyes és agresszív szabadalmaztatott fogazattal

�� A hajtogatás nélküli fogak tiszta vágási felületet eredményeznek

�� Kétkomponensű markolat

�� Tokkal együtt szállítjuk

�� Pótpengék rendelhetők

Cikkszám Pengehossz

5124-JS-H 240 mm
5128-JS-H 280 mm

XT fogak: Kemény és száraz 
fához.
Minden harmadik fog rövidebb, 
így segít kitisztítani a vágatot.

Cikkszám Pengehossz

4211-11-6T 280 mm
4211-14-6T 360 mm
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Balták és fejszék

HGPS- Balta német típusú nyéllel

HFGPS-0,7-400FG  
Többcélú balta üvegszálas nyéllel

FGS-  
Fejsze német típusú nyéllel

FGS-810  
Fejsze francia típusú nyéllel

�� Ágak levágására és kisebb fák kivágására

�� Kiváló minőségű szerszámacél megfelel a DIN 17200 szabványnak

�� Íves kőris nyél, műanyag ék

�� Széles fej a nyél nagyobb stabilitása érdekében, ami nagyon 
lekeskenyedik az élnél, és lehetővé teszi a könnyebb behatolást 
a fába

Cikkszám Hossz (mm) Súly (g)

FGS-1.0-600 600 1.600
FGS-1.25-700 700 1.800

Cikkszám Hossz (mm) Súly (g)

FGS-1.6-810 800 2.200
FGS-1.8-810 800 2.400

�� A fák kivágására és ágak levágására

�� Kiváló minőségű szerszámacél DIN 17200 szabvány szerint

�� Íves kőris nyél műanyag ékkel

�� Széles fejrész. A vékony, széles penge biztosítja a tiszta és 
könnyű vágást és könnyű behatolását a fába

�� Univerzális balta 
vékony, széles fejjel 
a tiszta vágásért

�� Íves kőris nyél, 
festett, műanyag ék

�� Rövid balta a könnyebb munkákhoz

�� A fej hátsó részét kalapácsként lehet használni

�� Az egyenes, csúszásmentes 3-komponensű 
markolat (polipropilén markolat rugalmas bur-
kolat és üvegszálas mag) biztosítja a kényel-
met, a biztonságot és a hosszú élettartamot

�� Hosszúság 380 mm, súlya 1070 g

Cikkszám Hossz (mm) Súly (g)

HGPS-0.6-360 360 800
HGPS-0.8-380 380 1.000
HGPS-1.0-400 400 1.250

A Bahco balták hosszú élettartama a kiváló minőségű szénacélnak köszönhető, amely edzett és 
megeresztett. A felhasználók számára maximális biztonságot nyújt, hogy az összes baltát VPA / GS 
előírás szerint készítjük. Minden fa nyél megfelel a DIN 7287 szabvány előírásainak.

E  Minden baltát bőrből vagy gumiból készült élvédővel szállítunk

E  A szakítópróbát és törésteszteket VPA Remscheid tanúsító végzi.

E  Az eszközök elnyerték a GS tanúsítványt az ellenőrzött biztonságért

Teljesen polírozott felület Stabil kőris nyél

Kiváló minőségű edzett acélból

Fogazott szénszálas ék
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Favágó fejsze, kalapács és ék / Fűnyíró ollók

Acél hasítóék

W-T-2.0

�� Kovácsolt acél

�� A kemény tuskókat is 
könnyen széthasítja

�� Kiváló hasítóerő, 
mégis szinte alig 
igényel energiát

W-S-2.0 

�� Kovácsolt acél

�� Pörölykalapáccsal és hasító-
kalapáccsal használható

Cikkszám Hossz (mm) Súly (g)

W-S-1.5 230 1.500
W-S-2.0 250 2.000
W-S-2.5 260 2.500
W-T-2.0 220 2.000

MES-3.5-900  
Hasítókalapács kőrisfa nyéllel

MES-3.5-900FG  
Hasítókalapács üvegszálas  
nyéllel

�� Nehéz hasítófejsze, amely egyaránt használható 
hasításra vagy ék beütésére

�� Feje kampós kialakítású a rönkök forgatásához
�� Kifejezetten ajánlott kemény és nagyon vastag fa 
hasítására

�� Festett fej és kőris nyél műanyag ékkel, és fémgyűrű 
ékkel duplán biztosítva

�� Hosszúság 900 mm, súlya 3800 g

�� Nehéz hasítófejsze, amely  
egyaránt használható hasításra  
vagy ék beütésére

�� Feje kampós kialakítású a  
rönkök forgatásához

�� Kifejezetten ajánlott kemény és  
nagyon vastag fa hasítására

�� 3 komponensű markolat (polipropilén markolat,elasztomer 
bevonat és üvegszálas mag) biztosítja a kényelmet, a biztonságot 
és a hosszú élettartamot

�� Kényelmes, csúszásmentes markolata határozott fogást biztosít

�� Hosszúság 900 mm, súlya 3900 g

SUS-2.0-800  
Hasítófejsze kőrisfa nyéllel

�� Az ék alakú fej és a nehéz súly lehetővé teszi a mély 
behatolást a fába

�� Festett fej műanyag ékkel, és fémgyűrű ékkel duplán 
biztosítva

�� Hossza 800 mm, súly 2400 g

GS-180-F Fűnyíró olló

�� Egykezes fűnyíró ollók önélező pengével rozsdamentes  
speciális acélból

�� Különböző pengepozíciók (90 ° jobbra és balra),  
könnyű vágás még a nehezen elérhető helyeken is

�� Csúszásmentes, puha felső markolat a maximális  
kényelemért, az alsó markolat  
ujjvédelemmel van ellátva

�� Hosszúság 375 mm

FFSS-1.5-900FG   
Favágó fejsze üvegszálas nyéllel

�� Favágó fejsze hosszú, egyenes nyéllel ami 
nagyobb lendületet biztosít

�� Egyenes, csúszásmentes 3 komponensű markolat 
(polipropilén markolat,elasztomer bevonat 
és üvegszálas mag) biztosítja a kényelmet, a 
biztonságot és a hosszú élettartamot

�� Kényelmes, csúszásmentes markolata határozott 
fogást biztosít.

�� Hossza 900 mm, súly 2400 g
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Kisméretű kerti szerszámok

P272 Kapa

�� Kerti kapa talaj feltörésére és fellazítására

�� Segít előkészíteni a talajt vetés előtt

�� Hosszúság 430 mm

P274 Kisgereblye

�� Talajlazításra és levegőztetésre

�� Gyomok kiírtására a palánták közül

P276 Virággereblye

�� A talaj megtisztításához és kiegyengetéséhez

�� A magvak talajtakaróval való lefedéséhez

P277 Villáskapa

�� Sokoldalú eszköz különböző feladatokhoz

�� A penge fellazítja a talajt, eldolgozza a rögöket

�� Kétágú villa a talaj lazítására, levegőztetése  
alkalmas

�� Hosszúság 435 mm

P278 Kétágú kapa

�� Kétágú kapa, amivel előkészíthető a talaj a 
vetéshez és ültetéshez

�� Széles kapa a kemény talaj fellazítására  
és gyomirtásra

�� Keskeny kapa az ültetési barázdák készítésére

�� Hosszúság 435 mm

P269 Gyomláló

�� Különleges eszköz mélyen gyökerező gyomok, mint a 
pitypang, a bogáncs és néhány ernyővirágzatú növény 
kivágására, kiásására

�� Hosszúság  
315 mm

P270 Kisvilla

�� A villával a talaj fellazítható és elegyengethető az ültetés előtt

�� A használható még gyökérzöldségek, mint a retek vagy 
sárgarépa felszedésére kis területen

�� Hosszúság 300 mm

P262 Kertikapa

�� Kerti kapa talaj feltörésére és fellazítására

�� Segít előkészíteni a talajt vetés előtt

�� Hosszúság 315 mm

P263 Ültetőlapát

�� Kisméretű lapát általános feladatok elvégzésére, mint a 
virágágyás készítés, komposzt, trágya vagy mulcs elterítése

�� Nagyon ellenálló, akár nedves vagy kemény  
talaj esetében is.

�� Hosszúság 370 mm

P264 Kultivátor

�� A kultivátor egy gyökérkímélő talajlazító, segítségével a talaj 
levegőztetése valamint a hő és a víz eloszlása biztosítható

�� Segíti a gyomok irtását és ezáltal a  
palánták fejlődését

�� Hossza 315 mm

P266 Kisgereblye

�� A talaj lazítására, levegőztetésére

�� Hosszúság 320 mm

P267 Villáskapa

�� Sokoldalú eszköz különböző feladatokhoz

�� A penge fellazítja a talajt, eldolgozza a rögöket

�� Kétágú villa a talaj lazítására, levegőztetése alkalmas

�� Hosszúság 315 mm

P268 Kétágú kapa

�� Kétágú kapa, amivel előkészíthető a talaj a vetéshez és 
ültetéshez

�� Széles kapa a kemény talaj fellazítására és gyomirtásra

�� Keskeny kapa az ültetési  
barázdák  
készítésére

�� Hosszúság  
325 mm

�� Hosszúság 455 mm

�� Hosszúság 440 mm

A hosszított változatok jobb hozzáférést biztosítanak a széles ágyásokban vagy bokrok alatt

Teljesen edzett acélból epoxi bevonattal és kényelmes kétkomponensű fogantyúval 
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Az Ön kereskedője:

SAP-X  
Pengetisztító

�� Pengék és fűrészlapok tisztítására szolgáló 
folyadék 

�� Eltávolítja a szennyeződést és a rozsdát és 
korrózióvédelmet biztosít

SHARP-X  
Profi keményfém élező

�� Profi keményfém élező minden típusú penge élezésére

�� Kétkomponensű markolat a kényelmes használat érdekében

�� A két oldalsó váll megakadályozza, hogy az ujjai túl közel 
csússzanak az élezendő pengéhez

�� Két keményfémből készült penge a könnyű használatért és 
hosszú élettartamért

LS-COMBINESS  
Szintetikus fenőkő

�� Szintetikus fenőkő két szemcsemérettel kisebb pengékhez

�� A hatékony élezéshez használjon petróleumot vagy olajat

�� A sérült fémfelület gyors eltávolítása a 150-es szemcsékkel  
(zöld oldal)

�� Finom felület kialakítása a 400-as szemcsével  
(szürke oldal)

�� Hosszúság 100 mm

PROF-H  
Bőrtok

�� Rugalmas bőrtok metszőollókhoz 
természetes színben

�� Két övhurok, alkalmas szinte minden övhöz 
50 mm szélességig

�� Prémium bőr, szegecselt és varrott

�� Fém klip a derékszíjhoz rögzítéséhez

PROF-SEC  
Profi metszőollótartó

�� Kopásálló, könnyű nylon, ami 
strapabíró és kényelmes

�� Egy tartalék tartóval felszerelhető 
például fenőkő vagy keményfém 
élező tárolására

Kiegészítők

Ezen prospektusban szereplő egyetlen 
információ és illusztráció sem kötelező 
érvényű.

Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
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