
ΕΡΓΑΛΕΊΑ 
ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

•  Χωρίς  εκπομπές CO2

•  Χωρίς καυσαέρια

•  Λιγότερος θόρυβος

•  Λιγότεροι κραδασμοί
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ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ BAHCO
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Η  Σ Ε Ι ΡΑ

Α Π ΟΔΟΤ Ι Κ Α

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ BAHCO

*  Ο υπολογισμός βασίζεται σε κατανάλωση 5 λίτρων μείγματος βενζίνης - λαδιού με τιμή € 1,50 ανά λίτρο.  Τα δεδομένα υπολογίστηκαν με χρήση της μπαταρίας BCL1B7.

Φ Ι Λ Ι Κ Α  Π Ρ ΟΣ  ΤΟ  Π Ε Ρ Ι ΒΑ Λ ΛΟ Ν

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η χρήση των εργαλείων της Bahco μειώνει 

σημαντικά τις άμεσες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η Bahco συμμετέχει ενεργά στην προστασία 

του περιβάλλοντος, από τη σχεδίαση μέχρι 

την ανακύκλωση.

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

Χάρις στους ηλεκτροκίνητους κινητήρες 

τους, τα εργαλεία της Bahco είναι εξαιρετικά 

αθόρυβα όταν χρησιμοποιούνται. Για 

παράδειγμα, η ψαλίδα μπορντούρας μας 

λειτουργεί στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο 

ήχου των 84 dB!

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Παραπάνω από 95% ανακυκλώσιμος.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Τα εργαλεία της Bahco δεν περιέχουν βαρέα 

μέταλλα ή τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες που 

θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον.  

Τα προϊόντα που βγαίνουν από τη γραμμή 

παραγωγής είναι πιστοποιημένα ώστε 

να πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας. 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Από 1200 έως 2000 W (45 cm3).

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Μπαταρία με διάρκεια ζωής – ρεκόρ, η 

οποία διαρκεί συχνά περισσότερο από μία 

ημέρα εργασίας.

ΑΝΕΣΗ 

Τα εργαλεία φέρουν επίστρωση από ειδικό 

υλικό, η οποία μειώνει τους κραδασμούς και 

παρέχει μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικές καινοτομίες 

για την προστασία του χρήστη. 

Για παράδειγμα, ο αισθητήρας κλωτσήματος 

με ηλεκτρονική εκκίνηση στα κλαδευτικά 

εργαλεία μας. 

ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η χρήση εξοπλισμού της Bahco επιτρέπει 

στους χρήστες να εργάζονται χωρίς 

καταπόνηση, με αποτέλεσμα τη μείωση 

των ενδεχόμενων μυοσκελετικών 

προβλημάτων, των εκπομπών CO2
 και της 

ηχορύπανσης.

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   

Το δίκτυο αποτελείται από εξειδικευμένους 

πωλητές, εκπαιδευμένους από εμάς, οι 

οποίοι είναι διαθέσιμοι να σας παράσχουν 

τις συμβουλές που χρειάζεστε και να 

επισκευάσουν τα εργαλεία σας.

Κάθε εργαλείο της Bahco χρησιμοποιεί 
κινητήρες που δεν διαθέτουν ψήκτρες, 
γεγονός που προσδίδει ισχύ και ευελιξία 
στα εργαλεία σας, ενώ μειώνει το βάρος 
και το μέγεθός τους για ακριβή και 
ξεκούραστη εργασία. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΨΗΚΤΡΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Θεωρώντας ως ημερήσιο κόστος 

βενζίνης τα € 7,50,

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΙΣ 

130 ΗΜΕΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ*, 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ 
ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΣ!

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ημερήσιο κόστος λειτουργίας είναι 
μικρότερο από 20 λεπτά!  Αυτό ισοδυναμεί 
με το μέσο κόστος φόρτισης μίας μπαταρίας. 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Οι μπαταρίες της Bahco εξυπηρετούν 
πολλαπλές λειτουργίες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν 
οποιοδήποτε εργαλείο της σειράς. 
Ανατρέξτε στον πίνακα της τελευταίας 
σελίδας ώστε να επιλέξετε την μπαταρία 
που ταιριάζει καλύτερα για τα εργαλεία σας.  

ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Το κόστος που σχετίζεται με τη συντήρηση 
είναι περιορισμένο χάρις στην ηλεκτρική 
τεχνολογία. Οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες και 
άνθρακα δεν διαθέτουν αναλώσιμα μέρη, 
ενώ οι μπαταρίες της Bahco δεν απαιτούν 
συντήρηση. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Οι μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας της 
Bahco συχνά διαθέτουν αυτονομία που 
ξεπερνά τη μία ημέρα εργασίας. 

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ  

ΣΤΟ 1º ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 5.000€* 



BCL142A

ΔΥΝΑΜΗ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΓΗΣ

Ένα εργαλείο που είναι εξίσου ισχυρό, άνετο και αθόρυβο.
Σχεδιασμένο για μειωμένο επίπεδο θορύβου χωρίς να επηρεάζεται η 
ισχύς φυσήματος, ο φυσητήρας Bahco είναι το τέλειο εργαλείο για τη 
χρήση κοντά σε αστικούς χώρους, πάρκα, σχολεία και νοσοκομεία.

BCL111

BCL141

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο καλλιεργητής εδάφους BCL141 προσφέρει ένα μεγάλο εύρος 
εφαρμογών από το σκάλισμα του εδάφους μέχρι το ξεκαθάρισμα 
των αγριόχορτων. Λόγω του μικρού βάρους και των σταθερών 
χαρακτηριστικών του, το BCL141 είναι πολύ εύκολο στην χρήση. Το 
BCL141 σας επιτρέπει να εργαστείτε στην επιφάνεια του εδάφους ή σε 
βάθος.

ΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 
ΜΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
BCL111
Το ψαλίδι μπορντούρας BCL111 είναι ένα αποδοτικό εργαλείο που 
καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών όσον αφορά την ισχύ και την 
ποιότητα ξακρίσματος. Το μικρό βάρος του επιτρέπει στον χρήστη 
να εργάζεται με άνεση κατά το ξάκρισμα φρακτών ή καλλωπιστικών 
δέντρων.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΕΜΑ 
BCL131

Η Bahco προσφέρει στους δενδροκόμους ένα μοντέλο που θα καλύψει τις 
προσδοκίες τους όσον αφορά το βάρος, το ζύγισμα, την ευελιξία και την 
ισχύ. Εξοπλισμένο με διάφορες καινοτομίες, το κλαδευτικό αλυσοπρίονο 
BCL131 είναι εξαιρετικά δυνατό και είναι το ελαφρύτερο στην αγορά.

Το κλάδεμα απαιτεί 
εξειδικευμένη γνώση 
και κατάλληλο εξοπλισμό.

Το BCL132 είναι μοναδικό στο είδος του, 
χάρις στο βάρος και στην αποκλειστική 
του σχεδίαση, λόγω της οποίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. 
Είτε χρησιμοποιείται σε χώρους 
πρασίνου, σε αμπελώνες ή σε οπωρώνες, 
το BCL132 κάνει το κλάδεμα παιχνίδι 
χάρις στο μέγεθός του, την ακρίβειά του 
και την ποιότητα της ισχύος κοπής. 

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ!
BCL132

ΚΛΑΔΕΜΑ ΣΕ 
ΥΨΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ

Το τηλεσκοπικό πριόνι BCL135 κόβει με 
ακρίβεια. Φτάνοντας σε απόσταση 2,2 έως 3 
μέτρων, η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χωρίς τη χρήση λουριού, χάρις στο μικρό βάρος 
του.  Το τηλεσκοπικό πριόνι BCL135 είναι ιδανικό 
για χρήση σε περιοχές όπου απαιτείται ησυχία. 
Επίσης είναι αρκετά ισχυρό για δασοκομικές 
εργασίες. 

BCL115
Χάρις σε αυτό το τηλεσκοπικό 
ψαλίδι μπορείτε να κλαδέψετε 
από απόσταση 1,5 έως 2 μέτρων. 
Το μικρό βάρος του και τα 
εξαρτήματα επιτρέπουν την 
άνετη εργασία σε ψηλούς και 
μακρείς φυτικούς φράκτες. 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ/Η 
ΜΑΚΡΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΦΡΑΚΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ

BCL121

ΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ  
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ  
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

Σχεδιασμένο για συντήρηση ρουτίνας ή εντατικό κούρεμα, το 
χορτοκοπτικό BCL121 καλύπτει τις απαιτήσεις ακόμα και των πιο 
απαιτητικών αρχιτεκτόνων τοπίου. Αυτό το ανθεκτικό, πανίσχυρο και 
ελαφρύ θαμνοκοπτικό εξαλείφει χωρίς ατέλειες όλα τα ψηλά, πυκνά 
χόρτα, τα αγριόχορτα με ξυλώδη κορμό, τα βάτα και τους μικρούς 
θάμνους.  Λειτουργεί με τον κινητήρα BCL1B10 της Bahco και η ήσυχη, 
καθαρή λειτουργία του και οι χαμηλές δονήσεις παρέχουν βέλτιστη 
άνεση στον χρήστη. Διατίθενται πολλές κοπές κεφαλής, ώστε να 
καλύπτεται κάθε πιθανή λύση για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

BCL135
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Αυτά τα μικρά κλαδευτήρια είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες που αναζητούν ακρίβεια και άνεση, χάρις στο βάρος 

και στην ευελιξία τους.  Η άνετη λαβή και η κεφαλή κοπής Pradines της Bahco με διάμετρο κοπής μέχρι και 35 mm 

τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για αμπελουργικές εργασίες.  Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φυτοκομικές 

εργασίες και εργασίες συντήρησης σε πάρκα και κήπους.

BCL21 
ΜΙΚΡΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

1

2

3
Κεφαλή κοπής  
Θέση μισού ανοίγματος

Προοδευτική κοπή 
Άνετη χρήση (16.000 ΣΑΛ), με λιγότερη ισχύ, ταχύτητα, κατανάλωση μπαταρίας και χαμηλότερο θόρυβο. 

Γρήγορη κοπή
Όλα ή τίποτα, χωρίς να είναι προοδευτική, με μισό άνοιγμα.

Προοδευτική γρήγορη κοπή
Μέγιστη ισχύς, μέγιστη ταχύτητα (21.000 ΣΑΛ)

Προσαρμοστικότητα
• Τρεις διαφορετικές μέθοδοι κοπής για διαφορετικό αποτέλεσμα κλαδέματος. 

• Η κεφαλή κοπής ανοίγει κατά το ήμισυ χρησιμοποιώντας τον οπτικό διακόπτη, ο οποίος εξοικονομεί χρόνο κατά την κοπή μικρών 
κλαδιών.

35 mm

Κόβει το ξύλο  
βαθύτερα χάρη στην 

κοπτική κεφαλή Bahco 
Pradines με  

επικάλυψη Xylan®

Δεν απαιτούνται 
εργαλεία για 

αλλαγή ή ρύθμιση 
της λεπίδας

Ο σύνδεσμος 
στεγανοποίησης 

εμποδίζει τη 
διείσδυση 

σκόνης και  στο 
σώμαΣύστημα 

ψύξης 
κινητήρα

Εξάτμιση 
εξαγωγής

2-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Δύο χρόνια εγγύηση από 

την ημερομηνία παράδοσης 
με την προϋπόθεση οτι 

η ετήσια συντήρηση 
πραγματοποιείται σωστά 

από πιστοποιημένο κέντρο 
επισκευών Bahco μετά  

το πρώτο έτος

Οπτική σκανδάλη, 
που επιτρέπει 

γρήγορη, ακριβή και 
προοδευτική κίνηση 

της λεπίδας

Δεν χρειάζονται 
εργαλεία για 

το άνοιγμα του 
προστατευτικού 

καλύμματος



4
1

2

3
Κεφαλή κοπής  
Θέση μισού ανοίγματος

Χωρίς μισό άνοιγμα της 
κοπής κεφαλής

Γρήγορη κοπή
Προοδευτική κοπή όλα ή 
τίποτα χωρίς μισό άνοιγμα

Ένα εργαλείο για επαγγελματίες κηπουρούς αρχιτεκτονικής τοπίου και καλλιεργητές που αναζητούν την καινοτομία, την 

ισχύ και την αξιοπιστία.  Η άνετη λαβή και η κεφαλή κοπής Pradines της Bahco με διάμετρο κοπής μέχρι και 45 mm το 

καθιστά ένα ιδανικό εργαλείο για βαριές κλαδευτικές εργασίες.  Το έξυπνο σύστημα μπαταρίας επιτρέπει στον χρήστη να 

συνδέει δύο εργαλεία ταυτόχρονα.

BCL22 
ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Προσαρμοστικότητα
• Τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι κοπής για διαφορετικό αποτέλεσμα κλαδέματος. 

•  Η κεφαλή κοπής ανοίγει κατά το ήμισυ χρησιμοποιώντας τον οπτικό διακόπτη, ο οποίος εξοικονομεί χρόνο κατά την κοπή μικρών 
κλαδιών.

Προοδευτική κοπή 
Άνετη χρήση (16.000 ΣΑΛ), με λιγότερη 
ισχύ, ταχύτητα, κατανάλωση μπαταρίας και 
χαμηλότερο θόρυβο. 

Γρήγορη κοπή
Όλα ή τίποτα, χωρίς να είναι προοδευτική, με 
μισό άνοιγμα.

Προοδευτική γρήγορη κοπή
Μέγιστη ισχύς, μέγιστη ταχύτητα (21.000 ΣΑΛ)

45 mm

Διαθέσιμο μόνο με την BCL1B2

Κόβει το ξύλο  
βαθύτερα χάρη στην 

κοπτική κεφαλή Bahco 
Pradines με  

επικάλυψη Xylan®

Δεν απαιτούνται 
εργαλεία για 

αλλαγή ή ρύθμιση 
της λεπίδας

Ο σύνδεσμος 
στεγανοποίησης 

εμποδίζει τη 
διείσδυση 

σκόνης και  στο 
σώμαΣύστημα 

ψύξης 
κινητήρα

Εξάτμιση 
εξαγωγής

2-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Δύο χρόνια εγγύηση από 

την ημερομηνία παράδοσης 
με την προϋπόθεση οτι 

η ετήσια συντήρηση 
πραγματοποιείται σωστά 

από πιστοποιημένο κέντρο 
επισκευών Bahco μετά  

το πρώτο έτος

Οπτική σκανδάλη, 
που επιτρέπει 

γρήγορη, ακριβή και 
προοδευτική κίνηση 

της λεπίδας

Δεν χρειάζονται 
εργαλεία για 

το άνοιγμα του 
προστατευτικού 

καλύμματος
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BCL1B1
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ
Η Μπαταρία BCL1B1 είναι μία ελαφριά 

μπαταρία μικρού μεγέθους που 

μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα στη 

ρυθμιζόμενη ζώνη. Συμπεριλαμβάνεται 

με τα κλαδευτήρια BCL21.

Εξαρτήματα για το BCL21

BCL2H

Θήκη

Sharp-X 

Ακονιστήρι

BCL1C0

Φορτιστής

BCL21BK

Λάμα

BCL2B

Ζώνη

BCL1B1P

Θήκη για την BCL1B1

BCL1B1

Μπαταρία 150 Wh 

BCL1B2

Μπαταρία 250 Wh

BCL21AB

Λουρί για το χέρι

BCL2GR

Σωληνάριο γράσου

Περιλαμβάνεται

Πωλείτε 
ξεχωριστά

Η θήκη δεν 
συμπεριλαμβάνεταιΗ ζώνη και η θήκη περιλαμβάνονται

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ένδειξη αυτονομίας 
3 λειτουργίες κοπής

Βάρος:  
845g

Μέγιστη ισχύς:
865W

Μέσος χρόνος ζωής:  
800 κύκλοι

Μέχρι και 9 ώρες*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BCL1B1 
Μικρή και ελαφρά 
Περιλαμβάνεται BCL21

* Ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης / φόρτισης / χρήσης

Ανθεκτική 
θήκη 

πολυεστέρα 
για ασφαλή 

αποθήκευση.

Πρόσθετη 
θήκη για το 

Sharp-X

Κατάλληλη  
για χρήση με 

το αριστερό ή 
το δεξί χέρι

Με θηλιά και 
κορδόνι για 
αυξημένη 
ασφάλεια Ρυθμιζόμενη 

ζώνη
Θήκη μπαταρίας 

από πολυεστέρα με 
άνοιγμα ελέγχου, 
που διατηρεί την 
μπαταρία στεγνή 

και καθαρή

Ηλεκτρονικός έλεγχος 
της μπαταρίας 

που επιτρέπει την 
προσαρμογή της 

διασταύρωσης των 
λαμών και του μισού 

ανοίγματος
Χρόνος που 
απαιτείται 
για πλήρη 

επαναφόρτιση: 

9 ώρες



ΜΠΑΤΑΡΙΑ BCL1B2
ΜΕ ΑΝΕΤΟ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BCL1B2 
Με ανέτη θήκη πλάτης
Περιλαμβάνεται 
με το BCL22
Πωλείτε ξεχωριστά 
με το BCL21

Το λουρί και η θήκη 
περιλαμβάνονταιΕξαρτήματα για το BCL22

BCL2H

Θήκη

Sharp-X 

Ακονιστήρι

BCL1C1A

Φορτιστής

BCL22BK

Λάμα

BCL22H

Καλώδιο

BCL1B2P

Θήκη για την BCL1B2

BCL1B2

Μπαταρία 250 Wh

BCL21AB

Λουρί για το χέρι

BCL2GR

Σωληνάριο γράσου

+
Επαρκεί για μία 

ολόκληρη εργάσιμη 
ημέρα

Μέχρι και 15 ώρες* Μέχρι και 12 ώρες*

BCL21 
Ηλεκτρικό κλαδευτήρι

BCL132 
Φορητό αλυσοπρίονο

Βάρος: 
1700g

Μέγιστη ισχύς:
1730 W

Μέσος χρόνος ζωής:  
1000 κύκλοι

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ένδειξη αυτονομίας 
4 λειτουργίες κοπής

Λειτουργία πολλαπλών 
εργαλείων

* Ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης / φόρτισης / χρήσης

Το λουρί ρυθμίζεται σε 

διάφορα μεγέθη, χάρις στις 

θηλιές, το λουρί στήθους 

και τη ρυθμιζόμενη ζώνη. 

Η βέλτιστη κατανομή 

βάρους προσφέρει 

μεγαλύτερη άνεση.

Περιλαμβάνεται

Πωλείτε 
ξεχωριστά

Ο αέρας
κυκλοφορεί την 

πλάτη, επιτρέποντας 
τη διατήρηση 
της βέλτιστης 
θερμοκρασίας 

σώματος

Ενσωματωμένη
λαβή

Θηλιές

Λουρί στήθους 
για την πλευρική 
υποστήριξη της 

μπαταρίας

Ρυθμιζόμενη 
ζώνη

Πρόσθετη 
θήκη για το 

Sharp-X Κατάλληλη 
για χρήση με 

το αριστερό ή 
το δεξί χέρι

Ανθεκτική θήκη 
πολυεστέρα 
για ασφαλή 

αποθήκευση

Χρόνος που 
απαιτείται 
για πλήρη 

επαναφόρτιση: 

5 ώρες

Ηλεκτρονικός
έλεγχος της μπαταρίας 

που επιτρέπει την 
προσαρμογή της 

διασταύρωσης των 
λαμών και του μισού 

ανοίγματος
Λειτουργία χρήσης 

πολλαπλών 
εργαλείων. Ασφαλές 
σύστημα διακόπτη 
ενεργοποίησης του 

εργαλείου
Δύο σύνδεσμοι.  
Επιτρέπουν την 

ταυτόχρονη 
σύνδεση δύο 

εργαλείων!
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

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

* Το κλαδευτήρι BCL21 παρέχεται με μπαταρία BCL1B1
** Το κλαδευτήρι BCL22 παρέχεται με μπαταρία BCL1B2

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BCL1B1 BCL1B2 BCL1B4 BCL1B7 BCL1B10
Βάρος (χωρίς την θήκη πλάτης ή την ζώνη) 0,845 1,7 3,4 5,5 5,9
Τύπος Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Τάση - V 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
Χωρητικότητα - Ah 3,45 5,8 9 17,4 23,2
Αποθηκευμένη Ισχύς - Wh 150 250 390 750 1000
Μέγιστη ισχύς - W 865 1730 2000 2000 2000
Μέση διάρκεια ζωής – Κύκλοι 800 1000 800 - 1200 800 - 1200 800 - 1200
Χρόνος φόρτισης - h 9 5 5 8 12
Καλώδιο Ζώνη • • • •
BCL1C0 - Φορτιστής 0,4 A • – – – –
BCL1C1A - Φορτιστής 1 A – • – – –
BCL1C1 - Φορτιστής 1,2 A – – • – –
BCL1C2 - Φορτιστής 2,2 A – – – • •
Συμβατό με BCL1C3: Γρήγορος φορτιστής – – – • •
Καλωδίωση που παρέχεται μαζί με την μπαταρία BCL2B BCL22H BCL1B4H BCL1B710H BCL1B710H
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται 
από το εργαλείο, τη χρήση του και από την 
φύση της εργασίας που δούλεψε.

BCL132 - Φορητό αλυσοπρίονο – 2 ώρες 1 έως 3 ώρες Έως 1 ημέρα Έως 2 ημέρες

BCL131 - Αλυσοπρίονο – 0,5 - 1,5 ώρες 1 έως 3 ώρες 3 έως 5 ώρες Έως 1,5 ημέρα 

BCL135 -  Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο – 2 ώρες 1 έως 3 ώρες Έως 1 ημέρα Έως 2 ημέρες

BCL111 - Ψαλίδι μπορντούρας – 1,5 - 3 ώρες Μισή ημέρα Έως 1 ημέρα Έως 2 ημέρες

BCL115 - Τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας – Μισή ημέρα Έως 1 ημέρα Έως 2 ημέρες

BCL121 - Θαμνοκοπτικό – 2 έως 3 ώρες* 3 έως 4,5 ώρες*

BCL141 - Καλλιεργητής – 2,5 ώρες 2 έως 4 ώρες Έως 1 ημέρα Έως 2 ημέρες

BCL142A - Φυσητήρας – – 1 ώρα 2 έως 3,5 ώρες* 3 έως 5 ώρες

BCL21 - Κλαδευτήρι αμπελουργίας 9 ώρες 15 ώρες – – –

BCL22 - Δενδροκομικό κλαδευτήρι βαρέως τύπου 12 ώρες – – –

Βάρος (χωρίς το λουρί ή τη ζώνη) 0,845 1,7 3,4 5,5 5,9

* Η αυτονομία έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Eco


