Zadbaj o wiosenny
sad już teraz!
Skorzystaj z promocji BAHCO
na profesjonalne narzędzia sadownicze i ogrodnicze

Pilarka łańcuchowa, BCL132
Obudowa magnezowa z dobrym odprowadzaniem wiórów
System utrzymania stałego i optymalnego naciągu łańcucha
Pełny dzień niezależnej pracy
Zużywa do 30% mniej oleju łańcuchowego niż zwykła pilarka
Dostarczana z walizką i z kaburą

g 1700

MOC
1200 W

86 dBA

Cena promo.

PLN
3144,84 netto

Oferta ważna od 6 grudnia 2018 r. do 30 marca 2019 r.

Sekator elektryczny, BCL21
Dostarczany z akumulatorem BCL1B1, ładowarką BCL1CO,
pasem biodrowym BCL2B, kaburą BCL2H, bransoletą
BCL21AB i smarem BCL2GR
2 lata gwarancji

150 Wh Li-ion

670 g

35 mm

Cena promo.

PLN
5187,81 netto
Sekator elektryczny, BCL22
Dostarczany z akumulatorem BCL1B2, ładowarką BCL1C1A,
systemem noszenia BCL22H, kaburą BCL2H, bransoletą
BCL21AB i smarem BCL2GR
2 lata gwarancji

250 Wh Li-ion

45 mm

Cena promo.

PLN
6601,86 netto
35mm

g 964

Zestaw:
- Super lekki sekator 700 mm, P116-SL-70
- Profesjonalna ostrzałka z węglika
wolframu, Sharp-X
Lekki sekator używany w winnicach, sadach i ogrodach
Doskonale przycina różne gatunki drzew i krzewów

Cena promo.

PLN
260,16 netto

Zestaw:
- Profesjonalny sekator dwuręczny
do gałęzi 600mm, P160-SL-60
- Uniwersalny, mocny nóż
w kaburze, SB-2444
Najpopularniejszy sekator nożycowy
dwuręczny w polskich sadach
Polecany również w terenach zieleni
Dostępne części zamienne

45mm

Cena promo.

g 960

250,16 netto

PLN

Zestaw:
- Profesjonalny sekator dwuręczny
do gałęzi 900 mm, P160-SL-90
- Toporek biwakowy z trzonkiem
kompozytowym, CUC-0.4-360
Najpopularniejszy sekator nożycowy
dwuręczny w polskich sadach
Polecany również w terenach zieleni

45mm

g 540

Cena promo.

PLN
367,30 netto

g 1160

Zestaw:
- Ergonomiczny sekator ogrodowy
jednoręczny, rozmiar M, PX-M2
- Nóż sportowy, składany, KBSK-01
Odpowiednie wygięcie ostrza sekatora w dwóch płaszczyznach
pozwala ciąć z odpowiednią siłą
Nie powoduje nadmiernego zmęczenia dłoni i przedramienia
Rękojeść górna wykonana z materiału kompozytowego
z powłoką gumową

20mm

g 319

g 139

Cena promo.

201,24

PLN

netto

Zestaw:
- Szlifierka pneumatyczna 6 mm, BP822
- Pilnik obrotowy do szlifierki,
HSSG-E1222EC
Szlifierka zawiera 3 mm tuleję zaciskową
Gumowa rękojeść
Podłączenie obrotowe

g 500

25,000

85 dBA

Cena promo.

BAR

PLN
748,76 netto

6,3

Zestaw:

V

14,4

- Szlifierka prosta 6 mm w zestawie z 2
akumulatorami i ładowarką, BCL32DG1K1
- Pilnik obrotowy do szlifierki, HSSG-E1222EC
Zestaw ze szlifierką zawiera: narzędzie + 			
baterie 2xBCL32B1 + ładowarkę BCL31C1
Do szlifowania spoin, do wygładzania krawędzi,
usuwania zadziorów i polerowania
Dostarczana w skrzynce z tworzywa

Cena promo.

g 580

21,000

1242,78

88,2 dBA

PLN

netto

Zestaw:

Zestaw:

- Piła ręczna składana do prześwietlania
190 mm z uzębieniem JS, 396-JS

- Profesjonalna piła do mokrych
gałęzi 240 mm z kaburą, 5128-JS-H

- Brzeszczot wymienny, 396-JS-BLADE

- Brzeszczot wymienny, 5724-JS

Uzębienie JS przeznaczone
do wydajnego cięcia drewna
mokrego

Uzębienie JS przeznaczone
do wydajnego cięcia drewna
mokrego

Cena promo.

Cena promo.

5
Twój dystrybutor

153,68 netto

PLN

5

187,94

SNA Europe-Poland Sp. z o.o.,
ul. Marynarska 15 , 02-674 Warszawa,
tel. (22) 607 05 10, fax (22) 607 05 21
www.bahco.com, www.bahco-ogrod.pl

PLN

netto

