Oferta wiosenna

Profesjonalne narzędzia tnące
ASP3740

Zestawy do cięcia gałęzi na wysokości
Otwór na hak karabinkowy
w celu zabezpieczenia piły

Powłoka zmniejszająca tarcie,
z obróbką chroniącą przed rdzą

Otwór na hak
karabinkowy w celu
zabezpieczenia piły

Piła do gałęzi
Hak zapobiega
wyślizgnięciu się
piły z nacięcia

Precyzyjnie szlifowane,
nadzwyczaj ostre uzębienie
do szybkich i czystych cięć

Zalecenia stosowania do podziałki koła zębatego

Nóż do kory do czystego
oddzielania, zapobiega
odrywaniu kory od drzewa

Dostawa z kaburą
dla większej ochrony

Zawartość zestawów:
- rękojeść z aluminium ASP-1850G
- przedłużenie ASP-1850
- piła do gałęzi z adapterem ASP-AS
- torba transportowa
Kod produktu

- rękojeść z aluminium ASP-1850G
- przedłużenie ASP-1850
- sekator gąsienicowy P34-37
- adapter ASP-ATP
- torba transportowa

Cięcie
grube

Długość
mm

Waga
g

ASP3740-C36JTM

360

6,2

3740

2819

ASP3740-C39JTC

390

5,4

3740

2838

ASP3740-C36JTM

450

5,4

3740

2863

ASP3740-P3437
Zestaw sekatora gąsienicowego
Zawartość zestawu:

Cięcie
średnie

mm

g

3740

3878

Super cena
PLN netto*

708,58
761,39
763,90

Sekator gąsienicowy

Delikatny bieg zapobiega
zaklinowaniu sie ostrzy

Tłoczone, w pełni
utwardzane ostrze
przeciwne

Pasujące do rękojeści
teleskopowych Ø 25mm, 1”

40
W pełni utwardzone,
podwójnie ukosowane ostrze

Super cena
PLN netto*

853,26
*Oferta ważna od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Oferta wiosenna

Profesjonalne narzędzia tnące
P39-22

Kowadło-sekator

NOWOŚĆ!

g
1265

25

Kowadło: do cięcia starego i suchego drewna
Podczas gdy wąskie ostrze
wcina się w drewno,

Super cena
PLN netto*

137,66

Wytrzymałe uchwyty z włókna szklanego

Szerokie “kowadło” rozkłada
nacisk i podpiera gałąź

Mniejsze obciążenie i większy komfort dzięki
kształtowi uchwytu i pochyleniu w dół ostrza
Do chwili aż ciecie jest
wykonane.

Krawędź tnąca odporna na korozje i bez kleju
Wąskie kowadło umożliwiające dobry dostęp
Bufory tłumiące uderzenia dające maksymalny komfort

P173-SL-85

g

Sekator z dźwignią

1265

Innowacyjna przekładnia siły
zmniejsza odczuwalnie
nakład siły

Ostrze z cięciem ciągnącym dla 40% większej mocy

45

Specjalnie szlifowane ostrze umożliwia szybkie 		
i precyzyjne ciecie drewna i roślin
850mm

Super cena
PLN netto*

Perfekcyjne ciecie zarówno mniejszych jak też
mocniejszych gałęzi wzdłuż całego ostrza

Sekator może być ustawiony w 4 pozycjach odpowiednio
do grubości gałęzi. To oszczędza siłę i przedłuża żywotność.

362,64
Twój Dystrybutor

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.pilybahco.pl
info.pl@snaeurope.com

*Oferta ważna od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

