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Bahco, wiodąca, paneuropejska 
marka, oferuje szeroką gamę 
profesjonalnych narzędzi i pił, 
wliczając narzędzia przycinające, 
mechaniczne, do obróbki drewna 
oraz tnące metal.

Nasze produkty są zaprojektowane 
oraz wytwarzane na najwyższym 
poziomie jakości, innowacyjności oraz 
komfortu, których oczekują od naszej 

marki użytkownicy z całego świata. 
W 1886 roku zaczęliśmy od produkcji 
pił pod nazwą marki «fisk-och-krok» 
(«Fish and Hook»); niedługo potem, 
jeden z naszych założycieli, J.P. 
Johansson wynalazł klucz nastawny 
(popularnie zwany SZWEDEM), 
który podbił świat. Dziś Bahco jest 
sztandarową marką SNA Europe. 
(SNA Europe jest całkowicie zależną 
spółką Snap-on Incorporated; NYSE: 
SNA)

W dalszym ciągu słuchamy użytkowników 
końcowych kiedy konstruujemy i rozwi-
jamy nasze narzędzia. To gwarantuje nie-
porównywalny poziom wykonania i satys-
fakcji. W 2001 Bahco wprowadziło na rynek 
sekator Ergo® PX (ze stałą rękojeścią) i 
PXR (z obrotową rękojeścią). Nasza wiedza 
specjalistyczna i bezustanne poszukiwania 
zaawansowanych narzędzi przyniosło rezul-
taty w rozwoju PX-POWER, elektrycznego 
sekatora, który znacznie ułatwi prace.

Cięcie
Szybkie i łatwe w sadach, winnicach, 

szkółkach i parkach!

• Solidny • Wygodny

• Odporny • Wytrzymały 



Spust bezpieczeństwa chroniący 

przed niezamierzonym użyciem 

narzędzia Dwukomponentowa rękojeść dla 

wygodnego i mocnego uchwytu

Prosta, wąska głowica tnąca     
 

zaprojektowana i udoskonalona przez 

Bahco dla lepszego dotarcia w miejsca 

trudnodostępne

Śruba centralna

z opatentowanym systemem łożyskowania, 

który daje doskonałe prowadzenie 

ostrza niewymagający kon
serwa

cji

Osłona mechanizmu głowicy tnącej 

łatwa dostępność sprawia, że konserwacja 

jest łatwa nce easier

Spust tnący dynamicznie kontroluje 

rozwarcia ostrza



Głowica tnąca
Dwie pozycje rozwarcia ostrza ze 
stopniowym wspomaganiem dający pełną 
kontrolę pozycji ostrza 

Idealne narzędzie do różnego rodzaju profesjo-
nalnych zastosowań cięcia:
• Połowiczne otwarci 20 mm – narzędzie do  
  szybkiego przycinania małych gałęzi i pędów
 • Pełne otwarcie 35 mm – idealny do przycinania     
  grubych gałęzi i twardych pędów 

Hermetycznie zamknięty: 
Ochrona przed kurzem i brudem

•  Nosidełko
Zoptymalizowane rozłożenie wagi baterii i 
urządzeń elektronicznych „Cordura” materiał 
chroniący przed wilgocią

• Bateria
Trwała, wąska, plastikowa obudowa
baterie NiMH: więcej mocy i 
niezawodność przy profesjonalnym 
użytkowaniu, a w szczególności 
odpowiednie do użytkowania przez 
minimum jeden dzień przed ponownym 
doładowaniem. 

• Panel sterujący
Umocowany na przystosowanym do tego ramiączku w 
miejscu łatwodostępnym
Wyłącznik ON/OFF, zintegrowany sygnał dźwiękowy 
i dioda LED pokazujące poziom naładowania baterii i 
gotowość do pracy

  Walizka
Do elektrycznego sekatora dołączone są:

- SAP-X płyn do czyszczenia ostrzy
-  SHARP-X osełka węglikowa do 
 ostrzenia ostrzy

•    Podłączenie panelu sterującego
Szybkozłącze odporne na deszcz i brud •   Nosidełko

Połączony pasek z szelkami 
tworzy wygodne nosidełko
Możliwość zmiany 
pozycji baterii dla 
prawo- i l
eworęcznych

35 mm20 mm

Dostępne części zamienne

Konserwacja narzędzia
Bardzo łatwy w utrzymaniu 
* Samosmarujący się 
System łożysk – pozwala pracować efek-
tywnie bez obaw o konserwację narzędzia. 
Jedynym wymogiem w utrzymaniu podczas 
cięcia jest ostrzenie i czyszczenie ostrza.

* Program diagnozujący konserwację 
Konserwacja jest wymagana tylko na 
koniec sezonu przycinania lub po 350,000 
cięć – każde cięcie jest rejestrowane przez 
wewnętrzny zegar. Sygnał dźwiękowy 
powiadamia o konieczności wykonania usługi 
serwisowej.


