Podzim – zima s
BAHCO NÁŘADÍM

Akce platí do 28.02.2018

ELEKTRICKÉ NŮŽKY

NOVÉ

BCL21

 Kompaktní velmi lehké a šikovné elektrické nůžky
méně namáhají loket a rameno
 Snadná výměna a nastavení čepelí
 Tři různá nastavení řezu: rychlé progresivní řezání,
progresivní řezání, rychlé řezání
 Stříhací kapacita 35 mm
 Optická spoušť umožňuje rychlý, přesný a progresivní
pohyb čepele
 Vhodné pro praváky i leváky
 Šetrné k životnímu prostředí, nízkým hlukem, bez
zápachu a bez emisí
 Hmotnost 670 g
 Dodává se v plastovém kufříku spolu s:
akumulátorem BCL1B1, jeho nabíječkou BCL1C0,
páskem BCL2B, pouzdrem BCL2H, páskou na ruku
BCL21AB a mazivem BCL2GR
 2 letá záruka při pravidelné údržbě

Kód výrobku
BCL21
BCL22

BCL22

 Robustní a výkonné elektrické nůžky s výkonnou
řeznou hlavou a současně nízkou hmotností.
 Pohodlná manipulace a stříhací kapacita až do 45 mm
 Snadná výměna a nastavení čepelí
 Čtyři různá nastavení řezu: Rychlé progresivní řezání,
progresivní řezání, nepregresívne rychlé řezání a rychlé
řezání
 Uvolňovací páku s optickým snímačem pro rychlý a
přesný pohyb řezu
 Optická spoušť umožňuje rychlý, přesný a progresivní
pohyb čepele
 Vhodné pro praváky i leváky
 Šetrné k životnímu prostředí, nízkým hlukem, bez
zápachu a bez emisí
 Hmotnost 860 g
 Dodává se v plastovém kufříku spolu s: akumulátorem
BCL1B2, jeho nabíječkou BCL1C1A, postrojem BCL22H,
pouzdrem BCL2H, páskou na ruku BCL21AB a mazivem
BCL2GR
 2 letá záruka při pravidelné údržbe

Ceníková
Netto nákupní Doporučená prodejní
cena Kč
cena Kč
cena Kč
29 030 Kč
15 017 Kč
21 453 Kč
35 004 Kč
18 819 Kč
26 884 Kč

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

ERGONOMICKÉ NŮŽKY PX a PXR
Nůžky jsou ideální pro každodenní profesionální
použití. Svým uživatelům výrazně omezí problémy
tzv. karpálního tunelu rukou.
 Dvojí vyhnutí stříhací hlavy napomáhá udržet zápěstí v neutrální poloze.
 Tvar rukojetí kopíruje tvar lidské dlaně.
 Povrch horní rukojeti z elastomeru napomáhá rovnoměrně rozprostřít pracovní síly.
 Zvol si svoji rukojeť podle velkosti tvé dlaně.
 Zvol si svou střižnou hlavu podle průměru střihu.
S PEVNOU RUKOJETÍ

 PX-M2
 PX-L3
 PX-S1
 PX-S2
 PX-M1
 PX-M3
 PX-M2-L
(pro leváky)
 PX-L2
NÁHRADNÍ DÍLY PRO PX

S OTOČNOU RUKOJETÍ

 PXR-M2
 PXR-M3
 PXR-S1
 PXR-S2
 PXR-M1
 PXR-M2-L
(pro leváky)
 PXR-L2

NÁHRADNÍ DÍLY PRO PXR

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

JEDNORUČNÍ NŮŽKY
 Jednoruční nůžky vhodné pro práci na vinici, v ovocných sadech či
na střih květin.
 Přesně broušené čepele s klusným střihem
 Pohodlné plastové rukojeti z kompozitního mateirálu.
 Jednoruční uzamykatelný mechanismus.
P1-20

Balení 5 ks

P1-23

Balení 5 ks
20/30 mm

225/255 g

 Úzká střižná hlava.
 Lkované ocelové rukojeti.
 Bezpečnostní uzavírací třmen na koncíh rukojetí.

P121-18-F

Balení 6 ks

P121-20-F

Balení 6 ks

P121-23-F

Balení 6 ks

 Jednoruční nůžky s úzkou stříhací hlavou jsou vhodné pro
stříhaní květin, bylin a malých keřů
 Hlava vyrobena z uhlíkové oceli, rukojeti z odlehčeného
kompozitu.
 Náhradní díly nejsou k dispozici.
PG-12-F

Balení 10 ks

PG-12-BULK15

Balení 15 ks v displeji

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

PROŘEZÁVACÍ PILY
Pilový list JS: agresivní tvar zubů vhodný pro snadné řezání čerstvého dřeva.






Pila mečovitého tvaru vhodná pro krajinné úpravy.
Velmi ostré zuby zajistí rychlý řez.
Dostupné ve 2 různých délkách.
Náhradní pilový list je dostupný.
Dodáváno s držákem za opasek.
5124-JS-H

5128-JS-H

Balení 4 ks

396-JS

Balení 4 ks

Balení 4 ks

 Sklopná prořezávací pilka pro občasné použití na vinici nebo u
ovocných stromů.
 Bezpečnostní pojistka (západka) v poloze otevřené i sklopené.
 Náhradní pilový list je dostupný.

Pilový list JT: Japonský tvar zubů zajistí čistý a rychlý řez živého a čerstvého dřeva.
Ideální pro zimní řez.






Pila mečovitého tvaru vhodná pro vinnou révu a ovocné stromy.
Nerozvedené zuby zajistí hladký povrch řezu.
Dostupné ve 2 různých délkách.
Nárahdní pilový list je dostupný.
Dodáváno s držákem za opasek.
4124-JT-H

Balení 4 ks

396-JT

Balení 4 ks

4128-JT-H

Balení 4 ks

 Sklopná prořezávací pilka pro občasné použití na
vinici nebo u ovocných stromů.
 Bezpečnostní pojistka (západka) v poloze otevřené i
sklopené.
 Náhradní pilový list je dostupný.

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

PROŘEZÁVACÍ PILY
Pilový list XT: pro řez všech druhů živého i suchého dřeva.
 Univerzální sklopná prořezávací pilka vhodná jak pro
řez čerstvého, tak i suchého dřeva.
 Bezpečnostní pojistka (západka) v poloze otevřené i
sklopné.
 Náhradní pilový list je dostupný.
396-HP

Balení 4 ks




396-HP
396-HP-10-DISP

396-HP-10-DISP

Balení

Prořezávací pila na staré a suché drevo s dřevěnou rukojetí.







4211-11-6T

Balení 4 ks

Prořezávací pila pro suché či tvrdé dřevo.
Zahnutý list s broušeným agresivním ostřím.
Pohodlná a pevná dřevěná buková rukojeť.
Délka listu 11” (280 mm) nebo 14” (360 mm).
4211: s tvrzenými hroty zubů a 4212: s ostřitelnými hroty zubů.
Náhradní listy jsou dostupné.

4211-14-6T

Balení 4 ks

4212-11-6T

Balení 4 ks

4212-14-6T

Balení 4 ks

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

PÁKOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE
PG-19-F

Pro střihání živého a čerstvého dřeva.
Super lehké tesleskopické nůžky pro střihání větví ve výškách.
Teleskopické rukojeti od 70 do 90 cm.
Speciální blokovací systém pro zablokování otáčení pouze
jedním směrem.
 Pohodlná držadla z dvousložkového materiálu.





40 mm

1135 g

PG-19-F

Balení 2 ks

PG-18-45-F a PG-18-60-F

 Pro střih keřů v zahradě.
 Super lehké hliníkové komfortnÍ rukojeti včetne dorazů,
držadla z dvousložkového materiálu.
PG-18-60-F

PG-18-45-F

Balení 2 ks

Balení 2 ks

40 mm

545g/785g

P140-F

 Pro střih keřů a křovin v zahradě.
 Čepel zahnutá, odvalujicí se ostří.
 Robustní ocelové rukojeti s integrovanými dorazy.

P140-F

Balení 6 ks
35 mm

1010 g

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

PÁKOVÉ NŮŽKY S KOVADLINKOU
NOVÉ

P173-SL-85

 Speciální broušené ostří čepele pro rychlé a přesné
řezání dřeva a rostlin
 Dokonlý řez podél celé čepele menších větví i tlustších
větví
 Nastavení středové šrouby pro zvýšení životnosti
kovadliny
 Páka poskytuje o 50% větší sílu pro snadné řezání velkých
větví
 Dostupné náhradní díly

NŮŽKY NA TRÁVU
GS-76
GS-76

Balení 6 ks

 Kalené čepele s přesně nastavenými úhly pro samodobrušování
během používaní.
 Snadné otáčení do tří poloh umožňuje užívateli získat přístup do
těžce přístupných rohů.

435 g

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

OBLOUKOVÁ PILA A PILOVÝ LIST
333 Oblouková pila + 333-5 pilový list

 Univerzální oblouková pila do zahrady a domácí opravy.
 Ocelový rám má speciální držáky listu s velmi pevným upínacím
mechanismem listu.
 Otočný pilový list 333-5, kalený pro dlouhou životnost, který lze
otáčet kolem podélné osy.
 Délka pilového listu 350 mm.

333-5

Balení 10 ks

333

Balení 5 ks

SEKERY A ŠTÍPACÍ KLÍN
LS-MERLIN-2,5

Balení 2 ks

LS-MERLIN-2,5

 Těžká štípací sekera, používaná jak pro štípaní dřeva, tak i jako palice
pro zarážení klínů.
 Je určena pro štípání velmi silného a obtížně zpracovatelného dřeva.
 K dispozici s rovným jasanovým topůrkem jištěným koženým páskem
pod hlavou.
 Velký otvor pro zavěšení umožňuje snadné zavěšení sekery na zeď
 Rovněž dostupná s rovným třísložkovým topůrkem LS-MERLIN-2,5FG

W-T-2.0

 Zkroucený ocelový klín pro snadné štípání obtížně
zpracovatelného dřeva.
 Jeho zarážení nevyžaduje tak velkou sílu.
 Excelentní štípací kapacita.

W-T-2,0

Balení 4 ks

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

OSTŘIČ ČEPELÍ
SHARP-X

Balení 10 ks

SHARP-X

 Profesionální ostřič z karbidu volrámu na ostření všech druhů
čepelí.
 Dvousložková rukojeť pro pohodlné používání.
 Velmi bezpečný s oboustrannými chrániči na ochranu proti
sklouznutí prstů na ostří čepele.
 Dva břity z tvrdého kovu pro snadné a dlouhodobé používaní.

POUZDRA
4750-KNHO-0
4750-KNHO-0

Balení 1 ks






Idealně vhodné pro malé nože.
Potřebné pomůcky jsou vždy po ruce.
Vyrobeno z pevného, hustě tkaného polyesteru 600.
Vhodné pro jakýkoliv opasek z kolekce.

4750-KNHO-1

 Vyrobeno s přídavnou vrstvou z velurové usně,
poskytující dlouholetou ochranu proti opotřebení.
 Potřebné pomůcky jsou vždy po ruce. S nyty pro
skutečně nepřekonatelnou pevnost.
 Vyrobeno z pevného, hustě tkaného polyesteru 1680.
 Vhodné pro jakýkoliv opasek z kolekce.
4750-KNHO-0

Balení 1 ks

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

Netto Doporučná
akční cena prodejní Balenie
Kód výrobku
EAN
Popis CZ
ks
Kč
cena Kč
BCL21
7314150327515 Elektrické nůžky, kapacita 35 mm 29 030 Kč 15 017 Kč 21 453 Kč
1
BCL22
7314150327522 Elektrické nůžky, kapacita 45 mm 35 004 Kč 18 819 Kč 26 884 Kč
1
LP 2017
CZ Kč

Kód výrobku

EAN

Popis CZ

PX-M2
PX-L3
PX-S1
PX-S2
PX-M1
PX-M3
PX-M2-L
PX-L2
PXR-M2
PXR-M3
PXR-S1
PXR-S2
PXR-M1
PXR-M2-L
PXR-L2
P1-20
P1-23
P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F
PG-12-F
PG-12-BULK15
5124-JS-H
5128-JS-H
396-JS
4124-JT-H
4128-JT-H
396-JT
396-HP
396-HP-10-DISP
4211-11-6T
4211-14-6T
4212-11-6T
4212-14-6T
PG-19-F
PG-18-45-F
PG-18-60-F
P140-F
P173-SL-85
GS-76
333
333-5
LS-MERLIN-2.5
W-T-2.0
SHARP-X
4750-KNHO-0
4750-KNHO-1

7311518233822
7311518233860
7311518233785
7311518233792
7311518233815
7311518233839
7311518240714
7311518233853
7311518233884
7311518233891
7311518240677
7311518240684
7311518233877
7311518240738
7311518233914
7311518044572
7311518332501
7311518275662
7311518275631
7311518275648
7311518275518
7311518275525
7311518219352
7311518219369
7311518223250
7311518267803
7311518267810
7311518168056
7311518152284
7314150236251
7311518152000
7311518128883
7311518002060
7311518002077
7311518295936
7311518299033
7311518288853
7311518275372
7311518334703
7311518010782
7311518005832
7311518005849
7311518012069
7311518140847
7311518264895
7314150289462
7314153015839

Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s pevnou rukojetí pro leváky
Ergo nůžky s pevnou rukojetí
Ergo nůžky s otočnou rukojetí
Ergo nůžky s otočnou rukojetí
Ergo nůžky s otočnou rukojetí
Ergo nůžky s otočnou rukojetí
Ergo nůžky s otočnou rukojetí
Ergo nůžky s otočnou rukojetí pro leváky
Ergo nůžky s otočnou rukojetí
Jednoruční nůžky
Jednoruční nůžky
Jednoruční nůžky
Jednoruční nůžky
Jednoruční nůžky
Jednoruční nůžky
Jednoruční nůžky
Prořezávací pilka JS 24 cm
Prořezávací pilka JS 28 cm
Sklopná prořezávací pilka JS
Prořezávací pilka JT 24 cm
Prořezávací pilka JT 28 cm
Sklopná prořezávací pilka JT
Sklopná prořezávací pilka HP
Prodejní stojan na 10 ks 396-HP
Prořezávací pilka - kalené zuby 28 cm
Prořezávací pilka - kalené zuby 36 cm
Prořezávací pilka - ostřitelné zuby 28 cm
Prořezávací pilka - ostřitelné zuby 36 cm
Dvouruční teleskopické nůžky řady Expert
Krátké dvouruční nůžky řady Expert
Dvouruční nůžky řady Expert
Pákové nůžky
Pákové nůžky s kovadlinou
Nůžky na trávu, 3 polohy
Zahradnická prořezávací pila s otočným listem
Náhradní pilový list - na syrové dřevo
Štípací sekera, 900mm, 3000g
Štípací klín, 2 kg
Wolframo-karbidový ostřič
Puzdro na nože série ERGO™
Pouzdro na nůžky

CZECHIA
Balenie
LP 2017
extra
ks
CZ Kč
rabat %
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 151 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
1 657 Kč
-7%
2
816 Kč
-7%
5
918 Kč
-7%
5
651 Kč
-7%
6
623 Kč
-7%
6
719 Kč
-7%
6
346 Kč
-7%
10
328 Kč
-7%
15
1 223 Kč
-7%
4
1 364 Kč
-7%
4
882 Kč
-7%
4
854 Kč
-7%
4
959 Kč
-7%
4
789 Kč
-7%
4
707 Kč
-7%
4
7 932 Kč
-7%
1
630 Kč
-7%
4
694 Kč
-7%
4
600 Kč
-7%
4
658 Kč
-7%
4
1 340 Kč
-10%
2
1 191 Kč
-10%
2
1 459 Kč
-10%
2
1 006 Kč
-10%
6
2 615 Kč
-10%
1
373 Kč
-10%
6
665 Kč
-10%
5
129 Kč
-10%
10
705 Kč
-10%
4
630 Kč
-7%
2
379 Kč
-10%
10
199 Kč
-10%
1
302 Kč
-10%
1

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH a platí do 28.02.2018. Promo discount je speciální rabat, který se přičítá ke standardním
rabatům a bude aplikovaný pouze v případě objednávky předepsaného množství v ks. Právo změny vyhrazeno.

