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 BAHCO SNOEIZAAG

Handzame snoeizaag. Borstelloze motor 1.200 W. Magnesium 
behuizing met goede spaanafvoer. De kettinggeleider is 
gemonteerd op een veer, zodat de ketting zich automatisch 
aanspant. Met deze sleutel wordt de ketting gespannen 
en heeft men snel toegang tot het tandwiel en de ketting. 
Autonomie van minstens een werkdag. Veiligheid: de 
kettingrem treedt onmiddellijk in werking bij een val of 
terugslag. Autodiagnose van het gereedschap, controleert 
bij het eerste gebruik of de terugslag sensor werkt. De 
starttrekker met dubbele impuls voorkomt een onbedoelde 
start van de kettingzaag. Het verschijnsel van de terugslag, 
als die plaatsvindt, is veel minder hevig dan bij een 
traditionele kettingzaag. Comfortabel: weeg slechts 1,7 kg! 
Grote voor- en zijhandvaten voor een stevige grip.
Geleverd zonder batterij.

Vermogen 1.200 W
Voltage 43,2 V
Zaagblad lengte 150 mm
Gewicht 1,7 kg

Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL132 € 1.042,66€ 861,70

TOEBEHOREN BAHCO SNOEIZAAG Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL1B2
Batterij lithium-ion 43,2 V - 5,8 A - 250 Wh voor elektrische 
scharen BAHCO. Volledige ladingtijd: 5 u. Gewicht: 1,7 kg. 
Twee uitgangen voor twee gereedschappen.

€ 574,46 € 695,10

XBAHBCL13CG6
Carving zaagblad van 15 cm in compostietmateriaal 
Geprofileerde geleider voor het snoeien of beeldhouwen van 
hout. Standaarduitrusting voor BCL132

€ 47,47 € 57,44

XBAHBCL13G6
Zaagblad van 15 cm / 6” in composiet voor een optimale en 
constante kettingspanning. Standaard toegevoegd aan artikel 
XBAHBCL132

€ 47,47 € 57,44

XBAHBCL1342 1/4” anti-terugslagketting 25AP-42E. Standaard bij artikel 
XBAHBCL132 € 13,08 € 15,83
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BAHCO SNOEISCHAAR 

Compacte elektrische snoeischaar. Lichtgewicht gereedschap 
(tot 29%) - Lichtere batterij (tot 70%). Krachtige motor - Zeer 
compact gereedschap en batterij - Progressieve opening 
bij halfgeopende snijkop. 50 Wh Li-ion batterij - Hoogste 
energie-opslag/gewichtsverhouding - Betrouwbaar - Inclusief 
snoeischaar, batterij, oplader, holster, armband en riem - 
Kunststof opbergkoffer - Geen gereedschap nodig voor het 
verwisselen of bijstellen van het blad.

Voltage 43,2 V
Max. snijdikte 35 mm
Gewicht 0,68 kg

Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL21 € 1.098,26€ 907,65

TOEBEHOREN BAHCO SNOEISCHAAR Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL1B1
Batterij lithium-ion 43,2 V - 3,45 A - 150 Wh voor elektrische 
tuingereedschap BAHCO. Volledige lading: 9 u. Gewicht: 845g. 
Enkele uitvoer.

€ 402,12 € 486,57

XBAHBCL1B1P
Accutas. Ter bescherming van de batterij. Venster waardoor de 
display van de batterij zichtbaar blijft. Bevestiging aan riem - 
Makkelijk verplaatsbaar aan elke gewenste positie aan de riem 
- Optioneel bij XBAHBCL21

€ 11,03 € 13,35

XBAHBCL1C0 Oplader 0,4 A. Inclusief EU aansluiting. Alleen geschikt voor 
BCL1B1. Compact en lichtgewicht. Laadt BCL1B1 op in 9 uur € 42,64 € 51,59

XBAHBCL2B
Riem met holster om elektrische snoeischaar te bevestigen. 
Gemakkelijk te verstellen tot 125 mm. Overige accessoires 
kunnen aan de riem worden bevestigd

€ 11,05 € 13,37

XBAHBCL21C Elektrisch snoer voor XBAHBCL21 € 44,46 € 53,80

XBAHBCL21CB Reserve contorblad voor XBAHBCL21 € 40,21 € 48,65

XBAHBCL21BK
Reserveblad voor BAHBCL21 elektrische snoeischaar.  
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Xylan, low friction coating. 
Speciaal profiel.

€ 27,75 € 33,58
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 BAHCO HEAVY DUTY SNOEISCHAAR

Heavy duty elektrische snoeischaar. Snijcapaciteit: 45 mm. 
Gewicht: 860 g. Inclusief: BCL1B2 batterij, BCL1C1A oplader, 
BCL22H harnas, BCL2H houder, BCL21AB armband en 
BCL2GR olie. Garantie: 2 jaar

Voltage 43,2 V
Max. snijdikte 45 mm
Gewicht 0,86 kg

Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL22 € 1.376,30€ 1.137,44

TOEBEHOREN BAHCO HEAVY DUTY SNOEISCHAAR Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL1B2
Batterij lithium-ion 43,2 V - 5,8 A - 250 Wh voor elektrische 
scharen BAHCO. Volledige ladingtijd: 5 u. Gewicht: 1,7 kg. 
Twee uitgangen voor twee gereedschappen.

€ 574,46 € 695,10

XBAHBCL1B2P
Beschermhoes voor batterij voor XBAHBCL1B2 - Te bevestigen 
aan een riem. Kan worden gebruikt met XBAHBCL1B2.  
Optioneel bij XBAHBCL22

€ 11,17 € 13,52

XBAHBCL22H

Harnas voor batterij XBAHBCL1B2. Volledig verstelbaar voor 
alle maten en vormen lichaam. Batterij wordt vastgeschroefd 
aan het harnas. Achterzijde volledig open. Kleine banden aan 
de achterzijde om de kabels te bevestigen. Zachte banden voor 
groter comfort. Volledig verstelbaar aan hoogte van de taille en 
hoogte en breedte van de borst

€ 64,71 € 78,30

XBAHBCL1C1A

Oplader voor XBAHBCL1B1. Als de batterij opgeladen is, stopt 
de oplader en piept ondoorbroken. Batterij heeft twee  
aansluitingen, steek de lader in de laadbus. Oplaadtijd is  
afhankelijk van het batterijniveau, de omgeving en de batterij 
leeftijd. Omgeving voor het opladen: droge, geventileerde, 
stofvrije ruimte, 10-25 °C. Voor gebruik de batterij volledig 
opladen (99% op het display) - Zelfs voor opslag tot volgend 
seizoen, batterij volledig opladen. Standaard opladen wordt 
aanbevolen na elke 5 snel ladingen

€ 113,04 € 136,78

XBAHBCL22C Elektrisch snoer voor XBAHBCL22 € 66,90 € 80,95

XBAHBCL22CB Reserve controblad voor XBAHBCL212 € 51,17 € 61,92

XBAHBCL22BK Hooggelegeerd kwaliteitsstaal - Xylan low friction coating - 
Speciaal ontworpen voor elektrische snoeischaar € 30,97 € 37,47
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TOEBEHOREN BAHCO 

TOEBEHOREN BAHCO Excl. BTW Incl. BTW

XBAHBCL2H
Sterke houder voor BCL21 & BCL22 elektrische snoeischaar - 
Voor linke en rechtshandig gebruik - inclusief een kleine ruimte 
om Sharp-X op te bergen - Speciaal materiaal om wegglijden te 
voorkomen - Standaard geleverd bij BCL21 & BCL22

€ 10,87 € 13,15

XBAHBCL21AB
Armband voor elektrische snoeischaar. Makkelijk te verstellen. 
Inclusief kabelknip. Speciaal om de kabels uit de buurt van het 
snijgedeelte te houden. Veilig en snel, geen risico de kabel door 
te snijden

€ 9,47 € 11,46

XBAHBCL2GR

Synthetisch vet, bevat zinkdialkyldithiofosfaten (C1-C14). Voor 
het invetten van snijkoppen van elektrische snoeischaren. 
Gevaar! Kan serieuze oogproblemen veroorzaken: draag 
veiligheidsbril en gezichtsbescherming. Schadelijk voor het 
milieu. Voorkom losing in de natuur. Lever de lege tube in bij 
een erkend afvalverwerkingsbedrijf

€ 10,14 € 12,27
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