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PI PI 
Az ergonomikus metsziiol16k egyedulall6an tiikeletes fogast biztositanak. A nyel formaja es nagysaga a kezmerethez valaszthat6, a vag6fej pedig az aktualis 
hasznalati terulet igenye szerint cser<:Jlhetii. A vag6fej fUggiileges es oldaliranyu elhajlasa lehetiive teszi a kez es kar egyenes tartasat. Igy elkerulhetii fajdalom, 
illetve a kez es kiinyek faradasa , va lamint karsodasa. Kenyelmesebb lesz a vagas a PX es a PXR modellel. Az ut6bbi csak forg6nyellel kaphat6.PX es PXR harom 
nyelmerettel kaphat6: S, M vagy l. Valasztas a felhasznal6 kezmeretetiil fOgg6en. A metsziiol16k 2·es meretU vag6fej kaphat6k. P6talkatreszkent ket tovabbi 
vag6fej meret (1·es es 3·as) rendelhetii , hasznalati terulett61 fOgg6en. PX·M2·L es PXR·M2-L balkezeseknek. ,.I iff@ffli¥ ....t. ill .li=ml~~r. 1 1I 1 r.m 
PX·S2 8233792 20 PXR·S1 8240677 15 
PX·M2 8233822 20 PXR·S2 8240684 20 
PX·M2·L 8240714 20 PXR·M1 8233877 15 
PX·M3 8233839 30 PXR·M2 8233884 20 
PX·L2 8233853 20 PXR·M2·L 8240738 20 
PX·L3 8233860 30 PXR·M3 8233891 30 

PXR·L2 8233914 30 

AZ ERGO OMIKUS METSZOOLLO 
F TUAD N GA " 

Vertikalis hajlas Oldals6 szogelE~s 
Egy szokvanyos metsziioll6val iisszeha Egy szokvanyos metsz60116vaf 6sszehasonlitva a PX es 

sonlitva a PX es PXR modellek vag6fejenek lefe PXR modellek balra elhajolva kikusziibiilik a keziziilet be
Ie hajlasa nem engedi, hogy hasznafatkor kicsavarod hajlitasat (jobbkezes metsz60116 eseteben), igy a hasznalat 

jon a kezfej. ez altai egy termeszetes tartast vesz fel a a kez szamara termeszetes tartasban tiirtenhet. Ez javitja 
kez, igy csiikkenthet6 a fajdalom es gyulladas rizik6ja. 	 az er6hatast es lecs6kkenti a kumulativ es traumatol6giai 

problemak kockazatat, mint pI. a Carpalis-Afagut-Szindroma 
(inhiivelygyulladas). 

Szukseg eseten barmely alkatresz cserelheto. 

Az ergon6mjkus metszool16 optimaljs hatekonysaga vilagszerte meggy6zj a profi felhasznal6kat. 


MOdulrendszer: Minden vag6fej nagysag komblnalhat6 minden nyelnagysaggal. 

A ruga erossege igEmyeknek megfeleloen Allflhat6. 
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(vag6kapacitas 15 mm) (vag6kapacltas 20 mm) (vag6kapacitas 30 mm)II
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P1 P2 
High-Tech profi metsz60116 sz616 vagasahoz es apolasahoz Uveg High-Tech profi metsziiol16 sz616 vagasahoz es apolasahoz. Forg6 nyele minden 
szalas nyel pontosan illeszkedik a kezhez. Egykezes biztonsagi zarja fogasmil illeszkedik az uii mozdulataihoz. Forg6 nyele csiikkenti a nyel es a kez 
acelb61 van. kiiziitti surl6dast. Egykezes biztonsagi zaria acelb61 keszult. 

,,,.I i$mtt+..6tj1 ...........&IO..1!C!I 
 'jttttfj ffli4i..t."" ........~JI~.. 

P 1-20 8044572 20 200 P2·20 8044589 20 200 
P 1-22 8032432 25 220 P2-22 8032449 25 220 

http:kaphat6.PX


P16~D~ per 
light 

Specialisan kilejlesztett gyumolcsla-agvag6 hosszu, konnyu aluminium nyellel, 
nagy hat6tavolsaggallej feletti munkalatokhoz. Specialisan kilejlesztett penge
formaval es kovacsolt tart6pengevel rendelkezik. Extrem intenziv hasznalatnak 
is megfelel. 

limmmf!!mI lim 
P160-60 8199340 45 600 
P160-75 8200527 45 750 
P160-90 8208172 45 900 

P19-8D 

Nagyon k6nnyu es stabil agvag6. A specialisan formatervezett penge preciz, 
konnyu hasznalatot es hosszu elettartamot biztosi\. A kovacsolt tart6penge 
robusztussa teszi a term eke\. A vekony nyel, a gumiutkoz6k, kenyelmesse 
teszik a munkat es megvedenek az esetieges egeszsegkarosodast61. 

l;fflftjQ(+,-.~ i!!' (ZI:I:fImrw 
P-SL2-40 8254551 30 400 
P-SL2-50 8254568 30 500 
P-SL2-60 8254575 30 600 

P172-85 

Robusztus agvag6 kul6n6sen vastag. kemeny agak, fak es szolot6ke valamint 
szaraz agak vagasahoz. Extra hosszu, stabil aluminiumnyellel , nagy hat6tavol Nagy teljesitmenyu agvag6 kulonosen vastag, kemeny agak vagasahoz. 

saggal fej feletti munkalatokhoz. Ket pengesugarral rendelkezik az ag gyors es Attet alatamasztassal rendelkezik a j6 vagasi teljesitmeny erdekeben, mely 

eroteljes bevagasahoz, hogy aztan a vagast k6nnyen es pontosan be lehessen altai keyes ero kilejtese szukseges. Teflon bevonatu pengei korr6zioall6va 

fejezni. Gumiutk6z6k biztositjak a faradtsagmentes munkat es a kenyelmes teszik a szerszamot es biztositjak a konnyO vagast. 

hasznalatot. 

i;AttQrmttI p,~1Elmlll 
P19-80 8005733 50 800 P172-85 8235390 40 850 

HOGYAN MOKOOIK MINDEZ? 

Kepzelje el , hogy On egy szelet kenyeret vag Ie. Mindegy. ho'gy milyen eles a penge, ha On ezt egy huz6 vilg6mozdulat nelkul 

kivanja levagni a kenyer osszenyom6dik es nehez elVilgni - nagyobb nyomas szukseges es a kenyer megserOI. 

A kenyer es a z61d fa annyiban hasonlitanak, hogy mindkettot k6nnyebb vagni, ha a vagashoz egy hUz6 vag6mozdulat is parosul, 

a noveny nem roncsol6dik . 


EGYEOOLALLO A BAHCO PRAOINES-NEL 
Az eles, lellele lut6 pengesugar lehet6ve teszi, hogy a penge egy huz6 mozdulattal vagjon bele a faba. Ez altai kisebb erokifejtes 
szukseges, a vagas jobb minosegu lesz es csokken a pengek elhaszmil6dasa. Ez a BAHCO PRADINES altai kifejlesztett technol6gia, 
ahol rendszeresen uj technikai megoldasokat talalnak a professzionalis felhasznill6nak. 



P51 
Kivalo min6segu s6venyvago forma- es alakzatvagashoz egyarant, minden s6veny
fajtahoz. A pengen lev6 fogazas biztosabb fogast biztosit es egyar;int alkalmas 
max. 15 mm vastag agak elvalasztasahoz. Edzett pengek, finomkosz6rult vagoel
extrem €lIes. P51H 36 em hosszu nyellel van ellatva fej feletti munkalatokhoz, 
nagy hatotavolsaggal. 

Ii ttttfj b! ~k··~~trtI ·':#!I"~\:"f~Jt,·''''l'!bi''I·': [Itl? IH II i 
P51 
P51H 

8002794 
8015893 

P52-SL 

570 
730 

Kivalo min6segu s6venyvago r6vid nyellel (26 em). Keskeny, egyenes 
pengek, 20 em es 25 em hosszusagban kaphato, kul6n6sen formavagas
ra alkalmas. Puha, z61d agak vagasara max. 5 mm atmer6vel. A k6nnyu 
aluminiumnyel es puha gumiutk6z6k kenyelmes hasznalatot biztositanak. 
Center-Bolt rendszerrel a penge beallitasahoz es utanallitasahoz. 

Ijttttfjfflii-hMi IIIllrEImll.:r11¥1,,11!' 
P52-SL-20 8269395 500 
P52-SL-25 8265007 550 

Professzionalis agfUresz gyors es kenyelmes munkahoz. A stabil, muanyag r ~ ;, ! 
lehet6ve teszi az egy-, illetve ketkezes munkat. JT-fogazat agressz iv fogakkal zed. 
el6 fa vagasahoz. Lapok ket kul6nb6z6 hosszban kaphatoak: 24 em as 28 em 

';f@jfflti{~r, j !! i IJ'!:Q"~iO 
4124-JT-H 8267803 
4128-JT-H 8267810 

240 
280 

P53-SL 
J6 mln6segu s6venyvag6 hOsszU nyellel (36 em). K6nnyen hasznalhato 
magas n6venyekhez is illetve leeracshoz. Puha, z61d agak vagasara max. 
5 mm atmer6vel. K6nnyu aluminiumnyel es puha gumiutk6z6k kenyelmes 
hasznalatot biztositanak. Center-Bolt rendszerrel a penge beallitasahoz es 
utanallftasahoz. 

P53-SL-20 
P53-SL-25 

8265021 
8265014 

396-JT 

600 
650 

396-HP 
BieskafOresz agvago specialis fogazattal gyors munkahoz kemeny es szaraz 
fahoz egyarant. Stabil , ketkomponensO nyi'll kenyelmes fogast biztosit. 
A fOreszen lev6 biztonsagi zar nyitott es 6sszecsukott al lapotban is egyarant 
biztonsagossa teszi a hasznalatot. 

Rendelesszam 
396-HP 8152284 190 

396-HP-CSERELAPOK 8156404 190 


4211
AgfUresz szaraz, kemeny fahoz. ivelt lap agressziv fogkialakitassal. 
Kenyelmes nyel ellenallo bukkfab61. 280 mm-es es 360 mm-es laphosszal 
kaphato. Lapia muanyag bevonatu , a k6nnyu vagasert es a rozsdasodas ellen. 

I ;mffli:(~~tj !li ~IoI.101I1:.LIII m~!Zltml 
4211-11-6T 8152000 280 

4211 -14-6T 8128883 360 


BicskafOresz agvago specialis JT-fogazattal k6nnyO el6 fahoz . Fogazata 
borotvaelesre k6sz6rult , specialis esiszolasi sz6ge sima vagasi feluletet 
eredmenyez, akar 50%-kal nagyobb vagoteljesitmenyt nyujt. Ketkompo
nensO muanyag nyel kenyelmes fog ast biztosit. A fOreszen levb biztonsag: 
zar nyitott es 6sszecsukott aliapotban is egyarant biztonsagossa teszi a 
hasznalatot. 

RendelBssziim ':1M fSI 'flO....."""'-LW.4I 
396-JT 8168056 190 

396-JT-CSERELAPOK 8168063 190 


51-JS 
Professzionalis agfOresz gyors es kenyelmes munkahoz. 

Borotva elesre k6szbrult agressziv, szabadalmazott fogazattal e16, z61d fa 

vagasahoz. Fogazata edzett.Hasznalata tiszta vagasi feluletet eredmenye: 

A szabadalmazott, ketkomponensO nyel kenyelmes fogast biztosit. 


IjmQi?¥-.b11 1J.t!QI' bjl 
5124-JS-H 8219352 240 

5128-JS-H 8219369 280 




P34-37 
Profi herny6z6 0116, megeriisitett, duplan ivell pengevel. A kovacsolassal keszult 
edzett ellenpenge nedvarokkal van ellatva, mely csiikkenti a ket penge kiizti 
sUrl6dasl. A Mrmas attetel megkiinnyiti az 0116 hasznalatat. Tartozek : 5 meter 
hosszu nyelhez zsin6( A herny6z6 0116ra agfUreszlapok is erosithetiik . 

P34-37 8002787 40 

P34-27A 
Herny6zo olio megerositell pengekkel, ketszeres ailetel. 
Az ellenpenge nedvarokkal van ellatva, mely csiikkenti a ket 
penge kiizti surlodast ezzel megakadalyozza a pengek bsszera
gadasal. Az acelpant csavarokkal va n riigzitve. 25 mm atmeriiju 
hosszabbito nyelre riigzithetii. Tartozek: 3 m hOsszu zsino( 

'itlfflmtf{4r. i!!i Ii,'tUi1fiO1m 
P34-27A 8002770 30 

AP-2.7M 
Aluminium teleszkopnyel a nehezen elerhetii helyekhez, a fej felelli munkalatokhoz. 
3 reszes, kbnnyen szallithato, kezelhetb es tarOlhato. nagy hatotavolsagu. A csii at
meroje 25 mm. Csavarral es szarnyas anyaval illeszkedik minden hernyozo ollohoz 
(P34-37; PG-50; P34-27A) es agfureszhez (339-6T; 340-6T; 383-6T; 384-5T; 385-6T; 
386-6T; PG-71) 

l;ttttO I : tii@di li'.tiF'lfjll:i.f{~i!,' 
AP-2.7M 8217686 1,2-3,1 

383-61 
Agfuresz teleszkopos rudakhoz, ivelt lappal. Eriisitell , finoman kiisziirult 
es edzett fogakkal. Acelcsii nyellel csatlakoztathato a 25 mm atmeriiju 
hosszabbito rudhoz. A kiivetkezii teleszkopos hosszabbito rudakhoz 
hasznalhato: AP-2.7M; AP-3M; AP-5M; FP-3M. 

I ittitffli{"'ff1itl1j,liU" ",.: [ I t{~j! Ii,,' 
383-6T 8128876 360 

AP-/FP 
Teleszkopnyel aluminiumbol vagy uvegszalbol keszul , nehezen elerhetii 
helyekhez, fej felelli munkalatokhoz kivalo. Allithato 1.8-5.8 meterig. 2-7 meter 
magassagig hasznalhato. A csii atmeriije 25 mm. Csavarral es szarnyas anyaval 
illeszkedik minden hernyozo ollohoz (P34-37; PG-50; P34-27A) es agfUreszhez 
(339-6T; 340-6T; 383-6T; 384-5T; 385-6T; 386-6T; PG-71). AP-5M: aluminium 
teleszkopnyel, 3 reszes kihuzhato szarral. AP-3M: aluminium teleszkopnyel , 
2 hosszabbito sz<'mal. FP-3M : uvegszalas teleszkopnyel, 2 hosszabbito szarral. 

AP-3M 8152062 2,0-3,8 
AP-5M 8152079 2,1-5,8 
FP-3M 8168612 1,8-3,2 

386-61 
Agfuresz teleszkopnyelhez ivelt lappal. Az acelcso nyelbe 25 mm atmeriijO 
hosszabbito rud illeszthet6. A kiivetkezii teleszkopos rudakhoz hasznalhato: 
AP-2.7M; AP-3M; AP-5M; FP-3M. Eriisitell, finoman kiisziirult es edzett fo
gakkal. A lap vegi kampo megakadalyozza, hogy a lap kicsusszon a vaJatbol. 

386-6T 8152017 360 

mailto:tii@dili'.tiF'lfjll:i.f{~i


4750-LUBA-1 4750-ABHO-1 

Pikniktaska strapabir6, k6nnyu nylonb61, termo izolalt 0,5 literes aluminium termo kulacs, mely nylon tokja 
bels6vel. Vallpanttal es hordoz6 fogantyuval. egyarant tartja a hideget es a meleget. 

'i@rn'l*it.h,il§,':ijit", 

5N~-:urope 
SNA Germany GmbH 

Zweigniederlassung Osterreich 

Handelskai 94-96/23 

Millenium Tower 

A-1200 Wien 

Tel: +49 (0) 2104 833 83-0 

Fax: +49 (0) 2104 172504 

PROF-H 

Strapabir6 b6rtaska minden metsz60116hoz es bieskafureszhez. 
Max. 50 mm vastag ovh6z esatiakoztathat6. Fem esiptet6vel is 
illeszthet6 a nadragra. EIs6 osztalyu b6rb61,szegeeselt 
es varrott. 

lifflftlffltti4t1!!i '#-i:ih'IfiO 
PROF-H 8158439 

PROF-LOPP 

Agvag6 tok kiegeszit6 taskaval. Hordhat6 6von vagy 
labon. Zarhat6, k6nnyO nylon anyag hosszu elettartammal, 
kenyelmes viselet. A tok a k6vetkezo agvag6khoz illesztheto: 
P16; P14; P-SL2 & P-SL 60 em hosszusagig. 

PROF-LOPP 8288549 

4750-LUBA-1 3015266 

Profi kes (Mora kes) acelpengevel es ketkomponensO nyellel 
biztonsagos es kenyelmes munkakhoz,szeles k6rO hasznalatra. 

l;fflfflHI ~iiii:i ,! i l#"]ij'tl'j 
2444 8286750 

PROF-SEC 

Profi oll6tart6. Zarhat6, k6nnyu nylon anyag hosszu elettartammal, 
kenyelmes vise let. Kiegeszit6 taskaval. Kombinillhat6 b6r6vvel 
4570-HDB-1. 

PROF-SEC 8288532 

, .'~- . ~~ 
]~r ••_ r'. fIIII'. ;,' 

, ,4750-HDB-1 
Bor6v meger6sitett, kival6 min6segu borb61, Mtat alatamaszt6 
er6sitessel a meg nagyobb kenyelemerl. 

'j@fflrmiitl ,§,j:pI('hJ 
4750-HDB-1 3014955 

4750-ABHO-1 3015242 

SHARP-X 
Profi , speeial is kemenyfemmel elez6 eszk6z, pengek elesitesehez. 
Ketkomponensu nyellel a kenyelmes hasznalathoz, illetve oldals6 vedelem 
a leesuszas ellen. A ket kemenyfem penge hosszu elettartamot biztosit. = 

'" 
1;ftit1jH!+,..ti l! i [IIJ~Dlli c 

~ 

LL 
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SHARP-X 18264895 C 
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