
PROF-H PROF-SEC

PROF-LOPP

4750-LUBA-1

2444 SHARP-X

4750-ABHO-1

4750-HDB-1

Strapabíró bőrtáska minden metszőollóhoz és bicskafűrészhez. 
Max. 50 mm vastag övhöz csatlakoztatható. Fém csíptetővel is 
illeszthető a nadrágra. Első osztályú bőrből,szegecselt 
és varrott.

Profi ollótartó. Zárható, könnyű nylon anyag hosszú élettartammal, 
kényelmes viselet. Kiegészítő táskával. Kombinálható bőrövvel 
4570-HDB-1.

Ágvágó tok kiegészítő táskával. Hordható övön vagy 
lábon. Zárható, könnyű nylon anyag hosszú élettartammal, 
kényelmes viselet. A tok a következő ágvágókhoz illeszthető: 
P16; P14; P-SL2 & P-SL 60 cm hosszúságig.

Pikniktáska strapabíró, könnyű nylonból, termo izolált 
belsővel. Vállpánttal és hordozó fogantyúval.

Profi kés (Mora kés) acélpengével és kétkomponensű nyéllel 
biztonságos és kényelmes munkákhoz,széles körű használatra.

Profi, speciális keményfémmel élező eszköz, pengék élesítéséhez. 
Kétkomponensű nyéllel a kényelmes használathoz, illetve oldalsó védelem 
a lecsúszás ellen. A két keményfém penge hosszú élettartamot biztosít.

0,5 literes alumínium termo kulacs, mely nylon tokja 
 egyaránt tartja a hideget és a meleget.

Bőröv megerősített, kiváló minőségű bőrből, hátat alátámasztó 
erősítéssel a még nagyobb kényelemért.

AP-2.7M
Alumínium teleszkópnyél a nehezen elérhető helyekhez, a fej feletti munkálatokhoz. 
3 részes, könnyen szállítható, kezelhető és tárolható. nagy hatótávolságú. A cső át-
mérője 25 mm. Csavarral és szárnyas anyával illeszkedik minden hernyózó ollóhoz 
(P34-37; PG-50; P34-27A) és ágfűrészhez (339-6T; 340-6T; 383-6T; 384-5T; 385-6T; 
386-6T; PG-71)
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AP-/FP
Teleszkópnyél alumíniumból vagy üvegszálból készül, nehezen elérhető 
helyekhez, fej feletti munkálatokhoz kiváló. Állítható 1.8-5.8 méterig. 2-7 méter 
magasságig használható. A cső átmérője 25 mm. Csavarral és szárnyas anyával 
illeszkedik minden hernyózó ollóhoz (P34-37; PG-50; P34-27A) és ágfűrészhez 
(339-6T; 340-6T; 383-6T; 384-5T; 385-6T; 386-6T; PG-71). AP-5M: alumínium 
teleszkópnyél, 3 részes kihúzható szárral. AP-3M: alumínium teleszkópnyél, 
2 hosszabbító szárral. FP-3M: üvegszálas teleszkópnyél, 2 hosszabbító szárral.

383-6T
Ágfűrész teleszkópos rudakhoz, ívelt lappal. Erősített, finoman köszörült 
és edzett fogakkal. Acélcső nyéllel csatlakoztatható a 25 mm átmérőjű 
hosszabbító rúdhoz. A következő teleszkópos hosszabbító rudakhoz 
használható: AP-2.7M; AP-3M; AP-5M; FP-3M.

386-6T
Ágfűrész teleszkópnyélhez ívelt lappal. Az acélcső nyélbe 25 mm átmérőjű 
hosszabbító rúd illeszthető. A következő teleszkópos rudakhoz használható: 
AP-2.7M; AP-3M; AP-5M; FP-3M. Erősített, finoman köszörült és edzett fo-
gakkal. A lap végi kampó megakadályozza, hogy a lap kicsússzon a vájatból.

Rendelésszám EAN 731151- Hossz m
AP-2.7M 8217686 1,2-3,1

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
383-6T 8128876 360

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
386-6T 8152017 360

Rendelésszám EAN 731151- Hossz m
AP-3M 8152062 2,0-3,8
AP-5M 8152079 2,1-5,8
FP-3M 8168612 1,8-3,2

Rendelésszám EAN 731151-
PROF-H 8158439

Rendelésszám EAN 731151-
PROF-LOPP 8288549

Rendelésszám EAN 731415-
4750-HDB-1 3014955

Rendelésszám EAN 731151-
PROF-SEC 8288532

Rendelésszám EAN 731415-
4750-LUBA-1 3015266

Rendelésszám EAN 731415-
2444 8286750

Rendelésszám EAN 731415-
SHARP-X 18264895

Rendelésszám EAN 731415-
4750-ABHO-1 3015242

P34-37
Profi  hernyózó olló, megerősített, duplán ívelt pengével. A forgácsolással készült 
edzett ellenpenge nedvárokkal van ellátva, mely csökkenti a két penge közti súrló-
dást. A hármas áttétel megkönnyíti az olló használatát. Tartozék: 5 méter hosszú 
nyélhez zsinór. A hernyózó ollóra ágfűrészlapok is erősíthetők.

tett duplán ívelt pengével A forgácsolással kész

ag hosszú élettartammal
etszőollóhoz és bicskafűrészhez

TOKOK + TARTOZÉKOK

P34-27A
Hernyózó olló megerősített pengékkel, kétszeres áttéttel. 
Az ellenpenge nedvárokkal van ellátva, mely csökkenti a két 
penge közti súrlódást ezzel megakadályozza a pengék összera-
gadását. Az acél pánt csavarokkal van rögzítve. 25 mm átmérő-
jű hosszabbító nyélre rögzíthető. Tartozék: 3 m hosszú zsinór.

Hernyózó olló megerősített pengékkel, kétszeres áttéttel.
Az ellenpenge nedvárokkal van ellátva, mely csökkenti a két
penge közti súrlódást ezzel megakadályozza a pengék összera-

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm
P34-37 8002787 40

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm
P34-27A 8002770 30

HERNYÓZÓ OLLÓK & TELESZKÓPNYELEK
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SNA Germany GmbH

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 94-96/23

Millenium Tower

A-1200 Wien

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

Fax: +49 (0) 2104 17 25 04

Professzionális szerszámok 
szőlőskertek-, gyümölcsösök-, sövények- és kertápoláshoz

PROFESSIONAL



Rendelésszám EAN 731151- Ø mm
PX-S2 8233792 20
PX-M2 8233822 20
PX-M2-L 8240714 20
PX-M3 8233839 30
PX-L2 8233853 20
PX-L3 8233860 30

PX P51PXR

P1 P2

Az ergonomikus metszőollók egyedülállóan tökéletes fogást biztosítanak. A nyél formája és nagysága a kézmérethez igazítható, a vágófej pedig az aktuális 
használati területre állítható. A vágófej függőleges és oldalirányú elhajlása lehetővé teszi a kéz és kar egyenes tartását. Így elkerülhető fájdalom, illetve a kéz 
és könyék fáradása, valamint károsodása. Kényelmesebb lesz a vágás a PX és a PXR modellel. Az utóbbi csak forgónyéllel kapható.
PX és PXR három nyélmérettel kapható: S, M vagy L. Választás a felhasználó kézméretétől függően. A metszőollók 2-es méretű vágófejjel kaphatók.
Pótalkatrészként két további vágófej méret (1-es és 3-as) rendelhető, használati területtől függően. PX-M2-L és PXR-M2-L balkezeseknek.

Kiváló minőségű sövényvágó forma és alakzatvágáshoz egyaránt, minden sövény-
fajtához. A pengén lévő fogazás biztosabb fogást biztosít és egyaránt alkalmas 
max. 15 mm vastag ágak elválasztásához. Edzett pengék, finomköszörült vágóél – 
extrém éles. P51H 36 cm hosszú nyéllel van ellátva fej feletti munkálatokhoz, 
nagy hatótávolsággal.

HOGYAN MŰKÖDIK MINDEZ?
Képzelje el, hogy Ön egy szelet kenyeret vág le. Mindegy, hogy milyen éles a penge, ha Ön ezt egy húzó vágómozdulat nélkül 
kívánja levágni a kenyér összenyomódik és nehéz elvágni – nagyobb nyomás szükséges és a kenyér megsérül.
A kenyér és a zöld fa annyiban hasonlítanak, hogy mindkettőt könnyebb vágni, ha a vágáshoz egy húzó vágómozdulat is párosul, 
a növény nem roncsolódik.

EGYEDÜLÁLLÓ A BAHCO PRADINES-NÉL
Az éles, felfelé futó pengesugár lehetővé teszi, hogy a penge egy húzó mozdulattal vágjon bele a fába. Ez által kisebb erőkifejtés 
szükséges, a vágás jobb minőségű lesz és csökken a pengék elhasználódása. Ez a BAHCO PRADINES által kifejlesztett technológia, 
ahol rendszeresen új technikai megoldásokat találnak a professzionális felhasználónak.

Vertikális hajlás
Egy szokványos metszőollóval összeha-

sonlítva a PX és PXR modellek vágófejének lefe-
lé hajlása nem engedi, hogy használatkor kicsavarod-

jon a kézfej, ez által egy természetes tartást vesz fel a 
kéz, így csökkenthető a fájdalom és gyulladás rizikója..

Oldalsó szögelés
Egy szokványos metszőollóval összehasonlítva a PX és 
PXR modellek balra elhajolva kiküszöbölik a kézízület be-
hajlítását (jobbkezes metszőolló esetében), így a használat 
a kéz számára természetes tartásban történhet. Ez javítja 
az erőhatást és lecsökkenti a kumulatív és traumatológiai 
problémák kockázatát, mint pl. a Carpalis-Alagút-Szindróma 
(ínhüvelygyulladás).

High-Tech profi metszőolló szőlő vágásához és ápolásához. Üveg-
szálas nyél pontosan illeszkedik a kézhez. Egykezes biztonsági zárja 
acélból van. 

High-Tech profi metszőolló szőlő vágásához és ápolásához. Forgó nyele minden 
fogásnál illeszkedik az ujj mozdulataihoz. Forgó nyele csökkenti a nyél és a kéz 
közötti súrlódást. Egykezes biztonsági zárja acélból készült. 

PX Nr.1 Nr.2 Nr.3

PX-S

PX-L Fix nyéllel, marokmáret L

PX-L-L Fix nyéllel, marokmáret L, Balkezeseknek

PX-M

PX-M2-L

PXR-L

PXR-S

PXR-M

PXR-M2-L

PXR Nr.1 Nr.2 Nr.3

ikus metszőollók egyedülállóan tökéletes fogást biztosítana

Ü

P160

P19-80 P172-85

P-SL2

Speciálisan kifejlesztett gyümölcsfa-ágvágó hosszú, könnyű alumínium nyéllel, 
nagy hatótávolsággal fej feletti munkálatokhoz. Speciálisan kifejlesztett penge-
formával és kovácsolt tartópengével rendelkezik. Extrém intenzív használatnak 
is megfelel.

Robusztus ágvágó különösen vastag, kemény ágak, fák és szőlőtőke valamint 
száraz ágak vágásához. Extra hosszú, stabil alumíniumnyéllel, nagy hatótávol-
sággal fej feletti munkálatokhoz. Két pengesugárral rendelkezik az ág gyors és 
erőteljes bevágásához, hogy aztán a vágást könnyen és pontosan be lehessen 
fejezni. Gumiütközők biztosítják a fáradtságmentes munkát és a kényelmes 
használatot.

Nagy teljesítményű ágvágó különösen vastag, kemény ágak vágásához. 
Áttét alátámasztással rendelkezik a jó vágási teljesítmény érdekében, mely 
által kevés erő kifejtése szükséges. Teflon bevonatú pengéi korrózióállóvá 
teszik a szerszámot és biztosítják a könnyű vágást. 

Nagyon könnyű és stabil ágvágó. A speciálisan formatervezett penge precíz, 
könnyű használatot és hosszú élettartamot biztosít. A kovácsolt tartópenge 
robusztussá teszi a terméket. A vékony nyél, a gumiütközők, kényelmessé 
teszik a munkát és megvédenek az esetleges egészségkárosodástól.

nőségű sövényvágó forma és alakzatvágáshoz egyaránt minden sövény

P52-SL
Kiváló minőségű sövényvágó rövid nyéllel (26 cm). Keskeny, egyenes 
pengék, 20 cm és 25 cm hosszúságban kapható, különösen formavágás-
ra alkalmas. Puha, zöld ágak vágására max. 5 mm átmérővel. A könnyű 
alumíniumnyél és puha gumiütközők kényelmes használatot biztosítanak. 
Center-Bolt rendszerrel a penge beállításához és utánállításához.

P53-SL
Jó minőségű sövényvágó hosszú nyéllel (36 cm). Könnyen használható 
magas növényekhez is illetve lécrácshoz. Puha, zöld ágak vágására max. 
5 mm átmérővel. Könnyű alumíniumnyél és puha gumiütközők kényelmes 
használatot biztosítanak. Center-Bolt rendszerrel a penge beállításához és 
utánállításához.

41-JT
Professzionális ágfűrész gyors és kényelmes munkához. A stabil, műanyag nyél 
lehetővé teszi az egy-, illetve kétkezes munkát. JT-fogazat agresszív fogakkal zöld, 
élő fa vágásához. Lapok két különböző hosszban kaphatóak: 24 cm és 28 cm.

396-JT
Bicskafűrész ágvágó speciális JT-fogazattal könnyű élő fához. Fogazata 
borotvaélesre köszörült, speciális csiszolási szöge síma vágási felületet 
eredményez, akár 50%-kal nagyobb vágóteljesítményt nyújt. Kétkompo-
nensű műanyag nyél kényelmes fogást biztosít. A fűrészen lévő biztonsági 
zár nyitott és összecsukott állapotban is egyaránt biztonságossá teszi a 
használatot.396-HP

Bicskafűrész ágvágó speciális fogazattal gyors munkához kemény és száraz 
fához egyaránt. Stabil, kétkomponensű nyél kényelmes fogást biztosít.
A fűrészen lévő biztonsági zár nyitott és összecsukott állapotban is egyaránt 
biztonságossá teszi a használatot.

4211-
Ágfűrész száraz, kemény fához. Ívelt lap agresszív fogkialakítással.
Kényelmes nyél ellenálló bükkfából. 280 mm-es és 360 mm-es laphosszal 
kapható. Lapja műanyag bevonatú, a könnyű vágásért és a rozsdásodás ellen.

fához. Ívelt lap agresszív fogkialakítással.
bükkfából. 280 mm-es és 360 mm-es laphosszal 
bevonatú, a könnyű vágásért és a rozsdásodás ellen.

51-JS
Professzionális ágfűrész gyors és kényelmes munkához.
Borotva élesre köszörült agresszív, szabadalmazott fogazattal élő, zöld fa 
vágásához. Fogazata edzett.Használata tiszta vágási felületet eredményez. 
A szabadalmazott, kétkomponensű nyél kényelmes fogást biztosít.

Professzionális ágfűrész gyors és kényelmes munkához.

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm Hossz mm
P1-20 8044572 20 200
P1-22 8032432 25 220

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm Hossz mm
P2-20 8044589 20 200
P2-22 8032449 25 220

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm
PXR-S1 8240677 15
PXR-S2 8240684 20
PXR-M1 8233877 15
PXR-M2 8233884 20
PXR-M2-L 8240738 20
PXR-M3 8233891 30
PXR-L2 8233914 30

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm Hossz mm
P160-60 8199340 45 600
P160-75 8200527 45 750
P160-90 8208172 45 900

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm Hossz mm
P19-80 8005733 50 800

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm Hossz mm
P172-85 8235390 40 850

Rendelésszám EAN 731151- Ø mm Hossz mm
P-SL2-40 8254551 30 400
P-SL2-50 8254568 30 500
P-SL2-60 8254575 30 600

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
P51 8002794 570
P51H 8015893 730

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
P52-SL-20 8269395 500
P52-SL-25 8265007 550

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
4124-JT-H 8267803 240
4128-JT-H 8267810 280

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
396-HP 8152284 190
396-HP-CSERELAPOK 8156404 190

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
4211-11-6T 8152000 280
4211-14-6T 8128883 360

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
5124-JS-H 8219352 240
5128-JS-H 8219369 280

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
396-JT 8168056 190
396-JT-CSERELAPOK 8168063 190

Rendelésszám EAN 731151- Hossz mm
P53-SL-20 8265021 600
P53-SL-25 8265014 650

AZ ERGONÓMIKUS METSZŐOLLÓ 
FŐBB TULAJDONSÁGAI:

PROFI METSZŐOLLÓK ÁGVÁGÓK SÖVÉNYVÁGÓK

ÁGFŰRÉSZEK

PPPPPPPPXXXXXXXX

Szükség esetén bármely alkatrész cserélhető.
Az ergonómikus metszőolló optimális hatékonysága világszerte meggyőzi a profi felhasználókat.

Modulrendszer: Minden vágófej nagyság kombinálható minden nyélnagysággal.
A rugó erőssége igényeknek megfelelően állítható.
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