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Akumulátorové nůžky

12755 AKUMULÁTOROVÉ NŮ�KY BCL20IB
�  Kompaktní velmi lehké elektrické nů�ky méně namáhají loket 

a rameno
�  Snadná výměna a nastavení čepelí
�  Dvě různá nastavení řezu plně přizpůsobitelná potřebám u�ivatele 
�  Stříhací kapacita 32 mm
�  Spou�ť umo�ňuje rychlý, přesný a progresivní pohyb čepele
�  Vhodné pro praváky i leváky
�  �tíhlé tělo nástroje z vyztu�eného plastu s měkkou rukojetí pro vysoký 

pracovní komfort a odolnost
�  Hmotnost nů�ek 740g bez baterie, 970g včetně baterie
�  Dodává se v plastovém kufříku včetně nabíječky a dvou baterií pro 

pou�itelnost 6 hodin
�  Baterie je umístěna přímo do rukojeti nů�ek co� umo�ňuje úplnou 

svobodu pohybu.
�  Display na nů�kách znázorňuje počet řezů a kapacitu baterie

 16 950,- Kč s DPH

12756 AKUMULÁTOROVÉ NŮ�KY BCL25IB
�  Kompaktní elektrické nů�ky méně namáhají loket a rameno
� Snadná výměna a nastavení čepelí
�  Dvě různá nastavení řezu plně přizpůsobitelná potřebám u�ivatele 

25mm nebo 37mm
�  Stříhací kapacita 37 mm
�  Spou�ť umo�ňuje rychlý, přesný a progresivní pohyb čepele
�  Vhodné pro praváky i leváky
�  �tíhlé tělo nástroje z vyztu�eného plastu s měkkou rukojetí pro vysoký 

pracovní komfort a odolnost
�  Hmotnost nů�ek 885g bez baterie, 1230g včetně baterie
�  Dodává se v plastovém kufříku včetně nabíječky a tří baterií pro 

celkovou pou�itelnost 12 hodin
�  Baterie je umístěna přímo do rukojeti nů�ek co� umo�ňuje úplnou 

svobodu pohybu.
�  Display na nů�kách znázorňuje počet řezů 

a kapacitu baterie

 21 600,- Kč s DPH



12757 AKUMULÁTOROVÉ NŮ�KY BCL23
�  Kompaktní velmi lehké elektrické nů�ky méně 

namáhají loket a rameno
�  Snadná výměna a nastavení čepelí
�  Dvě různá nastavení řezu plně přizpůsobitelná potřebám u�ivatele 

23mm nebo 35mm
�  Stříhací kapacita 35 mm pro intenzivní a výkonné prořezávání
�  Spou�ť umo�ňuje rychlý, přesný a progresivní pohyb čepele
�  Vhodné pro praváky i leváky
�  �tíhlé tělo nástroje z vyztu�eného plastu s měkkou rukojetí pro vysoký 

pracovní komfort a odolnost
�  Hmotnost nů�ek 880g bez baterie
�  Dodává se v plastovém kufříku včetně nabíječky a jedné baterie 

s kapacitou 8 � 10 hodin
�  Baterie se připojuje pomocí propojovacího kabelu a je mo�né 

zavěsit ji na opasek.
�  Hmotnost baterie je 1050g bez kabelu
�  Na displeji baterie je viditelná zůstatková kapacita energie

 31 200,- Kč s DPH

12758 AKUMULÁTOROVÉ NŮ�KY BCL24
�  Kompaktní elektrické nů�ky méně namáhají loket a rameno
�  Snadná výměna a nastavení čepelí
�  Dvě různá nastavení řezu plně přizpůsobitelná potřebám u�ivatele 

30mm nebo 45mm
�  Stříhací kapacita 45 mm pro intenzivní a výkonné prořezávání
�  Spou�ť umo�ňuje rychlý, přesný a progresivní pohyb čepele
�  Vhodné pro praváky i leváky
�  �tíhlé tělo nástroje z vyztu�eného plastu s měkkou rukojetí pro vysoký 

pracovní komfort a odolnost
�  Hmotnost nů�ek 1020g bez baterie
�  Dodává se v plastovém kufříku včetně nabíječky a jedné baterie 

s kapacitou 8 � 10 hodin
�  Baterie se připojuje pomocí propojovacího kabelu a je mo�né 

zavěsit ji na opasek pomocí vlastního pouzdra
�  Hmotnost baterie je 1900g bez kabelu
�  Na displeji baterie je viditelná zůstatková 

kapacita energie

41 000,- Kč s DPH
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