ODLAMOVACÍ NŮŽ ERGO™

Čepel ve středu těla a
uzavřené čelo pro pohodlné ulamování čepeli
Zahnutá rukojeť pro různé
možnosti uchopení

Symetrický tvar pro
používání praváky i
leváky s integrovaným
vroubkovaným posuvným tlačítkem

Přihrádka, upevněna k
tělu s odkládáním čepelí
na zadní straně

Optimalizovaná velikost
rukojeti z hliníku s pohodlným povrchem z TPR

Popis
KE18-01

18 mm ULAMOVACÍ NŮŽ ERGO™

5

7314150196937

REVOLUCE ERGO
A registered trademark of SNA Europe Group

Pokud chcete dosáhnout vyšší výkon, zajímáte se nejen o vyšší sílu, ale i o efektivnost. Aerodynamika je pohyb vzduchu, který obtéká
pohybující se předmět, něco, co bylo inspirací pro vytvoření nové série nožů Bahco ERGO™.
Tento nůž znamená více než pouhé řezání, kde je tvar stejně stejně důležitý jako funkčnost, zejména když jej používáte při každodenní práci.
Představte si, jak vzduch hladce obtéká tělo předmětu. Stejným způsobem jsme posuzovali, jak ruka pevně svírá rukojeť nože, kterým jsme
dali aerodynamický tvar pro dosažení komfortního držení při práci s opakovanými pohyby. Tvar je navíc přizpůsoben pro měnící se polohy a
uchopení jako při tažení nebo tlačení nože, což přispívá ke zlepšení výsledku vynaloženého úsilí a ke zjednodušení práce.
Nože Bahco ERGO™ jsou bezkonkurenčními výrobky, které v sobě spojují funkčnost a design a jsou zárukou účinného řezání a pevného a pohodlného držení.

SKLÁDACÍ UNIVERZÁLNÍ NOŽE
Skládací nože mají hliníkovou rukojeť (kromě polyamidové na KGSU-01)
Mechanismus a čepel z nerezové oceli
Čepel se po úplném otevření zablokuje
Odblokovací tlačítko na zamezení náhodného složení

Popis
KBTU-01

Popis
KBSU-01

UNIVERZÁLNÍ SKLÁDACÍ NŮŽ S POJISTKOU PROTI SLOŽENÍ

SKLÁDACÍ NŮŽ S DVĚMA ČEPELEMI

5

7314150196982

5

7314150197019

Popis
5

7314150197002

KGSU-01

UNIVERZÁLNÍ SKLÁDACÍ NŮŽ

• Buďte připraveni na každou situaci s multifunkčním nářadím 18 v 1. Obsahuje
všechny potřebné nástroje pro okamžité použití.

Popis
KBSK-01

SKLÁDACÍ NŮŽ S 3” ČEPELÍ

Popis
5

7314150196999

MTT151
TT151

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ 18 v 1 + NYLONOVÉ POUZDRO

6

7314150120703
73141501207

B&C-0948-CZE

•
•
•
•

A registered trademark of SNA Europe Group

NOVÉ UNIVERZÁLNÍ
NOŽE BAHCO

První nářadí Bahco s označením ERGO™ bylo zavedeno
na trh v roce 1982. Od té doby jsme nabyli přesvědčení, že je
důležité přizpůsobit nářadí možnostem anatomie člověka místo
přizpůsobení se člověka nářadí. Jsme přesvědčeni, že nabídkou
správného nářadí profesionálním uživatelům bude jejich práce
mnohem efektivnější, méně unavujíci, bezpečnější a radostnější!
Nyní, po třech desetiletích, nabízíme více než 550 druhů nářadí
ERGO™, doplněného o nejnovější novinku: univerzální nože
ERGO™!

Ergonomické nářadí je přizpůsobeno lidské ruce, minimalizuje nároky na sílu uchopení a umožňuje pravidelné
uvolnění svalů, čímž snižuje riziko statické svalové únavy.
Při vývoji nářadí ERGO™ se proto klade důraz na efektivitu, spolehlivost a trvanlivost v náročných podmínkách
používání. Nejdůležitější pro nás je bezpečnost a minimalizace bezprostředního a následného rizika úrazu a bolesti.
Neméně důležitý je pro nás i přítažlivý vzhled našeho ergonomického nářadí, které je pro uživatele zárukou pohodlné
a přesné práce. Bahco inovuje nepřetržitě!
Při vývoji ideálního univerzálního nože jsme provedli více
než 150 užívatelských testů s více než 50 prototypy. Spolu
s našimi tradičními ručními pilami, kleštěmi, šroubováky,
škrabkami a nastavitelnými klíči tak můžeme s hrdostí
představit naše nové univerzální nože ERGO™.
Proces výroby nářadí Bahco ERGO™ je v souladu s ISO 9241. Všechny tři nové typy nožů Bahco
ERGO™ splňují požadavky normy 9241-210:2010*
* Ergonomie interakce člověka a systému - část 210:
Dizajn interaktivních systémů, zaměřený na člověka.

UNIVERZÁLNÍ NŮŽ ERGO™
Integrované tlačítko na pohodlné
vysouvání čepeli do třech pevných
poloh

Zahnutá rukojeť pro
různé možnosti uchopení

Pohodlné tlačítko na
výměnu čepelí

Úzká hlava pro optimální
výhled a přesnost

Popis
KERU-01
KEFU-01

ZASOUVACÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ ERGO™
PEVNÝ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ ERGO™

5
5

7314150196869
7314150196906

Ideální úhel na minimaOptimalizovaná velikost
lizaci svalového napětí
a hmotnost rukojeti

Pohodlné tlačítko na odkládání čepelí bez otevření těla

UNIVERZÁLNÍ NŮŽ, ŘADA KB
•
•
•
•

Tělo z hliníku s pohodlnou rukojetí z TPE
Zapuštěné tlačítko na zamezení náhodilého otevření
Možnost upevnění bezpečnostního popruhu na zadní straně nože
Dostupný jako pevný a vysouvací nůž

Popis
KBRU-01
KBFU-01

ZASOUVACÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ TPR
PEVNÝ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ LEPŠÍ PTR

5
5

7314150196876
7314150196913

UNIVERZÁLNÍ NŮŽ, ŘADA KG
•
•
•
•

Tělo nože z hliníku
Magnetický držák pro snadnou výměnu čepeli
Dostupný jako pevný a vysouvací nůž
Rovněž dostupný jako mininůž, kratší než 9 cm

Popis
KGRU-01
KGFU-01
KMU-01

ZASOUVACÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ
PEVNÝ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ
MINIATURNÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽ

5
5
5

7314150196883
7314150196920
7314150197026

UNIVERZÁLNÍ NŮŽ CLASSIC
•
•
•
•

Kompaktní nůž s tělem z hliníku
Výměna a uložení čepeli možné po otočení nebo vyšroubování šroubu
Magnetický držák pro snadnou výměnu čepeli
Dostupný pouze jako vysouvací nůž

Popis
KGRU-02

ZASOUVACÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽTWIST

5

7314150196890

ODLAMOVACÍ NŮŽ 18 MM

ODLAMOVACÍ NŮŽ 18 MM

• Tělo z ABS s pohodlnou rukojetí z TPR
• Uložení čepelí na zadní straně těla
• Uzavřené čelo těla pro snadnější ulamování čepeli

• Tělo z ABS s vroubkovaným tlačítkem
• Uzavřené čelo těla
• Možnost upevnění ulamovacích i neulamovacích čepelí

Popis
KB18-01

18 mm ULAMOVACÍ NŮŽ TPR

Popis
5

7314150196944

ODLAMOVACÍ NŮŽ 9 MM

KG18-01

• Tělo z ABS a pohodlné vroubkované tlačítko
• Přesný mechanismus z nerezové oceli pro přesné
nastavení polohy čepeli

Popis
9 mm ULAMOVACÍ NŮŽ TPR

7314150196951

5

ODLAMOVACÍ NŮŽ 9 MM

• Tělo z ABS s pohodlnou rukojetí z TPE
• Přesný mechanismus z nerezové oceli pro přesné
nastavení polohy čepeli

KB09-01

18 mm ULAMOVACÍ NŮŽ

Popis
5

7314150196968

KG09-01

9 mm ULAMOVACÍ NŮŽ

7314150196975

5

SÉRIE UNIVERZÁLNÍCH ČEPELÍ
• Všechny čepele jsou vyrobeny z vysocekvalitní uhlíkové oceli
• Uhlíková ocel je zárukou maximální ostrosti a dlouhé životnosti
• Všechny univerzální čepele Bahco jsou vhodné pro všechny standardní nože

Popis
KBGU-5P
5 ks ČEPELÍ DO UNIVERZÁLNÍHO NOŽE, MALOOBCHODNÍ BALENÍ
5
KBGU-10P
10 ks ČEPELÍ DO UNIVERZÁLNÍHO NOŽE, MALOOBCHODNÍ BALENÍ
10
KBGU-100P
100 ks ČEPELÍ DO UNIVERZÁLNÍHO NOŽE
100
KBGH-5P
5 ks ZAHNUTÝCH UNIVERZÁLNÍCH ČEPELÍ, MALOOBCHODNÍ BALENÍ
5
KBGR-5P 5 ks BEZPEČNOSTNÍCH UNIVERZÁLNÍCH ČEPELÍ, MALOOBCHODNÍ BALENÍ 5

Popis
7314150213399
7314150213382
7314150213405
7314150213412
7314150213429

KSBG18-10P
KUBG18-5P
KSBG09-10P
KUBG09-5P

10 ks 18 mm ULAMOVACÍCH ČEPELÍ, MALOOBCHODNÍ BALENÍ
5 ks 18 mm NEULAMOVACÍCH ČEPELÍ, MALOOBCHODNÍ BALENÍ
10 ks 9 mm ULAMOVACÍCH ČEPELÍ, MALOOBCHODÍ BALENÍ
5 ks 9 mm NEULAMOVACÍCH ČEPELÍ, MALOOBCHODNÍ BALENÍ

10
5
10
5

7314150213436
7314150213443
7314150213467
7314150213450

