
Individuální výběr nářadí  
a systémy pro jeho ukládání

Flexibilní řešení pro nářadí
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Jako nositel inovací v oboru nářadí poskytuje firma 
Bahco poprvé bezplatné softwarové řešení, jehož 
pomocí si mohou zákazníci navrhnout konfiguraci 
dílenského vozíku, modulů na nářadí a jejich obsazení 
nářadím; díky tomu je lze optimálně přizpůsobit  
individuálním přáním a požadavkům zákazníků.

Software Vám umožní konfiguraci individuální sestavy 
nářadí, barevné řešení a popis modulů na nářadí a 
dílenských vozíků: Kromě ekonomického prospěchu 
z možného zúžení sortimentu na základě individuální 
potřeby použití, nabízí Bahco Tool Solutions další 
výhody nejen v technické oblasti použití. Personalizace 
nářadí provedená laserovým popisem na základě  
konkrétní koncepce jejich přiřazení Vám poskytne 
logistické a bezpečnostní výhody, s nimiž můžete  
počítat i dlouhodobě. Řešení pro nářadí od firmy  
Bahco: Efektivita v každém ohledu.

Rozsáhlý sortiment s více než  
15 000 položkami

Více než 500 položek  
ergonomického ručního nářadí

Velké množství osvědčených 
standardních řešení 

Vývoj individuálních dílenských 
vozíků a sestav nářadí
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Nekompromisní přizpůsobení dílenských vozíků a sortimentů 
nářadí požadavkům uživatele: pro realizaci této myšlenky vyvinula 
firma Bahco software BETMS, jehož pomocí dokáže uživatel z 
rozsáhlého sortimentu nářadí a dílenských vozíků samostatně 
vytvořit optimální individuální řešení.

Výhody pro Vás

•   Ve Vašem sortimentu se bude nacházet jen skutečně používané 
nářadí, což usnadňuje jeho rychlé nalezení a uchopení

•   Úspora nákladů v důsledku vyřazení nepoužívaného nářadí  
nebo velikostí nářadí z obvyklých standardních sortimentů

•   Zvýšená bezpečnost/prevence proti krádežím díky  
laserovému gravírování

•   Podpora jednotného korporátního stylu firmy pomocí  
možné barevné kombinace dílenských vozíků

Konfigurace dílenského vozíku

•  Rám v různých velikostech a barvách

•  Libovolná kombinace barev zásuvek a rámu

•  Rozdílné objemy zásuvek

•  Volba různých pracovních ploch  
(ušlechtilá ocel, dřevo, nebo pogumovaný povrch)

•  Přídavné příslušenství, jako např. sklopná boční  
odkládací plocha, držák plechovek atd….

Sestava individuálního obsazení nářadím

•   Výběr nářadí z rozsáhlého sortimentu firmy Bahco

•   Je možné zohlednění již existujícího nářadí

•   Individuální uspořádání nářadí v každé zásuvce

Možnosti použití řešení uložení  
nářadí firmy Bahco na YouTube

Video k použití BETMS 
na YouTube

LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ

Personalizace nářadí

•   Laserové gravírování

•   Na míru zhotovené vložky 
pro nářadí

•   Popis vložek pro nářadí  
a dílenských vozíků

Individuální konfigurace 
vložek pro nářadí

•   Velikosti

•   Výřezy a vybrání

•   Uspořádání

•   Barvy

Konfigurační software
Bahco Ergo Tool Management System BETMS

PUSH  
SYSTEM
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Systémy pro ukládání 

•  Variabilní pracovní plochy: Nerezová ocel, 
pryž, masivní vrstvené dřevo

•  Uzavírací systém Lock & Go zabraňuje  
nechtěnému otevření zásuvek při pohybu 
vozíku

•  2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou
•  Úplně otevíratelné zásuvky s kolejničkami 

uloženými v kuličkových ložiskách
•  Skříň s dvojitou stěnou. Zásuvky a vodicí  

kolejničky dokonale fungují i v případě  
poškození skříně.

•  Statická nosnost: 900–1 000 kg
•  Rozsáhlé příslušenství

Flexibilní sortiment dílenských vozíků

Rozsáhlý sortiment vysoce kvalitních dílen-
ských vozíků Bahco je optimálně nastavený 
na každodenní požadavky profesionálních 
uživatelů. Na skladě jsou standardně k  
dispozici mnohé dílenské vozíky v různých 
barvách a variacích zásuvek.

Řada 1475K
Standardní barvy

Řada 1470K
Standardní barvy

Kufry na nářadí:
•  Stabilní kufry na nářadí z polypropylenu
•  S teleskopickým držadlem a kolečky
•  Odolné vůči výkyvům teploty,  

znečištění a vodě
•  Ventil na vyrovnání tlaku
•  Uzamykatelné, stohovatelné  

a s identifikační etiketou
Kovové boxy na nářadí:
•  Žebrovaná hliníková deska pro bezpečné 

stoupnutí a zesílení víka
•  Zásuvky s plnovýsuvem
•  Boční držadla a držadlo na víku pro 

bezpečnou přepravu
•  Držáky nářadí ve víku poskytují dodatečný 

úložný prostor

Dílenské vozíky Kufry a boxy  
na nářadí

Sortiment nářadí pro  
mobilní pracovní nasazení

S kufry a boxy na nářadí od firmy Bahco 
máte  v každé situaci nejdůležitější nářadí 
vždy po ruce.

Buď si můžete vybrat z našich osvědčených 
sestav, nebo si můžete s naší pomocí vytvořit 
sestavu nářadí odpovídající Vašim potřebám. 
Také zde budete mít prospěch z našich na 
míru zhotovených modulů na nářadí:  
Na první pohled poznáte, kam které nářadí 
patří a zda nějaké chybí, což je velká výhoda 
v případech mobilních pracovních nasazení, 
kdy nemůžete sáhnout po náhradním nářadí.
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FLEXIBILNÍ  
TVARY

kg

NOSNÉ DNO VÝBĚR BAREV

FLEXIBILNÍ USPOŘÁDÁNÍ

PUSH SYSTEM

Moduly na nářadíNářadí
Individualizace sortimentu 

Sestavení individuálních 
modulů na nářadí

•   Flexibilní uspořádání nářadí v modulu

•   Push System: zjednodušené odebrání 
nářadí díky tvaru výseků

•   Volba barev vložek na nářadí

•   Každé nářadí má své místo:  
rychlá identifikace chybějícího nářadí  
díky dvoubarevným modulům

•   Zohlednění speciálních zákaznických 
řešení

Volba osvědčeného  
standardního sortimentu

•   Vyberte si z našich osvědčených 
standardních sestav

•   K dispozici jak pro dílenské vozíky,  
tak pro mobilní pracovní nasazení

Vysoce kvalitní ruční nářadí

Díky rozsáhlému sortimentu s více než 15 000 výrobky, 11 evropským 
výrobním závodům a více než 150-letým zkušenostem z vývoje a výro-
by ručního nářadí je firma Bahco ideálním partnerem pro individuální 
řešení problematiky nářadí.

•   Rozsáhlý sortiment s více než 15 000 položkami

•   Více než 500 položek ergonomického ručního nářadí

•   Více než 150 let zkušeností z výroby ručního nářadí

Efektivita a bezpečnost díky  
ergonomickému ručnímu nářadí

Ergonomické ruční nářadí skýtá uživateli vysokou míru kontroly,  
komfortu a přesnosti.

Veškeré nářadí Bahco, na němž je logo ERGO™, bylo vyvinuto,  
vyzkoušeno a vyrobeno podle našeho vědeckého vývojového  
programu ERGO™.
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Kontrola nářadí + bezpečnost
Personalizace

Popis nářadí a modulů

Efektivní použití a maximální spolehlivost jsou dnes v mnoha technic-
kých oblastech naprosto nezbytné. Například v letecké dopravě –  
při stále kratších dobách na zemi musejí být bezpečnostní kontroly  
a údržbářské práce přesně organizované, aby byl zaručen bezpro-
blémový a bezchybný servis.

Aby měl každý technik svoje nářadí kdykoli připravené k použití, 
nabízíme možnost personalizace nářadí a modulů laserovým  
gravírováním. Navíc to pomáhá zabraňovat záměnám nebo  
krádežím označeného nářadí.

•   Gravírování loga

•   Libovolné kódování z číslic/písmen

•   Popis velikostí nářadí v modulu 

•   Ochrana proti krádeži díky každodenní kontrole 

•   Vyloučení záměn na velkých staveništích

•   Úspora času u popsaných modulů díky snazšímu  
nalezení/roztřídění 

•   Úspora nákladů díky minimalizaci nekompletnosti nářadí

Kontrola nářadí

•   Kontrola úplnosti nářadí v dílenských vozících pro citlivé oblasti 
použití, např. pro leteckou dopravu, strojírenství, laboratorní 
přístrojovou techniku a potravinářský průmysl

•   Jednoduché doobjednání nářadí prostřednictvím volitelného 
sladění se zákazníkovými systémy hospodaření se zbožím

•   Libovolně uložitelné informace pro individuální koncepce  
přiřazení (přiřazení osobám, dílenským vozíkům nebo okruhu 
pracovních činností) 
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Dáváme profesionálům, co potřebují.

Obchodní společnosti:
 [Czech republic] s.r.o.
Tel.: +420 537 022 520
info.cz@snaeurope.com

 [Slovakia] s.r.o.
Tel.: +421 259 396 124
info.sk@snaeurope.com
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