
Indywidualny asortyment narzędzi 
i systemy przechowywania

Elastyczne rozwiązania  
narzędziowe



Bahco, lider innowacji w branży narzędziowej,  
oferuje po raz pierwszy bezpłatne oprogramowanie, 
za pomocą którego klienci mogą optymalnie zapla-
nować konfigurację swojego wózka warsztatowego, 
wkładek i wyposażenia w narzędzia, a tym samym 
optymalnie dopasować je do indywidualnych życzeń  
i wymagań.

Niezależnie od tego, czy istotne jest indywidualne  
zestawienie narzędzi, czy też dopasowanie, kolorystyka 
i oznaczenia wkładek oraz wózków narzędziowych.

Oprócz korzyści ekonomicznych, związanych z  
możliwym zmniejszeniem asortymentu poprzez do-
pasowanie do indywidualnych potrzeb zastosowania, 
Bahco ToolSolutions ma wiele dodatkowych zalet, 
istotnych nie tylko w ściśle technicznych obszarach 
zastosowań. Personalizacja narzędzi dzięki napisom 
grawerowanym laserem, dopasowana do Państwa 
specyficznej koncepcji organizacyjnej, zapewnia  
długookresowe korzyści w zakresie logistyki i  
bezpieczeństwa technicznego. Rozwiązania  
narzędziowe Bahco: wydajność w każdym calu.

Szeroki asortyment, obejmują 
cy ponad 15 000 artykułów

Ponad 500 ergonomicznych  
narzędzi ręcznych

Szeroki wybór sprawdzonych 
produktów standardowych

Rozwój indywidualnych produk-
tów i wózków warsztatowych
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Bezkompromisowe dopasowanie wózków warsztatowych  
i asortymentu narzędzi do wymagań użytkowników: aby  
urzeczywistnić tę wizję, firma Bahco opracowała oprogramowanie 
BETMS, dzięki któremu użytkownik może samodzielnie
stworzyć swoje optymalne, zindywidualizowane rozwiązanie,  
bazując na szerokim asortymencie narzędzi i wózków warsztatowych.

Państwa korzyści

•   W Państwa asortymencie znajdują się tylko narzędzia 
rzeczywiście wykorzystywane, co zapewnia szybszy do  
nich dostęp

•   Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu nieużywanych 
narzędzi czy rozmiarów narzędzi, jakie występują w popularnych 
produktach standardowych

•   Większe bezpieczeństwo / zapobieganie kradzieży dzięki 
oznaczeniu laserowemu

•   Zgodność z korporacyjną wizualizacją firmy lub indywidualizacja 
wyglądu dzięki zróżnicowanej możliwości zestawień 
kolorystycznych wózków warsztatowych

Koncepcja wózka warsztatowego

•  Rama w różnych rozmiarach i kolorach

•  Dowolne łączenie kolorów szuflad i ramy

•  Szuflady o różnych pojemnościach

•  Wybór różnych powierzchni roboczych (stal nierdzewna, 
drewno lub powierzchnia gumowana)

•  Osprzęt dodatkowy, np. składane schowki boczne, 
 uchwyt na puszki itp.

Dobranie indywidualnego  
wyposażenia w narzędzia

•  Wybór narzędzi z obszernego asortymentu Bahco

•  Możliwość uwzględnienia już posiadanych narzędzi

•  Indywidualne rozmieszczenie narzędzi w każdej szufladzie

Możliwości zastosowania rozwiązań 
warsztatowych Bahco na YouTube

Film na temat zastosowania 
BETMS na YouTube

Personalizacja  
narzędzi

•  Napisy grawerowane 
laserowo

•  Produkowane na miarę 
wkładki narzędziowe

•  Oznakowanie wkładek i 
wózków warsztatowych

Indywidualna koncepcja 
wkładek narzędziowych

•   Rozmiary

•  Otwory

•  Rozmieszczenie

•  Kolory

Oprogramowanie konfiguracyjne
Bahco Ergo Tool Management System (BETMS)
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NAPISY GRAWEROWANE LASEROWO

Oprogramowanie konfiguracyjne
Bahco Ergo Tool Management System (BETMS)

SYSTEM 
TYPU PUSH
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Systemy przechowywania 

•  Różne powierzchnie robocze: stal nierdzewna, 
guma, lite drewno

•  System zamykania Lock & Go zapobiega 
niezamierzonemu otwieraniu szuflad podczas 
poruszania wózkiem

•  2 stałe kółka i 2 kółka obrotowe z hamulcem
•  Całkowicie wysuwane szuflady na prowadni-

cach szynowych, wyposażonych w łożyska 
kulkowe

•  Obudowa o podwójnych ściankach. Szuflady 
i prowadnice szynowe działają perfekcyjnie 
nawet po uszkodzeniu obudowy

• Nośność statyczna: 900 – 1000 kg
• Bogata oferta akcesoriów

Elastyczny asortyment wózków  
warsztatowych

Obszerny asortyment wysokiej jakości  
wózków warsztatowych Bahco jest optymalnie  
ukierunkowany na codzienne potrzeby  
profesjonalnych użytkowników.  
Szeroki wybór wózków warsztatowych  
w różnych kolorach i z różnymi wersjami  
szuflad jest dostępny standardowo „od ręki”.

Seria 1475K
Kolory standardowe

Seria 1470K
Kolory standardowe

Wózki warsztatowe

6



Walizka narzędziowa:
•  Stabilne walizki narzędziowe z polipropylenu
•  Z uchwytem teleskopowym i kółkami
•  Odporne na wahania temperatur, brud i wodę
•  Zawór do wyrównania ciśnienia powietrza
•  Zamykane, z możliwością ustawiania 

jedna na drugą, wyposażone w etykietę z 
oznakowaniem

Metalowe skrzynki narzędziowe:
•   Ryflowana płyta aluminiowa, zapewniająca 

bezpieczny chwyt i wzmocnienie pokrywy
•  Całkowicie wysuwane szuflady
•  Boczne uchwyty i uchwyt pokrywy 

zapewniające bezpieczny transport
• Mocowania narzędzi w pokrywie zapewniające  
 dodatkowy schowek

Walizki i skrzynki 
narzędziowe

Asortyment narzędzi do  
mobilnego zastosowania

Dzięki walizkom i skrzynkom narzędziowym 
Bahco najważniejsze narzędzia są zawsze pod 
ręką, niezależnie od sytuacji.

Wybór sięga od naszych sprawdzonych  
produktów standardowych aż pod asortyment 
zestawiony w sposób precyzyjnie dopasowany  
do Państwa potrzeb. I tutaj dużą zaletą jest 
zastosowanie dopasowanych rozmiarem 
wkładek narzędziowych.

Na pierwszy rzut oka można rozpoznać, gdzie 
jest miejsce danego narzędzie i czy niczego 
nie brakuje – to ważna zaleta przy mobilnych 
zastosowaniach, kiedy nie ma możliwości 
zastosowania narzędzi zapasowych.
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Narzędzia
Indywidualizacja asortymentu

Wysokiej jakości narzędzia ręczne

Obszerny asortyment zawierający ponad 15000 produktów, 11  
zakładów produkcyjnych w Europie oraz ponad 150 lat doświadczeń 
w rozwoju i produkcji narzędzi ręcznych sprawia, że firma Bahco jest 
idealnym partnerem dla tych, którzy cenią indywidualne rozwiązania 
narzędziowe.

•   Szeroki asortyment, obejmujący ponad 15 000 artykułów

•  Ponad 500 ergonomicznych narzędzi ręcznych

•  Ponad 150 -letnie doświadczenie w produkcji narzędzi ręcznych

Wydajność i bezpieczeństwo dzięki  
ergonomicznym narzędziom ręcznym

Ergonomiczne narzędzia ręczne zapewniają użytkownikom wysoki 
poziom kontroli, komfortu i precyzji.

Wszystkie narzędzia Bahco oznaczone logo ERGO™ zostały  
skonstruowane, sprawdzone i wyprodukowane zgodnie z naszym 
naukowym programem rozwojowym ERGO™.
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DOWOLNE ROZMIESZCZENIE

SYSTEM  
TYPU PUSH

Wkładki narzędziowe

Dobranie indywidualnych  
wkładek narzędziowych

•   Dowolne rozmieszczenie narzędzi we 
wkładkach narzędziowych

•   System Push: uproszczone wyjmowanie 
narzędzi dzięki zagłębieniom

•   Wybór kolorystyczny wkładek 
narzędziowych

•   Każde narzędzie ma swoje własne miejsce: 
szybka identyfikacja brakującego narzędzia 
dzięki wkładkom dwukolorowym

•   Uwzględnienie specyficznych dla klienta 
rozwiązań specjalnych

Wybór sprawdzonego  
asortymentu standardowego

•    Wybór spośród naszego sprawdzonego 
asortymentu standardowego

•   Dostępne zarówno do wózków 
warsztatowych, jak i do zastosowań 
mobilnych
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Kontrola narzędzi + bezpieczeństwo
Personalizacja

Oznakowanie narzędzi i wkładek

Skuteczne zastosowanie i maksymalna niezawodność to w  
dzisiejszych czasach absolutna konieczność w wielu obszarach  
technicznych. Przykładowo w komunikacji lotniczej – przy coraz 
krótszych postojach samolotu na lotnisku, wymagana jest precyzyjna 
organizacja kontroli bezpieczeństwa i prac konserwacyjnych w celu 
zapewnienia płynnego i bezawaryjnego działania.

Aby każdy technik miał swoje wyposażenie zawsze gotowe do pracy,  
oferujemy możliwość oznakowania narzędzi i wkładek napisami 
wygrawerowanymi laserowo. Takie rozwiązanie zapobiega ponadto 
pomyłkom lub kradzieży części wyposażenia.

•   Wygrawerowane logo

•   Dowolny kod cyfrowo-literowy

•   Oznakowanie wielkości narzędzi na przegródkach wkładek

•   Ochrona przed kradzieżą dzięki kontroli przyporządkowania

•   Wykluczenie zamiany narzędzi na dużych budowach

•   Oszczędność czasu dzięki łatwiejszemu dostępowi / brak 
konieczności sortowania w przypadku opisanych wkładek

•   Oszczędność kosztów dzięki redukcji braków w narzędziach
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Kontrola narzędzi + bezpieczeństwo Finansowanie

Kontrola narzędzi

•   Kontrola pod kątem kompletności narzędzi w wózkach 
warsztatowych, stosowanych w newralgicznych obszarach 
zastosowań, np. komunikacja lotnicza, budowa maszyn, technika 
urządzeń laboratoryjnych, przemysł spożywczy

•   Łatwe uzupełniające zamawianie narzędzi dzięki opcjonalnemu 
dopasowaniu do systemów gospodarki magazynowej klienta

•   Dowolny dobór informacji do indywidualnej koncepcji 
organizacyjnej (osoba, wózek warsztatowy, strefa pracy) 

Finansowanie

•   Proponujemy korzystne możliwości finansowania naszych narzędzi

•   Korzyść wynikająca z większego bezpieczeństwa planowania dzięki 
możliwości skalkulowania małych rat

•   Chętnie udzielimy dalszych informacji na temat naszej koncepcji 
finansowania
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Dajemy profesjonalistom to, co jest im potrzebne.

  -Poland Sp. z o.o.
tel.: 22 / 607 05 10
info.pl@snaeurope.com


