
BAJONETTSAG 36V (MULTI VOLT)
CR36DA

Varenr: 68011018 / NOBB-nr: 55022743 / GTIN-nr.: 4966376324927

EGENSKAPER

• Denne bajonettsagen jobben raskere enn noen andre i markedet takket være
pendelfunksjon, kraftig børsteløs motor og høy kuttehastighet.
• Mer enn dobbelt så rask som både dagens batteri- og ledningsmodell
• Lave vibrasjonsnivåer grunnet dobbelt motvekt
• Enkel og ergonomisk i bruk med lett og smal gummiert motorkropp (Soft-grip
handle)
• 4-trinns elektronisk hastighetsregulering
• Feed-back kontroll
• Stor, praktisk opphengskrok
• Kraftig integrert LED-lys som lyser opp mørke arbeidsområder
• Vendbart blad 180° og verktøyfritt bladbytte
• Verktøyløs justering av sagbladposisjon (sag-fot)
• Batteriindikator med informasjon om batterinivå

LEVERES MED

2 stk. MULTI VOLT Li-ion slide batterier, batterilader, bajonettsagblad og maskinkoffert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri / lader BSL36A18/UC18YSL3
Batterifeste Slide
Ladetid 32 min
Kapasitet i tre/stål 300/19 mm
Kapasitet i stålrør 130 mm
Slagtall ubelastet 0 - 2.500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir) 0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-3.000 /min
Slaglengde 32 mm
Hurtigfeste for blad Ja
Vendbart blad 180°
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 10,7 (front handle) / 13,2 (rear handle)
Lydtrykksnivå dB (A) 82,3
Dimensjon (L x H) 457 x 230 mm
Vekt inkl. batteri 4,6 kg

BRUKSOMRÅDE

• Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium og plast etc.
• Kapping av stålrør og profiler
• Diverse grovarbeider som utskjæring av dører og vinduer

TILLEGGSINFORMASJON

BØRSTELØS MOTOR gir lengre brukstid pr lading, lengre levetid og mindre
vedlikehold. 36V MULTI VOLT batterier for høyere effekt, tilsvarende strømdrevne
verktøy*. Batterier er kompatible med eksisterende HiKOKI 18V-verktøy. Gir
enestående effekt på opptil 1080W. Skifter automatisk mellom 18V 5.0Ah og 36V
2.5Ah, avhengig av verktøyet som brukes. Hurtig lading - bare 32 minutter med
UC18YSL3 lader. 4-trinns batterinivåindikator.
Kompatibel med eksisterende 18V-ladere og den nye UC36YSL.
Kompakt og lett - tilsvarende størrelse og vekt som eksisterende 18V 5Ah og 6Ah
batterier. * når MULTI VOLT batteriet brukes med et 36V-verktøy.
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