
VINKELSLIPER 36V (MULTI VOLT)
G3613DA (2 BATT + HSC)

Varenr: 68016024 / NOBB-nr: 54071284 / GTIN-nr.: 4966376314997

EGENSKAPER

• Kompakt, velbalansert og lett
• Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
• Ergonomisk gummibelagt grep (grepsomkrets kun 152 mm)
• Økt sikkerhet med motorbrems (effektivt bremsesystem stopper bladrotasjon på
mindre enn 3 sekunder).
• Behagelig og sikker i bruk med mykstart
• Kick-back sikkerthetsfunksjon
• Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning. Gir redusert
støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer batterikapasitet.
• Spindellås for enkelt skivebytte
• Justerbart skivedeksel
• Trinnløs variabel hastighet i 6 trinn for materialtilpasset arbeid og raskt
arbeidsforløp
• Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping
• Sideplassert skyvebryter
• Mulighet for bruk av sidehåndtak i to ulike posisjoner
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning
• For både høyre- og venstrehendte brukere
• Meget vedlikeholdsvennlig med utskiftbart mikrofilter

LEVERES MED

Leveres med 2 stk. 2,5Ah Multi Volt batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse
(HSC2)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri / lader BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste Slide
Skivediameter 125 mm
Hulldiameter 22,2 mm
Spindelgjenge M14 x 2
Hastighet ubelastet 3.000 - 9.500/min., 5.500/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 5,9
Dimensjon (L x H) 358 x 126 mm
Vekt inkl. batteri 2,8 kg

BRUKSOMRÅDE

• Kapping, skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer
• Fjerning av støp og fug etc.
• Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

TILLEGGSINFORMASJON

SAMME KOMPAKTE STØRRELSE - BETYDELIG MER KRAFT. Det unike med Multi
Volt batteriet er at man nå får 36V i samme kompakte størrelse som 18V batteriet,
takket være ny og revolusjonerende celleteknologi. Det betyr i praksis at du får svært
kraftige maskiner, i like lett og kompakt maskinkropp som 18V maskiner. Dette ivaretar
suveren ergonomi, noe som er spesielt viktig for deg som setter store krav til effekt og
ytelse.

TRÅDLØS HVERDAG
36V batterisystemet utfordrer de elektriske kraftmaskinenes kraft og effektivitet - og du
kan nå se frem imot en ”trådløs” hverdag.

KOMPATIBELT MED 18V
Om du har Hitachi 18V slide batterimaskiner fra før, kan du fint beholde disse da det
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nye Multi Volt-systemet er kompatibelt med 18V. Genialt ikke sant!?
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