
Blandemaskin 
UM36DA

Klassens høyeste miksehastighet

To hastighetsnivåer for varierte oppgaver

Høyeffektiv børsteløs motor

Utstyrt med støvbeskyttende deksler

Perfekt miks  
av kraft og 
utholdenhet.

Opplev kraften og hastigheten  
til vår nye MULTI VOLT 36V 
blandemaskin UM36DA.

NYHET



Gripevennlig og 
justérbart sidehåndtak

Låsebryter for 
kontinuerlig arbeid

Standard miksevisp for 
både tyntflytende- og 
tyktflytende blandinger

Spesifikasjoner
Maks blandevisp diameter 200 mm
Spindelgjende M14
Motortype Vifteavkjølt børsteløs motor
Bryter Låsbar bryter på/av
No-load speed Høy 0 - 1,200 min.
 Lav 0 - 500 min.
Batteritype2 MULTI VOLT batteri
Dimensjoner (L x H) 929 x 224 x 109 mm
Vekt 4.4 - 4.7 kg

1 Standard tilbehør kan vareiere if land/område 2 Eksisterende batterier (BSL3660/3620/3626, BSL18xx series, etc.) kan ikke brukes med denne maskinen. 3 Vekt ihht EPTA-Procedure 01/2014.

Optimalisert
fra øverst til 
nederst.
Sjekk ut alle de nye egenskapene  
til denne 36V blandemaskinen.

Vår nye 36V batteridrevne blandemaskin 
UM36DA har den høyeste blandehastigheten 
i klassen, takket være en høyeffektiv 
børsteløs motor i kombinasjon med kraftig 
MULTI VOLT batteriteknologi. Maskinen 
leverer en kraft som tilsvarer, eller til og med 
høyere, enn ledningsmodeller. Maskinen 
er utstyrt med justerbart sidehåndtak og 
fire forskjellige støvbeskyttende deksler. 
I tillegg har den en smart låsebryter på/
av for konstant hastighet. Miksevispen 
er godt egnet for et bred variasjon av 
blandingsmasser/oppgaver.

Maskinkropp, 
batteri, og brytere 
beskyttet mot støv 
og sprut/søl.

Komplett V. 68011091 N. 56606813 
Leveres med 1 stk 2,5 Ah MULTI VOLT- batteri (BSL36A18),  
hurtiglader med kjølevifte (UC18YSL3), maskinvisp 150mm,  
sidehåndtak og nøkler.

Tool Only - uten batterier/lader 
V. 68011090 N. 56606805

Blandemaskin 
UM36DA



Blandemaskinen har en standard visp og to 
hastighetsnivåer som gjør det mulig å bearbeide 
et bredt spekter av blandinger som f.eks maling, 
sement og mørtel. Lavt hastighetsnivå er best 
egnet for materialer med høy viskositet, og 
høyere hastighet er dermed perfekt for blanding 
av masser med lav viskositet.

Blanding av alle  
typer masser.

Lavt hastighetsnivå/innstilling gir  
hastighet inntil 500 RPM for miksing av 
mørtel og andre tyktflytende masser 
(høy viskositet).

Høy hastighetsnivå/innstilling gir 
hastighet opp til 1,200 RPM, for blanding  
av maling og andre tyntflytende masser  
(lav viskositet).

Takket være den kraftige 36V MULTI VOLT 
batteriteknologien og den høyeffektive børsteløse 
motoren, kan denne nye blandemaskinen levere konstant 
høy hastighet, selv under stor belastning.  
Som vist av grafen under, er hastigheten høyere i 
begge hastighetsnivåer sammenlignet med tilsvarende 
ledningsmodeller, og ca 1.2 ganger mer effektiv 
sammenlignet med den elektriske blandemaskinen UM22.

Raskere og mer brukervennlige enn 
maskiner med ledning (elektrisk)

*Materiale: Mørtel under skyvebelastning på 30N (3.0 kgf kraft).

Sammenligning av hastighet*.
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Holder rotasjonshastigheten oppe,
selv under stor belastning.

Blandemaskinen er utstyrt med et hastighetsgir  
som gjør at du enkelt kan bytte mellom lav- og høy 
hastighetsmodus. Tilpass hastigheten avhengig av 
massens blandeforhold og viskositet. Under de to 
bildene på høyre side kan du se maks hastighetsnivå 
for rotasjoner pr. minutt (RPM) for begge 
hastighetsinnstillinger/nivåer.

Enkel kontroll av  
rotasjonshastighet.

UM36DA

Predecessor



Den nyutviklede børsteløse motoren 
eliminerer vekk behovet for vanlige  
karbonbørster og kommutatorer. Dermed 
kan mikseren betjenes ved lav effekt uten 
friksjon og elektrisk tap - og blandevispene 
roterer med konstant og jevn hastighetet. 
Rotasjonshastigheten kontrollerers enkelt 
ved hjelp av en bryter.

Børsteløs motor med
konstant hastighetskontroll.

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel.  66 92 66 00 

hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier

18V 36V

36V    18V

UM36DA 

Kompatibel med  
MULTI VOLT 36V 

batteriplattformen.


