Sladdlös MULTI VOLT
Armeringsklipp & -bockmaskin

VB3616DA

NYHET

Sladdlös klippning och
bockning.
Välkomna branschens första sladdlösa klipp- och
bockmaskin. Portabel och lätt. Smarta funktioner.
Enastående kapacitet.

Multifunktionell, effektiv och portabel
Multifunktionell och effektiv
- Både klipper och bockar.
- Klipper upp till 2 och bockar upp till 3 armeringsjärn /operation.
- 170 klippningar eller 310 bockningar per laddning (BSL36A18-batteri).

Utrustad med smarta funktioner
- Vinkeljusteringsvred – möjligt att ställa in bockvinkel upp till 180°.
- Variabel brytare – möjliggör finjustering av bockvinkel.
- Utbytbart centrumdorn för bockning med olika radier.
- Funktion för manuell återgång.

Sladdlös och lätt
- Lättviktare, vilket betyder enkel att transportera.
- Första sladdlösa klipp- och bockmaskinen på marknaden.
Dessutom är VB3616DA uttrustad med MULTI VOLT batteriteknik och motor med Brushless-teknologi.
Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbladdare, förvaringsväska med
hjul samt dorn Ø62 mm.

Specifikationer
Klippning

Bockning

Klippkapacitet

2 (10 mm) / 1 (12 mm) / 1 (16 mm)

Bockkapacitet

3 (10 mm) / 2 (12 mm) / 1 (16 mm)

Klippkapacitet i stål

Ø8-16 mm (KS 500)

Bockkapacitet i stål

Ø8-16 mm (KS 500)

Klipphastighet

2,6 sek (Ø16 mm)

Bockhastighet

3,8 sek (180° Ø16 mm)

Operationer per laddning
(KS500, Ø12 mm)

170 (BSL36A18) / 270 (BSL36B18)

Operationer per laddning
(90°, KS500, Ø12 mm)

310 (BSL36A18) / 520 (BSL36B18)

Dimension på dorn

Ø62 (ingår), Ø38, Ø50 mm (tillbehör)

Allmänt
Modell

VB3616DA

Art. nr.

16010001

Batteri

BSL36A18 (2 st ingår) / BSL36B18

Batterikapacitet

2,5 Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah (BSL36B18)

Motor

36V Brushless

Dimension (L x B x H)

520 x 230 x 241 mm

Vikt

18,9 kg (BSL36A18) / 19,2 kg (BSL36B18)

36V Adapter ET36A
Kör batteridrivet som nätdrivet!
Art nr: 68020454

Nätadapter
för sladdlösa
36V-maskiner!

Följ oss på sociala medier

Hikoki Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
		
HiKOKI Sverige

Missa inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!

Finns även i 36V Tool onlyutförande, art. nr. 16010000,
som levereras med förvaringsväska och dorn men utan
batterier och laddare.

Laddare UC18YTSL

Batteri/laddpaket

Multiportladdare - ladda upp till
4 batterier - samtidigt!

2 st MULTI VOLT-batterier BSL36A18
och snabbladdare UC18YSL3.

Art nr: 68030612

Art nr: 68020011

