
Få jobbet 
gjort 
snabbare.

Batteridriven
Betongvibrator

UV3628DA

Upptäck vår nya 
36V batteridrivna  
betongvibrator.

Hög vibrationshastighet

Upp till 60 min driftstid med BSL36B18

Upp till 40% snabbare än standardmodeller

Ø28 mm flexibel stång

NYHET



1  Existerande batterier (BSL3660/3626X/3626/3625/3620, BSL 18…. och BSL 14…. serierna) kan inte 
användas med detta verktyg. 2 Enligt EPTA-standard 01/2014.

Upptäck vår nya batteridrivna 36V betong-
vibrator! Kombinationen av den Ø28 mm flexibla 
stången och den snabba vibrationshastigheten 
gör att du kan arbeta upp till 40% snabbare 
jämför med standardmodeller (i Power mode). 
Betongvibratorn är försedd med vår starka och 
effektiva kolborstfria motor och drivs av ett 
HiKOKI MULTI VOLT-batteri. Med ett fulladdat 
BSL36B18-batteri kan du arbeta i upp till 60 
minuter utan avbrott. Så att du kan få jobbet 
gjort snabbare! 

Upp till 40%  
snabbare.

Specifikationer
Flexibel stång Diameter 28 mm 
 Längd 824 mm
Typ av motor  Kolborstfri
Vibrationshastighet Normal mode 12.000 /min
 Power mode 15.200 /min
Batteriteknik1  MULTI VOLT
Driftstid med BSL36B18  Upp till 60 min 
Dimensioner (LxH)  1,045 x 224 mm
Vikt2  4.2 kg med BSL36B18

UV3628DA 
36V Batteridriven Betongvibrator 

Den slittåliga kolborstfria motorn eliminerar 
behovet av konventionella kolborstar och  
generatorer. Därmed kan verktyget opereras 
även vid spänningsfall utan friktion minskad 
kraft. Den kolborstfria motorn kontrollerar 
dessutom motorns voltnivå för att minimera 
nedgång av vibrationshastigheten, till och med 
när batteriets voltnivå är reducerad. Detta gör 
att vibrationshastigheten stabil vilket 
garanterar en perfekt finish.

En kraftfull och mycket 
effektiv kolborstfri motor.

Standard accessories
4,0 Ah MULTI VOLT-batteri BSL36B18

Snabbladdare med kylfläkt UC18YSL3 



Designad för 
att göra ditt 
jobb enklare.
Ventilationshål förhindrar förhöjning av motorns temperatur. 
Det finns dock en risk att cement tränger in i maskinkroppen 
genom dessa. För att förhindra att det sker är vår betong-
vibrator försedd med ventilationshål längst in på den U- 
formade kroppen. För att ytterligare förhindra att cement 
tränger in i maskinkroppen, skyddas batteriet och strömbrytare 
av ett skyddshölje. En annan fördel med den U-formade 
maskinkroppen är att verktyget kan hängas på ett stålrör 
när det inte används. Detta sparar plats utan att smutsa ner 
verktyget!

Smart och praktisk design.

Det är kombinationen av betong och armering 
gör en betongkonstruktionen solid. Utöka 
dina MULTI VOLT-konstruktionsverktyg med 
världens första sladdlösa 36V armeringsklipp- 
och bockmaskin. Justera enkelt bockvinkeln 
med stor precision, klipp två armeringsjärn åt 
gången och upplev en maskin med fantastisk 
klipp- och bockkapacitet.

Utöka dina sladdlösa verktyg 
för betongkonstruktion.

Ventilationshål.

Knapp för Normal och Power mode. 

Stänkskydd.

18V 36V

Fördelarna med MULTI VOLT

•  Ett batteri för hela serien av HiKOKI 36V och 
18V-verktyg.

•  Minskade kostnader; från och med nu behöver 
du bara investera i Tool only-verktyg, utan 
batteri.

•  Ett batteri ger all den kraft du behöver, även 

för 36V-verktyg. Alltså inget krångel med två 

18V-batterier!

•  Maximal kraft till den allra sista sekunden. 

•  Lång livslängd.

Batteriplattformen för 
36V och 18V-verktyg.
Kraften hos nätdrivet. Friheten hos batteridrivet.

Batteriets voltnivå ändras automatiskt mellan 36V and 18V

Kompakt och lättvikt

36V  18V



Upptäck våra andra    
36V-verktyg.

CH3656DA 
Häcksax

CR36DA
Tigersåg

CS3630DA
Kedjesåg

G3613DA | G3613DB 
Vinkelslip

G3623DA 
Vinkelslip

WR36DA
WR36DB
Mutter-
dragare

WH36DB
Slagskruv-
dragare

DS36DA
Borrskruv- 
dragare

CD3605DA 
Cirkelsåg för metall  

DV36DA
Slagborrmaskin

C3605DA | C3606DA | C3607DA
Cirkelsågar

DH36DPA | DH36DPB 
DH36DPC | DH36DPD
SDS-plus Kombihammare

DH36DMA
SDS-max Kombihammare

DJ36DA
Sticksåg

DJ36DB
Sticksåg

Developing innovative technologies  
in Japan since 1948.

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78  Sollentuna

Tel 08-598 999 00 
info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

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!
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