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FESTOOL HKC 55 EB Cirkelsåg batteridriven

FESTOOL SYSLITE DUO Arbetsbelysning

HTC DURATIQ TS Golvslip slipbredd 515 mm

HILTI PM 30 MG Kombilaser, Grön

HILTI SIW 9-A22 Mutterdragare 22V, 3/4 875 Nm

HILTI SR 2-A12 Tigersåg batteri, 12V

• Borstfri EC-TEC-motor i
kombination med litiumjonbatterier för maximal sågeffekt.
• Med hjälp av kap- och gerskenan
FSK kapar du snabbt, mobilt och
vinkelexakt.
• Säker och bekväm hantering tack
vare sågdjupsinställning med
sänkfunktion, fjärrkontroll för pendelhuven samt klyvkniv.
• Vinkelinställning med snabb fastspänning från 0 till 50°.

• En kompakt, multifunktionell
golvslipmaskin.
• Slipbredden på 515 mm lämpar
sig bäst för små och medelstora ytor.
• En frekvensstyrd golvslip, intuitivs
display med många funktioner.
• Mist cooler system som sprayar
en fin vattendimma på golvet för
effektivare slipning.

• Robust metallhölje för växellåda
för krävande arbetsförhållanden.
• Fyrkantig 3/4" drivenhet av
höghållfast stål med genomgående
hål för hållfasthet och lång livslängd.
• Den hållbara och användarvänliga E-fjädern
gör det möjligt att montera slaghylsor i ett steg.
• Låga vibrationsvärden tack vare
dubbelslagväxellåda möjliggör långa
perioder av produktivt arbete.

• Säker att hantera: beröringsytorna
värms upp till maximalt 90 °C.
• Den kan stå på golvet eller andra ytor,
monteras på Festools stativ eller hängas
upp i kroken på baksidan.
• Lätt att montera, extremt robust, står
mycket säkert.
• Enastående LED-placering för 180°
spridningsvinkel och homogen belysning.

• Vertikal inriktning av rör och kablar.
• Det mest kompakta verktyget för
exakt och snabb 360° linjering,
avvägning och vinkelpositionering.
• Uppladdningsbart B12
litiumjonbatteri möjliggör upp till 1,5
dagar av kontinuerligt layoutarbete.
• Varningar för nivåfel och låg
batterinivå förhindrar misstag och
oväntade driftstopp.

• Lätt, mobil och extra kompakt design för arbete ovanför
huvudet och/eller på svåråtkomliga platser.
• Borstlös motor – håller upp till tre gånger med
kapprestanda som hos ett nätanslutet verktyg.
• Inbyggd LED-belysning för skuggfri
belysning av kapområdet.
• Kompatibel med alla Hiltis
12 V litiumjonbatterier.

HILTI TE500 A36 Bilningshammare, batteri 36V
• Hög prestanda –
tillräckligt kraftfull
för många slags
uppbrytningsarbeten.
• Tillräcklig batteriladdning
för de flesta mejslingsarbeten.
• Aktiv vibrationsdämpning (AVR)
ger mycket bekvämare användning
och bidrar till ökad produktivitet.
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