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DEWALT Kapmaskin batteridriven 230 mm

HILTI Batteridriven kombihammare TE 60-A36

MAKITA Högtryckspistol AN711 HP 75 mm

STIHL Motorsåg bensin MS 261 C-M

HUSQVARNA Golvslip PG 450

STIHL Motorkap med klingbroms TS 440

HILTI Mutterdragare SIW 6 AT

STIHL Motorsåg MSA 200 CBQ

Låg vikt, låga vibrationer
och låg bullernivå.
Klingbroms med elmotor.
Inga avgaser och väldigt
ergonomisk
Snabb avverkning.
Kolborstfri motor för bättre hållbarhet.
Kompatibel med vattentank för dammfri kapning.

Mindre verktyg, kompakt storlek
och lägre vikt.
High pressurelösning erbjuder
längre tryckluftsslangar än normalt,
fast med samma prestanda.
Ett verktyg av hög kvalitet som kan
läsa de tuffaste arbetsuppgifterna.

Maskinen är lätt och får plats i
alla bilar tack vare den kompakta
designen och hopfällbara ramen.
Hastigheten är fix och det krävs
inga inställningar.
Maskinen har en användarvänlig
logisk kontrollpanel med
överbelastningsskydd.
Effektiv dammhantering.

Högeffektiv borstlös motor innebär
att verktyget håller längre och kan
utföra mer arbete per laddning.
Kompakt design för begränsade
utrymmen.
Tre växlar och elektronisk
varvtalsreglering gör det enkelt
att växla mellan olika hastigheter
och moment.
Fyra ljusstarka lysdioder runt
chucken ger direkt belysning
av arbetsytan.

Med dammsugarenhet
DRS-Y (tillval) insamlas upp
till 95 % av dammet.
Aktiv momentkontroll (ATC)
förhindrar att verktyget roterar
okontrollerat om borret fastnar,
vilket begränsar en vanlig säkerhetsrisk.
Aktiv vibrationsdämpning (AVR) ger bekväm
användning och bidrar till att öka den dagliga
produktiviteten.

Lätt, stark och enkel proffsmotorsåg med M-Tronic.
Specialkonstruerad cylinder, smalare kopplingskåpa och
konsekvent lätt materialval har gett en mycket lätt maskin
med ett näst intill optimalt vikt-/effektförhållande
Enkel att hantera och väldigt följsam
och smidig vid kvistning
Perfekt till det mesta som tex gallring,
fällning och kvistning.

QuickStop kapskivsbroms för
350mm diamantklinga
Enklare arbete vid rörkapning
eftersom skyddet går att öppna
långt bak vid rörkapning, hörs,
väggkapning cc.
Avvibrationssystem
Elastostart, specialhantag tar med hjälp av fjädersystemet
upp och dämpar krafttopparna
STIHL elektronisk vattenstyrning

• Ett riktigt kraftpaket med förstklassig skäreffekt i STIHLs
sortiment med batterisågar i PRO-serien.
Utrustad med 1/4" PM3 sågkedjan med låga vibrationer
och kasttendens, som är specialutvecklad för lätta
motorsågar.
Svärdet på 30 cm klarar utan
problem grenar och mindre
trädstammar på
en diameter upp
till 20 cm.
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