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Minidyckertverktyg 18V

Dyckertverktyg 18V

Batteridrivna dyckertverktyg
med suverän komfort!

MINIDYCKERTVERKTYG 18V
NT 1850DBSL
Ett kolborstfritt batteridrivet minidyckertverktyg med suverän
balans. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion.
Hög kapacitet - upp till 1650 minidyckert per laddning med
3,0Ah batteri. Full kompabilitet med Hitachi 18V slidebatterier.
Spikdimension 1,25 x 1,0 mm, längd 16 - 50 mm.
Vikt 3,3 med 3,0Ah batteri.
Levereras som “Tool only”, utan batterier, laddare och
förvaringsväska.
Finns även modell med 3,0Ah batterier, snabbladdare och
stapelbar förvaringsväska.

NYHETER

Unikt drivsystem med
komprimerad luft vilket
innebär mycket låga
driftkostnader.

Komprimerad luft
- ingen gas!
Bälteskrok

LED-ljus

Välbalanserade och kraftfulla med övelägsen
komfort och batteridrift som inte kräver schematiskt rengöring. Full kompabilitet med Hitachis 18V
system. Mycket tystgående och med låg rekyl. Slagmekanism drivs av komprimerad luft - ingen gas.
Kolborstfri motor ger längre livslängd och högre
kapacitet per laddning. Perfekt balans och Hitachis
välkända grepp för bästa ergonomi.

Den kolborstfria motorns fördelar
En kolborstfri motor har hög slitstyrka och lång livslängd.
Den är underhållsfri och kräver ingen service då slitdetaljer som
kolborstar och rotor saknas. Motorns mindre storlek gör också
verktyget mer kompakt med lägre vikt.
En kolborstfri motor ger maskinen mer effekt,
och längre körtid mellan laddningarna

Hitachis välkända grepp
- den suveräna komforten får
du på köpet!

DYCKERTVERKTYG 18V
NT 1865DBSL
Ett kolborstfritt batteridrivet dyckertverktyg med suverän balans. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet - upp till 1500 dyckert per laddning med 3,0Ah batteri.
Full kompabilitet med Hitachi 18V slidebatterier.
Spikdimension 1,60 x 1,40 mm, längd 25 - 65 mm.
Vikt 3,4 med 3,0Ah batteri.
Levereras som “Tool only”, utan batterier, laddare och
förvaringsväska.
Finns även modell med 3,0Ah batterier, snabbladdare och
stapelbar förvaringsväska.

Tryggt köp!
3 års garanti på Hitachi batteri- och
eldrivna verktyg, batterier och laddare
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