
Inga utsläpp

Låg ljudnivå

Hög kapacitet

Enkelt underhåll

750Wh 36V
Ladda över natten  - jobba hela dagen!



Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

HITACHI 36V LITHIUM-ION

Teknisk specifikation

CG 36DL CG 36DL(L)

Klipp diam. 310 mm 310 mm

Varvtal obel. 5,800-7,000/min. 5,800-7,000/min.

Längd 1,900 mm 1,900 mm

Vikt m/ryggbatteri 4,9 kg 4,7 kg

Vikt m/batteri (2,0Ah) 5,7 kg 5,5 kg 

Levereras med
Trimmerhuvud Tap’n’go med tystgående  
2 mm tråd, sele och skyddsglasögon. 
 

Passande tillbehör

• Trimmertråd, tvinnad 66781041
Formen på den tvinnade tråden ger ett 
lägre ljud och beroende på tjocklek och 
hastighet är ljudreduceringen upp till 
15%. Tvinnad tråd reducerar även  
vibrationer.

• Trimmerhuvud Tap’N’Go 66781303
Halvautomatiskt, slå trimmerhuvudet mot 
marken för trådmatning
109 mm diam., 2 trådar

Grästrimmer CG36DL (L)
med bygelhandtag

Grästrimmer CG36DL
med dubbelhandtag
 
Låga ljud- och vibrationsnivåer
Trimmerhuvud som levereras med  
tystgående 2 mm tråd

Diskmotor – ger lång körtid 
och låga vibrationer

Användningstid CG36DL/CG36DL(L)

Motorbroms

Batteriindikator

Batteridrivna verktyg ökar stadigt på marknaden för park- & trädgårdsverktyg, 
i enlighet med direktiv gällande miljö, emissionskrav och ljudnivåer. 

Redan under 70-talet tillverkade Hitachi de första batteridrivna verktygen, vilka man sedan fortsatt 
utveckla inom både teknik, ergonomi och innovation. 
Med över 30 års erfarenhet av batteriverktyg törs vi därför lova att Hitachi inger trygghet.

Variabel hastighet

BSL3620

5,5 h 
(normal)

2,5 h 
(hög)

BL36200

35 min 
(normal)
15 min 
(hög)
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HITACHI 36V LITHIUM-ION

Häcksax CH36DL
Mycket bra balans, även vid olika vinklar.

Teknisk specifikation

CH 36DL

Svärdlängd 620 mm

Tandavstånd 35 mm (1-3/8”)

Längd 1,050 mm

Vikt m/ryggbatteri 3,2 kg

Vikt m/batteri (2,0Ah) 4,0 kg 

Levereras med
• Svärdskydd

Passande tillbehör
• Skärblad  6697702
• Skärblad 6697701

Dubbelsidiga trippelslipade skär 
ger rena snitt

”Softtouch” handtag ger utmärkt 
grepp och komfort

Bottendel i aluminium för bästa hållbarhet

4-stegs hastighetsreglering

Batteridrift ger fördelaktig driftekonomi  
Förbrukning 1 liter bensin/dag*)  
Payoff 264 dagar

Kostnad 800 arbetsdagar  
Bensin: 27.200 SEK
Batteri: 8.990 SEK

Besparing: 18.210 SEK

Förbrukning 2 liter bensin/dag*) 
Payoff 132 dagar

Kostnad 800 arbetsdagar  
Bensin: 54.400 SEK
Batteri: 8.990 SEK

Besparing: 45.410 SEK

Förbrukning 3 liter bensin/dag*) 
Payoff 88 dagar

Kostnad 800 arbetsdagar  
Bensin: 81.600 SEK
Batteri: 8.990 SEK

Besparing: 72.610 SEK

Användningstid

BSL3620

8 h 
(hög)

BL36200

50 min 
(hög)

*)Beräknat på Aspen2, 34kr/l



Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

HITACHI 36V LITHIUM-ION

Kedjesåg CS36DL

Teknisk specifikation

CS36DL

Svärdlängd 300 mm (12”) 

Kedjehastighet m/s 8,3

Kedjedelning 3/8”

Längd 618 mm

Vikt m/ryggbatteri 3,6 kg

Vikt m/batteri (2,0Ah) 4,4 kg

Mekaniskt kastskydd

LED belysning

”Softtouch” handtag ger utmärkt 
grepp och komfort

Belyst oljetank med enkel 
avläsning av oljenivå

Justerbart oljeflöde

Verktygslös kedjespänning

Teknisk specifikation

RB36DL

Luftflöde m3/h 680/800

Max lufthastighet m/s 45/53 

Varvtal obelastad 0-24,000/min

Längd 948 mm

Vikt m/ryggbatteri 2,8 kg

Vikt m/batteri (2,0Ah) 3,6 kg 

Levereras med
• Oregon 12” kedja och svärd

Passande tillbehör   
Kedja 12” 66781122    
Kedjedelning 9,52 mm(3/8”) LP  
Drivlänks tjocklek 1,3 mm (0,50”)  
Ant.drivlänkar 45

Sågsvärd paket 12” 66781232
Svärdtyp Kedjehjul
Kedjedelning 9,52 mm(3/8”) LP
Drivlänks tjocklek1,3 mm (0,50”)
Ant.drivlänkar 45

Kedjeolja 1 liter, 66714814 
Kedjeolja 5 liter, 66714815
Smörjer och motverkar överhettning  
av sågkedjan.  
Mycket god vidhäftning.

Blåsaggregat RB36DL
Mycket bra balans,  
även vid olika vinklar.

Levereras med
• Blåsmunstycke
Passande tillbehör
• Enkelsele av nylon/plast 

Hitachi Li-ion batterier
• Ett miljövänligare alternativ 
Litium är ingen tungmetall och därmed miljövänligare

• Lever längre 
260% längre livslängd än motsvarande NiMH batterier

Steglös  
elektronisk brytare

Ögla för sele

Kolborstfri motor

Hastighetsreglering i 
4-steg + turboeffekt (4+1)

• Ingen minneseffekt 
Klarar efterladdning / underhållsladdning

• Långtidslagring 
Mindre självurladdning - endast 5% på 40 dagar

Antal kap

BSL3620

1400  
kap

BL36200

140 
kap

Användningstid

BSL3620

80 min 
(hög)

BL36200

8 min 
(hög)



Innovativa lösningar. Gröna verktyg. Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

HITACHI 36V LITHIUM-ION

Kedjesåg CS36DL

36V Batteriryggpack BL36200 
Hög kapacitet - 750Wh / 36V -   
ger upp till 8 timmars driftstid för  
arbete med 21Ah batteri.

Teknisk specifikation

BL36200

Kapacitet 21Ah / 750Wh

Batterityp Li-ion

Volt 36

Laddtid 10 timmar

Laddcykler 800

Mått (L/B/H) 330/250/109 mm 

Vikt u/sele och adapter 5,9 kg

Levereras med
• Vadderat ergonomiskt bärsele
• Laddare UC 36YRSL och batteriadapter Bärhandtag i överkant

USB-uttag 

Slagtålig och hållbar 
plastkåpa

Vadderat 3 p. sele med  
bröstspänne reglerbart i  
höjdled för bästa komfort

Batterikabel kan placeras på  
höger eller vänster sida

Lös kontrollpanel, kan placeras  
i bröst- eller höfthållaren, gör det 
enkelt att kontrollera återstående 
batteritid under användning 

Batterikretssäkring
• Överladdningsskydd 
• Urladdningsskydd 
• Överbelastningsskydd,  
ökar batteriets livslängd väsentligt

BATTERIKRETSSÄKRING
Skyddar battericellerna mot ur-  
och överladdning

INDIVIDUELL CELLÖVER- 
VAKNING
Förhindrar ojämn belastning på  
battericellerna både vid drift och  
under laddning

ÖVERBELASTNINGSSKYDD
Systemet bryter omedelbart ström- 
tillförseln vid antydan till överbe- 
lastning på batteri eller motor

KONSTANT VARVTAL
Upprätthåller max varvtal vid låg 
batterispänning i motsats till  
konventionella NiCd, NiMH samt 
andra Li-ion batterier på marknaden

Skydd i 3 nivåer - finns i alla Hitachis Li-ion batterier

Batteriadapter mellan 
maskin och ryggpack



Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

HITACHI 36V LITHIUM-ION

Teknisk specifikation

UC36YRSL

För voltstyrka 14,4 – 36V 

För cellteknologi Li-ion

För batterifäste Slide

Laddtid - BSL 3620 2,0Ah 60 min. (1 timme)

BSL3626 2,6Ah 80 min. (1,3 timmar)

BL36200 21Ah 600 min. (10 timmar)

Mått (L/B/H) 185/135/77,5 mm

Vikt 0,7 kg

Laddare UC36YRSL

Teknisk specifikation

BSL 3620 BSL 3626

Voltstyrka 36V 36V

För cellteknologi Li-ion Li-ion

Kapacitet 2,0 Ah / 72 Wh 2,6 Ah / 94 Wh

För batterifäste Slide Slide

Laddtid 60 min. (1 timme) 80 min. (1,3 timmar)

Vikt 0,75 kg 1,4 kg

Batteri BSL 3620 / BSL 3626

Amperetimmar är detsamma som driftstid, t.ex. antal kapningar, skruv eller borrhål per laddat batteri.
Med andra ord ”tankvolymen”. Hitachis batterier är kraftfulla, kompatibla, kompakta och klarar många laddningscykler.
Precis som verktygen är även batterierna konstruerade för tuffa tag. Li-ionbatterierna är silikonbelagda och klarar därför 
av dammiga och fuktiga miljöer utan att de påverkas.



Innovativa lösningar. Gröna verktyg. Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

HITACHI 36V LITHIUM-ION

3 års garanti på Hitachibatterier, laddare och maskiner
Den utökade garantin gäller för Hitachis batterier och laddare samt elektriska och batteridrivna verktyg.  
Garantitiden gäller på inköp gjorda från och med 1/12-2012, utan att krånglig registrering krävs.  
Enklare kan det inte bli!

Läs mer om garantier på www.hitach-powertools.se

Batteri BSL 3620 / BSL 3626
Inga utsläpp Låg ljudnivå Hög kapacitet Enkelt underhåll

Batteridrift ger fördelaktig driftekonomi till låg kostnad samt har låga 
ljudnivåer och mindre miljöpåverkan



Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

HITACHI 36V LITHIUM-ION

Tips! Skanna QR-koden med en smartphone så kommer du direkt till Hitachis hemsida! M
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Din Hitachiåterförsäljare:

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION
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98
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00

99

Postoperatör Mailworld  
126 08 Stockholm

Ladda över natten  - jobba hela dagen!


