
Komplett sortiment
på elverktyg.

Borrskruvdragare DS18DBSL

Kraftfull borrskruvdragare med kolborstfri motor för 
mindre slitage och lång livslängd. För träskruv upp till 
8 mm och max moment 70 Nm.

Mycket kompakt för
optimal användning

För träskruv upp till 8 mm

18V - 70 Nm - 180 mm

Kap- och gersåg C8FSHG
230V - 216 mm - 1,100 W
Integrerad LED-spotlight för fri sikt över arbetsytan 
Integrerad laser markerar skärlinjen perfekt | Smart glidskena 
gör att sågen kan placeras intill väggen | Bordet kan förlängas 
både till höger och vänster | Mjukt handtag som dämpar 
vibrationer | Svängplatta höger/vänster 0-48°. 
Med sågklinga 40T, dammpåse, skruvstycke och nyckel.

Justerbart materialanslag med slide-funktion

Bordet kan förlängas både till höger och vänster 

Kompakt och lätt design

Max. kapacitet tvärsnitt vid 90˚ 65 x 280 mm, 54 x 305 mm

Max. kapacitet gersnitt 45˚ L/R 65 x 203 mm, 54 x 210 mm

Batteri/laddpaket 36V

Batteripaket med 2 st MULTI VOLT batterier och laddare. 
”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två 
voltklasser, 36V (2,5Ah) och 18V (5,0Ah) beroende på 
vilken maskin som används.

2 x BSL36A18 + UC18YSL3
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Vinkelslip G18DBBVL
18V - Tool only

Elektronisk varvtalsreglering i 3-steg

Kraftfull integrerat LED ljus

Utrustad med motorbroms

Ergonomiskt gummibelagt grepp

Automatisk hastighetsreglering i förhållande 
till arbetsbelastning. Steglös variabelt varvtal 
i sex steg för materialanpassat arbete och 
snabbt arbetsförlopp.

Mutterdragare WR18DBDL2
18V - 305 Nm - Tool Only
Mycket välbalanserad och kompakt maskinkropp 
med ergonomiskt grepp. IP-56 klassad (skyddad 
mot dammpartiklar och överspolning av vatten)

Fyra inställbara varvtal/slagtal

Åtdragningsmoment 305 Nm

Cirkelsåg C18DBL
18V - 125 mm - Tool only

Power mode / Silent mode

Kompakt och smidig design

Med kolborstfri motor som ger längre driftstid per 
laddning, längre livslängd och minimalt underhåll 
för motorn. Kompakt och smidig design med 
bra balans och ergonomi.

Energibesparande, minskade vibrationer och 
lägre ljudnivå – alltid rätt varvtal. Automatisk 
hastighetsreglering i förhållande till 
arbetsbelastning.

Tigersåg CR18DBL
18V - 125 mm - Tool only
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