
Klipper og bøyer  
uten ledning. 

Batteridrevet MULTI VOLT
Armeringsklipper-/bøyemaskin

VB3616DA

Markedets første batteridrevne klippe-  
og bøyemaskin. Lett & bærbar. Smarte  
funksjoner. Enestående kapasitet.

BY HiKOKI POWER TOOLS 

1000W+

NYHET

www.hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier:



- Både klipper og bøyer.
- Klipper opp til 2 - og bøyer opp til 3 armeringsjern /operasjon.
- 170 klipp eller 310 bøyinger per lading (BSL36A18-batteri).

Multifunksjonell, effektiv og lett å transportere.

Modell VB3616DA

Varenr. / Nobb 16010001 /  56630715

Batteri BSL36A18 (2 stk medfølger) / BSL36B18

Batterikapasitet 2,5 Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah (BSL36B18)

Motor 36V Brushless

Klippekapasitet 2 (10 mm) / 1 (12 mm) / 1 (16 mm)

Klippekapasitet i stål Ø8-16 mm (KS 500)

Klippehastighet 2,6 sek (180° Ø16 mm)

Operasjoner per lading (KS500, Ø12 mm) 170 (BSL36A18) / 270 (BSL36B18)

Bøyekapasitet 3 (10 mm) / 2 (12 mm) / 1 (16 mm)

Bøyekapasitet i stål Ø10-16 mm (KS 500)

Bøyehastighet 3,8 sek (180° Ø16 mm)

Operasjoner per lading (90°, KS500, Ø12 mm) 310 (BSL36A18) / 520 (BSL36B18)

Dimensjon på dorn Ø62 (medfølger), Ø38, Ø50 mm (tilbehør)

Dimensjon (L x B x H) 520 x 230 x 241 mm

Vekt 18,9 kg (BSL36A18) / 19,2 kg (BSL36B18)

Finnes også som 36V Tool Only 

Varenr. 16010000 nobb. 56630700 (uten batterier og lader, men med verktøykoffert og dorn).

- Vinkeljustering – bøyevinkel kan innstilles inntil 180°.
- Variasjonsbryter – muliggjør finjustering av bøyevinkel.
- Utskiftbart sentrumsdorn for bøying med ulike radier.
- Funksjon for manuell retur.

- Lav vekt og verktøykoffert med hjul forenkler transport.
- Første ledningsløse/batteridrevne klippe- og bøyemaskin på markedet.

VB3616DA er utstyrt med MULTI VOLT batteriteknologi og har en kraftig og vedlikeholdfri børsteløs motor. 
Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, oppbevaringskoffert 
med hjul samt dorn Ø62 mm. 

36V ADAPTER ET36A
Koble til strøm og spar batteriene 
når du måtte ønske det!

Varenr. 68020454 

Nobb. 54511921

MULTIPORTLADER UC18YTSL
Lad opp til 4 batterier - samtidig!  
2 usb-utganger for dine digitale enheter.

Varenr. 68030612 

Nobb. 54511584

BATTERI-/LADEPAKKE
2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18 
og hurtiglader UC18YSL3.

Varenr. 68020011 

Nobb. 54337984

Strømadapter 
for 36V batteri-

verktøy!

SPESIFIKASJONER

 Lettvekter uten ledning

Utstyrt med smarte funksjoner

Multifunksjonell og effektiv
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Verktøy- 
koffert med hjul 

for enkel  
transport


