
MULTI VOLT 36V 
Gresstrimmere  

CS3630DB / CS3635DB
Kjedesager  

CG36DB / CG36DBL

Perfekt balanse for suveren manøvrering

Lang levetid & brukstid med børsteløs motor 

MULTI VOLT - høy kraft, mindre 
støy, ingen skadelige utslipp.  

Kraft i  
toppklasse.
Ergonomisk

design.
Nye 36V MULTI VOLT  

kjedesager og  
gresstrimmere.

Kraft i  
toppklasse.
Ergonomisk

design.

NYHET



Komfortabel  
med høy  
effektivitet.
Vår nye og lette 36V gresstrimmer brukes med 
kraftfullt MULTI VOLT batteri. Motorens plassering
gir en perfekt balanse som gjør det enkelt å 
manøvrere maskinen med myke svinger.  
Med batteridrift får du et behagelig og  
meget lavt lydnivå. Modellen finnes  
både med loophåndtak (CG36DBL) og  
dobbelthåndtak (sykkelstyre) (CG36DB). 

CG36DBL
310 mm
36V 
4000 - 6500 rpm

120 min.
70 min.
39 min.
Trigger
Sykkelstyre/dobbelt
95/82 dB (A)
3 dB (A)
5,6 m/s2

1,5 m/s2

1803 x 340 x 236 mm
4.9 kg

Spesifikasjoner  CG36DB
Skjærekapasitet  310 mm
Volt  36V 
Hastighet ubelastet  4000 - 6500 rpm
Brukstid under  
belastning2 Eco  120 min.
 Normal  70 min.
 Power  39 min.
Brytertype  Trigger
Håndtak/grep  Sykkelstyre/dobbelt
Lydeffekt/lydnivå  95/82 dB (A)
Unøyaktighet K  3 dB (A)
Vibrationsverdier2  5,6 m/s2

(triax vector sum)  1,5 m/s2

Dimensjoner (L x W x H) 1803 x 623 x 555 mm
Vekt3  5.1 kg

Leveres med
Tap’N’Go trimmerhhode (2 tråder) - beskyttelsesbriller - sele

CG36DB / CS36DBL
Batteridrevet gresstrimmer

1 Med batteri BSL36B18. 2 Vibrasjonsverdi varierer avhengig av applikasjon og materiale.
3 Vekt ihht EPTA- 01/2014

CG36DB med 
sykkelhåndtak



Gjør gresstrimmeren 
komplett med tilbehør 
av høy kvalitet.

Tap'N'Go
trimmerhode

Begge versjoner av den nye gresstrimmeren CG36DB(L) 
er lettere enn tidligere modell. Dessuten driftes begge 
trimmere med MULTI VOLT batteri som gir høyere kraft, 
mindre støy og gir utslippsfritt arbeid. 

Lettere design.  
Mindre slitsomt
å arbeide med.

3 effektnivåer muliggjør en lang 
rekke varierte oppgaver og øker 
effektiviteten

To-trinns bryter på håndtak eller 
stang for ekstra sikkerhet.

Perfekt balansert for  
best mulig komfort.  
Siden motoren nå er plassert bak, er 

begge modeller perfekt balansert for 
best mulig manøvrering og komfort. 

CG36DBL med 
loophåndtak

Opp til 120 
min. brukstid 
pr. lading  

Flere varianter  
tilgjengelig.

Hvilken  
trenger du?



1 Vibrasjonsverdier varierer avhengig av applikasjon og materiale.
2 Vekt ihht EPTA-Procedure 01/2014. 

Du kan enkelt bytte sagkjede uten bruk av 
verktøy. Du bare vrir den store bryteren for å 
fjerne sidedekselet.  
Du strammer også sagkjeden enkelt med 
trinnløst innstillingshjul.  

Enkelt og verktøyfritt 
bytte av sagkjede.

Kraftfull og rask 
saging/kapping.
Vår nye kjedesag CS3630DB med 300 mm
sverdlengde, er utstyrt med "direct drive" system,
børsteløs motor og MULTI VOLT-batteri for best 
mulig effektivitet og resultat. Modellen har den 
beste kappekapasiteten i sin klasse. Den lave vekten 
gjør manøvreringen enkel og somidig. Kjedesagen 
finnes også med 350 mm sverdlengde og  
heter da CD3635DB.

Lav vekt og  
god balanse.

Leveres med
Sverddeksel - sagkjede - olje (50 cc)

CS3630DB / CS3635DB
Batteridrevet Kjedesag

Spesifikasjoner CS3630DB
Sverdlengde  300 mm
Kjedehastighet 15 m/s 
Motortype Børsteløs
Volt 36V
Oljetank kapasitet 120 ml
Skifte av sagkjede Verktøyfritt
Lydeffekt/lydnivå 107/87 dB (A)
Unøyaktghet K 3 dB (A)
Vibrasjonsverdier 2,5 m/s2

(triax vector sum)1 1,5 m/s2

Dimensjoner (L x H x W) 704 x 214 x 247 mm
Vekt med BSL36A182 4.5 kg

CS3635DB
 350 mm
15 m/s 
Børsteløs
36V
120 ml
Verktøyfritt
105/85 dB (A)
3 dB (A)
2,4 m/s2

1,5 m/s2

760 x 214 x 247 mm
4.6 kg



Den børsteløse motoren gir deg enda 
mer kraft, holdbarhet og komfort. 
I tillegg er sagen utstyrt med et 
“direct drive” system som reduserer 
vibrasjoner og gir maksimum kontroll 
ved saging og beskjæring. 

Høy kraft
og god
holdbarhet.

Svært høy 
sagekapasitet.
Disse modellene har svært høy kapasitet,  
selv under høy belastning. 

Hastighet - sammenligning.

Competitor A 1.0

HiKOKI 
CS3630DB/
CS3635DB

1.7

Sammenlignet med 
andre modeller.

 Ca.

1.7x
høyere. 

Gi sagen din den 
beste oljen.

Sagkjedeolje
1 liter
66714814

Sagkjedeolje 
5 liter
66714815

Sagkjedeolje 
Biologisk  
1 liter
66714816

Sagkjedeolje 
Biologisk 
5 liter
66714817

Tilgjengelig med  
300 mm og 350 mm 
sverdlengde



Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel.  66 92 66 00 

hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier

3VERKTØY
GARANTI

ÅRS

Teknologi som gjør 
din jobb enklere.  
Siden 1948.

HiKOKIs designere og ingeniører har utviklet tekniske  
innovasjoner i over 70 år. Erfaringen og kunnskapen  
dette har gitt gjør at vi hele tiden kan produsere enda  
bedre verktøy - for å gjøre ditt arbeid lettere, mer ergonomisk 
og effektivt. Høykvalitative verktøy som gir deg maksimal  
kraft og beste mulige resultat.

3 års garanti på alt av elektroverktøy, batteriverk-
tøy, batterier og ladere 
– UTEN krav til registrering. 


