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Alle priser er ekskl. mva

KJEDESAGER & TILBEHØR
Kjedesag LXT®

Art.nr

DUC254Z

Sagkjede

Sverd

Str. og
filmål

Filsett

Passer til:

Pris ekskl.
mva

196142-7
18V • 24 m/s • 25 cm
Lett, sterk (570 watt) og stillegående topp-håndsag. 199075-5
Boost funksjon (24 M/S) for raskere beskjæring av
stammer/grener. Spesielt tilpasset arborister for
beskjæring av trær. 10” (250 mm) sverdlengde med 958291646
sporbredde 1,1mm og 3/8” deling.
Leveres uten batteri og lader.

X

4,0 mm

Stangsagtilsats

277,-

X

4,0 mm

DUC254Z

255,-

X

4,5 mm

DUC303, DUC305,DUC306,
UC3041A, 191T38-7, DUA301Z,
UA003GZ, UA004GZ

270,-

958291652

X

4,5 mm

DUC353Z, UC3541A, EA3201S35A

270,-

191H01-8

X

4,0 mm

UC003GZ

355,-

191H02-6

X

4,0 mm

UC004GZ

360,-

191T90-5

X

4,0 mm

UC010, UC014

480,-

Kjedesag LXT®

191T91-3

X

4,0 mm

UC011, UC015

650,-

DUC305Z

165695-7

X

10"

Stangsag tilsats 1999288/199927-0

294,-

18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”
En kraftig (1100 watt) og stillegående sag med lave
vibrasjonsverdier. Brukes til kapp av trær og
grovkapp av stort trevirke. Kickback brems og
variabel hastighet på bryteren.
Leveres uten batteri og lader.

165246-6

X

14"

DUC353Z

301,-

161846-0

X

10"

DUC254Z

298,-

958030611

X

12"

DUC302Z, DUC303Z, DUC305Z,
DUC306Z, UC3041A

350,-

4.790,-

191G15-1

X

12"

UC003GZ

300,-

191G16-9

X

14"

UC004GZ

350,-

191T86-6

X

12"

UC010GZ, UC014GZ

300,-

191T87-4

X

14"

UC011GZ, UC015GZ

355,-

3.190,eks.mva

eks.mva

Kjedesag LXT®

D-72154

X

4,0 mm filsett med flatfil

339,-

DUC306Z

D-72160

X

4,5 mm filsett med flatfil

339,-

18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”
Sterk(1200 watt) kjedesag med topphåndtak.
Brukes til kapp av trær og kapp av større trevirke.
Egner seg også for utskjæringer, rivningsarbeide ,
kvisting, rydding av trær og større busker.
Sagen for de store oppgavene. Leveres uten
batteri og lader.

D-70948

X

4,0 mm rundfil med holder

159,-

D-70954

X

4,5 mm rundfil med holder

159,-

4.690,-

988002656

1 liter kjedeolje

980008610

1 liter kjedeolje Biotop

E-05549

Oppbevarings bag med søleplate.
Passer til batteri- og motorsager

94,110,1.390,-

eks.mva

Kjedesag LXT®

Stangkjedesag LXT®

DUC353Z

DUA301Z

18V X2 • 20 m/s • 14”
Effektiv (1100 Watt) kjedesag til krevende oppgaver.
Verktøyløst bytte av kjede og sverd. Velegnet til bruk på byggeplasser, i hjemmet eller til å sage trestammer
Leveres uten batteri og lader.

18V X 2 • 20 m/s • 12”
Sterk (1200W) stangkjedesag med lang rekkevidde og 30cm blad.
Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener i høyden.
Boost funksjon for hurtigere beskjæring. Krok for å kunne trekke ned
grener. Leveres uten batteri og lader.

7.290,-

4.890,-

eks.mva

eks.mva
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HEKKSAKSER
Hekksaks LXT®

Hekksaks LXT®

18V • 600 mm • 23,5 mm
Kompakt og effektiv med antivibrasjon og elektrisk brems.
Variabel hastighet med 3-trinns bryter. Håndtaket kan vinkles i
5 posisjoner for best mulig arbeidsposisjon.
Leveres uten batteri og lader.

18V • 750 mm • 23,5 mm
Kompakt og effektiv med antivibrasjon og elektrisk brems. Variabel
hastighet med 3-trinns bryter. Håndtaket kan vinkles i 5 posisjoner.
Leveres uten batteri og lader.

DUH751Z

DUH601Z

4.990,-

5.290,-

Stanghekksaks LXT®

Stanghekksaks LXT®

18V • 500 mm • 23,5 mm
Denne hekksaksen gir deg bedre rekkevidde, fleksibilitet og
klippemuligheter enn en standard hekksaks. Mer sikker og effektiv
trimming av busker og hekker uten bruk av f.eks. stige. Leveres
uten batteri og lader.

18V • 460 mm • 18,0 mm
Enkel og lett teleskop stanghekksaks med justerbart grep og
10 justerbare vinkler på sverdet.
Leveres uten batteri og lader.

5.290,-

2.290,-

eks.mva

eks.mva

DUN500WZ

DUN461WZ

eks.mva

eks.mva

Gress- og hekksaks LXT®
DUM604ZX

18V • 2 500 min-¹ • 160 mm
Plassbesparende og lett en-hånds gressaks/hekksaks. Ideel til mindre
hager, verandaer, camping og hytteområde. Håndtaksforlenger kan
leveres som tilleggsutstyr.
Leveres uten batteri og lader.

1.250,eks.mva

3

LØVBLÅSERE
Løvblåser LXT®

Blåser LXT®

18V • 49m/s • 13.0m³/min
Kompakt, effektiv og lett med trinnløs hastighetsregulering.
Perfekt for å blåse bort blader, rusk og lett snø fra f.eks. hager, uteområder,
inngangspartier, gangpartier, oppkjørsel, biler og verandaer. Det følger med
rørforlenger, ovalt- og et rundt munnstykke.
Leveres uten batteri og lader.

18V • 80m / s • 3,2m³ / min
Kompakt blåser med 3 hastighetsinnstillinger til f.eks. fjærning
av støv, spon, avfall o.l. på arbeidsplassen, utstyr og klær
Leveres uten batteri og lader.

2.050,-

900,-

DUB184Z

DUB185Z

eks.mva

eks.mva

Løvblåser LXT®
DUB362Z

18V X 2 • 54 m/s • 13,4 m³/min
Allsidig, støysvak og meget kraftig løvblåser til arbeidsplasser ,hagearbeide, uteomeråder, parkeringsplasser, gangstier og lett snø rydding.
Leveres uten batteri og lader.

3.590,eks.mva

Løvblåser LXT®
DUB363ZV

18V X 2 • 65 m/s • 13.4 m³/min
Svært effektiv løvblåser og oppsuger for krevende oppgaver
To trinns hastighet opp til 7800 rpm.
Leveres uten batteri og lader.

4.510,eks.mva

Løvblåser LXT®
UB001CZ

36V • 63,8 m/s • 17,1 m³/min
Kraftig løvblåser med lavt lydnivå (65dB) som brukes i kombinasjon med
PDC01 batterisekk eller PDC1200A02 ryggbatteri. Dette bidrar til lang driftstid, lavere vekt og til meget høy effektivitet. Løvblåseren er perfekt i områder
hvor støy toleransen er lav som f.eks. kontorbyggninger, bo- og behandlings
hjem, sykehus, gravlunder, skoler, m.m.
Leveres uten batteri og lader.

4.490,eks.mva

4

GRESSTRIMMERE
Gresstrimmer LXT®

Gresstrimmer LXT®

18V • 4 000 - 6 000 min-¹ • 300 mm
Med justerbart skaft, lave vibrasjoner og auto-hastighetskontroll.
Leveres uten batteri og lader.

18V • 3 500 – 6 000 min-¹ • 230 / 255 / 300 mm
Med auto -hastighetskontroll, elektrisk brems og AFT
(stopper trimmeren ved brå hindring).
Leveres uten batteri og lader.

2.690,-

2.890,-

Gresstrimmer LXT®

Gresstrimmer LXT®

18V • 3 500 – 6 000 min-¹ • 230 / 255 / 300 mm
Med u-håndtak, auto -hastighetskontroll, elektrisk brems og
AFT (stopper trimmeren ved brå hindring).
Leveres uten batteri og lader.

18V • 4 500 – 6 000 min-¹ • 300 mm
Enkel og kraftig med to hastigheter og 2,0 mm trimmertråd for
klipp til større mengder gress/ugress.
Leveres uten batteri og lader.

3.090,-

2.190,-

Gresstrimmer/krattrydder LXT®

Gresstrimmer LXT®

18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min1¹
Stillegående og kraftig med 3 hastigheter og revers som enkelt fjerner
gress og bøss som har satt seg fast ved bladet/trådspolen. Leveres
med asymetrisk U-håndtak og tilbehørsbag som inneholder
skulderrem, metallblad, composittkniver og trådspole med nylontråd.
Leveres uten batteri og lader.

18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min-¹
Stillegående og kraftig med 3 hastigheter og revers som enkelt fjerner
gress og bøss som har satt seg fast ved bladet/trådspolen. Leveres
med loop-håndtak og tilbehørsbag som inneholder
skulderrem, metallblad, composittkniver og Trådspole med nylontråd.
Leveres uten batteri og lader.

3.990,-

3.590,-

Gresstrimmer/krattrydder LXT®

Gresstrimmer/krattrydder LXT®

18V X 2 • 0 – 4 000 / 5 500 / 7 000 min-¹
Stillegående og meget kraftig med stor kapasitet, tre hastighetsinnstillinger, reversfunksjon og mye standard tilbehør: trådspole med
tråd, krattblad med to tenner, komposittkniver og proff bæresele.
Leveres uten batteri og lader.

36V • 43 cm • 0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min-¹
Lett og kraftig til utfordrende og krevende oppgaver. Brukes i
kombinasjon med PDC01 eller PDC1200A02 batterikasse (kjøpes
separat) hvor det er plass til 4 stk. 18V batterier. Kassett med 2,0 mm
trimmertråd, gressblad, trimmerhode med komposittkniver,
beskyttelsebriller og bæresele medfølger.
Leveres uten batteri og lader.

5.190,-

6.190,-

DUR189Z

DUR190LZX3

eks.mva

eks.mva

DUR190UZX3

DUR192LZ

eks.mva

eks.mva

DUR368AZ

DUR368LZ

eks.mva

eks.mva

DUR369AZ

UR101CZ

eks.mva

eks.mva
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TILBEHØR GRESSTRIMMERE
Art.nr

E-01769

Trimmertråd

Trådspole
m/tråd

Komposittkniver

Løse
kniver

Krattblad

Miljøtrimmerhode

X

Størrelse

Anbefalt til

Pris eks.
mva

2,00 mm x 15 meter

DUR189, DUR190,
DUR192, DUR194,
DUR368, DUX18,
UR002

81,-

153,-

E-01775

X

2,00 mm x 30 meter

DUR189, DUR190,
DUR192, DUR194,
DUR368, DUX18,
UR002

E-01797

X

2,40 mm x 15 meter

DUR368, DUR369,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

91,-

E-01806

X

2,40 mm x 30 meter

DUR368, DUR369,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

184,-

E-01828

X

2,70 mm x 15 meter

DUR369, UR006,
UR007, UR012, UX01GZ

102,-

E-01834

X

2,70 mm x 15 meter

DUR369, UR006,
UR007, UR012, UX01GZ

194,-

2,00 mm x 4 meter

DUR189

359,-

2,00 mm x 4 meter

UR101C, DUR190,
DUR192, DUR194, DUR
DUR365, DUR366,
DUR368, DUR369,
DUX18, DUX60,
UR01G, UR002, UR006,
UR007

359,-

230 mm

Alle mod med M8 eller
M10 bolt innfesting.

451,-

Løse kniver 12 stk til
198383-1 kompositt
kniv tilsats.

200,-

191D92-5

X

X

191D89-4

X

198383-1

X

198426-9

D-66058

X

2 tenner, 230cm/ 25,4
senter

DUR368, DUR369,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

221,-

D-66020

X

3 tenner, 230cm/ 25,4
senter

DUR368, DUR369,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

348,-

D-66008

X

4 tenner, 230cm/ 25,4
senter

DUR194, DUR368,
DUR369, DUX18,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

285,-

X

8 tenner, 230cm/ 25,4
senter

DUR194, DUR368,
DUR369, DUX18,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

290,-

230 mm

DUR369, UR101C,
UR006, UR007

362224180

X

191M75-9

9.490,-

E-01781

X

2,0 mm x 310 m

DUR194, DUR368,
DUR369, DUX18,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

820,-

E-01812

X

2,4 mm x 225 m

DUR368, DUR369,
DUX60, UX01G, UR002,
UR006, UR007, UR012

820,-

E-01840

X

2,7 m

UR0126Z

820,-

Bæresele / ryggsele

Alle trimmere

990,-

199378-7

6

GRESSKLIPPERE
Gressklipper LXT®

Gressklipper LXT®

18V X 2 • 43 cm • 50 L
Stillegående, kompakt og lett. Velg mellom klipp, bioklipp eller
oppsamler på 50 liter med indikator. Justerbar klippehøyde
25 - 75 mm for ønsket høyde og klippemengde på gresset.
Egner seg til gressklipping av areal opptil 360 m2.
Leveres uten batteri og lader.

18V X2 • 46cm • 60 L
Sterk og stillegående. Velg mellom klipp, bioklipp eller oppsamler
på hele 60 liter med indikator. Justerbar klippehøyde 25 - 75 mm
for ønsket høyde og klippemengde på gresset. Silent mode gjør at
klipperen har meget lavt støyniva som f.eks. er viktig for
institusjoner og kontorbygg. Egner seg til gressklipping av areal
opptil 800 m2.
Leveres uten batteri og lader.

4.890,-

7.990,-

DLM460Z

DLM432Z

eks.mva

eks.mva

Gressklipper LXT®

Gressklipper LXT®

18V X 4 • 46 cm • 60 L
Selvgående. Klippehøyde 20-75 mm Egner seg til gressklipping
av areal opptil 600 m2. Leveres uten batteri og lader.

18V X 2 • 48 cm • 62 L
Stillegående, kompakt og lett. Klippehøyde 20-100 mm. Velg mellom klipp,
bioklipp eller oppsamler på hele 62 liter med indikator. Egner seg til gressklipping av areal opptil 600 m2.
Leveres uten batteri og lader.

12.490,-

5.690,-

DLM465Z

DLM480Z

eks.mva

eks.mva

Gressklkipper LXT®
DLM532Z

18V X 4 • 53 cm • 70 L
Robust og selvgående med 53 cm klippebredde. Velg mellom klipp,
bioklipp eller oppsamler på hele 70 liter med indikator. Justerbar
klippehøyde i 10 trinn. Utstyrt med Silent mode. Fire batteriporter
(kan brukes med to batterier) for lengre bruksintervall. Egner seg til
gressklipping av areal opptil 2000 m2.
Leveres uten batteri og lader.

13.490,eks.mva

Gressklipper LXT®

Gressklipper LXT®

18V X 2 • 53 cm • 70 L
Klippehøyde 20-100 mm. Klipp, bioklipp eller oppsamler på 70 liter med
windikator. Egner seg til areal opptil 600 m2.
Leveres uten batteri og lader.

18V X 2 • 53 cm • 70 L
Stillegående, selvgående, kompakt og lett. Klippehøyde 20-100 mm.
Velg mellom klipp, bioklipp eller oppsamler på hele 70 liter med
indikator. Egner seg til gressklipping av areal opptil 600 m2.
Leveres uten batteri og lader.

5.990,-

7.790,-

DLM538Z

DLM539Z

eks.mva

eks.mva
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GRESSKLIPPERE
Gressklipper LXT® / XGT®

Gressklipper LXT®

18V x 4 / 40V max • 53 cm • 60 L
Robust og selvgående. Velg mellom klipp, bioklipp eller oppsamler
på hele 60 liter med indikator. Justerbar klippehøyde 20 - 100 mm.
Utstyrt med Silent mode. Egner seg til gressklipping av areal opptil
1700 -6900m2 (6900m2 med PDC1200A02). Av batteriløsning
brukes enten PDC01 eller PDC1200A02
Leveres uten batteri og lader.

18V X 4 • 53 cm • Bioklipp
Robust og selvgående med 53 cm klippebredde. Justerbar
klippehøyde i 10 trinn. Utstyrt med Silent mode. Fire batteriporter
(kan brukes med to batterier) for lengre bruksintervall. Egner seg til
gressklipping av areal opptil 2000 m2.
Leveres uten batteri og lader.

13.990,-

17.990,-

LM001CZ

DLM532ZX2

eks.mva

eks.mva

Gressklipper LXT®
DLM533ZX2

18V X 4 • 53 cm • Bioklipp
Robust og selvgående med 53 cm klippebredde, klippepanne i
aluminium og frontparti i stål. Utstyrt med Silent mode. Fire batteriporter
(kan brukes med to batterier) for lengre bruksintervall. Egner seg til
gressklipping av areal opptil 2000 m2.
Leveres uten batteri og lader.

15.490,eks.mva

MULTIMASKIN
Multimaskin LXT®

Multimaskin LXT®

18V X 2 • 0 – 9 700 min-¹
Multimaskin med børsteløs motor (600 watt),
tre effektvalg og hastighetsregulering. Kan
brukes med en rekke ulike tilbehør som f.eks.
hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, løvblåser, krattrydder, kantskjærer, kost og trimmer.
DUX60Z har lavt lydnivå og en reversfunksjon
for å enkelt fjerne blokkeringer som f.eks.
kvist.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

18V X 2 • 0 – 9 700 min-¹
Multimaskin med børsteløs motor (600 watt),
tre effektvalg og hastighetsregulering. Kan
brukes med en rekke ulike tilbehør som
f.eks. hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag,
løvblåser, krattrydder, kantskjærer, kost og
trimmer. DUX60Z har lavt lydnivå og en reversfunksjon for å enkelt fjerne blokkeringer
som f.eks. kvist.
ZM4-modeller leveres med gresstrimmer.
Batterier og lader medfølger ikke.

3.690,eks.mva

6.490,eks.mva

DUX60Z

DUX60ZM4

8

TILBEHØR TIL MULTIMASKIN
Løvblåsertilsats
191P72-3
Volum pr. min 0-14,3 m3, Maks blåse
hastighet 0-57,4 m/s. Passer til DUX18, DUX60,
UX01G, EX2650LH, CS-246.4C

Forlenger 1 m
191E24-8
Passer til DUX18, DUX60, UX01G,
EX2650LH, CS-246.4C

Hekksakstilsats
196258-8
Bladlengde 490 mm, maksimal grentykkelse
21,5 mm. Passer til DUX18, DUX60, UX01G,
EX2650LH, CS-246.4C

Gresstrimmertilsats

3.690,-

191N31-5
Med mulighet for montering av krattblad
Passer til DUX18

eks.mva

Hekksakstilsats

1.900,-

197733-7
Bladlengde 490 mm, maksimal grentykkelse
22,0 mm. Passer til DUX18, DUX60, UX01G,
EX2650LH, CS-246.4C

eks.mva

Roterende trimmersaks

5.690,-

191M56-3
Med sin lave hastighet bidrar den til at stein
og avfall ikke slynges ut.
Passer til EX,CS, UX og DUX multimaskin/
enhet

eks.mva

Krattskjærertilsats
198055-8
For effektiv beskjæring av grener, gress, busker
og kratt uten spredning.Passer til DUX18,
DUX60, UX01G, EX2650LH, CS-246.4C

Kultivatortilsats
199182-4
Arbeidsbredde på 22 cm. Passer til DUX18,
DUX60, UX01G, EX2650LH, CS-246.4C

Stangsagtilsats
199928-8
10” sverd, 3/8”,1,3mm. Passer til DUX18, DUX60,
UX01G, EX2650LH, CS-246.4C

Sverd 10” / 25 cm, 3/8”, 1,3 mm
165695-7
Passer til stangsagtilsats 199927-0, 199928-8,
EY2650H

Kantskjærertilsats
199943-2
Renskjærer f.eks. overgangen mellom plen og
kansten eller overgang mellom plen og beplantet
område. Passer til DUX18, DUX60, UX01G,
EX2650LH, CS-246.4C

Lang bag
195638-5
Til oppbevaring og transport
Passer bl.a. til: DSL800, DUX18Z, DUX60Z og
UX01CZ

1.590,eks.mva

2.770,eks.mva

9.990,eks.mva

Gress- og krattryddertilsats
198769-9

5.500,-

Passer til DUX18, DUX60, UX01G,
EX2650LH, CS-246.4C

eks.mva

Børstetilsats

4.589,-

199319-3
Passer til DUX18, DUX60, UX01G,
EX2650LH, CS-246.4C

eks.mva

Gummivalsetilsats

4.930,-

199340-2
Kan effektivt benyttes til å feie grus, snø,
vann, sand, m.m. Passer til DUX18, DUX60,
UX01G, EX2650LH, CS-246.4C

eks.mva

Kjede for stangsagtilsats

294,-

196142-7

1.772,eks.mva

7.924,eks.mva

8.090,eks.mva

277,-

10” kjede, 3/8”, 1,3mm
Passer til stangsagtilsats 199927-0, 199928-8, eks.mva
EY2650H

eks.mva

Stangsagtilsats

3.280,-

191T38-7
12”(300 mm) sverd, 1/4”,1,1mm. Med krok for
å ta ned grenene.
Passer til: DUX, UX, EX og CS serien

eks.mva

1.118,eks.mva
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3.890,eks.mva

DIVERSE PARK OG ANLEGG
Grensaks LXT®

Lavtrykksprøyte LXT®

DUP362Z

DUS054Z

18V X2 • 33 mm
Sterk og effektiv elektrisk grensaks for bl.a. frukttrær, trær, parker
og gartnerier. Klipper opp til 33mm grener og har maks bladåpning på 54mm. Ryggsele for batterier og holder til beskjæringssaksen medfølger.
Leveres uten batteri og lader.

18V • 5L • 0,15MPA
Perfekt til f.eks. vanning av plantevekster, fukting av støp, påføring av kjemikalier (avfetting, husvask m.m.) og lett avspyling.
Håndhendelen kan låses for kontinuerlig bruk og motoren
stopper når hendelen frigjøres. Med ryggsele, lanse med to
dyser og 10 liter tank.
Leveres utenbatteri og lader.

15.290,-

2.090,-

eks.mva

eks.mva

Lavtrykksprøyte LXT®

Lavtrykksprøyte LXT®

DUS108Z

DUS158Z

18V • 10L • 0,3MPA
Perfekt til f.eks. vanning av plantevekster, fukting av støp, påføring
av kjemikalier (avfetting, husvask m.m.) og lett avspyling. Håndhendelen kan låses for kontinuerlig bruk og motoren stopper når
hendelen frigjøres. Med ryggsele, lanse med to dyser og 10 liter
tank. Leveres uten batteri og lader.

18V • 15L • 0,3 MPA
Perfekt til f.eks. vanning av plantevekster, fukting av støp, påføring av
kjemikalier (avfetting, husvask, soppmiddel, maurmiddel m.m.) og lett
avspyling. Med ryggsele, lanse med to dyser og 15 liter tank. Leveres
uten batteri og lader.

3.190,-

3.390,-

Trillebår LXT®

Støttehjul til DCU180

18V
Med to batteriporter og vektkapasitet opptil 130 kg som letter de
tunge løftene. Kan kjøres i 12 graders helning og brukes med både
tradisjonell bøtte eller grind.
Leveres uten batteri og lader.

Leveres komplett klar til montasje. Gir trillebåren god stabilitet og bedre
balanse.
Støttehjulene har tre høydeinnstillinger..

eks.mva

DCU180Z

eks.mva

191A01-6

12.490,eks.mva

2.230,eks.mva

Bøtte til DCU180

Grind til DCU180

Leveres som tilbehør og kan enkelt tas av og byttes ut ved behov.

Lastegrind med solid ramme for transport av f.eks. sekker. Maks 130
kg..

1.650,eks.mva

2.350,eks.mva

199008-0

199009-8
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DIVERSE PARK OG ANLEGG
Høytrykkvasker LXT®
DHW080ZK

18V X2 • 80 bar • 380 l/t • 50 ltr
Kan tas med overalt. Er ikke avhengig av 220V for å
spyle av bil, båt, sykkel, terasse, motorsykkel, utemøbler,
uteplasser, fasader m.m.
To innstillinger på trykk og vannforbruk.
Leveres uten batteri og lader.

6.990,eks.mva

Jordbormaskin LXT®
DDG460ZX7

18V X 2 • 136 Nm • 0 – 1 400 min-¹, 48 / 136 Nm / 1,35 Kw
Lett og sterk jordbormaskin til å borre hull til stolper, skilt,
påler fundamenter, planter, m.m. De to medfølgende
adapterene for Stihl og Type D 1 pin jordbor, gjør at
maskinen er meget anvendelig på jordbor
alternativer. Leveres uten bor, batteri og lader.

8.090,eks.mva

Tilbehør Høytrykksvasker DHW090ZK
Art.nr.

Hva
Spylelanse med variabel dyseåpning

429,-

197867-6

Anti tvist enhet mellom høytrykkvasker og spylelanse

361,-

123653-9

Cyklon Jet dyse

200,-

198909-9

Bøyd spylelanse 90 grader

590,-

197828-6

Vaskekost

160,-

197864-2

Rengjøringsbørste / terrassevasker

370,-

197831-7

Roterende vaskekost

329,-

197886-2

Kjemidyse, til rask påføring av kjemi, som bilshampo,
avfettingsmiddel etc

369,-

197850-3

Høytrykkslange-forlenger 10m

950,-

123784-4

Høytrykkslange 10m

373,-

197840-6

Avløpsrenser-slange 15m

690,-

Tilbehør Jordbormaskin DDG460ZX7
Art.nr.

Hva

Pris eks mva

E-07294

Jordbor 100 x 800mm, til jord, grus og sand

1.890,-

E-07303

Jordbor 150 x 800mm, til jord, grus og sand

2.190,-

E-07319

Jordbor 200 x 800mm, til jord, grus og sand

2.590,-

E-07325

Forlenger til jordbor 54cm

590,-

E-07630

Jordbor 100 x 800mm, til jord, grus og sand

199,-

E-07646

Jordbor 150 x 800mm, til jord, grus og sand

219,-

E-07652

Jordbor 200 x 800mm, til jord, grus og sand

259,-

E-07331

Låsepinne for feste av jordbor

327687-6

Jordbor adapter, type D

Kappemaskin LXT®
DCE090ZX1

18V X 2 • 230 mm
Kraftig og lett med børsteløs motor på 1250 watt og en
kappedybde på 88 mm. AFT teknolig gjør at kappemaskinen stopper ved dersom kappeskiven går tregt
eller brått blokkeres.
Leveres uten batteri og lader.

7.990,eks.mva

Tilbehør Kappemaskin DCE090ZX1
Art.nr.

Pris eks mva

197876-5

Hva

E-02967

Diamantskive 230x22,23mm

B-12273

Kappeskive Rustfritt 230x1,9mm, Metall

988394610

Trykkvanntank, plast 10L, inkl. slange og hurtigkobling

Pris eks mva
3.150,63,2.390,-
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60,292,-

BATTERI OG LADERE
Lader LXT®

Lader 4x LXT®

Li-ion • 14.4V / 18V • DC18RD
Dobbel hurtiglader til LXT® 18V batterier som lader to batterier samtidig. Utstyrt med kjølevifte som holder battericellene på en gunstig
temperatur for rask lading. Full lading på to 18V 5,0Ah batterier er 45
minutter.

Li-ion • 14.4V / 18V • DC18SF
Batterilader med 4 porter for effektiv lading. Både 14,4V og 18V
batterier (NB: ikke hurtiglader). Ca ladetid - 30 - 220 min.

1.630,eks.mva

2.290,eks.mva

Batteri 3,0Ah LXT®

Batteri 5,0Ah LXT®

Li-ion • 18V • 3.0Ah • BL1830B
Med batteriindikator. Brukes med 18V LXT® Makita maskiner. Dette
batteriet er også kompatibelt med flere eldre Makita maskiner.
Ladetid ca 24 min med hurtiglader.

Li-ion • 18V • 5.0Ah • BL1850B
Med batteriindikator. Brukes med 18V LXT® Makita maskiner. Ideel
for mer kraftkrevende maskiner. Ladetid ca 45 min med hurtiglader.

996,eks.mva

1.390,eks.mva

Batter 6,0Ah LXT®

Batterisett 5,0Ah LXT®

Li-ion • 18V • 6.0Ah • BL1860B
Med batteriindikator. Brukes med 18V LXT® Makita maskiner. Ideel
til kraftkrevende maskiner. Ladetid ca 55 min med hurtiglader.

Li-ion • 18V
Med hurtiglader og to 5,0Ah batterier i Makpac koffert type 1.
Batteriet fullades på 45 minutter.

1.430,eks.mva

3.440,eks.mva

Batterisett 5,0Ah LXT®

Batterisett 6,0Ah LXT®

Li-ion • 18V
Dobbelt hurtiglader og fire 5,0Ah batterier i Makpac koffert type 3.
To batterier fullades på 45 minutter.

Li-ion • 18V
Dobbelt hurtiglader og fire 6,0Ah batterier i Makpac koffert type 3.
To batterier fullades på 55 minutter.

6.650,eks.mva

7.284,eks.mva

Ryggsekk med 4 batteriporter LXT®

Ryggbatteri LXT® / XGT®

18V (x4) • PDC01
Til fire LXT® 18V batterier. Godt egnet til å få utvidet batteritid på for
eksempel løvblåser, ryddesager, gresstrimmere og andre liknende
maskiner. Leveres uten batterier.

Batteriet er utviklet for strømkrevende produkter som f.eks. løvblåser,
krattrydder, gressklipper, kappemaskin, jordbor, kapp og gjæringsag,
borhammer, støvsuger m.m. Lader og ryggsele medfølger.
Leveres uten batterier.

7.014,-

15,990,-

196933-6

197599-5

197422-4

197626-8

191A64-2

eks.mva

196426-3

197280-8

197624-2

198091-4

PDC1200A02

eks.mva
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XGT® 40V Max
Multimaskin XGT®

Løvblåser XGT®

UX01GZ

UB001GZ

40V • 0 – 9 700 min-¹
Kraftig og lett (1000 W) til mange ulike park- og hage redskaper. Tre
effektvalg/hastighetsreguleringer. Kan brukes med en rekke ulike
tilbehør som hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, løvblåser,
kost, valse, trimmer, krattrydder, kantskjærer og roterende
sakstrimmer. Med reversfunksjon for å enkelt fjerne gress,
grener, etc. som har satt seg fast.
Leveres uten batteri og lader.

40V • 62,8 m/s • 15,8 m³/min
Lett, støysvak og sterk med trinnløs hastighet og cruise kontroll. effektiv
til fjærning og flytting av løv, avfall, støv, rusk og rask. Boost funksjon for
større mengde eller tyngre løv, snø eller avfall. Kan også brukes til å
fjerne lett snø på biler, ved inngangspartier, på verandaer m.m. Lengden
på røret kan justeres i forhold til bruker og blåser avstand. Kan
kombineres med ryggbatteri.
Leveres uten batteri og lader.

4.290,-

3.890,-

eks.mva

eks.mva

Jordbormaskin XGT®
DG001GZ05

40V • 136 Nm • 0 – 1 400 min-¹, 48 / 136 Nm / 1,35 Kw
Lett,sterk og kraftig. Brukes til å borre hull til stolper, skilt, påler
fundamenter, planter, m.m To hastigheter (350/1400 rpm) og variabel
triggerkontroll, bidrar til kontrollert borring. Leveres uten batteri og lader.

8.790,eks.mva

Kappemaskin XGT®
CE001GZ

40V X 2 • 355 mm
Kraftig med lavt støynivå og lav vibrasjon. Til kapp og
beskjæring av stein, betong og stål. Kuttedybde på 127
mm. Hastigheten er 5300 min-1. og justerer seg etter
motstand. Ved brå hindring og ved overbelastning stopper
maskinen. Leveres uten batteri og lader.

Tilbehør til Kappemaskin CE001GZ - XGT
Art.nr.

Hva

Pris eks mva

E-12996

Diamantblad 355 x 8 x 25,4 til stein og betong

2.990,-

E-12790-5

Kappskive 355 mm x 4,3 x 25,4 mm, A24T for stål/metall

1.290,-

10.990,eks.mva

Batteri 4,0Ah XGT®

Batterilader XGT®

Batterisett XGT®

Li-ion • 40V max • 4,0 Ah • BL4040
Egner seg godt kraftige sager, bor, vinkelslipere og liknende. Ladetid er omtrent 45
minutter med hurtiglader.

Li-ion • 40V max • DC40RB
Dobbel hurtiglader til 40V max XGT batterier.
Vifter kjøler ned batteri og kretskort underveis
i ladingen slik at ladetiden reduseres. Ladetid
er omtrent 28 minutter for et 2,0 Ah batteri og
45 minutter for et 4,0 Ah batteri.

Li-ion • 40V max
To 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac
koffert. Ladetid ca 45 minutter.

2.390,-

2.790,-

5.990,-

191B26-6

eks.mva

191N09-8

eks.mva

191J97-1

eks.mva
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KJEDESAGER - NYHETER
Stangkjedesag teleskop XGT®

Stangkjedesag fast lengde XGT®

40V • 20 m/s • 30 cm / 12”
Sterk stangkjedesag med maks effekt på 1200W og lang rekkevidde.
Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener. Boost
funksjon for hurtigere beskjæring. Krok for å kunne trekke ned grener
som sitter fast.
Leveres uten batteri og lader.

40V • 20 m/s • 30 cm / 12”
Sterk stangkjedesag med maks effekt på 1200W og lang rekkevidde.
Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener. Boost
funksjon for hurtigere beskjæring. Krok for å kunne trekke ned grener
som sitter fast.
Leveres uten batteri og lader.

7.990,-

7.090,-

UA004GZ

UA003GZ

eks.mva

eks.mva

Kjedesag XGT®

Kjedesag XGT®

40V • 24,7 m/s • 30 cm / 12”
Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt
vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og proff
feste av sverd med to muttere.
Leveres uten batteri og lader.

40V • 24,7 m/s • 35 cm / 14”
Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt
vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og proff
feste av sverd med to muttere.
Leveres uten batteri og lader.

7.300,-

6.990,-

UC010GZ

eks.mva

Bilde mangler

UC011GZ

eks.mva

Bilde mangler

Kjedesag XGT®

Kjedesag XGT®

40V • 24,7 m/s • 30 cm / 12”
Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt
vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og
verktøyløst bytte/justering av kjede.
Leveres uten batteri og lader.

40V • 24,7 m/s • 35 cm / 14”
Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt
vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og
verktøyløst bytte/justering av kjede.
Leveres uten batteri og lader.

6.950,-

7.190,-

UC014GZ

eks.mva

Bilde mangler

UC015GZ

eks.mva

Bilde mangler

Kjedesag XGT®

Kjedesag XGT®

40V • 24 m/s • 30cm / 12”
Sterk og kompakt med topphåndtak. Brukes til kapp av trær og kapp
av større trevirke. Egner seg også for utskjæringer, rivningsarbeide ,
kvisting, rydding av trær og større busker. Dette er batterisagen for de
større oppgavene.
Leveres uten batteri og lader.

40V • 24 m/s • 35 cm / 14”
Sterk og kompakt med topphåndtak. Brukes til kapp av trær og kapp
av større trevirke. Egner seg også for utskjæringer, rivningsarbeide ,
kvisting, rydding av trær og større busker. Dette er batterisagen for de
større oppgavene.
Leveres uten batteri og lader.

UC003GZ

4.590
eks.mva

UC004GZ

4.790,eks.mva
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HEKKSAKSER - NYHETER
Hekksaks XGT®

Hekksaks XGT®

40V • 600 mm • 23,5 mm
Kraftig batteri og motor (700W), sylskarpe kniver med god gripeevne og stor klippetykkelse 23,5 mm, gjør at den har et stort bruksområde og kan brukes på større grener. Tre forskjellige hastigheter
(2000/3600/5000) og reversfunksjon for frigjøring av fastkilte grener.
Justerbart grep for ulike arbeidsposisjoner og elektrisk brems.
Leveres uten batteri og lader.

40V • 750 mm • 23,5 mm
Kraftig batteri og motor (700W), sylskarpe kniver med god gripeevne og stor klippetykkelse 23,5 mm, gjør at den har et stort bruksområde og kan brukes på større grener. Tre forskjellige hastigheter
(2000/3600/5000) og reversfunksjon for frigjøring av fastkilte grener.
Justerbart grep for ulike arbeidsposisjoner og elektrisk brems.
Leveres uten batteri og lader

5.490,-

5.790,-

Hekksaks XGT®

Hekksaks XGT®

40V • 600 mm • 25,0 mm
Kraftig batteri og motor (700W), sylskarpe kniver og stor klippetykkelse
25,0 mm med tilpasset girutveksling, gjør at den har lang driftstid og kan
brukes på større og kraftigere grener. Tre forskjellige
hastigheter (2000/3000/4000) og reversfunksjon for frigjøring av
fastkilte grener. Leveres uten batteri og lader.

40V • 750 mm • 25,0 mm
Kraftig batteri og motor (700W), sylskarpe kniver og stor klippetykkelse
25,0 mm med tilpasset girutveksling, gjør at den har lang driftstid og kan
brukes på større og kraftigere grener. Tre forskjellige
hastigheter (2000/3000/4000) og reversfunksjon for frigjøring av
fastkilte grener. Leveres uten batteri og lader.

5.490,-

5.790,-

Gresstrimmer/krattrydder XGT®

Gresstrimmer/krattrydder XGT®

40V • 600 mm • 25,0 mm
Stillegående og meget kraftig med stor kapasitet. Kuttebredde på 350
mm og samt tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og
driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov
samt reversfunksjon. Leveres uten batteri og lader.

40V • 0 - 4,600 / 0 - 5,000 / 0 - 7,000 min-¹
Stillegående og meget kraftig (1000W) med stor kapasitet.
Kuttebredde på 430 mm og tre hastighetsinnstillinger for ulike
arbeidsoppgaver og driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren
selv styrer kraften etter behov samt reversfunksjon.
Leveres uten batteri og lader.

UA004GZ

UH005GZ

eks.mva

eks.mva

UH006GZ

UH007GZ

eks.mva

eks.mva

UR002GZ01

UR006GZ02

4.490,eks.mva

5.990,-

Gresstrimmer/krattrydder XGT®

Gresstrimmer/krattrydder XGT®

40V • 0 - 4,600 / 0 - 5,000 / 0 - 7,000 min-¹
Stillegående og meget kraftig med loop-håndtak og stor
kapasitet. Kuttebredde på 430 mm og tre hastighetsinnstillinger
for ulike arbeids oppgaver og driftstid. Egen innstilling hvor
trimmeren selv styrer kraften etter behov samt reversfunksjon..
Leveres uten batteri og lader.

80V , 0 - 3,500 / 5,000 / 6,400 min-¹
Stillegående og kraftig (2000W) med stor kapasitet. Kuttebredde på
430 mm og tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeids oppgaver og
driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov
samt reversfunksjon.
Leveres uten batteri og lader.

5.490,-

8.990,-

eks.mva

UR007GZ01

UR012GZ02

eks.mva

eks.mva
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VANNPUMPER - LEDNING
Vannpumpe 230V

Vannpumpe 230V

Vannpumpe 230V

400 W • 140 l/min
Effektiv vannpumpe for gråvann med løftehøyde på 5 meter og kapasitet 140 liter i min. Til
pumping av kjellere, vannkummer o.l.

1 100 W • 250 l/min
Vannpumpe for rent vann med løftehøyde på
maks 10 m og kapasitet på 250 l/min. Minste
vannstand 25 mm. Ideell for tømming av rent
vann fra brønn, vanntanker og basseng.

1 100 W • 240 l/min
For gråvann forurenset opp til 35mm partikler, som
regnvannsbasseng, tømming av grøfter, kjellere,
brønner, dammer, svømmebaseng og henting av
vann fra elver/bekker. Løftehøyde maks 10 m.

935,-

1.490,-

1.650,-

PF0410

eks.mva

PF1100

eks.mva

PF1110

eks.mva
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