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EGENSKAPER

• Brukervennlig og kompakt kjedesag med standard håndtak
• Ergonomisk gummibelagt grep
• Automatisk kjedesmøring med integrert kjedeoljeregulator
• Enkel, verktøyfri justering av kjedespenning
• Mekanisk “kick-back” kastbeskyttelse og kjedebrems
• Transparent oljetankindikator for enkel avlesning av oljenivå
• Vinner av iF Design Award 2014

LEVERES MED

Sagkjede og sverddeksel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 2.000W
Kjedehastighet ubelastet 14,5 m/sek
Tankvolum (olje) 150 ml
Håndtak Standard
Sverdlengde 350 mm (14")
Anbefalt sverdlengde 300 - 450 (12" - 18")
Sverdtype Kedjehjul
Kjededeling 9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse 1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 4,0
Lydtrykksnivå dB (A) 90,0
Lydeffekt dB (A) 103,0
Dimensjon (L x B x H) 290 x 217 x 220 mm
Tørrvekt 5,4 kg

BRUKSOMRÅDE

• Beskjæring av trær og busker
• Rydding og enkelt vedlikehold av buskass og kratt

www.hitachi-powertools.no www.hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.dk



TILLEGGSINFORMASJON

iF Design Award

Prinsippet for utvikling av verktøy er det samme som det har vært siden ”tidenes
morgen”, nemlig å kunne utføre mer arbeid på kortere tid og med mindre
anstrengelser. I Hitachi’s verktøyprogram forekommer ingen kompromisser. Samtlige
maskiner er utviklet for å tåle stor belastning i et profesjonelt miljø…år etter år. Fokus
er kontinuerlig rettet mot den profesjonelle brukers krav til kvalitet, design, ergonomi,
sikkerhet, brukervennlighet og miljø ned til minste detalj, noe som har resultert i den
prestisjetunge utmerkelsen iF Design Award fire år på rad.

iF Design Award ble første gang utdelt i 1954. I dag, over 50 år senere, er denne
prisen ansett som en av verdens største, viktigste og mest prestisjefulle
designutmerkelser. Konkurransen lokker til seg over 2.000 bidrag fra nærmere 40 land
hvert eneste år, noe som påviser en økt internasjonal bevissthet på produktdesign.
Prisen deles årlig ut på Hannover Exhibition Centre. Juryen består av internasjonalt
anerkjente designere. Vinneren kåres på grunnlag av en rekke strenge kriterier som
design, kvalitet, utførelse, materialbruk, nytenkning og funksjonalitet. Vinnerne er, i
tillegg til retten til å benytte seg av iF’s designlabel, også garantert iF’s spesialstatus.
iF’s kvalitetsstempel har blitt et internasjonalt varemerke med høy markedsverdi som
garantist på det nyeste innen design.
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