36 V HÄCKSAX
modell HT255
OREGON®’s batteridrivna häcksax HT255 är tillverkad med ledande knivteknik för att möta de
krav som ställs av krävande användare. Häcksaxen är alltid redo, startar dierekt och behöver
inga sladdar som annars lätt klipps av eller trasslar in sig. Häcksaxens robusta och slitstarka
60 cm knivbladet är perfekt för klippning och skulptering. Häcksaxen är välbalanserad och
ergonomiskt utformad. Det kraftfulla 36V litiumjon batteripaketet levererar en konstant, ren
och tyst kraft som varar länge.
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Lång körtid • Hög effekt för snabba
resultat • Ledande batteriteknik •
Konstant och oavbruten strömstyrka
• Kan förvaras laddad under flera
månader.
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Ledande knivteknik

Laserskurna skär för renare snittytor
och friskare växter •
Upp till 19 mm klippkapacitet för
snabb, jämn klippning. • 60 cm
knivlängd för lång räckvidd.

MINUTER*

UPP TILL

Komfort och kontroll

Ergonomiskt utvecklad • Låg vikt
& balanserad • Stora greppvänliga
handtag • Dubbelverkande för låga
vibrationer • Gashandtag med variabel
hastighet förbättrar kontroll och
driftstid • Helt sladdfri

MINUTER
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36 V Litiumjon-prestanda

Låg bullernivå

Fyra gånger tystare än en bensinsax •
tyst mellan arbetspassen.

KAP **

Produktspecifikationer
Knivlängd ������������������������ 60 cm
Skär ������������������������������������ Laserskurna,
dubbelverkande skär

Max. klipphastighet ������2 750 slag i minuten.
Kapacitet ������������������������� Upp till 19 mm
grendiameter
Bullernivå: ������������������������� 74 dB.

Gasreglage ���������������������� Variabel (steglös)
hastighet

Vikt ����������������������������������� 4,4 kg med 2,4 Ah
batteripaket
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36 V HÄCKSAX, modell HT255
Komplett häcksax HT255 med batteri & laddare

Inkluderar: 36 V Häcksax, 60 cm skär, B400E 2,4 Ah
Batteripaket och C600 laddare..........................................artikelnr. 558882

Häcksax - Endast vertyget, Modell HT255

Batteripaket, 2,4 Ah, modell B400E................. artikelnr. 548206
Batteriladdare, modell C600............................. artikelnr. 554933
Snabbladdare, modell C750............................. artikelnr. 558697

36 V Häcksax och 60 cm skär. ............................................artikelnr. 558881

Ledande knivteknik

OREGON® Cordless Tool System

PowerNow™ 36 V batteri

Motorsåg
Konstruerad med ledande knivteknik som ger lång livslängd.
Häcksaxen OREGON® HT255 är robust
och tålig, och dess knivar är perfekta för att ansa och skulptera.

Häcksax

• 60 cm knivlängd för lång räckvidd
• Laserskurna skär ger hög precision, renare snittytor och
friskare växter.
• Upp till 19 mm klippkapacitet för snabb och jämn klippyta

För mer information, ring 020-100230 eller besök: OregonCordless.se
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