Product
informatie

Benzine heggenschaar
CH24EAPWAZ

Accu heggenschaar
CH3656DAW4Z

50 cm - 23.9 cc - 0.62 kW

36V - MULTI VOLT

New Pure Fire motor, voldoet aan de Europese emissienormen | vernieuwde
handgreep, meer ruimte tussen hand en heg | Q-twist: in 5 standen verstelbare
handgreep | S-start: gemakkelijk en snel starten zonder terugslag | inlaat naar voren.

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | snijsnelheid in 4 standen
instelbaar | smalle soft grip greep | brede soft grip sub handgreep | aluminium
bodemplaat met lange levensduur | snijvlakken 3-voudig geslepen | wordt
geleverd zonder accu en lader.

313.

194.21

22

379.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
CH24EBPWCZ
62 cm - 23.9 cc - 0.62 kW
346.28 419.00 incl. BTW

235.00 incl. BTW

Bosmaaier
CG40EASLAZ

Accu grastrimmer met D-greep
CG36DAW4Z

39.8 cc / 1,21 kW

36V

New Pure Fire motor met hoge prestaties en laag brandstofverbruik (1 l/uur) |
anti-vibratie systeem | U-greep | wordt geleverd met maaimes en maaikop |
dubbele schouderriem.

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | nieuwe technologie ‘Disk
Motor” | D-greep | variabele snelheid | Quick-stop rem | uitstekende balans |
gemakkelijke bediening | wordt geleverd zonder accu en lader.

321.49

304.96

389.00 incl. BTW

369.00 incl. BTW

Accessoires
Outdoor Power Equipment

Maak je power tools compleet met een booster pack!

Omschrijving

Art.nr. Prijs*

Harsoplosser 400 ml

714841

4.95

Maaikop half-automatisch
781313 29.50
109 mm quick load
Maaikop halfautomatisch
130 mm quick load

Ook verkrijgbaar als
CG36DAW5Z met U-greep
Exclusief accu's en lader.
304.96 369.00 incl. BTW

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WEZ
2x MULTI VOLT
BSL36A18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

B2
UC18YSL3WFZ

Vermogen 1.080 W
18V - 5.0 Ah

2x MULTI VOLT
BSL36B18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

781317 32.50

Nylon lijn rond RBE 2.4 mm
781424
groen l=15m (73 gr)

4.65

Nylon lijn rond RBE 3.0 mm
781426
groen l=10m (74 gr)

4.95

249.-

301.29 incl. BTW

*Prijzen excl. BTW.

Nog meer informatie vind je op hikoki-powertools.nl

299.-

361.79 incl. BTW

Vermogen 1.440 W
18V - 8.0 Ah

