
Lightweight, easy to use battery chainsaw ideal for 
felling small trees and pruning or cutting small 
branches. Features an intuitive keypad for safe, 
convenient starting, while the inertia chain brake 
ensures trouble-free handling. Brushless motor with 
savE™ mode for reliable performance and longer 
running time, no direct emissions, while low noise 
levels allow you to work in residential areas without 
disturbing the neighbours.

Litiumjon batteri
Litiumjonbatteriet ger kraft som 
räcker långt och utmärkt 
prestanda.

savE™
Välj savE™ för maximal 
körtid.

Verktygslös kedjespänning
Snabb och lätt montering 
och justering av kedja och 
svärd utan verktyg.

Flip-up oljelock
Flip-up lock för enklare 
oljepåfyllning

Kastskydd
Utformningen av 
kedjebromsbygeln ger en 
bättre översikt över 
sågsvärdet och bättre 
kontroll vid sågarbetet.

Ergonomiskt handtag
Ergonomiskt format handtag 
för större komfort och 
lättare åtkomst till 
reglagen.

Ytterligare egenskaper

Bättre grepp
Vinklat främre handtag för bättre grepp och naturlig 
arbetsställning.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data
Batteri

Batterityp Li-Ion

Batterispänning 36,5 V

Batterikapacitet 4 Ah

Batterieffekt 146 Wh

Antal batterier/batteripack 20 st

Vikt för ett batteri 0,048 kg

Celler per batteri 20



Tekniska Data

Batteriernas modellnamn Bli20,36.5V/4.0Ah

Antal batterier som ingår 20

Batteriladdare modellnamn QC 80,80W /220V

Typisk batteriladdningstid till 80 %/100 % 100/140 min

Batteri gångtid (fri-rus) med savE aktiverad 44 min

Motor type BLDC (borstlös)

Smörjmedel

Oljetankens volym 0,2 l

Oljepumpstyp Automatisk

Oljepumpskapacitet 3,5-6,5 ml/min

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, 
m/s²

3,369/3,82 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 86 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 100 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning 3/8"

Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm 30,48-35,56 cm

Kedjehastighet vid max. effekt 11,5 m/s

Svärdsinfästning Liten

Totalmått

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 3 kg

Logistikinformation

Vikt inkl. förpackning 7,75 kg

Produkt storlek, LxBxH 800x235x240 mm

Förpackningsformat, LxBxH 520x265x245 mm

Pallformat, LxBxH 1095x1060x250mm

Pallmängd 32

Antal produkter per 20ft container 640 st

Antal produkter per 40ft container 1048 st


