
HÆKKEKLIPPER U/BATTERI
M18 CHT-0 kan save grene på op til 20 mm i tykkelsen. 
Det 600 mm lange sværd giver maksimal produktivitet. 
Passer med alle M18 batterier.

Varenr. 21.103.22.459346

Priserne er ekskl. moms
Tilbuddene gælder april-juni 2021

HASSING  GRUPPEN
Viden om værktøj!

1.398,-
BATTERI 18V 12,0AH
M18 HB12 passer med alle M18 værktøjer. 
High Output batteri med op til 50 % mere 
kraft end andre REDLITHIUM batterier. 

1.200,-
Varenr. 21.103.10.464260

LØVBLÆSER U/BATTERI
M18 FBL-0 med variabel hastighed, ’fartpilot’ og 
låsbar afbryder. Op til 12.74 m³/ min i luftvolume 
ved 193 km/t. Passer med alle M18 batterier.

Varenr. 21.103.22.459825

998,-

KÆDESAV MED 40 CM SVÆRD

3.748,-

M18 FCHS-121 leverer lang driftstid med 150 snit 
i 100x100 mm fyrretræ på én opladning. Solide 
metalgear giver høj moment, og frontpigge i metal 
giver bedre kontrol under savning.

Varenr. 21.103.22.464223

KÆDESAV M/40 CM SVÆRD U/BATTERI

2.148,-

M18 FCHS-0 har høj arbejdsrate med 150 snit i 
100×100 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri. Solide 
metalgear giver høj moment, og frontpigge i metal 
giver bedre kontrol under savning.

Varenr. 21.103.22.464723

KÆDESAV M/30 CM SVÆRD U/BATTERI

2.148,-

M18 FCHSC-0 med 30 cm sværd giver bedre mulig-
hed for at arbejde på trang plads. Frontpigge i metal 
giver bedre kontrol under savning. Passer med alle 
M18 batterier. 

Varenr. 21.103.22.471441



HAVETRIMMERSÆT MOTORENHED + TRIMMER
M18 FOPHLTKIT-0 med motorenhed og kanttrimmer-forsats. 
Justerbart støttegreb og bæresele giver god brugerkomfort 
og kontrol. Kompatibel med alle havetrimmer-forsatser.  
Leveres uden batterier.

Varenr. 21.103.22.464956

Priserne er ekskl. moms
Tilbuddene gælder april-juni 2021

HASSING  GRUPPEN
Viden om værktøj!

1.498,- M18 BATTERISÆT
M18 NRG-502 indeholder 2x M18 B5 5,0 Ah 
REDLITHIUM-ION batterier og en M12-18 FC 
hurtiglader (95 min.). 

1.498,-Varenr. 21.103.10.459217

GRENSAV-FORSATS
M18 FOPH-CSA har et 254 mm sværd og er  
kompabitel med havetrimmer-motorenheden. 
Perfekt til at save grene højt oppe. Rækkevidden 
kan øges med forlænger-forsatsen.

Varenr. 21.103.22.464957

978,-

HÆKKEKLIPPER-FORSATS

1.198,-

M18 FOPH-HTA er kompabitel med havetrimmer- 
motorenheden. Den har et 51 cm sværd og kan 
klippe grene på op til 25 mm i diameter.  
Rækkevidden kan øges med forlænger-forsatsen.

Varenr. 21.103.22.464959 FORLÆNGER-FORSATS

428,-

M18 FOPH-EXA er kompatibel med grensav- og  
hækkeklipper-forsatserne. Forlænger rækkevidden 
med 91 cm, når grensav- og hækkeklipper-forsatsen 
er monteret. 

Varenr. 21.103.22.464960

KANTTRIMMER-FORSATS

828,-

M18 FCPH-EA er kompabitel med havetrimmer- 
motorenheden. Perfekt til kanten ved græsplæne, 
fortorv osv. Op til 3900 omdr./min giver effektivt 
arbejde og rene snit.

Varenr. 21.103.22.464958


