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Kjøle- og varmeboks LXT® / XGT®

CW001GZ
40Vmax • 18V / 12V / 24V DC • AC • 20 L

Kan bruke enten 40V maks eller 18V batterier, 230V eller 12V strøm.  
CW001GZ kan kjøle ned og varme og kan for eksempel holde drikke kaldt i 
opptil 28 timer med to 40V Max 5,0 Ah batterier. Kan også brukes med 12V stømuttak i 
bilen. 20 liters kapasitet tilsvarer omlag 20 stk 0,5 L plastflasker. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

6.890,-6.890,-
8.613,- ink. mva
Nobbnr: 60017814
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NYHETER

Slagbormaskin LXT®

DHP485RFJ
18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min-¹
Brukes til boring og skruing, og med slagfunksjonen kan man bore i mur. 
DHP485 er en driftssikker slagbormaskin med godt grep og lav vekt.
Leveres i Makpac med 2x 3,0Ah batterier og lader. 

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 60031721

Murborsett
E-11536
TCT • 5 - 10 mm • 5 stk • mur
Murbor med rund tange kan brukes med slag-
driller for å bore mindre dimensjoner i mur og 
betong. Borspiralen er optimalisert for å effektivt 
fjerne borstøv slik at boringen går raskere.

Borskrutrekker LXT®

DDF485RFJ
18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min-¹
Brukes til boring og skruing og er laget for den profesjonelle håndverkeren. 
DDF485 er en driftssikker batteridrill med godt grep og lav vekt. Den 
børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk. 
Leveres i Makpac med 2x 3,0Ah batterier og lader.

2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 58065314

Bits- og forsenkersett
D-73477
29 deler
Ved bruk av forsenkersettet fester man chuckfestet i drillen. Hurtigfestet har bor og 
forsenker i den ene enden og bits i den andre enden.

97,-
121,- ink. mva
Nobbnr: 60016413

319,-
399,- ink. mva
Nobbnr: 60016407

Bitssett
D-73271
7 deler
Leveres i en liten rund plastboks med gjennomsiktig lokk. Lokket har en 
åpning som man vrir til ønsket bits. Passer perfekt i bukselommen.

Bits- og forsenkersett
E-03109
90 deler • 1/4” • Impact Black
Kvalitetsbits i Impact Black serien.

46,-
58,- ink. mva
Nobbnr: 60016398

679,-
849,- ink. mva
Nobbnr: 60015972

Kommer i Q2Kommer i Q2

Kommer i Q2Kommer i Q2
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MASKIN + BATTERI

Muttertrekker LXT®

DTW700T
18V • 1/2” • 700 Nm • 0 – 2 200 min-¹

Kraftig med 4 hastighetsinnstillinger og 3 moduser for 
auto-stopp både forover og i revers. Egner seg til 
kraftkrevende montasje av bolter i dimensjon M10-M24.
T-modell leveres med 1 stk 5,0Ah batteri uten lader.

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 60015953

Slagskrutrekker LXT®

DTD153T
18V • 1/4” • 170 Nm • 0 – 3 400 min-¹

Kompakt, enkel og robust. Brukes til store treskruer, 
konstruksjonsskruer og trebor.
T-modell leveres med 1 stk 5,0Ah batteri uten lader.

1.992,-
2.490,- ink. mva
Nobbnr: 60031717

Multiverktøy LXT®

DTM52T
18V • 10 000 - 20 000 min-¹

Kraftig med Starlock Max verktøyfeste og veldig lave 
vibrasjonsverdier. Egner seg til profesjonell bruk. Bladene 
kan plasseres i 12 posisjoner slik at du får god arbeids-
stilling. T-modell leveres med 1 stk. 5,0Ah batteri uten lader.

2.599,-
3.249,- ink. mva
Nobbnr: 58065325

Bajonettsag LXT®

DJR187T
18V • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm

Med to hastigheter og 32 mm slaglengde. Egner seg til krevende 
rivearbeid og gnistfri skjæring i metall. Bytte av blad uten verktøy.
T-modell leveres med 1 stk 5,0Ah batteri uten lader.

2.799,-
3.499,- ink. mva
Nobbnr: 60017815

Borskrutrekker LXT®

DDF486T
18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min-¹

Kan brukes på tyngre arbeid som store konstruksjonsskru-
er og større dimensjonerte bor, og er laget for å tåle høy 
belastning over tid. Gir og chuck i metall gir lang holdbarhet. 
Sidehåndtak medfølger.
T-modell leveres med 1 stk 5,0Ah batteri uten lader.

2.952,-
3.690,- ink. mva
Nobbnr: 60031719
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TREBEARBEIDING

Plansliper LXT®

DBO380Z
18V • 93 x 228 mm
Brukes til slipejobber på plane flater. 3 hastigheter. Slipepapir festes 
enkelt med klips. Håndtaket foran kan tas av uten bruk av verktøy for 
å kunne slipe helt inntil vegg.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

1.490,-
1.863,- ink. mva
Nobbnr: 60019684

Båndsliper LXT®

DBS180Z
18V • 600 – 1 700 m/min • 9 mm
Ideelt verktøy til sliping av materialer med begrenset tilgang. Slipearmen 
kan vendes 160° så den blir enkel å transportere. Et essensielt verktøy 
for arbeid med metall og treverk.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.390,-
4.238,- ink. mva
Nobbnr: 57368386

Høvel LXT®

DKP181Z
18V • 82 mm
En proffmaskin med opptil 3,0 mm høveldybde. Maskinen er utstyr med 
ADT (Automatic Torque Drive) som justerer hastigheten etter belastning 
og sørger for optimal bruk. Sponutkast på begge sider.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 56662200

Lamellfres LXT®

DPJ180Z
18V • 100 mm
Seks ulike skjæredybder samt en robust frontbeskyttelse i aluminium. 
Et verktøy laget til interiør- og møbelsnekring. 6 forskjellige 
dybdejusteringer.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.190,-
2.738,- ink. mva
Nobbnr: 48867605

Overfres LXT®

DRT50Z
18V • 6 / 8 mm
Lett håndterbart freseverktøy med 6 og 8 mm tange. Det finnes et 
bredt spekter av tilbehør og freseverktøy godt egnet til diverse 
utskjæringer og finisharbeider.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

1.790,-
2.238,- ink. mva
Nobbnr: 53311894

Dykksag LXT®

DSP600ZJ
18V X2 • 2 500 – 6 300 min-¹ • 165 mm
Presis med stor kapasitet og passer rett på 
styreskinne.
ZJ-modell leveres i Makpac uten batteri og lader.

4.890,-
6.113,- ink. mva
Nobbnr: 53379915 

Sirkelsagblad 165x20mm
B-57336
T.C.T. • 165 x 20 mm • 56 T • tre, MDF, laminat

499,-
624,- ink. mva
Nobbnr: 60027254

Styreskinne 1500 mm
199141-8
Til senkesag og sirkelsag

739,-
924,- ink. mva
Nobbnr: 55028294

Sirkelsag LXT®

DHS660Z
18V • 5 000 min-¹ • 165 mm
Med automatisk justering av hastigheten på bladet ut fra belastningen 
(ADT), blåsefunksjon for støvfri sikt av kapplinje og elektrisk bladbrems 
for sikker bruk.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 55244484

Sirkelsagblad 165x20mm
B-62985
T.C.T. • 165 x 20 mm • 25 T • tre

319,-
399,- ink. mva
Nobbnr: 55028275
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BETONGARBEID 

Blandemaskin LXT®

DUT130Z
18V • 0 – 1 300 min-¹ • 165 mm
Brukes til maling, mørtel, betong og liknende. To hastigheter, 
ergonomisk grep og sidehåndtak. Håndterer opp til 30 kg og 
maks 120 mm blandevisp.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.390,-
4.238,- ink. mva
Nobbnr: 55805638

Blandevisp
D-73508
120 x 600 mm • M14 • 
15kg • flytende materiale

209,-
261,- ink. mva
Nobbnr: 60016423

Blandevisp
D-73514
120 x 600 mm • M14 • 
20Kg • viskøse 
materialer

219,-
274,- ink. mva
Nobbnr: 60016422

Blandevisp
D-73520
120 x 600 mm • M14 
• 18 Kg • hurtigtørkende 
flytende materialer

219,-
274,- ink. mva
Nobbnr: 60016410

Kombihammer LXT®

DHR182Z
18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J
Liten kombihammer med AVT, god ergonomi og bryter for 
reversfunksjon. Tre funksjoner:  slagboring, boring og meisling.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.390,-
2.988,- ink. mva
Nobbnr: 56127362

Kombihammer LXT®

DHR242Z
18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J
Kan enkelt kobles til støvkasett med HEPA-filter for renere arbeidsmiljø 
(DX01).
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.590,-
3.238,- ink. mva
Nobbnr: 48501505

Hammerborsett SDS-PLUS
B-58992
4-Skjærs Nemesis 2 • 5 bor • 5-10mm

359,-
449,- ink. mva
Nobbnr: 54329592

Meiselsett SDS-PLUS
E-04911
Premium selvslipende • 3 Meisler
Spissmeisel
Flatmeisel 20 mm
Flatmeisel 40 mm

439,-
549,- ink. mva
Nobbnr: 56884134

Kombihammer LXT®

DHR283ZJU
18V X2 • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J
En kraftpakke spekket med HMS-funksjoner for å ivareta brukeren. 
Vibrasjonsreduksjon (AVT), aktiv feedback teknologi som stanser 
motoren hvis boret kiler seg fast (AFT) og mulighet for bluetooth 
tilkobling til Makita støvsuger (AWS).
ZJU-modell leveres AWS Bluetooth uten batteri og lader.

4.790,-
5.988,- ink. mva
Nobbnr: 55331806
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X-LOCK

Vinkelsliper LXT®

DGA521ZX1
18V • 125 mm • 8 500 min-¹ • X-Lock
Med tommelbryter og X-Lock innfesting. 
Maskinen er beregnet for sliping, pussing og 
kutting av metall og steinmaterialer uten bruk 
av vann. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.190,-
2.738,- ink. mva
Nobbnr: 60007428

Vinkelsliper LXT®

DGA520ZX1
18V • 125 mm • 0 – 8 500 min-¹ • X-Lock
Med dødmannsbryter og X-Lock innfesting. 
Maskinen er beregnet for sliping, pussing og 
kutting av metall og steinmaterialer uten bruk 
av vann. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.390,-
2.988,- ink. mva
Nobbnr: 60007432

Vinkelsliper LXT®

DGA519Z
18V • 125 mm • 3 000 – 8 500 min-¹ • X-Lock
Med brems, justerbar hastighet, X-Lock og 
dødmannsbryter. Beregnet for sliping, pussing 
og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk 
av vann.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 56871303

Slipeskive 125x6
E-00402
X-Lock • WA6N • A4
Slipeskive med grov korning og hard plate som 
sliper meget effektivt. Grov finish. Til sliping av 
rustfritt og syrefast stål.

39,-
49,- ink. mva
Nobbnr: 56871322

Kappeskive 125x1,25
E-00418
X-Lock • Rustfritt
Kappeskiven har X-Lock senterhull og mellom-
grov korning. En allsidig kappeskive til rustfritt og 
syrefast stål.

29,-
36,- ink. mva
Nobbnr: 56871337
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POLERING

Radio DAB+ CXT® / LXT®

DMR110
18V • 15 – 50 mm • 1,2 mm / 18Ga
Robust og sprutsikker byggeplassradio. Mikro USB for software 
oppdateringer. Kraftig og fin stereolyd. LCD skjerm, 10 forhåndsinnstillinger 
(5 DAB og 5 FM), 8 språk (Engelsk, tysk, italiensk, fransk, nederlandsk, 
dansk, norsk og polsk) og bærehåndtak.
Leveres uten batteri og lader.

1.390,-
1.738,- ink. mva
Nobbnr: 52102884

Polermaskin LXT®

DPO600Z
18V • 150 mm • 0 – 780 min-¹
Hastighetsjustering med eller uten tvungen rotasjon. Oscillerende med 
5,5 mm bevegelse i hastighet 0 - 6 800 min-1. Anti-restart funksjon for å 
ivareta brukerens sikkerhet.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.590,-
4.488,- ink. mva
Nobbnr: 56127381

Poler- og slipemaskin LXT®

DPV300Z
18V • 50 / 75 mm • 0 - 2 800 / 9 500 min-¹
Egner seg til en rekke oppgaver, er enkel å håndtere og tåler høy belastning. 
To hastigheter og en elektronisk hastighetskontroll som holder hastigheten 
konstant under belastning.
Z-modellen leveres uten batteri og lader.

2.390,-
2.988,- ink. mva
Nobbnr: 57862484

Sluttsalg!Sluttsalg!
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Borskrutrekker XGT®

DF001GM201
40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min-¹
Til krevende boring og store skruer. To gir og høyt dreiemoment på 
140 / 68 Nm. 41 momentinnstillinger. Et ideelt valg for arbeidsoppgaver 
som krever kraft og man ikke ønsker å bruke tunge verktøy.
Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.

7.490,-
9.363,- ink. mva
Nobbnr: 57183643

Borskrutrekker XGT®

DF002GD201
40V max • 64 Nm • 0 – 2 200 min-¹
Til profesjonell bruk. Dreiemoment på 64 / 30 Nm. 21 momentinnstillinger. 
Ideelt verktøy når du trenger en robust og kraftig drill.
Leveres med to 40V 2,5 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.

5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 57918980

Muttertrekker XGT®

TW004GZ
40V max • 1/2” • 350 Nm • 0 – 3 200 min-¹
Mye kraft til tross for lav vekt. Fire hastighetsinnstillinger og 3 autostopp-
funksjoner både forover og i revers gir full kontroll ved bruk. Mulig å sette 
bryteren på full-hastighetsmodus. Liten og lett muttertrekker som egner 
seg godt til montasje og metriske bolter M10-M20.
Leveres uten batteri og lader.

2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 57368413

Muttertrekker XGT®

TW007GZ
40V max • 1/2” • 730 Nm • 0 – 2 200 min-¹
Kraftig og kompakt med 1/2” innfesting til proff bruk. Fester standard 
bolter M10-M24, bolter med høy strekkfasthet M10-M16. Fire hastighets-
innstillinger og 3 autostoppfunksjoner både forover og i revers. 
Leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 60009524

Slagskrutrekker XGT®

TD001GZ
40V max • 1/4” • 220 Nm • 0 – 3 700 min-1
Kraftig og ekstremt kompakt med en rekke innstillingsmuligheter. Laget 
for å tåle høy belastning over tid. Den har 4 hastighetsinnstillinger og seks 
predefinerte applikasjonsinstillinger. Denne borskrutrekkeren er en god 
løsning for tøft arbeid og industribruk. 
Leveres uten batteri og lader.

2.290,-2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 57183904



9

40V MAX

Bajonettsag XGT®

JR001GZ
40V max • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Til gnistfri kapping av metall, lettbetong og 
rivingsarbeid. To hastigheter og bladbevegelse 
på 32mm. Verktøyløst skifte av sagblad og 
hurtigjustering av anlegget.
Leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 57183764

Kombihammer XGT®

HR004GZ01
40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J
Brukes på en rekke oppgaver som slagboring i 
betong, meisling, eller boring uten slag i tre eller 
stål. Enkel å håndtere og enestående vibrasjons-
verdier. Velbalansert kombihammer, hurtigchuck og 
mulighet for å sette på støvkassett DX14 rett 
på maskinen. En kraftplugg som er laget for å tåle 
høy belastning over tid. AVT vibrasjonsreduksjon.
Leveres i Makpac koffert uten batteri og lader.

4.190,-
5.238,- ink. mva
Nobbnr: 57183726

Kombihammer XGT®

HR005GZ01
40V max • SDS-Max • 40 mm • 8 J
Til meisling og slagboring. Det optimale valget for 
krevende oppgaver. To moduser velges fra bryteren 
på toppen av maskinen. Meget lave vibrasjons-
verdier og fin balanse. Borer opp til 40mm hull i 
armert betong og egner seg godt på større 
prosjekter. Sammen med SDS-MAX Nemesis bor får 
du optimal ytelse. 
Leveres i Makpac koffert uten batteri og lader.

9.590,-
11.988,- ink. mva
Nobbnr: 57814865
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40V MAX - VINKELSLIPERE

Vinkelsliper XGT®

GA005GZ
40V max • 125 mm • 8 500 min-¹
Gir tilsvarende kraft som en 1000W lednings-
maskin. Velegnet til tunge jobber som for 
eksempel kapping av betong med 
diamantskive. Tommelbryter. AFT-funksjon 
som stopper motoren hvis skivene setter seg 
fast. 
Leveres uten batteri og lader.

2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 57183677

Vinkelsliper XGT®

GA013GZ
40V max • 125 mm • 8 500 min-¹
For krevende profesjonell bruk.  
Dødmannsbryter. Maskinen er utstyrt med 
overbelastningsbeskyttelse og AFT-funksjon 
som gjør at motoren stopper hvis skivene 
setter seg fast
Leveres uten batteri og lader.

2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 57183681

Vinkelsliper XGT®

GA038GZ
40V max • 230 mm • 6 600 min-¹
Gir kraft tilsvarende en 1700W ledningsmaskin 
og soft start for bedre kontroll og lengre levetid 
på gir. Maskinen har elektrisk brems, 
AFT-funksjon som stopper motoren hvis skiven 
setter seg fast og vibrasjonsdempende grep for 
å ivareta brukeren. Dødmanssbryter.
Leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 58065261
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40V MAX - DYKKSAG

Dykksag XGT®

SP001GZ03
40Vmax • 2 500 – 4 900 min-¹ • 165 mm • AWS
Kapper treverk opp til 56mm (0°), 40mm (45°) og 38mm (48°). 
Sagen har spor som gjør at den passer rett på styreskinne. Den har 
dybdejustering og i tillegg en dybdestopp på 2 mm slik at man kan ta 
et overflatesnitt før materialet kappes helt og dermed hindre 
flising. Sagblad og AWS Bluetooth medfølger.
Leveres i Makpac koffert uten batteri og lader.

5.390,-5.390,-
6.738,- ink. mva
Nobbnr: 60016414
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40V MAX

Arbeidslampe LXT® / XGT®

ML003G
18V / 40Vmax • 1 100 lm
Robust arbeidslampe som kan stå fritt på bakken eller settes på 
stativ. IP65 sertifisert støv- og vanntett, to lysstyrker som gir 1100/ 
450 lumen. Omtrent 10 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 
4,0Ah batteri, og 22 timer på laveste lysstyrke. 
Leveres med ledning, uten batteri og lader.

1.590,-1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 60009526

Arbeidslampe LED XGT®

ML002G
40V max • 710 lm
Med opphengskrok, rundt lys og spot. USB uttak for lading av telefon 
og liknende elektrisk utstyr. Har to styrker, 10/20 stk. 05W LED 
lamper. Lampen gir på full styrke 340lx og lysstyrke 710lm. Driftstid 
med et 2,5Ah batteri på høy lysstyrke er ca 10 timer.
Leveres uten batteri og lader.

990,-
1.238,- ink. mva
Nobbnr: 58065242

Kapp- og gjærsag XGT®

LS002GZ01
40V max • 216 mm • 4 800 min-¹
Kraftig med LED-lys sikte og solid dobbel glidemekanisme som gir 
stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man kan 
sette sagen helt inntil vegg. Fungerer trådløst med Bluetooth 
støvsuger. Meget godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver.
Leveres i Makpac koffert uten batteri og lader.

8.190,-
10.238,- ink. mva
Nobbnr: 57814854

Deep and Exact Cutting Technology
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40V MAX - BATTERI

Batteri 2,0 Ah XGT®

191L29-0
Li-ion • 40V max • 2,0 Ah • BL4020
Led ladeindikator. Egner seg godt til kraftige driller, slagtrekkere 
og liknende. Ladetid er omtrent 22 minutter med hurtiglader.

980,-980,-
1.225,- ink. mva
Nobbnr: 58065276

Batterisett XGT®

191J65-4
XGT® • 40V max • Li-ion
Et lite batterisett til XGT® 40V max maskiner som inneholder et 
4,0 Ah batteri med batteriindikator og en hurtiglader som lader 
4,0 Ah batteri på omtrent 45 minutter.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 57183613

Batterisett XGT®

191J81-6
XGT® • 40V max • Li-ion
Batterisett til XGT® 40V max maskiner. Makpac koffert med to 2,5 Ah 
batterier med batteriindikator og hurtiglader som lader 2,5 Ah batteri på 
omtrent 28 minutter.

3.990,-
4.988,- ink. mva
Nobbnr: 57186954

Batterisett XGT®

191J97-1 
XGT® • 40V max • Li-ion
Batterisett til XGT® 40V max maskiner. Makpac koffert med to 
4,0 Ah batterier med batteriindikator og hurtiglader som lader 
4,0 Ah batteri på omtrent 45 minutter.

4.790,-
5.988,- ink. mva
Nobbnr: 57183624

Batterisett XGT®

191U00-8
XGT® • 40V max • Li-ion
Batterisett til XGT® 40V max maskiner. Makpac koffert med to 
4,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som 
lader to 4,0 Ah batterier på omtrent 45 minutter.

5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 60016399
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KJEDESAGER 18V

Kjedsag LXT®

DUC306Z
18V X2 • 20 m/s • 30 cm / 12” • 1200 watt
Stillegående og sterk med topphåndtak. Brukes til kapp av trær og større trevirke. Egner 
seg også for utskjæringer, rivningsarbeid, kvisting, rydding av trær og større busker. 
Kickback brems og variabel hastighet på bryteren. 
Momentboost for raskere kapp av tykke emner. Automatisk kjedesmøring. 
XPT beskyttelse for støv og fuktinntrengning.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.750,-
4.688,- ink. mva
Nobbnr: 56475175

Kjedsag LXT®

DUC254Z
18V • 24 m/s • 25 cm • 570 watt
Lett, sterk og stillegående med topphåndtak og 25 cm sverd. Sagen er en hendig rydde- 
og grensag som egner seg til kvisting, rivning, utskjæringer og kapp av grener i høyden. 
Spesielt tilpasset arborister for beskjæring av trær. Momentboost for raskere kapp av 
stammer/grener. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.712,-
3.390,- ink. mva
Nobbnr: 54512337

Sagkjede
199075-5
-40 • 3/8” • 1,1 mm • 10” / 25 cm

160,-
200,- ink. mva
Nobbnr: 55174624

Kjedsag LXT®

DUC303Z
18V X 2 • 20 m/s • 12” • 1100 watt
Effektiv sag med børsteløs motor. Godt egnet til bruk på byggeplasser, i hjemmet, på 
hytte eller for å sage tynne trestammer. Den høye spenningen på 36V gir bra kraft til 
sagingen. Utskifting av kjede og sverd uten bruk av verktøy. Kan bygges om til 25 cm 
carving sverd. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.750,-
4.688,- ink. mva
Nobbnr: 51831712

Sagkjede
958291652
Sagkjede og fil størrelse: 3/8” 1,1 
mm 52 14” / 35cm 4,5 mm

180,-
225,- ink. mva
Nobbnr: 49258016

Sagkjede
958291646
Sagkjede og filstørrelse: 3/8” 1,1 
mm 46 12” / 30cm 4,5 mm

165,-
206,- ink. mva
Nobbnr: 49000836



15

GRESSTRIMMERE 18V

Hekksaks LXT®

DUH502Z
18V • 500 mm • 21,5 mm
Kompakt, børsteløs hekksaks med antivibrasjon for den semi proffe. Elektrisk brems 
og 5 innstillinger lett tilgjengelig på håndtaket. Variabel hastighet med 3-trinns bryter og 
reversfunksjon ved fastkiling.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.150,-
3.938,- ink. mva
Nobbnr: 55772882

Hekksaks LXT®

DUH601Z
18V • 600 mm • 23,5 mm
Lett hekksaks med antivibrasjon og elektrisk brems for proffen. Kutter opp til 23,5mm 
grener. Det solide ”Samurai» bladet gir optimal klippe-
styrke og skarphet. Knivene er utformet til å gi bedre gripe evne på grenene, lav friksjon 
for lengst mulig drift. Håndtaket kan vinkles i 5 posisjoner.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.720,-
4.650,- ink. mva
Nobbnr: 55772897

Hekksaks LXT®

DUH751Z
18V • 750 mm • 23,5 mm
Lett hekksaks med antivibrasjon og elektrisk brems for proffen. Kutter opp til 23,5mm 
grener. Det solide ”Samurai» bladet gir optimal klippestyrke og skarphet . Knivene er 
utformet til å gi bedre gripe evne på grenene, lav friksjon for lengst mulig drift.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

4.190,-
5.238,- ink. mva
Nobbnr: 55772901
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HEKKSAKSER 18V

Stanghekksaks LXT®

DUN500WZ
18V • 500 mm • 23,5 mm
Denne hekksaksen gir deg bedre rekkevidde, fleksibilitet og 
klippemuligheter enn en standard hekksaks. Mer sikker og effektiv 
trimming av busker og hekker uten bruk av f.eks. stige. Skjære-
kniven kan justeres flere forskjellige vinkler fra 45 opp - 70 grader 
ned. Konstruksjon og to håndsgrepet gir bedre sikkerhetsavstand til 
skjæreknivene.
Trimmeren har tre hastigheter og klipper grener på opptil 23,5 mm i 
tykkelse. Lav vekt på 4,5 kg og rekkevidde på opptil 2,12 meter gir 
brukeren enklere manøvrerbarhet. Hekksaksen kan også benyttes til 
rydding av kratt.
Med elektronisk brems og reversfunksjon.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

4.190,-
5.238,- ink. mva
Nobbnr: 56825792

Gress- og hekksaks LXT®

DUM604ZX
18V • 2 500 min-¹ • 160 mm
Plassbesparende og lett en-hånds gressaks/hekksaks på 18V. 
Klippebredde gress-/ kantsaks 160mm. Hekksaksen har 200 mm 
lengde og maks grentykkelse er 10 mm. Vekt kun 1,4 kg. Ideel til 
mindre hager, verandaer, camping og hytteområde. Håndtaks-
forlenger kan leveres som tilleggsutstyr.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

995,-
1.244,- ink. mva
Nobbnr: 52269382

Forlengerskaft
198516-8
Passer til for DUM604/UH201/UM600

595,-
744,- ink. mva
Nobbnr: 55213143
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LØVBLÅSERE 18V

Løvblåser LXT®

DUB184RT
18V • 49m/s • 13.0m³/min
Perfekt for å blåse bort blader, rusk og lett snø 
fra f.eks. hager, uteområder, gangpartier, opp-
kjørsel, biler og verandaer. Grunnet sin turbin-
konstruksjon blir luftgjennomstrømmingen meget 
effektiv. Det følger med et ovalt og et rundt 
munnstykke for best mulig utnyttelse av luften. 
RT-modell leveres med et 18V 5,0Ah batteri og 
hurtiglader.

2.948,-
3.685,- ink. mva
Nobbnr: 56549882

Rengjøringssett for takrenner
191B03-8
Passer til DUB184/362/363

998,-
1.248,- ink. mva
Nobbnr: 57373566

Løvblåser LXT®

DUB186Z
18V • 56 m / s • 3,2 m³ / min
Blåser med langt rør for fjerning av løv og rusk. 
Stillegående og kompakt med tre hastighets-
innstillinger. Oppsug gjør at løv og utendørs avfall 
raskt tas opp. Utstyr for oppsug medølger ikke. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

730,-
913,- ink. mva
Nobbnr: 57029193

Løvblåser LXT®

DUB363ZV
18V X 2 • 65 m/s • 13.4 m³/min
Brukes for å blåse bort blader og løst smuss. 
Stor oppsamlingspose bidrar til lengre intervaller 
før tømming. Innsuget er utstyrt med en kniv for 
finkapping av løvet til kompost. Oppsugsystem 
med en oppsugpose på hele 50 liter medfølger. 
Leveres med vacuum kit (oppsamler), skulder- 
stropp og 72 mm rund dyse. 
ZV-modellen leveres uten batteri og lader

3.520,-
4.400,- ink. mva
Nobbnr: 56825803

Røradapter / overgang
191J13-3
Passer til DUB184/362/363. 
Til bruk på takrennerenser, rund eller flat dyse.

119,-
149,- ink. mva
Nobbnr: 57719824

Løvblåser LXT®

DUB184Z

1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 56475186

Du får den også uten Du får den også uten 
batteri og laderbatteri og lader
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Plansliper

18V Lithium-ion

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

380+
MASKINER

Utvid ditt Lithium sortiment

4-funksjons
slagskrutrekker

Skruautomat

Dykkert- 
pistol

Fugepistol 

Kaffetrakter

Vannkoker

Kjøle- & 
varmeboks

Kombihammer 

Betong- 
vibrator

Vifte

Viftejakke

Viftevest

Dykkert-
pistol

Slagdrill

Varmejakke

Varmevest

Bluetooth høyttaler

LED 
arbeidslys

Arbeidslys

Stansmaskin 

Platesaks

Krampe-
pistol

Båndsag

Polermaskin

Jernbinder

Varmepistol

Popnagle-
pistol

Borhammer

Meiselhammer

Stiftepistol

Multidetektor

Armeringskutter

Gjengestag-
kutter

Vacuum  pumpe

Fettpresse

Lykt med radio

Radio DAB+

LED lykt

Varmeteppe

Kompressor

oppladbar
lykt

Arbeidslys

Støvsuger

Trillebår

Borskrutrekker

Slagskrutrekker
Skralle

Oljeslag-
skrutrekker

Muttertrekker 

Vinkelskrumaskin

Blandemaskin 

Vinkelskrutrekker

Vinkelslagskrutrekker

Skrutrekker

Metallsirkelsag

Flis-/ steinkutter

Nibbler

Poler- 
/slipemaskin

Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin

Eksentersliper

Multiverktøy

Kapp- og gjærsag 

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger

Støvsuger Syklon

Kjedesag

Hekksaks

Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress -/ 
hekksaks

Løvblåser

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger

Muttertrekker

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett-
sag

Kappemaskin

Gressklipper

Gressklipper

Grensaks

Sirkelsag med
bakhåndtak Gresstrimmer /

Krattrydder

Hekksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag

Kappmaskin

Kombihammer 

Blower

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger

Earth Auger

Vacuum pumpe

Stangsag

Støvsuger
Stående

Høytrykkspyler
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GRESSTRIMMERE 18V

Grestrimmer LXT®

DUR181SF
18V • 7 800 min-¹ • 260 mm
Med teleskopstang, vinkeljusteringer av 
trimmerhodet og tap&go trådspole. Teleskop-
stangen kan justeres fra 123 - 143 cm. Med 
5 trinns justering av kuttehodets vinkel kan du 
enkelt trimme i f.eks. skråninger. Rotering av 
trimmerhode til 180° bidrar til penere 
kanttrimming
SF-modell leveres med 3.0Ah batteri og 
standard lader.

2.150,-
2.688,- ink. mva
Nobbnr: 51485624

Gresstrimmer LXT®

DUR190LZX3
18V • 3 500 – 6 000 min-¹ • 230/255/300 mm
Enkel betjening med lavt støynivå og vibrasjon. 
Trimmeren har autohastighetskontroll i forhold 
til den motstand den får ved f.eks trimming 
av vått eller høyt gress. AFT teknologi gjør at 
trimmeren stopper ved en brå hindring. Tre 
hastighets reguleringer (Low: 3,500 RPM, 
Medium: 5,100 RPM, High: 6,000 RPM) i 
forhold til støy, arbeidsoppgave og driftstid.
Leveres uten batteri og lader.

2.345,-
2.931,- ink. mva
Nobbnr: 56840938

Gresstrimmer LXT®

DUR192LRT
18V • 4 500 – 6 000 min-¹ • 300 mm
Effektiv og sterk gresstrimmer på 460 watt med 
2,0 mm tråd og to hastigheter. Egner seg til 
større mengder gress / ugress. 
Medfølgende tilbehør: Hurtiglader, 5,0Ah 
batteri, unbrakonøkkel, trimmertråd i kassett og 
skulderstropp.
Leveres uten lader.

2.948,-
3.685,- ink. mva
Nobbnr: 57875084

Gresstrimmer LXT®

DUR181Z

1.098,-
1.373,- ink. mva
Nobbnr: 48374915

Du får den også uten Du får den også uten 
batteri og laderbatteri og lader

Trimmertråd kløverformet
E-01731
1,65 mm x 15 m
Støysvak og effektiv trimmertråd. Spesiellt 
utviklet for batteri trimmere for strømbesparelse.

45,-
56,- ink. mva
Nobbnr: 56850061

Trimmertråd kløverformet
E-01747
1,65 mm x 30 m
Støysvak og effektiv trimmertråd. Spesiellt 
utviklet for batteri trimmere for strømbesparelse.

85,-
106,- ink. mva
Nobbnr: 56850076

Gresstrimmer LXT®

DUR190UZX3

2.545,-
3.181,- ink. mva
Nobbnr: 56840923

Du får den også med Du får den også med 
U-håndtakU-håndtak

Gresstrimmer LXT®

DUR192LZ

1.739,-
2.174,- ink. mva
Nobbnr: 57293335

Du får den også uten Du får den også uten 
batteri og laderbatteri og lader
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GRESSTRIMMERE 18V

Grestrimmer LXT®

DUR194ZX2
18V • 4 000 _ 6 000 min-¹ • 200/230/280 mm
Gress- og krattrydder med 20 cm krattbladd, 
trimmerbredde 28 cm og trådspole med tap & 
go. Egner seg for kutting av lett kratt og gress 
med medfølgende 8 taggers krattblad. To 
hastigheter og en motor på 260 W. 
Elektrisk brems ved stopp. 
Leveres uten batteri og lader.

1.910,-
2.388,- ink. mva
Nobbnr: 60027261

Trimmer/rydder LXT®

DUR368APT2
18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min-¹
Stillegående og kraftig (500 W) gresstrimmer/rydder 
med 3 hastigheter. Konstant hastighetskontroll gjør at 
rotasjonshastigheten opprettholdes også ved endring i 
belastning. Om bladene brått skulle sette seg fast, har 
maskinen en sikkerhetsfunksjon som raskt kutter 
motoren.
Leveres med 2x5,0Ah batterier og dobbellader.

5.890,-
7.363,- ink. mva
Nobbnr: 56327543

Trimmer/rydder LXT®

DUR369AZ
18V X 2 • 0 – 4 000 / 5 500 / 7 000 min-¹
Stillegående og meget kraftig med stor kapasitet 
og mye standard tilbehør. Trimmerbredde på hele 
350 mm, tre hastighetsinnstillinger og reversfunksjon
for ulike arbeidsoppgaver og driftstid.
Leveres uten batteri og lader.

4.150,-
5.188,- ink. mva
Nobbnr: 56840904

Gresstrimmer LXT®

DUR368AZ

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 56327532

  Du får den også uten   Du får den også uten 
  batteri og lader  batteri og lader

58,-
73,- ink. mva
Nobbnr: 56850106

Trimmertråd kløverformet
E-01797
2,4 mm x 15 m
Støysvak og effektiv trimmertråd. Spesiellt 
utviklet for batteri trimmere for strømbesparelse.

98,-
123,- ink. mva
Nobbnr: 56850095

Trimmertråd kløverformet
E-01775
2,0 mm x 30 m
Støysvak og effektiv trimmertråd. Spesiellt 
utviklet for batteri trimmere for strømbesparelse.

55,-
69,- ink. mva
Nobbnr: 56850080

Trimmertråd kløverformet
E-01769
2,0 mm x 15 m
Støysvak og effektiv trimmertråd. Spesiellt 
utviklet for batteri trimmere for strømbesparelse.
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Gressklipper LXT®

DLM432PT2
18V X 2 • 43 cm • 50 L
Stillegående, kompakt og lett gressklipper med klipp, 
bioklipp og oppsamler på 50 liter med indikator. Egner 
seg til gressklipping av areal på opptil 360 m2 med 
5,0 Ah batterier (avhenger av høyde, tørrhetsgrad på 
gresset, hastighet og areal). 
PT2-modell leveres med 2 stk 18V 5,0Ah batterier og 
dobbel hurtiglader.

6.390,-
7.988,- ink. mva
Nobbnr: 56825754

Gressklipper LXT®

DLM460Z
18V X 2 • 46 cm • 60 L
Sterk og stillegående batteridrevet gressklipper med 
klipp, bioklipp og oppsamler på 60 liter. 
Klippehøyden kan reguleres i 10 trinn fra 20mm til 
75mm. IPX4 sertifisering betyr at klippepannen kan 
spyles ren med en hageslange at klipperen tåler 
regnvann. Utstyrt med silent funksjon. Egner seg til 
gressklipping av areal på opptil 800 m2. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

6.590,-
8.238,- ink. mva
Nobbnr: 55174605

Du får den også uten Du får den også uten 
batteri og laderbatteri og lader
DLM432Z

3.890,-3.890,-
4.863,- ink. mva
Nobbnr: 56825765

GRESSKLIPPERE 18V

Ryggsekk m/4 batteriporter
191A64-2
18V (x4) • PDC01
Kan bæres som en behagelig ryggsekk til fire LXT® 18V batterier.
Ved å plassere fire batterier i kassen, får du lang 
brukstid på din batterimaskin uten å øke vekten 
på maskinen. 

5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 56453373
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GRESSKLIPPER OG PLENLUFTER 2x18V

Gressklipper LXT®

DLM480CT2
18V X 2 • 48 cm • 62 L
Med bakutkast, bioklipp og oppsamler på hele 62 liter. Egner seg 
til gressklipping av areal opptil 600 m2. IPX4 vannbeskyttelse i 
klippepannen for rengjøring med vannslange. Justerbar klippe-
høyde 10 trinn 20 - 100 mm. Store gummihjul med hjullagere for 
bedre fremkomlighet og lavere rullemotstand. Elektrisk brems ved 
klippestopp.
CT2-modell leveres med 2 stk 5,0Ah batterier og lader.

7.750,-
9.688,- ink. mva
Nobbnr: 60017587

Du får den også uten Du får den også uten 
batteri og laderbatteri og lader
DLM480Z

5.590,-5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 60016395

Gressklipper LXT®

DLM538Z
18V X 2 • 53 cm • 70 L
Med bakutkast, bioklipp og oppsamler på hele 70 liter. Egner seg 
til gressklipping av areal opptil 600 m2. IPX4 vannbeskyttelse i 
klippepannen for rengjøring med vannslange. Justerbar klippe-
høyde 10 trinn 20 - 100 mm. Store gummihjul med hjullagere for 
bedre fremkomlighet og lavere rullemotstand. Elektrisk brems ved 
klippestopp.
Z-modell leveres uten batterier og lader.

5.890,-
7.363,- ink. mva
Nobbnr: 60016384

Gressklipper LXT®

DLM539Z
18V X 2 • 53 cm • 70 L
Selvgående med bakutkast, bioklipp og oppsamler på hele 70 liter. 
Egner seg til gressklipping av areal opptil 600 m2. IPX4 vannbe-
skyttelse i klippepannen for rengjøring med vannslange. Justerbar 
klippe-
høyde 10 trinn 20 - 100 mm. Store gummihjul med hjullagere for 
bedre fremkomlighet og lavere rullemotstand. Justerbar hastighet 
fra 2,5 - 5,0 km/t. Elektrisk brems ved klippestopp. 
Z-modell leveres uten batterier og lader.

7.095,-
8.869,- ink. mva
Nobbnr: 60016383
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HØYTRYKKVASKER 18V

Høytrykkvasker LXT®

DHW080ZK
18V X 2 • 80 bar • 380 l/t
Høytrykksvaskeren kan tas med overalt og er ikke avhengig av 220V for å spyle av bil, båt, sykkel, terrasse, motorsykkel, utemøbler, uteplasser, fasader 
m.m. Oppbevaringskassen rommer 50 liter og kan brukes som vannkilde utenom vann fra springen, fordi høytrykksvaskeren er selvsugende (1 meter). To 
innstillinger på trykk og vannforbruk.

Høytrykksvaskeren har driftstid på opptil 32 min ved bruk av to 6,0 Ah batterier (11 min ved full styrke) Ved lav innstilling er forbruket 4,0 liter pr.min 
(240 liter i timen) og ved full styrke (80 bar) 5,5 liter pr. min. (330 liter i timen). Sammen med vaskeren følger spylelanse med regulerbar dyse, 5 meter 
høytrykks slange, oppsugningsslange med filter, 50 liter kasse til oppbevaring/ vannbeholder, vanntilkobling til utekran og 
rensepinne for dysen. Batterier og lader medfølger ikke. 
For økt effektivitet anbefales det å gå til anskaffe cyklon jet dyse (123653-9) og skumdyse (197883-8). Det finnes også en stor bredde av ekstra tilbehør 
til denne høytrykksvaskeren

5.750,-
7.188,- ink. mva
Nobbnr: 58021002

Enkel oppbevaringDu får plass til alt Lett å ta med seg Selvsugende slange
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TILBEHØR TIL HØYTRYKKVASKER

Spylelanse
197876-5
Med variabel dyseåpning
Brukes til avspyling og rengjøring med 
variabel justering av vannstrålen i forhold til 
overflate og underlag.

268,-
335,- ink. mva
Nobbnr: 58065378

Avløpsrenser 15m
197840-6
Slange 15 meter
Brukes til å rense, åpne eller spyle rent avløp.

428,-
535,- ink. mva
Nobbnr: 58065420

Anti tvist enhet
197867-6
Anti tvist mellomstykke bidrar til mindre tvist 
på slangen og til at rekkevidden på slangen 
er så optimal som mulig

225,-
281,- ink. mva
Nobbnr: 57719665

Bøyd spylelanse
198909-9
Brukes til underspyling av f.eks. bil og båter. 

358,-
448,- ink. mva
Nobbnr: 58065446

Rengjøringsbørste
197864-2
Brukes med cyklonedysen (197824-4). 
Brukes for mer effkektiv og skånsom måte å 
fjærne skitten fra overflaten på f.eks. bil, båt, 
utemøbler, campingvogn, bobil, vannscooter 
m.m. 

228,-
285,- ink. mva
Nobbnr: 58065435

Slangeforlenger
197850-3
10 meter ekstra slange gir større rekkevide 
før høytrykkspyleren må flyttes, f.eks. ved 
spyling av båt, terrasse, hus, hytte, m.m.

598,-
748,- ink. mva
Nobbnr: 57719684

Cyklon jet dyse
123653-9
Gir bedre vaskeeffekt, renere resultat og 
reduserer vannforbruket

120,-
150,- ink. mva
Nobbnr: 57719832

Vaskekost
197828-6
Kosten brukes til å fjærne skitt på overflater, 
ujevnheter og ”trange” steder som f.eks. 
felger, sykler, utemøbler, m.m.

98,-
123,- ink. mva
Nobbnr: 57719673

Kjemidyse
197886-2
Dysen med beholder gir effektiv og riktig 
blanding av kjemikalie som påføres på 
f.eks. bil, sykkel, hus, båt etc. for et renere 
resultat..

228,-
285,- ink. mva
Nobbnr: 57719654

Vaskekost
197831-7
Roterende
Brukes til rengjøring og fjærning av skitt på 
ulike overflater (bil, sykkel m.m.).

208,-
260,- ink. mva
Nobbnr: 57719646
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Trillebår LXT®

DCU180Z
18V trillebår med to batteriporter og vektkapasitet opptil 
130 kg som letter de tunge løftene. Kan kjøres i hele 
12 graders helning og har en generell brukstid på 120 
minutter på 2 stk BL1860B batterier. Den har to hastighe-
ter pluss revers og LED belysning. Kan brukes med både 
tradisjonell bøtte og grind som kommer som separate 
tilbehør etter det behovet man har. 
Leveres uten batteri og lader.

10.390,-
12.988,- ink. mva
Nobbnr: 53508855

Transportkar
199008-0
Til trillebår DCU180Z
Leveres som tilbehør og kan enkelt tas 
av og byttes ut ved behov. 

2.200,-
2.750,- ink. mva
Nobbnr: 53508866

Grind
UC3541A
Til trillebår DCU180Z
Lastegrind til 2x18V trillebår DCU180Z. 
Solid ramme for transport av f.eks. 
sekker. Maks 130 kg. Kan trekkes ut i 
bredde slik at innvendig mål blir 80 cm.

2.430,-
3.038,- ink. mva
Nobbnr: 54145280

TRILLEBÅR 18V
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Kappemaskin LXT®

DCE090ZX1
18V X 2 • 230 mm
Lett, effektiv, kraftig og stillegående batteridrevet 
kappemaskin til stein- og konstruksjonsarbeid. Skive-
diameteren er på 230 mm med en kappedybde på 88 mm. 
Den børsteløse motoren leverer 6.600 omd/pr. min. og 
regulerer strømforbruk og styrke i forhold til motstand.
ZX1-modell leveres uten batteri og lader.

5.890,-
7.363,- ink. mva
Nobbnr: 57227966

KAPPEMASKIN 2x18V

Diamantskive
E-02967
230 x 22,23 mm
Egnet for betong og batteridrevet 
kappemaskin. Diamantskiven er 
utviklet for batteridrevet kappemaskin 
eller for maskiner med opptil 6.650 
omd/min. Segmenthøyde 7 mm. 
Bladtykkelse 2,4 mm. Maks. antall 
svigninger 6.650 min -1.

1.890,-
2.363,- ink. mva
Nobbnr: 57162034

Kappeskive
B-12273
230 x 22,23 mm • Rustfritt
Bladtykkelse 1,9 mm. 

39,-
49,- ink. mva
Nobbnr: 42601141
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MULTIMASKIN 18V

Multimaskin LXT®

DUX60Z
18V X 2 • 0 – 9 700 min-¹
Multimaskin med børsteløs motor (600 watt), 
tre effektvalg og hastighetsregulering. Kan 
brukes med en rekke ulike tilbehør som f.eks. 
hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, 
løvblåser, krattrydder, kantskjærer, kost 
og trimmer. DUX60Z har lavt lydnivå og en 
reversfunksjon for å enkelt fjerne blokkeringer 
som f.eks. kvist.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.950,-
3.688,- ink. mva
Nobbnr: 54075185

Multimaskin LXT®

DUX60ZM4
18V X 2 • 0 – 9 700 min-¹
Multimaskin med børsteløs motor (600 watt), 
tre effektvalg og hastighetsregulering. Kan 
brukes med en rekke ulike tilbehør som 
f.eks. hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, 
løvblåser, krattrydder, kantskjærer, kost og 
trimmer. DUX60Z har lavt lydnivå og en 
reversfunksjon for å enkelt fjerne blokkering-
er som f.eks. kvist.
ZM4-modeller leveres med gresstrimmer. 
Batterier og lader medfølger ikke.

5.150,-
6.438,- ink. mva
Nobbnr: 54123417

Multimaskin LXT®

DUX18Z
18V • 0 – 9 700 min-¹
Lett multimaskin med børsteløsmotor (470 
watt), to effektvalg og hastighetsregulering 
på bryteren. Kan brukes med en rekke ulike 
tilbehør som gresstrimmer, hekksaks, kjede-/
stangsag, krattklipper, løvblåser, roterende 
sakstrimmer, kantskærer, kost og gummival-
se. AFT teknologi gjør at maskinen stopper 
ved en brå hindring. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.150,-
2.688,- ink. mva
Nobbnr: 57382182
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TILBEHØR TIL MULTIMASKIN 18V

Gresstrimmertilsats
191N31-5
Med mulighet for montering av krattblad
Passer til DUX18

1.050,-
1.313,- ink. mva
Nobbnr: 57875073

Hekksakstilsats
196258-8
Bladlengde 490 mm, maksimal grentykkelse 
21,5 mm. Passer til DUX18, DUX60, UX01G, 

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 55214225

Gress- og krattryddertilsats
198769-9
Passer til DUX18, DUX60, UX01G, 1.150,-

1.438,- ink. mva
Nobbnr: 55236455

Kultivatortilsats
199182-4
Arbeidsbredde på 22 cm. Passer til DUX18, 
DUX60, UX01G

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 55213060

Børstetilsats
199319-3
Passer til DUX18, DUX60, UX01G

5.000,-
6.250,- ink. mva
Nobbnr: 55213158

Løvblåsertilsats
191P72-3
Volum pr. min 0-14,3 m3, Maks blåse 
hastighet 0-57,4 m/s. Passer til DUX18, 
DUX60, UX01G

2.150,-
2.688,- ink. mva
Nobbnr: 57417973

Forlenger 1 m
191E24-8
Passer til DUX18, DUX60, UX01G

1.010,-
1.263,- ink. mva
Nobbnr: 56932173

Krattskjærertilsats
198055-8
For effektiv beskjæring av grener, gress, 
busker og kratt uten spredning.Passer til 
DUX18, DUX60, UX01G

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 55213056

Gummivalsetilsats
199340-2
Kan effektivt benyttes til å feie grus, snø, 
vann, sand, m.m. Passer til DUX18, 
DUX60, UX01G

5.100,-
6.375,- ink. mva
Nobbnr: 55213162

Hekksakstilsats
197733-7
Bladlengde 490 mm, maksimal grentyk-
kelse 22,0 mm. Passer til DUX18, DUX60, 
UX01G

1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 55244280

Stangsagtilsats
199928-8
10” sverd, 3/8”,1,3mm. Passer til DUX18, 
DUX60, UX01G

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 56840912

Kantskjærertilsats
199943-2
Renskjærer f.eks. overgangen mellom plen 
og kansten eller overgang mellom plen og 
beplantet område. Passer til DUX18, DUX60, 
UX01G

1.890,-
2.363,- ink. mva
Nobbnr: 56884826

Lang bag
195638-5
Passer bl.a. til: DSL800, DUX18Z, DUX60Z 
og UX01CZ

650,-
813,- ink. mva
Nobbnr: 57719620

Roterende trimmersaks
191M56-3
Med sin lave hastighet bidrar den til at 
stein og avfall ikke slynges ut. Effektiv 
trimming pga to motgående roterende 
blader.

5.550,-
6.938,- ink. mva
Nobbnr: 57914144

Stangsagtilsats
191T38-7
Med krok for å ta ned grenene. Lett synlig 
oljetank og integrert oljepåfyllingslokk.

2.250,-
2.813,- ink. mva
Nobbnr: 57934637
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LAVTRYKKSPRØYTER 18V

Lavtrykksprøyte LXT®

DUS054Z
18V • 5L • 0,15MPA
Med skulderrem og lengdejusterbar lanse med to dyser. 
Perfekt til f.eks. fukting av plantevekster, vekst- og plantevern-
middler, fukting av støp, lett avspyling, påføring av kjemikalier uten 
sterke alkaliske eller oksyderende innhold som skader gummi. Dysene 
har justerbar stråle og begge kan brukes samtidig. Håndhendelen kan 
låses for kontinuerlig bruk og motoren stopper når hendelen frigjøres.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

1.895,-
2.369,- ink. mva
Nobbnr: 57534661



31

KOMMENDE NYHETER 40V MAX

Kjedesag XGT®

UC014GZ
40V • 24,7 m/s • 12”
Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W 
BL-motor og nyutviklet effektiv kjede på et 
30 cm sverd.
Sagen er utstyrt med kickback brems, 
metall tenner, mykt vibrasjonsdempende 
håndtak, justerbar hastighet på bryteren, 
verktøyløst bytte/justering av kjede og 
den tåler vann. Medfølgende tilbehør er 
kjededeksel og fastnøkkel.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

5.190,-
6.488,- ink. mva
Nobbnr: 60028115

Kjedesag XGT®

UC011GZ
40V • 24,7 m/s • 14”
Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W 
BL-motor og nyutviklet effektiv kjede på et 
35 cm sverd. 
Sagen er utstyrt med kickback brems, 
metall tenner, mykt vibrasjonsdempende 
håndtak, justerbar hastighet på bryteren, et 
profft feste av sverd med to muttere og den 
tåler vann. Medfølgende tilbehør er kjede-
deksel og fastnøkkel
Z-modell leveres uten batteri og lader.

5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 60028113

Du får den også medDu får den også med
1 stk 5,0Ah batteri 1 stk 5,0Ah batteri ogog  
hurtigladerhurtiglader
UC014GT101

8.840,-8.840,-
11.050,- ink. mva
Nobbnr: 60028109

Du får den også med Du får den også med 
1 stk 5,0Ah batteri 1 stk 5,0Ah batteri ogog  
hurtigladerhurtiglader
UC011GT101

8.790,-8.790,-
10.988,- ink. mva
Nobbnr: 60028110

Kjedesag XGT®

UC010GZ
40V • 24,7 m/s • 12”
Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W 
BL-motor og nyutviklet effektivt kjede på et 
30 cm sverd.
Sagen er utstyrt med kickback brems, 
metalltenner, mykt vibrasjonsdempende 
håndtak, justerbar hastighet på bryteren, 
et profft feste av sverd med to muttere og 
den tåler vann. Medfølgende tilbehør er 
kjededeksel og fastnøkkel.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

5.250,-
6.563,- ink. mva
Nobbnr: 60028107

Alle kommer Alle kommer 
i Q2!i Q2!
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KOMMENDE NYHETER 40V MAX

Kjedesag XGT®

UC004GZ
40V • 24 m/s • 30 cm / 14”
Sterk og kompakt 40V kjedesag med topp-
håndtak og 35 cm sverd. Brukes til kapp av 
trær og kapp av større trevirke. Egner seg 
også for utskjæringer, rivningsarbeid, 
kvisting, rydding av trær og større busker.  
Dette er batterisagen for de større 
oppgavene. Medfølgende tilbehør er sverd, 
kjede, sverdbeskytter, pipenøkkel og 
kjedeolje.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.830,-
4.788,- ink. mva
Nobbnr: 60028770

Kjedesag XGT®

UC003GZ
40V • 24 m/s • 30 cm / 12”
Sterk og kompakt 40V kjedesag med topp-
håndtak og 30 cm sverd. Brukes til kapp 
av trær og større trevirke. Egner seg også 
for utskjæringer, rivningsarbeid, kvisting, 
rydding av trær og større busker. Dette 
er batterisagen for de større oppgavene. 
Medfølgende tilbehør er sverd, kjede, 
sverdbeskytter, pipenøkkel og kjedeolje.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.670,-
4.588,- ink. mva
Nobbnr: 60027257

Du får den også medDu får den også med
1 stk 5,0Ah batteri 1 stk 5,0Ah batteri ogog  
hurtigladerhurtiglader
UC015GT101

8.870,-8.870,-
11.088,- ink. mva
Nobbnr: 60028112

Kjedesag XGT®

UC015GZ
40V • 24,7 m/s • 14”
Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W 
BL-motor og nyutviklet effektivt kjede på et 
35 cm sverd.
Sagen er utstyrt med kickback brems, metall- 
tenner, mykt vibrasjon dempende håndtak, 
justerbar hastighet på bryteren, verktøyløst 
bytte/justering av kjede og den tåler vann. 
Medfølgende tilbehør er kjededeksel og 
fastnøkkel
Z-modell leveres uten batteri og lader.

5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 60028108

Stangkjedesag XGT®

UA004GZ
40V • 20 m/s • 12” (30 cm)
Sterk børsteløs stangkjedesag med maks effekt på 1200W, lang 
rekkevidde på 3,76 m + 30cm sverd. Unik for nedskjæring og beskjæring 
av store og små grener. Krok for å kunne trekke ned grener som sitter fast. 
Hastigheten styres på ”triggeren”. Medfølgende tilbehør er kjede/blad-
beskyttelse, dobbel skuldersele, verktøy for kjedestramming/bytte, 
unbrakonøkkel og rundfil.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

6.390,-
7.988,- ink. mva
Nobbnr: 60027250

Alle kommer  i Q2!Alle kommer  i Q2!
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NYHETER 40V MAX

Jordbormaskin XGT®

DG001GZ05
40V • 136 Nm • 0 – 1 400 min-¹, 48/136 Nm /1,35 Kw
Lett og sterk jordbormaskin til å borre hull til stolper, 
skilt, påler fundamenter, planter, m.m. Med tohånds-
grep, to gir og reversfunksjon. De to medfølgende 
adapterene for Stihl og Type D 1 pin jordbor, gjør at 
maskinen er meget anvendelig på jordbor alternativer. 
ADT kontroll bidrar til maskinen holder jevn hastighet 
ved mindre eller mer motstand.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

7.030,-
8.788,- ink. mva
Nobbnr: 60008734

Hekksaks XGT®

UH006GZ
40V • 600 mm • 25,0 mm
Sterk og effektiv til klipping av hekker, 
busker og grener på tykkelse opptil 2,5 cm.  
Kraftig batteri og motor (700W) og syl-
skarpe kniver med tilpasset girutveksling, 
gjør at denne hekksaksen har lang driftstid. 
Tre hastigheter (2000/3000/4000) og 
revers- funksjon for frigjøring av fastkilte 
grener.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

4.390,-
5.488- ink. mva
Nobbnr: 57720702

Trimmer/rydder XGT®

UR002GZ01
40V max, 0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min-¹
Stillegående og meget kraftig gresstrimmer/
krattrydder med stor kapasitet. Trimmeren har 
en kuttebredde på 350 mm, samt tre hastighets-
innstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. 
Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften 
etter behov og reversfunksjon.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.590,-
4.488,- ink. mva
Nobbnr: 57965721

Trimmer/rydder XGT®

UR006GZ02
40Vmax , 0 - 4,600 / 0 - 5,000 / 0 - 7,000 min-¹
Stillegående og meget kraftig (1000W) gresstrimmer/krattrydder med 
stor kapasitet. Trimmeren har en kuttebredde på 430 mm, samt tre 
hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Egen 
innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov og revers- 
funksjon. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

4.790,-
5.988,- ink. mva
Nobbnr: 60003203

Trimmer/rydder XGT®

UR012GZ02
80Vmax , 0 - 3,500 / 5,000 / 6,400 min-¹
Stillegående og kraftig (2000W) gresstrimmer/kratt-og skogrydder med 
stor kapasitet. Trimmeren har en kuttebredde på 480 mm, samt tre 
hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Egen 
innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov og revers-
funksjon. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

7.190,-
8.988,- ink. mva
Nobbnr: 58095921
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DIVERSE 40V MAX

Multimaskin XGT®

UX01GZ
40V • 0 – 9 700 min-¹
Med tre effektvalg/hastighetsreguleringer. Maskinen kan 
brukes med en rekke ulike tilbehør som hekksaks, kultivator, 
kjede-/stangsag, løvblåser, kost, valse, trimmer, krattrydder, 
kantskjærer og roterende sakstrimmer. Enheten har en 
reversfunksjon for å enkelt fjerne gress, grener, etc. som har 
satt seg fast. AFT funksjonen, gjør at multienheten stopper 
ved brå belastning. 
Unbrakonøkkel, skuldersele og oppbevaringsbag medfølger.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

3.430,-
4.288,- ink. mva
Nobbnr: 57719601

Løvblåser XGT®

UB001GZ
40V • 62,8 m/s • 15,8 m³/min
Løvblåseren er effektiv til fjerning og flytting av løv, avfall, 
støv, rusk og rask. Boostfunksjon for større mengde eller 
tyngre løv, snø eller avfall. Kan også brukes til å fjerne 
lett snø på biler, ved inngangspartier, på verandaer m.m. 
Lengden på røret kan justeres i forhold til bruker og blåser 
avstand. Kan kombineres med ryggbatteri.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.870,-
3.588,- ink. mva
Nobbnr: 58021017
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LEDNING OG BENSIN

Kompostkvern
UD2500
2 500 W • 67 l
Støysvak og kraftig elektrisk kompostkvern med valsesystem. Har 
automatisk anti-tilstoppingssystem med revers. Med sine store hjul 
er den enkel å transportere. Oppsamler på 67 ltr. Maks 
grendiameter er 45mm og på tørr kvist ca. 35 mm

3.750,-
4.688,- ink. mva
Nobbnr: 46770564

Krattrydder 4-T bensin
EBH341UX1
33 cm³ • 1,07 kW
Robust 4-takt krattrydder/ trimmer. Leveres med krattblad 3 
tenner, trimmerhode og ergonomisk sele. Motor 24,5cm3, 
1,07kW. Vekt 7,1kg. Leveres med sele, trekantblad og 
timmerhode. 4-taktsolje medfølger ikke og må etterfylles før 
oppstart.

5.190,-
6.488,- ink. mva
Nobbnr: 49675776

Plenlufter og mosefjerner
UV3200
1 300 W • 32 cm • 30 l
Stillegående, effektiv og kraftig plenlufter med en elektrisk motor på 
1300W. Anbefales for etterbehandling av gressplener. Plenlufter renser 
dypt, mykner opp jorden og gir masser av luft til røttene. I tillegg gjør 
en plenlufter også jorden i stand til å holde bedre på vannet. Valse 
med kniver medfølger som kutter gressrøttene og sørger for en tett og 
fin plen. Høydejustering i 5 posisjoner, og med oppsamler på 30 liter. 
Fjærvalse for effektiv mosefjerning kan 
leveres som ekstrautstyr. 

2.130,-
2.663,- ink. mva
Nobbnr: 46771654

Plenlufter og mosefjerner
UV3600
1 800 W • 36 cm • 40 l
Stillegående, effektiv og kraftig plenlufter med en elektrisk motor på 
1800W. Anbefales for etterbehandling av gressplener. Plenlufter renser 
dypt, mykner opp jorden og gir masser av luft til røttene. I tillegg gjør 
en plenlufter også jorden i stand til å holde bedre på vannet. Valse med 
kniver medfølger som kutter gressrøttene og sørger for en tett og fin 
plen. Høydejustering i 5 posisjoner, og med oppsamler på 30 liter. 
Fjærvalse for effektiv mosefjerning kan 
leveres som ekstrautstyr. 

3.110,-
3.888,- ink. mva
Nobbnr: 46771635

Vannpumpe 400W
PF0410
400 W • 140 l/min
Vannpumpe for gråvann. Til pumping av kjellere, vannkummer o.l. 
Flottørbryter slår automatisk av motoren for å unngå at pumpen 
kjøres tørr når vannstand synker til et visst nivå. Den slår seg så 
automatisk på når vannstand stiger igjen.
Senkepumpe på 400W med kapasitet på 140 ltr/min. Slange-
tilkobling 25mm / 1” (innvendig). Sugehøyde og løftehøyde på 5 m. 
Laveste vannstand 40 mm. IP68 standard.

745,-
931,- ink. mva
Nobbnr: 50532224

Vannpumpe 1100W
PF1110
1 100 W • 240 l/min
Profesjonell vannpumpe for gråvann forurenset opp til 35mm 
partikler. Velegnet til f. eks. i regnsvannsbaseng (sisterne), 
hagevanning, tømming av grøfter, kjellere, brønner, dammer, 
svømmebaseng og henting av vann fra elver/bekker. Flottørbryter 
slår automatisk av motoren for å unngå at pumpen kjøres tørr 
når vannstand synker til et visst nivå. Den slår seg så automatisk 
på når vannstand stiger igjen. Min. vannmengde 50 mm. IP68 
standard.

1.400,-
1.750,- ink. mva
Nobbnr: 52269401
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LASERE 12V MAX & AAA BATTERI

GOD SOMMER!GOD SOMMER!

For forhandler: FN
A

700

Multilinjelaser Rød
SK700D
12V max • rød
Proff 12V MAX multilinjelaser med 3 røde 360° 
laserstråler. Meget effektivt å bruke ved f.eks 
oppmåling av lettvegger i et kontorbygg og 
liknende arbeid. Kan bruke CXT 12V batterier 
eller adapter ADP09 med 8x AA batterier. 
Leveres i polstret bag med måleskive og 
L-formet adapter. Feilmargin på +/- 2mm på 
10 meter. Skruknott for finjustering av vinkel og 
tre lysstyrker. Adapteret har ben som gjør det 
stabilt på gulv, kan henges i spiker på vegg eller 
festes på vegg med magnet. AA-batteriadapter 
CP00000001 medfølger. 

4.790,-4.790,-
5.988,- ink. mva
Nobbnr: 58065556

Multilinjelaser Grønn
SK700GD
12V max • grønn
Proff 12V MAX multilinjelaser med 3 røde 360° 
laserstråler. Meget effektivt å bruke ved f.eks 
oppmåling av lettvegger i et kontorbygg og 
liknende arbeid. Kan bruke CXT 12V batterier 
eller adapter ADP09 med 8x AA batterier. 
Leveres i polstret bag med måleskive og 
L-formet adapter. Feilmargin på +/- 2mm på 
10 meter. Skruknott for finjustering av vinkel og 
tre lysstyrker. Adapteret har ben som gjør det 
stabilt på gulv, kan henges i spiker på vegg eller 
festes på vegg med magnet. AA-batteriadapter 
CP00000001 medfølger.

6.790,-6.790,-
8.488,- ink. mva
Nobbnr: 58065560

Laser avstandsmåler
LD030P
30 m
Kompakt og hendig laser avstandsmåler. 
Nøyaktige målinger opp til 30 meter med kun 
ett tastetrykk. Lommestørrelse.  IP54 - sprut 
og støvbeskyttet. 2x1,5(AAA) batterier gir 5000 
målinger. 
Leveres med batterier.

759,-759,-
949,- ink. mva
Nobbnr: 50539296


