
DRIFTS- og ladeTIDER
—

batterihåndsav busktrimmer

bATTERI gta 26 hsa 26

as 2  
kapacitet 80 snit (ø 4 cm) 30 buske

as 2
tid 25 min. 110 min.

Lader   
(80/100 %)

bATTERI AL 1

As 2 55/70

trimmer hækkeklipper og 
busktrimmer

løvblæser

bATTERI fsa 45 hsa 25 
hsa 45 bga 45

indbygget  
kapacitet

250 m / 
50 m2  30 buske 80 m2  hæk 200 m2  løv

indbygget  
tid 20/12 min.  110 min. 40 min. 10 min.

Lader 
(80/100 %)

bATTERI AL 1

hsa 25 
 75/100

indbygget  
fsa 45
hsa 45

145/210

indbygget 
BGa 45 210/300

motorsave trimmer hækkeklipper og
stanghækkeklipper

løvblæser plæneklippere

bATTERI msa 120 c-b msa 140 c-b fsa 57 hsa 56 hla 56 bga 56 rma 235 rma 339 c

ak 10   
kapacitet

50 snit
(10 x 10 cm)

50 snit
(10 x 10 cm)

625 m /
125 m2 175 m2  hæk 190 m2  hæk 380 m2  løv 125 m2  

plæne
150 m2  
plæne

ak 10  
tid 18 min. 18 min. 25 min. 50 min. 50 min. 13 min. – –

ak 20   
kapacitet

120 snit
(10 x 10 cm)

120 snit
(10 x 10 cm)

1 250 m /
250 m2 350 m2  hæk 380 m2  hæk 760 m2  løv 250 m2  

plæne
270 m2  
plæne

ak 20  
tid 40 min. 40 min. 50 min. 100 min. 100 min. 25 min. – –

ak 30   
kapacitet

150 snit
(10 x 10 cm)

180 snit
(10 x 10 cm)

1 500 m /
300 m2 420 m2  hæk 460 m2  hæk 900 m2  løv 300 m2  

plæne
330 m2  
plæne

ak 30  
tid 55 min. 45 min. 60 min. 120 min. 120 min. 30 min. – –

Ladere
(80/100 %)

bATTERI AL 101 AL 300

ak 10 70/95 30/45

ak 20 135/180 35/55

ak 30 160/205 35/60

anbefalet batteri Maskinen kører med reduceret kraft  med polycutknive   HSA 25 har udtageligt batteri og leveres komplet med batteri og lader 

Samtlige drifts- og ladetider er angivet i minutter, undtaget plæneklippere, hvor kapaciteten er angivet i m2.


