
Bezprzewodowa
piła szablasta

CR 36DA CR 36DA

Bezprzewodowa 
piła szablasta

Seria elektronarzędzi MULTI VOLT 

Bezprzewodowa 
wiertarka udarowa
WH 36DB

Bezprzewodowy młot 
udarowo-obrotowy
DH 36DPA  DH 36DPC
DH 36DPB  DH 36DPD

Bezprzewodowa 
szlifierka kątowa
G 3613DA  G 3610DA
G 3613DB  G 3610DB
G 3612DA

Bezprzewodowa 
piła tarczowa
C 3606DA

Bezprzewodowa 
wiertarko-wkrętarka 
DS 36DA

Bezprzewodowa 
udarowa wiertarko-
wkrętarka 
DV 36DA

Dane techniczne:

* Wyposażenie standardowe może różnić się w zależności od kraju lub regionu.

Parametry 
cięcia

Model

Prędkość bez obciążenia

300 mm
19 mm

457 mm

Długość skoku

Rura z miękkiej stali
Rura z tworzyw sztucznych
Drewno
Płyta z miękkiej stali

130 mm
130 mm

Długość całkowita

Waga

Wyposażenie standardowe*

CR 36DA

32 mm
36 V

0 – 3 000/min

2 akumulatory BSL36A18/BSL36B18,
ładowarka UC18YSL3, ostrze Nr 141S,

osłona akumulatora, walizka transportowa

Napięcie

4,5 kg z akumulatorem BSL36A18
4,8 kg z akumulatorem BSL36B18

36 V-2,5 Ah/4,0 Ah

Na zdjęciu 
piła szablasta z akumulatorem BSL36A18

Bezprzewodowy 
klucz udarowy
WR 36DA
WR 36DB

Bezprzewodowy młot 
udarowo-obrotowy
DH 36DMA

Bezprzewodowa 
podkaszarka do trawy
CG 36DA/(L)
CG 36DTA/(L)

Bezprzewodowa 
dmuchawa do liści
RB 36DA

Bezprzewodowe 
nożyce do żywopłotu
CH 3656DA

Bezprzewodowa 
piła łańcuchowa
CS 3630DA

Nasz partner handlowy:

Prędkość 
elektronarzędzia (AC)
z około 50% mniejszymi*1 drganiami

*1

*1 W porównaniu do bezprzewodowej piły szablastej CR18DBL. Wartość pokazana w celach informacyjnych, może się różnić 
w zależności od obrabianego przedmiotu oraz warunków pracy.



Prędkość elektronarzędzia (AC) z około 50% mniejszymi  drganiami

CR 36DA
(36 V)

CR 36DA
(36 V)

CR 13VBY
(AC)

CR 13VBY
(AC)

2x10 SPF, ostrze nr 132, maks. tryb pracy (CR36DA), pokrętło 5 (CR13VBY) 

SGP40A(48,6 mm OD x 3,5 mm WT), ostrze nr 141(S), tryb średniej pracy (CR36DA), pokrętło 4 (CR13VBY)

Uwaga: Zawsze mocno trzymaj rękojeść 
i przedni uchwyt podczas pracy.

*3

Czas pracy na jednym ładowaniu*1 z akumulatorem BSL36A18 

● System podwójnej przeciwwagi HiKOKI

Tryb Niski Średni Wysoki Maksymalny

0-1 700/min

Stal
Plastik
Płyty pilśniowe

Rzeczywiste wartości (prędkości na minutę) mogą się różnić w zależności 
od warunków pracy.

Rury z miękkiej stali
Rury żeliwne
Kątowniki stalowe 
w kształcie litery L
Aluminium
Mosiądz / Miedź

ALC (Prefabrykowany lekki beton)
Płyty gipsowe
Drewno

0-2 000/min 0-2 500/min 0-3 000/min

Wskaźnik 
wyboru trybu

Prędkość

Zastosowanie

Możliwość wyboru czterech trybów 
prędkości dla szerokiej gamy zastosowań

Duży hak obrotowy Oświetlenie LED

194%
W przybliżeniu o

szybsza prędkość cięcia

*2

33%
W przybliżeniu o 

szybsza prędkość cięcia

*2

6,7sek.

W przybliżeniu

5,4 sek.

W przybliżeniu

9,3sek.

W przybliżeniu

CR 36DA
(36 V)

CR 13VBY
(AC)

2x10 SPF, ostrze nr 132, maks. tryb pracy (CR36DA), pokrętło 5 (CR13VBY) 

Beznarzędziowa wymiana ostrza Beznarzędziowa regulacja podstawy
Dźwignia podstawy pozwala na 
beznarzędziową regulację i dopasowanie 
jej do przecinanego materiału.

Funkcje bez użycia narzędzi

Dźwignia 
regulacyjna 
podstawy

19,7sek.W przybliżeniu

12,4 sek.W przybliżeniu

6,2sek.W przybliżeniu

 

Górne i dolne koła zębate przeciwwagi obracają się w przeciwnych kierunkach w celu 
zrównoważenia siły bezwładności, co prowadzi do znacznej redukcji emisji drgań. 

● Bardzo trwała obudowa cylindra

● Ruch posuwisty 
   (orbitalny)

60
W przybliżeniu

cięć wykonanych 
w drewnie

2x10 SPF, praca orbitalna, tryb maks.,
siła popychania 49 N

50
W przybliżeniu

cięć wykonanych 
w stali

SGP40A (48,6mm OD x 3,5mm WT), 
praca na wprost, tryb średni, siła popychania 49 N

Cięcie 
na wprost

Cięcie 
posuwiste 
(orbitalne)

Przeciwwaga

Mniejsze zmęczenie użytkownika dzięki użyciu minimalnej siły pchania 
wymaganej do pracy.

Prędkości cięcia drewna bez siły pchającej (tylko waga własna)

Prędkości cięcia drewna przy użyciu siły pchającej 49 N

Prędkości cięcia stali przy użyciu siły pchającej 49 N

Montaż i demontaż ostrza można zrobić 
jednym prostym naciśnięciem dźwigni.

CR 36DA
Bezprzewodowa piła szablasta 

*1. Wartości zostały przedstawione w celach informacyjnych i mogą się różnić w zależności 
od materiału obrabianego oraz innych warunków pracy.    *2. Ta wartość została przedstawiona 
w celach informacyjnych i może się różnić w zależności od obrabianego materiału oraz innych 
warunków pracy.    *3. W porównaniu do bezprzewodowej piły szablastej CR18DBL. Niniejsza 
wartość została przedstawiona w celach informacyjnych i może się różnić w zależności od 
obrabianego materiału  oraz innych warunków pracy 

Automatyczna zmiana napięcia 
pomiędzy 36 V oraz 18 V.

Kompaktowa & lekka (BSL 36A18)

1 080 W 
W 

Wysoka moc wyjściowa

BSL36A18

1 440
BSL36B18

MULTI VOLT 
Narzędzie 36 V*1

36-14,4 V

UC36××× Ładowarka

Obecne 
narzędzia 18 V

18-14,4 V
UC18××× Ładowarka

36 V

 BSL36A18*2

 BSL36B18*2 *3

MULTI VOLT Aku.

Akumulator MULTI VOLT BSL36A18 ma prawie taki sam 
rozmiar i wagę co akumulator 18 V (BSL1850/BSL1860), 
wytwarzając moc 36 V. 

Piła szablasta CR36DA została zaprojektowana z systemem podwójnej 
przeciwwagi, który zapewnia znaczną redukcję drgań i odznacza się 
maksymalną wydajnością cięcia za pomocą ruchu posuwistego (orbitalnego).

Dla zwiększenia efektywności 
i wydajności cięcia drewna za 
pomocą dźwigni zmiany trybu 
pracy można przełączyć między 
cięciem na wprost i cięciem 
posuwistym (orbitalnym).

CR36DA to nasza pierwsza piła szablasta posiadająca cylindryczną 
obudowę, dzięki temu zapewnia ona doskonałą poprawę trwałości.

Akumulatory MULTI VOLT zostały zaprojektowane tak, aby 
były zgodne z akumulatorami 18 V typu wsuwanego, 
ponadto mogą automatycznie przełączyć się pomiędzy 
dwoma napięciami, 36 V 2,5 Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah 
(BSL36B18) oraz 18 V 5,0 Ah (BSL36A18) / 8,0 Ah (BSL36B18), 
w zależności od typu aktulanie używanego narzędzia. 

Akumulator MULTI VOLT BSL36A18 / BSL36B18 

*3

Modele niezgodne z akumulatorami MULTI VOLT BSL36B18
UWAGA: Jeśli chodzi o modele zaznaczone kolorem niebieskim, 
produkty oznaczone marką HiKOKI są zgodne. 

AW18DBL

C18DBL, C18DSL, C18DBAL

CE18DSL

CN18DSL

CV18DBL

DH18DBL, DH18DBDL, DH18DBQL, DH18DBML

G18DSL, G18DBL, G18DBAL, G18DBVL 

G18DBBAL, G18DBBL, G18DBBVL

R18DSAL

UB18DGL

UF18DSL, UF18DSAL

UR18DSL, UR18DSL2, UR18DSAL, 

UR18DSDL, UR18DSML

UC36YRSL

ModelProdukt

Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa

Bezprzewodowa piła tarczowa

Bezprzewodowe nożyce do blachy prostej

Bezprzewodowe nożyce do blachy falistej

Bezprzewodowe narzędzie multifunkcyjne

Bezprzewodowy młot udarowo-obrotowy

Bezprzewodowa szlifierka kątowa

Bezprzewodowy odkurzacz

Bezprzewodowa lampka robocza

Bezprzewodowy wentylator

Bezprzewodowe radio

Ładowarka

*1.Niezgodny z następującymi akumulatorami będącymi w użyciu: BSL3620/3625/3626/3660, 
Seria BSL18xx i BSL14xx. 

*2.Niezgodny z istniejącymi produktami 36V, które są zgodne z BSL3620/3625/3626/3660.
*3.Zobacz listę produktów niezgodnych.
*4.Rzeczywisty czas ładowania może być dłuższy w zależności od temperatury otoczenia 

i stanu akumulatora.

BSL 36A18

BSL 36B18
A 

B

36 V - 2,5 Ah /
 18 V - 5,0 Ah 

 (podwójne napięcie)    
Napięcie 
i pojemność

Model

System chłodzenia

Wymiary

Czas ładowania

Zgodne 
narzędzia

Zgodne ładowarki

18 V

36 V

36V - 4.0Ah /
 18V - 8.0Ah

 (podwójne napięcie)    

BSL36A18 BSL36B18

Tak

116 x 69 x 76 mm
   

134 x 83 x 75 mm
   

W przybliż. 32 min.*4

(korzystając 
z ładowarki 
UC18YSL3)

W przybliż. 52 min.*4

(korzystając 
z ładowarki 
UC18YSL3)

Istniejące narzędzia 18 V posiadające 
wsuwane mocowanie akumulatora

 Narzędzia MULTI VOLT 36 V

Wszystkie ładowarki 14,4-36 V do aku. 
 Litowo-jonowych posiadające 

wsuwane mocowanie akumulatora.

mniejsze drgania
50%

*3

W przybliżeniu o 

(uśrednione wartości emisji 
drgań mierzone na rękojeści oraz 

przednim uchwycie)

15%
W przybliżeniu o 

szybsza prędkość cięcia

*2

Cięcie orbitalne


