
Akumulátorová řetězová pila Hill mini
Ergonomicky a váhově velmi příjemná řetězová aku pila Hill mini s protiskluzovou rukojetí je
výborným pomocníkem na prořez náletových dřevin, keřů, vinic i těžko přístupných míst. Její
velmi lehká váha (720 g) jí dovoluje práci jen jednou rukou a kovový oplastovaný rám jí
přitom dává robustnost.

Moderní lithiová baterie (200 Ah) pohání elektromotor s kartáčovým sběračem, který
poskytuje silný výkon při nižší spotřebě a dovolí plynulou regulaci otáček při práci.
Řetěz je vyroben z hluboko kalené oceli přesné konstrukce a je tak odolnější proti
opotřebení. Pohon řetězu není třeba mazat (ozubené kolo).

Jen pilový list a řetěz lehce průběžně promažete olejem z mazničky, která je součástí balení.

Návod k sestavení
1 Přiložíme lištu řetězu mezi utahovací a

pevný kolík těla pily.
2 Navlečeme řetěz do lišty a na ozubené

kolo pohonu, zuby ostřím dopředu. Pokud
by byl řetěz příliš natěsno, povolíme
napínací kolík pomocí šroubováku.

3 Na lištu s řetězem přiložíme plastový kryt
a matici dotáhneme.

4 Přišroubujeme ochranný kryt.
5 Na spodní část pily nasuneme baterii

(nutné před prvním použitím úplně nabít).
6 Řetěz pokapeme mazacím olejem.

Při řezání nevyvýjejte zbytečně silný tlak na pilu.
Baterie pak déle vydrží. Plně nabitá baterie by
měla při práci vydržet cca 30 - 45 min. Záleží na
druhu dřeva a síle přítlaku.

Specifikace
• Barva: Černá
• Materiál: ABS + kov
• Zástrčka: EU
• Množství baterie: 1 ks
• Napětí: 21 V
• Kapacita baterie: 2 000 Ah
• Doba nabíjení: 1,5 hodiny
• Přibližná doba použití při intenzivní

práci: 30 - 45 min
• Velikost pily: 10,5 cm
• Délka vodicí desky: 13,5
• Rychlost: 5 m / s
• Velikost produktu: 295 * 95 * 105

mm
• Hmotnost produktu: 721 g

Bezpečnostní pokyny
• Při práci s pilou Hill mini používejte bezpečnostní pomůcky. Zejména ochranné

brýle, rukavice a pevnou obuv.
• Práce s pilou Hill mini je určena pouze dospělým, v žádném případě nejde o

dětskou hračku, i když rozměry tomu mohou napovídat.
• Po práci pilu Hill mini řádně vyčistěte a odpojte baterii od pily.
• Při práci dodržujte odstup od ostatních osob.
• Při práci s pilou Hill mini pilou nepoužívejte příliš těsné, nebo příliš volné oděvy.
• Řetěz pily musí být řádně nabroušen.
• Řetěz pily průběžně mazejte olejem.
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