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Nöjd-kund-garanti på  
36V verktyg under 10 
dagar. 

Enastående avverkningshastighet men låga 
vibrationer. Det är vad du får med CR36DA. 

NYHET

Kraft, ergonomi och 
innovation

Magasin
Nr 3 / 2019

Gällande till och med 30/11 2019,  
med reservation för feltryck. Samtliga priser är  
rekommenderande och avvikelser förekommer.

CR36DA En tigersåg i  36-volt MULTI VOLT plattformen.  
Med enastående prestanda och kapacitet. UVP tekniken ger  
låga vibrationer. En säker maskin för en flexiblare arbetsdag!

3 års garanti på elverktyg, 
batterier och laddare. 
Utan registrering.

36V med samma storlek 
och vikt som 18V-verktyg.
www.hikoki-multivolt.se

Köp batteridrivna verktyg för 9.999,- (ex.moms) 
- få 2 MULTI VOLT batterier och laddare på köpet (se sid.3)

Köp batteridrivna verktyg för 5.000,- (ex.moms) 
- få ett extra MULTI VOLT batteri på köpet (se sid.9)

Värde 1.995,-

Värde 995,-

36V 
tigersåg

Just nu  
när du köper HiKOKI  
18V eller 36V verktyg  
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Nyutvecklad motorbroms

13 mm snabbchuck (Weida)  

Kolborstfri motor ger mer effekt, längre körtid och lång livslängd.
Kompakt med bra balans och smalt ergonomiskt grepp för bästa komfort.
Nyutvecklad motorbroms för mjuk start och stopp.
Ny snabbshuck med greppsäkert verktygsfäste. 
Batteriindikator ger information om batterinivå.

Kapacitet i trä/stål 50/13 mm | 22 momentinställningar, 2 växlar |  
Varvtal obel. 0-400, 1.800/min. | Max moment 70 Nm |  
Vibrationsnivå <2,5 | Längd/Höjd 180/240 mm

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S)
En stark och snabb 18V borrskruvdragare i mycket kompakt  
format.  Vikt under 2 kilo - med batteri!

Ny modell
En av marknadens kompakta och snabbaste 
borrskruvdragare i ny, förbättrad version
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KAMPANJVARA

Levereras i 
stapelbar förvaringsväska

2 st batterier

1 st verktygsväska

Levereras i 
stapelbar förvaringsväska

1 st verktygsväska

Vikt 1,9 kg inkl. batteri.

Med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier,  
snabbladdare och stapelbar  
förvaringsväska

Art nr: 68010368

Vikt 1,3 kg exkl. batteri.

Endast maskin. Variant utan  
batterier, snabbladdare och stapelbar  
förvaringsväska. 

Art nr: 68010369

Vikt 1,7 kg inkl. batteri.

Med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier,  
snabbladdare och stapelbar  
förvaringsväska 

Art nr: 68010367

2 st batterier

Batteri/laddpaket  
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3
2 st MULTI VOLT-batterier och snabbladdare. 

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två 
voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på 
vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 
laddcykler.

Art nr: 68020011

Fulladdad på 32 min

Effekt 1080W

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S)
i 3 olika varianter

TILLBEHÖR!

Träborrset  
8 delar
Dim. 3-10 mm

V. 66781982

Bitsset  
19 delar
Längd 100 mm

V. 66000050

Bitsset  
31 delar
Längd 25 mm

V. 60120818

Centrumborr  
6 delar  
Dim. 14-24 mm

V. 66781793

Bitsset i nyckelring 
10 st | Längd 50 mm
1/4” sexkant

V. 60120774

Bitsset i nyckelring 
10 st | Längd 50 mm
1/4” sexkant IMPACT

V. 60120820

Rek. pris  

2.790,-  
(3.488,- inkl. moms)

Rek. pris  

1.860,- 
(2.325,- inkl. moms)

Rek. pris  

2.490,-  
(3.113,- inkl. moms)

Rek. pris  

1.995,- 
(2.494,- inkl. moms)

Rek. pris  
255,- 
(319,- inkl. moms)

Rek. pris  
125,- 
(156,- inkl. moms)

Rek. pris  
255,- 
(319,- inkl. moms)

Rek. pris  
120,- 
(150,- inkl. moms)

Rek. pris  
85,-  
(106,- inkl. moms)

Rek. pris  
99,- 
(124,- inkl. moms)
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Verktygen levereras i 
stapelbara förvaringsväskor
(Tigersåg CR36DA levereras  
i kartong)

4 st verktygsväskor

3 st batterier

Verktygspaket
18V Borrskruvdragare DS18DBL2, 36V Slagskruvdragare WH36DB, 
36V Cirkelsåg C3606DA, 36V Tigersåg CR36DA,  
18V Multiverktyg CV18DBL, 36V batteri BSL36A18 x 3

Paketet innehåller 5 verktyg + 3 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V)  
och 4 st förvaringsväskor (tigersåg CR36DA levereras i kartong)

Art nr: 68000549

KAMPANJVAROR

Välutrustad med våra 
prisvärda maskinpaket.

NYHET

Rek. pris  

12.500,- 
(15.313,- inkl. moms)
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Verktygen levereras i 
stapelbara förvaringsväskor

2 st batterier

Snickarpaket
18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 
36V Cirkelsåg C3606DA, 36V batteri BSL36A18 x 2

Paketet innehåller 3 verktyg + 2 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V)  
och 3 st förvaringsväskor

Art nr: 68000547 3 st väskor

Verktygen levereras i 
stapelbar förvaringsväska

2 st batterier

1 st verktygsväska

Combopaket - KC18DBDL
18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 
18V batteri BSL1850 x 2

Paketet innehåller 2 verktyg + 2 st 5,0Ah batterier (18V)  
och 1 st förvaringsväska

Art nr: 68000540

NYHET

KAMPANJ

Köper du sladdlöst 
för 5.000,- eller mer 
skickar vi med en 
verktygsbag!

Just nu, när du köper  
HiKOKI 18V eller 36V verktyg  

Köp 18 eller 36V verktyg  
för 5.000,- (ex.moms)

- få ett extra  
MULTI VOLT batteri på köpet
Batteri BSL 36A18 
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah) 

Art nr: 60020905

Batteri/laddpaket  
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3 

Art nr: 68020011

Köp 18 eller 36V verktyg  
för 9.999,- (ex.moms)

- få 2 MULTI VOLT batterier 
och laddare på köpet

Rek. pris  

6.990,- 
(8.738,- inkl. moms)

Rek. pris  

3.990,-
(4.988,- inkl. moms)

Värde
995,-

Värde
1.995,-



6

C6BU3
1.300W

C6BU3 165 mm | 1.300W
4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med  
elektronisk motorbroms och klyvkniv.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm |  
Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,2 kg

Marknadens mest sålda cirkelsågar
Kraftfulla cirkelsågar med hög kapacitet. 
”Slitvargar” med hög prestanda, lång livslängd och  
egenskaper som välbalanserade med säkra grepp, enkla  
inställningar och låg ljudnivå gör valet enkelt för proffsen.  
 

Variant  
Endast verktyg

Art nr: 68102227

C6BUM 165 mm | 1.300W
4 m lång gummikabel ger stor räckvidd.  
Utrustad med elektronisk motorbroms  
och klyvkniv. Sågbord anpassat  
för styrskena.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm |  
Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,9 kg

C6MEY(S) 165 mm | 1.050W
Säkerhetsunktion mot “kick-back”.  
Kapdjup motsvarande 190 mm klinga.
Automatisk hastighetsreglering och  
2 hastigheter, power mode/ silent mode.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm |  
Varvtal obel. 2.500 - 4.100/min. | Vikt 2,8 kg

Variant  
Med klingset (se sid. 7)

Art nr: 68000523

Variant  
Med stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68102228

Med stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68102229

Endast verktyg

Art nr: 68102291

8 av 10 användare kan 
inte ha fel...

Rek. pris  

1.790,-
(2.238,- inkl. moms)

Rek. pris  

2.090,-
(2.613,- inkl. moms)

Rek. pris  

2.397,-
(2.997,- inkl. moms)

Rek. pris  

2.690,-
(3.363,- inkl. moms)

Rek. pris  

2.390,-
(2.988,- inkl. moms)
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Samma storlek.  
Dubbel kraft.
Ta steget mot framtidens 36V verktyg. 

Cirkelsågar med samma kraft som nätdrivet.
Kraftfulla med hög komfort, kapacitet och prestanda. Välbalanserade och 
lätta med samma storlek och vikt som motsvarande 18V. Använd batteri 
med effekt 1.080W, 1.440W eller med nätdriven batteriadapter när det 
krävs! Avverkningshastigheten är som nätdrivna sågar. Oslagbar flexibili-
tet och mångsidighet, när jobbet ska bli gjort. 

36V Cirkelsåg 165 mm C3606DA
Med säkerhetsfunktion mot “kick-back”, mjukstart och motorbroms.  
2 hastigheter, power mode / silent mode.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm | Varvtal obel. 2.000, 
4.300/min. | Vikt 3,4 kg

2 st 36V MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabb- 
laddare (UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr. 68010919

Variant
Endast verktyg

Levereras i förvaringsväska,  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010918

36V Cirkelsåg 125 mm C3605DA
2 hastigheter, power mode / silent mode och automatisk hastihgets-
reglering. Med Bluetooth för koppling till dammsugare.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 47 mm | Varvtal obel. 2.000, 4.300/min. | Vikt 3,4 kg

2 st 36V MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabbladdare (UC18YSL3)  
och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr. 68010923

Variant
Endast verktyg

Levereras i förvaringsväska,  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010922

NYHET

18V Cirkelsåg 125 mm C18DBL
Oerhört kompakt och smidig med hög kapacitet.  
2 hastigheter, power mode / silent mode, automatisk 
hastighetsreglering, mjukstart och motorbroms.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 47 mm | 
Varvtal obel. 5.000 ( 3.300) /min. | Vikt 2,5 kg

Variant
Endast verktyg

Levereras i förvaringsväska,  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010916

18V Cirkelsåg 165 mm C18DBAL
Kompakt, smidig med hög kapacitet. 2 hastigheter,  
power mode / silent mode, automatisk hastighets- 
reglering och säkerhetsfunktion mot “kick-back”.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm |  
Varvtal obel. 2.500, 4.100 /min. | Vikt 3,2 kg

 

Variant
Endast verktyg

Levereras i förvaringsväska,  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010917

TILLBEHÖR!

Art nr. 68010913

Art nr. 68010915

Om du inte har behov av 36 volt än...

2 st 5,0Ah Li-ion batterier,  
snabbladdare och stapelbar  
förvaringsväska (HSC4)

2 st 5,0Ah Li-ion batterier,  
snabbladdare och stapelbar  
förvaringsväska (HSC4)
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Klingor 125 mm Art.nr 
24T | Hål 20 mm | Trä 60354999 
40T | Hål 20 mm | Metall 60354998 

Klingor 165 mm
24T | Hål 20 mm | Trä 60355033   
48T | Hål 20 mm | Trä 60355034 

24T | Hål 30 mm | Trä 60355003 
30T | Hål 30 mm | Metall 77040001 

Klingsats 165 mm | Trä

14T, 24T, 40T | Hål 30 mm 60350092 

 

Rek. pris   5.295,- 
(6.619,- inkl. moms)

Rek. pris   5.595,-ex. moms 
(6.994,- inkl. moms)

Rek. pris   2.695,- 
(3.369,- inkl. moms)

Rek. pris   4.490,- 
(5.613,- inkl. moms)

Rek. pris   1.990,- 
(2.488,- inkl. moms) Rek. pris   2.995,- 

(3.744,- inkl. moms)

Rek. pris   4.990,- 
(6.238,- inkl. moms)

Rek. pris   1.990,- 
(2.488,- inkl. moms)

  Rek.pris (inkl. moms)
  275,00 344,00 
  455,00  569,00

  250,00 313,00  
  269,00 336,00

  220,00 275,00
  675,00 844,00

  635,00 794,00
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SAMMA STORLEK – MER KRAFT
Nu får du 36V i samma kompakta storlek 
som ett 18V-batteri och med samma  
låga vikt. Det ger dig sladdlös kraft och bra 
ergonomi under hela arbetsdagen. KOMPATIBEL MED 18V

Har du äldre Hitachi 18V-verktyg?  
Inget problem. MULTI VOLT passar även 

till 18V. Ändrar automatiskt spänning. 

SLADDLÖST FÖR ALLA JOBB
Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg. 
MULTI VOLT klarar de tuffaste jobben och kan 
användas till alla arbetsuppgifter.

3 ÅRS GARANTI
På alla elverktyg, batterier  
och laddare – UTAN krav  

på registrering.

BSL36B18 
batteri med  
effekt på hela

1440W

BATTERIINDIKATOR

NYHET

MULTI VOLT för  
kunder med extra  
krav på kraft.
Batteriet för de riktigt tunga jobben.

Not. MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passar inte följande modeller: nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip 
G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktyg CV18DBL, cirkelsåg C18DBL/-DBAL, kombihammare 

DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL | MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passar samtliga 18V modeller. 

8
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Batteri BSL36B18 
MULTI VOLT 36V (4,0Ah) | 18V (8,0Ah) 

 

 

Art nr: 60020906

Batteri BSL36A18 
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah) 

 

 

Art nr: 60020905

Laddtid 20 min. för 3,0Ah batteri och  
32 min. för 5,0Ah. 

Snabbladdare för 14,4 - 18V / MULTI VOLT 
Li-ion slidebatterier med USB-utgång för 
laddning av t.ex. mobiltelefon samtidigt 
som du laddar ditt batteri. 

Art nr: 68030558

Effekt 1080W Effekt 1440W

NYHET

Världsnyhet!
Nu blir jobbet enklare och mer 
flexibelt genom nätadaptern 
för sladdlösa 36V maskiner. 

Med batteriplattformen MULTI VOLT gjorde 
HiKOKI i ett slag sladdlösa maskiner lika starka 
som nätdrivna. Nu kommer nästa världsnyhet 
– en hybridadapter. Den ger de sladdlösa 36V 
maskinerna en ultimat mångsidighet och säkerhet.

Du behöver inte längre både ett batteridrivet och 
nätdrivet verktyg, med hybridadaptern kan du köra 
på nätdrift när det passar och på batteri alla andra 
gånger. Det ger en oslagbar flexibilitet som verkligen 
kommer att underlätta ditt arbete. 

36V Adapter ET36A
Adaptern fungerar i nästan alla 36V verktyg, eftersom den kopplas  
in i maskinens batteriuttag | Vikten är endast 0,8 kg och sladden  
justerbar i 900 | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W |  
Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Art nr: 68020454

Batteriladdare UC18YSL3
MULTI VOLT-batteri i kombination med HiKOKI 36V-verktyg ger en 
fantastisk effekt och är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg. 

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två voltklasser,beroende på vilken 
maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler. 

MULTI VOLT batteri

BSL36B18 - fulladdad på 52 min

Med två USB uttag för laddning av mobil t ex

NYHET

Nu behöver du inga fler laddare 
Här är den unika laddaren som laddar 
upp till 4 batterier  - samtidigt!

Multiportladdare UC18YTSL 
För 14,4 - 18V / MUTI VOLT Li-ion slidebatterier
Laddaren har kylfläkt och fungerar för alla HiKOKI samt Hitachi 14,4-
18V och MULTI VOLT Li-ion slidebatterier. Laddar MULTI VOLT batteri 
BSL36A18 på ca 32 minuter och BSL36B18 på ca 52 minuter.  Laddaren 
har 230V uttag (8A) och två USB uttag, vilket möjliggör laddning av tex 
mobil eller surfplatta etc. 
Bärhandtag | Längd elkabel 1 meter | Vikt 1,5 kg

Art nr: 68030612

Rek. pris  

1.490,-
(1.863,- inkl. moms)

Nu finns inget behov längre för flera laddare.  
Den ultimata multiportladdaren UC18YTSL 
möjliggör laddning av 4 batterier samtidigt - oavsett 
amperestyrka - så länge batteriet är med ”slidefäste”. 

Det innebär färre driftstopp, mer tidsbesparing - och 
effektivare arbetsdag! 

Batteripaket med  
2 st BSL36A18 batterier

Art nr: 68020907

Lev. prel. från september 2019

Rek. pris  

2.295,-
(2.869,- inkl. moms)

Rek. pris  995,- 
(1.244,- inkl. moms)

Rek. pris   1.195,- 
(1.494,- inkl. moms)

Rek. pris   1.795,-ex. moms 
(2.244,- inkl. moms)

Rek. pris   990,- 
(1.238,- inkl. moms)
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Säg hej då till sladden

MULTI VOLT är en helt ny och unik teknik som gör 
de nya sladdlösa 36V maskinerna med MULTI VOLT 
batteri lika starka som de nätdrivna, men med 
samma storlek och vikt som 18V verktyg. 

Kortfattat kan man säga att motorn inte utvecklar 
samma värme som alstras och behöver kylas ner.
Energiåtgången blir minimal, med färre avbrott pga 
överhettning och kraften går till arbetsmomentet.

Dubbel kraft men samma storlek

MULTI VOLT 18V/36V-batterier har också samma 
storlek och vikt som vanliga 18V-batterier. De är 
kompatibla med HiKOKI 18V och 36V-maskiner och 
växlar automatiskt mellan två volt-nivåer, vilket gör 
att du inte behöver byta ut hela din maskinpark på 
en gång. Batteriet har lång livslängd med cirka 1 500 
laddcykler.

Prova 36V verktyg 
Pengarna tillbaka om du 
inte är nöjd.
Om du är osäker på om HiKOKI 36V MULTI VOLT 
verktyg är något för dig, får du nu en unik möjlighet 
att under 10 dagar testköra maskinen innan du 
bestämmer dig.

Med HiKOKIs Nöjd-kund-garanti kan du lämna 
tillbaka ditt nya verktyg inom 10 dagar och få 
pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

Enda kravet är att verktyget återlämnas, lätt använd 
och i originalförpackning, där inköpet gjordes.

Nöjd-kund-garantin gäller köp till och med 31/7 
2019, men kan komma förlängas.

Läs mer om HiKOKIs Nöjd-Kund-Garanti på  
www.hikoki-multivolt.se

10 starka skäl för
36V och MULTI VOLT

1
1. Kompabilitet  

MULTI VOLT batteriet passar både 18V och 36V verktyg

2. Kraft  
nätdriven styrka med sladdlös frihet

3. Komfort  
du känner skillnaden direkt

4. Säkerhet 
ingen sladd som är i vägen

5. Marknadens billigaste batteri  
hållbarhet ger lönsamhet

6. Adapter för eldrift 
passar alla 36V verktyg i plattformen

7. Lösningsorienterat  
ett verktyg som ersätter två

8. Ergonomin 
36V verktyg har lika låg vikt och storlek som 18V 

9. Nöjd-kund-garanti 
i 10 dagar. Pengarna tillbaka om du inte är nöjd  

10. 3 års garanti 
på både verktyg, batteri och laddare - utan registrering

Befintliga 
18V-produkter

18–14,4V  
UC18YFSL/YSL3 

laddare

MULTI VOLT 
36V-produkter

36–14,4V 
UC36YFL
laddare

BSL36A18 - 36V/18V

som gör din vardag enklare, 
effektivare och mer lönsam!

10

Längd 204 mm

H
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25
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18V DS18DBL2 36V DS36DA

Vikt 2,5 kg Vikt 2,7 kg

Längd 204 mm

H
öj

d 
25

7 
m

m

När du vill  
att kraften är 
skillnaden!

 
www.hikoki-multivolt.se
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36V Tigersåg CR36DA

Fler 36 volt-maskiner, ett starkare batteri och en nätdriven adapter 
gör arbetsdagen flexibel och enkel med MULTI VOLT

Stark med hög kapacitet och en klassledande avverkningshastighet. 
Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. 
Utrustad med pendelfunktion och 4 inställbara hastigheter. 

Kapacitet trä/stål 300/19 mm | Slagtal obel. 0-2.500/min.  Varvtal obel. 0-1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 
min. | Vibrationsnivå 13,2 m/s2 | Vikt 3,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska

Art nr: 68011018

11

Kraft, ergonomi och 
innovation.

 

Enastående avverkningshastighet

Låga vibrationsnivåer

Mycket ergonomisk

Variant
Endast verktyg

Levereras utan batterier, laddare och väska 

Art nr: 68011017

NYHETER

Tigersågblad 12 st
Set för de vanligast förekommande  
arbeten och områden. 

Art nr: 66752049

Rek. pris   5.790,- 
(7.238,- inkl. moms)

Rek. pris   2.990,- 
(3.738,- inkl. moms)

Rek. pris   490,- 
(613,- inkl. moms)
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36V Kap- och gersåg 255 mm C3610DRA
Stor kapacitet. Bäst i klassen på antal kapningar/laddning (BSL36B18). 
Högst kaphastighet i klassen. Kan tiltas 48° vä/hö. Fasta gejdrar gör att 
sågen kan placeras nära vägg. Lättåtkomliga reglage för enkel justering 
av tilt och sågvinkel. Utrustad med Laser och LED-ljus.

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare, sågklinga (24T) och nyckel

Art nr: 68011500

Variant

Endast verktyg. 
Levereras utan batterier och laddare 

Art nr: 68011501

Marknadens flexiblaste maskin

Snabbast i klassen

Flest kap/laddning

Enkel att jobba med

Max kapacitet (H X B) Med / utan djupstopp 

Tvärsnitt 00 89 x 292 mm / 70 x 318 mm

Gerning Vä/Hö 450 89 x 204 mm / 70 x 222 mm

Snedkap Vä 450 45 x 292 mm / 41 x 318 mm

Snedkap Hö 450 25 x 292 mm / 19 x 318 mm

Gerning Vä/Hö 450 + 
Snedkap Vä 450 45 x 204 mm / 41 x 222 mm

Gerning Vä/Hö 450 + 
Snedkap Hö 450 25 x 204 mm / 19 x 222 mm

Använd med batteri  
eller nätadapter

Kompakt och enkel  
att flytta

Vibrationsdämpande  
sidohandtag

Med prestanda som en nätdriven 1.270W vinkelslip. Tålig med hög 
avverkningshastighet, ca 40% snabbare än dagens 18V. 
Med säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och återstartsskydd.  

Varvtal obel. 3.000 - 9.500/min., 5.500/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s2 | Vikt 2,8 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68016024

36V Vinkelslip 125 mm G3613DA 36V Vinkelslip 230 mm G3623DA

Lättast i klassen

Hög säkerhet

Bekväm och säker användning med mjukstart, Utrustad med broms, 
återstarsskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back".  
Med ergonomiskt vibrationsdämpande sidohandtag.

Varvtal obel. 5.530/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s2 | Vikt 4,9 kg

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska 

Art nr: 68016026

Starka 36-volts vinkelslipar med samma kraft och prestanda som nätdrivet.

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i stapelbar förvaringsväska 
(HSC3) men utan batterier och laddare 

Art nr: 68016023

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i förvaringsväska  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68016025
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36V Vinkelslip 125 mm G3613DB

Samma egenskaper som G3613DA,  
men med "dödmansgrepp".
Endast verktyg. 
Levereras i stapelbar förvaringsväska 
(HSC3) men utan batterier och laddare 

Art nr: 68016027

Rek. pris   8.995,- 
(11.244,- inkl. moms)

Rek. pris   5.995,- 
(7.494,- inkl. moms)

Rek. pris   4.795,- 
(5.994,- inkl. moms)

Rek. pris   2.495,- 
(3.119,- inkl. moms)

Rek. pris   3.795,- 
(4.744,- inkl. moms)

Rek. pris   6.995,- 
(8.744,- inkl. moms)

Rek. pris   2.495,- 
(3.119,- inkl. moms)
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Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V.  
Utrustad med 13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion 
Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Max moment 138 Nm |  Vikt m. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar  
förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010365

36V Slagborrmaskin DV36DA36V Borrskruvdragare DS36DA

36V Slagskruvdragare WH36DB  

Stark med slagmekanism ”Triple Hammer” som gör maskinen snabbare och 
med lägre vibrationer. 4 inställbara varvtal/slagtal. 
Max kapacitet M18 | Varvtal obel. 0 - 900, 0 - 2.900/min. | Slagtal obel. 0 - 2.000, 0 - 4.100/min.  
| Max moment 210 Nm | Vibrationsnivå 16,5 m/s2 | Vikt 1,6 kg 

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld 
snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010861 

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V.  
Borrning med eller utan slag, Med motorbroms
Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Varvtal obel. 0 - 500, 2.100/min.  | Slagtal obel. 0 - 7.500, 
31.500/min. | Max moment 138 Nm |  Vikt m. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar  
förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010740

Mycket stark med max vridmoment på 1050 Nm.  
4 inställbara varvtal/slagtal. Verktygsfäste 1/2" fyrkant.
Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.800/min.  
Vibrationsnivå 14,8 m/s2 |  Vikt m batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010544 

36V Mutterdragare 1/2" WR36DB  

Mycket stark med max vridmoment på hela 1100 Nm. 4 inställbara varvtal/
slagtal. Verktygsfäste 3/4" fyrkant.
Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.900/min.  
Vibrationsnivå 15,4 m/s2 |  Vikt m. batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010546

36V Mutterdragare 3/4" WR36DA 

Högt åtdragningsmoment, 1 100 NmHögt åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm

Variant

36V WR36DA ENDAST VERKTYG  
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3),  
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010545

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i stepelbar förvaringsväska 
(HSC2), men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010364

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i stepelbar förvaringsväska 
(HSC2), men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010738

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i stepelbar förvaringsväska 
(HSC3), men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010543

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i stepelbar förvaringsväska 
(HSC2), men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010859

Rek. pris   3.995,- 
(4.994,- inkl. moms)

Rek. pris   2.090,- 
(2.613,- inkl. moms)

Rek. pris   4.495,- 
(5.619,- inkl. moms)

Rek. pris   2.495,- 
(3.119,- inkl. moms)

Rek. pris   2.995,- 
(3.744,- inkl. moms)

Rek. pris   2.995,- 
(3.744,- inkl. moms)

Rek. pris   4.595,- 
(5.744,- inkl. moms)

Rek. pris   2.595,- 
(3.244,- inkl. moms)

Rek. pris   5.395,-ex. moms 
(6.744,- inkl. moms)

Rek. pris   5.495,-ex. moms 
(6.869,- inkl. moms)
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”3-lägesfunktion” (borrning med eller utan slag, mejsling). Reactive Force 
Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar.  
SDS-plus verktygsfäste.
Kapacitet i betong 28 mm (max 20 mm med sug) | Varvtal obel. 0 - 1.100/min. | Slagenergi 3,3 
Joule | Vibrationsnivå 17,5 m/s2 | Vikt 3,9 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld 
snabbladdare, djupanslag, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska 
(HSC4)

Art nr: 68010137

36V Kombihammare DH36DPA

Tillbehör 

DAMMUTSUG TILL DH36DPA
Effektivt med HEPA filter och 
snabbfäste för enkel montering

Art nr: 66402933

36V Kombihammare DH36DMA

Kraftfull med hög prestanda som motsvarar eldrivet verktyg. Reactive Force  
Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar.  
Med fyra inställbara varvtal/slagtal, Antivibrationshandtag som reducerar 
vibrationer. 12 vinkelinställningar för mejselrotation.
Kapacitet i betong 40 mm | Varvtal obel. 260 - 590/min. | Slagtal obel. 1.420 - 2.860/min. 
Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 11,8 m/s2 (borrning), 9,6 m/s2 (mejsling) | Vikt 7,9 kg

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska 

Art nr: 68010105

Stor kapacitet

Lätt och kompakt

Superstark

Rek. pris   7.995,- 
(9.994,- inkl. moms)

Med hög kapacitet, samma styrka som 
elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa. Max 
luftström 3,5 m3/min. 3 effektlägen och enkel 
filterrengöring med ett knapptryck. Kapacitet 
behållare 8l, 6l vätska. Dammsugarklass L.  
Kan användas med endast 1 batteri.

Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 68018996

36V Dammsugare (våt/torr) RP3608DA

Bluetooth koppling till andra maskiner

Lång slang

Samma styrka som elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa och max luftström  
3,5 m3/min. Bluetooth med automatisk start funktion. Efter 2 timmar  
stänger dammsugarn av sig själv. Kapacitet behållare 8l. Dammsugarklass L.  
Kan användas med endast 1 batteri.

Levereras utan batterier och laddare
Art nr: 68018997

36V Dammsugare (torr) RP3608DB

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i stapelbar förvaringsväska 
(HSC4), men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010136

Variant

Endast verktyg. 
Levereras i förvaringsväska, men utan 
batterier och laddare 

Art nr: 68010110
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Rek. pris   6.395,- 
(7.994,- inkl. moms)

Rek. pris   1.495,- 
(1.869,- inkl. moms)

Rek. pris   4.695,- 
(5.869,- inkl. moms)

Rek. pris   5.195,- 
(6.494,- inkl. moms)

Rek. pris   3.995,- 
(4.994,- inkl. moms)

Rek. pris   5.395,- 
(6.744,- inkl. moms)
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36V Kombihammare DH36DMA

Turboeffekt

Låg vikt

Lång livslängd

Användarvänlig

Låg vikt

Ett användarvänligt och lätt blåsaggregat med kolborstfri motor, som 
ger längre driftstid per ladding, längre livstid och minimalt underhåll. 
Utrustad med 4 hastigheter + turboeffekt. Säkert och komfortabelt 
grep med gummerat handtag. Fäste för bärrem. Luftvolym 0–680 m³/
timme, 800 m³/timme med turbo. Blåsstyrka 45 (53) m/sek.  
Vikt utan batteri 2,8 kg

Lätt och ergonomisk såg med gummerat handtag för säkert grepp. 
Mekanisk kastskydd och kedjebroms. Enkel justering av kedja. Automatisk, 
justerbar kedjesmörjning. Integrerat LED-ljus och belyst oljetank för enkel 
avläsning av oljenivå. Kedjehastighet obelastad 8,3 m/sek.  
Tankvolym (olje) 80 ml. Svärdslängd 300 mm. Vikt utan batteri 3,6 kg.

Endast verktyg. 
Levereras utan batterier och laddare 

Art nr: 69019136

36V Blåsaggregat RB36DA

36V Kedjesåg CS3630DA

Med låga vibrationer. Trimmerhuvud med halvautomatisk 
trådmating och dubbla trådar. Automatisk avstängnings-
funktion. Körtid per ladding ca 42 min (normal) / ca 18 
min (hög belastning). Hastighet obelastad 5.800–7.000 /
min.  

36V Grästrimmer CG36DA(L) 36V Grästrimmer CG36DA

Tyst och användarvänlig

Bygelhandtag

Tyst och användarvänlig

Lång batteritid

Med låga vibrationer. Trimmerhuvud med halvautomatisk 
trådmating och dubbla trådar. Automatisk avstängnings-
funktion (strömsparande). Körtid per laddning ca 42 min 
(normal) / ca 18 min (hog belastning). Hastighet obelastad 
5.800–7.000 /min. Max klippkapacitet Ø310 mm.  
Vikt utan batteri 4,9 kg.

Endast verktyg. 
Levereras utan batterier och laddare 

Art nr: 69019146

36V Häcksax CH3656DA

Lång batteritid

Tystgående

Låg vibration

Tyst och användarvänlig häcksax med låga vibrationer. Hastighetsreglering i 
4 steg. Motorbroms. Körtid per ladding ca 62 min (High Mode). 
Klipphastighet 1.000–1.500/min. Effektiv klipplängd 560 mm. Vikt utan 
batteri 3,2 kg. 

Endast verktyg. 
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019126

Endast verktyg. 
Levereras med trimmerhuvud Tap'N'Go, sele, 
skyddsglasögon men utan batterier och laddare 

Art nr: 69019114

Endast verktyg. 
Levereras med trimmerhuvud Tap'N'Go, sele, 
skyddsglasögon men utan batterier och laddare 

Art nr: 69019113

Rek. pris   3.295,- 
(4.119,- inkl. moms)

Rek. pris   2.295,- 
(2.869,- inkl. moms)

Rek. pris   2.295,- 
(2.869,- inkl. moms)

Rek. pris   2.795,- 
(3.494,- inkl. moms)

Rek. pris   2.795,- 
(3.494,- inkl. moms)
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1.320W Vinkelslip 125 mm G13VE 
Mycket stark och kompakt elektronisk vinkelslip med överbelastningsskydd, 
återstartsskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och 
variabelt varvtal i 6 steg. 
Varvtal obel. 2.800 - 10.000/min. | Vibrationsnivå 5,8 m/s2 | Vikt 2,1 kg

Art nr: 68102749

1.200W Vinkelslip 125 mm G13SW(S) 
En kompakt och välbalanserad vinkelslip med återstartsskydd.  
Lågt växelhus ger optimal åtkomst.  
Varvtal obel. 12.000/min. | Vibrationsnivå 9,2 m/s2 | Vikt 2,3 kg

Art nr: 68102792

2.200W Vinkelslip 230 mm G23BYE 
Stark och effektiv för kontinuerligt arbete med hög hastighet och 
belastning. Med mjukstart, motorbroms, 0-spänningsbryrare och 
säkerhetsfunktion mot "kick-back". 
Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s2 | Vikt 4,2 kg

Art nr: 68102796

Stark och effektiv

Låg vikt

2.600W Vinkelslip 230 mm G23UDY2 
Effektiv och tålig för överbelastning. Antivibrationsteknologi (UVP) ger  
låga vibrationsnivåer. Med mjukstart och 0-spänningsbryrare.  
Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 4,5 m/s2 | Vikt 6,6 kg

Art nr: 68102786

Kraftfull med hög effekt

Låga vibrationer

230 mm vinkelslip med  
kolborstfri motor
En kolborstfri motor är kompakt och ger lägre vikt och 
storlek på själva maskinen. Den kolborstfria motorn har 
också längre livslängd och är underhållsfri jämfört med 
en motor med kolborstar.

Vid eventuellt spänningsfall bibehålls prestandan vilket 
innebär kontinuerlig hastighet och gör maskinen mer 
effektiv. Ett kolborstfritt verktyg kan därför användas 
med lång skarvkabel eller tillsammans med elverk och 
ändå vara effektivt med hög prestanda och 
avverkningshastighet.  

Marknadens första 

NYHET

NYHET

NYHET

Rek. pris   2.295,- 
(2.869,- inkl. moms)

Rek. pris   1.149,- 
(1.436,- inkl. moms)

Rek. pris   3.195,- 
(3.994,- inkl. moms)

Rek. pris   2.395,- 
(2.994,- inkl. moms)
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1.200W Vinkelslip 125 mm G13SW(S) 

2.600W Vinkelslip 230 mm G23UDY2 

TILLBEHÖR!

Vi satsar på kraft  
och ergonomi.  

Enastående avverkningshastighet

Låga vibrationsnivåer

Mycket ergonomisk

UVP - HiKOKIs avancerade antivibrationsteknologi 
(User Vibration Protection). 
Reducerar vibrationerna avsevärt vid användning.  

1.100W Tigersåg CR13VEY
En kompakt och stark tigersåg med hög kapacitet. Bra balanserad och 
gummerat ergonomiskt grepp och maskinkropp för komfortabel hantering. 
Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Steglös variabel 
varvtalsreglering i 5 steg för precis sågning i olika material. 

Kapacitet trä/stål xxx/xx mm | Slagtal obel. x-x.xxx/min.  Varvtal obel. x-xxx  |  
Vibrationsnivå xx.x m/s2 | Vikt x,x kg

Art nr: 68102622

NYHET Risker med vibrationer
De effekter som vibrationer har på kroppen kan delas upp i övergående 
och bestående effekter. De övergående effekterna försvinner direkt eller 
en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna.  
De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning.

Bestående effekter som kan uppstå är till exempel ”vita fingrar” 
(kärlskador), nerv-, muskel-, led- eller skelettskador. Förutom dessa 
effekter kan vibrationer även indirekt orsaka olyckor genom störd motorik 
eller känselbortfall i händer som kan orsaka fumlighet och i sin tur leda till 
en olycka.

Ansvar för att minska vibrationer
Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna om vibrationer 
följs, men du som arbetstagare måste hjälpa till och följa de anvisningar 
du får. 

Källa: Arbetsmiljöverket

HiKOKIs Antivibrationsteknologi
Den avancerade teknologin UVP reducerar maskinens vibrationer vid 
arbete. Kort beskrivet så flyttas vikten i maskinen i motsatt riktning vid 
arbetsmomentet vilket gör att vibrationerna reduceras med minst 30%. 
Tillsammans med en kolborstfri motor, som gör maskinen lättare och mer 
kompakt, får du ett kraftfullt men arbetsriktigt och ergonomiskt verktyg.  

För att jobba säkrare rekommenderar vi att du använder HiKOKIs 
exponeringskalkylator. Där ser du hur många timmar du kan 
jobba med ditt verktyg på ett säkrare sätt. 

www.hikoki-powertools.com/UVP - Vibrationer och 
Exponeringskalkylator.

Kapskiva stål | 10p
125x1,0 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för  
stål och hårda metaller. 

Art nr: 79999100

Diamantblad
125 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva  
för stål och hårda metaller. 

Art nr: 60320121

Diamantblad
230 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva  
för stål och hårda metaller. 

Art nr: 60320123

Rek. pris   3.690,- 
(4.613,- inkl. moms)

Rek. pris   125,- 
(156,- inkl. moms)

Rek. pris   285,- 
(356,- inkl. moms)

Rek. pris   245,- 
(306,- inkl. moms)
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SDS-plus fäste. "3-lägesfunktion" (borrning med/utan slag, mejsling).
Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft. Utrustad med säkerhets- 
koppling/ slirkoppling.
Kapacitet i betong 26 mm , 50 mm med kärnborr. Varvtal obel. 0 - 1.100/min. | Slagtal obel. 0 
- 4.300/min. | Slagenergi 3,2 Joule | Vibrationsnivå 11,0 m/s2  (mejsling) | Vikt 2,8 kg

Levereras med "soft touch" stödhandtag och stapelbar  
förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68100524

830W Kombihammare DH26PC
Kompakt med utbytbart verktygsfäste från SDS-plus till snabbchuck. 
"3-lägesfunktion" (borrning med/utan slag, mejsling). 
Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Utrustad med 
säkerhetskoppling/slirkoppling.
Kapacitet i betong 28 mm , 50 mm med kärnborr. Varvtal obel. 0 - 1.100/min. | Slagtal obel. 0 
- 4.300/min. | Slagenergi 3,4 Joule | Vibrationsnivå 10,5 m/s2  (mejsling) | Vikt 3,5 kg

Levereras med 13 mm snabbchuck, adapter SDS-plus, "soft touch" 
stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68100526

850W Kombihammare DH28PMY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP) 
ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant 
kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet. 
Kapacitet i betong 40 mm , 105 mm med kärnborr. Varvtal obel. 250 - 500/min. | Slagtal obel. 
1.430 - 2.850/min. | Slagenergi 11,0 Joule | Vibrationsnivå 7,3 m/s2  (mejsling) | Vikt 7,5 kg

Levereras i förvaringsväska 

Art nr:68101317

1.150W Kombihammare DH40MEY
SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP) 
ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant 
kraft. Aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet. 
Kapacitet i betong 52 mm , 160 mm med kärnborr. Varvtal obel. 100 - 280/min. | Slagtal obel. 
1.000 - 2.400/min. | Slagenergi 22,0 Joule | Vibrationsnivå 9,7 m/s2  (mejsling) | Vikt 11,5 kg

Levereras i förvaringsväska 

Art nr:68101318

1.500W Kombihammare DH52MEY

Låg vikt

Mycket kompakt
12 justerbara mejselvinklar

12 justerbara mejselvinklar
Funktionsknapp för  
kontinuerlig mejsling

Kraftfulla
kombihammare med hög 
avverkningshastighet och 
snabb borrsjunkhastighet

Utrustade med mekanism 
som ger optimal stabilitet 
och lägre ljud- och 
vibrationsnivåer.

Rek. pris   2.190,- 
(2.738,- inkl. moms) Rek. pris   2.690,- 

(3.363,- inkl. moms)

Rek. pris   7.490,- 
(9.363,- inkl. moms)

Rek. pris   9.999,- 
(12.499,- inkl. moms)
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Verktygsfäste 28,5 mm 6-kant. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga 
vibrationsnivåer. Utrustad med ergonomiskt vibrationsabsorberande 
handtag som reducerar vibrationer med upp till 50%. Dubbelisolerat 
aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet. 
Slagtal obel. 1.400/min. | Slagenergi 28,0 Joule | Vibrationsnivå 13,9 m/s2  | Vikt 20,1 kg

Levereras med 3600 vridbart sidohandtag och förvaringsväska 

Art nr: 68100710

1.340W Bilhammare H65SD3
Verktygsfäste 28 mm 6-kant. För tre olika typer av mejslar (med/utan krage 
samt som luftverktyg). Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga 
vibrationsnivåer. Utrustad med ergonomiskt vibrationsabsorberande 
handtag som reducerar vibrationer med upp till 50%. Dubbelisolerat 
aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet. 
Slagtal obel. 1.000/min. | Slagenergi 70,0 Joule | Vibrationsnivå 7,7 m/s2  | Vikt 32,0 kg

Art nr: 68100709

2.000W Bilhammare H90SG

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. 
Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat 
aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet. 
Slagtal obel. 2.850/min. | Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 8,0 m/s2  | Vikt 7,0 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska 

Art nr: 68101410

1.150W Mejselhammare H45MEY
SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. 
Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat 
aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet. 
Slagtal obel. 1.500 - 2.100/min. | Slagenergi 26,5 Joule | Vibrationsnivå 11,0 m/s2  | Vikt 12,2 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska 

Art nr: 68101411

1.500W Mejselhammare H60MEY

Vridbart sidohandtag För tre olika typer av mejslar

12 justerbara mejselvinklar "One-click" verktygsfäste

Med prestanda  
i toppklass 

Rek. pris   12.990,- 
(16.238,- inkl. moms)

Rek. pris   21.990,- 
(27.488,- inkl. moms)

Rek. pris   7.499,- 
(9.383,- inkl. moms)

Rek. pris   9.999,- 
(12.499,- inkl. moms)
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Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78  Sollentuna

Tel 08-598 999 00 
info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Teknik som förenklat 
sedan 1948.
HiKOKIs designers och ingenjörer har utvecklat 
tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet 
och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta 
nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt 
arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal 
prestanda och bästa möjliga resultat.

Artikel PS 5165-5439

Nu är HITACHI POWER TOOLS:


