
Gällande 1/3 2020 - 30/6 2022, med 
reservation för feltryck. Samtliga priser är  

rekommenderade och avvikelser förekommer.

Kampanj 

Lätt som 
en fjäder. 

Stark  
som en  

häst.

1990.00
2487.50 inkl. moms

Snabb och effektiv

Kompakt, med låg vikt - oavsett batterityp

Kolborstfri motor

DS18DD är liten, lätt, ergonomisk och full av hästkrafter.
Då kan du enkelt borra och skruva och komma åt överallt
med den kraft du behöver: 18V, 55 Nm, 1700 varv/min
och 1,4 kg (inkl. batteri). Kolborstfri motor. Används med
18V- eller MULTI VOLT-batterier.

3 års garanti gäller på både verktyg,
batterier och laddare

– UTAN krav på registrering.
3VERKTYGS

GARANTI

ÅRS

NYHET

Tävling!
Vinn en elskooter!  
Läs mer på sid. 2 eller gå in på vår tävlingssajt.



Köper du DS18DD - med 3,0 Ah eller 5,0 Ah batteri -  mellan 1 mars och 30 juni 
2021 och registrerar dig och maskinen på vår tävlingssajt, har du chans att vinna 
en Mi Electric Scooter Essential. Varje köpt maskin är en vinstchans.

Tre stycken deltagare har chans att bli ägare till denna lilla, smidiga scooter  
- lagom till sommaren. Tävlingen pågår mellan 1/3 - 30/6 2021.  
Vinnare utses av HiKOKI och meddelas personligen under V27.

Läs mer på crossm.se/hikokids18dd eller scanna  
koden med din mobil.

Lycka till!

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Angivet pris är rekommenderat och avvikelser förekommer,  
Med reservation för tryckfel. HiKOKI Power Tools förbehåller sig rätten att ändra 
produkter och produktspecifikation utan föregående avisering.

hikoki-powertools.se

Fälj os på sociala medier

Värde ca  
3500 kr

TÄVLING
Köp HiKOKI DS18DD och du har chans  
att vinna en elscooter!

18V Borrskruvdragare DS18DD

Kompakt och stark med kolborstfri motor. Max moment 55 Nm med 
1.700 i varvtal på högväxel. Kapacitet träskruv 6 mm, 35 mm i trä och 13 
mm i stål. Längd/höjd/bredd: 157/216/58 mm. Vikt 1,4 kg (5,0Ah)

Perfekt för lättare applikationer som regel- och stommontage, trall- och 
altankonstruktioner. Perfekt när du arbetar länge över axelhöjd.

Levereras med 2 st 5,0Ah kompaktbatterier, batteriladdare med kylfläkt 
och stapelbar förvaringsväska. 

En kompakt och stark 18V skruvdragare i 12V kropp.

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel.  08-598 999 00 

info@hikoki-powertools.se 
hikoki-powertools.se

DS18DD 3,0Ah 
Vikt 1,2 kg
Art.nr: 68010377

1990.00
2487.50 inkl. moms

DS18DD 5,0Ah
Art.nr: 68010378

DS18DD Tool only 
Vikt 0,9 kg
Art.nr: 68010376

Finns även: 

Smidig i trånga utrymmen!

Kolborstfri 250W motor

Vikt endast 12 kg

Dubbelt bromssystem

Max hastighet 20 km/h

Räckvidd 20 km


