
Kompatibel med

Batteridriven
18V Slagskruvdragare 

WHP18DBL

Kraftfull  
och 

tystgående.
Upptäck vår nya 18V  

oil pulse slagskruvdragare.

Omedelbar och lång behållning av vridmoment

Minskad kick-back och cam-out

Oil Pulse: ger låga ljudnivåer

NYHET



1 Vid användning av 4.5 x 90 mm träskruv i mjukt trä.  
2 Vikt exkl. bälteskrok, enligt EPTA-Procedur 01/2014. 

Specifikationer
Kapacitet Maskinskruv  M4 - M8 
  Träskruv Upp till 6 x 200 mm
  Standardbult  M5 - M10
  Självborrande skruv  Ø 3 - 6 mm
Varvtal obelastad Hög 0 - 2,800 /min.
  Medium   0 - 1,700 /min.
  Låg  0 - 1,000 /min.
  Självborrande skruv 0 - 2,800 /min. 
Slagtal obelastad Hög 0 - 2,900 /min. 
  Medium 0 - 1,700 /min.
  Låg  0 - 800 /min.
  Självborrande skruv 0 - 2,900 /min.
Verktygsfäste  6.35 mm Hex
Motor  Kolborstfri
Ljudeffektsnivå   90 dB (A)
Ljudtrycksnivå  vid test1 70.6 dB(A)
Ljudtrycksnivå   79 dB (A)
Osäkerhet K  3 dB (A)
Vibrationsvärde   13,2 m/s2 
Osäkerhet K  1,5 m/s2

Dimension (LXH)  136 x 237 mm
Vikt inkl.  BSL18302 1.62 kg

WHP18DBL(W4Z)
Slagskruvdragare Oil Pulse

Utforska vår nya, tysta
slagskruvdragare med 
oil pulse.
Vår nya 18V slagskruvdragare med oil pulse, är en kompakt och lätt 
maskin med mycket låg ljudnivå. Uppmätt ljudtryck är endast 70 dB2. 
Den kolborstfria motorn ger hög effekt och lång livslängd. Med variabelt 
varvtal får du optimal kontroll av arbetsmomentet. Du kan välja mellan 
fyra effektlägen: låg, medium, hög samt inställning för självborrande skruv.   

Oil Pulse ger mycket låga 
ljudnivåer.

3+1 effektinställningar: Låg, 
Medium, Hög + självborrande skruv.

Kolborstfri motor för högsta 
effektivitet och lång livslängd.



1 Vid användning av 4.5 x 90 mm trä skruv i mjukt trä. 

Nedan ser du vridmomentets prestanda för en standard 
slagskruvdragare och vår nya WHP18DBL med oil pulse. En 
oljekapslad mekanism gör det möjligt att nå toppmomentet 
snabbare och hålla det där under en längre tid.

Jämförelse av vridmoment.

Standard slagskruvdragareWHP18DBL

Tystgående 
och med hög 
prestanda.

Ljudnivån för WHP18DBL är mycket låg, uppmätt värde vid 
test är endast 70 dB1, vilket är vid lansering lägst i klassen.

Mycket låga ljudnivåer. 

Konversation 60 dB (A)

Helikopter 100 dB (A)

Sirén 120 dB (A)

Standard 
slagskruvdragare 87 dB (A)2

WHP18DBL 70 dB (A)2

Hårfön 90 dB (A)
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Regn 40 dB (A)

Viskning 20 dB (A)



 

Vår nya slagskruvdragare är utrustad med en integrerad 
LED-belysning som lyser upp arbestytan. 

Bra sikt på  
arbetsytan.

De dämpande effekterna 
av oljepulsenheten, gör 
risken för cam-out minimal 
och minskar belastning på 
handleden.
.

Minskad kick-back  
och cam-out.

IP-klassen ger graden av skydd mot intrång av vatten och 
damm. Eftersom WHP18DBL är IP56-klassad har den 
överlägsen intrångsskydd och tål därför tuffa väderförhållanden 
till skillnad mot andra förekommande slagskruvdragare.

Redo för utomhusbruk.



Bra tillbehör gör din maskin och ditt slutresultat ännu 
bättre. 

I vårt sortiment hittar du olika typer av bits, chuckar, 
adaptrar och annat du behöver till din maskin. 

38 mm impact bitset 66751190 
1x PH1,
2x PH2, PH3
1x PZ1,
2x PZ2, PZ3
2x T15, T20, T25, T30, T40
1x Magnetisk bitshållare

Philips 38 mm bits 
PH1 - 66751171 
PH2 - 66751172
PH3 - 66751173

Pozidrive 38 mm bits 
PZ1 - 66751176
PZ2 - 66751177
PZ3 - 66751178

Torx 38 mm bits 
T15 - 66751181
T20 - 66751182 
T25 - 66751183
T30 - 66751184 
T40 - 66751185

Tillbehör av 
hög kvalitet för 
en mängd olika 
applikationer.



Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Power Tools Sweden AB

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

Tel.   08-598 999 00

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

Teknik som förenklat 
sedan 1948.
HiKOKI:s 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.


