
Batteridriven  
36V Överhandsfräs

M3612DA

Se vår nya 36V  
överhandsfräs M3612DA.

Den första 
batteridrivna 
överhandsfräsen.

Robust och kompakt med låg vikt

Med 6, 8 och 12 mm spänhylsor

Kraftfull kolborstfri motor

NYHET



Batteridrift med snabbt 
och exakt resultat .
M3612DA är marknadens första batteridrivna överhandsfräs. Utrustad med vår unika 
MULTI VOLT teknik som garanterar maximal flexibilitet. Den kolborstfria motorn 
levererar den nödvändiga kraften för alla fräsapplikationer och överträffar till och med 
avverkningshastigheten för liknande nätdrivna versioner. Med spännhylsor på 6, 8 och 
12 mm kan en stor variation fräsbits användas.

M3612DA är utrustad med högt fräsdjup 
på 50 mm, vilket möjliggör ett brett utbud 
av vanliga applikationer. Precisionsskalan 
säkerställer enkel och exakt djupjustering i 
millimeter.

Högt fräsdjup 
för varierande 
applikationer.

1 Vikt enligt EPTA- 01/2014.

Ergonomiska grepp 
för exakt styrning

Ca. 40% lägre vikt 
än nätdriven model 
på 2,000 W

50 mm  
fräs-
djup

Robust bas 
ger lång  
livslängd

Levereras med
2st 36V MULTI VOLT batterier BSL36A18 - snabbladdare UC18YSL3 - spännhylsor 
6, 8 och 12 mm - fräsmall - parallellanhåll - utsugsadapter - nyckel - stapelbar 
förvaringsväska HSC IV

M3612DA
36V Överhandsfräs

Specifikationer
Spännhylsa (verktygsfäste) 6, 8 och 12 mm
Varvtal obelastad 11,000 - 25,000/min.
Volt 36V
Max fräsdjup 50 mm
Effekt ~ 1,500 W
Placering brytare Handtag
Motor Kolborstfri
Variabelt varvtal Ja
Motorbroms Ja
Dimension (L x H x W) 148 x 280 x 275 mm
Vikt1 3.8 kg



Ergonomisk 
design för perfekt 
hantering.
Genomtänkt design av alla komponenter ger den bästa hanteringen i alla 
olika typer av applikationer.

M3612DA klarar 6,8 och 
12 mm spännhylsa. Titta i 
HiKOKIs tillbehörssortiment 
för att ta reda på vilka fräsbits 
som passar ditt jobb bäst.

Snyggt resultat 
med högkvalita-   
tiva tillbehör.

Fräsbits set 12 st 6 mm
66500507

Fräsbits set 12 st 8 mm
66711016

Fräsbits set 4 st 12  mm
66711012

Variabelt varvtal för justering 
av rätt hastighet i förhållande 
till materialet.

Spindellås för enkelt byte av 
fräsbit.

Nydesignad låsspak för enkel 
och exakt djupjustering.

Monterbar utsugsadapter för 
renare och spånfritt jobb.

Kombinationen av MULTI VOLT och kolborstfri motor gör M3612DA otroligt 
kraftfull och ett batteridrivet alternativ. Modellen är kapabel att hantera tung 
belastning och fräser snabbare än liknande eldriven modell. 

Ännu snabbare än eldrivna överhandsfräsar.

Nätdriven 
modell på 
2,000 W

HiKOKI  
M3612DA

15.0 m/min

20.9 m/min

Jämfört med liknande 
nätdrivna modeller.

 Cirka

1.4x
snabbare. 



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.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.


