
Kombihammare
DH24PMH / DH26PMC

Kompakt och 
full av kraft.

Solid design ger lång livslängd

Förbättrad snabbchuck med snabbt 
fäste och verktygsbyte 

Kraftfull motor för högsta borr- och 
mejslingskapacitet

NYHET



För en enklare och bekvämare borrning, har båda modellernas längd 
förkortats. Förutom den reducerade storleken är vikten också avsevärt 
reducerad på grund av ny design av motorenhet och slagmekanismen. 

Kompakt kropp för  
högre komfort.

Hög hastighet och 
borrprestanda.

Specifikationer
Kapacitet   Betong 24 mm
 Stål 13 mm  
 Trä 32 mm 
Effekt  730 W
Varvtal obelastad  0 - 1,050 /min. 
Slagtal obelastad  0 - 3,950 /min.
Slagenergi  2.7 J
Ljudtrycksnivå  88 dB(A)
Vibrationsnivå Borrning / Mejsling 13.7 m/s2 / 11.0 m/s2

Dimension (L x B x H)  382 x 83 x 199 mm
Vikt                      3.0 kg

Levereras med
Stödhandtag, djupanhåll, snabbchuck, förvaringsväska

DH24PMH
Kombihammare

Specifikationer
Kapacitet  Betong 26 mm
 Stål  13 mm  
 Trä 32 mm 
Effekt  830 W
Varvtal obelastad  0 - 1,100 /min. 
Slagtal obelastad  0 - 4,300 /min.
Slagenergi  2.9 J
Ljudtrycksnivå  89 dB(A)
Vibrationsnivå Borrning / Mejsling 14.1 m/s2 / 10.9 m/s2

Dimension (L x B x H)  382 x 83 x 199 mm
Vikt  3.0 kg

Levereras med
Stödhandtag, djupanhåll, snabbchuck, förvaringsväska

DH26PMC
Kombihammare

Marknadsförs ej i Sverige
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Med labyrintventilation minskar inträngning av 
damm och skräp i verktyget. Det bidrar till en högre 
hållbarhet och minskar risk för bränd motor.

Dammskydd för högsta 
hållbarhet.

Med rätt tillbehör är du redo för en mängd olika 
applikationer. Och låter dig få ut det mesta och det 
bästa av ditt verktyg.

Använd din kombihammares 
fulla potential med rätt 
tillbehör.

SDS-plus  
bitshållare

95375010

Snabbchuck

BorrsetHammarborr 
7-st FCH 
66783391

Mejselset 3-st
66751589

Den förändrade chucken möjliggör snabbare 
montering och demontering. På så sätt kan du 
effektivt växla mellan olika applikationer och 
material.

Ny förbättrad  
snabbchuck.

Jämförelse av borrhastighet.
Borrning av 60 mm djupa hål i betong med Ø 24 mm borr.

Modell A

Modell B

63 sek.

65 sek.

HiKOKI 
DH26PMC

HiKOKI 
DH24PMH

38 sek.

46 sek.



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.


