
Kompatibel med

Batteridriven  
18V Kantfräs 

M1808DA

Kraft ,  
precision 

och sladdlös 
frihet.
Upptäck vår nya 

18V Kantfräs 
M1808DA.

Ergonomisk och lätt

Återstartsskydd för extra säkerhet

Hög fräsprestanda

6 och 8 mm fräsbits för 
varierande applikationer

NYHET



1 Vikt enligt EPTA- 01/2014.

Specifikationer
Spännhylsa (verktygsfäste) 6 och 8 mm
Varvtal obelastad 10,000 - 30,000/min. 
Volt 18V 
Max fräsdjup 40 mm 
Placering brytare Grepp 
Basplatta diameter Ø 65 mm 
Motor  Kolborstfri 
Variabelt varvtal Ja
Dimension (L x H x W) 109 x 229 x 100 mm 
Vikt med BSL1850C1 1.7 kg

Levereras med
2 st 18V/5,0 Ah BSL1850C batterier - laddare UC18YSL3 
- spännhylsa 6 och 8 mm - fräsmall - parallellanhåll -  
guiderulle - utsugsadapter - nyckel - systemväska HSC III

M1808DA
Kantfräs

Bättre ergonomi.
Snabbare resultat.
Vår nya 18V kantfräs M1808DA, utrustad med effektiv kolborstfri motor, levererar hög 
avverkning och prestanda. Tack vare sin perfekta ergonomi och brytare nära greppet, kan den 
enkelt användas med en hand. M1808DA kan användas med 6 och 8 mm spännhylsa och är  
redo för alla typer av vanliga applikationer.

Kombinationen av vår batteriteknik och den mycket effektiva 
kolborstfria motorn ger en avverkningshastighet som är 
snabbare än motsvarande nätdriven kantfräs. Dessutom 
garanterar den en hög effektivitet. Med ett fulladdat 
BSL1850C-batteri, fräser M1808DA cirka 120 meter i MDF-
skiva med en 6 mm rak fräs.

Högre prestanda än nätdriven 
kantfräs.

Nätdriven 
modell A

HiKOKI  
M1808DA

6.4 m/min

12.7 m/min

Jämfört med 
nätdrivna modeller.

 Cirka

1.0x
snabbare. 



Det variabla varvtalet medgör till olika varierande applikationer. 
För att få bästa resultat krävs rätt fräsbits. Titta i HiKOKIs 
tillbehörssortiment för att ta reda på vilka som passar ditt jobb 
bäst.

Snyggt resultat med högkvalita-   
tiva tillbehör.

Snabbkoppling för exakt och snabb 
djupjustering.

Variabelt varvtal möjliggör arbete i 
olika material. 

Spindellås för enkelt byte av fräsbit.

Fräsbits set 12st 6 mm 
66711016

Fräsbits set 12 st 8 mm
66500507

Den 18V batteridrivna kantfräsen är utrustad med en mängd väl 
genomtänkta funktioner som gör jobbet bekvämt och perfekt 
anpassat till användaren och materialets behov. Du kan till exempel 
enkelt ändra hastigheten med varvtalsreglaget eller snabbt justera 
fräsdjupet. 

Genomtänkt  
för enkel 
användning.



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.


