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NYHET

Gjør de tøffeste
jobbene lettere.

BY HiKOKI POWER TOOLS

Kraften til ledning – friheten med batteri.

MULTI VOLT batteriet kan brukes i både 18V- og 36V verktøy.

Med MULTI VOLT batterier i MULTI VOLT maskiner får du en effekt
på 1.080 watt. Det er dobbelt av dagens 18 volt uten at batteriet blir
større eller veier mer.
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Nytt navn
- enda bedre kvalitet
Siden 1948 har vi designet og
utviklet kraftfulle, ergonomiske og
brukervennlige verktøy for proffen.
Gjennom 70 år har våre Japanske
ingeniører videreført og utviklet sin
teknologiske kunnskap, egenskaper
og erfaringer for å hele tiden å kunne
forbedre og videreutvikle våre verktøy.
Guidet av Japanske designprinsipper, har
hvert eneste element i våre produkter
blitt valgt ut for å kunne øke ytelse,
forbedre balanse, brukervennlighet,
levetid og ergonomi. Fokus på detaljer
sikrer at hver eneste jobb som utføres,
kan gjøres så enkelt - og så profesjonelt
som mulig. Dette er det som driver oss
og fører oss ett skritt i forkant.
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NYHET

BY HiKOKI POWER TOOLS

Full fleksibilitet og kraft
med MULTI VOLT

Ditt nye

HYBRIDVERKTØY

Du trenger ikke lenger å ha 1 maskin på
batteri for fleksibilitet og 1 maskin med
ledning for ubegrenset strømtilgang og kraft.
Det holder med 1 MULTI VOLT maskin!
Effekt
1.080W

►►

A batteri BSL36A18 – 1080W

►►

Samme størrelse og vekt som 18V 5Ah batteri
Dobbel kraft
Fullt kompatibelt med alle 18V Hitachi og HiKOKI maskiner med slide batterifeste
Fullt kompatibelt med alle slide batteriladere fra Hitachi og HiKOKI
Batteriindikator med 4 nivå som viser gjenstående strøm på batteriet
Ladetid, kun 32 min

►►

B batteri BSL36A18 – 1440W

►►
►►
►►
►►
►►

►►
►►
►►

►►
►►
►►

Effekt

Kun 40% større enn BSL36A18 (A batteri)
1.440W
Hele 60% mer kraft enn BSL36A18 (A batteri)
Kompatibelt med dagens 18V Hitachi og HiKOKI maskiner
(Noen unntak grunnet størrelse)
Fullt kompatibelt med alle slide batteriladere fra Hitachi og HiKOKI
Batteriindikator med 4 nivå som viser gjenstående strøm på batteriet
Ladetid, kun 52 min

Årets største NYHET
ET36A 220 V nettstrømadapter
►►
►►
►►

220 V nettstrømadapter
Ubegrenset strømtilgang
Lang ledning på hele 6 meter

”

Har du tilgang
til strøm?
Spar batteriet
til du virkelig
trenger det!
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Samme batteri
til 36V og 18V
Med MULTI VOLT jobber du effektivt uten ledning
- både med 18V og 36V vektøy
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Jobb effektivt
uten ledning.
36V Kompatibelt med
18V system

Lett og kompakt
- tilsvarende 18V

36V kan erstatte
behov for bruk av
elektrisk verktøy

Batteriindikator

36V Unik celleteknologi som gir mer
kraft i liten ”kropp”

Full fleksibilitet og frihet
med adapter.
Ubegrenset strømtilgang til
din MULTI VOLT maskin med
adapter. Velg selv om du vil
bruke strøm fra ledning eller
batteri.
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Adapteren gir full fleksibilitet og kraft i èn og samme
maskin.
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Unik
garanti
På alt av elektroverktøy, batteriverktøy,
batterier og ladere –
UTEN krav til
registrering.
Gjelder også ved bruk
i nærings- eller yrkessammenheng.
Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norden for å kunne gi
raskest mulig service til deg.
Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti
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Frihet & fleksibilitet

med kompatibelt batterisystem

Eksisterende 18V produkter

36V / 18V

MULTI VOLT 36V produkter

36 - 14,4V UC36XX ladere

18 - 14,4V UC18XX ladere

MULTI VOLT batteriet er kompatibelt
med nåværende 18V maskiner og tilpasser automatisk
mellom to Volt-nivåer; 36V eller 18V.

www.hikoki-powertools.no
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Teknologi i fokus
siden 1948
I 70 år har HiKOKIs designere og ingeniører
utviklet teknologiske innovasjoner. Hver
dag beriker de med sin kunnskap og ser
etter nye måter å forbedre verktøyene på.
Høykvalitetsverktøy som gjør arbeidet ditt
så komfortabelt som mulig. På denne måten
vil du alltid oppnå maksimal ytelse og
best mulig resultat.

HiKOKI TEKNOLOGI – ET SKRITT FORAN

MULTI VOLT
Ett batteri, to Volt-klasser - den nye
og innovative MULTI VOLT batteriplatformen. 36V Li-ion batterier er
kompatible med Hitachi 18V batteriverktøy. Intelligent teknologi gjør
dette mulig. Avhengig av verktøy som
brukes, vil Volt-klassen automatisk
koble til 18V eller 36V.

Li-ion batteri
HiKOKIs batterier har en unik innebygget batterikretskontroll som
beskytter batteriene mot utlading,
overlading og overbelastning. Dette
systemet sikrer lang levetid og bærekraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ
– uten tungmetaller. De veier mindre,
lever lenger og tåler langtidslagring.
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Internasjonal standard - International
Protection (IP) utviklet av International
Electrotechnical Commission (IEC).
Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr,
det vil si utstyrets beskyttelse mot
inntrenging av faste gjenstander
og vann.

Brushless motor
Den børsteløse motorens kompakte
design gir reduksjon av vekt og
størrelse på selve maskinen - verktøyet
blir dermed enklere å håndtere. Selv
under kraftig bruk vil den børsteløse
motoren gi betydelig økt levetid
for maskinen, uten problemer som
forbrenning av armatur eller slitasje av
rotor og kommutator. I tillegg slipper
man regelmessig utskifting
av karbonbørster.

Triple hammer
Maskinen er utstyrt med en ny ”Triple
hammer” funksjon med 3 slag pr
rotasjon i stedet for konvensjonelle
2 slag. Dette gjør at maskinen går
meget raskt og smidig, med lave
vibrasjonsnivåer.

User Vibration Protection
UVP er en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som
gir deg lengre arbeidsintervaller pr.
arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot
ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!

		
Aluminium Housing Body
Intern dobbelisolert konstruksjon
med en meget solid formstøpt aluminium maksinkropp. Gir forbedring av
holdbarhet på maskinen og gir lengre
levetid for motorenheten.

Low vibration handle
Ergonomisk gummibelagt håndtak
med vibrasjonsreduksjon.
Dette gjør at du kan jobbe lengre
med lavere risiko for skader.

Active Control System
ACS regulerer motorens omdreiningshastighet, effekt, slaghastighet og/
eller tiltrekningsmoment gjennom
automatisk analyse av motstand og
belastning slik at verktøyet arbeider
optimalt i henhold til oppgaven som
skal utføres.

Reactive Force Control
Smart system som stanser motor
ved fare for overbelasning og hindrer
maskinen å rotere rundt egen akse.
Dette beskytter brukereren mot vridning i arm ved utilsiktet stans.

BY HiKOKI POWER TOOLS

PAKKETILBUD
Batteri-/ladepakke
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2190.VEIL. KAMPANJEPRIS inkl. mva:

1752,- eks mva

+

Hurtiglader - raskest i sin klasse!
Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah), 20 min (3,0Ah),
32 min (5,0Ah) og 38 min (6,0Ah).
Ladetid MULTI VOLT: 32 min

2 stk MULTI VOLT batterier og hurtiglader.
MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående
effekt på over 1.000W og er en reell utfordrer
til strømdrevet verktøy.
"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom
2 Volt-nivåer, 36V (2,5Ah) og 18V (5.0Ah),
i forhold til maskinen som blir brukt.
Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.
V.68020011 N: 54337984

Ladetid MULTI VOLT, kun 32 min

Ladetid kun 52 min

Ladetid kun 32 min

Batteri BSL36A18
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah)
MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående
effekt på over 1.000W og er en reell
utfordrer til strømdrevet verktøy.

Batteri BSL36B18

Effekt
1.080W

MULTI VOLT 36V (4,0Ah) / 18V (8,0Ah)
MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående
effekt på over 1.440W og er en reell
utfordrer til strømdrevet verktøy.

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom
2 Volt-nivåer, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah),
i forhold til maskinen som blir brukt.
Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom
2 Volt-nivåer, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah),
i forhold til maskinen som blir brukt.
Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

1090.-

1190.-

V.60020905 N: 53519143

V.60020906 N: 54195033

872,- eks. mva

Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva

952 eks.mva

Effekt
1.440W

Kommer
2. kvartal 2019
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Børsteløs motor
Effektiv blåsefunksjon
Overbelastningsbeskyttelse
Skjæredybde på hele 66 mm

36V Sirkelsag 165 mm C3606DA
Meget høy sagekapasitet (skjæredybde på hele 66 mm – tilsvarende
sager med bladdiameter på 190 mm) | Mykstart | børsteløs motor |
sagbladiameter 165 mm | hulldiameter 20 mm | maks skjæredybde 66 mm
| hastighet ubelastet 4.300 /min (2.000 /min i silent mode) | vekt 3,3 kg.

6290.5032,- eks. mva

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt
hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og
stablekasse (HSC4)
V: 68010919 N: 54071254
Variant
36V C3606DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC4),
men uten batterier og lader.
V: 68010918 N: 54071235

3590.-

2872,- eks. mva

36V Borskrutrekker DS36DA

36V Slagbormaskin DV36DA

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm | Ergonomisk
grep | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med
låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 mm | hastighet
ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,4 kg

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm | Kan også brukes til
boring i mur og tegl (20 mm) | Ergonomisk grep | LED-belysning |
13 mm Röhm metallchuck med låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16
mm | hastighet ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,4 kg

5590.-

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,
luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og
stablekasse (HSC2)
4472,- eks. mva
V: 68010365 N: 54011561

Variant
36V DS36DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader
V: 68010363 N: 54011512
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Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,
luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak
og stablekasse (HSC2)

5590.4472,- eks. mva

V: 68010740 N: 68010740

L

2890.2312,- eks. mva

R

L

Variant
36V DV36DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader
V: 68010738 N: 54071163

R

2990.2392,- eks. mva

Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva

36V Muttertrekker 1/2” WR36DB

36V Muttertrekker 3/4” WR36DA

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.050Nm! |
Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt)
| 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 1/2” firkant | kapasitet standardbolt M12 M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtall ubelastet 0 - 2.800 /min |
4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.050 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.100Nm! |
Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt)
| 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 3/4” firkant | kapasitet standardbolt M12 M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtall ubelastet 0 - 2.900 /min |
4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.100 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010544 N: 54071133

V: 68010546 N: 54071152

Høyest moment i sin klasse, 1.050 Nm

Høyest moment i sin klasse, 1.100 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1.650 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1800 Nm

5890.-

5990.-

4712,- eks. mva

4792,- eks. mva

Verktøyfeste
1/2” firkant

Verktøyfeste
3/4” firkant
L

Variant

R

L

R

Variant
36V WR36DA TOOL ONLY

36V WR36DB TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader

Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader

V: 68010543 N: 54011595

V: 68010545 N: 54071144

3690.-

3690.-

2952,- eks. mva

2952,- eks. mva

36V Slagskrutrekker WH36DB
Kraftig børsteløs motor på 210 Nm med HiKOKI
slagmekanisme “Triple Hammer” | 4 innstillingstrinn
| LED-lys og batteriindikator | vann- og støvresistent
konstruksjon IP56 | hastighet ubelastet 0 - 2.900 /min |
maks moment 210 Nm | vekt inkl. batteri 1,6 kg.
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)
V: 68010861 N: 54071220

6190.4952,- eks. mva

L

Variant
36V WH36DB TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader

R

3590.2872,- eks. mva

V: 68010859 N: 54071201

Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva
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Soft-grep og avvibrert sidehåndtak

Ergonomi i
toppklasse!

5490.36V Vinkelsliper 125 mm G3613DA

4392,- eks. mva

Kraftig børseløs motor | trinløs variabel hastighet | motorbrems | lav byggehøyde for optimal
tilgjengelighet ved både kutting og sliping | skivediameter 125 mm | hastighet ubelastet
3.000 - 9.500 /min (auto-mode 5.000 /min.) | vekt 2,8 kg.
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)
V: 68016024 N: 54071284
Variant
36V G3613DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader

2990.2392,- eks. mva

V: 68016023 N: 54071273
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Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva

BY HiKOKI POWER TOOLS

36V Kombihammer DH36DPA
“3-Mode Function” (Borer, hamrer og meisler) | RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren
mot vridning i arm ved fastkjørsel. | Elektrisk bremse | Kan brukes med støvsugersystem
| SDS-plus verktøyfeste | kapasitet i betong 28 mm (maks 20 mm med sug) | hastighet
ubelastet 0 - 1.100 /min | vibrasjonsnivå 17,5 m/s² (3D) | slagenergi 3,3 Joule | vekt 3,9 kg.

Kompakt og lett
Børsteløs motor
RFC funksjon

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lader,
dybdestopper, sidehåndtak og stablekasse (HSC4)
V: 68010137 N: 53988226

7590.6072,- eks. mva

Variant
36V DH36DPA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC4),
men uten batterier og lader
V: 68010136 N: 53988075

L

R

5190.-

4152,- eks. mva

Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva
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NYHETER

Innovasjonen
fortsetter.
Mange spennende
NYHETER kommer
2. kvartal 2019.

Følg med...
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NYHET

Nytt MULTI VOLT batteri
med ekstremt høy kapasitet
For de tøffeste jobbene.
KOM
2. kv MER
artal
2
019

Effekt på hele 1.440W
60% mer kapasitet enn BSL36A18

8,0Ah - 18V
4,0Ah - 36V

1190.952,- eks. mva

BSL36B18 (MULTI VOLT)
Batteri 36V(4,0Ah) / 18V (8,0Ah)
V. 60020906 N.54195033

Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva

BY HiKOKI POWER TOOLS

Stillegående
Lave vibrasjons- og lydnivåer

NYHETER

Lang brukstid

36V Hekksaks CH3656DA (Tool Only)
Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for
støysensitive områder | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med
halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet | Automatisk
avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) | Motorbrems | Brukstid pr.
lading ca. 62,5 min | Klippehastighet 1.000 - 1.500 /min | Sverdlengde /
effektiv klippelengde 620 mm / 560 mm | Vekt u/batteri 3,2 kg
Leveres med sverddeksel

KOM
2. kv MER
artal

V: 69019126 N: 55170496

2019

36V Gresstrimmer CG36DA(L) (Tool Only)

36V Gresstrimmer DV36DA (Tool Only)

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for
støysensitive områder | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode
med halvautomatisk trådmating og doble tråder |
Variabel hastighet | Automatisk avstengningsfunksjon
(strømsparefunksjon) | Motorbrems

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer |
Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med
halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet
| Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) |
Motorbrems | Brukstid pr. lading ca. 42 min (normal) / ca. 18
min (høy belastn.) | Hastighet ubelastet 5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet Ø310 mm | Vekt u/batteri 5,1 kg

Leveres beskyttelsesdeksel, trimmerhode m/nylon
trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller.
V: 69019114 N: 55170515

Leveres med beskyttelsesdksel, trimmerhode
m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller.
V: 68010740 N: 68010740

Bøylehåndtak (loop)
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Sykkelhåndtak
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NYHETER

36V Kjedesag CS3630DA (Tool Only)

Skog og hage

Lett og ergonomisk sag med gummibelagt håndtak for
sikkert grep | Mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrems |
Verktøyfri kjedejustering | Automatisk, justerbar kjedesmøring
Integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå |
Kjedehastighet ubelastet 8,3 m/sek | Tankvolum (olje) 80 ml |
Sverdlengde 300 mm (12") | Vekt u/batteri 3,6 kg

Lette og stillegående

Leveres med kjededeksel, kjedeolje
V: 69019136 N: 55170481

36V Blåseggregat RB36DA (Tool Only)
Brukervennlig og lett blåseaggregat | Børsteløs motor
gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever
minimalt vedlikehold av motor | Hastighetsregulering
i 4 trinn + turboeffekt (4+1) | Sikkert og komfortabelt
grep med gummiert håndtak | Feste for bærereim |
Luftvolum 0-680 m³ /t, 800 m³/t ("turbo modus") |
Blåsehastighet 45 (53) m/sek | Vekt u/batteri 2,8 kg
(3,5 kg inkl. batteri)
V: 69019146 N: 55170443

KOM
2. kv MER
artal
2019
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Rent og støvfritt
arbeidsmiljø
RP3608DA (MULTI VOLT)
Støvsuger (våt/tørr) 36V
V. 68018996 N. 55168237
•
•
•
•
•
•
•
•

Høy kapasitet!
Samme kraft som ledning
Våt og tør støvsuger
Maks sugekraft 300 W
Maks luftstrøm 3,5 m3/min
Blåse system sørger for høy sugekraft
Blåser rent filter med egen «eksos»
Kan brukes på kun 1 batteri

RP3608DB (MULTI VOLT)
Støvsuger (tørr) 36V
V. 68018997 N. 55168241
•
•
•
•
•

Høy kapasitet!
Samme kraft som ledning
Maks luftstrøm 3,5 m3/min
Bluetooth automatisk start funksjon
Parret med maskin starter støvsugeren når
maskinen starter
• Slår seg av automatisk
• Etter 2 timer slår støvsugeren seg av og
sparer strøm
• Kan brukes på kun 1 batteri

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk

Bluetooth
Lang støvslange
Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk

Tilbehør
V. 66328099

N. 55238006

Polyethene støvpose, 10 pkn for RP3608DA

V. 66330599

N. 55187860

Filterholder for RP3608DA/RP150YB

V. 66337458

N. 55188102

Filter våt/tørr for RP3608DA/RP150YB

V. 66337522

N. 55238014

Våtmunnstykke RP3608DA

V. 66337523

N. 55238025

Møbelmunnstykke RP3608DA

V. 66373627

N. 55238033

Støvpose papir, 5 pkn for RP3608DA

G3623DA (MULTI VOLT)
Vinkelsliper
• Lettest i klassen! Kun 4,9 kg
• Sikkerhetsfunksjoner som beskytter
mot kick-back og overbelastning.
• Mykstart og gjenoppstartsbeskyttelse
• Avtagbart støvfilter
• Vibrasjonsdempet sidehåndtak
V. 68016026 N: 55170076
V. 68016025 N: 55169100 (Tool Only)

18
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Høy kapasitet
Laser og LED-lys
Klassens beste kuttehastighet pr lading

C3610DRA (MULTI VOLT)
Kapp og gjærsag
Høy kapasitet | Klassens beste på antall kutt pr. ladning
(BSL36B18) | 374 kutt i 2”x4” | Klassens beste på kuttehastighet
(10 ” kapp-/gjærsag) | Glideskinner gjør at sagen kan stå nærme
vegg | Ekstrem enkel justering av “tilt” på hendel nærmest deg |
Laser og LED lys
V. 68011500 N. 54511172
V. 68011501 N. 54511323 (Tool Only)

KOM
2. kv MER
artal
2

36V Kombihammer SDS-max

019

Høy kapasitet! | 28mm i betong (20mm med
støvavsug) | 15% raskere enn DH18DBL |
3 arbeidsmetoder, rotasjon og hammer,
kun rotasjon eller kun hammer | HMS! Lave
vibrasjonsverdier på kun 17,5 m/s² | Samme
størrelse som dagens 18V og 20% lettere enn
dagens 36V | RFC er en sensor som bryter
strømmen ved fastkjørsel og hindrer vridning av
underarm | Gummiert håndtak
V: 68011018 N: 55022743
V: 68010110 N: 54511357 (Tool Only)

C3605DA
36V Bajonettsag CR36DA

Sirkelsag 125 mm

Høy kapasitet! | Mer enn dobbelt så rask |
som både dagens batteri og ledningsmodell |
Pendelfunksjon | 4 hastighetsreguleringer |
HMS! Lave vibrasjoner grunnet dobbelt motvekt
- Håndtak foran: 10,7 m/s2 - Håndtak bak: 13,2 m/s2
Sterkt LED lys | Stor og praktisk opphengskrok |
Verktøyløst bladbytte |
Verktøyløst justering av fot |

Høy kapasitet! | Samme kuttehastighet
som ledningsmodellene | Høy kraft betyr at du kan
belaste mer | HMS | Kompakt og lett, kun 4,4 Kg
Balansepunktet er nær håndtaket noe som gir
ekstremt god manøvreringsevne og reduserer
brukerslitasje | Power mode / silent mode |
Reduserer lydnivå og forlenger brukstid | Maskinen
bytter automatisk over til power mode når
belastning øker og tilbake når belastning reduseres

V: 68011018 N: 55022743

V. 68010922 N. 55022285

V: 68011017 N: 55022732 (Tool Only)

V. 68010923 N. 55022293(Tool Only)
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Din HiKOKI-forhandler:

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Følg oss i sosiale medier

Tel. 	66 92 66 00
www.hikoki-powertools.no
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hikoki-powertools.no

