
Lett som 
en fjær. 

Sterk som 
en hest.

DS18DD er liten, lett, ergonomisk og full av hestekrefter. 
Da kan du bore og skru uanstrengt og komme til overalt 
med den kraften du trenger: 18V, 55 Nm, 1700/min og 
1,2 kg (3,0 Ah) / 1,4 kg (5,0 Ah). Børsteløs motor.  
Brukes med 18V eller MULTI VOLT-batterier.

3 års garanti på alt av elektroverktøy, 
batteriverktøy, batterier og ladere 

– UTEN krav til registrering. 

ÅRS
VERKTØY
GARANTI

NYHET



DS18DD  
beviser at høy kraft 

ikke trenger å innebære  
en stor eller tung maskin.

”
Spesifikasjoner 
Batterifeste  Slide
Chuckkapasitet  2 - 13 mm
Spindelgjenge  1/2”x20 UNF
Kapasitet i tre/stål  36 / 13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue 6 mm / 6 mm x 75 mm
Momentinnstillinger  22
Hastighet ubelastet (Lavgir)  0 - 440 /min.
Hastighet ubelastet (Høygir)  0 - 1.700 /min.
Maks moment  55 Nm (hard) / 26 Nm (soft)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)  <2,5
Lydtrykksnivå dB (A)  75dB
Lydeffekt dB (A)  86dB
Dimensjon (L x B x H)  157 x 58 x 216 mm
Vekt  1,2 kg (3,0 Ah) / 1,4 kg (5,0 Ah)

Standard tilbehør komplett maskin
2 stk Li-ion kompaktbatterier, hurtiglader med kjølevifte 
og stablekoffert (HSC2 - HiKOKI Stackable Case).

Standard tilbehør “Tool only”
Stablekoffert (HSC2 - HiKOKI Stackable Case).

Bruksområder
Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer.
Boring i tre, stål, gips, plast og aluminium etc. 

Borskrutrekker 18V DS18DD

Finnes i 3 varianter:
DS18DD (Tool Only) 
V. 68010376  
N. 56574204
       

DS18DD 3,0AH
V. 68010377 
 N. 56574212

DS18DD 5,0AH 
V. 68010378  
N. 56574223 

LED-lys  
for bedre  
belysning  
i trange  
rom.

En ergonomisk  
favoritt.

• For hver 100 gram du legger i verktøyet  
vil du merke en forskjell

• Lavere vekt = mindre slitasje, særlig viktig 
for arbeide over skulderhøyde

• Bedre balanse og tyngdepunkt
• Perfekt til montering!
• Det velkjente ergonomiske HiKOKI grepet – 

ligger perfekt i hånden!

18V verktøy med 
størrelsen til 12V

DS18DD er utstyrt med en kompakt og sterk børsteløs motor 
som gir høyere kapasitet, lengre driftstid pr lading, lengre levetid 
og krever minimalt vedlikehold av motoren sammenlignet med 
konvensjonelle motorer. Den er også mindre og lettere, noe som 
gir en mer kompakt, lett og velbalansert verktøykropp.

124 mm

93 mm

Sterkere og mer kompakt 
med børsteløs motor.



3 års garanti på alt av elektro-
verktøy, batteriverktøy, batte-
rier og ladere – UTEN krav til 
registrering.

Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norge for å kunne 
gi raskest mulig service til deg.  
Vi garanterer 3 arbeidsdager på verkstedet hos oss 
ved service.

Gjelder alle brukere, også for deg som jobber 
profesjonelt.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

Unik
3 års
garanti.

DS18DD til sammenligning...
DS18DD har sin tydelige plass blant HiKOKIs borskrutrekkere, der hver modell er unik 
og tilpasset ulike applikasjoner.  DS18DD, med sin høye kapasitet og svært lette og 
kompakte design, kan brukes til en mengde varierte oppgaver innen bygg, eiendom, 
elektro-, industri og VVS.

18V DS18DD
• Kapasitet treskrue 6 mm
• Maks hastighet 1.700/min
• Maks moment 55 Nm
• Vekt uten batteri 0,8 kg
• Lett og smidig, god 
   tilgjengelighet i trange 
   plasser/rom
• Perfekt når du skal jobbe 
   over lengre tid, eller over 
   hodehøyde.

Lette applikasjoner Middels applikasjoner Tunge applikasjoner

18V DS18DBSL(S)
• Kapasitet treskrue 8 mm
• Maks hastighet 1.800/min
• Maks moment 70 Nm
• Vekt uten batteri 1,3 kg

18V DS18DBL2
• Kapasitet treskrue 10 mm
• Maks hastighet 2.100/min
• Maks moment 136 Nm
• Vekt uten batteri 1,7 kg

36V DS36DA
• Kapasitet treskrue 10 mm
• Maks hastighet 2.100/min
• Maks moment 138 Nm
• Vekt uten batteri 2,0 kg
• Problemløser for de  
   tyngste jobbene!

18V 2,5 Ah 
BSL1825

18V 3,0 Ah 
BSL1830C

18V 5,0 Ah 
BSL1850C

MULTI VOLT 4,0/8,0 Ah 
BSL36A18

DS18DD er kompatibel med flere batterier med slide-batteriinnfetning. 
For eksempel 18V-batteriene BSL1825, BSL1830C, BSL1850 og 
BSL1850C. Selvsagt passer også våre MULTI VOLT-batterier. Du kan 
dermed enkelt bytte batterier mellom arbeidsoppgavene! Det betyr 
også at om du allerede har HiKOKI-batterier, så er sjansen stor for at 
du kan bruke de med DS18DD! 

Kompatibel med hele MULTI VOLT 
og 18V batteriplattformen 



18V 36V

Borskrutrekker 18V 
DS18DD.

Kompatibel med 
HiKOKI MULTI VOLT

batteriplattform.

Lav vekt uansett  
batteri

Ekstremt kompakt 
og lett kropp

Høyt dreiemoment 
og hastighet

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel.  66 92 66 00 

hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier
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