NYHET

Lätt som
en fjäder.
Stark som
en häst.

DS18DD är liten, lätt, ergonomisk och full av hästkrafter.
Du kan borra och skruva utan ansträngning och komma
åt överallt med den kraft du behöver: 18V, 55 Nm, 1700
varv/min. och 1,2 kg (3,0 Ah) / 1,4 kg (5,0 Ah). Kolborstfri
motor. Används med 18V- eller MULTI VOLT-batterier.

3ÅRS

VERKTYGS
GARANTI

3 års garanti på verktyg, batterier
och laddare - UTAN krav på registrering

”

DS18DD
bevisar att mycket kraft
inte behöver innebära en
stor eller tung maskin.

DS18DD i jämförelse...
DS18DD har sin tydiga plats bland HiKOKI:s borrskruvdragare,
där varje modell är unik och klarar olika tunga applikationer.
Med sin höga prestanda passar DS18DD många varierande
arbeten inom bygg, el, fastighet, industri och VVS.

Lätta applikationer

DS18DD
18V Borrskruvdragare med 5,0 Ah-batteri,
3,0 Ah-batteri eller som Tool only.

Egenskaper
• Kolborstfri motor
• Snabb och effektiv
• Kompakt med låg vikt
• Ergonomiskt grepp
• Integrerat LED-ljus

Specifikationer

Ökad prestanda med
kolborstfri motor.
DS18DD är försedd med en kolborstfri motor, som
ger högre kapacitet, längre driftstid per laddning,
längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
jämfört med konventionella motorer. Den är
dessutom mindre och lättare, vilket gör verktyg
med kolborstfria motorer mer kompakta.

Motor
Varvtal obelastad
Varvtal obelastad
Max moment
Chuckkapacitet
Spindelgänga
Kapacitet i trä/stål
Dimension (LxHxB):
Vikt

Kolborstfri
0-440/min (lågväxel)
0-1.700 /min (högväxel)
55 Nm
13 mm
1/2”x20 UNF
36 / 13 mm
157 / 216 / 58 mm
1,2 kg (3,0 Ah) / 1,4 kg (5,0 Ah)

Standardtillbehör komplett maskin
2 st Li-ion kompaktbatterier, batteriladdare med kylfläkt
och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Standardtillbehör “Tool only”
Stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Användningsområden
• Åtdragning och lossning av maskinskruv, träskruv
och gängpressande skruv i olika material.
• Borrning i trä, stål, gips, plast, aluminium, etc.

18V DS18DD
• För lättare applikationer
såsom exempelvis regeloch stommontage samt
trall- och altankonstruktioner.
• Smidig i trånga utrymmen!
• Perfekt när du arbetar
länge över huvunhöjd.
- Kapacitet träskruv 6 mm
- Max varvtal 1.700/min
- Maxmoment 55 Nm
- Vikt utan batteri 0,8 kg

Medeltunga applikationer

• Klarar medeltunga applikationer av varierande karaktär,
exempelvis tyngre förankring
i bärande konstruktion.

18V DS18DBSL(S)
- Kapacitet träskruv 8 mm
- Max varvtal 1.800/min
- Maxmoment 70 Nm
- Vikt utan batteri 1,3 kg

18V DS18DBSL(S)

Tunga applikationer

36V DS36DA
• Problemlösaren som klarar
det mesta. Ska du arbeta
länge, är denna maskin för
dig. Den går, och går, och
går...
- Kapacitet träskruv 10 mm
- Max varvtal 2.100/min
- Maxmoment 138 Nm
- Vikt utan batteri 2,0 kg

- Kapacitet träskruv 8 mm
- Max varvtal 1.800/min
- Maxmoment 70 Nm
- Vikt utan batteri 1,3 kg

Kompatibel med hela MULTI VOLT
och 18V batteriplattformen
DS18DD är kompatibel med flera batterier med slidefäste.
Till exempel 18V-batterierna BSL1825, BSL1830C, BSL1850 och
BSL1850C. Självklart fungerar även våra MULTI VOLT-batterier.
Du kan alltså enkelt byta batterier mellan applikationer! Det
innebär också att om du redan har HiKOKI-batterier, så är
chansen stor att du kan använda dem med DS18DD!

Art. nr.
DS18DD 5,0 Ah
Art. nr: 68010378

93 mm
124 mm

DS18DD 3,0 Ah
Art. nr: 68010377

DS18DD Tool only
Art. nr: 68010376

Till vänster: Bilden visar storleksförhållandet mellan en
kolborstfri och en konventionell motor.

18V 3,0 Ah
BSL1830C

18V 5,0 Ah
BSL1850C

MULTI VOLT 4,0/8,0 Ah
BSL36A18
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Följ oss på sociala medier
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hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

Missa inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!

Upptäck fler medlemmar i
DD-familjen! Slagborrmaskin
DV18DD och slagskruvdragare
WH18DD samt kombopaketet
KC18DD. Fråga din återförsäljare
eller besök hikoki-powertools.se
för mer information!
WH18DD

DV18DD

DS18DD

ProduktfolderDS18DD - Januari 2021.
Med reservation för ev. tryckfel. HiKOKI PowerTools förbehåller sig rätten
attändraprodukterochproduktspecifikationerutanföregåendeavisering.

