
Batteridrevet 18V  
Overfres 

M1808DA

Kraft og
nøyaktighet 
møter frihet 

uten ledning.
Oppdag vår  

batteridrevne 18V  
overfres M1808DA.

Perfekt ergonomi 

Høy sikkerhet m/restart-beskyttelse

Lang driftstid og levetid

For 6 mm og 8 mm fresebits for 
stor variasjon av applikasjoner

Kompatibel med

NYHET



¹ Finnes også som Tool Only uten batteri/lader.
2 Vekt ihht EPTA-Procedure 01/2014.

Spesifikasjoner
Verktøyfeste 6 og 8 mm
Hastighet ubelastet 10,000 - 30,000 rpm 
Volt 18V 
Fresedybde 40 mm 
Bryterplassering Håndtak 
Base diameter Ø 65 mm 
Motor type Børsteløs 
Variabel hastighetskontroll Ja
Dimensjoner (L x H x W) 109 x 229 x 100 mm 
Vekt inkl batteri BSL1850C2 1.7 kg

Standard tilbehør1

2x BSL1850C batterier - UC18YSL3 batterilader -  
bits 6 og 8 mm - fersemal - parallellanlegg -  
rulleføring - støvavsugsadapter - nøkkel  - stablekasse 
HSC III

M1808DA
Batteidrevet overfres

Bedre ergonomi.
Raskere resultater.
Vi introduserer vår nye batteridrevne M1808DA overfres 18V - utstyrt med HiKOKIs svært 
effektive børsteløse motor. M1808DA leverer den høyeste fresehastigheten og ytelsen i
sin klasse. På grunn av sin perfekte ergonomi og brytere som ligger nær grepet, kan den  
betjenes fullstendig med bare én hånd. Fordi M1808DA har verktøyfeste for både 6 mm
og 8 mm fresebits, er den klar for alle vanlige bruksområder.

Kombinasjonen av smart batteriteknologi og den høyeffektive 
børsteløse motoren gir en kuttehastighet som er raskere enn 
lignende trimmere med ledning. Med et fulladet batteri BSL1850C 
freser M1808DA ca. 120 meter MDF med en 6 mm fres.

Høyere ytelse enn en tilsvarende 
overfres med ledning.

Konkurrent  
med ledning 

HiKOKI  
M1808DA

6.4 m/min

12.7 m/min

Sammenlignet med  
ledningsmodeller.

 Ca.

1.5x
raskere. 



Variabel hastighet muliggjør mange forskjellige applikasjoner.  
Men for å utføre jobbene trenger du også tilbehør.  
Husk tilbehør som er egnet for oppgavene du skal utføre.

Fresestålsett 12 deler

60340035

Tilbehør av høy kvalitet  
for varierte oppgaver.

Hurtig og presis justering av dybde.

Variabel hastighetskontroll for jobbing 
med forskjellige materialer.

Spindellås for enkelt verktøybytte.Denne maskinen med 18V batteridrift er utstyrt med en 
rekke velutviklede funksjoner som vil gjøre jobben behagelig 
å utføre - perfekt tilpasset brukerens behov og materialets 
egenskaper. Du kan bl.a. enkelt regulere hastigheten med et 
hastighetsreguleringshjul. Verktøyfestet har spindellås og  
lar deg raskt bytte bits.

Enkel manøvrering
med gjennomtenkte
funksjoner.



Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
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Følg oss i sosiale medier


