36V
Muttertrekker
WR36DE

NYHET

Ekstremt
kompakt.
Utrolig
kraftfull.
Sjekk ut vår nye 36V
batteridrevne muttertrekker.
Kraftfull tilstramming med maks moment opp til 770 Nm,
og opptil 1050 Nm for løsning av muttere og bolter
4 hastigheter og 4 auto-stop funksjoner for
å matche alle applikasjoner
Kompakt og lett å bruke

Maksimal kraft.
Minimal anstrengelse.
Sjekk ut vår nye 36V batteridrevne muttertrekker. Med en total lengde
på kun 169 mm, er denne modellen er veldig kompakt og lett å håndtere.
Utstyrt med vårt MULTI VOLT batteri, har du massevis av både den kraften
og bevegelsesfriheten du trenger, over alt. Integrert børsteløs motor gir høy
effektivitet og lengre levetid. Modellen er IP56 -klassifisert, noe som betyr at den
er vann- og støvbestandig. Auto Stop -funksjonen, vibrasjonsisoleringssystemet
sammen med batteriet og den nye sokkelutformingen sikrer komfortabel bruk
hele tiden.

WR36DEWRZ
Muttertrekker
Tilbehør1
2 batterier BSL36A18 - hurtiglader UC18YSL3 batterideksel - stablekasse HSC II
Spesifikasjoner
Kapasitet
Bolt
M10 til M24
			
Spesialbolt
M10 til M20
Strammemoment 		
770 Nm
Løsningsmoment
1,050 Nm
Firkant verktøyfeste		
1/2" (12.7 mm)
Hastighet ubelastet Mode 4 		0 - 2,400 /min.
			
Mode 3 		0 - 2,100 /min.
			
Mode 2		0 - 1,800 /min.
			
Mode 1 		0 - 1,500 /min.
Slagtall
Mode 4 		0 - 3,400 /min.
			
Mode 3 		0 - 3,000 /min.
			
Mode 2		0 - 2,600 /min.
			
Mode 1 		0 - 2,200 /min.
Lengde og høyde		
169 x 276 mm
Vekt inkl. BSL36A182
2.6 kg
Flere versjoner
WR36DEW2Z: Tool Only, stablekoffert HSC II
WR36DEW4Z: Tool Only, eske

¹ Standard tilbehør kan variere.
2
Vekt ihht EPTA-Procedure 01/2014.

264 mm

Kompakt og
lett å bruke.

Ca

30%

WR36DE har en total lengde på bare 169 mm,
veier omtrent 2,6 kg og har et maksimalt
tiltrekkingsmoment på 770 Nm. Dette gjør den
95 mm kortere, 0,8 kg lettere og enda kraftigere
enn vår 18V modell.

lettere sammenlignet
med forgjengeren.
169 mm

Kraftfullt løsnings- og tilstrammingsmoment
Kombinasjonen av vårt kraftige MULTI VOLT -batteri, den svært effektive
børsteløse motoren og den nydesignede hammermekanismen gir deg et
dreiemoment som kan nå opptil 770 Nm. Driftseffektiviteten er betydelig
forbedret, fordi modellen kan stramme og løsne bolter og skruer på svært
kort tid.

Sammenligning av tilstrammingsmoment.
Stramming av M24 bolt i løpet av 5 og 10 sekunder.
WR36DE

637 Nm / 5 sek.

Konkurrent A

557 Nm / 5 sek.

Konkurrent B

422 Nm / 5 sek.

791 Nm / 10 sek.
717 Nm / 10 sek.
617 Nm / 10 sek.

Sammenligning av løsningsmoment.
Tid brukt for å løsne M27 bolt som er strammet med 1,050 Nm.
WR36DE

5.1 sek.

Konkurrent A

12.8 sek.

Konkurrent B

Bolt kunne ikke løsnes innen 15 sekunder

Klar for all slags vær.
Modellen er klassifisert med en IP56-kode.
Det angir graden av sikkerhet for elektronisk utstyr. WR36DE er både støv- og
vannbestandig, så den tåler de tøffeste
værforholdene i motsetning til de fleste
andre konkurrenter.

Integrert batteridempingssystem.
Det integrerte batteridempingssystemet og de fire gummistøtfangerne reduserer vibrasjoner
både på batteri og verktøy. Dette
forlenger dermed også både
batteriets- og verktøyets levetid.

Full kontroll, optimal sikkerhet.
Når bryteren aktiveres vil WR36DE starte å gå. Den går da i
et forhåndsinnstillt tidsforløp. Auto-stop funksjonen stanser
verktøyet automatisk og hindrer overdreven stramming av
skruer og bolter.
Du kan også du velge selv den mest passende hastigheten
i henhold til applikasjonen eller materialet. Indikatorlampen
viser angitt rotasjonshastighet. Enkelt å justere til en av de fire
innstillingene av dreiemoment som er tilgjengelige.
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Gummistøtfangere
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Maks.
hastighet
ubelastet

1,500 /min.

1,800 /min.

2,100 /min.

2,400 /min.

Auto-stop
tid

0.5 sek.

1 sek.

1.5 sek.

2 sek.

Bolt

M14

M16

M18

M20

Bruk

Forstramming
av hjulbolter
eller rør

Forstramming
bolter i stålramme/
montering

Forstramming
bolter på tunge
maskiner /
broer

Riktig tiltrekkingsmoment avhenger av boltens materiale, størrelse og klasse.
Gjør et testfeste for å justere modusinnstillingen slik at den passer til bolten.

Tilbehør av høy kvalitet til en rekke oppgaver.
Utvid bruksområdene til din 36V batteridrevne muttertrekker med
smart tilbehør, som for eksempel kraftpiper av høy kvalitet.

Kraftpipesett 66751879
1x 10, 1x 11, 1x 12, 1x 13,
1x 14, 1x 17, 1x 19, 1x 21,
1x 22, 1x 24, 1x ring + pin
type 1, 1x ring + pin type 2

Kraftpipe 66751825
8 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751830
14 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751838
22 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751827
11 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751833
17 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751840
24 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751828
12 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751835
19 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751846
30 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751829
13 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751837
21 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751847
32 x 85 mm, type 2

Ett batteri som driver
over hundre verktøy.
Vårt innovative MULTI VOLT batteri drifter et bredt
utvalg batteriverktøy for både innendørs- og utendørs
bruk. Dessuten er dette batteriet kompatibelt med
både 36V og 18V batteriverktøy, i tillegg til tidligere
Hitachi-verktøy.
Med dette kan du nå kutte, slipe, bore, klippe, blåse,
meisle og trimme med samme kraft som elektriske
verktøy, men med den ultimate friheten til å arbeide
når og hvor du vil.

36V

18V

18V

36V

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

hikoki-powertools.no

3ÅRS

VERKTØY
GARANTI

Med forbehold om trykkfeil.

Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.

