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Läs mer om vår nya 
WR36DE   
> Se sid. 8

Åtdragningsmoment 770 Nm

4 varvtal och 4 Auto-stop funktioner
för att matcha varje applikation

Kompakt, enkel att hantera

Lossningsmoment 1,050 Nm
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Kära kunder,

Jag heter Hiroshi Teraguchi och är koncernchef för
Koki Holdings Co., Ltd. Vi tillverkar och säljer 
professionella elverktyg under flera märken.
Idag används våra produkter i stor utsträckning och 
finns i 95 länder över hela Europa, Amerika, Asien, 
Oceanien och Japan. Ett av märkena är
HiKOKI (uttalas "hai-koh-key"), som har en stark 
närvaro på den europeiska marknaden. Våra rötter
kan spåras till Hitachi Koki Co., Ltd., som grundades 
i Japan 1948. Vi har en lång historia inom 
elverktygsbranschen och är mycket stolta över att vara 
ett av de ledande företagen inom denna verksamhet. 
Vår företagsfilosofi är att bidra till samhällets 
välbefinnande genom att tillhandahålla produkter och 
tjänster av hög kvalitet som ett globalt företag med 
ursprung i Japan.

Vår världsledande forskning och utvecklings förmåga 
(FoU) talar för sig själv. I takt med att sladdlösa verktyg 
blir mer populära är våra 18V borrskruvdragare, 
slagskruvdragare och vinkelslipar  mycket kända 
i Europa. Vi har utvecklat ett unikt batterisystem,  
MULTI VOLT®, som kan driva alla verktyg från 36V 
MULTI VOLT-linjen och är kompatibel bakåt med våra 
18V-verktyg. BSL36A18 och BSL36B18 MULTI VOLT 
-batterier har nästan samma storlek och vikt som 
ett 18V-batteri men ger effekten av ett 36V-batteri. 
Vi strävar efter att utöka sortimentet av 36V MULTI 
VOLT batteriverktyg och ytterligare förbättra HiKOKIs 
närvaro i Europa.

HiKOKI är Japans elverktygsmärke som har producerat 
pålitliga och högpresterande produkter under hela sin 
70-åriga historia. Efter vår princip "Customer Is Our 
Boss" lovar vi att aldrig sluta lyssna på våra kunder 
på vår innovationsresa och kommer att fortsätta att 
tillhandahålla HiKOKI -produkter som säkerställer att 
användarna får jobbet gjort enklare och snabbare. 

36V Handöverfräs 
M3612DA
>  Se sid. 13

18V Kantfräs  
M1808DA
>  Se sid. 13

Innovationer för 
varje proffs.
Varje projekt förtjänar den högsta prestandan.

I denna utgåva hittar du våra senaste innovativa produkter. Här presentarar vi våra nyaste 
maskiner - både batteridrivet och nätdrivet.

36V Mutterdragare  
WR36DE
>  Se sid. 8

Betongslip GM13Y
>  Se sid. 19

Betongspårfräs CM5MA
>  Se sid. 17
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36V Kombihammare  
DH36DPE
>  Se sid. 14

18V Vinkelslip
G18DSL2
>  Se sid. 18

36V Kedjesåg
CS3630DB och CS3635DB 
>  Se sid. 22

36V Grästrimmer CG36DB och CG36DBL
>  Se sid. 23

18V Rakslip
GP18DA och GP18DB
>  Se sid. 20

18V Borrhammare
DH18DPB
>  Se sid. 16

18V Slagskruvdragare 
Oilpuls WHP18DBL
> Se sid. 16

18V Kombihammare 
DH18DPC
>  Se sid. 15
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Borrskruvdragare 
DS18DBL2

Borrskruvdragare 
DS18DD

Borrskruvdragare 
DS36DA

Borrskruvdragare 
DS18DBSL(S)

Robust med stark kolborstfri motor | För mer 
krävande applikationer | Funktion mot "kick-
back" | Kapacitet 10 mm träskruv

Lätt och kompakt med enastående balans och 
manövrerbarhet | Kolborstfri motor ger lång 
livslängd och hög kapacitet | Kapacitet 6 mm 
träskruv.

Robust och stark med kolborstfri motor | Tålig 
vid kontinuerlig användning | Funktion mot 
"kick-back" | Kapacitet 12 mm träskruv

Oerhört snabb | Med stark kolborstfri motor 
som ger lång livslängd | Ergonomiskt grepp | 
Kapacitet 8 mm träskruv.

4590.-
5738.00 inkl. moms

2390.-
2988.00 inkl. moms

4890.-
6113.00 inkl. moms

2990.-
3738.00 inkl. moms

Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2x batteri BSL1850C  
och laddare ingår.  

Kompakt, vikt endast 1,37 kg

Maxmoment 55 Nm

Vikt 2,7 kg

Stark med maxmoment 138 Nm

Kompakt med vikt 1,9 kg

Maxmoment 70 Nm

Kompatibel

Finns även som  
DS18DD Tool only 

i förvaringsväska HSC II.
1290.00 1613.00 inkl.moms

Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2x batteri BSL1850  
och laddare ingår.  

Finns även som  
DS18DBSL(S) Tool only 

i förvaringsväska HSC II.
2190.00 2738.00 inkl.moms

Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2x batteri BSL1850 , 
laddare och stödhandtag ingår.  

Finns även som  
DS18DBL2 Tool only 

i förvaringsväska HSC II.
2490.00 3113.00 inkl.moms

Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2x batteri BSL36A18 , 
laddare och stödhandtag ingår.  

Vikt 2,5 kg

Stark med maxmoment 136 Nm

Finns även som  
DS36DA Tool only 

i förvaringsväska HSC II.
2650.00 3313.00 inkl.moms

Kompatibel

Kompatibel
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18V 36V18V 36V

Batteriplattform 
för över  
hundra verktyg.
Vårt innovativa MULTI VOLT-batteri 
driver ett brett utbud av olika sladdlösa

verktyg för inomus- och utomhusbruk. 
Dessutom är detta batteri kompatibelt 
med både 36V och 18V verktyg och det 
är till och med kompatibelt bakåt med 
Hitachi verktyg.

Nu kan du kapa, slipa, borra, klippa, 
blåsa och trimma med samma kraft 
som nätdrivna verktyg, men med den 
ultimata friheten att arbeta var du vill.

18V 36V
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För leverans under januari 2022 

NYHET

Mutterdragare WR36DE

Kompakt och lätt att hantera (endast 169 mm i total längd) | Auto-stop 
funktion för att förhindra för hård åtdragning | Kraftigt åtdragnings- och 
lossningsmoment | IP-56 klassad (damm och vattenresistent) | 36V kolborstfri 
motor för hög hållbarhet och överlägsen prestanda. 
Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2xbatteri BSL36A18 samt laddare ingår.

36V - 6-12 mm

Oöverträffad kraft  
i kompakt storlek.

1/2” fyrkantsfäste och 
integrerat LED-ljus.

Display med fyra inställbara varvtal/
slagtal samt batteriindikator.

Åtdragningsmoment 770 Nm

4 varvtal och 4 Auto-stop funktioner
för att matcha varje applikation

Kompakt och enkel att manövrera

Lossningsmoment 1,050 Nm

Finns även som  
WR36DE Tool only 

i förvaringsväska HSC II.
2990.00 3738.00 inkl.moms

5790.-
7238.00 inkl. moms

Cirkelsåg metall 
CD3605DA

Kap-/gersåg 
C3607DRA

125 mm klinga. Power mode/Silent mode. 
Mjukstart, överbelastningsskydd och skydd mot 
"kick-back".

185 mm klinga, maxkapacitet 67x263 mm snitt. 
Utrustad med lasermarkör. Mycket låg ljudnivå.

3390.- 1290.-
1613.00 inkl. moms

6890.-
8613.00 inkl. moms

Tool only, utan batterier och laddare. Stapelbar 
förvaringsväska HSC III ingår.

Levereras som Tool only, utan batterier och laddare. 
Sågbord säljs separat, se sid. 10.

Sågbord med hjul 
för C3610DRJ

Bordssåg 
C3610DRJ

Anpassat för bordssåg C3610DRJ, Med handtag, 
8" stora hjul samt infällbara ben.

254 mm klinga, max klyvbredd/kapdjup 880 mm/ 
79 mm. Enkel justering av kapdjup och gervinkel. 
Med mjukstart och motorbroms.

Mått utfällt 1153x921x890 mm.

Tool only, utan batterier och laddare. 

Kapacitet som nätdriven

Kan placeras vid vägg

Lätt att transportera

Vikt 13,5 kg

Hög sågkapacitet

Bordsförlängning som 
ger stor stödyta

15488.00 inkl. moms

Varvtal anpassat  för kapning i metall

Blåsfunktion håller sågområdet rent

Tystgående

12390.-

4238.00 inkl. moms

Konstruktion
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Kap- och gersåg C8FSHG

Sågbord UU240F för C8FSHG

Robust | Justerbara materialstöd  | Effektiv dammuppsamling 
och möjlighet till dammsugaranslutning | Mjukt handtag som 
dämpar vibrationer | Svängplatta h/v 0-480 | Max kap kapacitet 
38x280 mm / 26x305 mm  
Sågklinga 40T, dammpåse och skruvstycke ingår. 

Bär upp till 181 kg | Kan användas med kap-/gersågar upp till 12" | 
Verktygslös höjdjustering av materalstöd som klarar material upp till 243 
cm längd | Justerbara materialstopp i vardera ände | Snabbkopplingar 
gör det enkelt att montera/demontera sågen från stativet | Gummifötter 
på monteringsfästen förhindrar repor | Stora hjul för enkel förflyttning, 
även när såg är påmonterad.   
Stödrullar, monteringsfästen och tvärstag ingår. 

1,100 W - 216 mm 

Dim (LXBXH) 1317x785x933 mm - 22,7 kg

Kan placeras vid vägg

Justerbart materialanslag

Lasermarkör

Max belastning 181 kg

För sågar upp till 12"

Klarar material upp till 243 cm längd

2390.-

2790.-

2988.00 inkl. moms

3488.00 inkl. moms

Installation och renovering

Enkel att förvara, transportera och använda

Parallellanslag med kugghjulsstyrning  
för större sågkapacitet

Varvtal 4,500/min. ger snabb sågprestanda

En bordsåg  
med hög  
potential.

Bordssåg C10RJ

Kraftfull | Gervinkel 00- 450 | 880 mm 
klyvbredd | Med nödstopp | 
Överbelastningsskydd | Enkel justering 
av stöd och geringsvinkel | Tillbehör 
förvaras på verktyget | Stabilt och hållbart 
ihopfällbart sågbord med hjul. 
Geringsreglage, klingskydd, spärr som 
förhindrar kick-back, parallellanslag, 
materialstöd och hopfällbart sågbord 
med hul ingår. 

1,900 W

5590.-
6988.00 inkl. moms
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NYHET

NYHET

Handöverfräs M3612DA

Kantfräs M1808DA

Kraftfull och effektiv 36V kolbrstfri motor för hög hållbarhet och
överlägsen avverkningshastighet | Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor för användning 
av alla vanliga fräsar | Ergonomisk handtagskonstruktion för exakt balans och styrning 
| Funktionellt 2-stegs reglage möjliggör tillfällig låsning för djupjustering | Robust och 
lätt design för lång livslängd och perfekt hantering | Variabelt varvtal medger arbete 
i olika material. Stapelbar förvaringsväska HSC IV, 2xbatteri BSL36A18 samt 
laddare ingår.

6490.-
8113.00 inkl. moms

Mycket hög fräskapacitet | Strömbrytare placerad för enkel 
nåbarhet och användarkomfort | 6 och 8 mm fräsbits för 
varierande applikationer | Kolborstfri motor ger hållbarhet 
och kraftfull arbetsprocess | Enkel och snabb djupjustering 
| Variabelt varvtal möjliggör justering för olika material |  
Utsugsadapter ger renare och spånfritt jobb.
Stapelbar förvaringsväska HSC III, 2x batterier  
BSL1850C och laddare ingår.

36V - 6-12 mm

18V - 6-8 mm

Kraftfull kolborstfri motor

Robust och kompakt med låg vikt

Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor

4990.-
6238.00 inkl. moms

Hög fräsprestanda

Ergonomisk och lätt

Återstartsskydd för extra säkerhet

6 och 8 mm fräsbits för  
varierandeapplikationer

Spindellås för enkelt bitsbyte.

Nydesignad låsspak för enkel 
och exakt djupjustering.

Monterbart dammutsug för en 
renare arbetsmilö.

Finns även som 
M3612DA Tool only i 

förvaringsväska HSC IV.
3790.00 4738.00 inkl. moms

Finns även som 
M1808DA Tool only i 

förvaringsväska HSC III.
2390.00 2988.00 inkl. moms

Kompatibel

HiKOKI Magasin 2/2021
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Kombihammare med dammutsug 
DH36DPE

Hög borr- och mejslingshastighet | Smidig, kompakt och enkel 
att hantera med pistolgrepp | Antivibrationsteknik - UVP - ger 
reducerade vibrationer | Auto-stop funktion: borra upprepande 
hål med samma djup och nogrannhet | Reactive Force Control 
(RFC): förhindrar olyckor genom att stanna motorn vid 
oavsiktligt stopp, för att förhindra "kick-back" | Mjukstart för 
enkel inriktning av borrposition  | Kolborstfri motor ger högsta 
effektivitet, mindre underhåll och lång livslängd | Kompakt och 
lätt för bättre användarkomfort | Cyklonteknik med HEPA-filter 
för högsta dammutsugningseffektivitet. 
Stapelbar förvaringsväska HSC IV, 2x batterier BSL36A18 
och laddare ingår.

36V - 3.2 J

Kraftfull med hög borrhastighet

Enkel hantering för bästa användbarhet

Lägre vibrationer med UVP

Finns även som 
DH36DPE Tool only
i förvaringsväska HSC IV
3990.00 4988.00 inkl. moms

Finns även som  
DH36DPE
Utan Cyklon dammutsugsenhet
6490.00 8113.00 inkl. moms

Med Cyklon dammutsugsenhet 
med HEPA-filter

7590.-
9488.00 inkl. 

För leverans under januari 2022

Kombihammare med 
dammutsug
DH18DPC

Cyklon dammutsugsenhet 
med HEPA-filter
66376972

Hög borr- och mejslingshastighet | Smidig, 
kompakt och enkel att hantera med 
pistolgrepp | Auto-stop funktion: borra 
upprepande hål med samma djup och
nogrannhet | Reactive Force Control (RFC): 
förhindrar olyckor genom att
stanna moton vid oaviktligt stopp, för att 
förhindra "kick-back" | Mjukstart för enkel 
inriktning av borrposition | Kolborstfri 
motor ger högsta effektivitet, mindre 
underhåll och lång livslängd | Kompakt 
och lätt för bättre användarkomfort |  
Cyklonteknik med HEPA-filter för högsta 
dammutsugningseffektivitet
Stapelbar förvaringsväska HSC IV, 2x 
batteri BSL1850 och laddare ingår. 

I stapelbar förvaringsväska HSC II.

18V - 3.2 J

6880.-
8600.00 inkl. moms

1449.-
1811.00 inkl. moms

HEPA filter

Kompakt med låg vikt

Kapacitet 0.6 l

Finns även som
DH18DPC Tool only

i förvaringsväska HSC IV
4290.00 5363.00 inkl. moms

Finns även som
DH18DPC

Utan Cyklon dammutsugsenhet
5790.00 7238.00 inkl. moms

Hög horrhastighet

Enkel hantering för bästa användbarhet

Med Cyklon dammutsugsenhet 
med HEPA-filter

Kompatibel
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NYHET

NYHET
Borrhammare DH18DPB

Slagskruvdragare Oil Pulse WHP18DBL

Smidig och kompakt med låg vikt | Effektiv med hög rotations-
hastighet | Auto-stop funktion: borra upprepande hål med 
samma djup och nogrannhet | Reactive Force Control (RFC): 
förhindrar olyckor genom att stanna moton vid oavsiktligt 
stopp för att förhindra "kick-back" | Mjukstart (endast vid 
inställning låg) | Kolborstfri motor ger högsta  
effektivitet, mindre underhåll och lång livslängd |  
Kompatibel med MULTI VOLT.  
Stapelbar förvaringsväska HSC II, 2x batteri  
BSL1850C och laddare ingår. 

Oil Pulse: oljekapslad slagmekanism dämpar stötar och ger mycket låg
ljudnivå | Omedelbar och längre hållbart vridmoment från början till 
slut för snabbt arbetsresultat | Minskad kick-back och mindre cam-
out för säkrare hantering och minskad belastning på handleden | 3+1 
effektinställningar: Låg, Medium, Hög + självborrande skruv, för
bästa justerbarhet | IP56: tålig mot damm och vatten för att stå emot 
tuffa väderförhållanden | Kolborstfri motor för högsta effektivitet 
och lång livslängd | Variabelt varvtal ger optimal kontroll | LED-ljus för 
belysning av arbetsytan. 
Tool only, levereras utan batterier och laddare i kartong. 

18V - 1.3 J

18V - 33 Nm - 70.6 dB

Lätt, välbalanserad och kompakt

Mycket hög rotationshastighet

Auto-stop funktion

Oil Pulse: ger låga ljudnivåer

Omedelbar och lång behållning av vridmoment

Minskad kick-back och cam-out

3390.-

4560.-

4988.00 inkl. moms

5700.00 inkl. moms

Finns även som 
DH18DPB Tool only
i förvaringsväska HSC II
2290.00 2863.00 inkl. moms

Kompatibel

Kompatibel

För leverans under november 2021

Betongspårfräs CM5MA

Stort skärdjup på 10-40 mm, bredd 9-35 mm med Ø 125 mm skiva | Enkel 
justering av önskat kapdjup | 1,900 W motor och konstant varvtal gör jobbet 
snabbt och effektivt i olika material  | Mjukstart och LED signal för överbelastning 
gör arbetet säkrare och ger verktyget förbättrad hållbarhet | Asymetriskt 
handtag ger perfekt hantering och optimal sikt av skärlinjen | Tillval: HiKOKI 
diamantfrässkiva som ger mindre friktion och optimerar till snabb applikation. 
2 diamantkapskiva, mejsel, nyckel, distansbrickor och förvaringsväska 
ingår. 

125 mm - 1,900 W

Diamantfräs-
skiva, dubbel  
Ø 125x20 mm
4100298

Diamantfräs-
skiva, trippel  
Ø 125x30 mm
4100299

Enastående 
skärdjup och 

hög hastighet.

Skärdjup upp till 40 mm

Perfekt hantering för arbeten i alla riktningar

1,900 W motor ger snabb kapkapacitet

Säkert och dammfritt arbete

Finns även som 
CM5MA
Utan diamantfrässkiva
5190.00 6488.00 inkl. moms

5890.-
7363.00 inkl. moms
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NYHET

Vinkelslip G18DSL2

För lättare applikationer | Överbelastningsskydd | Återstartsskydd | Kompakt med låg 
vikt | Ergonomiskt gummibelagt smat grepp (182 mm) | Batteriindikator |  
Kompatibel med alla 18V och MULTI VOLT-batterier.
Tool only, levereras i kartong

18V - 125 mm

Överbelastningsskydd

Återstartsskydd

Kompakt och välbalanserad

Kompatibel

1290.-
1613.00 inkl. moms

Betongslip GM13Y

Högpresterande 1900W motor för snabb och effektiv borttagning av
ojämnheter i betong | Vändbar magnetisk frontdel för nära kant- och hörnarbete 
| Fjädermonterat borstsystem garanterar utmärkt dammutsug | Justerbart varvtal 
för applikatoner i olika material | Verktygslös justering av de främre handtaget 
möjliggör flexibla positioner | Låg vikt och kompakt design medger enkel slipning 
av väggytor. Diamantslipkopp, nyckel och förvaringsväska ingår. 

125 mm - 1,900 W

Kraftfull motor på 1,900 W

Fjädermonterat borstsystem

Justerbart varvtal i 6 steg

Kraftfull dammfri 
betongslipning.

Diamant- 
slipkopp 
abrasive 
Ø 125 mm
4100292

Diamant- 
slipkopp 
betong  
Ø 125 mm
4100291

PCD- 
slipkopp 
Ø 125 mm
4100293Finns även som 

GM13Y
Utan diamantslipkopp i förvaringsväska. 
4290.00 5363.00 inkl. moms

4990.-
6238.00 inkl. moms
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NYHET

Rakslip GP18DA

Kompakt för bästa åtkomst i trånga utrymmen | Kraftfull effektiv kolborstfri motor som 
ger hög effekt och lång livslängd | Variabelt varvtal för anpassat varvtal beroende på 
material och applikation | Autoläge för automatisk reglering av nödvändigt varvtal genom 
belastnng | För din säkerhet: mjukstart, överbelastningskydd, omstartsskydd och funktion 
mot kick-back | Avtagbar gummihylsa gör slipen ännu smalare för bättre åtkomst i väldigt 
smala och trånga utrymmen eller svåråtkomliga kanter.   
Förvaringsväska, 2x batteri BSL1850C och laddare ingår. 

18V

Kraftfull kolborstfri motor

Variabelt varvtal

Optimerade säkerhetsfunktioner

Finns även som  
GP18DB  

Med dödmansgrepp
4690.00 5863.00 inkl. moms

Finns även som 
GP18DA Tool only
i förvaringsväska
2390.00 2988.00 inkl. moms

Kompatibel

4690.-
5863.00 inkl. moms

Mejselhammare 1,150 W 
H45MEY

Kombihammare 1,150 W 
DH40MEY

Mejselhammare 1,500 W 
H60MEY

Kombihammare 1,500 W 
DH52MEY

Effektiv, hög avverkning. SDS-max. 
Varvtalsreglering i 4 steg. Bibehållen prestanda 
vid spänningsfall. 

Kraftfull med hög avverkning. SDS-max. 40 
mm kap. i betong. Varvtalsreglering i 4 steg. 
Bibehållen prestanda vid spänningsfall.

Stark och effektiv med hög prestanda. SDS-
max. Varvtalsreglering i 4 steg. Bibehållen 
prestanda vid spänningsfall.

Kraftfull med hög avverkning. SDS-max. 52 
mm kap. i betong. Varvtalsreglering i 4 steg. 
Bibehållen prestanda vid spänningsfall.

Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska ingår. Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska ingår. 

Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska ingår. 

Antivibrationsteknik UVP

10,1 Joule

Antivibrationsteknik UVP

11,0 Joule

Antivibrationsteknik UVP

18,5 Joule

Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska ingår.

Antivibrationsteknik UVP

8,7 Joule

8890-
11113.00 inkl. moms

11990.-
14 988.00 inkl. moms

8890.-
11113.00 inkl. moms

11990.-
14988.00 inkl. moms
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NYHET NYHET

Kedjesåg CS3630DB

Stark 36V motor för hög prestanda under belastning |  
Kolborstfri motor för lång hållbarhet | Direktverkande drivsystem ger minskade 
vibrationer | Verktygslöst byte och justering av sågkeda för enkel hantering | 
Låg vikt och bra balans ger enklare hantering.
Tool only, sågkedja och svärdskydd ingår.

36V - 300 mm

36V kraft för avgas- och 
bullterfritt arbete

Kolborstfri motor ger lång livslängd

Låg vikt ger bättre komfort

Finns även som  
CS3635DB Tool only

Med 350 mm svärdlängd
2790.00 3488.00 inkl. moms

Kraft i toppklass.
Ergonomisk  
design.

2690.-
3363.00 inkl. moms

Finns även som
CG36DB Tool only

Med dubbelhandtag
2790.00 3488.00 inkl. moms

36V kraft för avgas- och 
bullterfritt arbete

Perfekt balanserad för enkel andändning

Kolborstfri motor ger lång livslängd

Grästrimmer CG36DB(L)

Perfekt balanserad tack vare motorns bakre placering   | MULTI VOLT batteridrift 
ger lägre ljudnivå  | Lätt och kompakt för bättre komfort | Säkerhetslås vid handaget 
för bättre säkerhet.
Tool only, Tap'N'Go trimmerhuvud, skyddsglasögon och sele ingår.

36V

2590.-
3238.00 inkl. moms
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4780.-

Med HiKOKIs batteriplattform förser vi varje proffsanvändare med rätt kombination 
av verktyg, batterier och laddare. Proceduren är enkel. Välj mellan ett urval 18- 
och 36-voltverktyg som ingång. Välj sedan något av batteripaketen, gärna MULTI 
VOLT som passar både 18V-och 36V-verktyg, och sedan laddare. På så sätt kan du 
starta dina olika projekt på en gång. Batteriplattformen garanterar dig ett komplett 
maskinpaket med mycket kraft och flexibilitet.
Och inte minst till ett trevligt pris.

Till exempel:

POWER MIX

1. Välj ditt 18V eller 
 36V-verktyg som ingång.
 Förslagsvis DS18DBSL som Tool only,  
 en kraftfull och  kompakt borrskruvdragare,  
 utmärkt för allroundjobb 2190.-

2. Välj MULTI VOLT batteri.
 Exempel Powerpack BSL36A18 
 kompatibel med både 18V och  
 36V MULTI VOLT  2590-

3. Välj laddare.
 Ingår i Powerpack 0.-

18V verktyg.

36V verktyg.

DS36DA DV36DA

WH36DB

CJ36DB

WR36DBWR36DA

C3606DA

CR36DA

DH36DPA

G3613DA G3623DAG3613DB

UM36DAUV3628DA

C3610DRA

DH36DMA

RP3608DA

G18DBBAL

CV18DBL

G18DBBVLWF18DSL P18DSL

DS18DBL2
2490.-  3113.- inkl.moms

DS18DBSL(S)
2190.-  2738.- inkl.moms

DV18DBL2
2690.-  3363.- inkl.moms

DN18DSLDH18DBL

WR18DBDL2

UR18DSDLUR18DSAL

CN18DSL

NR1890DBCLNR1890DBRL

UB18DA

UB18DGL

Batterier. Laddare.

Powerpack BSL36A18 Powerpack BSL36B18 UC18YSL3 UC18YTSL

CR18DBL

CB18DBL NT1865DBAL

C18DBAL

Besök din lokala 
återförsäljare för   

aktuella kampanjer  
och sortiment.

CR18DA CJ18DA

R18DB

CE18DSL

C18DBL

DH18DPA

WH18DBDL2

C3605DA

Adapter ET36A 

C3607DA

DS18DD
1290.-  1613.- inkl. moms

WH18DD
2490.-  3113.- inkl.moms 2090.-  2613.- inkl.moms 2390.-  2988.- inkl.moms

3590.-  4488.- inkl.moms 2690.-  3363.- inkl.moms 2990.-  3738.- inkl.moms 3490.-  4363.- inkl.moms 3390.-  4238.- inkl.moms 2690.-  3363- inkl.moms 2690.-  3363.- inkl.moms

2790.-  3488.- inkl.moms 3290.-  4113.- inkl.moms 3490.-  4363.- inkl.moms 2490.-  3113.- inkl.moms 1790.-  2238.- inkl.moms 2490.-  3113.- inkl.moms 2690.-  3363.- inkl.moms

2690.-  3363.- inkl.moms 3190.-  3988.- inkl.moms 4490.-  6238.- inkl.moms 6590.-  8238.- inkl.moms 6590.-  8238.- inkl.moms 749.-  936.- inkl.moms

949.-  1186.- inkl.moms2590.-  3238.- inkl.moms1590.-  1988.- inkl.moms1490.-  1863.- inkl.moms

UB18DJL
449.-  561.- inkl.moms

2890.-  3613.- inkl.moms 2890.-  3613.- inkl.moms 4390.-  5488.- inkl.moms 3190.-  3988.- inkl.moms 3590.-  4488.- inkl.moms3090.-  3863.- inkl.moms 3290.-  4113.- inkl.moms

3490.-  4363.- inkl.moms 7190.-  8988.- inkl.moms 5490.-  6863.- inkl.moms 2650.-  3313.- inkl.moms 2890.-  3613.- inkl.moms 3590.-  4488.- inkl.moms 3490.-  4363.- inkl.moms

2990.-  3738.- inkl.moms 6190.-  7738.- inkl.moms 4690.-  5863.- inkl.moms 4390.-  5488.- inkl.moms 3490.-  4363.- inkl.moms

2590.-  3238.- inkl.moms 3290.-  4113.- inkl.moms 2690.-  3363.- inkl.moms 990.-  1238.- inkl.moms 1590.-  1988.- inkl.moms
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Kompatibel

Bocka. Kapa.
Överallt.

Kraftfull kolborstfri motor

Enkel omkoppling klipp - bock

Bockningsvinkel upp till 1800

170 klipp eller 310 bockningar*

NYHET
Verktygspaket KC18DBSL(S)

Verktygspaket KC18DD

Stark och kompakt borrskruvdragare DS18DBSL med max 
moment 70 Nm - vikt 1,9 kg. Maxkapacitet träskruv 8 mm | 
Slagskruvdragare WH18DBDL2 med hög kapacitet med max 
moment 207 Nm - vikt 1,6 kg och IP56-klass. Maxkapacitet 
skruv/bult 10 mm / M18.  
2x batteri BSL1850, laddare och stapelbar 
förvaringsväska HSC III ingår. 

Stark och kompakt borrskruvdragare DS18DD med max moment 55 
Nm - vikt 1,37 kg. Maxkapacitet träskruv 6 mm | Stark slagskruvdragare 
WH18DD i kompakt format med max moment 140 Nm - vikt 1,4 kg. 
Maxkapacitet skruv/bult 8 mm / M14. 
2x batteri BSL1850, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC III 
ingår.  

DS18DBSL(S) + WH18DBDL2 

DS18DD + WH18DD

Kompakt och stark

Kolborstfri motor

Med HiKOKIs välkända ergonomiska grepp

2890.-

3490.-

3613.00 inkl. moms

4363.00 inkl. moms

Perfekt för arbete över axel-/huvudhöjd

Starka, effektiva maskiner

Kolborstfri motor

Med HiKOKIs välkända ergonomiska grepp

Kompatibel

Kap-/bockmaskin VB3616DA

Hög kap- och bockprestanda tack vare MULTI VOLT-teknik och kolborstfri motor 
| Klipper upp till 2 armeringsjärn / operation alt. bockar upp till 3 armeringsjärn / 
operation | 170 klipp eller 319 bockningar per laddning (*med BSL36A18-batteri)  
| Förinställd bockvinkel Ø10, Ø13 eller Ø16 mm eller justera vinkeln manuellt med 
omkopplaren för variabelt varvtal | Utbytbart centrumcorn för bockning med olika 
radier | Funktion för manuell återgång.
2x batterier BSL36A18, laddare, dorn Ø62 mm och förvaringsväska med 
hjul ingår. 

36V - 1,900 W

Finns även som  
VB3616DA Tool only 

i förvaringsväska 
25990.00 32488.00 inkl.moms36238.00 inkl. moms

28990.-
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Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Samtliga priser är rekommenderade och avvikelser förekommer.
Med reservation för feltryck och slutförsäljning.

HiKOKI Power Tools 
Sweden
Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel.    08-598 999 00 
Mail info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Power Tools Sweden AB


