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Nyhet! Otyglad kraft.
MULTI VOLT ger dig full kraft utan sladd.

MULTI VOLT är en helt ny teknik som kan användas i alla våra verktyg,
oavsett om det är 18V eller 36V. Med ett MULTI VOLT-batteri i en
maskin på 36V får du dubbelt så mycket kraft, utan att batteriet eller
maskinen blir större eller tyngre!

Upptäck vår
senaste teknik

Smarta kombinationer av
verktyg och batteri/laddare

3

ÅRS

VERKTYGS
GARANTI

3 års garanti på elverktyg,
batterier och laddare

Med nytt namn
tar vi steget
in i framtiden.
Vi fortsätter arbeta hårt för
att göra ditt jobb lättare.
Sedan 1948 har vi designat och utvecklat produkter
baserat på banbrytande japansk teknik. Under årens
lopp har kunskapen, färdigheterna och erfarenheten
lagt en stark grund som vi nu vill bygga vidare på
genom HiKOKI – det självklara målet är att bli
världsledande på innovationer som gör ditt jobb
enklare, effektivare och mer lönsamt!
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Nu är inte sladdlös
samma sak som
kraftlös.

Årets
batterinyhet!

MULTI VOLT
SAMMA STORLEK – MER KRAFT
Nu får du 36V i samma kompakta storlek
som ett 18V-batteri och med samma
låga vikt. Det ger dig sladdlös kraft och bra
ergonomi under hela arbetsdagen.

36V

KOMPATIBEL MED 18V
Har du äldre Hitachi 18V-verktyg?
Inget problem. MULTI VOLT passar även
till 18V. Ändrar automatiskt spänning.

SLADDLÖST FÖR ALLA JOBB
Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg.
MULTI VOLT klarar de tuffaste jobben och kan
användas till alla arbetsuppgifter.

3 ÅRS GARANTI
På alla elverktyg, batterier
och laddare – UTAN krav
på registrering.
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Samma batteri till
alla verktyg.
MULTI VOLT ger full kraft utan sladd och fungerar
till verktyg med både 18V och 36V.

36V

VERKTYG

18V

VERKTYG
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Välkommen till den
nya generationens
batteriplattform!
Säg hej då till sladden
Tack vare en helt ny batteriteknik kan vi erbjuda
sladdlösa maskiner med styrkan som hos en
nätdriven – inte ens vid riktigt tuffa arbetsuppgifter
behöver du jobba med sladd.

=
Dubbel styrka, samma storlek
Den nya batteriplattformen bygger på MULTI VOLT
36V-batterier, med samma storlek och vikt som
vanliga 18V-batterier. MULTI VOLT är kompatibel
med maskiner med både 18V och 36V, vilket gör
att du inte behöver byta ut hela din maskinpark
på en gång. Batteriet har lång livslängd med cirka
1 500 laddcykler.
Effektiv = strömsnål
MULTI VOLT-verktygen utvecklar bara en bråkdel av
den värme som alstras av den gamla generationens
elverktyg. Det betyder färre avbrott pga överhettning,
men framförallt mindre energiåtgång! Ett MULTI
VOLT-batteri på 2,5 Ah räcker längre än traditionella
batterisystem med den dubbla kapaciteten.
När batteriet sitter på en 18V-maskin har det 5,0 Ah.
Befintliga
18V-produkter

MULTI VOLT
36V-produkter

3

ÅRS

VERKTYGS
GARANTI

3 års garanti utan krav
på registrering
BSL36A18 - 36V/18V

18–14,4V UC18XX
laddare

36–14,4V UC36XX
laddare

På HiKOKI kompromissar vi inte! Alla maskiner
konstrueras för att klara krävande belastning i
en yrkesmässig arbetsmiljö – därför kan vi lämna
tre års garanti på alla elverktyg, batterier och
laddare. HiKOKI har inga krav på registrering,
och eventuella fel och brister repareras
kostnadsfritt – förutsatt att felet inte beror
på slitage eller felaktig användning.
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Teknik som förenklat
sedan 1948.
HiKOKIs designers och ingenjörer har utvecklat
tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet
och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta
nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt
arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal
prestanda och bästa möjliga resultat.

HiKOKI teknik – alltid steget före

MULTI VOLT
Ett batteri, två voltklasser – den nya
och innovativa batteriplattformen
MULTI VOLT. Ett kraftfullt 36V
Li-ion-batteri som är kompatibelt
med Hitachi verktyg på 18V. En teknik
som gör att batteriet automatiskt
växlar voltklass mellan 18V eller 36V
beroende på vilket verktyg du sätter
det på.

Hikoki Protection System
HiKOKIs batterier har en unik, inbyggd
batteristyrkrets som skyddar batteriet
och verktyget mot urladdning,
överladdning och överbelastning.
Systemet säkerställer långvarig och
hållbar användning.
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International Protection
Den internationella standarden
– International Protection har utvecklats
av IEC (International Electrotechnical
Commission). Detta är en klassificering
som anger inkapslingsgrad för
elektrisk utrustning, det vill säga
utrustningens skydd mot inträngande
damm och vatten.

Brushless motor
Motorn utan kolborstar är kompakt
och ger lägre vikt och storlek på
själva maskinen, vilket gör verktyget
enklare att hantera. Den kolborstfria
motorn har längre livslängd och är
underhållsfri jämfört med en motor
med kolborstar. Med kolborstfri motor
får man mer körtid per laddning.

Trippelhammare
Maskinen är utrustad med den nya
funktionen ”Triple hammer”, med tre
slag per rotation i stället för de
normala två slagen. Detta innebär att
maskinen arbetar mycket snabbt och
smidigt och har låg vibrationsnivå.

User Vibration Protection
UVP är en patenterad, vibrations
dämpande mekanism som är inbyggd
i verktyget och som ger längre arbetstid
per arbetsdag, i enlighet med nya
EU-direktiv och utan att kompromissa
med verktygets prestanda. Snarare
tvärt om!

Aluminium Housing Body
Intern dubbelisolerad konstruktion
med mycket stabil, formgjuten
maskinkropp i aluminium. Ger
verktyget bättre hållbarhet och
motorenheten får längre livslängd.

Vibrationsdämpande handtag
Ergonomiskt gummibelagt vibrationsdämpande handtag. Handtaget
innebär att du kan arbeta längre och
med mindre risk för skador.

Active Control System
ACS reglerar motorns varvtal, effekt,
slaghastighet och/eller vridmoment
genom att automatiskt analysera
motstånd och belastning, så att
verktyget kan arbeta optimalt i
förhållande till arbetet.

Reactive Force Control
Ett system som stoppar motorn vid
fastkörning och förhindrar att
maskinen roterar runt sin egen axel.
Skyddar användaren mot vridningar
i underarm och hand.

Våra nya 36V-maskiner är lika stora som 18V-maskinerna

Mer kraft.
Samma
ergonomi.

Kolborstfri motor
Spånblås
Överbelastningsskydd
Sågdjup på hela 66 mm

36V Cirkelsåg 165 mm C3606DA
Mycket hög sågkapacitet (sågdjup på hela 66 mm – motsvarar sågar
med sågklinga på 190 mm) | Mjukstart | Kolborstfri motor | Sågklingans
diameter 165 mm | Centrumhåldiameter 20 mm | Obelastad hastighet
4300/min (2000/min i tyst läge) | Vikt 3,4 kg
Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare, cirkelsågsklinga (24T), parallellanslag,
nyckel och stapelbar låda (HSC4)
Art nr: 68010919

Produkter och specifikationer kan förändras utan föregående avisering.

Variant
36V C3606DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC4),
men utan batterier och laddare.

+

Art nr: 68010918
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36V Borrskruvdragare DS36DA

36V Slagborrmaskin DV36DA

Stark motor på 138 Nm |Kolborstfri | Ergonomiskt grepp | LED-belysning |
13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion | Kapacitet i trä/stål
102/16 mm | Obelastad hastighet 0–2100 /min | Vikt inkl batteri 2,4 kg

Stark motor på 138 Nm | Kolborstfri | Kan även användas för borrning
i betong och tegel (20 mm) | Ergonomiskt grepp | LED-belysning |
13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion | Kapacitet i trä/stål
102/16 mm | Obelastad hastighet 0–2100/min | Vikt inkl batteri 2,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar låda (HSC2)
Art nr: 68010365

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar låda (HSC2)
Art nr: 68010740

Variant
36V DS36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC2),
men utan batterier och laddare
Art nr: 68010363
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+

Variant
36V DV36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC2),
men utan batterier och laddare
Art nr: 68010738

+

36V Mutterdragare 1/2" WR36DB

36V Mutterdragare 3/4" WR36DA

Mycket stark maskin med max vridmoment på 1050 Nm | Kolborstfri |
IP-56 (skyddad mot inträngande damm och fukt) | 4 inställningssteg |
Verktygsfäste 1/2" fyrkant | Kapacitet standardskruv M12–M30 |
Obelastad hastighet 0–1500/min | Obelastat slagtal 0–2800/min |
4 momentinställningar: 400/600/800/1050 Nm | Vikt inkl batteri 3,7 kg

Mycket stark maskin med max vridmoment på hela 1100 Nm | Kolborstfri |
IP-56 (skyddad mot inträngande damm och fukt) | 4 inställningssteg |
Verktygsfäste 3/4" fyrkant | Kapacitet standardskruv M12–M30 |
Obelastad hastighet 0–1500/min | Obelastat slagtal 0–2900/min |
4 momentinställningar: 400/600/800/1100 Nm | Vikt inkl batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar låda (HSC3)

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar låda (HSC3)

Art nr: 68010544

Art nr: 68010546

Verktygsfäste
1/2” fyrkant

Verktygsfäste
3/4” fyrkant

Klassens högsta åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Klassens högsta åtdragningsmoment, 1 100 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm

Variant
36V WR36DB ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC3),
men utan batterier och laddare

+

Art nr: 68010543

Variant
36V WR36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC3),
men utan batterier och laddare

+

Art nr: 68010545

36V Slagskruvdragare WH36DB
Stark motor på 210 Nm med HiKOKI slagmekanism ”Triple Hammer” |
Kolborstfri | 4 inställningssteg | LED-belysning och batteriindikator |
Vatten- och dammtålig konstruktion med IP56 | Obelastad hastighet
0–2900/min | Max vridmoment 210 Nm | Vikt inkl. batteri 1,6 kg
Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar låda (HSC2)
Art nr: 68010861

Variant
36V WH36DB ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC2),
men utan batterier och laddare

+

Art nr: 68010859
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36V Kombihammare DH36DPA
”3-lägesfunktion” (borrning med eller utan slag, mejsling) | RFC (Reactive Force Control) skyddar
användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar | Motorbroms | Kan användas med
dammsugarsystem | SDS-plus verktygsfäste | Kapacitet i betong 28 mm (max 20 mm med sug) |
Obelastad hastighet 0–1100/min | Vibrationsnivå 17,5 m/s² (3D) | Slagenergi 3,3 Joule | Vikt 3,9 kg
Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld
snabbladdare, djupanslag, sidohandtag och stapelbar låda (HSC4)
Art nr: 68010137

Lätt och kompakt
Kolborstfri motor
RFC-funktion

Variant
36V DH36DPA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC4),
men utan batterier och laddare
Art nr: 68010136
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+

36V Vinkelslip 125 mm G3613DA
Stark kolborstfri motor | Steglöst variabel hastighet | Motorbroms | Låg maskinhöjd för
optimal åtkomst vid både kapning och slipning | Skivdiameter 125 mm | Återstartsskydd |
Obelastad hastighet 3000–9500/min (auto-läge 5000/min) | Vikt 2,8 kg
Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar låda (HSC3)
Art nr: 68016024

Variant

+

36V G3613DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC3),
men utan batterier och laddare
Art nr: 68016023

Batteripaket BSL36A18

Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier.

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbladdare.

MULTI VOLT-batteri i kombination med våra MULTI VOLT
36V-verktyg ger en fantastisk effekt på över 1000W och är en
verklig utmanare till nätdrivna verktyg.

MULTI VOLT-batteri i kombination med MULTI VOLT 36V-verktyg
ger en fantastisk effekt på över 1000W och är en verklig
utmanare till nätdrivna verktyg.

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V
(2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används.
Lång livslängd: ca 1 500 laddcykler.

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V
(2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används.
Lång livslängd: ca 1 500 laddcykler.

Art nr: 68020907

Art nr: 68020011

Kompatibel med alla
18V Li-ion slide-produkter

Kompatibel med alla
18V Li-ion slide-produkter

Samma storlek som 18V 5,0Ah

Samma storlek som 18V 5,0Ah

Med batteriindikator

Med batteriindikator
Fulladdad på 32 min

+
Snabbladdare – snabbast
i klassen!
Laddtid 18 V: 15 min (1,5 Ah),
20 min (3,0 Ah), 32 min (5,0 Ah)
och 38 min (6,0 Ah).
MULTI VOLT laddtid: 32 min
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Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna
Tel 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier

hikoki-powertools.se

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

