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Oplev vores nyeste 
teknologi

3 års garanti på elværktøj, 
batterier og ladere

Smarte kombinationer af 
værktøj og batteri/lader

Fokus magasin
Nr. 1 - 2019

Udfør krævende  
opgaver lettere.

ÅRS3VÆRKTØJ
GARANTI

Samme effekt som med ledning - friheden med batteri.

MULTI VOLT kan bruges i både 18V og 36V maskiner.  
Med MULTI VOLT batterier i MULTI VOLT maskiner får du en  
effekt på minimum 1.080 Watt. Det er en fordobling af  
nuværende 18V uden at batteriet bliver større eller vejer mere.
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MULTI VOLT 36V 
Kompatibelt med 18V

Samme batteri
til 36V og 18V

 Med MULTI VOLT arbejder du effektivt uden ledning
- både med 18V og 36V værktøj

36VVærktøj

18V
Værktøj

36V + 18V



3

3VÆRKTØJ
GARANTI

ÅRS

3 års garanti uden krav til registrering

HiKOKIs værktøjsprogram går ikke på kompromis! 
Alle maskiner er designet til at modstå store 
belastninger i et professionelt miljø. HiKOKI giver 
tre års garanti på alt el-værktøj, batterier og ladere. 
Der er ingen krav til registrering, og eventuelle fejl 
og mangler repareres gratis - forudsat at fejlen ikke 
betragtes som normalt slid eller skyldes forkert 
brug.
Vi har eget serviceværksted i Esbjerg, hvor vi 
reparerer og servicerer maskiner indenfor 24 timer.

MULTI VOLT 
– næste generation 
batteriplatform
HiKOKI satser meget på at give den 
professionelle bruger mere frihed på 
byggepladsen – og en ledningsfri hverdag. 
Dette sker gennem udvidelse af vores 
batteriplatform med MULTI VOLT 36V 
batterier. A-batterier har samme størrelse 
og vægt som nuværende 18V batterier. Det 
betyder, at den professionelle bruger ikke 
længere behøver at bruge værktøj med 
ledning – heller ikke til arbejdsopgaver, som 
kræver meget kraft. 
 

Tør du gå glib af...

=

MULTI VOLT batteriet passer på eksisterende 
18V maskiner med slide fæste og skifter 
automatisk mellem to Volt-styrker: 36V eller 
18V.

Med MULTI VOLT arbejder man:  
•  Hurtigere   
• Længere 
• Mere effektivt

A BRAND
NEW NAME
EVEN HIGHER 
PERFORMANCE
Den 1. oktober 2018
ændrede Hitachi Power 
Tools navn til HiKOKI.

Siden 1948 har vi desig-
net og udviklet produkter 
baseret på banebrydende 
japansk teknologi. I årenes 
løb har viden, færdigheder 
og erfaring dannet et stærkt 
fundament, som vi vil bygge 
videre på ved udvikling af 
HiKOKI.

MULTI VOLT 36V 
Kompatibelt med 18V

14,4 - 36V UC36XX ladereEksisterende 18V produkter - Hitachi/HiKOKI

MULTI VOLT 36V produkter 14,4 - 36V UC18XX ladere
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V: 68000541 (WR36DB)

V: 68000542 (WR36DA)

1/2”

Boreskruemaskine (DS36DA), slagnøgle, vinkelsliber (G3613DA) og lygte (UB18DEL).  
Leveres med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT batterier, luftkølet lynlader (UC18YSL3) og 3 stk. stabelkasser (HSC2/3).

KOMBIPAKKER - 4 MASKINER 36V 
DS36DA, WR36DB/DA, G3613DA OG UB18DEL

3/4”

7.873,- incl. moms

6.298,-

KAMPAGNEPAKKER 
KØB ET HELT SÆT OG SPAR PENGE!

Kombipakke 18V | 4 maskiner (5,0Ah)
Meget stærk og effektiv kulfri 18V kombipakke. Indeholder 

boreskruemaskine (DS18DBL2), slagnøgle (WR18DBDL2), 
vinkelsliber (G18DBVL) og lygte (UB18DEL). Leveres med  

2 stk. 5,0Ah Li-ion batterier og luftkølet hurtiglader.

V: 68000524 

Kombipakke 18V | 4 maskiner (5,0Ah)
Stærk og effektiv kulfri 18V kombipakke. Indeholder  

boreskruemaskine (DS18DBSL(S)), slagnøgle (WR18DBDL2), 
vinkelsliber (G18DBVL) og lygte (UB18DEL). Leveres med  

2 stk. 5,0Ah Li-ion batterier og luftkølet hurtiglader.

V: 68000521 

ALL ROUND HEAVY DUTY

6.498,- incl. moms

5.198,-
6.123,- incl. moms

4.898,-

Auto-/industrisæt 18V/36V 
DS36DA Boreskruemaskine 36V 

WR36DB Slagnøgle 36V, 1/2” 
WR18DBDL2 Slagnøgle 18V, 1/2” 

UC18YSL3 Lynlader 
2 stk. 18V (5,0Ah)/36V (2,5Ah) batterier  

(afhængig af maskinen, som bruger batteriet)

V: 68000550

6.998,- incl. moms

5.598,-

4
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Reactive Force Control
Smart system, som standser motoren 
ved risiko for overbelastning og  
hindrer, at maskinen roterer rundt om 
sin akse. Dette beskytter brugeren 
mod vrid i arm ved utilsigtet stop.

Teknologi i fokus 
siden 1948

I 70 år har HiKOKIs egne designere og ingeniører 
udviklet teknologiske nyskabelser. Hver dag 
udnytter de deres viden og leder efter nye måder 
til at forbedre værktøjet. Højkvalitets værktøj, 
som gør dit arbejde så komfortabelt som muligt. 
Derved vil du altid opnå maksimal ydeevne og 
bedst muligt resultat.

Li-ion batteri
HiKOKIs batterier har en unik 
indbygget batterikredskontrol, som 
beskytter batterierne mod afladning, 
overladning og overbelastning. Dette 
system sikrer lang levetid. Et miljøven-
ligt alternativ – uden tungmetaller. De 
vejer mindre, har længere levertid og 
tåler langtidslagring. 

Active Control System 
ACS regulerer motorens omdrej-
ningshastighed, ydelse, slaghastighed 
og/eller drejningsmoment gennem 
automatisk analyse af modstand og 
belastning, så værktøjet arbejder 
optimalt i forhold til opgaven, som 
skal udføres. 

MULTI VOLT
Et batteri, to voltstyrker – den nye og 
innovative MULTI VOLT batteriplat-
form. 36V Li-ion MULTI VOLT batteri 
kan anvendes på de fleste 18V maski-
ner med slide-batterifæste. Intelligent 
tilslutningsteknologi gør det muligt. 
Afhængigt af værktøjet, som anven-
des, skifter spændingen automatisk til 
18V eller 36V.

International Protection (IP) er en 
standard udviklet af International 
Electrotechnical Commission (IEC) 
til at angive graden af beskyttelse af 
elektrisk udstyr mod indtrængning af 
vand og faste fremmedlegemer, som 
f.eks. støv. 

Triple hammer
Maskinen er udstyret med en ny 
”Triple hammer” funktion med 3 slag 
pr. rotation i stedet for almindeligvis 
2 slag. Dette gør at maskinen kører 
meget hurtigt og smidigt med lave 
vibrationsniveauer.

Low vibration handle
Ergonomisk gummibelagt håndtag 
med vibrationsreduktion.  
Dette gør, at du kan arbejde længere  
med mindre risiko for skader.

HiKOKI TEKNOLOGI – ET SKRIDT FORAN 

Kulfri motor
På grund af den kulfrie motors kom-
pakte design, sker der en reduktion af 
el-værktøjets vægt og størrelse, hvilket 
giver større brugervenlighed. Selv ved 
hård belastning, giver den kulfrie mo-
tor, værktøjet længere levetid, uden 
at give problemer med smeltet anker, 
beskadigede lejer eller overophedet 
kommutator. Derudover kræves der 
ikke regelmæssig udskiftning af kul.

 
User Vibration Protection
UVP er en patenteret vibrationsdæm-
pende mekanisme i værktøjet, som 
giver dig længere arbejdsintervaller 
pr. arbejdsdag i henhold til ny EU-lov-
givning, uden at gå på kompromis 
med ydelse/præstation. Snarere tvært 
imod!

  
Aluminium Housing Body
Indvendig dobbelt isoleret konstruk-
tion med en aluminiumstøbt krop 
og en plast feltspole. Giver forbedret 
holdbarhed på maskinen og længere 
levetid for motorenheden. 

KAMPAGNEPAKKER 
KØB ET HELT SÆT OG SPAR PENGE!
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36V Rundsav 165 mm C3606DA
Meget høj savkapacitet (skæredybde på hele 66 mm – svarende til save 
med klingediameter på 190 mm) | blød start (startstrømsbegrænsning) 
| kulfri motor | klingediameter 165 mm | huldiameter 20 mm | max 
skæredybde 66 mm | hastighed ubelastet 4.300 /min (2.000 /min i 
silent mode) | vægt 3,3 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftkølet  
lynlader, rundsavklinge (24T), parallelanslag, nøgle og 
stabelkasse (HSC4)

V: 68010919

Variant
36V C3606DA TOOL ONLY

Leveres med stabelkasse (HSC4), 
men uden batterier og lader
V: 68010918

+ +

Kulfri motor

Effektiv blæsefunktion

Overbelastningsbeskyttelse

Batteriindikator

4.248,- incl. moms

3.398,-

1.798,-
2.248,- incl. moms

6
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BY HiKOKI POWER TOOLS 

Høj kapacitet

Laser og LED-lys

Flest skær  
pr. opladning 

Høj kapacitet | mere end dobbelt så hurtig  
som både nuværende batteri- og ledningsmodel | 
pendulfunktion | variabel hastighedsregulering (4 trin) | 
HMS - lave vibrationer grundet dobbelt modvægt - håndtag foran:  
10,7 m/s2 - håndtag bag: 13,2 m/s2 | kapacitet træ/stål 300/130 mm | 
slaglængde 32 mm | stærkt LED-lys | værktøjsfrit klingeskift | 
værktøjsfrit justering af savstilling i savfod | vægt 4,6 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftkølet  
lynlader, savklinge og kuffert

V: 68011018

36V Bajonetsav CR36DA 

Variant
36V CR36DA TOOL ONLY

Leveres uden batterier og lader

V: 68011017

3.698,-
4.623,- incl. moms

1.898,-
2.373,- incl. moms

36V Kap-/geringssav C3610DRA

Klassens bedste på antal skær pr. opladning (BSL36B18) | 
374 skær i 2”x 4” | klassens bedste på skærehastighed 
(10” kap-/geringssave) | ekstrem nem justering af gerings-
vinkel | laser og LED-lys | klingediameter 255 mm | max 
skærekapacitet 89 x 292 mm | hastighed ubelastet  
4.000 /min | vægt incl. batteri 20,6 kg 

Leveres med 2 stk. 4,0Ah MULTI VOLT batterier og 
luftkølet lynlader

V: 68011500

Variant
36V C3610DRA TOOL ONLY

Leveres uden batterier og lader

V: 68011501

5.998,-
7.498,- incl. moms

3.998,-
4.998,- incl. moms

7
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Variant
36V G3623DA TOOL ONLY
Leveres uden batterier og lader

V: 68016025

2.398,-
2.998,- incl. moms

Rent og støvfrit 
arbejdsmiljø

Høj kapacitet - svarende til elektrisk

V: 66328099 Polyethene støvpose, 10 stk. til RP3608DA 120,- | 150,- incl. moms

V: 66330599 Filterholder til RP3608DA/RP150YB

V: 66337458 Filter våd/tør til RP3608DA/RP150YB

V: 66337522 Vådmundstykke til RP3608DA

V: 66337523 Møbelmundstykke til RP3608DA

V: 66373627 Støvpose papir, 5 stk. til RP3608DA 296,- | 370,- incl. moms

Tilbehør

BY HiKOKI POWER TOOLS 

KOMMER juli 2019

Bluetooth

Lang slange (5 meter)

Høj kapacitet - svarende til elektrisk

Høj kapacitet | samme kraft som med ledning | våd og tør 
støvsuger | max sugekraft 300 W | max luftstrøm 3,5 m3/min | 
blæsesystem sørger for høj sugekraft | blæser filtret rent med 
egen udstødningsluft | kan bruges med kun 1 batteri 

Leveres uden batterier og lader  
V: 68018996

36V Støvsuger (våd/tør) RP3608DA

3.198,-
3.998,- incl. moms

Høj kapacitet | samme kraft som med ledning | 
max luftstrøm 3,5 m3/min | Bluetooth auto-
matisk startfunktion - parret med maskinen 
starter støvsugeren, når maskinen starter |  
kan bruges med kun 1 batteri 

Leveres uden batterier og lader  
V: 68018997

36V Støvsuger (tør) RP3608DB

3.598,-
4.498,- incl. moms

Max skæredybde 47 mm | blød start (startstrømsbegrænsning) | kulfri motor | 
Bluetooth forbindelse til støvsuger | klingediameter 125 mm | hastighed ubelastet 
5.000 /min (2.600 /min i silent mode) | vægt 2,7 kg.   

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader, savklinge og stabelkasse (HSC4)

V: 68010923

36V Rundsav 125 mm C3605DA

3.598,-
4.498,- incl. moms

Variant
36V C3605DA TOOL ONLY
Leveres med stabelkasse (HSC4),  
men uden batterier og lader

V: 68010922
 
 1.898,-
2.373,- incl. moms

5.873,- incl. moms

Med "kick back" og motorbremse | kraftig kulfri motor 
| blød start (startstrømsbegrænsning) | nulstartskontakt | 
vibrationsdæmpet støttegreb | klingediameter 230 mm | 
hastighed ubelastet 5.300 /min | vægt 4,9 kg. 

Leveres med 2 stk. 4,0Ah MULTI VOLT batterier,  
og luftkølet lynlader

V: 68016026

36V Vinkelsliber 230 mm G3623DA 

4.698,-

8

KOMMER 
april 2019

+
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2.798,-
3.498,- incl. moms

L R L R
Variant
36V DS36DA TOOL ONLY
Leveres med stabelkasse (HSC2),  
men uden batterier og lader

V: 68010363
 
 

Variant
36V DV36DA TOOL ONLY

Leveres med stabelkasse (HSC2),  
men uden batterier og lader

V: 68010738

Ny superstærk kulfri motor på hele 138 Nm  | til Heavy Duty opgaver 
| ergonomisk greb | LED-belysning og batteriindikator | 13 mm Röhm 
metalpatron med låsefunktion | kapacitet i træ/stål 102/16 mm | kan 
bruges til boring i murværk og tegl (20 mm) | hastighed ubelastet  
0 - 2.100 /min |  max moment 138 Nm | vægt incl. batteri 2,7 kg.  

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader, bits, støttegreb og  
stabelkasse (HSC2)

V: 68010740 

36V Slagboreskruemaskine DV36DA

++

+ +

1.698,-
2.123,- incl. moms

1.798,-
2.248,- incl. moms

Ny superstærk kulfri motor på hele 138 Nm  | til Heavy Duty 
opgaver | ergonomisk greb | LED-belysning og batteriindikator | 
13 mm Röhm metalpatron med låsefunktion | kapacitet i træ/stål 
102/16 mm | hastighed ubelastet 0 - 2.100 /min |  max moment 
138 Nm | vægt incl. batteri 2,7 kg.   

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader, bits, støttegreb og  
stabelkasse (HSC2)

V: 68010365

36V Boreskruemaskine DS36DA

2.698,-
3.373,- incl. moms

Markedets stærkeste - 138 Nm!

36V Vinkelsliber 230 mm G3623DA 

138 Nm 138 Nm 
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3.498,-
4.373,- incl. moms

Meget stærk maskine med max moment på hele 1.050 Nm! |  
kraftig kulfri motor | IP-56 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt) 
| 4 indstillingstrin | værktøjsfæste 1/2” firkant | kapacitet standardbolt 
M12 - M30 | hastighed ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtal ubelastet  
0 - 2.800 /min | max moment 400 / 600 / 800 / 1.050 Nm | 
løsningsmoment 1.650 Nm | vægt incl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader og stabelkasse (HSC3)

V: 68010544 

36V Slagnøgle 1/2” WR36DB 

Variant

36V WR36DB TOOL ONLY  
Leveres med stabelkasse (HSC3),  
men uden batterier og lader

V: 68010543

L R

Variant
36V WR36DA TOOL ONLY   
Leveres med stabelkasse (HSC3),  
men uden batterier og lader

V: 68010545

Meget stærk maskine med max moment på hele 1.100 Nm! |  
kraftig kulfri motor | IP-56 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt) 
| 4 indstillingstrin | værktøjsfæste 3/4” firkant | kapacitet standardbolt 
M12 - M30 | hastighed ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtal ubelastet 0 - 
2.900 /min | max moment 400 / 600 / 800 / 1.100 Nm | løsningsmoment 
1.800 Nm | vægt incl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader og stabelkasse (HSC3)

V: 68010546

36V Slagnøgle 3/4” WR36DA 

L R

36V Slagskruemaskine WH36DB  
Kraftig kulfri motor på 210 Nm med nyudviklet slagmekanisme 
“Triple Hammer” | 4 indstillingstrin | LED-lys og batteriindikator | 
vand- og støvresistent konstruktion IP56 | hastighed ubelastet  
0 - 2.900 /min |  max moment 210 Nm | vægt incl. batteri 1,6 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader og stabelkasse (HSC2)

V: 68010861

Variant
36V WH36DB TOOL ONLY

Leveres med stabelkasse (HSC2),  
men uden batterier og lader

V: 68010859

L R

+

+

Højeste moment i klassen, 1.100 NmHøjeste moment i klassen, 1.050 Nm

+ +

Kraftigt løsningsmoment, 1.800 NmKraftigt løsningsmoment, 1.650 Nm

1.998,-
2.498,- incl. moms

1.998,-
2.498,- incl. moms

1.898,-
2.373,- incl. moms

3.698,-
4.623,- incl. moms

3.698,-
4.623,- incl. moms

++
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Muskelbundt!
1.050/1.100 Nm!

Fås både som 1/2" og 3/4"

11
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6.623,- incl. moms

36V Kombihammer SDS-PLUS DH36DPA 
Kompakt og let | kraftig kulfri motor | “3-Mode Function” (Borer, hamrer og mejsler) 
|  RFC=Reactive Force Control sikrer brugeren mod vrid i arm ved fastkørsel | elektrisk 
bremse | kan bruges med støvsugersystem | SDS-plus værktøjsfæste | kapacitet i beton 
28 mm (max 20 mm med sug) | hastighed ubelastet 0 - 1.100 /min | vibrationsniveau 
17,5 m/s² (3D) | slagenergi 3,3 Joule | vægt 3,9 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lader,  
dybdestopper, støttegreb og stabelkasse (HSC4)

V: 68010137

Variant 
36V DH36DPA TOOL ONLY 

Leveres med stabelkasse (HSC4),  
men uden batterier og lader

V: 68010136

L R+

4.598,-
5.748,- incl. moms

3.198,-
3.998,- incl. moms

36V Kombihammer SDS-MAX DH36DMA  
Kraftig kulfri motor | “3-Mode Function” (Borer, hamrer og mejsler) | 
RFC=Reactive Force Control sikrer brugeren mod vrid i arm ved fast-
kørsel | elektrisk bremse | SDS-max værktøjsfæste | kapacitet i beton 40 
mm | hastighed ubelastet 260 - 590 /min | slagenergi 8,6 Joule | vægt 
7,9 kg.

Leveres med 2 stk. 4,0Ah MULTI VOLT batterier, lader, 
dybdestopper, støttegreb og kuffert

V: 68010105

Variant
36V DH36DMA TOOL ONLY

Leveres med kuffert, men uden  
batterier og lader

V: 68010110

L R

3.698,-
4.623,- incl. moms

5.298,-

Kompakt og let

Kulfri motor

RFC funktion

Støvsugersystem kan tilkøbes

+

Støvsugersystem 

Passer til DH36DPA

V: 66402933

1.048,-
1.310,- incl. moms
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4.498,- incl. moms

Kraftig kulfri motor | trinløs variabel hastighed | motorbremse | lav byggehøjde for 
optimal tilgængelighed ved både skæring og slibning | klingediameter 125 mm | 
hastighed ubelastet 3.000 - 9.500 /min (auto-mode 5.000 /min.) | vægt 2,8 kg. 

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftkølet lynlader og stabelkasse (HSC3)

V: 68016024

36V Vinkelsliber 125 mm G3613DA 

Variant
36V G3613DA TOOL ONLY

Leveres med stabelkasse (HSC3),  
men uden batterier og lader 
 

V: 68016023

+

+

Ergonomi i
topklasse!

Soft-greb og afvibreret støttegreb

1.798,-
2.248,- incl. moms

3.598,-

Svarer til 1.280W enhånds-

vinkelsliber (230V)
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Arbejd effektivt 
uden ledning.

Kompatibel med alle 

18V Li-ion slide-produkterKompatibel med alle 

18V Li-ion slide-produkter

Ladetid MULTI VOLT kun 32 min

Batteriindikator

Batteripakke  
BSL36A18

V: 68020011
V: 68020907

Pakke med batterier og lader  
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier.  

MULTI VOLT batteriet i kombination med  
MULTI VOLT 36V værktøj giver en enestående  
effekt på over 1.000W og er en reel udfordrer  
til strømdrevet (230V) værktøj. 

"Smartbatteri"- skifter automatisk mellem  
2 volt-styrker, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah),  
i forhold til maskinen, som bliver brugt. 
Kompatibel med alle 18V Li-ion  
slide-produkter. Lang levetid - 
ca. 1.500 opladninger.  

18V - 36V 

2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier og lynlader.  

MULTI VOLT batteriet i kombination med MULTI VOLT 36V 
værktøj giver en enestående effekt på over 1.000W og er en 
reel udfordrer til strømdrevet (230V) værktøj. 

"Smartbatteri" - skifter automatisk mellem 2 volt-styrker, 36V (2,5Ah) 
og 18V (5,0Ah), i forhold til maskinen, som bliver brugt. 
Kompatibel med alle 18V Li-ion slide-produkter. Lang levetid -  
ca. 1.500 opladninger. 

18V - 36V

Lynlader - hurtigst i sin klasse!  
Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah), 20 min (3,0Ah), 
32 min (5,0Ah) og 38 min (6,0Ah).
Ladetid MULTI VOLT: 32 min (2,5Ah)

+

36V Kompatibelt med  
18V system

Let og kompakt
- svarende til 18V

36V kan erstatte  
behov for brug af  
strømdrevet værktøj

36V Unik celle-
teknologi, som giver 
mere kraft i lille ”krop”

MULTI VOLT  
udbygningen  
fortsætter...  
Følg med! Følg med!

1.798,-
2.248,- incl. moms

1.598,-
1.998,- incl. moms

Batteriindikator
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Adapter til strømforsyning.

KOMMER 2. kvartal 2019

Fleksibilitet og frihed med adapter.

Ubegrænset adgang til strøm til din MULTI VOLT maskine med adapter.  
Du vælger selv, om du vil bruge strøm fra ledning eller batteri.  

Adapter giver fleksibilitet i en og samme maskine. 

Batteri BSL36B18

V: 60020906

MULTI VOLT 36V (4,0Ah) / 18V (8,0Ah)  

MULTI VOLT batteriet i kombination med  
MULTI VOLT 36V værktøj giver en enestående  
effekt på over 1.400W og er en reel udfordrer  
til strømdrevet (230V) værktøj. 

"Smartbatteri"- skifter automatisk mellem 2 volt-styrker, 36V (4,0Ah) og 
18V (8,0Ah), i forhold til maskinen, som bliver brugt. Lang levetid -  
ca. 1.500 opladninger. 
BSL36B18 passer indtil videre ikke på følgende modeller (pga. fysisk 
forhindring): Pladenipler CN18DSL, pladesaks CE18DSL, vinkelslibere 
G18DSL/DBL/G18DBAL/DBVL/DBBL/DBAL/DBBVL, multicutter CV18DBL 
rundsave C18DBL/DBAL, kombihamre DH18DBL/DBDL/DBQL, radioer 
UR18DSAL/DSDL.

Ladetid kun 52 min

Batteri BSL36A18

V: 60020905

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah)  

MULTI VOLT batteriet i kombination med  
MULTI VOLT 36V værktøj giver en enestående  
effekt på over 1.000W og er en reel udfordrer  
til strømdrevet (230V) værktøj.  

"Smartbatteri"- skifter automatisk mellem  
2 volt-styrker, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah),  
i forhold til maskinen, som bliver brugt. 
Lang levetid - ca. 1.500 opladninger. 

Ladetid kun 32 min

Effekt
1.440WEffekt

1.080W

Adapter ET36A

Adapter til MULTI VOLT / 230V.  

V: 68020454

1.898,-
2.373,- incl. moms

1.048,-
1.310,- incl. moms 1.198,-

1.498,- incl. moms



16

Støjsvag og brugervenlig batteridrevet græstrimmer, perfekt til 
støjsensitive områder | lave vibrations- og lydniveauer | trimmerhoved 
med halvautomatisk trådfremføring og dobbelte tråde | variabel 
hastighed | automatisk slukfunktion (strømsparefunktion) | 
motorbremse | brugstid pr. opladning ca. 42 min (normal) / ca. 18 
min (høj belastning) | hastighed ubelastet 5.800 - 7.000 /min |  
max skærekapacitet Ø310 mm | vægt uden batteri 5,1 kg

Leveres med beskyttelsesdæksel, trimmerhoved  
med nylon trimmertråd, sele og  
beskyttelsesbriller.

V: 69019114

Støjsvag og brugervenlig batteridrevet græstrimmer | lave vibrations- 
og lydniveauer | trimmerhoved med halvautomatisk trådfremføring 
og dobbelte tråde | variabel hastighed | automatisk slukfunktion 
(strømsparefunktion) | motorbremse | brugstid pr. opladning ca. 42 
min (normal) / ca. 18 min (høj belastning) | hastighed ubelastet 5.800 - 

7.000 /min | max skærekapacitet Ø310 mm | vægt uden batteri 5,1 kg 

Leveres med beskyttelsesdæksel, trimmerhoved  
med nylon trimmertråd, sele og  
beskyttelsesbriller.

V: 69019113

36V Græstrimmer CG36DA TOOL ONLY36V Græstrimmer CG36DA(L) TOOL ONLY

16

36V Hækkeklipper CH3656DA TOOL ONLY
Støjsvag og brugervenlig batteridrevet hækkeklipper, perfekt til 
støjsensitive områder | dobbeltsidet sværd med trippelslebne skær | 
brugstid pr. opladning ca. 62 min | klippehastighed 1.000 - 1.500 /min 
| sværdlængde / effektiv klippelængde 620 mm / 560 mm | vægt uden 

batteri 3,2 kg

Leveres med sværdbeskyttelse

V: 69019126

"Loop"-håndtag "Cykelstyr"

BY HiKOKI POWER TOOLS 

Støjsvag

Høj klippehastighed

Lang brugstid

KOMMER 2. kvartal 2019

1.198,-
1.498,- incl. moms

1.998,-
2.498,- incl. moms

2.098,-
2.623,- incl. moms
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Brugervenlig og let løvblæser | kulfri motor giver længere 
driftstid pr. opladning, længere levetid og kræver minimal 
vedligeholdelse af motor | hastighedsregulering i 4 trin +  
turboeffekt (4+1) | sikkert og komfortabelt greb med  
gummieret håndtag | fæste til bærerem | luftvolumen  
0-680 m³/t, 800 m³/t ("turbo mode") | blæsehastighed 45 
(53) m/sek. | vægt uden batteri 2,8 kg 

V: 69019146

36V Løvblæser RB36DA TOOL ONLY

36V Kædesav CS3630DA TOOL ONLY
Let og ergonomisk sav med gummibelagt håndtag for  
sikkert greb | mekanisk tilbagekastningsbremse og kædebremse | 
værktøjsfri kædejustering | automatisk, justerbar kædesmøring | 
integreret LED-lys og belyst olietank for nem aflæsning af olieniveau | 
kædehastighed ubelastet 8,3 m/sek. | tankvolumen (olie) 80 ml | 
sværdlængde 300 mm (12") | vægt uden batteri 3,6 kg

Leveres med kædedæksel og kædeolie

V: 69019136 

17

Skov og have
Lette og støjsvage 
Miljøvenlige 
Ingen udstødningsgas

BY HiKOKI POWER TOOLS 

KOMMER 2. kvartal 2019

2.398,-
2.998,- incl. moms

1.498,-
1.873,- incl. moms
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P18DSL (TO) 

18V Høvl 

1.898,- | 2.373,- incl. moms 
V: 68012052

CJ18DSL (TO) 

18V Stiksav 

1.398,- | 1.748,- incl. moms

V: 68011113 

+

+

Udvid din maskinpark!
18V maskiner kan bruge MULTI VOLT 36V 

batteri, da det automatisk skifter om til 18V.

DS18DBL2 (TO) 

18V Boreskruemaskine 

1.598,- | 1.998,- incl. moms

V: 68010358 

DS18DBSL(S) (TO) 

18V Boreskruemaskine 

1.098,- | 1.373,- incl. moms

V: 68010369

C18DBAL (TO) 

18V Rundsav 

1.498,- | 1.873,- incl. moms

V: 68010917

C18DBL (TO)

18V Rundsav 

1.498,- | 1.873,- incl. moms

V: 68010916

CV18DBL (TO) 

18V Multicutter 

1.898,- | 2.373,- incl. moms

V: 68014003

   

WR18DBDL2 (TO) 

18V Slagnøgle

1.698,- | 2.123,- incl. moms

V: 68010542

DV18DBL2 (TO) 

18V Slagboreskruemaskine

1.698,- | 2.123,- incl. moms

V: 68010736

DV18DBSL(S) (TO)

18V Slagboreskruemaskine

1.198,- | 1.498,- incl. moms

V: 68010742

WH18DBDL2 (TO) 

18V Slagskruemaskine 

1.698,- | 2.123,- incl. moms

V: 68010858

DN18DSL (TO) 

18V Vinkelboreskruemaskine 

1.698,- | 2.123,- incl. moms

V: 68010360

DH18DBL (TO) 

18V Kombihammer

2.198,- | 2.748,- incl. moms

V: 68010133

G18DBBVL (TO) 

18V Vinkelsliber

1.598,- | 1.998,- incl. moms

V: 68016018

G18DBBAL (TO)

18V Vinkelsliber

1.598,- | 1.998,- incl. moms

V: 68016020

Vejl. pris på medleveret tilbehør: 
1.273,- | 1.591,- incl. moms

18

+

+

+

++

++

+

+

+ +

++

Brug  
MULTI VOLT

batteri 
på 18V

maskine!

136 Nm

136 Nm

70 Nm

70 Nm

Skæredybde 66 mm Skæredybde 47 mm
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Udvid din maskinpark!
18V maskiner kan bruge MULTI VOLT 36V 

batteri, da det automatisk skifter om til 18V.

DH18DSL (TO)

18V Borehammer

1.298,- | 1.623,- incl. moms

V: 68010126   

CB18DBL (TO) 

18V Båndsav
1.798,- | 2.248,- incl. moms

V: 68011050

WF18DSL (TO) 

18V Skrueautomat
2.098,- | 2.623,- incl. moms

V: 68010623  

CR18DBL (TO) 

18V Bajonetsav
1.398,- | 1.748,- incl. moms

V: 68011016  

CN18DSL (TO)

18V Pladenipler

1.798,- | 2.248,- incl. moms

V: 68012070 

  

UR18DSDL (TO)

18V Radio
1.598,- | 1.998,- incl. moms

V: 68015006

UB18DEL (TO)  

18V Lygte

248,- | 310,- incl. moms

V: 68010409

CL18DSL (TO) 

18V Gevindstangklipper
5.198,- | 6.498,- incl. moms

V: 68012007  
UB18DGL (TO)

18V Arbejdslampe

578,- | 723,- incl. moms

V: 68010411

CE18DSL (TO)

18V Pladesaks
1.798,- | 2.248,- incl. moms

V: 68012075

UR18DSAL (TO)

18V Radio
898,- | 1.123,- incl. moms

V: 68015005   

NT1850DBSL (TO)

18V Stiftepistol

2.498,- | 3.123,- incl. moms

V: 58010701

NT1865DBSL (TO)

18V Dykkerpistol

2.498,- | 3.123,- incl. moms

V: 58010703

R18DSL (TO)

18V Ministøvsuger
348,- | 435,- incl. moms

V: 68018993

UB18DJL (TO)

18V Arbejdslygte
248,- | 310,- incl. moms

V: 68010412

NR1890DBCL 340 (TO)

18V Sømpistol
3.198,- | 3.998,- incl. moms

V: 58010722

NR1890DBRL 210 (TO)

18V Sømpistol
3.198,- | 3.998,- incl. moms

V: 58010720
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Samme vægt som 5,0 Ah
MULTI VOLT BSL36A18 vejer det samme som  

BSL1850, så maskinen bliver ikke tungere.



20

Hikoki Power Tools Denmark A/S
Lillebæltsvej 11, DK-6715 Esbjerg N

Tel:   +45 75 14 32 00 

E-mail:  ordre@hikoki-powertools.dk 

Hikoki-powertools.dk

Priserne gælder fra 1.3.19 - 11.8.19.
Vi tager forbehold for trykfejl, pris-/ afgifts- og specifikationsændringer. Vi tager forbehold for udsolgte varer. 
Priserne er vejledende kampagnepriser.


