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ET36A ADAPTER Med vår nya adapter blir 36 Volt-maskinen en 
hybrid, där du väljer själv om du ska köra på batteri eller sladd.

Världsnyhet! Sladdlösa 
maskiner med sladd!



När du vill att  
kvalitén är  
skillnaden!
Säg hej då till sladden

MULTI VOLT är en helt ny batteriteknik som gör 
sladdlösa maskiner lika starka som de nätdrivna – nu 
lanserar vi ännu fler maskiner och ett nytt batteri.

Dubbel styrka, samma storlek

MULTI VOLT bygger på 36V-batterier med samma 
storlek och vikt som vanliga 18V-batterier. De är 
kompatibla med HiKOKI 18V och 36V-maskiner och 
växlar automatiskt mellan två volt-nivåer, 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 – på en 

3 års garanti utan krav 
på registrering
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. Det är inga krav på registrering, och 
eventuella fel och brister repareras kostnadsfritt 
– förutsatt att felet inte beror på slitage eller 
felaktig användning.

10 starka skäl för
36V och MULTI VOLT
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Kompabilitet – MULTI VOLT-batteriet passar 
verktyg med både 18V och 36V 

Kraft – nätdriven styrka med sladdlös frihet

Komfort – du känner skillnaden direkt

Säkerhet – ingen sladd som är i vägen

Marknadens billigaste batteri – hållbarhet  
ger lönsamhet

El-adapter – adapter för eldrift, passar alla  
36V verktyg i plattformen

Lösningsorienterat – ett verktyg som ersätter två

Ergonomin – 36V verktyg har lika låg vikt och 
storlek som verktyg på 18V

10 dagar Nöjdkundgaranti

Garanti – tre års garanti på både verktyg  
och batteri

3VERKTYGS
GARANTI

ÅRS

Befintliga 
18V-produkter

18–14,4V  
UC18YFSL/YSL3 

laddare

MULTI VOLT 
36V-produkter

36–14,4V 
UC36YFL
laddare

BSL36A18 - 36V/18V

som gör din vardag enklare, 
effektivare och mer lönsam!
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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.

36VVerktyg

18V
Verktyg

36V + 18V



NYHET

Världsnyhet! Sladdlösa 
maskiner med sladd!
Nu gör vi jobbet enklare och mer flexibelt genom att 
lansera en nätadapter för sladdlösa 36V maskiner. 
Med batteriplattformen MULTI VOLT gjorde HiKOKI i 
ett slag sladdlösa maskiner lika starka som 
nätdrivna. Nu kommer nästa världsnyhet – en 
hybridadapter. Den ger de sladdlösa 36V 
maskinerna en ultimat mångsidighet och säkerhet. 
Du behöver inte längre både ett batteridrivet och 

nätdrivet verktyg, med hybridadaptern kan du köra 
på nätdrift när det passar och på batteri alla andra 
gånger. Det ger en oslagbar flexibilitet som verkligen 
kommer att underlätta ditt arbete. Det självklara 
målet för HiKOKI är att bli världsledande på 
innovationer som gör användarens jobb enklare, 
effektivare och mer lönsamt!

36V Adapter ET36A
Adaptern fungerar i alla 36V verktyg, eftersom den kopplas  
in i maskinens batteriuttag | Vikten är endast 0,8 kg och sladden  
justerbar i 900 | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W |  
Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Art nr: 68020454

Lev. prel. från juni 2019

4

Rek. pris   2.295,- ex. moms



36V Kap- och gersåg 255 mm C3610DRA

Produkter och specifikationer kan förändras utan föregående avisering.

NYHETER

Fler 36 volt-maskiner och ett starkare batteri gör att  
fler kan dra nytta av fördelarna med MULTI VOLT

Stor kapacitet | Bäst i klassen på antal kapningar/laddning (BSL36B18) | 
Högst kaphastighet i klassen | Kan tiltas 48° vä/hö | Fasta gejdrar gör att 
sågen kan placeras nära vägg | Lättåtkomliga reglage för enkel justering 
av tilt och sågvinkel | Laser och LED-ljus

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare, sågklinga (24T) och nyckel

Art nr: 68011500

Variant

36V C3610DRA ENDAST VERKTYG
Levereras utan batterier och laddare 

Art nr: 68011501

Marknadens flexiblaste maskin

Snabbast i klassen

Flest kap/laddning

Enkel att jobba med

Innovationen
fortsätter!

Max kapacitet (H X B) Med / utan djupstopp 

Tvärsnitt 00 89 x 292 mm / 70 x 318 mm

Gerning Vä/Hö 450 89 x 204 mm / 70 x 222 mm

Snedkap Vä 450 45 x 292 mm / 41 x 318 mm

Snedkap Hö 450 25 x 292 mm / 19 x 318 mm

Gerning Vä/Hö 450 + 
Snedkap Vä 450 45 x 204 mm / 41 x 222 mm

Gerning Vä/Hö 450 + 
Snedkap Hö 450 25 x 204 mm / 19 x 222 mm

Lev. prel. från april 2019
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Rek. pris   5.995,- ex. moms

Rek. pris   8.995,- ex. moms



36V Kombihammare DH36DMA

36V Vinkelslip 230 mm G3623DA36V Cirkelsåg 125 mm C3605DA

Lättast i klassen

Hög säkerhetSnabb och stark

Bluetooth

Variant 

36V C3605DA ENDAST VERKTYG 
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC4),  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010922

Variant

36V G3623DA ENDAST VERKTYG
Levereras i förvaringsväska,  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68016025

Variant

36V DH36DMA ENDAST VERKTYG
Levereras i förvaringsväska,  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68010110

Stor kapacitet! | 40 mm i betong, 105 mm kärnborr | Lättillgänglig omkopplare för byte 
mellan borrning med slag samt bara slag | Låg vibration (11,8 m/s²) | Mejsel som kan 
roteras i 12 olika vinklar | SDS-max fäste ger enkelt verktygsbyte | Hastighetsreglering i 
4 steg | RFC motverkar vridning i arm om borren kör fast | Antivibrationshandtag

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska 

Art nr: 68010105

Stor kapacitet

Lätt och kompakt

Superstark

Stor kapacitet | Samma avverkningshastighet som sladdmodellerna | 
Styrka gör att du kan belasta mer | HMS | Kompakt och lätt, bara  
2,7 kg | Bra balanserad och mycket lättmanövrerad | Bluetooth för 
koppling till dammsugare | Automatisk hastighetsreglering i förhållande 
till arbetsbelastning | 2 hastigheter, power mode/silent mode reducerar 
ljud- och vibrationsnivå

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftkyld snabbladdare, parallellanslag, nyckel och stapelbar 
förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68010923

Lättast i klassen 4,9 kg | Säkerhetsfunktion som skyddar mot kickback 
och överbelastning | Mjukstart och återstartsskydd | Avtagbart 
dammfilter | Vibrationsdämpat sidohandtag

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska 

Art nr: 68016026

Bild visar  
annan modell

Lev. prel. från april 2019Lev. prel. från juli 2019
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Rek. pris   7.995,- ex. moms

Rek. pris   5.295,- ex. moms

Rek. pris   5.595,- ex. moms

Rek. pris   2.995,- ex. moms

Rek. pris   6.995,- ex. moms

Rek. pris   3.795,- ex. moms
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En stark maskin som är otymplig att 
jobba med är inte en bra maskin.

NYHETER

Vi satsar på kraft  
och ergonomi.  



36V Tigersåg CR36DA

Variant

36V CR36DA ENDAST VERKTYG 
Levereras utan batterier och laddare 

Art nr: 68011017

Hög kapacitet! | Klassledande avverkningshastighet | Pendelfunktion |  
4 hastigheter | HMS! Låga vibrationsnivåer med UVP | Starkt LED-ljus | Stor och praktisk 
upphängningskrok | Enkelt bladbyte | Enkel justering av fot

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

Art nr: 68011018

Enastående avverkningshastighet

Mycket ergonomisk

Bluetooth koppling till andra maskiner

Lång slang

Hög kapacitet | Samma styrka som elektrisk | Max sugkraft 20,1 kPa | 
Max luftström 3,5 m3/min | 3 effektlägen | Enkel filterrengöring  
med ett knapptryck | Kapacitet behållare 8l, 6l vätska | Dammsugarklass 
L | Kan användas med endast 1 batteri

ENDAST VERKTYG 
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 68018996

Hög kapacitet | Samma styrka som elektrisk | Max sugkraft 20,1 kPa | 
Max luftström 3,5 m3/min  | Bluetooth med automatisk start funktion | 
Parad med annan maskin startar dammsugaren när maskinen startar | 
Stängs av automatisk | Efter 2 timmar stänger dammsugarn av sig själv 
och sparar ström | Kapacitet behållare 8l | Dammsugarklass L |  
Kan köras på 1 batteri

ENDAST VERKTYG 
Levereras utan batterier och laddare

36V Dammsugare (torr) RP3608DB36V Dammsugare (våt/torr) RP3608DA

Lev. prel. från april 2019

Lev. prel. från juli 2019 Lev. prel. från juli 2019
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Rek. pris   5.795,- ex. moms

Rek. pris   2.995,- ex. moms

Rek. pris   4.695,- ex. moms
Rek. pris   5.195,- ex. moms



NYHETER

Turboeffekt

Låg vikt

Lång livslängd

Användarvänlig

Låg vikt

Användarvänligt och lätt blåsaggregat | Borstlös motor ger längre 
driftstid per ladding, längre livstid och minimalt underhåll | 4 hastigheter 
+ turboeffekt | Säkert och komfortabelt grep med gummerat handtag | 
Fäste för bärrem | Luftvolym 0–680 m³/timme, 800 m³/timme med turbo | 
Blåsstyrka 45 (53) m/sek | Vikt utan batteri 2,8 kg

ENDAST VERKTYG 
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019146

Lätt och ergonomisk såg med gummerat handtag för säkert grepp | 
Mekanisk kastskydd och kedjebroms | Enkel justering av kedja | Automatisk, 
justerbar kedjesmörjning | Integrerat LED-ljus och belyst oljetank för enkel 
avläsning av oljenivå | Kedjehastighet obelastad 8,3 m/sek | Tankvolym 
(olje) 80 ml | Svärdslängd 300 mm | Vikt utan batteri 3,6 kg

ENDAST VERKTYG 
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019136

36V Blåsaggregat RB36DA 36V Kedjesåg CS3630DA

Lätta och tysta trädgårdsredskap 

Hög kraft och  
låg vikt – ett  
perfekt redskap.

Lev. prel. från april 2019 Lev. prel. från april 2019
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Rek. pris   3.295,- ex. moms Rek. pris   2.295,- ex. moms



36V Häcksax CH3656DA

Lång batteritid

Tystgående

Låg vibration

Tystgående och användarvänlig | Låg vibration | Trimmerhuvud med 
halvautomatisk trådmating och dubbla tråder | Variabel hastighet | 
Automatisk avstängningsfunktion (strömsparande) | Motorbroms |  
Körtid per ladding ca 42 min (normal) / ca 18 min (hög belastning) | 
Hastighet obelastad 5.800–7.000 /min | Max klippkapacitet  
Ø310 mm | Vikt utan batteri 5,1 kg 

ENDAST VERKTYG 
Levererass med trimmerhuvud Tap'N'Go, sele,  
skyddsgalsögon men utan batteri och laddare

Art nr: 69019113

36V Grästrimmer CG36DA(L) 36V Grästrimmer CG36DA

Tyst och användarvänlig

Bygelhandtag

Tyst och användarvänlig

Lång batteritid

Tyst och användarvänlig häcksax | Låg vibration | Hastighetsreglering i 4 steg | 
Motorbroms | Körtid per ladding ca 62 min (High Mode) | Klipphastighet 
1.000–1.500/min | Effektiv klipplängd 560 mm | Vikt utan batteri 3,2 kg

ENDAST VERKTYG 
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019126

Tystgående och användarvänlig | Låg vibration | Trimmerhuvud med 
halvautomatisk trådmating och dubbla trådar | Variabel hastighet | 
Automatisk avstängningsfunktion (strömsparande) | Motorbroms |  
Körtid per laddning ca 42 min (normal) / ca 18 min (hog belastning) | 
Hastighet obelastad 5.800–7.000 /min | Max klippkapacitet  
Ø310 mm | Vikt utan batteri 4,9 kg

ENDAST VERKTYG 
Levererass med trimmerhuvud Tap'N'Go, sele,  
skyddsgalsögon men utan batteri och laddare

Art nr: 69019114

Lev. prel. från april 2019

Lev. prel. från april 2019 Lev. prel. från april 2019
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Rek. pris   2.295,- ex. moms

Rek. pris   2.795,- ex. moms Rek. pris   2.795,- ex. moms



Verktygen levereras i 
stapelbara förvaringsväskor
(Tigersåg CR36DA levereras  
i kartong)

4 st väskor

3 st batterier

Verktygspaket
18V Borrskruvdragare DS18DBL2, 36V Slagskruvdragare WH36DB, 
36V Cirkelsåg C3606DA, 36V Tigersåg CR36DA,  
18V Multiverktyg CV18DBL, 36V batteri BSL36A18 x 3

Paketet innehåller 5 verktyg + 3 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V)  
och 4 st förvaringsväskor (tigersåg CR36DA levereras i kartong)

Art nr: 68000549

KAMPANJVAROR

Välutrustad med våra 
prisvärda maskinpaket.

NYHET

11

Rek. pris  

12.250,- 
ex. moms

Lev. prel. från april 2019



Verktygen levereras i 
stapelbara förvaringsväskor

2 st batterier

Snickarpaket
18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 
36V Cirkelsåg C3606DA, 36V batteri BSL36A18 x 2

Paketet innehåller 3 verktyg + 2 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V)  
och 3 st förvaringsväskor

Art nr: 68000547

Industripaket
18V Borrskruvdragare DS18DBL2, 18V Mutterdragare WR18DBDL2,  
36V Vinkelslip G3613DA, 36V batteri BSL36A18 x 2

Paketet innehåller 3 verktyg + 2 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V)  
och 3 st förvaringsväskor

Art nr: 68000548

3 st väskor

Verktygen levereras i 
stapelbara förvaringsväskor

2 st batterier

3 st väskor

Verktygen levereras i 
stapelbar förvaringsväska

2 st batterier

1 st väska

Combopaket - KC18DBDL
18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 
18V batteri BSL1850 x 2

Paketet innehåller 2 verktyg + 2 st 5,0Ah batterier (18V)  
och 1 st förvaringsväska

Art nr: 68000540

NYHET

NYHET
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Rek. pris  

3.990,- 
ex. moms

Rek. pris  

6.990,- 
ex. moms

Rek. pris  

6.990,- 
ex. moms

Lev. prel. från april 2019

Lev. prel. från april 2019



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 förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68010919

Variant

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

Art nr: 68010918

Kolborstfri motor

Spånblås

Överbelastningsskydd

Sågdjup på hela 66 mm

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

Mer kraft. 
Samma 
ergonomi.

13

Rek. pris   5.295,- ex. moms

Rek. pris   2.695,- ex. moms



Lätt och kompakt

Kolborstfri motor

RFC-funktion

Vibrationsdämpande  
sidohandtag

”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 
förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68010137

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 förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68016024

36V Vinkelslip 125 mm G3613DA 36V Kombihammare DH36DPA

Variant 

36V DH36DPA ENDAST VERKTYG  
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC4),  
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010136

Variant

36V G3613DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3),  
men utan batterier och laddare 

Art nr: 68016023 

Tillbehör 

DAMMUTSUG TILL DH36DPA
Effektivt med HEPA filter och 
snabbfäste för enkel montering

Art nr: 66402933

14

Rek. pris   6.395,- ex. moms

Rek. pris   3.995,- ex. moms

Rek. pris   4.795,- ex. moms

Rek. pris   2.495,- ex. moms

Rek. pris   1.495,- ex. moms



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  

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), 
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar 
förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010365

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 
förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010740 

36V Slagborrmaskin DV36DA36V Borrskruvdragare DS36DA

Variant

36V DS36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2),  
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010363

Variant

36V DV36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2),  
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010738
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Rek. pris   3.995,- ex. moms
Rek. pris   4.495,- ex. moms

Rek. pris   2.195,- ex. moms Rek. pris   2.495,- ex. moms



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

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

Art nr: 68010544 

36V Mutterdragare 1/2" WR36DB  

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 förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010546

36V Mutterdragare 3/4" WR36DA 

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 förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010861 

Verktygsfäste 
1/2” fyrkant

Verktygsfäste 
3/4” fyrkant

Klassens högsta åtdragningsmoment, 1 100 NmKlassens högsta åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm

Variant

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

Art nr: 68010543

Variant

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

Art nr: 68010545

Variant

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

Art nr: 68010859
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Rek. pris   5.395,- ex. moms

Rek. pris   2.995,- ex. moms

Rek. pris   5.495,- ex. moms

Rek. pris   2.995,- ex. moms

Rek. pris   4.595,- ex. moms

Rek. pris   2.595,- ex. moms



Håll ordning  
på grejerna.
Stapelbara förvaringsväskor  
gör transporten enkel.
De flesta av våra verktyg levereras i en mycket praktisk 
stapelbar väska (HSC). Det gör transporten till en barnlek  
och dina maskiner utsätts för betydligt mindre slitage. 
Dessutom är det skönt att alltid ha allt på rätt ställe,  
utan strul.

HSC1
Art nr: 60120787

HSC2
Art nr: 60120788

HSC3
Art nr: 60120789

HSC4
Art nr: 60120790

INSATSBOX
Art nr: 66402542

TRANSPORTÖR TILL HSC
Art nr: 66402543

HSC1 MED INSATSBOXAR
Art nr: 66402538

VAGN TILL HSC
Art nr: 60120786

Smart och 
enkel 

transport!

Komplettera

med smarta tillbehör!
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Rek. pris 1.290,- ex. moms

Rek. pris 240,- ex. moms

Rek. pris 279,- ex. moms

Rek. pris 349,- ex. moms

Rek. pris 449,- ex. moms

Rek. pris 409,- ex. momsRek. pris 529,- ex. momsRek. pris 49,- ex. moms



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. 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.

Effekt på hela

1440W

BATTERIINDIKATOR

NYHET

MULTI VOLT för  
kunder med extra  
krav på kraft.
Batteriet för de riktigt tunga jobben.

Not. MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passar inte följande modeller: nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip 
G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktyg CV18DBL, cirkelsåg C18DBL/-DBAL, kombihammare 

DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL | MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passar samtliga 18V modeller. 
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Batteri BSL36A18 Batteri BSL36B18
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah)  

MULTI VOLT-batteri i kombination med 
våra 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 1500 laddcykler. 

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

MULTI VOLT-batteri i kombination med 
våra 36V-verktyg ger en fantastisk effekt 
på över 1440W och är en verklig utmanare 
till nätdrivna verktyg. 

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan 
två voltklasser, 36V (4,0 Ah) och  
18V (8,0 Ah), beroende på vilken maskin som 
används.  
Lång livslängd: ca 1500 laddcykler. 

 

Art nr: 60020906

Batteri/laddpaket  
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3
2 st MULTI VOLT-batterier och snabbladdare.  

MULTI VOLT-batteri i kombination med 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 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

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

Fulladdad på 32 min

Effekt 1080W

Fulladdad på 32 min

Effekt 1080W

KAMPANJVARA

Fulladdad på 52 min

Effekt 1440W

NYHET

Art nr: 60020905

Batteripaket BSL36A18
2 st MULTI VOLT-batterier.  

MULTI VOLT-batteri i kombination med 
våra 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 1500 laddcykler. 

Kompatibel med alla 
18V Li-ion slide-produkter

Med batteriindikator

Samma storlek som 18V 5,0Ah

Art nr: 68020907
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Rek. pris  1.995,- ex. moms

Rek. pris  995,- ex. moms Rek. pris  1.195,- ex. moms Rek. pris  1.795,- ex. moms



 Levereras med stapelbar förvaringsväska

18V ENDAST VERKTYG

NR1890DBRL
18V Spikverktyg
För 90 mm spik

Art nr: 58010720

NT1865DBSL
18V Dyckertverktyg
För spiklängd 25-65 mm

Art nr: 58010703

NT1850DBSL
18V Minidyckertverktyg 
För spiklängd 16-50 mm

Art nr: 58010701

NR1890DBCL
18V Spikverktyg
För 90 mm spik

Art nr: 58010722

DH18DSL
18V Borrhammare 
SDS-plus

Art nr: 68010126

DH18DBL
18V Kombihammare
SDS-plus

Art nr: 68010133

DS18DBL2
18V Borrskruvdragare 
Max moment 136Nm

Art nr: 68010358

DN18DSL
18V Vinkelborrmaskin
Kompakt - låg bygghöjd
 Art nr: 68010360

DS18DBSL(S)
18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm

Art nr: 68010369

WR18DBDL2
18V Mutterdragare 
Max moment 305 Nm

Art nr: 68010542

WF18DSL
18V Skruvautomat 
Kapacitet 25-41 mm

Art nr: 68010623

DV18DBL2
18V Slagborrmaskin 
Max moment 136 Nm

Art nr: 68010736

DV18DBSL(S)
18V Slagborrmaskin
Max moment 70 Nm

Art nr: 68010742

WH18DBDL2
18V Slagskruvdragare 
"Tripple-hammer"

Art nr: 68010858

C18DBL
18V Cirkelsåg 
125 mm klinga

Art nr: 68010916

C18DBAL
18V Cirkelsåg 
165 mm klinga

Art nr: 68010917

NYHET

NYHET

Rek. pris   3.950,-
ex. moms

Rek. pris   3.950,-
ex. moms

Rek. pris   4.990,-
ex. moms

Rek. pris   4.990,-
ex. moms

Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.190,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.790,-
ex. moms

Rek. pris   1.790,-
ex. moms
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P18DSL
18V Hyvel
Skärbredd 82 mm

Art nr: 68012052

CE18DSL
18V Plåtsax
Kapacitet stål 1,6 mm

Art nr: 68012075

G18DBBVL
18V Vinkelslip 
125 mm skiva

Art nr: 68016018

CB18DBL
18V Bandsåg
Kapacitet Ø83/80x80mm

Art nr: 68011050

CR18DBL
18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm

Art nr: 68011016

CJ18DSL
18V Sticksåg 
Kapacitet trä 135 mm

Art nr: 68011113

CN18DSL
18V Nibbler
Kapacitet stål 1,6 mm

Art nr: 68012070

CV18DBL
18V Multiverktyg
Med tillbehörsset

Art nr: 68014003

G18DBBAL
18V Vinkelslip
125 mm skiva

Art nr: 68016020

18V ENDAST VERKTYG

Frihet och flexibilitet med marknadens  
smartaste batteriplattform.

Att köpa produkter med kvalitet kostar inget extra  
– det är bristande kvalité som blir kostsamt.

• Ett av marknadens bästa gällande kvalité och  
hållbarhet – minst 1500 laddcykler 

•  Kvalitetssäkrad driftstid ger minimala driftstopp  
och ökad produktivitet

• Lång och problemfri livslängd  
– vilket ger ökad lönsamhet

• Kompatibelt med både 18V och 36V verktyg

• Tre års garantitid 

• Mycket låg totalkostnad över livslängden Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.790,-
ex. moms

Rek. pris   2.190,-
ex. moms

Rek. pris   2.190,-
ex. moms

Rek. pris   2.190,-
ex. moms

Rek. pris   1.990,-
ex. moms

Rek. pris   1.790,-
ex. moms
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Köper du ett MULTI VOLT batteri får du marknadens  
billigaste - i förhållande till hållbarheten!



Cirkelsåg 1.300W C6BU3 Cirkelsåg 1.300W C6BU3 + 3 sågklingor

SÄSONGSVAROR

Stark cirkelsåg på 1.300W  | Klingdiameter 165 mm |  
Sågdjup vid 90˚ på 54 mm och vid 45˚ på 40 mm 

Levereras med 165 mm sågklinga, parallellanhåll,  
nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68102228

Stark cirkelsåg på 1.300W  | Klingdiameter 165 mm |  
Sågdjup vid 90˚ på 54 mm och vid 45˚ på 40 mm 

Levereras med 3 st 165 mm sågklingor,  
parallellanhåll och nyckel

Art nr: 68000523

Våra klassiker är 
fortfarande populära.

Marknadens mest 
sålda cirkelsågar!

Kap- och gersåg 1.050W C8FSE + 3 sågklingor

Praktiskt i dåligt väder som i stekande sol | Tillverkad i väderbeständig 
PVC | Mycket enkel montering | Storlek 3x3 m | Tak och två väggar ingår

Levereras i transportväska.

Art nr: 60120776

Sågbord 015 för gersågar Arbetstält 3x3 m inkl två väggar
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Transportabel kap-/gersåg på 1.050W | 216 mm klinga | Låg vikt 
och hög sågkapacitet | Utrustad med mjukstart och motorbroms 
| Extra stöd vid listsågning

Levereras med 3 st 216 mm sågklingor, dammpåse, 
skruvstycke och nyckel

Art nr: 68100913 (+60350094)

Sågbord med kapacitet för 150 kg som passar de flesta kap- och 
gersågar | Längd min/max 1330–2900 mm | Höjd 890 mm | Vikt 21,5 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål

Art nr: 83010050

Hög sågkapacitet

Låg vikt

Paket med 3 sågklingor

Rek. pris  2.395,- ex. moms Rek. pris  2.090,- ex. moms

Rek. pris  

990,- 
ex. moms

Rek. pris  

5.495,- 
ex. moms

Rek. pris  

2.990,- 
ex. moms



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.  

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 
maskin kropp i aluminium. Ger 
verktyget bättre hållbarhet och 
motorenheten får längre livslängd.

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 
för hållande 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.

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.

International Protection
Den internationella standarden  
– International Protection har ut veck  lats 
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.

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. 

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

23



Bilder butiksmaterial

Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78  Sollentuna

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

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier

Hitta produkterna hos din HiKOKI-återförsäljare:


