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Oppdag vår nyeste 
teknologi.

3 års garanti på elverktøy, 
batterier og ladere

Smarte kombinasjoner av 
verktøy og batteri/ladere

Fokus magasin
Nr 1 - 2018

BY HiKOKI POWER TOOLS 

Gjør de tøffeste  
jobbene lettere.
Kraften til ledning – friheten med batteri.

3VERKTØY
GARANTI

ÅRSMULTI VOLT kan brukes i både 18V- og 36V verktøy. 
Med MULTI VOLT batterier i MULTI VOLT maskiner får du 
en effekt på 1.080 watt. Det er dobbelt av dagens 18 volt 
uten at batteriet blir større eller veier mer.
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Samme batteri
til 36V og 18V

18V
verktøy

36V
verktøy

 Med MULTI VOLT jobber du effektivt uten ledning
- både med 18V og 36V vektøy
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3VERKTØY
GARANTI

ÅRS

3 års garanti uten krav til registrering

I HiKOKIs verktøyprogram forekommer ingen 
kompromisser! Samtlige maskiner er konstruert for 
å tåle tøff belastning i et profesjonelt miljø. HiKOKI 
gir tre års garanti på alt av el-verktøy, batterier 
og ladere. Det er ingen krav til registrering og 
eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt 
- forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal 
slitasje eller skyldes feilaktig bruk.

MULTI VOLT 
– neste generasjons 
batteriplattform

Tør du gå glipp av...

=

MULTI VOLT batteriet er kompatibelt  
med nåværende 18V maskiner og tilpasser 
automatisk mellom to Volt-nivåer; 36V (2,5Ah) 
eller 18V (5,0Ah).

Med MULTI VOLT jobber du:  
•  Raskere   
• Lenger  
• Mer effektivt

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

Siden 1948 har vi designet 
og utviklet produkter basert 
på banebrytende japansk 
teknologi. I løpet av årene 
har kunnskap, ferdigheter 
og erfaring dannet et sterkt 
fundament som vi vil bygge 
videre på i utvikling av 
HiKOKI.

MULTI VOLT 36V 
Kompatibel med 18V

36 - 14,4V UC36XX ladereEksisterende 18V produkter

MULTI VOLT 36V produkter 18 - 14,4V UC18XX ladere

HiKOKI satser tungt på å gi proffbrukeren
mer frihet på byggeplass – og en trådløs
hverdag. Dette skal vi gjøre gjennom å
endre vår batteriplattform til MULTI
VOLT 36V batterier. Disse har samme
størrelse og vekt som dagens 18V batterier 
og er fullt kompatible med både 18 volt 
og 36 volt maskiner. Dette innebærer 
at proffbrukeren ikke lenger behøver å 
benytte verktøy med ledning – selv på 
arbeidsoppgaver som krever mye kraft.
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BY HiKOKI POWER TOOLS 

Gjør de tøffeste
jobbene lettere.

FRA HITACHI TIL HiKOKI.
I 70 år har våre japanske ingeniører utnyttet teknologisk kunnskap, 
ferdigheter og erfaringer til å hele tiden forbedre og videreutvikle 
våre verktøy. Nå er vi HiKOKI – mer innovative enn noen gang

MULTI VOLT

LEDNINGSFRI TIL ALLE JOBBER
Nå kan du trygt droppe ledningsverktøy. 
MULTI VOLT takler de tøffeste jobbene 
og kan brukes til alle arbeidsoppgaver.

KOMPATIBEL MED 18V
Har du Hitachi 18V-verktøy fra før? 

Ikke noe problem. MULTI VOLT 
passer til 18V også. Bytter 

automatisk spenning. 

3 ÅRS GARANTI
På alt av el-verktøy, batterier og  

ladere – UTEN krav tilregistrering.

SAMME STØRRELSE – MER KRAFT 
Nå får du 36V i samme kompakte størrelse 
som 18V-batteriet, med samme lave vekt. 
Det gir deg ledningsfri kraft og behagelig 
ergonomi gjennom hele arbeidsdagen.

Årets  
batterinyhet!

MULTI VOLT 
36V
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Teknologi i fokus 
siden 1948

I 70 år har HiKOKIs interne designere og 
ingeniører utviklet teknologiske innovasjoner. 
Hver dag beriker de med sin kunnskap og  
ser etter nye måter å forbedre verktøyene på. 
Høykvalitetsverktøy som gjør arbeidet ditt  
så komfortabelt som mulig. På denne måten  
vil du alltid oppnå maksimal ytelse og  
best mulig resultat.

Li-ion batteri
HiKOKIs batterier har en unik inne- 
bygget batterikretskontroll som 
beskytter batteriene mot utlading, 
overlading og overbelastning. Dette 
systemet sikrer lang levetid og bære-
kraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ 
– uten tungmetaller. De veier mindre, 
lever lenger og tåler langtidslagring. 

Active Control System 
ACS regulerer motorens omdreinings-
hastighet, effekt, slaghastighet og/
eller tiltrekningsmoment gjennom 
automatisk analyse av motstand og 
belastning slik at verktøyet arbeider 
optimalt i henhold til oppgaven som 
skal utføres. 

MULTI VOLT
Ett batteri, to Volt-klasser - den nye  
og innovative MULTI VOLT batteri-
platformen. 36V Li-ion batterier er 
kompatible med Hitachi 18V batteri- 
verktøy. Intelligent teknologi gjør 
dette mulig. Avhengig av verktøy som 
brukes, vil Volt-klassen automatisk 
koble til 18V eller 36V.

Internasjonal standard - International 
Protection (IP) utviklet av International 
Electrotechnical Commission (IEC). 
Dette er et system for å angi inn- 
kapslingsgraden til elektrisk utstyr,  
det vil si utstyrets beskyttelse mot 
inntrenging av faste gjenstander  
og vann.

Triple hammer
Maskinen er utstyrt med en ny ”Triple 
hammer” funksjon med 3 slag pr 
rotasjon i stedet for konvensjonelle 
2 slag. Dette gjør at maskinen går 
meget raskt og smidig, med lave 
vibrasjonsnivåer. 

Low vibration handle
Ergonomisk gummibelagt håndtak 
med vibrasjonsreduksjon.  
Dette gjør at du kan jobbe lengre  
med lavere risiko for skader.

HiKOKI TEKNOLOGI – ET SKRITT FORAN 

Brushless motor
Den børsteløse motorens kompakte 
design gir  reduksjon av vekt og 
størrelse på selve maskinen - verktøyet 
blir dermed enklere å håndtere. Selv 
under kraftig bruk vil den børsteløse 
motoren gi betydelig økt levetid 
for maskinen, uten problemer som 
forbrenning av armatur eller slitasje av 
rotor og kommutator. I tillegg slipper 
man regelmessig utskifting  
av karbonbørster.

 
User Vibration Protection
UVP er en patentert vibrasjonsdem-
pende mekanisme i verktøyet som 
gir deg lengre arbeidsintervaller pr. 
arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgiv-
ning, uten å gå på kompromiss mot 
ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!

  
Aluminium Housing Body
Intern dobbelisolert konstruksjon  
med en meget solid formstøpt alumi-
nium maksinkropp. Gir forbedring av 
holdbarhet på maskinen og gir lengre 
levetid for motorenheten. 

Reactive Force Control
Smart system som stanser motor  
ved fare for overbelasning og hindrer  
maskinen å rotere rundt egen akse.
Dette beskytter brukereren mot vrid-
ning i arm ved utilsiktet stans.
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Variant
36V C3606DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC4), 
men uten batterier og lader.
V: 68010918 N: 54071235

+
+

Børsteløs motor

Effektiv blåsefunksjon

Overbelastningsbeskyttelse

Batteriindikator

36V Sirkelsag 165 mm C3606DA
Meget høy sagekapasitet (skjæredybde på hele 66 mm – tilsvarende 
sager med bladdiameter på 190 mm) | Mykstart | børsteløs motor | 
sagbladiameter 165 mm | hulldiameter 20 mm | maks skjæredybde 66 mm 
| hastighet ubelastet 4.300 /min (2.000 /min i silent mode) | vekt 3,3 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt 
hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og 
stablekasse (HSC4)

V: 68010919 N: 54071254
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Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm  | Ergonomisk 
grep | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med 
låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 mm | hastighet 
ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,4 kg   

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og  
stablekasse (HSC2)

V: 68010365 N: 54011561

Variant
36V DS36DA TOOL ONLY
Leveres med stablekasse (HSC2),  
men uten batterier og lader

V: 68010363 N: 54011512
 
 

Variant
36V DV36DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),  
men uten batterier og lader

V: 68010738  N: 54071163

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm  | Kan også brukes til 
boring i mur og tegl (20 mm) | Ergonomisk grep | LED-belysning | 
13 mm Röhm metallchuck med låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 

mm | hastighet ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,4 kg  

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt 
hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

V: 68010740 N: 68010740 

36V Slagbormaskin DV36DA36V Borskrutrekker DS36DA
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Høyest moment i sin klasse, 1.100 NmHøyest moment i sin klasse, 1.050 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1.650 Nm Kraftig løsningsmoment, 1800 Nm

+ +
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Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.050Nm! |  
Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) 
| 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 1/2” firkant | kapasitet standardbolt M12 - 
M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtall ubelastet 0 - 2.800 /min | 
4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.050 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010544 N: 54071133 

36V Muttertrekker 1/2” WR36DB  

Variant

36V WR36DB TOOL ONLY  
Leveres med stablekasse (HSC2),  
men uten batterier og lader

V: 68010543 N: 54011595

Variant
36V WR36DA TOOL ONLY   
Leveres med stablekasse (HSC2),  
men uten batterier og lader

V: 68010545 N: 54071144

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.100Nm! |  
Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) 
| 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 3/4” firkant | kapasitet standardbolt M12 - 
M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtall ubelastet 0 - 2.900 /min | 
4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.100 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010546 N: 54071152

36V Muttertrekker 3/4” WR36DA 

36V Slagskrutrekker WH36DB  
Kraftig børsteløs motor på 210 Nm med HiKOKI  
slagmekanisme “Triple Hammer”  | 4 innstillingstrinn 
| LED-lys og batteriindikator | vann- og støvresistent 
konstruksjon IP56 | hastighet ubelastet 0 - 2.900 /min | 
maks moment 210 Nm | vekt inkl. batteri 1,6 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010861 N: 54071220

Variant
36V WH36DB TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),  
men uten batterier og lader

V: 68010859 N: 54071201

Verktøyfeste  
1/2” firkant

Verktøyfeste  
3/4” firkant
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Ergonomi i
toppklasse!

Soft-grep og avvibrert sidehåndtak

36V Slagskrutrekker WH36DB  
Kraftig børseløs motor | trinløs variabel hastighet | motorbrems | lav byggehøyde for optimal 
tilgjengelighet ved både kutting og sliping | skivediameter 125 mm | hastighet ubelastet  
3.000 - 9.500 /min (auto-mode 5.000 /min.) | vekt 2,8 kg. 

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier,  
luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68016024 N: 54071284

36V Vinkelsliper 125 mm G3613DA 

Variant
36V G3613DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2),  
men uten batterier og lader 
 
V: 68016023 N: 54071273
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Kompakt og lett

Børsteløs motor

RFC funksjon

+

36V Kombihammer DH36DPA
“3-Mode Function” (Borer, hamrer og meisler) |  RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren 
mot vridning i arm ved fastkjørsel. | Elektrisk bremse | Kan brukes med støvsugersystem 
| SDS-plus verktøyfeste | kapasitet i betong 28 mm (maks 20 mm med sug) | hastighet 
ubelastet 0 - 1.100 /min | vibrasjonsnivå 17,5 m/s² (3D) | slagenergi 3,3 Joule | vekt 3,9 kg.

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

V: 68010137 N: 53988226

Variant 
36V DH36DPA TOOL ONLY 

Leveres med stablekasse (HSC4),  
men uten batterier og lader

V: 68010136 N: 53988075
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V.68020011  N: 54337984

V.68020907  N: 54476134

Hurtiglader - raskest 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

+

36V Kompatibelt med  
18V system

Batteriindikator

Lett og kompakt
- tilsvarende 18V

36V kan erstatte  
behov for bruk av  
elektrisk verktøy

36V Unik celle-
teknologi som gir mer 
kraft i liten ”kropp”

MULTI VOLT innova-
sjonene vil fortsette å 
komme utover i 2019... 
Følg med! Følg med!

Jobb effektivt 
uten ledning.

Batteripakke BSL36A18
2 stk MULTI VOLT batterier.  

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med  
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående  
effekt på over 1.000W og er en reell  
utfordrer til strømdrevet verktøy. 

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom  
2 Volt-nivåer, 36V (2,5Ah) og 18V (5.0Ah),  
i forhold til maskinen som blir brukt. 
 Lang levetid; ca 1500 ladesykluser. 

Kompatibel med alle 

18V Li-ion slide produkter

Batteri-/ladepakke  
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 stk MULTI VOLT batterier og hurtiglader.  

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med  
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående  
effekt på over 1.000W og er en reell utfordrer  
til strømdrevet verktøy. 

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom  
2 Volt-nivåer, 36V (2,5Ah) og 18V (5.0Ah),  
i forhold til maskinen som blir brukt. 
Lang levetid; ca 1500 ladesykluser. 

Kompatibel med alle 

18V Li-ion slide produkter

Ladetid MULTI VOLT, kun 32 min

Batteriindikator

Batteriindikator
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Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel.   66 92 66 00 

www.hikoki-powertools.no hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier

Din HiKOKI-forhandler:


