
Fra Hitachi
til HiKOKI. 

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

A BRAND NEW NAME

Japansk innovasjon og  
teknologi siden 1948.



Innovasjon
stopper aldri
Siden 1948 har vi designet og utviklet kraftfulle, 

ergonomiske og brukervennlige verktøy for proffen. 

Gjennom 70 år har våre Japanske ingeniører videreført 

og utviklet sin teknologiske kunnskap, egenskaper 

og erfaringer for å hele tiden å kunne forbedre 

og videreutvikle våre verktøy. Guidet av Japanske 

designprinsipper, har hvert eneste element i våre 

produkter blitt valgt ut for å kunne øke ytelse, forbedre 

balanse, brukervennlighet, levetid og ergonomi. Fokus på 

detaljer sikrer at hver eneste jobb som utføres,  

kan gjøres så enkelt - og så profesjonelt som mulig. Dette 

er det som driver oss og fører oss ett skritt i forkant.

HiKOKI Power Tools - din totalleverandør av kjente merkevarer.

Hikoki Power Tools Norway AS endret 1. oktober 2018 navn fra 
Hitachi Power Tools Norway AS og inngår i det multinasjonale konsernet 
Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsetning og mer enn 
6.500 ansatte. Koki Holdings er eid av det amerikanske private equity 
selskapet KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører 
til byggevare-, elektro-, VVS- og jernvarebransjen innen områder som 
elektroverktøy, spikring og festemidler. Produkt-spekteret er beregnet 
for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente 
merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

Hikoki Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager 
på Kjeller nord for Oslo og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland 
og Polen. Av totalt 142 medarbeidere jobber 62 i Norge.

Besøksadresse: Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller.



36VVerktøy

18V
Verktøy

36V + 18V

Les mer om MULTI VOLT på
www.hikoki-powertools.no

Samme batteri til 
alle verktøy.
MULTI VOLT gir full kraft uten 
ledning og kan brukes med både  
18V og 36V verktøy.

NYHET



Børsteløs teknologi gjør  
hverdagen din enklere! 

Har maskinen en børsteløs motor vil du automatisk 
få opptil 30% lengre driftstid mellom hver lading, 
dobbelt så lang levetid på maskinen og minimalt med 
vedlikehold. Den børsteløse motoren er dessuten 
mindre, noe som gir kompakte maskiner og bedre 
brukervennlighet. 

•  Varer lenger 
•  Vedlikeholdsfri 
•  Bedre ergonomi 
•  Sterke og mer energieffektiv

Batterispikring fra HiKOKI 
– uten behov for kompressor eller slange

Batterispikring fra HiKOKI benytter et unikt lukket 
trykkluftsystem «air spring», som drivkraft. I tillegg 
har verktøyene kraftig børsteløs motor. 

•  Mer spiker per lading   
•  Lavere brukskostnader enn gass  
•  Bedre ergonomi 
•  Mindre vedlikehold   
•  Batterikompatibelt med HiKOKI 18V verktøy



3 års garanti på alt av elektroverktøy,  
batteriverktøy, batterier og ladere –  
UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!  
Derfor har vi lager og verksted i Norge for  
raskest mulig service for deg.

Gjelder både forhandler/proff og sluttbruker.  

Les mer på: 

www.hikoki-powertools.no/service/garanti

Unik
garanti.

3VERKTØY
GARANTI

ÅRS



Hikoki Power Tools Norway AS
www.hikoki-powertools.no

Forhandler:

Følg oss i sosiale medier


