
Batteridrevet  
36V MULTI VOLT 

Overfres M3612DA

Oppdag vår nye 36V  
batteridrevne overfres M3612DA.

Rask og presis 
overfres med 
høy kapasitet.

Robust design med lav vekt

Med 6, 8 and 12 mm fresebits

Børsteløs motorteknologi 

NYHET



Kraftig batteriteknologi 
gir raske og presise 
resultater.
M3612DA overfres 36V - rask og presis. Den er utstyrt med vår unike MULTI VOLT-
batteriteknologi som garanterer maksimal fleksibilitet. Den børsteløse motoren gir  nødvendig 
kraft til alle applikasjoner og kuttehastigheten overgår til og med tilsvarende maskiner med 
ledning. Med verktøyfeste for 6, 8 og 12 mm kan det brukes en stor variasjon av fresebits.

M3612DA leverer en høy fresedybde på 
hele 50 mm - noe som tillater et bredt 
spekter av bruksområder som feks fresing 
av bord og benkeplater. Enkel manøvrering
og dybdejustering med millimeterpresisjon 
gir et presist resultat. 

Høy fresedybde
for varierte  
applikasjoner

1  Finnes også som Tool Only 
uten batteri og lader.

2  Vekt ihht EPTA-Procedure 01/2014.

Ergonomisk håndtak  
for presis manøvrering

Ca. 40% lettere enn 
ledningsmodell på 
2.000 W

50 mm  
frese- 
dybde

Robust 
sokkel med 
lang levetid

Standard tilbehør1

2x batterier BSL36A18 - batterilader UC18YSL3 - fresebits 6, 8 og 12 mm - 
fresemal - parallelanlegg - støvavsugsadapter - nøkkel - stablekasse HSC IV

M3612DA
36V Batteridrevet Overfres

Spesifikasjoner
Verktøyfeste 6, 8 og 12 mm
Hastighet ubelastet 11,000 -  25,000 rpm
Volt 36V
Fresedybde 50 mm
Performance ~ 1,500 W
Bryter Hendel
Motortype Børsteløs
Variabel hastighetskontroll Ja
Motorbrems Ja
Dimensjoner (L x H x W) 148 x 280 x 275 mm
Vekt2 3.8 kg



Ergonomisk 
design for perfekt 
manøvrering.
Godt gjennomtenkt design av alle verktøyets komponenter 
gir den beste brukeropplevelsen ved hver eneste oppgave. 

Overfresmaskinen har 
verktøyfeste for 6,8 og 12 
mm fresebits. Komplettér 
verktøyet med HiKOKIs 
tilbehørssortiment som 
passer dine prosjekter best. 

Utvid bruks-
områdene 
med tilbehør 
av høy 
kvalitet. 

Variabel hastighetskontroll for 
beste tilpasning til materialet.

Spindellås 
for enkelt verktøybytte.

Nytt design på låsemekanisme for 
enkel og presis dybdejustering

Med støvavsugsadapter for et 
renere arbeidsmiljø.

Kombinasjonen av MULTI VOLT og børsteløs motorteknologi gjør M3612DA 
utrolig kraftig maskin uten behov for ledning/strøm. Modellen håndterer tunge 
arbeidsbelastninger og kutter enda raskere enn en lignende ledningsmodell.

Enda raskere enn ledningsmodeller.

Ledningsmodell  
2.000 W

HiKOKI  
M3612DA

15.0 m/min

20.9 m/min

Sammenlignet 
med tilsvarende 
ledningsmodeller.

 Ca.

1.4x
raskere. 

Fresestålsett 12 deler

60340035



Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel.  66 92 66 00 

hikoki-powertools.no
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