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Voordeel packs.
Volledig voorbereid.
36V en 18V power tools
in combinatie met booster pack

C3606DAW2PZ
Accu cirkelzaag C3606DA
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
3x MULTI VOLT BSL36A18 accu en snellader

> Lees snel verder op pag. 11

Een nieuwe naam,
dezelfde vertrouwde prestaties.

JAAR

POWER TOOL
GARANTIE

Standaard 3 jaar garantie.
Op al onze machines, accu’s en laders zit een standaard fabrieksgarantie van 3 jaar.
Als je product gekocht is bij een erkende HiKOKI dealer en je bewaart het aankoopbewijs, dan zorgen wij voor reparatie of vervanging.

2 jaar extra garantie op AC Brushless motoronderdelen.
Naast de fabrieksgarantie bieden we 2 jaar extra garantie op motoronderdelen van
alle gesnoerde power tools met een koolborstelloze (Brushless) motor. Dat betekent
dat je standaard 5 jaar garantie hebt op je AC Brushless motoronderdelen!

HiKOKI Service geldt ook op Hitachi power tools binnen de garantieperiode.

DAGEN

TOUCH & TRY
SERVICE
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Niet tevreden = geld terug.
We begrijpen dat jij als professional moet kunnen vertrouwen op de tools waar
je elke dag topprestaties mee levert. Met onze unieke Touch & Try service kun je
de kracht en kwaliteit van de power tools van HiKOKI ervaren*. Ben je na 7 dagen
toch niet tevreden? Dan kun je het product retourneren en ontvang je het
volledige aankoopbedrag van ons terug.

*Touch & Try service geldt op de getoonde accu power tools in deze folder, gedurende de looptijd van de folder.

We zijn er bij HiKOKI trots op dat we al meer dan 70 jaar de standaarden van de
professional overtreffen. Daarbij leveren we meer dan alleen de meest krachtige
en betrouwbare power tools. We staan ook voor de allerbeste service voor
onze gebruikers.

Accu boor-schroefmachine
DS18DBSLW6Z

Koolborstelloze motor

18V - 70 Nm

Hoog aandraaimoment

Koolborstelloze motor | compacte body |
hoog aandraaimoment | hoge boorsnelheid.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

149.180.29 incl. BTW

LED verlichting

Ook verkrijgbaar als
DV18DBSLW6Z accu
klop-boor-schroefmachine
Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.
169.00 204.49 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS18DBL2W2Z

Accu klop-boor-schroefmachine DV36DAW2Z

18V - 136 Nm

36V - 138 Nm

Hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor | RFC functie |
13 mm snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis | 22 standen
instelbaar. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Zeer compact | hoogste aandraaimoment in zijn klasse | koolborstelloze
motor | RFC functie | snelspanboorhouder | zeer hoge boorsnelheid |
aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | softgrip | accu indicator | LED
verlichting | riemhaak. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

189.-

249.-

228.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DV18DBL2W2Z
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
209.00 252.89 incl. BTW

301.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DS36DAW2Z
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
229.00 277.09 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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18V

36V

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WEZ
2x MULTI VOLT
BSL36A18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

A3

UC18YSL3WA3
Vermogen 1.080 W

249.-

301.29 incl. BTW
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BOOSTER PACK

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

18V - 5.0 Ah

3x MULTI VOLT
BSL36A18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

299.-

361.79 incl. BTW

Vermogen 1.080 W
18V - 5.0 Ah

Hét accuplatform voor
36V en 18V power tools.
Voltage verandert automatisch tussen 36V en 18V

Compact & lichtgewicht

De MULTI VOLT technologie zorgt voor een compleet nieuwe generatie accusystemen. Ons innovatieve
accuplatform garandeert maximale flexibiliteit en optimale prestaties. De Li-ion MULTI VOLT accu’s zijn
eenvoudig uitwisselbaar met een breed scala aan 36V en 18V HiKOKI én Hitachi power tools. Zo ben je
met de MULTI VOLT accu voorzien voor je oude, nieuwe en toekomstige HiKOKI power tools!
De voordelen van MULTI VOLT
• Eén accu voor een groot assortiment 36V en 18V power tools.
• Kostenbesparend; je investeert enkel nog in machines zonder accu.
• Voor 36V power tools zijn geen twee 18V accu's nodig.
• Maximaal vermogen tot de laatste seconde.
• Lange levensduur.

MULTI VOLT accu
BSL36A18 371750

MULTI VOLT accu
BSL36B18 372120
Vermogen 1.440 W

Vermogen 1.080 W

18V - 8.0 Ah / 36V - 4.0 Ah

18V - 5.0 Ah / 36V - 2.5 Ah

115.-

139.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
Twin pack 373788 2x MULTI VOLT BSL36A18 accu.
199.00 240.79 incl. BTW

BOOSTER PACK

B2

UC18YSL3WB2
2x MULTI VOLT
BSL36B18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

299.-

361.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
Twin pack 375575 2x MULTI VOLT BSL36B18 accu.
249.00 301.29 incl. BTW

BOOSTER PACK

129.-

156.09 incl. BTW

B3

UC18YSL3WB3
Vermogen 1.440 W
18V - 8.0 Ah

3x MULTI VOLT
BSL36B18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

Vermogen 1.440 W
18V - 8.0 Ah

375.-

453.75 incl. BTW

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.
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Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2W2Z
18V - 207 Nm - 1/4"

HiKOKI's eigen
koolborstelloze
motor technologie.
Kleiner

AC koolborstelloze motor

Bouten, moeren en schroeven | koolborstelloze motor | toerental
instelbaar in 4 standen | Triple Hammer mechanisme, zeer snel en
weinig vibratie | licht bedienbare elektronische schakelaar | IP56:
stof- en waterbestendig. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's
en lader.

Koolborstelloze motor
IP56: stof- en waterbestendig
4 standen instelbaar
LED verlichting

AC koolborstelmotor

239.-

289.19 incl. BTW

Geen slijtbare onderdelen.
Minder onderhoud.
We hebben een aantal grote slijtbare onderdelen
verwijderd. Dat betekent een compacte en lichte
power tool, minder slijtage en minder onderhoud.
Dit draagt ook bij aan het feit dat de motor
langer meegaat en veel efficiënter werkt dan
conventionele koolborstelmotoren.

Ook verkrijgbaar als
WH36DBW2Z
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
279.00 337.59 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DAW2Z
36V - 1.180 Nm - 3/4"
Bouten, moeren en schroeven | zeer hoog aan- en losdraaimoment |
compacte body | koolborstelloze motor | 4 standen instelbaar |
duurzaam en sterk tandwielhuis | IP56: stof- en waterbestendig |
accu indicator | LED verlichting | riemhaak. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

1 Minder onderhoud.
2 Compact & lichtgewicht.

Stabiele prestatie
en te gebruiken met
motorgeneratoren.
De koolborstelloze motor is koeler en de prestaties
worden niet beïnvloed door voltage-dalingen bij
lange verlengsnoeren. Dit verbetert de elektrische
efficiëntie enorm. Daarbij zijn de power tools
uitgerust met een compacte omvormerschakeling.
Dus de power tools kunnen werken met generatoren
die geen ingebouwde omvormer hebben.

G

3 Stabiele prestatie tijdens voltage-dalingen.
4 Te
 gebruiken met motorgeneratoren.

Zeer hoog aan- en losdraaimoment
Koolborstelloze motor
IP56: stof- en waterbestendig
4 standen instelbaar

289.-

349.69 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Ook verkrijgbaar als
WR36DBW2Z 36V - 1.130 Nm - 1/2"
Exclusief accu's en lader.
279.00 337.59 incl. BTW

VOORDEEL

PACK

WR36DAW2PZ
Accu slagmoeraanzetter WR36DA
Accu boor-schroefmachine DS18DBL2
3x MULTI VOLT BSL36A18 accu met snellader UC18YSL3
2x HSC II koffer

715.865.15 incl. BTW

MULTI VOLT. Eén accu voor 36V en 18V power tools.
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VOORDEEL

PACK

DH36DMAWAPZ
SDS-MAX accu boorhamer DH36DMA
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
3x MULTI VOLT BSL36B18 accu met snellader UC18YSL3
HSC II koffer en kunststof koffer

1299.1571.79 incl. BTW

Accu boorhamer DH36DMAWAZ
36V - 8,5 J - 2x 4.0 Ah - SDS-MAX
Hoge boorsnelheid, hoge slagkracht | standaard 2 MULTI VOLT accu’s | koolborstelloze motor |
RFC functie | LVH: Low Vibration Handle | verwisselen boor/beitel in 1 stap | 3 standen: boorhamer,
boren en hakken | instelbare beitelstand, 12 standen | accu indicator. In kunststof koffer.
Inclusief accu's en lader.

889.-

1075.69 incl. BTW
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Ook verkrijgbaar als
DH36DMAW2Z
In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.
589.00 712.69 incl. BTW

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

SDS-MAX
Koolborstelloze motor
2x MULTI VOLT accu 4.0 Ah
RFC functie

Accu boorhamer DH36DPAW2Z
36V - 3 J - SDS-PLUS
Compact en lichtgewicht | hoge boorsnelheid, hoge slagkracht |
koolborstelloze motor | RFC functie | egonomische softgrip | 3 standen:
boorhamer, boren en hakken | accu indicator | LED verlichting.
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36 Volt
Koolborstelloze motor
RFC functie

299.361.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DH18DBLW2Z
Exclusief accu's en lader.
259.00 313.39 incl. BTW

Bij aankoop van een DH36DPAW2Z* of
DH18DPAW2Z*, een stofafzuigunit 714959
in HSC II koffer voor slechts
100.-

75.-

Reactive
Force Control.
Bij overbelasting van de boor
of schroefbit treedt het ingebouwde
RFC besturingselement in werking die
ervoor zorgt dat de stroomtoevoer
naar de motor onmiddellijk wordt
onderbroken.

Goedgekeurd door:

90.75 incl. BTW

*Gebruik hiervoor bij je bestelling artikelnummer DH36DPAW2DZ en DH18DPAW2DZ.

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Accu haakse boor-schroefmachine DN18DSLL2Z
18V - 12.5 Nm
10 mm snelspanboorhouder | kophoogte slechts 88 mm |
grote hefschakelaar | traploos regelbaar toerental | zijhandgreep.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

199.-

240.79 incl. BTW

Accu draadeindknipper CL18DSLU6SZ

Accu decoupeerzaag CJ18DSLL2Z

18V - 28 mm

18V - 135 mm

Compact en lichtgewicht | hoge knipsnelheid | braamloos en vonkvrij |
geluidsarm | softgrip. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht | zaagblad verwisselen zonder gereedschap | 4 standen
instelbare pendelslag. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Capaciteit: M6, M8, M10

799.-

169.-

966.79 incl. BTW

204.49 incl. BTW

Accu reciprozaagmachine CR36DAW4Z
36V - 300 mm
Koolborstelloze motor | variabele zaagsnelheid, instelbaar in 4 standen | hoge zaagsnelheid | lage vibratie |
pendelslag en swing action | “Power Lock System”: zaagblad verwisselbaar zonder gereedschap | zaagvoet
verstelbaar zonder gereedschap | LED verlichting | grote ophanghaak. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor
Hoge zaagsnelheid
UVP

295.-

356.95 incl. BTW
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Ook verkrijgbaar als
CR36DAWGZ
In kunststof koffer.
Exclusief accu's en lader.
545.00 659.45 incl. BTW

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Ook verkrijgbaar als
CR18DBLW4SZ
Inclusief HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.
239.00 289.19 incl. BTW

Accu cirkelzaag C3606DAW2Z

Accu metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z

36V - 165 mm - 66 mm

36V - 125 mm - 46 mm

Compact en lichtgewicht | hoge zaagcapaciteit: 66 mm | koolborstelloze
motor | krachtige machine met hoge zaagsnelheid | elektronische stuurschakeling tussen stille en power modus volgens belasting | snel en
gemakkelijk zaagblad verwisselen | blaasfunctie | overbelastingsbeveiliging |
softgrip | accu indicator | dubbele LED verlichting | zaagblad 165 mm met
asgat 20 mm. Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Krachtige koolborstelloze motor | hoge zaagsnelheid | elektonische
stuurschakeling tussen stille en power modus volgens belasting |
terugslagbeveiliging | LED verlichting | blaasfunctie | zaagblad
125 mm met asgat 20 mm. Inclusief HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

239.-

289.19 incl. BTW

Zaagcapaciteit 66 mm

Zaagcapaciteit 46 mm

Met motorrem

ACS functie

249.-

Ook verkrijgbaar als
C3607DAW2Z
In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.
249.00 301.29 incl. BTW

301.29 incl. BTW

VOORDEEL

PACK

C3606DAW2PZ
Accu cirkelzaag C3606DA
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
3x MULTI VOLT BSL36A18 accu
met snellader UC18YSL3
HSC II koffer
HSC IV koffer

629.761.09 incl. BTW

HiKOKI Service. Standaard 3 jaar fabrieksgarantie +2 jaar extra op AC Brushless motoronderdelen.
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VOORDEEL
C3610DRAW4PZ
Afkort zaagmachine C3610DRA
Accu boor-schroefmachine
DS18DBSL
3x MULTI VOLT BSL36B18 accu
met snellader UC18YSL3
HSC II koffer

1035.1252.35 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

PACK

Accu afkortzaag C3610DRAWAZ
36V - 4.0 Ah - 255 mm
Zeer compacte machine | hoogste zaagsnelheid in zijn klasse |
koolborstelloze motor | met lasermarkering | LED verlichting.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's en lader.

Verstekzagen

Met laser
Compact geleidesysteem
Hoge zaagsnelheid
Diameter zaagblad

255 mm

Zaagcapaciteit

89 x 292 mm

Verstek 45˚ (links/rechts)

89 x 204 mm

Kantel links 45˚

45 x 292 mm

Kantel rechts 45˚

25 x 292 mm

Laser markering

Compact geleidesysteem

899.-

1087.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
C3610DRAW4Z
Exclusief accu's en lader.
599.00 724.79 incl. BTW

Multilader UC18YTSLW0Z
14.4V / 18V / MULTI VOLT
Multilader voor maximum 4 accu's | compatibel met 14.4V,
18V en MULTI VOLT slide accu's | laadfuncties: snelladen, per
stuk na elkaar of meerdere accu's tegelijkertijd | 2x 5V (1 Amp)
USB-aansluitingen voor mobiele apparaten | 1x AC (8 Amp)
stopcontact dat kan worden gebruikt als verlengsnoer, als de
stekker van de acculader in het stopcontact zit.

Ruimte voor 4 accu's

Ruimte voor 4 accu's
USB-poort voor opladen
van mobile devices

129.-

156.09 incl. BTW

*Niet te gebruiken in combinatie met accu haakse slijpmachines.

AC/DC adapter ET36AW0Z
36V
Geschikt voor alle 36V MULTI VOLT machines* |
voor continu gebruik zonder accu | 2.000 W piekvermogen |
snoerlengte 6 meter.

189.-

228.69 incl. BTW

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.
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VOORDEEL

PACK

G3613DBW2PZ
Accu haakse slijpmachine G3613DB
Accu boor-schroefmachine DS18DBL2
3x MULTI VOLT BSL36A18 accu met snellader UC18YSL3
HSC II koffer en HSC III koffer

675.816.75 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine G18DBBALW2Z

Accu haakse slijpmachine G3613DBW2Z

18V - 125 mm

36V - 125 mm

Herstartbeveiliging | lepelschakelaar | anti-vibratie zijhandgreep |
koolborstelloze motor | 30% minder stroomgebruik | ACS | minder
vibratie en laag geluidsniveau | kickback- en overbelastingsbeveiliging |
aanloopstroombegrenzing | elektronische rem: stopt binnen 3 seconden.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | lepel
schakelaar | elektronische rem: stopt binnen 2 seconden | hoge, snelle
slijpsnelheid | variabele snelheid | kickback- en overbelastingsbeveiliging |
herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | vervangbare filters
minimaliseren schade veroorzaakt door het binnendringen van vreemde
voorwerpen in de motor | anti-vibratie zijhandgreep | accu indicator.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Dodemansschakelaar

Dodemansschakelaar

Elektronische rem

Variabele snelheid
Elektronische rem

195.-

235.95 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

245.-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
G3613DAW2Z
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
235.00 284.35 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine G18DSLL3Z

Accu haakse slijpmachine G18DBBLW2Z

18V - 125 mm

18V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | accu indicator | smalle ergonomische
softgrip | vervangbare koolborstels. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Herstartbeveiliging | anti-vibratie zijhandgreep | koolborstelloze motor |
30% minder stroomgebruik | automatische elektronische stuurschakeling
tussen stille modus en power modus volgens belasting | traploos regelbaar
toerental | minder vibratie en laag geluidsniveau | kickback- en over
belastingsbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | elektronische rem: stopt
binnen 3 seconden. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Elektronische rem

149.-

195.-

180.29 incl. BTW

235.95 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine G3623DAWGZ
36V - 4.0 Ah - 230 mm
Koolborstelloze motor | hoge, snelle slijpsnelheid | automatische snelheidsaanpassing
afhankelijk van belasting | kickback- en overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging |
aanloopstroombegrenzing | met rem | vervangbare filters minimaliseren schade veroorzaakt
door het binnendringen van vreemde voorwerpen in de motor | beschermkap verstelbaar
zonder gereedschap | anti-vibratie zijhandgreep en softgrip achterhandgreep |
accu indicator. Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's en lader.

739.894.19 incl. BTW

Koolborstelloze motor
Automatische
snelheidsaanpassing
Elektronische rem

Ook verkrijgbaar als
G3623DAW4Z
Exclusief accu's en lader.
439.00 531.19 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Accu droogstofzuiger RP3608DBW4Z
36V - 3.5 m³/min. - 8 L - 10,5 kg
Krachtige koolborstelloze motor | zuigkracht instelbaar in
3 standen | inclusief 5 meter slang van ø28 mm | Bluetooth
functie voor het aansturen van de stofzuiger* | werkt met
1 of 2 MULTI VOLT accu's. Exclusief accu's en lader.

Bluetooth
Werkt met 1 of 2
MULTI VOLT accu's
Turbo modus

Werkt met 1 of 2 accu's

Goedgekeurd door:

449.543.29 incl. BTW

Accu nat- en droogstofzuiger RP3608DAW4Z
36V - 3.5 m³/min. - 8 L - 10,4 kg
Krachtige koolborstelloze motor | zuigkracht instelbaar in 3 standen |
inclusief 1,5 meter slang van ø38 mm, zuigbuis en mondstuk | werkt
met 1 of 2 MULTI VOLT accu's. Exclusief accu's en lader.

Goedgekeurd door:

399.-

382.79 incl. BTW

16

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

*Alleen te gebruiken in combinatie met Bluetooth modellen.

Bluetooth

Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z
18V - 50-90 mm
34 graden D-kop spijkers, papiergebonden | één schots- of repeteerfunctie | vast
gelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling
instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | geen gebruik van gaspatroon en/of
compressor met luchtslang | aantal spijkers bij volledige lading: ca. 700 spijkers
(bij gebruik van 5.0 Ah accu). Inclusief HSC VI koffer. Exclusief accu's en lader.

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

499.-

603.79 incl. BTW

VOORDEEL

PACK

NR1890DBCLWQCZ
Accu spijkerapparaat NR1890DBCL
Accu spijkerapparaat NT1865DBSL
2x 5.0 Ah accu's en lader
HSC IV koffer

999.1208.79 incl. BTW

MULTI VOLT. Eén accu voor 36V en 18V power tools.
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Een mix van vrijheid
en kracht.
Accu spijkerapparaat
NT1865DBALW4Z (NT1865DMA)
18V - 32-65 mm
15 gauge brad nailer | koolborstelloze motor |
lichtgewicht en goede balans | éénschots- of
repeteerfunctie | diepteregeling instelbaar zonder
gereedschap | softgrip handgreep | “Dry-fire”
beveiliging | schieten vanuit een hoek tot 34 graden |
aantal spijkers bij volledige lading: ca. 1.100 spijkers
(bij gebruik van 3.0 Ah accu). In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

409.494.89 incl. BTW

Accu spijkerapparaat
NT1850DBSLW4Z

Accu spijkerapparaat
NT1865DBSLW4Z (NT1865DM)

18V - 16-50 mm

18V - 25-65 mm

18 gauge mini brads 1,2 mm | éénschots- of repeteerfunctie |
vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap |
diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | aantal
spijkers bij volledige lading: ca. 1.650 spijkers (bij gebruik van 3.0 Ah
accu). In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

16 Gauge Brads 1,6 mm | één schots- of repeteerfunctie | vastgelopen
spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling
instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | aantal spijkers bij
volledige lading: ca. 1.500 spijkers (bij gebruik van 3.0 Ah accu).
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

355.-

429.55 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

379.-

458.59 incl. BTW

Grotere kracht,
prestatie en
snelheid.
Dankzij het innovatieve
lucht-aandrijfsysteem,
veroorzaakt de met lucht
gevulde hogedrukkamer een
beweging die iedere spijker
krachtig in het hout schiet.

Lagere gebruikskosten.
Geen kosten aan gaspatronen, waardoor je op lange
termijn alsmaar meer bespaart.

HiKOKI Proline spijkers
Dikte (mm) Lengte (mm)
Mini brads
18 gauge recht

Mini brads
18 gauge
recht
RVS
Brads
16 gauge
recht

Brads
16 gauge
recht
RVS
DA spijkers
15 gauge
34°
DA spijkers
15 Gauge
34°
RVS
D-kop
spijkers
34°
verzinkt
en geringd

Stuks

Artikelnr.

Prijs*
10.70

1,2

35

5.000

750675

1,2

40

5.000

750676

11.80

1,2

50

5.000

750678

13.90

1,2

30

5.000

715254

65.00

1,2

45

5.000

715257

95.00

1,2

50

5.000

715258

105.00

1,6

32

2.500

705566

8.80

1,6

38

2.500

705568

9.95

1,6

50

2.500

705571

12.95

1,6

63

2.500

705572

14.95

1,6

38

2.500

750593

45.00

1,6

50

2.500

750595

55.00

1,6

63

2.500

750597

65.00

1,8

38

2.000

750683

31.40

1,8

50

2.000

750685

34.50

1,8

63

2.000

750687

36.90

1,8

38

2.000

750693

65.00

1,8

50

2.000

750695

75.00

1,8

63

2.000

750697

85.00

2,8

50

3.000

753611

42.50

2,8

65

3.000

753613

51.90

2,8

75

2.500

753614

49.50

3,1

90

2.500

753616

69.50

*Exclusief BTW

VOORDEEL

PACK

WH18DBDL2W2PZ
Accu spijkerapparaat NR1890DBCL
Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2
3x MULTI VOLT BSL36A18 accu met
snellader UC18YSL3

949.1148.29 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Slim samengesteld.
Volledig voorbereid.
Bij HiKOKI kijken we naar welke power tools veel worden gebruikt.
Om al jouw werkzaamheden zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we
voordeel packs samengesteld met accu power tools en HiKOKI System Cases.
Zo ben jij als professional volledig én voordelig voorbereid op ieder project.

KC18DBDLWDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2
2x accu 5.0 Ah en lader
HSC III koffer

VOORDEEL

PACK

VOORDEEL

PACK

449.543.29 incl. BTW

KC18DPLWDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2
2x accu 5.0 Ah en lader
HSC III koffer

449.543.29 incl. BTW
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KC18DRBLWDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu boorhamer DH18DBL
2x accu 5.0 Ah en lader
HSC II koffer
HSC IV koffer

VOORDEEL

PACK

VOORDEEL

PACK

VOORDEEL

PACK

599.724.79 incl. BTW

KC18DRBLWBDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu boorhamer DH18DBL met stofafzuigunit
2x accu 5.0 Ah en lader
2x HSC II koffer
HSC IV koffer

674.815.54 incl. BTW

KC18DG4LWDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu boorhamer DH18DBL
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2
Accu haakse slijpmachine G18DBL
3x accu 5.0 Ah en lader
Tas

899.1087.79 incl. BTW

HiKOKI Service. Standaard 3 jaar fabrieksgarantie +2 jaar extra op AC Brushless motoronderdelen.
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Jouw nieuwe
alles-in-een oplossing.
Alles wat je nodig hebt binnen handbereik.
Accu boor-schroefmachine
DS18DJLWKPZ
18V - 1.5 Ah - 53 Nm
Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | elektrische
“Quick-Stop” rem | traploos regelbaar toerental |
22 standen instelbaar | 13 mm snelspanboorhouder
met vergrendeling | LED verlichting.
Inclusief HSCD koffer met 2 accu's,
lader en 100 accessoires.

Stapelbare HSCD koffer met lade
100-delige accessoireset

205.79
249.00 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS18DJLWLZ
18V - 53 Nm - 2x 1.5 Ah
Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | elektrische
"Quick-Stop" rem | traploos regelbaar toerental | 22 standen
instelbaar | 13 mm snelspanboorhouder met vergrendeling |
LED verlichting. Inclusief kunststof koffer.
Inclusief 2 accu's en lader.

Inclusief lamp

164.46
198.99 incl. BTW
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Accu boor-schroefmachine DS12DAWFZ

Accu slagschroevendraaier WH12DAWFZ

10.8V / 12V Peak - 2.5 Ah - 38 Nm

10.8V / 12V Peak - 2.5 Ah - 110 Nm

Compact en krachtig | hoog aandraaimoment | snelspanboorhouder |
20 standen instelbaar | softgrip | accu indicator | LED verlichting |
riemhaak. Inclusief kunststof koffer. Inclusief 2 accu's en lader.

Bouten, moeren en schroeven | compact | hoog aandraaimoment | softgrip | accu indicator | LED verlichting | riemhaak.
Inclusief kunststof koffer. Inclusief 2 accu's en lader.

20 standen instelbaar
Hoog aandraaimoment

147.93
179.00 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS12DDWHZ
10.8V / 12V Peak - 4.0 Ah - 38 Nm
Compact en krachtig | hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor |
snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | softgrip | accu indicator |
LED verlichting | riemhaak. Inclusief HSC II koffer. Inclusief 2x 12V
Peak accu’s en lader.

LED verlichting

110 Nm

197.52
239.00 incl. BTW

Ontdek onze nieuwe
12V Peak machines,
klein maar krachtig.

VOORDEEL

PACK

20 standen instelbaar

KC12DAWAZ

259.-

Accu boor-schroefmachine DS12DAW4Z
Accu slagschroevendraaier WH12DAW4Z
2x 2.5 Ah accu's en lader
HSC I koffer

313.39 incl. BTW

Accu slagschroevendraaier WH12DDWHZ
10.8V / 12V Peak - 4.0 Ah - 135 Nm
Bouten, moeren en schroeven | compact | hoog aandraaimoment |
koolborstelloze motor | toerental instelbaar in 3 standen | softgrip |
accu indicator | LED verlichting | riemhaak. Inclusief HSC II koffer.
Inclusief 2x 12V Peak accu’s en lader.

135 Nm
Toerental in 3 standen

279.-

268.60
325.00 incl. BTW

337.59 incl. BTW

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.
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De juiste accessoires
voor elke klus.
Boren, schroeven of zagen. Hout, steen of metaal; met de nieuwe,
hoogwaardige bitboxen van HiKOKI heb je altijd de juiste accessoires
voor jouw machine bij de hand. De compacte en stevige boxen in 3 formaten
zorgen ervoor dat je jouw bits overal goed beschermd mee naartoe neemt.

24-delig

Bitset

Bit-/doppenset

Krachtbitset

19.50

28.50

20.50

40030019

40030020

23.60 incl. BTW

34.49 incl. BTW

18-delig

40030021

24.81 incl. BTW

31-delig

60-delig

7-delig

18 mm bitset

Security bitset

Bitset

Krachtdoppenset

26.50

31.50

39.50

46.50

40030022

32.07 incl. BTW

40030023

38.12 incl. BTW

10-delig

40030024

40030025

47.80 incl. BTW

11-delig

56.27 incl. BTW

13-delig

29-delig

SDS-PLUS borenset

Gatenzaagset

Doppenset

Boor-/verzinkset

64.50

89.50

99.50

99.50

40030030

78.05 incl. BTW
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40030032

108.30 incl. BTW

40030033

120.40 incl. BTW

40030031

120.40 incl. BTW

Prijzen geldig t/m 31 januari 2020.

32-delig

Bouw je
eigen bitset.

Stapelbare bitboxen
Hoogwaardige kwaliteit
Met zorg samengesteld

Dankzij het handige slide-systeem combineer je de verschillende
bitboxen eenvoudig tot één grote bitset. Zo neem je makkelijk
en snel de juiste bits mee naar elke klus!
MULTI
Een nieuwe
VOLT. Eén
naam,
accudezelfde
voor 36V
vertrouwde
en 18V power
prestaties.
tools.
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Stofvrij werken,
waar je ook bent.

Bij HiKOKI vinden we de werkomstandigheden
voor jou als professional ontzettend belangrijk.
Daarom denken we tot in detail na over hoe we al
jouw werkzaamheden zo comfortabel, maar ook
veilig mogelijk kunnen maken.
Zo heeft iedere professional te maken met stof.
En er komt nogal wat stof vrij als je aan het boren,
hakken, slijpen, schuren of zagen bent. Voor ieder
project, binnen of buiten, hebben we bij HiKOKI
de juiste en veiligste stofafzuigingssystemen/accessoires en stofkappen.
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In de bouw is stofvrij werken sinds 2013
de norm. De grote hoeveelheden kwartsen fijnstof - die vrijkomen bij zagen en boren
in steensoorten - kunnen niet alleen leiden
tot hoge boetes, maar vooral tot blijvende
gezondheidsschade aan de longen. HiKOKI
levert stofafzuigsystemen voor nagenoeg
elke machine. Daar waar stofvrij werken
van belang is, hebben we onze power
tools laten keuren door TNO.

Premium stofzuiger RP250YDLWAZ

HiKOKI Proline stofvrij
Art.nr.

3.600 L/min. - 1.000 W - L-klasse - 25 L

Formaat

Prijs*

Stopcontact met schakelautomaat tot 2.600 W | manuele filterventilator
reiniging, voor optimale zuigcondities | blaasuitgang om de machine als
blazer te gebruiken | met harmonicafilter en de mogelijkheid om een
extra fleece stofzak of PE-stofzak te plaatsen om fijn stof te verzamelen |
stroomkabel 7,5 meter.

783413 Stofvrij boor SDS-MAX 20 x 600/400 mm

197.50

783414 Stofvrij boor SDS-MAX 22 x 600/400 mm

199.50

L-klasse

783416 Stofvrij boor SDS-MAX 25 x 600/400 mm

219.50

25 liter

783122 Afzuigadapter boren incl. wartel max. 90 mm

66.75

783123 Afzuigadapter boren incl. wartel max. 180 mm

109.00

*Exclusief BTW

Nat- en droogstofzuiger RP250YDMWAZ
3.600 L/min. - 1.200 W - M-klasse - 20 L
Semi-automatische filterreiniging met trilmechanisme | slaat
automatisch af als het reservoir vol zit | ingebouwd stopcontact,
max. 2.000 W | schakelautomaat: zodra de elektrische machine wordt
ingeschakeld gaat de motor van de stofzuiger automatisch aan.

M-klasse
20 liter

469.-

169.-

Goedgekeurd door:

567.49 incl. BTW

Goedgekeurd door:

204.49 incl. BTW

Haakse slijpmachine met arbo stofkap
G13SB3SDZ
125 mm - 1.300 W - 1,9 kg
Arbo stofkap voor stofvrij werken | TNO goedgekeurd | krachtige motor |
beschermkap instelbaar zonder gereedschap | anti-vibratie handgreep.
In HSC II koffer met arbo stofkap.

Stofbox met arbo
stofkap 125 mm 783120
Verantwoord gebruik: 50 meter slijpen per 8-urige werkdag in
keramische tegels (25% kwarts) | verantwoord gebruik: 50 meter
slijpen per 8-urige werkdag in natuursteen tegels (50% kwarts).
Exclusief haakse slijpmachine G13SB3.

Met arbo stofkap

225.-

272.25 incl. BTW

Goedgekeurd door:

Speciaal voor hardsteenen keramische tegels

305.-

Goedgekeurd door:

369.05 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WUZ

Boor-schroefmachine D13VB3LBZ

20 mm - 790 W - 19,6 Nm

13 mm - 790 W

13 mm snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis |
ergonomische handgreep met soft grip | regelbare schakelaar.
In kunststof koffer.

Snelspanboorhouder | krachtige motor, hoge boorsnelheid |
aluminium tandwielhuis | slipkoppeling | ergonomische handgreep
met softgrip | regelbare schakelaar.

149.-

155.-

180.29 incl. BTW

187.55 incl. BTW

Onverwoestbaar
en onderhoudsvrij.
Doorwerken zonder omkijken.

SDS-PLUS boor-hakhamer DH28PECWSZ
28 mm - 900 W - 3,2 J (EPTA 05) - 3 kg
UVP | koolborstelloze motor | 3 standen: boorhamer, boren en beitelen,
instelbaar aan de zijkant van de machine | hoogste boor- en beitelsnelheid
in zijn klasse | ergonomisch gevormd | zacht handvat, 360° verstelbaar.

Autostop functie
Hoge slagkracht
Koolborstelloze motor

259.313.39 incl. BTW
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SDS-PLUS boorhamer DH26PB2WSZ

Hoge slagkracht

26 mm - 830 W - 2,9 J (EPTA 05) - 2,8 kg

Traploos regelbaar toerental

Traploos regelbaar toerental | 2 standen: boorhamer en
boren, instelbaar aan de zijkant van de machine | slagstop |
ergonomische handgreep met softgrip. In kunststof koffer.

155.-

187.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DH26PC2WSZ SDS-PLUS boor-hakhamer
In kunststof koffer.
185.00 223.85 incl. BTW

HiKOKI Proline boren

SDS-PLUS boorhamer
DH28PBY2WSZ
28 mm - 850 W 3.0 J (EPTA 05) - 3 kg
UVP | traploos regelbaar toerental |
2 standen: boorhamer en boren,
instelbaar aan de zijkant van de
machine | slagstop | ergonomische
handgreep met softgrip.
In kunststof koffer.

175.-

211.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DH28PCY2WSZ
SDS-PLUS boor-hakhamer
In kunststof koffer.
205.00 248.05 incl. BTW

SDS-PLUS boor-hakhamer
DH28PMY2WSZ

Art.nr. Formaat

Prijs*

783209

Boor SDS-PLUS vol hard metaal kop
6 x 165 mm

6.50

783222

Boor SDS-PLUS vol hard metaal kop
8 x 165/100 mm

7.65

783232

Boor SDS-PLUS vol hard metaal kop
10 x 165 mm

8.50

783208

Boor SDS-PLUS vol hard metaal kop
6 x 115 mm

6.20

783233

Boor SDS-PLUS vol hard metaal kop
10 x 215 mm

9.60

783223

Boor SDS-PLUS vol hard metaal kop
8 x 215 mm

8.75

783401 Stofvrij boor SDS-PLUS 12 x 360/240 mm

79.95

28 mm - 850 W 3.0 J (EPTA 05) - 3,1 kg

783403 Stofvrij boor SDS-PLUS 16 x 360/240 mm

89.95

UVP | verwisselbare boorhouder
SDS-PLUS naar cilindrisch |
3 standen: boorhamer, boren
en hakken, instelbaar aan de
zijkant van de machine |
ergonomische handgreep met
softgrip. In kunststof koffer.

783402 Stofvrij boor SDS-PLUS 14 x 360/240 mm

84.95

750378 Boor SDS-PLUS hsp 6 x 160 mm

2.40

750377 Boor SDS-PLUS hsp 6 x 110 mm

2.10

750382 Boor SDS-PLUS hsp 8 x 160 mm

2.65

750386 Boor SDS-PLUS hsp 10 x 210 mm

4.00

750387 Boor SDS-PLUS hsp 10 x 260 mm

4.65

750383 Boor SDS-PLUS hsp 8 x 210 mm

3.15
*Exclusief BTW

225.-

272.25 incl. BTW

HiKOKI Service. Standaard 3 jaar fabrieksgarantie +2 jaar extra op AC Brushless motoronderdelen.
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Krachtpatsers voor het
stevige boor- en hakwerk.
SDS-MAX boor-hakhamer
DH40MCWSZ

SDS-MAX boor-hakhamer
DH40MEYWSZ

40 mm - 1.100 W - 8,5 J

7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 11 J

SDS-MAX boorhouder | boor en
beitel verwisselen in één stap |
grote bedieningsschakelaar
aan bovenzijde | gemakkelijk
instelbare schakelaar.
In kunststof koffer.

SDS-MAX boorhouder |
koolborstelloze motor |
AHB | UVP | dynamische
elektronische stuurschakeling
die het aantal slagen aan de
werkbelasting aanpast |
storingsindicator van het
netsnoer | vario-lock systeem
beitels. In kunststof koffer.

Grote bedieningsschakelaar
aan bovenzijde
In kunststof koffer

Zeer efficiënt
Koolborstelloze motor
Dynamisch veer
vibratie-absorptie systeem

508.26

669.-

SDS-MAX hakhamer H41MEWSZ

SDS-MAX hakhamer H45MEYWTZ

5,0 kg - 1.050 W - 6,8 J (EPTA 05)

7 kg - 1.150 W - 13,6 J

Hoge slagkracht, laag gewicht |
schokabsorberend mechanisme |
innovatieve koolborstelloze motor |
slagkracht 4-voudig instelbaar |
snelle en eenvoudige beitelopname |
variabel instelbare beitelstand:
12 standen | comfortabele
zijhandgreep, 360° verstelbaar.
In kunststof koffer.

AHB | UVP | anti-vibratie zij- en
achterhandvat | zijhandvat 360°
verstelbaar | koolborstelloze motor |
vario-lock systeem beitels.
In kunststof koffer.

615.00 incl. BTW

809.49 incl. BTW

Koolborstelloze motor
13,6 Joule
Dynamisch springveer
vibratie-absorptie systeem

Koolborstelloze motor
12 beitelstanden

449.-

543.29 incl. BTW
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549.-

664.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
H60MEYWTZ
In kunststof koffer.
735.00 889.35 incl. BTW

SDS-MAX boor-hakhamer
DH45MEYWSZ
9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 13,4 J
SDS-MAX boorhouder |
koolborstelloze motor |
AHB | UVP | dynamische
elektronische stuurschakeling
die het aantal slagen aan de
werkbelasting aanpast |
storingsindicator van het
netsnoer | vario-lock systeem
beitels. In kunststof koffer.

Koolborstelloze motor
Dynamisch slinger
vibratie-absorptie systeem
Zeer duurzaam

809.978.89 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DH52MEYWSZ
In kunststof koffer.
925.00 1119.25 incl. BTW

HiKOKI Proline beitels en boren
Art.nr. Formaat

Prijs*

751589 Beitelset SDS-PLUS 250 mm (punt, plat en brede beitel) 34.95
751598 Spadebeitel SDS-PLUS zelfslijpend 60 x 250 mm

19.95

751597 Spadebeitel SDS-PLUS zelfslijpend 40 x 250 mm

17.95

751587 Puntbeitel SDS-PLUS zelfslijpend 250 mm

12.95

750991 Puntbeitel SDS-MAX 400 mm

15.50

751032 Puntbeitel SDS-MAX zelfslijpend 400 mm

17.95

751033 Platte beitel SDS-MAX zelfslijpend 26 x 400 mm

17.95

754314 Boor SDS-MAX 22 x 520 mm

52.40

754310 Boor SDS-MAX 20 x 520 mm

53.20

754320 Boor SDS-MAX 25 x 520 mm

62.40

User Vibration
Protection.
Het door onszelf ontwikkelde UVP systeem
zorgt ervoor dat tijdens gebruik van de
power tool het grootste deel van hinderlijke
vibraties wordt voorkomen. Het systeem
zorgt voor optimale absorptie van trillingen
en demping van geluid door de gedempte
tandwielconstructie. Zo werkt u met meer
comfort en worden gewrichten zoveel
mogelijk ontzien.

*Exclusief BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Haakse slijpmachine G13SR4YGZ

Haakse slijpmachine G13SB3YGZ

125 mm - 730 W - 1,8 kg

125 mm - 1.300 W - 1,9 kg

Herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing |
duurzame constructie tegen overbelasting | schakelaar
gemakkelijk in gebruik.

Herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | duurzame constructie
tegen overbelasting | beschermkap zonder gereedschap instelbaar |
langere levensduur door verbeterd anker.

59.-

109.-

Haakse slijpmachine G23SW2W7Z

Haakse slijpmachine G23UDY2WKZ

230 mm - 2.200 W - 5,1 kg

230 mm - 2.600 W - 6,3 kg

Zeer lange levensduur door verbeterd koelmechanisme |
duurzame constructie tegen overbelasting | zeer vlakke kop |
laag geluidsniveau | veiligheidsschakelaar met dodemansknop |
softgrip | met diamantzaagblad.

Anti-vibratie zijhandgreep | duurzame constructie tegen overbelasting |
nieuwe krachtige split-core motor | verbeterde stofbescherming |
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | zeer vlakke kop | aanloop
stroombegrenzing | 0-Volt herstartbeveiliging | UVP laag vibratie systeem.

71.39 incl. BTW

131.89 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
G13SB3YZZ
In kunststof koffer.
129.00 156.09 incl. BTW

6.600 toeren

Met diamantzaagblad

Aanloopstroombegrenzing

105.-

127.05 incl. BTW

Haakse slijpmachineset in koffer G23SW2CPZ
230 mm - 2.200 W - 125 mm - 730 W
G23SW2W7Z en G13SR4YGZ compleet met
2 universele diamantzaagbladen.
In kunststof koffer.

Herstartbeveiliging

185.-

223.85 incl. BTW
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205.-

248.05 incl. BTW

Haakse slijpmachine G23BYEWKZ
230 m - 2.200 W - 4,2 kg

Lichtste in zijn klasse

Lichtgewicht: slechts 4,2 kg | efficiënte en krachtige koolborstelloze motor |
elektronische rem: stopt binnen 2 seconden | hoge, snelle slijpsnelheid |
kickback beveiliging | overbelastingsbeveiliging | thermische beveiliging | 0-volt
herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | vervangbare filters minimaliseren
schade veroorzaakt door het binnendringen van vreemde voorwerpen in de motor |
anti-vibratie zijhandgreep.

Koolborstelloze motor
Elektronische rem

325.393.25 incl. BTW

HiKOKI Proline doorslijpschijven
Art.nr.
782309
782304

HiKOKI Proline decoupeerzaagbladen

Prijs*
Doorslijpschijf in blik 125 x 1 mm
voor inox/metaal (10 stuks) hsp

13.50

Doorslijpschijf in blik 125 x 1 mm
voor inox/metaal (10 stuks) brilliant

19.50

Art.nr.
750049

Prijs*
Casette decoupeerzaagbladen
10-delig

9.60

*Exclusief BTW

*Exclusief BTW

Decoupeerzaagmachine CJ90VSTWAZ

Decoupeerzaagmachine CJ160VW1Z

90 mm - 705 W

160 mm - 800 W

Beugelgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld
zonder gereedschap | variabele snelheid | 3 standen instelbare
pendelslag | sterke aluminium voet. In kunststof koffer.

Beugelgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld zonder
gereedschap | 4 standen instelbare pendelslag | optioneel: stofzuigadapter
voor directe aansluiting op stofzuiger. In HSC II koffer.

119.83

205.-

145.00 incl. BTW

248.05 incl. BTW

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.
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Cirkelzaagmachine C9U3WBZ

Cirkelzaagmachine C7BUMP1Z

86 mm - 2.000 W

66 mm - 1.300 W

Krachtige motor | compact en licht in gewicht | blaasconstructie voor
schone zaagweg | aluminium zaagbeschermkap en zool | softgrip en antislip handgreep | in verstek tot 45° | snoerhouder | lang snoer: 4 meter.
In kunststof koffer.

Licht in gewicht | aluminium beschermkap en zool | uitgevoerd met
motorrem | liniaal zonder adapter te bevestigen | met spouwmes |
in verstek tot 45° | snoerhouder | lang snoer: 4 meter.
In HSC IV koffer.

Laag vibratieniveau

Motorrem

Blaasfunctie

GRATIS EXTRA
ZAAGBLAD

MET LINIAAL
IN TAS
370106 + 711236

752456

285.-

344.85 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
C9BU3WBZ
met motorrem
295.00 356.95 incl. BTW

299.-

361.79 incl. BTW

Afkortzaagmachine C8FSEUAZ
216 mm - 1.050 W
Afkorten en in verstek zagen van hout en
aluminium | dubbelverstek sneden door
kantelbare zaagkop | grote zaagcapaciteit door
dubbele geleidestang | splintervrije afwerking.
Diameter zaagblad

216 mm

Zaagcapaciteit

65 x 312 mm

Verstek 45˚ (links/rechts)

65 x 220 mm

Kantel links 45˚

45 x 312 mm

Dubbel verstek 45˚ (links/rechts) 45 x 220 mm

379.458.59 incl. BTW

Bij aankoop van een C8FSEUAZ,
een standaard 712650 voor slechts
350.-

180.-

217.80 incl. BTW
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Kantelbare zaagkop

HiKOKI Proline zaagbladen
Art.nr.

Hardmetalen zaagblad

Prijs*

752414

ø165 x asgat 20 Z18 dun
met flr tandvorm voor accumachines

29.50

Afkortzaagmachine C12RSH2WAZ

752415

ø165 x asgat 20 Z36 dun
met flr tandvorm voor accumachines

39.50

305 mm - 1.520 W

752467

ø255 x asgat 30 Z48

59.50

Afkorten en in verstek zagen van hout en aluminium |
met laser markering | afstelling voor verstek | dubbelversteksneden door kantelbare zaagkop | grote zaagcapaciteit
door dubbele geleide stang | grote vibratiedempende softgrip |
gemakkelijk instelbaar | zeer goede stof/spaangeleiding.

752468

ø255 x asgat 30 Z60

69.50

752469

ø255 x asgat 30 Z60 TCG

79.50

Diameter zaagblad

305 mm

Zaagcapaciteit 90˚

105 x 312 mm

Verstek 45˚ (links/rechts)

105 x 220 mm

Kantel links 45˚

68 x 312 mm

Kantel rechts 45˚

43 x 312 mm

*Exclusief BTW

Met laser markering

905.-

Bij aankoop van een C12RSH2WAZ,
een standaard 712650 voor slechts
350.-

180.-

217.80 incl. BTW

1095.05 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Reciprozaag CR13VEYWSZ
300 mm - 1.100 W
Compacte reciprozaag met sterke motor en hoog zaagvermogen | 4 instelbare snelheden | zaagblad in 2 richtingen instelbaar | zaagblad en zaagvoet
snel verwisselen zonder gereedschap | koolborstelloze motor voor een lange levensduur en minimaal onderhoud | comfortabel in de hand en licht van
gewicht | gepatenteerd contragewichtsysteem en pendelfunctie van HiKOKI voor een snelle zaagsnede | geavanceerde UVP-antivibratietechnologie |
dubbel geïsoleerde voorkap | softgrip handgreep.

Koolborstelloze motor
Snelle zaagsnede

349.-

Ook verkrijgbaar als
CR13V2WSZ
300 mm - 1.010 W
145.00 175.45 incl. BTW

422.29 incl. BTW

HiKOKI Proline reciprozaagbladen

Schaafmachine P20SFWAZ
82 mm - 620 W
Standaard met omkeerbare HM messen | haak voor snoerpositie |
werkstuk bescherming tegen beschadiging | stofafzuiging mogelijk.

Art.nr.

Hardmetalen zaagblad

Prijs*

752014

Schrobzaagbladen rm42b/s1122ef (5 stuks)

18.75

752017

Schrobzaagbladen rm43b/s1122bf (5 stuks)

18.75

752016

Schrobzaagbladen rm36b/s922bf (5 stuks)

12.95

752019

Schrobzaagbladen rm50b/s1025vf (5 stuks)

22.95

752049

Schrobzaagbladen
foedraal 12-stuks assortiment

45.95
*Exclusief BTW

103.31
125.00 incl. BTW

Bovenfrees M12VEUTZ

Bandschuurmachine SB10V2WAZ

12 mm - 2.000 W

82 mm - 1.020 W

Krachtige motor | licht in gewicht | traploos regelbaar toerental |
aanloopstroombegrenzing | gemakkelijk bedienbare schakelaar |
instelbare handgrepen.

Transparante kap maakt schuurpositie zichtbaar | variabele snelheid |
stofzak aan linkerzijde, gemakkelijk bij schuren in de hoeken |
schakelaar gemakkelijk in gebruik.

243.80

245.-

295.00 incl. BTW
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296.45 incl. BTW

Stofmasker 750410
FFP 3
Mondmasker cup stijl met ventiel | beschermd
tegen giftig stof | Filtergraad FFP3 NR D | voldoet aan
EN149:2001+A1:2009 | 4-punts verstelbare draagband.

6.50

7.87 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SGWBZ

HiKOKI Proline schuurschijven en -banden

110 x 100 mm - 200 W
Krachtige motor | zool met velcro (klittenband) | softgrip palmgreep |
uitstekende stofafzuiging.

Art.nr. Formaat
753260

103.31
125.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
SV12SHWBZ
Strijkijzer model.
103.31 125.00 incl. BTW

Excenter schuurmachine SV15YCWBZ
150 mm - 350 W
2 standen: krachtig verwijderen en zijdezacht finish in één |
variabele snelheid | Turbo Boost: schakel naar maximale snelheid
met één druk op de knop | zonder gereedschap demonteren van
voorste handgreep | vernieuwd stofzakontwerp.

245.-

Prijs*

Schuurband set 100 x 610 mm
K60, 80, 120 (6 stuks)

13.90

753102 Schuurschijf ø125 mm K60 (10 stuks)

4.75

753103 Schuurschijf ø125 mm K80 (10 stuks)

4.50

753104 Schuurschijf ø125 mm K100 (10 stuks)

4.50

753105 Schuurschijf ø125 mm K120 (10 stuks)

4.50

753132 Schuurschijf ø125 mm K60 velcro wit (10 stuks)

4.75

753133 Schuurschijf ø125 mm K80 velcro wit (10 stuks)

4.50

753134 Schuurschijf ø125 mm K100 velcro wit (10 stuks)

4.50

753135 Schuurschijf ø125 mm K120 velcro wit (10 stuks)

4.50

753112 Schuurschijf ø150 mm K60 (10 stuks)

7.75

753113 Schuurschijf ø150 mm K80 (10 stuks)

7.50

753114 Schuurschijf ø150 mm K100 (10 stuks)

7.50

753115 Schuurschijf ø150 mm K120 (10 stuks)

7.50

753116 Schuurschijf ø150 mm K150 (10 stuks)

7.50

753142 Schuurschijf ø150 mm K60 velcro wit (10 stuks)

7.75

753143 Schuurschijf ø150 mm K80 velcro wit (10 stuks)

7.50

753144 Schuurschijf ø150 mm K100 velcro wit (10 stuks)

7.50

753145 Schuurschijf ø150 mm K120 velcro wit (10 stuks)

7.50

753146 Schuurschijf ø150 mm K150 velcro wit (10 stuks)

7.50

*Exclusief BTW

296.45 incl. BTW

HiKOKI Service. Standaard 3 jaar fabrieksgarantie +2 jaar extra op AC Brushless motoronderdelen.
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Een nieuwe naam,
dezelfde vertrouwde
prestaties.

Compressor EC58LAZ
160 L/min. - 8 bar
Uniek design | draagbaar | olie vrij.

Sinds oktober 2018 heten we niet
langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI.
Met deze naamsverandering bouwen
we verder op al het innovatieve en
succesvolle wat Hitachi Power Tools
ons heeft gebracht.

195.-

235.95 incl. BTW

Radio UR18DSALW4Z

Radio DAB UR18DSDLW4Z

14.4V en 18V

14.4V en 18V

Behuizing met beschermend frame | dynamische luidsprekers (2x 7 W) |
6-fase equalizer | USB-aansluiting | AUX-aansluiting | IPX4: bescherming
tegen spatwater en regenbuien | tot 19 uur speeltijd met één acculading
(5.0 Ah) bij radio ontvangst. Exclusief accu's en lader.

Behuizing met beschermend frame | DAB en DAB+ | Bluetooth |
dynamische luidsprekers (2x 7 W) | 6-fase equalizer | USB-aansluiting |
AUX-aansluiting | IPX4: bescherming tegen spatwater en regenbuien |
tot 19 uur speeltijd met één acculading (5.0 Ah) bij radio ontvangst.
Exclusief accu's en lader.

149.-

225.-

180.29 incl. BTW

272.25 incl. BTW

Digitale accu TV & Radio UR18DSMLW4Z
14.4V / 18V / MULTI VOLT - 2x 7 W
Uitgerust met een HD 8-inch LCD digitale TV | ondersteunt SD-kaarten,
USB- en Bluetooth-verbindingen om video's te bekijken en naar muziek
te luisteren, en om telefoons en muziekspelers op te laden | digitale TV &
radio ontvanger DVBT/T2 - DAB en DAB + | naast de staafantenne is een
externe antenne inbegrepen voor gebruik als de ontvangst slecht is | IPX4:
bescherming tegen spatwater en regenbuien | hoge frequentie versterker |
gebruik met HiKOKI slide accu’s (14.4V / 18V) | robuuste behuizing met
beschermend frame met rubber schokdempers | dynamische
luidsprekers (2x 7 W) | bijgeleverde AC stroomadapter.

349.-

422.29 incl. BTW
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8-inch LCD TV
IPX4 - beschermt
tegen regenbuien

Onze technologiën.

Lamp UB18DJLL0Z
14.4V / 18V
Werklamp zowel horizontaal als verticaal te verstellen |
helderheid in 3 standen instelbaar.
Exclusief accu's en lader.

MULTI VOLT (COMPATIBEL) Eén accu, twee volt-klassen, de nieuwe, innovatieve
MULTI VOLT accu’s. De 36V Li-ion accu’s zijn uitwisselbaar met snoerloze 18V
power tools. De intelligente verbindingstechnologie maakt het mogelijk. Afhankelijk
van de power tool schakelt het voltage automatisch over naar 18V of 36V.

Brushless Motor Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en
elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd.
In beide typen power tools zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel
te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere
levensduur en een hoger (constant) vermogen.

Li-ion accu HiKOKI is de enige die met haar Li-ion accutechniek een optimale
beveiliging van de accu garandeert. Het zorgt voor een onvoorstelbaar lange
levensduur en duurzaam gebruik. Hoe hoger het ampèrage, hoe langer je met
elke acculading werkt. Daarom ontwikkelt HiKOKI permanent door in deze
stroombronnen. Daarnaast worden alle accu’s als slide-uitvoering geleverd.
Dit maakt de onderlinge uitwisseling, bij gelijk voltage van de power tool, optimaal.

55.-

66.55 incl. BTW

Bouwlamp UB18DGLL0Z
14.4V / 18V
LED bouwlamp | zeer helder LED licht, 2 standen: 140 - 250 lux
(1 meter) | mogelijkheid om te plaatsen op een statief | diverse
mogelijkheden om op te hangen | accu onderspanningsbeveiliging.
Exclusief accu's en lader.

Active Control System Het door HiKOKI ontwikkelde nieuwe regelsysteem
(Active Control System) zorgt ervoor dat de effectiviteit van de individuele power
tool automatisch wordt aangepast aan de belasting. Zo heb je meer controle op
de werking van de power tool, volledig automatisch gestuurd!

Aluminium Housing Body De dubbel geïsoleerde koolborstelloze motor is
opgenomen in een zeer solide gegoten aluminium behuizing. De behuizing is
robuuster en vormt een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de
power tool.

Low Vibration Handle LVH (laag vibratie handgreep) Heeft rubber dempers
aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog
trillingsaborbererd effect.

69.-

Reactive Force Control Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit
plotseling klem komt te zitten en de power tool om zijn as wil draaien, treedt het
ingebouwde RFC besturingselement in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk
de stroomtoevoer naar de motor.

83.49 incl. BTW

Accu bouwlamp UB18DAW4Z
14.4V / 18V / MULTI VOLT
Gebruik met 14.4V, 18V en MULTI VOLT accu’s | zeer helder licht |
max. 2.500 Lumen | 4 licht standen | 22 uur onafgebroken licht met
BSL1860 in ECO stand | mogelijkheid om te plaatsen op een statief
of om op te hangen | IP54: bescherming tegen stof en water |
L x B x H: 280 x 203 x 204 mm | 1,85 kg. Exclusief accu’s en lader.

2.500 Lumen

User Vibration Protection Het in eigen huis ontwikkelde UVP systeem zorgt
dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen.
Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

IP56 International Protection (IP) is een standaard die ontwikkeld is door de
International Electrotechnical Commission (IEC). Deze geeft aan in welke mate
de behuizing ervoor zorgt dat de elektronische onderdelen van de power tools
beschermd zijn tegen schade van (stof)deeltjes en water.

4 lichtstanden
Triple Hammer Meer kracht en controle, minder vibratie. In de power modus
wordt de slagkracht drastisch verhoogd, doordat het aantal slagen vermindert en
de interval tussen de slagen wordt verlengd. Deze modus is ideaal voor lange of
dikke schroeven.

139.-

168.19 incl. BTW

In de bouw is stofvrij werken sinds 2013 de norm. HiKOKI levert stofafzuigsystemen voor nagenoeg elke machine. Daar waar stofvrij werken van belang is,
hebben we onze power tools laten keuren door TNO.
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HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein
Tel. 	Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Fax Verkoop: 030-606 72 66
verkoop@hikoki-powertools.nl

HiKOKI Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel
Tel. 	02/4601720
Fax 02/4602542
info@hikoki-powertools.be

Volg ons ook op social media en
mis helemaal niets meer van HiKOKI.

hikoki-powertools.nl
hikoki-powertools.be
Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.
Alleen voor België: Recupel en Bebat niet inbegrepen.

Verspreid door:

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

