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JAAR
POWER TOOL
GARANTIE

Power tools  
voor elk 
project.

SDS-MAX hamers met 
koolborstelloze motor technologie.

Ontdek onze Basic 
Pro power tools.

MULTI VOLT geschikt 
voor Outdoor power tools.

Een nieuwe naam,  
dezelfde vertrouwde prestaties.



Uniek accuplatform voor 
36V en 18V power tools.

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 het gehele 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.

Voltage verandert automatisch tussen 36V en 18V Compact & lichtgewicht

18V 36V

De kracht van gesnoerd.
De vrijheid van snoerloos.

JAAR
POWER TOOL
GARANTIE

Geldt ook op 
accu's en laders.
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Ultieme kracht en duurzaamheid in één.
Elk onderdeel van de MULTI VOLT accu is ontwikkeld met aandacht voor ieder detail. Dit omvat onder meer 
een zeer innovatief ontworpen Li-ion kernstructuur. Het is het hart van de accu die zorgt voor het genereren 
van een uiterst hoog vermogen. Het geïntegreerde Rapid Smart koelingssysteem voorkomt oververhitting en 
verlengt zo de levensduur van de accu.

Slimme accu-indicator
technologie.

Deze functie toont niet alleen de 
laadcapaciteit, maar signaleert ook 

oververhitting of storingen.

Cellen met
hoog vermogen.

Deze cellen leveren een hoger 
vermogen ten opzichte van de 

BSL1860 accu. Tien cellen zorgen 
voor maar liefst 2x zoveel kracht bij 

de BSL36A18 en zelfs 2.6x zoveel 
kracht bij de BSL36B18.

Verandert automatisch
tussen 36V en 18V.
Dit houdt in dat je slechts één accu nodig hebt 
voor al je power tools. Wanneer een 18V power 
tool wordt gedetecteerd verandert 36V / 2.5 Ah 
naar 18V / 5.0 Ah (36V / 4.0 Ah naar 18V / 8.0 Ah 
voor de BSL36B18).

Meerdere veiligheidselementen
en een langere levensduur.
Beschermt de accu en de power tool tegen 
overbelasting, overlading en oververhitting.

Koel-chassis.
Tijdens het opladen wordt de accu 
gekoeld om te voorkomen dat cellen 
oververhit raken. Dit slim ontworpen 
systeem zorgt voor een langere 
levensduur van de accu.

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

UC18YSL3WA3

A3BOOSTER PACK

299.-
361.79 incl. BTW 

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

UC18YSL3WEZ

A2BOOSTER PACK

249.-
301.29 incl. BTW 

18V - 5.0 Ah

1.080 W

18V - 5.0 Ah

1.080 W

453.75 incl. BTW 

361.29 incl. BTW 

375.-

299.-

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

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

UC18YSL3WBZ

UC18YSL3WFZ

B3

B2

BOOSTER PACK

BOOSTER PACK

1.440 W

18V - 8.0 Ah

1.440 W

18V - 8.0 Ah
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Luchtsnelheid 53 m3/sec.

Slechts 3,2 kg

Accu bladblazer RB36DAW4Z

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | koolborstelloze 
motor | schakelaar voor 4 standen variabele snelheid + turbo stand | 
uitstekende balans | gemakkelijk bedienbare elektronische schakelaar. 
Exclusief accu's en lader.

36V

399.00 incl. BTW

329.75

235.00 incl. BTW

194.21

Accu heggenschaar CH3656DAW4Z

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | 
snijsnelheid in 4 standen instelbaar | smalle soft grip greep | 
brede soft grip sub handgreep | aluminium bodemplaat met  
lange levensduur | snijvlakken 3-voudig geslepen. 
Exclusief accu's en lader.

36V - 56 cm mes

Onze 36V outdoor power tools zijn nu ook geschikt voor 
MULTI VOLT. En dat brengt verschillende voordelen met zich 
mee, zoals het feit dat het kostenbesparend is. Je investeert 
in één MULTI VOLT accu en betaalt vervolgens alleen voor 
outdoor power tools. Exclusief accu dus! Verder heb je meer 
bewegingsvrijheid ten opzichte van gesnoerde power tools. 
En natuurlijk de duurzaamheid: werken met een accu is beter 
voor het milieu dan werken met bijvoorbeeld benzine.

Ook zijn ze te gebruiken op vele andere 36V en 18V power 
tools. Zo geeft het niet alleen een goed gevoel dat je kunt 
vertrouwen op krachtige, duurzame power tools voor ieder 
project, maar ook dat je bent verzekerd van een slimme en 
bewuste keus.

Snoei, zaag, trim, met 
één MULTI VOLT accu.

Gebruiksduur per lading

BSL36A18 ± 62,5 min.

BSL36B18 ± 100 min.

BL36200W1Z ± 8 uur

Gebruiksduur per lading

BSL36A18 ± 9,5 min.

BSL36B18 ± 15,2 min.

BL36200W1Z ± 1,5 uur
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Slechts 3,6 kg

Maaibreedte 31 cm

Incl. maaikop, schouderriem, 
veiligheidsbril en sleutel

Accu kettingzaagmachine CS3630DAW4Z

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | kettingrem | terug - 
 slag beveiliging | verlichte olietank | LED verlichting | velkam | kettingsnel spanner, 
ketting verstelbaar zonder gereedschap | regelbare olie toevoer | met optrekhaak. 
Exclusief accu's en lader.

36V - 30 cm zwaard

289.00 incl. BTW

238.84

369.00 incl. BTW

304.96

Accu grastrimmer CG36DAW5Z

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | 
nieuwe technologie ‘Disk Motor” | U-greep | variabele snelheid | 
Quick-stop rem | uitstekende balans | gemakkelijke bediening. 
Exclusief accu's en lader.

36V - U-greep

Ook verkrijgbaar als 
CG36DAW4Z met D-greep
Exclusief accu's en lader.
304.96 369.00 incl. BTW

De 36V accu rugzak is geschikt 
voor alle 36V power tools.

Tot maximaal 8 uur werken per 
acculading | lichte en speciaal 
gevormde rugzak voor 
comfortabel dragen | 
zeer milieuvriendelijk | 
accu indicator | geschikt voor 
gebruik in geluidsgevoelige 
gebieden | multiplex 
beveiligingscircuit | 
USB-aansluiting | 
oplaadtijd max. 10 uur.

36V - 21 Ah
Accu rugzak BL36200W1Z

929.75
1125.00 incl. BTW

Gebruiksduur per lading

BSL36A18 ± 42 min.

BSL36B18 ± 67 min.

BL36200W1Z ± 6 uur

Aantal sneden per lading

BSL36A18 ± 190 zaagsneden

BSL36B18 ± 304 zaagsneden

BL36200W1Z ± 1.700 zaagsneden
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Licht en compact | verzonken luchtrooster, zuiging van voor- en zijkant | 
primer pomp | motor stopt automatisch als de pijp loskomt of het rooster 
verwijderd is | shredder | minder verstopping door aangepast design |  
optioneel leverbaar grote stofzak (53L).

Zuinige motor | verzonken luchtrooster, zuiging van  
voor- en zijkant | minder verstopping door groter luchtfilter | 
hoge luchtverplaatsing.

26,9 cc - 0,89 kW26,9 cc - 0,89 kW

Licht en compact

Motor stopt automatisch

Shredder

Zuinige motor

Hoge luchtverplaatsing

Benzine bladblazer RB27EPWDZBenzine bladblazer RB27EAPWCZ

210.74
255.00 incl. BTW

180.99
219.00 incl. BTW

Elektrische kettingzaagmachine CS35SBWAZ

Krachtige 1.900 W motor | kettingsnelspanner, ketting verstelbaar  
zonder gereedschap | mechanische kick-back rem | grote, handige 
schakelaar | automatische kettingsmering | softgrip.

1.900 W - 35 cm zwaard
Kettingsnelheid 14,5 m/sec

Kettingsnelheid 14,5 m/sec

Inhoud olietank 200 cc

Inhoud olietank 150 cc

145.00 incl. BTW

119.83

249.00 incl. BTW

205.79

Ook verkrijgbaar als 
CS40SBWAZ
met 40 cm zwaard.
128.10 155.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als 
CS40YWAZ
met 40 cm zwaard.
214.05 259.00 incl. BTW

6601633
RB-HVA W1Z ZUIGKIT 
VOOR RB27EP 
40.50 49.00 incl. BTW

Uitgebalanceerd model voor meer controle | mechanische kick-back rem | 
kettingsnelspanner, ketting verstelbaar zonder gereedschap | grote, handige schakelaar | 
aanloopstroombegrenzing en overbelastings beveiliging | 
kijkglas voor kettingolie | softgrip.

Elektrische kettingzaagmachine CS35YWAZ
2.000 W - 35 cm zwaard
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Beperkte voorraad en zeer 
scherp geprijsd. Wees er 
snel bij, want OP=OP!

189.00 incl. BTW

156.20

147.93
179.00 incl. BTW

Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | elektrische "Quick-Stop" 
rem | traploos regelbaar toerental | 22 standen instelbaar | 13 mm 
snelspan boorhouder met vergrendeling | LED verlichting. 
Inclusief kunststof koffer. Inclusief 2 accu's en lader.

Accu boor-schroefmachine DS18DJLWCZ
18V - 53 Nm - 2x 1.5 Ah

Accu boor-schroefmachine  
DS18DJLWKPZ

Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | elektrische 
“Quick-Stop” rem | traploos regelbaar toerental | 22 standen 
instelbaar | 13 mm snelspan boorhouder met vergrendeling | 
LED verlichting. Inclusief HSCD koffer met 2 accu's,  
lader en 100 accessoires.

18V - 53 Nm - 2x 1.5 Ah

199.00 incl. BTW

164.46

Speciaal voor de professional die minder vaak of 
minder intensief gebruikmaakt van zijn power tool(s), 
biedt HiKOKI de Basic Pro range. De kracht en 
betrouwbaarheid die je gewend bent van HiKOKI, 
maar dan voordeliger.

Ontdek onze Basic 
Pro power tools. 

Accu klop-boor-schroefmachine
DV18DGALWFZ
18V - 70 Nm - 2x 2.5 Ah

Stapelbare HSCD 
koffer met lade

100-delige accessoireset

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.

Metalen boorkop

70 Nm

Compact

205.79
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Heteluchtpistool RH600TLAZ

Krachtige motor | zool met velcro (klittenband) | softgrip palmgreep | 
uitstekende stofafzuiging.

Vlakschuurmachine SV12SGWBZ
110 x 100 mm - 200 W

Standaard met omkeerbare HM messen | haak voor snoerpositie | 
werkstuk bescherming tegen beschadiging | stofafzuiging mogelijk.

Schaafmachine P20SFWAZ
82 mm - 620 W

2.000 W
Haakse slijpmachine G13STAYGZ
125 mm - 600 W

Controle systeem: langere levensduur van schuurzool | zool met velcro 
(klittenband) | grote soft grip greep, minder trilling | variabel toerental | 
uitstekende stofafzuiging. In kunststof koffer.

Excenter schuurmachine SV13YAWBZ
125 mm - 230 W

103.31
125.00 incl. BTW

103.31
125.00 incl. BTW

40.50
49.00 incl. BTW

48.76
59.00 incl. BTW

119.83
145.00 incl. BTW

Compact en lichtgewicht | snelspanboorhouder | soft grip | grote 
schakelaar met instelbaar toerental. In kunststof koffer.

2 verwarmings- en luchtstanden | koude stand voor snelle afkoeling | 
handige machine haak, voor opbergen of stationair gebruik | 
oververhittingsbescherming | ergonomisch design met soft grip | 
In kunststof koffer 
met accessoires.

Compact en lichtgewicht I herstart beveiliging I aanloopstroom-
beveliging I overbelastingsbeveiliging I schakelaar gemakkelijk in 
gebruik.

Klop-boor-schroefmachine FDV16VB2U3Z
16 mm - 550 W

73.55
89.00 incl. BTW

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

Accu slagschroevendraaier WH12DAWFZ
10.8V / 12V Peak - 2x 2.5 Ah - 110 Nm

197.52
239.00 incl. BTW

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

Accu boor-schroefmachine DS12DAWFZ
10.8V / 12V Peak - 2x 2.5 Ah - 38 Nm

147.93
179.00 incl. BTW
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Krachtige motor | licht in gewicht | 
traploos regelbaar toerental | 
aanloop stroombegrenzing | 
gemakkelijk bedienbare 
schakelaar | instelbare 
handgrepen.

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

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

Bovenfrees M12VEUTZ Decoupeerzaagmachine
CJ90VASTWAZ

Haakse slijpmachine G23STWAZ

12 mm - 2.000 W

Harde voetplaat van aluminium persgietwerk | parallel instelling | 
in verstek tot 45° | geen spouwmes, te gebruiken als invalzaag. 

Cirkelzaagmachine C7MFALAZ
190 mm - 1.010 W

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

Bandschuurmachine SB8V2WAZ
533 x 76 mm - 1.020 W

90 mm - 705 W

230 mm - 2.000 W

243.80
295.00 incl. BTW

106.61
129.00 incl. BTW

202.48
245.00 incl. BTW

119.83
145.00 incl. BTW

95.04
115.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als 
CJ90VSTWAZ 
Met beugelhandgreep.  
119.83 145.00 incl. BTW

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 aankoop bewijs, 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 motor onderdelen van alle gesnoerde 
power tools met een koolborstelloze (Brushless) motor. 
Dat betekent dat je standaard 5 jaar garantie hebt 
op je AC Brushless motoronderdelen!

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.

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties. 9



HiKOKI's eigen 
koolborstelloze 
motor technologie.

230V koolborstelloze motorKleiner

230V koolborstelmotor

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

G

1   Minder onderhoud.
2 Compact & lichtgewicht.

De koolborstelloze motor heeft minder warmteontwikkeling 
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.

Stabiele prestatie 
en te gebruiken met 
motorgeneratoren.

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.

Naast het verkleinen van onze koolborstelloze motor, 
stelde onze technologie ons ook in staat om de grote 
condensatoren, die normaal essentieel zijn, te elimineren. 
In plaats daarvan hebben we een microcomputer geïnte-
greerd. Maar er is meer. Elke koolborstelloze power tool 
wordt namelijk digitaal ontworpen. Hierdoor past 
de printplaat in de meest beperkte ruimte(s).

Minder slijtage.
Minder onderhoud.

Slimme en compacte power tools
die het werk eenvoudiger maken.

Met deze innovaties konden we de grootte van onze 
printplaat met maar liefst 60%! verminderen.

70 mm

35 mm

90 mm

60 mm

HiKOKI koolborstelloze 
power tools met geïnte-
greerde microcomputer.

Traditionele koolborstel-
loze power tools met 
condensatoren.
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SDS-MAX 
boor-hakhamer  
DH40MCWSZ
7,1 kg - 40 mm- 1.100 W 
7,1 J (EPTA 05)
SDS-MAX boorhouder | boor en 
beitel verwisselen in één stap | 
grote bedieningsschakelaar 
aan bovenzijde | gemakkelijk 
instelbare schakelaar.  
In kunststof koffer.

7,1 Joule

508.26
615.00 incl. BTW

SDS-PLUS 
boor-hakhamer
DH24PH2WSZ

2,7 Joule

2,8 kg - 24 mm - 730 W
2,7 J (EPTA 05)
Met hak functie | traploos regelbaar  
toerental | lange levensduur |  
3 standen: boorhamer, boren en  
hakken, instelbaar aan de zijkant  
van de machine | slagstop.
In kunststof koffer.

161.16
195.00 incl. BTW

SDS-MAX 
hakhamer 
H41MB2WSZ
5,2 kg - 950 W 
7,1 J (EPTA 05)
Shock absorberend 
mechanisme | lange 
levensduur | variabel  
instelbare beitelstand: 
12 standen | comfortabele 
zijhandgreep. 
In kunststof koffer.

7,1 Joule

387.60
469.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als 
DH24PG2WSZ 
SDS-PLUS boorhamer
In kunststof koffer.
131.40 159.00 incl. BTW

18 Joule

889.35 incl. BTW

735.-

SDS-MAX hakhamer 
H60MEYWTZ

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

809.49 incl. BTW

669.-

SDS-MAX boor-hakhamer  
DH40MEYWSZ

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

7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 8,7 J (EPTA 05)

12,2 kg - 1.500 W - 18 J (EPTA 05)

JAAR
POWER TOOL
GARANTIE

8,7 Joule

JAAR
POWER TOOL
GARANTIE
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Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

Verspreid door:

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

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

hikoki-powertools.nl
hikoki-powertools.be

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

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

Een nieuwe naam, dezelfde 
vertrouwde prestaties.




