Accu spijkerapparaat
NT1865DA

Een nieuw niveau
van snelheid, precisie
en efficiëntie.
Ondek ons nieuwe accu spijkerapparaat NT1865DA.
Spijkeren in elke hoek
Hoge spijkersnelheid
Consequente spijkerprestatie

Voor een snelle en
perfecte afwerking.
Ons nieuwe 18V koolborstelloze 16 gauge 20º accu spijkerapparaat is uitgerust met ons
lucht-aandrijf systeem om u een betere, veiligere en comfortabelere werkervaring te geven.
Deze unieke innovatie van HiKOKI is ontwikkeld om net zo krachtig te zijn als pneumatische
spijkerapparaten, en biedt betrouwbare prestaties tegen lage gebruikskosten.

NT1865DAWXZ
Accu spijkerapparaat
Standaard toebehoren
2 accu’s BSL1830C, oplader UC18YSL3,
neuskap, koffer HSC IV
Specificaties
Motor
Type spijkers
Lengte spijkers
Magazijn
Spijkerfunctie
Spijkersnelheid
Spijkers per lading met BSL1830C
Trillingsniveau
Geluidsniveau (LWA)
Accu spanning
LED light
Afmetingen (L x B x H)
Gewicht inclusief BSL1830C

Brushless
16 Ga 20° (1.45 x 1.6 mm)
32 - 65 mm
100 spijkers (2 strips)
Éénschots of repeteer
3 /sec.
1,200
2.6 m/s²
92 dB
18V en MULTI VOLT
Ja
323 x 298 x 104 mm
3.4 kg

Andere uitvoeringen
NT1865DAW4Z: neuskap, kartonnen doos, excl. accu en oplader
NT1865DAW6Z: neuskap, koffer HSC IV, excl. accu en oplader

Spijkerfunctie.
U kunt gemakkelijk kiezen tussen
éénschots of repeteerfunctie
afhankelijk van de toepassing.
Hierdoor kunt u snel en exact
werken.

Bescherming van de
gebruiker.

Materiaal
bescherming.

Dit spijkerapparaat is ontworpen
om trillingen tot een minimum
te beperken. Dankzij het lage
geluidsniveau en de geringe
terugslag tijdens het gebruik, kunt u
nauwkeurig en moeiteloos werken.

Als het spijkerniveau in het magazijn
laag is, zorgt het blokkeringsmechanisme ervoor dat er geen spijker
geschoten kan worden. Er is ook een
optionele neuskap verkrijgbaar.
Deze beschermt uw werkstuk tegen
beschadiging.

Ons innovatieve en krachtige
lucht-aandrijfsysteem.

U hoeft geen gaspatronen meer te kopen. Dit accu
spijkerapparaat wordt dus kostenefficiënter naarmate het vaker
wordt gebruikt. Met HiKOKI spijkerapparaten kunt u tot 25%
op de gebruikskosten besparen, terwijl u tot 25% meer spijkers
verwerkt.

289

Aantal spijkers per acculading.
HiKOKI
NT1865DA
Concurent

1,200 stuks
800 stuks

250

Totale kosten

Hoger rendement en
lagere bedrijfskosten..
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Totale
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kosten

Totale kosten

Ons unieke lucht-aandrijfsysteem maakt gebruik van perslucht in de hoofdunit, wat
verschillende voordelen van pneumatische technologieën met zich meebrengt.
Het systeem drijft tot 3 spijkers per seconde aan zonder aanlooptijd, en het zet de
spijkers consequent vlak.
Of u nu werkt bij lage temperaturen of op grote hoogtes, het zal uw hoge
prestaties niet beïnvloeden. Nog handiger is dat het luchtaandrijfsysteem geen
verbrandingslawaai of gasdampen produceert. Dit vermindert de behoefte aan
regelmatig onderhoud aanzienlijk, aangezien u de verbrandingskamer niet hoeft
te reinigen.
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Lage gebruikskosten
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Minder onderhoud.
Langere levensduur.
Gereedschap met een koolborstelloze motor
is lichter en compacter, omdat een aantal
belangrijke slijtage-onderdelen is geëlimineerd.
Dit draagt ook bij tot minder onderhoud en het
verlengt de levensduur van het spijkerapparaat
aanzienlijk.
Ook verhoogt onze geïntegreerde
koolborstelloze motor technologie het aantal
aangedreven spijkers per lading, wat resulteert in
een hogere efficiëntie.

Voorzie uw
spijkerapparaat van
spijkers met hoge
kwaliteit.
Type

Afmeting
(mm)

Uitvoering

Per
doos

16 Gauge - 20°

1.6 x 32

Electro galvanized 2.000

Art.
nummer
705573

16 Gauge - 20°

1.6 x 38

Electro galvanized 2.000

705574

16 Gauge - 20°

1.6 x 45

Electro galvanized 2.000

705575

16 Gauge - 20°

1.6 x 50

Electro galvanized 2.000

705576

16 Gauge - 20°

1.6 x 63

Electro galvanized 2.000

705577

16 Gauge - 20°

1.6 x 32

Inox

4100431

2.000

16 Gauge - 20°

1.6 x 38

Inox

2.000

4100432

16 Gauge - 20°

1.6 x 45

Inox

2.000

4100433

16 Gauge - 20°

1.6 x 50

Inox

2.000

4100434

16 Gauge - 20°

1.6 x 63

Inox

2.000

4100435

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein
Tel. 	030 6084050

Volg ons op de sociale media en mis
niets van het Hikoki nieuws.

www.hikoki-powertools.nl

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

