Accu slagschroevendraaier
WH36DC

Zeer snel en
krachtig bevestigen.
Ontdek onze nieuwe 36V accu slagschroevendraaier.
215 Nm aandraaimoment
Unieke Triple Hammer technologie
Compact en lichtgewicht:
slechts 114 mm en 1,6 kg

Gebruiksgemak en
volledige controle.
WH36DCWRZ

114 mm

Accu slagschroevendraaier
Standaard toebehoren1
2x accu BSL36A18, oplader UC18YSL3, HSC II koffer
Specificaties
Capaciteit

Kleine schroeven
Standaard bouten
Harde bouten
Zelfborende schroeven
Aandraaimoment
Hard
Voor bouten
Enkelvoudig voor bouten
Zelfborende schroefstand
Zacht
Gereedschapsopname		
Type motor		
Toerental onbelast
Laag
Boutstand
Enkelvoudig voor bouten
Hoog
Voor zelfborende schroeven
Aantal slagen
Laag
Voor zelfborende schroeven
Voor bouten
Enkelvoudig voor bouten
Hoog
LED-verlichting		
Afmetingen (L x H)		
Middenhoogte 		
Gewicht met BSL36A182

4 tot 10 mm
5 tot 18 mm
4 tot 14 mm
Ø 3,5 tot 6 mm
215 Nm
215 Nm
95 Nm
80 Nm
76 Nm
1/4" (zeskant)
Koolborstelloos
0 - 900 /min.
0 - 2.900 /min.
0 - 2.900 /min.
0 - 3.400 /min.
0 - 3.700 /min.
0 - 2.000 /min.
0 - 2.200 /min.
0 - 4.100 /min.
0 - 4.100 /min.
0 - 4.100 /min.
Ja
114 x 241 mm
29 mm
1,6 kg

13 mm korter
dan WH36DB

Andere uitvoeringen, exclusief accu's en lader
WH36DCW2Z: in HSC II koffer
WH36DCW4Z: in kartonnen doos
1

Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014. 2 Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.

Drie LED-lampen.
Met behulp van drie heldere LED-lampjes kunnen grote
gebieden worden verlicht, met slechts een vage schaduw
van de bit. Hierdoor hebt u in donkere of kleine ruimtes
veel scherper zicht op wat u doet.

WH36DC

WH36DB

Ander merk

5 krachtige
aandraaistanden.
De WH36DC beschikt over vijf verschillende
aandraaistanden waarmee u met een grote
verscheidenheid aan schroeven en materialen
kunt werken. Met de nieuwe stand voor bouten
kunt u bouten en moeren snel en efficiënt vastof losdraaien. Bij het werken met kleine en
delicate schroeven zorgt de gevoelige schakelaar
voor een gecontroleerde bevestiging.
Vergelijking aandraaien van schroeven.
Bij het indraaien van een houtschroef
Ø7,0 x 120 mm in hard hout zonder geleidegat.
WH36DC

5.6 sec.

Ander merk A

6.6 sec.

Ander merk B

6.8 sec.

Ongeveer

17%
sneller.

dan andere merken

Overzicht standen.
250 Nm

215

200 Nm
150 Nm
100 Nm

95

76

80

50 Nm

Stand

Zacht

Hard

Bout

Bout enkel* Zelfborend

900 /min.

3.400 /min.

2.900 /min.

2.900 /min.

Indicator
lamp

Toerental
onbelast

3.700 /min.

*Stopt automatisch na ongeveer 3-5 slagen om te voorkomen dat de bouten te strak worden aangedraaid.

Onze unieke
Triple Hammer-technologie.

Koolborstelloze motor
technologie.

Machines die zijn uitgerust met het innovatieve Triple
Hammer-mechanisme van HiKOKI bieden uitstekende
prestaties en comfortabele bediening. Ze hebben drie
raakpunten op de hamer en drie contactvlakken op het
aambeeld in plaats van de traditionele twee, wat veel
voordelen biedt.

Deze accu slagschroevendraaier heeft een
ingebouwde koolborstelloze motor. De motor
bevat minder belangrijke slijtageonderdelen,
waardoor de machine lichter is en er slechts
minimaal onderhoud nodig is. Duurzamer
dankzij de zeer efficiënte koolborstelloze motor‑
technologie. Dit zorgt voor een aanzienlijk
langere levensduur van de machine.

Harde stand:
1.5 slagen per
rotatie
Slagstuk
Zachte stand:
3 slagen per
rotatie

Voor grotere schroeven en bouten tot M18 geeft de
harde stand maximale slagsterkte. De driedubbele hamer
maakt 1,5 slag per omwenteling, waardoor de afstand
tot het aambeeld 30% groter is. Zo wordt meer kracht
op de schroef of bout uitgeoefend in vergelijking met een
traditionele dubbele hamer.
De zachte stand is ideaal om kleine schroeven met volledige
controle vast te draaien. In deze stand maakt de driedubbele
hamer drie slagen per omwenteling, wat gelijk staat aan een
50% hogere slagsnelheid in vergelijking met traditionele
dubbele hamers. Dit verhoogt de bevestigingssnelheid,
vermindert tegelijkertijd trillingen en voorkomt het
losschieten van de bit uit de schoefkop.

Klaar voor gebruik in alle
weersomstandigheden.
De IP-code staat voor de mate van bescherming
tegen het binnendringen van water en stof. Met
zijn IP56-classificatie biedt de WH36DC optimale
bescherming hier tegen. In tegenstelling tot andere
merken is het apparaat daardoor bestand tegen de
meest extreme weersomstandigheden.

Kwaliteitsaccessoires
voor diverse
toepassingen.
Breid uw 36V accu slagschroevendraaier uit met onze accessoires,
zoals hoogwaardige krachtbits of een complete set krachtbits. Onze krachtbit-/
dopsleutelset is ook ideaal voor gebruik met deze slagschroevendraaier.
Zo bent u volledig voorbereid op een breed scala aan toepassingen en
profiteert u van de beste prestaties.

38 mm krachtbitset 751190
1x PH1
2x PH2, PH3
1x PZ1
2x PZ2, PZ3
2x T15, T20, T25, T30, T40
1x magnetische snelwissel-bithouder

Torx 38 mm bits
T15 - 751181
T20 - 751182
T25 - 751183
T30 - 751184
T40 - 751185

45-pcs krachtbitset 752500
1x PH1,PH2, PH3
1x PZ1, PZ2, Z3
1x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1x TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
1x zeskant 3, 4, 5, 6
1x sleuf 3, 4, 5, 6
1x magnetische snelwissel-bithouder
1x dop 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm
1x verloopstuk ¼" zeskant to ½" vierkant
1x verloopstuk ½" vierkant to ¼" zeskant

Philips 38 mm bits
PH1 - 751171
PH2 - 751172
PH3 - 751173

Pozidrive 38 mm bits
PZ1 - 751176
PZ2 - 751177
PZ3 - 751178
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Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

