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Krachtige motor en 
zeer hoge slijpsnelheid!

Accu haakse slijpmachine G3623DAWGZ
36 V - 4.0 Ah - 230 mm

> Lees snel verder op pag. 3 

Koolborstelloze motor

Automatische snelheidsaanpassing

Elektronische rem

Ontdek onze laatste 
technologieën.

Maak kennis met de
nieuwste power tools.
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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. We luisteren naar de behoeftes en wensen van de 
eindgebruiker en nemen dit mee in het design en de ontwikkeling van onze power tools. 
We innoveren om niet alleen om onze producten te verbeteren en te voorzien van de 
laatste technologieën, maar vooral om de prestaties van de professional te verbeteren. 
Zo kunnen ze blijven vertrouwen op power tools die hun werk zo comfortabel en 
makkelijk mogelijk maken, hoe groot of klein de uitdaging ook is.

In de naam HiKOKI schuilt ook waar we als merk voor staan. De naam voegt het Engelse 
“High”, wat staat voor hoogstaande technologieën en kwaliteiten, en het Japanse “KOKI”, 
wat “industriële machines” betekent, samen in één woord. Tevens bevat onze merknaam 
het getal één. Een mooie referentie naar dat waar we met het hele bedrijf naar streven: 
nummer 1 producten leveren en nummer 1 wereldwijde marktleider worden.

Uitleg pictogrammen

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.

Li-ion accu HiKOKI is de enige die met haar 
Li-ion accutechniek een optimale beveiliging van 
de accu garandeert. Het zorgt voor een onvoor-
stelbaar lange levensduur en duurzaam gebruik. 
Hoe hoger het ampèrage, hoe langer je met elke 
acculading werkt. Daarom ontwikkelt HiKOKI 
permanent door in deze stroombronnen en 
levert accutechniek tot maar liefst 6.0 Ah. Daar-
naast worden alle accu’s als slide-uitvoering 
geleverd. Dit maakt de onderlinge uitwisseling, 
bij gelijk voltage van de power tool, optimaal.

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

Active Control System Het door HiKOKI ontwik-
kelde 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!

Daar waar stofvrij werken van belang is, heeft 
HiKOKI de power tools laten keuren door TNO.

Aluminium Housing Body De dubbel geïsoleerde 
koolborstel loze 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.

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.

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

Brushless Motor Met de introductie van de kool-
borstelloze 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.

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 besturings-
element RFC in werking. Deze onderbreekt 
onmiddellijk de stroomtoevoer naar de motor.

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.

HITACHI POWER TOOLS heet nu
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894.19 incl. BTW
739 .-

245.-
296.45 incl. BTW

235.-
284.35 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine G3623DAWGZ

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 | bescherm kap verstelbaar 
zonder gereedschap | anti-vibratie zijhandgreep en soft grip achterhandgreep | 
accu indicator. Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's en lader.

36 V - 4.0 Ah - 230 mm Koolborstelloze motor

Automatische 
snelheidsaanpassing

Elektronische rem

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.

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

Accu haakse slijpmachine G3613DBW2ZAccu haakse slijpmachine G3613DAW2Z
36 V - 125 mm36 V - 125 mm

Dodemansschakelaar

Variabele snelheid

Elektronische rem

Variabele snelheid

Elektronische rem

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



18 V 36 V
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249.-
301.29 incl. BTW 

2 MULTI VOLT BSL36A18 accu's 
met snellader UC18YSL3.

UC18YSL3WEZ

Met HiKOKI besparen  
op investeringskosten.
HiKOKI denkt altijd mee met de professional.  
Zelfs wanneer het gaat om besparing van 
investerings  kosten. Daarom bieden we je 
de HiKOKI booster packs met accu’s en  
een snellader. Zo zijn de power tools die je  
al hebt, voorzien van een extra boost en  
hoef je bij aanschaf van nieuwe power tools  
geen accu’s of laders te kopen. Zo kom je  
nooit voor verrassingen te staan.

A2BOOSTER PACK
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299.-  
361.79 incl. BTW   

2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's 
met snellader UC18YSL3.

UC18YSL3WB2

299.-  
361.79 incl. BTW   

3 MULTI VOLT BSL36A18 accu's 
met snellader UC18YSL3.

UC18YSL3WA3

Eén accu voor 18 V 
en 36 V power tools.

Voltage verandert automatisch tussen 18 V en 36 V

Compact & lichtgewicht

Een compleet nieuwe generatie accusystemen, die van de buitenkant oogt 
als een 18 V accu, maar van binnen is voorzien van de laatste technologieën. 
Innovaties om jouw prestaties te verbeteren. Zo zorgt het dubbele voltage 
voor optimale kracht, en dat zelfs snoerloos. De Li-ion accu’s van 36 V zijn 
uitwisselbaar met de 18 V power tools.

Kortom, met slechts een simpele klik behaal jij de maximale prestatie.

115.-  
139.15 incl. BTW   

129.-
156.09 incl. BTW   

MULTI VOLT accu 
BSL36B18 372120

36 V - 4.0 Ah / 18 V - 8.0 Ah

Vermogen 
1.440 W

MULTI VOLT accu 
BSL36A18 371750

36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah

Vermogen 
1.080 W

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

A3BOOSTER PACK B2BOOSTER PACK



AC koolborstelloze motorKleiner

AC koolborstel motor

1   Minder onderhoud.
2 Compact & lichtgewicht.

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 koolborstel motoren.

Geen slijtbare onderdelen.
Minder onderhoud.

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

G

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.

Stabiele prestatie 
en te gebruiken met 
motorgeneratoren.

HiKOKI's eigen 
koolborstelloze 
motor technologie.
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Ook verkrijgbaar als
Accu afkortzaag 
C3610DRAW4Z
Exclusief accu's en lader.
599.00 724.79 incl. BTW1087.79 incl. BTW

899 .-

Accu afkortzaag C3610DRAWAZ

Zeer compacte machine | hoogste zaagsnelheid 
in zijn klasse | koolborsteloze motor | met laser | 
LED verlichting | capaciteit: 90° 64 x 318 mm 
of 89 x 292 mm | in verstek 45°.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 
accu's en lader.

36 V - 4.0 Ah - 255 mm

Met laser

Compact geleidesysteem

Hoge zaagsnelheid



7HiKOKI magazine 2019

180.-
217.80 incl. BTW

350.00

Nu bij aankoop van een 
C3610DRA accu afkortzaag, 

een standaard 712650, 
voor slechts

Combideal

Accu afkortzaag C3610DRAWAZ

Zeer compacte machine | hoogste zaagsnelheid 
in zijn klasse | koolborsteloze motor | met laser | 
LED verlichting | capaciteit: 90° 64 x 318 mm 
of 89 x 292 mm | in verstek 45°.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 
accu's en lader.

36 V - 4.0 Ah - 255 mm

HiKOKI Proline zaagbladen

Artikelnr Hardmetalen zaagblad Prijs*

752466 ø255 x asgat 30 Z24 49.50 

752467 ø255 x asgat 30 Z48 59.50 

752468 ø255 x asgat 30 Z60 69.50

752469  ø255 x asgat 30 Z60 TCG voor aluminium 79.50

752470  ø255 x asgat 30 Z80 TCG voor aluminium 89.50

*Exclusief BTW

Compact geleidesysteem 
voor optimale zaagcapaciteitLaser voor nauwkeurig zagenVerstekzagen
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Combideal
Nu bij aankoop van een 

SDS-PLUS accu boorhamer DH36DPA, 
een stofafzuigunit 714959 in 

HSC II koffer voor slechts

Goedgekeurd door:

100.-
121.00 incl. BTW

149.00

36 Volt

3 Joule

RFC functie

Koolborstelloze motor

723.58 incl. BTW
598.-

SDS-PLUS 
accu boorhamer 
DH36DPAWVZ

Compact en lichtgewicht | hoge boorsnelheid, 
hoge slagkracht | koolborstelloze motor | RFC functie | 
ergonomische soft grip | 3 standen, boorhamer, 
boren en beitelen | accu indicator | LED verlichting. 
Inclusief HSC IV koffer met 2 MULTI VOLT 
BSL36B18 accu's en lader.

36 V - 4.0 Ah - 3 J

Ook verkrijgbaar als
Accu boorhamer DH36DPAW2Z
Inclusief HSC IV koffer. 
Exclusief accu's en lader.
299.00 361.79 incl. BTW
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Accu boor-schroefmachine DS18DJLWKPZ

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

18 V - 1.5 Ah - 53 Nm

249.00 incl. BTW
205.79

Jouw nieuwe 
alles-in-een oplossing.
Alles wat je nodig hebt binnen handbereik.

Stapelbare HSCD koffer met lade

100-delige accessoireset



76.-
91.96 incl. BTW

Ontdek onze nieuwe 
12 V Peak - 4.0 Ah accu.

BSL1240M 12 V Peak - 4.0 Ah Li-ion accu

Artikelnr. 374404

Voltage en 
capaciteit

12 V Peak - 4.0 Ah

Afmetingen 91 x 74 x 45 mm

Oplaadtijd Ongeveer 60 minuten

Lader Nieuwe 12 V lader UC12SL 

Ook verkrijgbaar:

UC12SLW0Z Nieuwe 12 V oplader 47.-*

374956 BSL1215 12 V Peak - 1.5 Ah Li-ion accu 59.-*

374954 BSL1225M 12 V Peak - 2.5 Ah Li-ion accu 66.-*

Hoge output

Accu indicator

Lichtgewicht

HiKOKI BSL1850 
18 V - 5.0 Ah

HiKOKI BCL1015 
10.8 V - 1.5 Ah

HiKOKI BCL1030C 
10.8 V - 3.0 Ah

HiKOKI BSL1240M 
12 V Peak - 4.0 Ah 

De nieuwe 12 V Peak accu gebruikt dezelfde accucel als 
de HiKOKI MULTI VOLT BSL36B18 accu, daardoor wordt 
de output van 430 W gerealiseerd met minder cellen.

Gebaseerd op onze
MULTI VOLT technologie.

Deze accu cellen bieden u een maximaal vermogen 
van 430 W. De cellen zijn dezelfde als die in de HiKOKI 
MULTI VOLT BSL36B18 accu, die speciaal is ontworpen 
voor zwaar werk.

430 W output.

HiKOKI’s 12 V Peak accu bestaat uit slechts 3 cellen. 
Deze cellen zijn iets groter, maar het aantal cellen in 
deze accu is een stuk minder. Daardoor is deze accu 
compact, licht in gewicht en dus gemakkelijk in gebruik.

Compact & lichtgewicht.

10 HiKOKI magazine 2019

Speciaal voor alle 10.8 V power tools bieden we bij HiKOKI nu de nieuwe 12 V Peak accu. 
Zo piekt een volledig opgeladen accu tot maar liefst 12 tot 12.4 V en haal je alles uit je 
power tool en jezelf.

*Exclusief BTW
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289.-
349.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als 
WH12DDW4Z 
Exclusief accu's en lader. 
129.00 156.09 incl. BTW

Bouten, moeren en schroeven | compact | hoog aandraaimoment | 
koolborstelloze motor | toerental instelbaar in 3 standen | soft grip | 
accu indicator | LED verlichting | riem haak. Inclusief HSC II koffer 
met 2 12 V Peak accu’s en lader.

Accu slagschroevendraaier WH12DDWHZ

135 Nm

Toerental in 3 standen

10.8 V / 12 V Peak - 4.0 Ah - 135 Nm
Compact en krachtig | hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor | 
snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | soft grip | accu indicator | 
LED verlichting | riem haak. Inclusief HSC II koffer met 2 12 V Peak  
accu’s en lader.

Accu klop-boor-schroefmachine DV12DDWHZ
10.8 V / 12 V Peak - 4.0 Ah - 38 Nm

279.-
337.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als 
DV12DDW4Z 
Exclusief accu's en lader.  
119.00 143.99 incl. BTW

Kloppen, boren  
en schroeven

Snelspanboorhouder

20 standen instelbaar

LED verlichting

Compact en krachtig | hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor | 
snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | soft grip | accu indicator | 
LED verlichting | riem haak. Inclusief HSC II koffer met 2 12 V Peak  
accu’s en lader.

Accu boor-schroefmachine DS12DDWHZ
10.8 V / 12 V Peak - 4.0 Ah - 38 Nm

269.-
325.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als 
DS12DDW4Z 
Exclusief accu's en lader.  
109.00 131.89 incl. BTW
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Gebruik met 14.4 V, 18 V 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.

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 (14.4 V / 18 V) | robuuste behuizing met 
beschermend frame met rubber schokdempers | dynamische luidsprekers 
(2x 7 W) | bijgeleverde AC stroomadapter.

Accu bouwlamp UB18DAW4Z

Digitale accu TV & Radio UR18DSMLW4Z 

14.4 V / 18 V / MULTI VOLT

14.4 V / 18 V / MULTI VOLT - 2 x 7 W

139.-
168.19 incl. BTW

349.-
422.29 incl. BTW

2.500 Lumen

4 licht standen

8-inch LCD TV

IPX4 - beschermt tegen regenbuien

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 werk je met 
meer comfort en worden gewrichten 
zoveel mogelijk ontzien.

User Vibration 
Protection.

Niet leverbaar in België
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Duurzame constructie tegen overbelasting | nieuwe krachtige split-
core motor | verbeterde stofbescherming | veiligheidsschakelaar met 
dodemansknop | 0-volt herstartbeveiliging | aanloopstroombeveiliging | 
zeer vlakke kop.

Anti-vibratie zijhandgreep | duurzame constructie tegen overbelasting |  
nieuwe krachtige split-core motor | verbeterde stofbescherming | 
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | zeer vlakke kop.

Anti-vibratie zijhandgreep | duurzame constructie tegen overbelasting 
| nieuwe krachtige split-core motor | verbeterde stofbescherming | 
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | zeer vlakke kop.

Haakse slijpmachine G23SWU2UGZ

Haakse slijpmachine G18SE4UDZ

Haakse slijpmachine G23SC4UDZ
230 mm - 2.200 W - 5,4 kg 

180 mm - 2.400 W - 5,9 kg

230 mm - 2.400 W - 6,1 kg

155.-
187.55 incl. BTW

159.-
192.39 incl. BTW

159.-
192.39 incl. BTW

8.500 toeren

Veiligheidsschakelaar

6.600 toeren

Zeer vlakke kop

6.600 toeren

Aanloopstroombegrenzing

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

Haakse slijpmachine G23UDY2WKZ
230 mm - 2.600 W - 6,3 kg

205.-
248.05 incl. BTW

6.600 toeren

Aanloopstroombegrenzing
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Bij HiKOKI zijn we er trots op dat we altijd 
voldoen aan de standaard van de professional. 
Het leveren van de meest krachtige en 
betrouwbare power tools is maar een deel 
van de diensten die we leveren. Want waar 
zelfs de beste power tools een beetje aandacht 
nodig kunnen hebben, kan de professional 
soms ook wat hulp of advies gebruiken. 
Wij zijn er om u en uw power tools te 
ondersteunen, wanneer dan ook.

+2 jaar garantie 
op de AC Brushless 
motoronderdelen

3 jaar garantie
op power tools
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Je kunt rekenen op
onze ondersteuning.

HiKOKI-service

Door de kennis en ervaringen die we gedurende  
onze 70-jarige geschiedenis hebben opgedaan,  
blijft het merk HiKOKI hoge duurzaamheid en 
kwaliteits producten bieden. Daarbij bieden we  
u HiKOKI-service voor alle HiKOKI producten.1

3 jaar power tool garantie. 
Voor HiKOKI machines, inclusief accu’s en 
acculaders, garanderen we fabrieksgarantie
voor een periode van 3 jaar vanaf de aankoop-
datum van een HiKOKI product gekocht bij  
een erkende HiKOKI dealer. Online registratie 
is niet meer vereist. Bewaar het aankoopbewijs 
met modelnaam en serienummer en wij  
zorgen voor de service.

JAAR
POWER TOOL
GARANTIE

+2 jaar garantie op de  
AC Brushless motoronderdelen.
Naast de gratis fabrieksgarantie van 3 jaar, 
biedt HiKOKI 2 jaar extra fabrieksgarantie 
voor motoronderdelen van AC power 
tools met Brushless motor (machines op 
netstroom met een koolborstelloze motor). 
Hiermee komt de totale garantieperiode 
van alle AC Brushless machines op 5 jaar!

1  HiKOKI zet de service van Hitachi Power Tools voort.

Indien gewenst kunt u de HiKOKI producten toch online registreren voor uw eigen gemak. 
Registreer de machines online voor Nederland via www.hikoki-powertools.nl
en voor België via www.hikoki-powertools.be 

Neem contact op met uw dealer voor alle informatie of lees voor Nederland meer op 
hikoki-powertools.nl en voor België op 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.

HiKOKI Power Tools Nederland 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 België N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel

Tel.   02/4601720
Fax  02/4602542 

info@hikoki-powertools.be

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.


