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MULTI VOLT accu

Eén accu voor 18 V
en 36 V power tools.
MULTI VOLT
accu BSL36A18

MULTI VOLT accu BSL36B18

36 V - 4.0 Ah / 18 V - 8.0 Ah

36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah

Vermogen 1.440 W

Vermogen 1.080 W

Maak kennis met de
nieuwste power tools.
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Ontdek onze laatste
technologieën.

Profiteer van voordelige
Combideals en Combopacks.

Wij zijn HiKOKI.

MULTI VOLT accu BSL36A18

In de naam HiKOKI schuilt 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.
Met de 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.

36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah

Vermogen 1.080 W
Booster pack 2 UC18YSL3WEZ
36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah
2 MULTI VOLT BSL36A18
accu's met snellader
UC18YSL3.

249.-

301.29 incl. BTW

Twin pack 373788
36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah

Uitleg pictogrammen
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.

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.

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.

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!

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 en
levert accutechniek tot maar liefst 6.0 Ah. Daarnaast worden alle accu’s als slide-uitvoering
geleverd. Dit maakt de onderlinge uitwisseling,
bij gelijk voltage van de power tool, optimaal.

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

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.

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
besturingselement RFC in werking. Deze
onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer
naar de motor.

2 MULTI VOLT BSL36A18 accu's.

199.-

240.79 incl. BTW

MULTI VOLT accu BSL36B18

36 V - 4.0 Ah / 18 V - 8.0 Ah

Vermogen 1.440 W
Booster pack 2 UC18YSL3WB2
36 V - 4.0 Ah / 18 V - 8.0 Ah
2 MULTI VOLT BSL36B18
accu's met snellader
UC18YSL3.

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.

299.-

361.79 incl. BTW

Accu 372120
36 V - 4.0 Ah / 18 V - 8.0 Ah
MULTI VOLT BSL36B18 accu.

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.
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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.

129.-

156.09 incl. BTW

MULTI VOLT accu

Eén accu voor 18 V
en 36 V power tools.
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.

Hoog vermogen.
 e MULTI VOLT BSL36A18 accu heeft
D
een hoog vermogen van 1.080 Watt en
de MULTI VOLT BSL36B18 accu van maar
liefst 1.440 Watt!

Compact & lichtgewicht.
De MULTI VOLT accu heeft hetzelfde formaat
en gewicht als de 18 V accu (BSL1850/BSL1860)
en geeft de kracht van een 36 V accu.

Voltage verandert automatisch
tussen 18 V en 36 V.
De MULTI VOLT accu is ontworpen voor volledige
compatibiliteit met de huidige 18 V slide range
en verandert automatisch tussen twee voltages:
36 V - 2.5 Ah (BSL36A18) / 4.0 Ah (BSL36B18) en
18 V - 5.0 Ah (BSL36A18) / 8.0 Ah (BSL36B18),
afhankelijk van de gebruikte accu.
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Accu haakse boor-schroefmachine DN18DSLL2Z

Accu boor-schroefmachine DS36DAW2Z

18 V - 12,5 Nm

36 V - 138 Nm

10 mm snelspanboorhouder | kophoogte slechts 88 mm | grote
hefschakelaar | traploos regelbaar toerental | zijhandgreep.
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 | soft grip | accu indicator |
led verlichting | riem haak.
Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.

199.-

229.-

Accu boor-schroefmachine DS18DBSLW6Z

Accu boor-schroefmachine DS18DBL2W2Z

18 V - 70 Nm

18 V - 136 Nm

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

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

149.-

189.-

240.79 incl. BTW

180.29 incl. BTW

277.09 incl. BTW

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

228.69 incl. BTW

Accu boorhamer DH36DMAWAZ
36 V - 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 handgreep | 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
Accu boorhamer DH36DMAW2Z
In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.
589.00 712.69 incl. BTW
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Ook verkrijgbaar als
Accu klop-boor-schroefmachine DV36DAW2Z
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
249.00 301.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
Accu klop-boor-schroefmachine DV18DBL2W2Z
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
209.00 252.89 incl. BTW

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

		

Combideal

Reactieve
krachtregeling.

Nu bij aankoop van een
DH36DPAW2Z of DH18DBLW2Z
accu boorhamer, een stofafzuigunit
714959 in HSC II koffer voor slechts

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

149.00

100.-

121.00 incl. BTW
Goedgekeurd door:

Accu boorhamer DH36DPAW2Z

Accu boorhamer DH18DBLW2Z

36 V - 3 J - SDS-PLUS

18 V - 2,2 J - SDS-PLUS

Compact en lichtgewicht | hoge boorsnelheid, hoge slagkracht | koolborstelloze motor | RFC functie | egonomische soft grip | 3 standen,
boorhamer, boren en hakken | accu indicator | led verlichting.
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge boorsnelheid | hoge slagkracht | koolborstelloze motor |
RFC functie | slipkoppeling | 3 standen, boorhamer, boren en
beitelen. Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36 Volt

18 Volt

3 Joule

2,2 Joule

Koolborstelloze motor

Koolborstelloze motor

RFC functie

RFC functie

299.-

361.79 incl. BTW

Nu als Combideal DH36DPAW2DZ met
stofafzuigunit in koffer voor slechts
448.-

399.- 482.79 incl. BTW

259.-

313.39 incl. BTW

Nu als Combideal DH18DBLW2DZ met
stofafzuigunit in koffer voor slechts
408.-

359.- 434.39 incl. BTW
HiKOKI magazine 2019
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Accu slagmoeraanzetter WR36DAW2Z
36 V - 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 | riem haak. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's
en lader.

289.-

349.69 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DBW2Z
36 V - 1.130 Nm - 1/2"
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 | riem haak. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's
en lader.

279.-

337.59 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2W2Z
18 V - 305 Nm - 1/2"

Stof- en
waterbestendig.
Dankzij het unieke ontwerp van de stof
beschermende koelplaten en de volledige
kunststof coating op sommige belangrijke
onderdelen, is dit product volledig conform
beschermingsklasse IP56 (stof- en water
bestending) zoals bepaald door de internationale
IEC-voorschriften.

Bouten, moeren en schroeven | koolborstelloze motor | snelle,
compacte machine | verbeterde opname | licht bedienbare
elektronische schakelaar | toerental instelbaar in 3 standen | enkel slag
mogelijk | IP56; stof- en waterbestendig. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

239.-

289.19 incl. BTW
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Accu slagschroevendraaier WH36DBW2Z
36 V - 210 Nm - 1/4"
Bouten, moeren en schroeven | krachtige koolborstelloze motor |
toerental instelbaar in 4 standen | uniek HiKOKI triple hammer
mechanisme, zeer snel, meer kracht en weinig vibratie | hoogste
aandraaimoment in zijn klasse | IP56; stof- en waterbestendig |
accu indicator | led verlichting | riem haak. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

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.

Led verlichting
Stof- en waterbestendig
Koolborstelloze motor

279.-

Krachtmodus

337.59 incl. BTW

Efficiënter dan ooit.
Zorgt voor een snelle werking tijdens
de complete accuduur.
Het verhogen van het voltage van de lithium-ion accu van 18 V naar
36 V betekent dat je voor een langere periode op volle snelheid kunt
blijven presteren. Zelfs 10% sneller wanneer de accu bijna leeg is.

Slagpin

Zachte, normale
en zelfborende
schroefmodus

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2W2Z
18 V - 207 Nm - 1/4"
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.

239.-

289.19 incl. BTW
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Accu haakse slijpmachine G3613DAW2Z

Accu haakse slijpmachine G3613DBW2Z

36 V - 125 mm

36 V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | 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 zijhand
greep | accu indicator. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | lepelschakelaar |
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.

Variabele snelheid

Dodemansschakelaar

Elektronische rem

Variabele snelheid
Elektronische rem

235.-

245.-

Accu haakse slijpmachine G18DBBVLW2Z

Accu haakse slijpmachine G18DBBALW2Z

18 V - 125 mm

18 V - 125 mm

Herstartbeveiliging | anti-vibratie zijhandgreep | koolborstelloze motor |
30% minder stroomgebruik | automatische elektronische stuurschakeling
tussen stille modus en power modus volgens belasting | traploos regel
baar 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.
Variabele snelheid

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.

284.35 incl. BTW

296.45 incl. BTW

Dodemansschakelaar

Elektronische rem

205.-

248.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
Accu haakse slijpmachine G18DBBLW2Z
Zonder variabele snelheid. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader. 195.00 235.95 incl. BTW

Elektronische rem

195.-

235.95 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine G18DSLL3Z
18 V - 125 mm
Compact en lichtgewicht | accu indicator | smalle ergonomische
soft grip | vervangbare koolborstels. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

149.-

180.29 incl. BTW
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Accu cirkelzaag C3607DAW2Z

Zaagcapaciteit 62 mm

36 V - 185 mm - 62 mm

Koolborstelloze motor

Compact en lichtgewicht | uiterst stille koolborstelloze motor |
overbelastingsbeveiliging | blaasfunctie, uitlaat achter | soft grip |
led verlichting | zaagblad 185 mm met asgat 30 mm.
In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

Blaasfunctie
Soft grip
Overbelastingsbeveiliging
Met motorrem

249.301.29 incl. BTW

Accu cirkelzaag C3606DAW2Z

Accu cirkelzaag C18DBALW2Z

36 V - 165 mm - 66 mm

18 V - 165 mm - 66 mm

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

Hoge zaagcapaciteit: 66 mm | koolborstelloze motor | meer rendement
en laag geluidsniveau | licht bedienbare elektronische schakelaar | over
belastingsbeveiliging | motorrem | in verstek tot 45° | zaagblad 165 mm
met asgat 20 mm. Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

239.-

289.19 incl. BTW

Zaagcapaciteit 66 mm

Zaagcapaciteit 66 mm

Met motorrem

Met motorrem

199.-

240.79 incl. BTW
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Accu decoupeerzaag CJ18DSLL2Z
18 V - 135 mm
Compact en lichtgewicht | zaagblad verwisselen zonder gereedschap |
4 standen instelbare pendelslag. Inclusief HSC III koffer.
Exclusief accu's en lader.

169.-

204.49 incl. BTW

Accu afkortzaag C3610DRAWAZ
36 V - 2x 4.0 Ah - 255 mm
Zeer compacte machine | hoogste zaagsnelheid in zijn klasse |
koolborstelloze motor | standaard 2 accu’s | met laser | led verlichting |
capaciteit: 90º 64 x 318 mm of 89 x 292 mm | in verstek 45º.

899.1087.79 incl. BTW
10
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Met laser
2x MULTI VOLT accu 4.0 Ah
Hoge zaagsnelheid

Accu reciprozaagmachine CR36DAW4Z

Koolborstelloze motor

36 V - 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.

295.-

356.95 incl. BTW

Hoge zaagsnelheid
UVP

Ook verkrijgbaar als
Accu reciprozaagmachine CR18DBLW4SZ 18 V - 300 mm
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.
239.00 289.19 incl. BTW

Accu kettingzaag CS3630DAW4Z

Accu heggeschaar CH3656DAW4Z

36 V - 30 cm zwaard

56 cm mes - 36 V

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

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.

238.84

194.21

Accu draadeindknipper CL18DSLU6SZ

Accu multi tool CV18DBLW2Z

18 V - 28 mm

18 V

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

Koolborstelloze motor met soft start | oscillatietechniek |
OIS compatibel 12-punts gereedschapsopname.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

288.99 incl. BTW

235.00 incl. BTW

Capaciteit: M6, M8, M10

799.-

966.79 incl. BTW

209.-

252.89 incl. BTW
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Accu schaafmachine P18DSLW2Z

Accu lintzaag CB18DBLW4SZ

18 V - 82 mm

18 V - 83 mm

Hoogste spaandikte in zijn klasse | veiligheidsrem | werkstuk bescherming
tegen beschadiging | omkeerbare HM messen | stofafvoer optioneel
leverbaar. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor | hoogste zaagsnelheid en capaciteit in zijn klasse |
regelbaar toerental | snelspansysteem verwisselen zaaglint | instelbare
materiaalaanslag. Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

225.-

245.-

Accu blaas-zuigapparaat RB18DSLL4Z

Accu handstofzuiger R18DSLW4Z

18 V

18 V

Hoge luchtverplaatsing | compact en lichtgewicht | variabele snelheid
smalle soft grip 115 mm. Exclusief accu's en lader.

Compact en handzaam | geschikt voor nat en droog zuigen |
doorzichtig opvangreservoir van 670 ml. Exclusief accu's en lader.

69.-

39.-

Radio DAB UR18DSDLW4Z

Radio UR18DSALW4Z

14,4 V en 18 V

14,4 V en 18 V

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

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

NU TIJDELIJK

NU TIJDELIJK

225.

149.00

272.25 incl. BTW

83.49 incl. BTW

00

199.-

240.79 incl. BTW
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296.45 incl. BTW

47.19 incl. BTW

129.-

156.09 incl. BTW

Accu snelschroefautomaat WF18DSLU6SZ

Accu schroefmachine DB3DL2WCZ

18 V - 41 mm

3,6 V - 1.5 Ah - 5 Nm

Uniek HiKOKI frictie-koppelingssysteem; geeft perfecte controle over de
schroeven | stevige anti-slip handgreep | accu indicator | led verlichting |
riem haak. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Vast en losdraaien van houtschroeven, zelfborende schroeven | boren
in hout, plastic, aluminium en staal | ideale machine voor kleine toe
passingen | gebruik rechte greep en pistoolgreep | standaard 2 accu’s |
beveiligingscircuit tegen overstroom en onjuiste belading | automatische
bit vergrendeling | soft grip | led verlichting | 21 standen instelbaar |
oplaadtijd max. 30 min.

289.-

90.08

Bouwlamp UB18DGLL0Z

Accu boor-schroefmachine DS18DJLWLZ met lamp

14,4 V / 18 V

18 V - 53 Nm - 2x 1.5 Ah

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.

Hoogste aandraaimoment on zijn klasse | elektrische "Quick-Stop" rem |
traploos regelbaar toerental | 22 standen instelbaar | 13 mm snelspan
boorhouder met vergrendeling | led verlichting. In kunststof koffer.

69.-

164.46

Lamp UB18DJLL0Z

Accu boor-schroefmachine DS18DBSLWNZ

14,4 V / 18 V

18 V - 70 Nm - 2x 3.0 Ah

Werklamp zowel horizontaal als verticaal te verstellen |
helderheid in 3 standen instelbaar. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor | compacte body | hoog aandraaimoment | hoge
boorsnelheid. Compleet in HSC II koffer met 2x 3.0 Ah accu’s en lader.

55.-

249.-

349.69 incl. BTW

83.49 incl. BTW

66.55 incl. BTW

108.99 incl. BTW

198.99 incl. BTW

301.29 incl. BTW
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Combo

PACK

NR1890DBCLWQCZ

Accu spijkerapparaat NT1850DBSLJ4Z
18 V - 16-50 mm
18 Gauge Mini brads 1,2 mm | één schots- 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.

Met 2x 5.0 Ah accu en lader

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

Accu spijkerapparaat NR1890DBCL

325.-

393.25 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DMAJ4Z
18 V - 32-65 mm

Accu spijkerapparaat NT1865DM

15 gauge brad nailer | koolborstelloos | lichtgewicht en goede
balans | éénschots- of repeteerfunctie | diepte regeling instelbaar
zonder | gereedschap | soft grip handgreep | “Dry-fire” beveiliging |
schieten vanuit een hoek tot 34 graden. In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

395.-

477.95 incl. BTW

HSC IV

Accu spijkerapparaat NT1865DMJ4Z
18 V - 25-65 mm
16 gauge brad nailer | koolborstelloos | lichtgewicht en goede balans |
éénschots- of repeteerfunctie | diepte regeling instelbaar zonder
gereedschap | soft grip handgreep | “Dry-fire” beveiliging.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Geïntegreerd luchtaandrijfsysteem

999.1208.79 incl. BTW

365.-

441.65 incl. BTW
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Accu spijkerapparaat
NR1890DBCLWQZ

HiKOKI Proline spijkers
Dikte (mm) Lengte (mm)

18 V - 50-90 mm - 2x 5.0 Ah

Mini brads
18 GA recht

34 graden D-kop spijkers, papiergebonden | één schots- of
repeteerfunctie | vastgelopen 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). Compleet in
HSC IV koffer met 2x 5.0 Ah accu’s en lader.

Mini brads
18 Gauge
recht
RVS
Brads
16 Gauge
recht

Geen gebruik van gaspatroon
of compressor met luchtslang

Brads
16 Gauge
recht
RVS

Eénschots- of repeteerfunctie

DA spijkers
15 Gauge
34°

Diepteregeling instelbaar
zonder gereedschap

DA spijkers
15 Gauge
34°
RVS

Onderhoudsvrij

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

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.
TotaleTotale
Totale
kostenkosten
kosten

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

Gebruikskosten
Gebruikskosten bij
bij vervanging
vervanging
van
van gaspatronen
gaspatronen
Gebruikskosten bij vervanging
van gaspatronen

749.906.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
NIEUW NR1890DBCLW9Z
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.
499.- 603.79 incl. BTW

125
125

Gebruikskosten
Gebruikskosten NR1890DBCLWQ
NR1890DBCLWQ
lucht-aandrijfsysteem
lucht-aandrijfsysteem

100
100
125

Gebruikskosten NR1890DBCLWQ
lucht-aandrijfsysteem

Lagere gebruikskosten
gebruikskosten
Lagere

100

Lagere gebruikskosten

Tot
Tot wel
wel 10.300
10.300 spijkers
spijkers
HiKOKI accu
accu spijkerapparaten
spijkerapparaten
HiKOKI

Tot
wel 10.300 spijkers
Concurrerende spijkerapparaten op gas

Aantal geschoten
geschoten spijkers
spijkers
Aantal
Aantal geschoten spijkers

Concurrerende spijkerapparaten op gas
HiKOKI accu spijkerapparaten

Concurrerende spijkerapparaten op gas
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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 combopacks samengesteld met accu power tools en HiKOKI System Cases.
Zo ben jij als professional volledig én voordelig voorbereid op ieder project.

Combo

PACK

PACK

KC18DBDLWDZ

KC18DPLWDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2

HSC III

HSC III

Met 2x 5.0 Ah accu’s en lader

449.-

543.29 incl. BTW
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Met 2x 5.0 Ah accu’s en lader

449.-

543.29 incl. BTW

Combo

PACK

Combo

PACK

KC18DRBLWDZ

KC18DRBLWBDZ

Met 2x 5.0 Ah accu’s en lader

Met 2x 5.0 Ah accu’s en lader

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu boorhamer DH18DBL

Accu boorhamer DH18DBL met
stofafzuigingunit
Goedgekeurd door:

HSC II en HSC IV

2x HSC II en HSC IV

2x

599.724.79 incl. BTW

699.845.79 incl. BTW
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Combo

PACK

KC18DG4LWDZ

Met 3x 5.0 Ah accu’s en lader
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2

Accu boorhamer DH18DBL

Accu haakse slijpmachine G18DBL

Tas

899.1087.79 incl. BTW
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SDS-PLUS Boor-hakhamer met verwisselbare
boorhouder DH28PMYWSZ
28 mm - 850 W - 3,4 J
UVP | verwisselbare boorhouder SDS-PLUS naar cilindrisch | 3 standen,
boorhamer, boren en hakken instelbaar aan de zijkant van de machine |
ergonomische handgreep met soft grip. In kunststof koffer.

Mixer UM16VSTLAZ
1.500 W - 160 mm
Aan/uit schakelaar met variabele snelheid |
aanloopstroombegrenzing | grote bumper.
Compleet met mengstaaf 160 mm.

225.-

272.25 incl. BTW

SDS-PLUS Boor-hakhamer DH26PCWSZ
26 mm - 830 W - 2,7 J

Variabele snelheid

Traploos regelbaar toerental | 3 standen, boorhamer en boren
instelbaar aan de zijkant van de machine | slagstop | ergonomische
handgreep met soft grip. In kunststof koffer.

Aanloopstroombegrenzing

185.-

169.204.49 incl. BTW

223.85 incl. BTW

SDS-PLUS Boorhamer DH26PBWSZ

Klop-boor-schroefmachine DV22VW4Z

26 mm - 830 W - 2,7 J

22 mm - 1.120 W - 74,3 Nm

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

AHB | 13 mm snelspanboorhouder | veiligheidsslipkoppeling | koolborstel
rotatie systeem voor gelijke kracht in linkse en rechtse draairichting |
ergonomische handgreep met soft grip | regelbare schakelaar.
Inclusief HSC I koffer.

155.-

205.-

187.55 incl. BTW

248.05 incl. BTW
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SDS-MAX boor-hakhamer DH40MCWSZ
40 mm - 1.100 W - 8,5 J
SDS-MAX boorhouder | boor en beitel verwisselen in één stap |
grote bedieningsschakelaar aan bovenzijde | gemakkelijk instelbare
schakelaar. In kunststof koffer.

Grote bedieningsschakelaar aan bovenzijde
In kunststof koffer

HiKOKI's eigen
koolborstelloze
motor technologie.
Kleiner

AC koolborstelloze motor

508.26
615.00 incl. BTW

HiKOKI Proline boren
AC koolborstel motor

Artikelnr.

Formaat

Prijs*

754301

Boor 16 x 340 mm SDS-MAX

200

43.30

754302

Boor 16 x 540 mm SDS-MAX

400

48.50

754305

Boor 18 x 340 mm SDS-MAX

200

43.50

754306

Boor 18 x 540 mm SDS-MAX

400

48.80

754309

Boor 20 x 320 mm SDS-MAX

200

44.40

754310

Boor 20 x 520 mm SDS-MAX

400

53.20

754313

Boor 22 x 320 mm SDS-MAX

200

47.00

754314

Boor 22 x 520 mm SDS-MAX

400

52.40

754319

Boor 25 x 320 mm SDS-MAX

200

50.70

754320

Boor 25 x 520 mm SDS-MAX

400

62.40

754325

Boor 28 x 570 mm SDS-MAX

450

70.60

754330

Boor 30 x 570 mm SDS-MAX

450

83.40

754333

Boor 32 x 570 mm SDS-MAX

450

84.30

754337

Boor 35 x 570 mm SDS-MAX

450

95.70

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 koolborstel motoren.
1 Minder onderhoud.
2 Compact & lichtgewicht.

*Exclusief BTW

Stofzuigadapter
incl. wartel 783123

Stofzuigadapter
incl. wartel 783122

Voor boorgaten tot
max. 180 mm.

Voor boorgaten tot
max. 90 mm.

109.-

68.-

131.89 incl. BTW
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82.28 incl. BTW

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.

Stabiele kracht tijdens
voltage-dalingen.

Combideal
Nu bij aankoop van een
DH45MEYWSZ of DH40MEYWSZ
boor-hakhamer, een afzuigadapter
783122 max. 90 mm voor slechts

De koolborstelloze motor is koeler en de prestaties worden
niet beïnvloed door voltage-dalingen bij lange verlengsnoeren. Dit verbetert de elektrische efficiëntie enorm.

68.00

34.-

41.14 incl. BTW
Goedgekeurd door:

Hoge
boorsnelheid.

Hoge prestaties en
boorsnelheid.

Zeer efficiënt

Zeer efficiënt

Koolborstelloze motor

Koolborstelloze motor

Zeer duurzaam

Zeer duurzaam

Dynamisch slinger
vibratie-absorptie systeem

Dynamisch veer
vibratie-absorptie systeem

SDS-MAX boor-hakhamer DH45MEYWSZ

SDS-MAX boor-hakhamer DH40MEYWSZ

9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 13,4 J

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

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.

819.-

685.-

990.99 incl. BTW

Nu als Combideal DH45MEYWSP1 met
afzuigadapter 783122, max. 90 mm
887.-

853.- 1032.13 incl. BTW

828.85 incl. BTW

Nu als Combideal DH40MEYWSP1 met
afzuigadapter 783122, max. 90 mm.
753.-

719.- 869.99 incl. BTW
Counteraction - movement of the weight

Counteraction - movement of the weight
Vibration direction
of the main body
Leaf spring

Dynamisch slinger
vibratie-absorptie systeem

Vibration direction
of the main body
Weight

Coil spring

Weight

Dynamisch veer
vibratie-absorptie systeem

Ongeveer 15% minder vibraties door het dynamisch vibratie-absorptie systeem.
HiKOKI magazine 2019
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SDS-MAX hakhamer H41MB2WSZ
5,1 kg - 930 W - 10 J
Shock absorberend mechanisme | lange levensduur |
variabel instelbare beitelstand, 12 standen | comfortabele
zijhandgreep. In kunststof koffer.

12 beitelstanden
10 Joule

387.60
468.99 incl. BTW

HiKOKI Proline beitels

Artikelnr Formaat

Prijs*

750990 Puntbeitel 280mm SDS-MAX

14.95

750991 Puntbeitel 400mm SDS-MAX

15.50

750992 Puntbeitel 600mm SDS-MAX

19.95

751032 Puntbeitel 400mm SDS-MAX zelf slijpend

17.95

750993 Platte beitel 25x280mm SDS-MAX

14.95

750994 Platte beitel 25x400mm SDS-MAX

15.50

750995 Platte beitel 25x600mm SDS-MAX

19.95

751033 Platte beitel 26x400mm SDS-MAX zelf slijpend

17.95

Zeer duurzaam.

751028 Spade beitel 50x300mm SDS-MAX

29.95

Aluminium behuizing.

750997 Spade beitel 50x400mm SDS-MAX

28.95

751034 Spade beitel 80x300mm SDS-MAX

31.95

751038 Spade beitel 50x350mm SDS-MAX zelf slijpend

31.95

751005 Tegelbeitel 50x300mm SDS-MAX

48.95

751039 Tegelbeitel 50x300mm SDS-MAX lang blad

49.95

751225 Vloerbeitel 100 x 250 mm SDS-MAX

De koolborstelloze motor bevat een dubbele isolatie
door één kunststof laag en aan de buitenkant een zeer
robuuste aluminium gegoten behuizing. Dit maakt de
behuizing onbuigzaam en het verduurzaamt de motor.

Gegoten aluminium behuizing

275.00

751226 Vloerbeitel SDS-MAX onderdelen set 152 x 635 mm

85.00

*Exclusief BTW

Kunststof

Stofzuigadapter
incl. wartel 783121
Geschikt voor SDS-MAX hamers
H45MEY en H60MEY.

90.-

108.90 incl. BTW
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Te gebruiken met
motorgeneratoren.

Combideal
Nu bij aankoop van een
H60MEYWTZ of H45MEYWTZ
hakhamer, een afzuigadapter
783121 voor slechts

De hakhamer is uitgerust met HiKOKI's originele,
compacte en zeer efficiënte omvormerschakeling.
Zo werkt de hakhamer met een motorgenerator
die geen ingebouwde omvormer bevat.

90.00

45.-

59.29 incl. BTW
Goedgekeurd door:

De beste
sloopprestaties.

De laagste vibratie
in de markt.

UVP

UVP

Koolborstelloze motor

Koolborstelloze motor

26,5 Joule

13,6 Joule

Dynamisch springveer
vibratie-absorptie systeem

Dynamisch springveer
vibratie-absorptie systeem

SDS-MAX hakhamer H60MEYWTZ

SDS-MAX hakhamer H45MEYWTZ

12,2 kg - 1.500 W - 26,5 J

7 kg - 1.150 W - 13,6 J

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

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

719.-

549.-

869.99 incl. BTW

Nu als Combideal H60MEYWTP1
met afzuigadapter 783122.
809.-

764.- 924.44 incl. BTW

664.29 incl. BTW

Nu als Combideal DH40MEYWSP1
met afzuigadapter 783121.
639.-

594.- 718.74 incl. BTW
Vibration direction
of the main body

Counteraction - movement of the weight

Dynamisch springveer vibratie-absorptie systeem.
HiKOKI's dynamische trillingsdemper bevat een gewicht en twee veren die
bewegen in tegenovergestelde richting van de trillingsrichting van de behuizing.
Dit resulteert in minder trillingen en betere operationele efficiëntie.

Coil spring

Weight

Ongeveer 15% minder vibraties door het dynamisch vibratie-absorptie systeem.
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Slagmoeraanzetter WR22SEWAZ

Slagmoeraanzetter WR16SEWAZ

800 W - 620 Nm - 3/4"

370 W - 360 Nm - 1/2”

Compacte aluminium behuizing | koolborstelloze motor | gering
krachtverlies met lange verlengsnoeren | kan gebruikt worden met
generatoren | aanloopstroombegrenzing | met zijhandgreep.
In kunststof koffer.

Koolborstelloze motor | stabiel aandraaimoment | aanloopstroombegrenzing en motorrem | toerental instelbaar in 4 standen |
kan gebruikt worden met generatoren.

589.-

379.-

Haakse slijpmachine G13SB3YGZ

Haakse slijpmachine G13SR4YGZ

125 mm - 1.300 W - 1,9 kg

125 mm - 730 W - 1,8 kg

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

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

109.-

59.-

712.69 incl. BTW

131.89 incl. BTW

458.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
G13SB3YZZ
In kunststof koffer.
129.- 156.09 incl. BTW

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

185.-

223.85 incl. BTW
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71.39 incl. BTW

Aanloopstroombegrenzing
Herstartbeveiliging

Haakse slijpmachine G13VEWQZ

Rechte slijpmachine GP3VWAZ

125 mm - 1.320 W - 1,8 kg

25 mm - 760 W

Herstartbeveiliging | koolborstelloze motor | regelbaar toerental |
constante snelheid | kickback beveiliging | aanloopstroombegrenzing |
anti-vibratie handgreep | speciale onderlegmoer.

Krachtige motor | variabel toerental | aanloopstroombegrenzing |
constante snelheid | smalle greep, 200 mm.

219.-

264.99 incl. BTW

Rechte slijpmachine GP2S2UTZ
25 mm - 520 W
Krachtige motor | smalle ergonomische greep, 200 mm | koolborstels
inwendig | hoog toerental | grote precisie bij slijpwerk.

249.-

185.-

Haakse slijpmachine G13SN2YLZ

Haakse doorslijpmachine CM12YUAZ

125 mm - 900 W

305 mm - 2.400 W

Krachtige 900 W motor | stofbestendig | aanloopstroombegrenzing |
herstartbeveiliging | schakelaar gemakkelijk in gebruik | smalle greep,
197 mm.

Zagen en/of doorslijpen van metselwerk, beton, metaal, zanderige
materialen | goede balans; handgreep, motor en blad liggen in 1 lijn |
efficiënte stofvanger | wordt geleverd zonder blad I max. slijpdiepte
100 mm.

75.-

795.-

301.29 incl. BTW

90.75 incl. BTW

223.85 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
G13SN2Y3Z
In kunststof koffer. Inclusief diamantzaag.
85.- 102.85 incl. BTW

961.95 incl. BTW

Haakse slijpmachine met diamantzaagblad
G23SW2W7Z

Motorslijpmachine 350 mm CM75EBPWAZ

230 mm - 2.200 W - 5,1 kg

New Pure Fire motor | efficiënte verbranding | compensator regelt
de lucht/brandstof verhouding voor stabiele kracht | stofdicht
decompressiesysteem voor snel starten.

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

105.-

127.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
G23SW2WWZ
In kunststof koffer. Inclusief diamantzaag.
115.- 139.15 incl. BTW

355 mm - 75 cc - 3,9 kW

719.-

869.99 incl. BTW
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Cirkelzaagmachine C7BUMP1Z
66 mm - 1.300 W
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.

Motorrem

MET LINIAAL
IN TAS
370106 + 711236

299.-

361.79 incl. BTW

Cirkelzaagmachine C9BU3WBZ

Cirkelzaagmachine C9U3WBZ

86 mm - 2.000 W

86 mm - 2.000 W

Krachtige motor | compact en licht in gewicht | uiterst stille motor | laag
vibratieniveau | uitgevoerd met motorrem | blaasfunctie voor schone zaagweg | vernieuwde zool voor lange levensduur | soft grip en antislip hand
greep | in verstek tot 45° | haak voor snoerpositie. In kunststof koffer.

Krachtige motor | compact en licht in gewicht | blaasconstructie voor
schone zaagweg | aluminium zaagbeschermkap en zool | soft grip en anti
slip handgreep | in verstek tot 45° | snoerhouder | lang snoer, 4 meter.
In kunststof koffer.

Laag vibratieniveau

Laag vibratieniveau

Blaasfunctie

Blaasfunctie

Motorrem

GRATIS
ZAAGBLAD
752456

295.-

356.95 incl. BTW
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GRATIS
ZAAGBLAD
752456

285.-

344.85 incl. BTW

Decoupeerzaagmachine CJ160VAW1Z
160 mm - 800 W
Beugel- of handpalmgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel
verwisseld zonder gereedschap | 4 standen instelbare pendelslag |
optioneel: stofzuigadapter voor directe aansluiting op stofzuiger.
In HSC II koffer.

Volledige controle
over ieder project.
Het volledig geautomatiseerde ACS betekent
meer controle over de werking van je power tool.
Met deze techniek zijn o.a. het toerental, het
vermogen en de slagfrequentie aangepast aan
de belasting van de power tool. Ook hinderlijke
vibraties en geluiden worden sterk gereduceerd
en de power tool past zich aan aan jouw gebruik.
Het resultaat: je werkt sneller en efficiënter.

205.-

248.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
CJ160VW1Z
Met beugel handgreep.
205.- 248.05 incl. BTW

Decoupeerzaagmachine CJ90VASTWAZ
90 mm - 705 W
Handpalmgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld
zonder gereedschap | variabele snelheid | 3 standen instelbare
pendelslag | sterke aluminium voet. In kunststof koffer.

119.

83

145.00 incl. BTW

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

HiKOKI magazine 2019

27

Multi tool CV350VW1Z

Excenter schuurmachine SV15YCWBZ

350 W

150 mm - 350 W

Licht en compact | OIS compatibel 12-punts gereedschapopname | het
unieke opname systeem zorgt dat het gereedschap met een klik stevig
vergrendeld is, ook bij gebruik van de multitool in horizontale positie |
traploos regelbaar toerental met AT (Automatic-Transmission) functie.

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.

205.-

245.-

Excenter schuurmachine SV13YBWBZ

Vlakschuurmachine SV12SGWBZ

125 mm - 230 W

110 x 100 mm - 200 W

Zool met velcro (klittenband) | grote soft grip greep |
minder trilling | stofafzuiging.

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

95.04

103.31

Bandschuurmachine SB10V2WAZ

Schaafmachine P20SFWAZ

82 mm - 1.020 W

82 mm - 620 W

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

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

245.-

103.31

248.05 incl. BTW

114.99 incl. BTW

296.45 incl. BTW
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296.45 incl. BTW

125.00 incl. BTW

125.00 incl. BTW

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

HiKOKI Proline zaagbladen

Combideal
Nu bij aankoop van een
C8FSHEUAZ of C8FSEUAZ
afkortzaagmachine,
een standaard 712650,
voor slechts

Artikelnr Formaat

Prijs*

752416 Hardmetalen cirkelzaagblad 165 x 30/20 Z18

29.50

752417 Hardmetalen cirkelzaagblad 165 x 30/20 Z36

39.50

752418 Hardmetalen cirkelzaagblad 165 x 30/20 Z48

49.50

350.00

180.-

217.80 incl. BTW

*Exclusief BTW

Afkortzaagmachine C8FSHEUAZ

Afkortzaagmachine C8FSEUAZ

216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm

216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm

Afkorten en in verstek zagen van hout en aluminium | dubbelverstek
sneden door kantelbare zaagkop | met laser en led verlichting | grote
zaagcapaciteit door dubbele geleide stang | splintervrije afwerking.

Afkorten en in verstek zagen van hout en aluminium | dubbelverstek
sneden door kantelbare zaagkop | grote zaagcapaciteit door dubbele
geleidestang | splintervrije afwerking.

Kantelbare zaagkop

Kantelbare zaagkop

Met laser en led verlichting

455.-

550.55 incl. BTW

379.-

458.59 incl. BTW

Nu als Combideal C8FSHEUAWZ
met standaard voor slechts

Nu als Combideal C8FSEUAWZ
met standaard voor slechts

805.-

729.-

635.-

768.35 incl. BTW

559.-

676.39 incl. BTW
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Benzine kettingzaag met bovengreep CS33EDTPWNZ
30 cm zwaard - 32,2 cc - 1,2 kW

Uitgerust met veerdempers
Anti-vibratiesysteem

New Pure Fire motor | primer pomp en automatische choke |
anti-vibratiesysteem | zijdelingse kettingspanner voor gemakkelijk
en betrouwbaar regelen van de kettingspanning | bovenliggende
kettingrem voor extra veiligheid | uiterst trillingsarm, uitgerust met
veerdempers | uittrekbaar oog voor bevestiging optrekkoord.

326.45
395.00 incl. BTW

Benzine heggenschaar CH24ECPWEZ

Hoge kwaliteitsmessen

78 cm mes - 23.9 cc - 0,62 kW

Anti-vibratiesysteem

New Pure Fire motor, voldoet aan de Europese emissienormen | hoge
kwaliteitsmessen | vernieuwde handgreep, meer ruimte tussen hand en heg |
snijvlakken 3-voudig geslepen | Q-twist: in 5 standen verstelbare handgreep
S-start: gemakkelijk en snel starten zonder terugslag | uitlaat naar voren |
anti-vibratiesysteem.

461.98

559.00 incl. BTW

Benzine heggenschaar CH24EBPWCZ
62 cm mes - 23.9 cc - 0,62 kW
New Pure Fire motor, voldoet aan de Europese emissienormen |
vernieuwde handgreep, meer ruimte tussen hand en heg | Q-twist:
in 5 standen verstelbare handgreep | S-start: gemakkelijk en snel
starten zonder terugslag | uitlaat naar voren.

346.28
419.00 incl. BTW
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Q-twist
S-start

Ook verkrijgbaar als
CH24ECPWDZ
66 cm mes.
445.45 539.00 incl. BTW

Q-twist
S-start

Combideal
Premium stofzuiger
RP250YDLWAZ
+
DH26PBWSZ boorhamer
+
stofzuigadapter
783116 - 14 mm.

Nat- en droogstofzuiger RP350YDMWAZ

L-klasse

3.600 L/min. - 1.200 W - M-klasse - 25 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.

25 liter

M-klasse
25 liter

Goedgekeurd door:

589.-

712.69 incl. 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

Premium stofzuiger
RP250YDLWAP Combideal
3.600 L/min. - 1.000 W - L-klasse - 25 L
Stopcontact met schakelautomaat tot 2.600 Watt |
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.
Goedgekeurd door:

Goedgekeurd door:

469.-

567.49 incl. BTW

Setprijs premium stofzuiger +
boorhamer + stofzuigadapter

299.361.79 incl. BTW

HiKOKI magazine 2019

31

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

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein
Postbus 2310, 3430 DN Nieuwegein
Tel. 	Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Fax Verkoop: 030-606 72 66

195.-

verkoop@hikoki-powertools.nl

235.95 incl. BTW

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

Heteluchtpistool RH650VLAZ

Tel. 	02/4601720
Fax 02/4602542

2.000 W

LCD display

Instelbare temperatuur |
variabele luchtstroom |
digitaal LCD display |
zeer stabiel voor
stationair gebruik |
oververhittingsbescherming |
ergonomisch design met
soft grip.

info@hikoki-powertools.be

95.-

114.95 incl. BTW

Reciprozaagmachine CR13V2WSZ
Volg ons ook op social media en
mis helemaal niets meer van HiKOKI

300 mm - 1.010 W
Grote schakelaar | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld zonder
gereedschap | zaagblad in twee richtingen instelbaar | drievoudige
afdichting voor bescherming tegen stof en water | variabele snelheid.
In kunststof koffer.

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.

145.-

175.45 incl. BTW

Verspreid door:

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

