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Ontdek
onze laatste
innovaties.
Mixen zonder
moeite met de
dubbele mixer
UM22VYSTUAZ
> Lees snel verder op pag. 34

CJ36DA en CJ36DB.
Zagen ging nog nooit zó snel.
> Lees snel verder op pag. 32

Een nieuwe naam,
dezelfde vertrouwde prestaties.

36V

18V

Hét accuplatform voor
36V en 18V power tools.
De kracht van gesnoerd. De vrijheid van snoerloos.
Voltage verandert automatisch tussen 36V en 18V
Compact & lichtgewicht

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.
• Één accu levert alle kracht die je nodig hebt,
ook voor 36V power tools. Dus geen gedoe
met twee 18V accu's!
• Maximaal vermogen tot
de laatste seconde.
• Lange levensduur.

2

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

18V

36V

Maak met een boost
je power tools compleet!
Investeer eenmalig in één van de HiKOKI booster packs en
bespaar voortaan kosten door je power tools zonder accu te kopen.

BOOSTER PACK
UC18YSL3WEZ
2x MULTI VOLT
BSL36A18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

A2

Vermogen 1.080 W
18V - 5.0 Ah

249.-

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

Vermogen 1.080 W
18V - 5.0 Ah

361.79 incl. BTW

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

UC18YSL3WA3

A3

299.-

301.29 incl. BTW

UC18YSL3WFZ

BOOSTER PACK

B2

Vermogen 1.440 W
18V - 8.0 Ah

299.-

361.79 incl. BTW

Multilader UC18YTSLW0Z
14.4V / 18V / MULTI VOLT
Multilader voor maximum 4 accu's | compatibel met
14.4V, 18V en MULTI VOLT slide accu's | laadfuncties:
snelladen, per stuk na elkaar of meerdere accu's
tegelijkertijd | 2x 5V (1 Amp) USB-aansluitingen voor
mobiele apparaten | 1x AC (8 Amp) stopcontact dat
kan worden gebruikt als verlengsnoer, als de stekker
van de acculader in het stopcontact zit.

BOOSTER PACK
UC18YSL3WB3
3x MULTI VOLT
BSL36B18 accu met
1x snellader
UC18YSL3.

B3

Vermogen 1.440 W
18V - 8.0 Ah

375.-

453.75 incl. BTW

Ruimte voor 4 accu's
USB-poort voor opladen
van mobiele apparaten

Ruimte voor 4 accu's

129.156.09 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Bevestigen

Bevestig
sneller en
krachtiger.
HiKOKI heeft voor iedere
klus de juiste power tool.
Bekijk hier een greep
uit ons assortiment.

Accu slagschroevendraaier WH36DBW2Z

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2W2Z

36V - 210 Nm - 1/4"

18V - 207 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.

Bouten, moeren en schroeven | koolborstelloze motor | toerental instelbaar
in 4 standen | uniek HiKOKI Triple Hammer mechanisme, zeer snel,
meer kracht en weinig vibratie | licht bedienbare elektronische schakelaar |
IP56: stof- en waterbestendig. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's
en lader.

279.-

239.-

337.59 incl. BTW

289.19 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Accessoires slagschroevendraaier
Omschrijving

Art.nr.

23-delige krachtbitset
in stapelbare box

40030021

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Prijs*

20.50

Omschrijving

Art.nr.

7-delige krachtdoppenset
in stapelbare box

40030025

Prijs*

46.50

Excl. BTW

*
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Bevestigen
Slagmoeraanzetter WR16SEWAZ
370 W - 360 Nm - 1/2”
Koolborstelloze motor | stabiel aandraaimoment | aanloopstroombegrenzing
en motorrem | toerental instelbaar in 4 standen | kan gebruikt worden
met generatoren.

Bouten en moeren
M12 - M22

379.-

458.59 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DBW2Z

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2W2Z

36V - 1.130 Nm - 1/2"

18V - 305 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.

Bouten, moeren en schroeven | koolborstelloze motor | snelle, compacte
machine | verbeterde opname | licht bedienbare elektronische schakelaar |
toerental instelbaar in 4 standen | enkel slag mogelijk | IP56; stof- en
waterbestendig. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren
M12 - M30

Bouten en moeren
M10 - M20

279.-

239.-

337.59 incl. BTW

289.19 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Accessoires slagmoeraanzetter
Omschrijving

Art.nr.

14-delige krachtoppenset
½" in cassette

751879

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Prijs*

24.95

Omschrijving

Art.nr.

45-delige impact
bit/krachtdoppenset

752500

Prijs*

49.95

Excl. BTW

*

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Bevestigen

Accu boor-schroefmachine
DS18DBSLW6Z
18V - 70 Nm
Koolborstelloze motor |
compacte body |
hoog aandraaimoment |
hoge boorsnelheid.
Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

LED verlichting

149.180.29 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Een nieuwe naam,
dezelfde vertrouwde
prestaties.
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.
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Bevestigen

Slim samengesteld.
Volledig voorbereid.
Bij HiKOKI kijken we naar welke power tools veel worden gebruikt.
Om jouw werkzaamheden zo makkelijk mogelijk te maken,
hebben we voordeel packs samengesteld. Zo ben jij volledig
én voordelig voorbereid op ieder project.

KC18DBDLWDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2
2x accu 5.0 Ah en lader
HSC III koffer

VOORDEEL

PACK

VOORDEEL

PACK

449.543.29 incl. BTW

KC18DPLWDZ
Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2
2x accu 5.0 Ah en lader
HSC III koffer

449.543.29 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

7

Bevestigen
Accu snelschroefautomaat WF18DSLU6SZ
18V - 41 mm
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.

Houtschroeven 4 x 25-41 mm
Gipsplaatschroeven
3,9 x 25-35 mm

309.373.89 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Snelschroefautomaat W4YDLAZ
470 W - 41 mm
Compact en lichtgewicht | grote softgrip handgreep, voor comfortabel gebruik |
schroefband en bit eenvoudig te wisselen door snelwisselsysteem | origineel
HiKOKI schroefaanvoersysteem voorkomt het vastlopen van de band | neus zeer
snel demontabel | schroefdiepte eenvoudig in te stellen | goede balans |
laag geluidsniveau. In kunststof koffer.

Houtschroeven 4 x 25-41 mm
Gipsplaatschroeven
3,6 - 3,9 x 25-35 mm

349.422.29 incl. BTW

Schroevendraaier W6VB3WFZ
620 W - 6 mm
Kleine greep door ergonomische vorm | softgrip |
schroeven en teks | schakelaar zeer gemakkelijk
te bedienen | traploos instelbaar toerental | neus
zeer snel demontabel | gemakkelijk vervangen van
de bit | aluminium tandwielhuis | beschermkap
tegen temperatuursinvloeden | extra lang snoer
7,5 m.

Houtschroeven 5,8 x 50 mm
Gipsplaatschroeven 6 mm

179.216.59 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

*Touch & Try service geldt op de getoonde accu power tools in deze folder, gedurende de looptijd van de folder.

Tot wel 5 jaar garantie!
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.

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

HiKOKI Service geldt ook op Hitachi power tools binnen de garantieperiode.

DAGEN

TOUCH & TRY
SERVICE

Niet tevreden = geld terug.
We begrijpen dat jij als professional moet kunnen vertrouwen op de tools waar je
elke dag topprestaties mee levert. Met onze unieke Touch & Try service kun je de
kracht en kwaliteit van de power tools van HiKOKI ervaren*. Ben je binnen 7 dagen
toch niet tevreden? Dan kun je het product retourneren en ontvang je het
volledige aankoopbedrag van ons terug.
Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Bevestigen

Innovatief en krachtig
luchtaandrijfsysteem.
Ontdek de accu spijkerapparaten van HiKOKI.
Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z
18V - 50-90 mm
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).
Inclusief HSC VI koffer. Exclusief accu's en lader.

Beschermneuzen
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.

499.-

Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

Beschermneus voor
NR1890DBCL en
NR1890DBRL

4100400

9.95

3 beschermneuzen
voor NT1850DBSL

4100410

7.95

603.79 incl. BTW
Excl. BTW

*

Accu spijkerapparaat NT1850DBSLW2Z

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLW2Z

18V - 16-50 mm

18V - 25-65 mm

18 gauge mini brads 1,2 mm | éénschots- 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 HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

16 Gauge Brads 1,6 mm | één schots- of repeteerfunctie | vastgelopen
spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling
instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | aantal spijkers bij
volledige lading: ca. 1.500 spijkers (bij gebruik van 3.0 Ah accu).
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

385.-

409.-

Ook verkrijgbaar als
NT1850DBSLW4Z
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.
355.00 429.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
NT1865DBSLW4Z
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.
379.00 458.59 incl. BTW

465.85 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

494.89 incl. BTW

Bevestigen

Grotere kracht,
prestatie en
snelheid.

Accessoire spijkerapparaten
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Dikte

Dankzij het innovatieve
lucht-aandrijfsysteem,
veroorzaakt de met lucht
gevulde hogedrukkamer een
beweging die iedere spijker
krachtig in het hout schiet.

Lengte

Stuks

Art.nr.

Prijs*

Spijker met D-kop 34°
2,8 mm

65 mm

3.000

753633

45.50

2,8 mm

50 mm

3.000

753631

36.90

Mini brads 18 gauge recht

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

1,2 mm

35 mm

5.000

750675

10.70

1,2 mm

40 mm

5.000

750676

11.80

Mini brads 18 gauge recht RVS
1,2 mm

30 mm

5.000

715254

65.00

1,2 mm

50 mm

5.000

715258

105.00

Brads 16 gauge recht
1,6 mm

50 mm

2.500

705571

12.95

1,6 mm

63 mm

2.500

705572

14.95

Brads 16 gauge recht RVS
1,6 mm

50 mm

2.500

750595

55.00

1,6 mm

63 mm

2.500

750597

65.00

DA spijkers 15 gauge 34°
1,8 mm

38 mm

2.000

750683

31.40

1,8 mm

50 mm

2.000

750685

34.50

DA spijkers 15 gauge 34° RVS
1,8 mm

38 mm

2.000

750693

65.00

1,8 mm

63 mm

2.000

750697

85.00
Excl. BTW

*

Accu spijkerapparaat NT1865DBALW2Z
18V - 32-65 mm
15 gauge brad nailer | koolborstelloze motor | lichtgewicht en goede balans |
éénschots- of repeteerfunctie | diepteregeling instelbaar zonder gereedschap |
softgrip handgreep | “Dry-fire” beveiliging | schieten vanuit een hoek tot 34
graden | aantal spijkers bij volledige lading: ca. 1.100 spijkers (bij gebruik van
3.0 Ah accu). In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Geef je nailer
een boost!
Koop je één van onze HiKOKI nailers zonder accu, zorg dan
dat je deze compleet maakt met onze ultieme booster pack.
Zo ben je volledig uitgerust met twee accu’s en een oplader.
Terwijl je één accu in gebruik hebt, laadt de andere op.
Efficiënt, flexibel en duurzaam tegelijk.

BOOSTER PACK
UC18YSL3WC2
2x accu BSL1830C
met 1x snellader
UC18YSL3.

439.-

531.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
NT1865DBALW4Z
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.
409.00 494.89 incl. BTW

18V - 3.0 Ah

199.-

240.79 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Boren in steen

Geen steen te hard voor
HiKOKI power tools.
Boren of bevestigen in steen? HiKOKI heeft het ideale gereedschap,
zowel accu als elektrisch aangedreven.
Accu klop-boor-schroefmachine DV36DAW2Z
36V - 138 Nm
Zeer compact | hoogste aandraaimoment in zijn klasse |
koolborstelloze motor | RFC veiligheidsfunctie: beschermt u als uw bit,
boor of klok plotst blokkeerd | snelspanboorhouder |
zeer hoge boorsnelheid | aluminium tandwielhuis |
22 standen instelbaar | softgrip | accu indicator |
LED verlichting | riemhaak.
Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Capaciteit in steen 20 mm

249.301.29 incl. BTW

Maak je accu-machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DBL2W2Z
18V - 136 Nm
Zeer compact | hoog aandraaimoment | koolborsteloze motor |
RFC veiligheidsfunctie: beschermt u als uw bit, boor of klok
plotst blokkeerd | snelspanboorhouder |
hoogste snelheid in zijn klasse |
aluminium tandwielhuis |
22 standen instelbaar | softgrip |
accu indicator | LED verlichting | riemhaak.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Capaciteit in steen 16 mm

209.252.89 incl. BTW

Maak je accu-machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Boren in steen

Klop-boor-schroefmachine DV22VW4Z
22 mm - 1.120 W - 74,3 Nm
AHB | 13 mm snelspanboorhouder |
veiligheidsslipkoppeling | koolborstel
rotatie systeem voor gelijke kracht
in linkse en rechtse draairichting |
ergonomische handgreep met softgrip |
regelbare schakelaar.
Inclusief HSC I koffer.

Aluminium body

205.248.05 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WUZ

Klop-boor-schroefmachine DV16VWUZ

20 mm - 790 W - 19,6 Nm

16 mm - 590 W - 12,6 Nm

13 mm snelspanboorhouder | sterk aluminium tandwielhuis |
ergonomische handgreep met softgrip | regelbare schakelaar.
In kunststof koffer.

Zeer compact en lichtgewicht | sterk aluminium tandwielhuis |
ergonomische handgreep met softgrip | korte machine voor
gebruik in krappe ruimte | schakelaar gemakkelijk in gebruik.
In kunststof koffer.

Ideaal voor kleine ruimtes

149.-

99.-

180.29 incl. BTW

119.79 incl. BTW

Steenboren met cilindrische opname
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

5-delig
4 en 5 x 85 mm
6 x 100 mm
8 en 10 x 120 mm

780890

9.95

5-delig
4 en 5 x 85 mm
6 x 100 mm
8 en 10 x 120 mm

780898

11.95

8-delig
3 x 70 mm
4 en 5 x 85 mm
6 en 7 x 100 mm
8, 9 en 10 x 120 mm

780899

18.95

Excl. BTW

*

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Werken in beton

Onverwoestbaar
en onderhoudsvrij.
Doorwerken zonder omkijken.

Autostop functie
Hoge slagkracht

Bekijk de video op
ons Youtube-kanaal:
HiKOKI Power Tools NL

SDS-PLUS boor-hakhamer DH28PECWSZ
28 mm - 900 W - 3,2 J (EPTA 05) - 3 kg
UVP | koolborstelloze motor | 3 standen: boorhamer, boren en beitelen,
instelbaar aan de zijkant van de machine | hoogste boor- en beitelsnelheid
in zijn klasse | ergonomisch gevormd | zacht handvat, 360° verstelbaar.

259.313.39 incl. BTW

SDS-PLUS boor-hakhamer DH26PC2WSZ

SDS-PLUS boorhamer DH26PB2W1Z

26 mm - 830 W - 2,9 J (EPTA 05) - 2,8 kg

26 mm - 830 W - 2,9 J (EPTA 05) - 2,8 kg

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

Traploos regelbaar toerental | 2 standen: boorhamer en boren,
instelbaar aan de zijkant van de machine | slagstop | ergonomische
handgreep met softgrip.
Inclusief HSC II koffer.

Hoge slagkracht

Hoge slagkracht

Traploos regelbaar toerental

Traploos regelbaar toerental

185.-

223.85 incl. BTW

14

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

179.-

216.59 incl. BTW

Werken in beton

Accu boorhamer DH36DPAW2Z
36V - 3 J - SDS-PLUS
Compact en lichtgewicht | hoge boorsnelheid, hoge slagkracht |
koolborstelloze motor | RFC functie | egonomische softgrip | 3 standen:
boorhamer, boren en hakken | accu indicator | LED verlichting.
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36 Volt
Koolborstelloze motor
RFC functie

In de bouw is stofvrij werken sinds
2013 de norm. De grote hoeveelheden
kwarts- en fijnstof - die vrijkomen bij
zagen en boren in steensoorten - kunnen
niet alleen leiden tot hoge boetes, maar
vooral tot blijvende gezondheidsschade
aan de longen. HiKOKI levert stofafzuig
systemen voor nagenoeg elke machine.
Daar waar stofvrij werken van belang is,
hebben we onze power tools laten
keuren door TNO.

299.361.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DH18DBLW2Z
Exclusief accu's en lader.
259.00 313.39 incl. BTW

Bij aankoop van een DH36DPAW2Z* of
DH18DBLW2Z*, een stofafzuigunit 714959
in HSC II koffer voor slechts
100.-

75.-

SDS-PLUS boorhamer
accessoires
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

Stofafzuigadapter
compleet, max.
diameter 14 mm.
Met rubberen
783116
manchet voor
aansluiting op
stofzuigslang

20.50

6-delige set
SDS-PLUS HM
hamerboren

59.00

Goedgekeurd door:

90.75 incl. BTW

751030

*Gebruik hiervoor bij je bestelling artikelnummer DH36DPAW2DZ en DH18DBLW2DZ.
Excl. BTW

*

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Werken in beton
SDS-MAX boor-hakhamer DH45MEYWSZ
9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 12,2 J (EPTA 05)

HiKOKI's eigen
koolborstelloze
motor technologie.
Kleiner

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.

AC koolborstelloze motor

AC koolborstelmotor

Minder 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 koolborstelmotoren.
1 Minder onderhoud.
2 Compact & lichtgewicht.

Stabiele prestatie tijdens
voltage-dalingen.
De prestaties van de koolborstelloze motor
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.

12,2 Joule

809.978.89 incl. BTW

SDS-MAX boorhamer
accessoires
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

Stofafzuigadapter compleet,
max. diameter 90 mm.
Met schroefkoppeling.
Met rubberen manchet
voor aansluiting op stofzuigslang

783122

Stofafzuigadapter compleet,
max. diameter van 180 mm.
Met schroefkoppeling.
Met rubberen manchet
voor aansluiting op stofzuigslang

783123 109.00

SDS-MAX boor met stofafzuiging
Ø 18 x 600 mm,
nuttige lengte 400 mm

783412

SDS-MAX boor met stofafzuiging
Ø 22 x 600 mm,
nuttige lengte 400 mm

783414 199.50

SDS-MAX boor met stofafzuiging
Ø 25 x 600 mm,
nuttige lengte 400 mm

783416

219.50

Aansluiting voor SDS-MAX boren

783429

16.95

66.75

191.50

Excl. BTW

*
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Werken in beton
SDS-MAX boor-hakhamer DH40MEYWSZ

SDS-MAX boor-hakhamer DH40MCWSZ

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

40 mm - 1.100 W - 7,1 J (EPTA 05)

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 | boor en beitel verwisselen in één stap | grote
bedieningsschakelaar aan bovenzijde | gemakkelijk instelbare schakelaar.
In kunststof koffer.

8,7 Joule

7,1 Joule

669.-

508.26

809.49 incl. BTW

615.00 incl. BTW

SDS-MAX accu boorhamer DH36DMAWAZ
36V - 7,1 J (EPTA 05) - 4.0 Ah
Hoge boorsnelheid, hoge slagkracht | koolborstelloze motor | RFC functie |
LVH: Low Vibration Handle | verwisselen boor/beitel in 1 stap | 3 standen: boorhamer,
boren en hakken | instelbare beitelstand, 12 standen | accu indicator. In kunststof koffer.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's en lader.

7,1 Joule

889.1075.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DH36DMAW2Z
In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.
589.00 712.69 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Werken in beton
SDS-MAX hakhamer
H60MEYWTZ

SDS-MAX hakhamer
H45MEYWTZ

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

7 kg - 1.150 W - 10,1 J (EPTA 05)

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

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

18 Joule

10,1 Joule

735.-

549.-

889.35 incl. BTW

664.29 incl. BTW

Hak- breekhamer 28mm zeskant H65SD3WTZ
18 kg - 1.340 W - 33,9 J (EPTA 05) - 28 mm
UVP I hoogste slagkracht in zijn klasse I AHB, sterk aluminium huis I
grote schakelaar gemakkelijk in gebruik, on-lock button in 1 handeling
in te drukken I ergonomische softgrip shock absorberende handgreep I
goede balans I softgrip D-type verstelbare handgreep.
In kunststof koffer.

999.1208.79 incl. BTW
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Ook verkrijgbaar als
H65SB3WTZ 30 mm zeskant
In kunststof koffer.
999.00 1028.79 incl. BTW

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Werken in beton
SDS-MAX hakhamer
H41MEWSZ
5,0 kg - 1.050 W - 6,8 J (EPTA 05)
Hoge slagkracht, laag gewicht | schokabsorberend mechanisme |
innovatieve koolborstelloze motor | slagkracht 4-voudig instelbaar |
snelle en eenvoudige beitelopname | variabel instelbare beitelstand:
12 standen | comfortabele zijhandgreep, 360° verstelbaar.
In kunststof koffer.

6,8 Joule

449.543.29 incl. BTW

Zeer duurzaam.

Hakhamer accessoires

Aluminium behuizing.

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

SDS-MAX beitelset,
lengte 400 mm,
bestaande uit:
• puntbeitel,
• platte beitel
• spadebeitel

751035

Universele stofkap
incl. wartel, geschikt
voor SDS-MAX hamers
H45MEY / H60MEY

783121

91.50

Puntbeitel zelfslijpend,
lengte 400 mm

751032

17.95

Platte beitel zelfslijpend,
afmeting 27 x 400 mm

751033

17.95

59.95

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

Kunststof

Excl. BTW

*

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Werken in beton

Altijd en overal
stofvrij werken.
De stofbox is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij het
doorslijpen van hardsteen of keramische tegels, waarbij het
stof zowel van de boven- als onderzijde wordt afgezogen.
Verantwoord gebruik: 50 m slijpen per 8-urige
werkdag in keramische tegels (25% kwarts) of
natuursteen tegels (50% kwarts)

Je power tool verder uitbreiden?
Stofbox met arbo stofkap 125 mm
783120
Verantwoord gebruik: 50 m slijpen per 8-urige werkdag in keramische tegels
(25% kwarts) | verantwoord gebruik: 50 meter slijpen per 8-urige werkdag in
natuursteen tegels (50% kwarts). Exclusief haakse slijpmachine G13SB3.

Speciaal voor hardsteenen keramische tegels

305.-

Goedgekeurd door:

369.05 incl. BTW
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Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Haakse slijpmachine met arbo stofkap
G13SB3SDZ
125 mm - 1.300 W - 1,9 kg
Arbo stofkap voor stofvrij werken | TNO goedgekeurd | krachtige motor |
beschermkap instelbaar zonder gereedschap | anti-vibratie handgreep.
In HSC II koffer met arbo stofkap.

Met arbo stofkap

225.-

272.25 incl. BTW

Goedgekeurd door:

Werken in beton

Stofvrij werken set 754833
Haakse slijpmachine met arbo stofkap G13SB3SDZ
+ Stofbox + slang
Geïntegreerd stofvrij systeem | TNO goedgekeurd |
eenvoudig te monteren aan de HiKOKI haakse
slijpmachine en HiKOKI stofzuiger | aan beide zijden
afsluitbaar door middel van draaidoppen | met
behoud van zicht op het werk | grote opbergplaats
voor toebehoren | stapelbaar op HSC koffers.

375.453.75 incl. BTW

Goedgekeurd door:

Zie onze accessoires catalogus 2020.
Diamant slijpmachine met arbo stofkap
CM5SBU1Z

Haakse doorslijpmachine
CM12YUAZ

125 mm - 1.300 W

305 mm - 2.400 W

Beton, tegels en steen | uitstekende stofafzuiging |
standaard stofafzuigkap | laag geluidsniveau | max. slijpdiepte 30 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 | max. slijpdiepte 100 mm.

Aanloopstroombegrenzing

209.-

252.89 incl. BTW

Goedgekeurd door:

795.-

961.95 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Metaal bewerken

Slim slijpen.
Automatische snelheidsaanpassing afhankelijk
van belasting.

Accu haakse slijpmachine G3623DAWGZ
36V - 4.0 Ah - 230 mm
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 | beschermkap verstelbaar
zonder gereedschap | anti-vibratie zijhandgreep en softgrip achterhandgreep |
accu indicator. Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's en lader.

739.894.19 incl. BTW
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Ook verkrijgbaar als
G3623DAW4Z
Exclusief accu's en lader.
439.00 531.19 incl. BTW

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Metaal bewerken

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

185.223.85 incl. BTW

Haakse slijpmachine G23UDY2WKZ

Haakse slijpmachine G23SW2W7Z

230 mm - 2.600 W - 6,3 kg

230 mm - 2.200 W - 5,1 kg

Anti-vibratie zijhandgreep | duurzame constru ctie tegen overbelasting | nieuwe
krachtige split-core motor | verbeterde stofbescherming | veiligheidsschakelaar
met dodemansknop | zeer vlakke kop | aanloopstroombegrenzing | 0-Volt
herstartbeveiliging | UVP laag vibratie systeem.

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

Aanloopstroombegrenzing

Met diamantzaagblad

6.600 toeren

205.-

105.-

248.05 incl. BTW

127.05 incl. BTW

Accessoires haakse slijpmachines

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.

Omschrijving

Diameter

Dikte

Asgat

Art.nr.

Prijs*

Doorslijpschijf, type A24R-BF41, geschikt voor metaal

230 mm

3,0 mm

22,23 mm

752515

2.95

Doorslijpschijf, type C30S-BF42, geschikt voor steen

230 mm

3,0 mm

22,2 mm

4100215

2.45

Doorslijpschijf, type A46U-BF41, geschikt voor RVS en metaal

230 mm

1,9 mm

22,23 mm

782315

3.95

Afbraamschijf, type A24R-BF27, geschikt voor RVS en metaal

230 mm

6,0 mm

22,2 mm

4100225

5.95

Speciale onderleg flens

180 en 230 mm

-

-

310337

18.20

Speciale onderleg flens

125 en 150 mm

-

-

310338

18.20
Excl. BTW

*

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Metaal bewerken
Accu haakse slijpmachine G3613DBW2Z

Accu haakse slijpmachine G3613DAW2Z

36V - 125 mm

36V - 125 mm

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.

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 zijhandgreep | accu indicator.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Dodemansschakelaar

Variabele snelheid

Variabele snelheid

245.-

235.-

296.45 incl. BTW

284.35 incl. BTW

Maak je accu slijpmachine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Maak je accu slijpmachine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Accu haakse slijpmachine G18DBBVLW2Z

Accu haakse slijpmachine G18DBBLW2Z

18V - 125 mm

18V - 125 mm

Herstartbeveiliging | anti-vibratie zijhandgreep | koolborstelloze motor |
30% minder stroomgebruik | automatische elektronische stuurschakeling tussen
stille modus en power modus volgens belasting | traploos regelbaar toerental |
minder vibratie en laag geluidsniveau | kickback en overbelastingsbeveiliging |
aanloopstroombegrenzing | elektronische rem: stopt binnen 3 seconden.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Herstartbeveiliging | anti-vibratie zijhandgreep | koolborstelloze motor |
30% minder stroomgebruik | automatische elektronische stuurschakeling
tussen stille modus en power modus volgens belasting | traploos regelbaar
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

205.-

195.-

248.05 incl. BTW

235.95 incl. BTW

Maak je accu slijpmachine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Accessoires haakse slijpmachines 125 mm

Maak je accu slijpmachine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.

Omschrijving

Diameter

Dikte

Asgat

Art.nr.

Prijs*

Blik voordeelverpakking Brilliant met 10 doorslijpschijven,
geschikt voor RVS en metaal

125 mm

1,0 mm

22,23 mm

782304

19.50

Blik voordeelverpakking HSP met 10 doorslijpschijven,
geschikt voor RVS en metaal

125 mm

1,0 mm

22,23 mm

782309

13.50

Doorslijpschijf, type A24R -BF41, geschikt voor metaal

125 mm

2,5 mm

22,23 mm

752512

1.70

Doorslijpschijf, type C30S-BF42, geschikt voor steen

125 mm

2,5 mm

22,2 mm

4100212

1.45
Excl. BTW

*

24

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Metaal bewerken
Haakse slijpmachine met rem G13BYWQZ

Haakse slijpmachine G13SE2WBZ

125 mm - 1.700 W - 2,8 kg

125 mm - 1.700 W - 2,8 kg

Herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | gereedschapsloze
schijfwissel | beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | UVP handgreep |
mechanische veiligheidskoppeling | overbelastingsbeveiliging | mechanische
schijfrem stopt de schijf na uitschakelen ook bij stroomuitval binnen de
2 seconden.

Herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing |
lange levensduur door verbeterd anker | lepelschakelaar.

Mechanische schijfrem, stopt in 2 sec.

Dodemansschakelaar

255.-

139.-

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.-

Haakse boormachine D10YBM1Z

Accu haakse boor-schroefmachine DN18DSLL2Z

500 W - 12 Nm

18V - 12.5 Nm

Buitengewoon lage constructiehoogte: 83 mm |
traploos regelbaar toerental | boorkopsleutel | zijhandgreep.

10 mm snelspanboorhouder | kophoogte slechts 88 mm |
grote hefschakelaar | traploos regelbaar toerental | zijhandgreep.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

308.55 incl. BTW

168.19 incl. BTW

131.89 incl. BTW

71.39 incl. BTW

Kophoogte slechts 83 mm

Kophoogte 88 mm

199.-

240.79 incl. BTW

309.-

Maak je accu haakse boor-schroefmachine compleet met een MULTI VOLT
booster pack (zie pag. 3).

373.89 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Metaal bewerken

Accessoires metaal bewerken

Accu boor-schroefmachine DS36DAW2Z
36V - 138 Nm

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

19-delige set metaalboren
HSS-Co DIN 338
bestaande uit:
1 - 10 mm x 0,5 mm

780698

79.00

3-delige set trapboren
HSS geslepen, rechte spiraal
bestaande uit:
• Ø 4-12 mm, opnameschacht
Ø 6 mm, traphoogte 5 mm
• Ø 4-20 mm, opnameschacht
Ø 8 mm, traphoogte 4 mm
• Ø 6-30 mm, opnameschacht
Ø 10 mm, traphoogte 4 mm

780114

99.00

9-delige set gatzagen
bi-metaal Loodgieter
bestaande uit:
Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm,
2x montagespil en
verloopnippel.

752171

89.00

Zeer compact | hoogste aandraaimoment in zijn klasse | koolborstelloze
motor | RFC veiligheidsfunctie | snelspanboorhouder | zeer hoge
boorsnelheid | aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | softgrip |
accu indicator | LED verlichting | riem haak. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Capaciteit in
staal 16 mm

229.-

277.09 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

9-delige set gatzagen
bi-metaal Elektricien nr 2
bestaande uit:
Ø 22, 29, 35, 44, 68, 82 mm,
2x montagespil en
verloopnippel.

752175

99.00

18V - 136 Nm
Hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor | RFC veiligheidsfunctie |
13 mm snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis | 22 standen
instelbaar. Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Capaciteit in
staal 13 mm

13-delige set gatzagen
bi-metaal Monteur nr 2
bestaande uit:
Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51,
57, 68 mm, 2x montagespil,
verloopnippel
en extra centreerboor.

752176

129.00

16-delige set gatzagen
bi-metaal Combiset
bestaande uit:
Ø 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35,
38, 44, 51, 57, 67, 76 mm,
2x montagespil
en verloopnippel.

752174

139.00

8-delige set verzinkboren
HSS geslepen, DIN 13 H6
bestaande uit:
6, 3/8, 3/10, 4/12, 4/16,
5/20, 5, geschikt voor M3,
M4, M5, M6, M8 en M10
Niet-magnetische bithouder
en handgreep.

780129

75.00

Excl. BTW

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

189.-

228.69 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).
*
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Accu boor-schroefmachine DS18DBL2W2Z

Metaal bewerken

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 RFC besturingselement in werking.
Dankzij RFC wordt de stroomtoevoer naar de motor
onmiddellijk onderbroken, zodat gevaarlijke situaties
worden voorkomen. Denk aan het onverwachts en
abrupt roteren van een power tool om zijn as.

Boormachine
D13VGWUZ
13 mm - 710 W
Snelspanboorhouder | traploos
regelbaar toerental |
ergonomisch design | softgrip |
luchtuitlaat naar voren |
tandwielkast van aluminium.
In kunststof koffer.

Aandraaimoment 80 Nm

199.240.79 incl. BTW

Boor-schroefmachine
D13VB3LBZ
13 mm - 790 W
Snelspanboorhouder |
krachtige motor,
hoge boorsnelheid |
aluminium tandwielhuis |
slipkoppeling | ergonomische
handgreep met softgrip |
regelbare schakelaar.

Aandraaimoment 30,4 Nm

155.187.55 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Metaal bewerken

Metaal bewerken.
Geen probleem.
Doorslijpmachine CC14SFWAZ
2.000 W - 355 mm
Metaal, steen en koper | softgrip
handgreep | materiaal vast in één
handeling | spindelblokkering |
hoge slijpsnelheid.

255.308.55 incl. BTW

Doorslijpschijf voor afkortslijpmachines geschikt voor metaal
Diameter

Bladdikte

Asgat

Type

Art.nr.

Prijs*

350 mm

2,8 mm

25,4 mm

A36S-BF41

4100242

7.95
Excl. BTW

*

Accu metaalcirkelzaag
CD3605DAW2Z

Accu lintzaag
CB18DBLW4SZ

Knabbelschaar
CN16SAUAZ

36V - 125 mm - 46 mm

18V - 83 mm

400 W - 1,6 mm

Krachtige koolborstelloze motor | hoge zaag
snelheid | elektonische stuurschakeling tussen
stille en power modus volgens belasting | terug
slagbeveiliging | LED verlichting | blaasfunctie |
zaagblad 125 mm met asgat 20 mm. Inclusief
HSC IV 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.

Zeer smalle greep 184 mm | compact en
lichtgewicht | hoge snijsnelheid | snijrichting
instelbaar.

249.-

245.-

409.-

301.29 incl. BTW

296.45 incl. BTW

Lintzaagbladen

Accessoires voor knabbelscharen

Omschrijving

Art.nr.

Lintzaagblad 900 x 13 x 0,35 mm, 14 TPI

750523

Set van 3 lintzaagbladen 900 x 13 x 0,35 mm, 18 TPI

750526

Prijs*

Omschrijving

Art.nr.

19.95

Stempel voor CN16

998030

11.10

56.95

Matrijs voor CN16

998039

26.30

Excl. BTW

*

28

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

494.89 incl. BTW

Prijs*

Excl. BTW

*

Metaal en hout bewerken
Accu reciprozaagmachine CR36DAWGZ
36V - 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. Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36A18 accu's en lader, in kunststof koffer.

Capaciteit in hout 300 mm
Capaciteit in staal 19 mm

545.659.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
CR36DAW4Z
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.
295.00 356.95 incl. BTW

Reciprozaag CR13VEYWSZ
300 mm - 1.100 W
Compacte reciprozaag met sterke motor en hoog zaagvermogen | 4 instelbare
snelheden | zaagblad in 2 richtingen instelbaar | zaagblad en zaagvoet snel
verwisselen zonder gereedschap | koolborstelloze motor voor een lange
levensduur en minimaal onderhoud | comfortabel in de hand en licht van
gewicht | gepatenteerd contragewichtsysteem en pendelfunctie van HiKOKI
voor een snelle zaagsnede | geavanceerde UVP-antivibratietechnologie |
dubbel geïsoleerde voorkap | softgrip handgreep. In kunststof koffer.

Capaciteit in hout 300 mm
Capaciteit in staal 19 mm

349.-

422.29 incl. BTW

Reciprozaagmachine CR13V2WSZ
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.

Capaciteit in hout 300 mm
Capaciteit in staal 19 mm

145.-

175.45 incl. BTW

Reciprozagen set
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

12-delige set
bestaande uit
een assortiment
752049
reciprozagen
voor hout en
metaal.

49.95

Excl. BTW

*

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Houtbewerking

Snoerloos of gesnoerd.
Combineer je C3610DRA afkortzaag met de ET36A adapter
en pak je project op met de eindeloze kracht van gesnoerd.

VOORDEEL

C3610DRAWAPZ
Accu afkortzaag C3610DRAW4Z
AC/DC adapter ET36AW0Z
2x MULTI VOLT BSL36B18
accu en snellader

PACK

1088.-

999.1208.79 incl. BTW

Accu afkortzaag C3610DRAWAZ

Bij aankoop van een
C3610DRAWAZ, C3610DRAW4Z
of C3610DRAWAPZ, een
standaard 712650 voor slechts

36V - 4.0 Ah - 255 mm
Zeer compacte machine | hoogste zaagsnelheid in zijn klasse |
koolborstelloze motor | met lasermarkering | LED verlichting.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36B18 accu's en lader.
Diameter zaagblad

255 mm

Zaagcapaciteit

89 x 292 mm

Verstek 45˚ (links/rechts)

89 x 204 mm

Kantel links 45˚

45 x 292 mm

Kantel rechts 45˚

25 x 292 mm

350.-

180.-

217.80 incl. BTW

Met laser
Hoge zaagsnelheid
Compact geleidesysteem

899.-

Ook verkrijgbaar als
C3610DRAW4Z
Exclusief accu's en lader.
599.00 724.79 incl. BTW

1087.79 incl. BTW

Hardmetalen zaagbladen voor afkortzagen
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Ø 255 x asgat 30 Z24

4100023

Ø 255 x asgat 30 Z48
Ø 255 x asgat 30 Z60
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Prijs*

Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

49.50

Ø 255 x asgat 30 Z60 TCG voor aluminium

752469

79.50

4100024

59.50

Ø 255 x asgat 30 Z80 TCG voor aluminium

752470

89.50

4100025

69.50

Excl. BTW

*

Houtbewerking
Accu cirkelzaag C3606DAW2Z

Cirkelzaagmachine C7BUMP1Z

36V - 165 mm - 66 mm

66 mm - 1.300 W - 190 mm

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

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.

Zaagcapaciteit 66 mm

Zaagcapaciteit 66 mm

Met motorrem

Met motorrem

239.-

299.-

289.19 incl. BTW

361.79 incl. BTW

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Met liniaal in tas
370106 + 711236

Cirkelzaagblad voor met cement gebonden panelen, gips en MDF
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Diameter

Zaagsnede

Bladdikte

Asgat

Aantal tanden

Art.nr.

190 mm

2,2 mm

1,6 mm

30 mm

8

4100015

Prijs*
125.00
Excl. 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 | softgrip en antislip handgreep |
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 | softgrip en anti-slip
handgreep | in verstek tot 45° | snoerhouder | lang snoer: 4 meter.
In kunststof koffer.

Motorrem

295.-

356.95 incl. BTW

Gratis zaagblad
752456

285.-

344.85 incl. BTW

Gratis zaagblad
752456

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Houtbewerking
Accu decoupeerzaag CJ36DAW2Z
36V

Decoupeerzaagbladen
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.

Automatisch snelheid modus | on-lock schakelaar constante snelheid | variabel
toerental | 4 standen pendelslag zaagblad verwisselen zonder gereedschap |
blaasfunctie | LED verlichting. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoogste snijsnelheid in zijn klasse

Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

10-delige cassette
met zaagbladen voor
hout en metaal:
2 x JW20
2 x JW40
1 x JW10C
2 x JW10
1 x JW10R
2 x JM10

750049

10.95

Zaagblad voor metaal
JM10B, 5 stuks

750039

9.75

Zaagblad voor hout
JW40, 5 stuks

750043

6.50

Zaagblad voor hout en
metaal JPU10, 5 stuks

750031

13.95
Excl. BTW

*

Decoupeerzaagmachine CJ160VW1Z
160 mm - 800 W
Beugelgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld zonder
gereedschap | 4 standen instelbare pendelslag | optioneel: stofzuigadapter
voor directe aansluiting op stofzuiger. In HSC II koffer.

275.332.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
CJ36DAWRZ
Inclusief HSC III koffer.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36A18
accu's en lader.
525.00 635.25 incl. BTW

CJ160VAW1Z

Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z
36V
Automatisch snelheid modus | schakelaar links en rechts bedienbaar |
LED verlichting met aan/uitschakelaar | constante snelheid variabel toerental |
4 standen pendelslag | zaagblad verwisselen zonder gereedschap | blaasfunctie.
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

205.-

248.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
CJ160VAW1Z
205.00 248.05 incl. BTW

Hoogste snijsnelheid in zijn klasse
greep diameter slechts 57 mm

Accu decoupeerzaag CJ18DSLL2Z
18V - 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

275.332.75 incl. BTW
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Ook verkrijgbaar als
CJ36DBWRZ
Inclusief HSC II koffer.
Inclusief 2 MULTI VOLT BSL36A18
accu's en lader.
525.00 635.25 incl. BTW

Hitachi Power Tools heet nu HiKOKI.

Maak je accu machine compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

Stofafzuiging

Stofzuigerzakken

Nat- en droogstofzuiger RP350YDHWAZ
3.600 L/min. - 1.200 W

Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Synthetisch
M-klasse; 16,5 liter
Geschikt voor:
• RP250YDL
• RP300YDL
• RP3608DA
• RP3608DB

4100602 14.95

Synthetisch
M-klasse; 16,5 liter
Geschikt voor:
• RP250YDM
• RP350YDM

Prijs*

Aanloopstroombegrenzing | automatische filterreiniging met trilmechanisme tijdens gebruik | slaat automatisch af als het reservoir vol zit |
ingebouwd stopcontact max. 2.000 W | schakelautomaat: zodra elektrische
machine wordt ingeschakeld gaat motor van stofzuiger automatisch aan |
bajonetaansluiting voor de slang | snoerophanger aan de achterzijde |
geremde wielen.

H-klasse
25 liter
750462

19.95

Goedgekeurd door:

Plastic LDPE folie
100 micron
610 x 615 mm, 25 liter
Geschikt voor:
4100603 29.95
• RP250YDL
• RP300YDL
• RP3608DA
• RP3608DB
Plastic LDPE folie
100 micron
850 x 540 mm, 33 liter
750463
Geschikt voor:
• RP250YDM/H
• RP350YDM/H

649.-

785.29 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP250YDMWAZ
3.600 L/min. - 1.200 W

29.95

Semi-automatische filterreiniging met trilmechanisme | slaat automatisch af
als het reservoir vol zit | ingebouwd stopcontact max. 2.000 W |
schakelautomaat: zodra elektrische machine wordt ingeschakeld
gaat motor van stofzuiger automatisch aan.

M-klasse

Excl. BTW

*

20 liter

Accu nat- en droogstofzuiger RP3608DAW4Z
36V - 3.500 L/min.
Krachtige koolborstelloze motor | zuigkracht instelbaar in 3 standen |
inclusief 1,5 meter, Ø 38 mm slang, telescopische zuigbuis en mondstuk |
werkt met 1 of 2 MULTI VOLT accu's. Exclusief accu's en lader.
Goedgekeurd door:

469.Instelbare zuigkracht

Accu: volledige
bewegingsvrijheid
8 liter

567.49 incl. BTW

Premium stofzuiger RP250YDLWAZ
3.600 L/min. - 1.000 W

Werkt met 1 of 2 accu's

Goedgekeurd door:

Stopcontact met schakelautomaat
max. 2.600 W | manuele filter
ventilator reiniging, voor optimale
zuigcondities | blaasuitgang
om machine als blazer te
gebruiken | harmonicafilter
en mogelijkheid om een
extra fleece stofzak of
PE-stofzak te plaatsen
om fijn stof te verzamelen |
stroomkabel 7,5 meter.

25 liter

399.-

482.79 incl. BTW

Maak je accu stofzuiger compleet
met een MULTI VOLT booster pack
(zie pag. 3).

L-klasse

Goedgekeurd door:

169.-

204.49 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Mixen

Mixen
zonder
moeite.

Mixer UM16VST2UAZ
1.600 W - 160 mm
Softgrip handgrepen
met stalen frame |
overbelastingsbeveiliging |
schakelaar gemakkelijk bedienbaar.
Compleet met mengstaaf 160 mm.

Variabele snelheid
Aanloopstroombegrenzing

Dubbele mixer
UM22VYSTUAZ
1.800 W - 2x 135 mm
Softgrip handgrepen
met stalen frame |
overbelastingsbeveiliging |
schakelaar
gemakkelijk
bedienbaar.
Compleet met
twee mengstaven
van 135 mm.

189.-

228.69 incl. BTW

Mixer UM12VST2UAZ
1.200 W - 120 mm
Softgrip handgrepen
met stalen frame |
overbelastingsbeveiliging |
schakelaar gemakkelijk bedienbaar.
Compleet met mengstaaf 120 mm.

Grote mix capaciteit
Variabele snelheid

Variabele snelheid

Aanloopstroombegrenzing

Aanloopstroombegrenzing

145.-

175.45 incl. BTW

Accessoires mixers
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.

349.422.29 incl. BTW

Accessoiresset dubbele mixer
Kijk voor ons volledige assortiment in onze accessoires catalogus 2020.
Omschrijving

Art.nr.

Menggardeset PM135DF
t.b.v. UM22VYSTUAZ

375615

Prijs*
79.95
Excl. BTW

*
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Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

Menggarde PU120MC
M14, 120 x 590 mm, voor compacte
materialen 10-25 kg

754726

25.45

Menggarde PU135MD
M14, 135 x 590 mm, voor compacte
materialen 25-35 kg

754727

29.20

Menggarde PM135MD
M14, 135 x 590 mm, voor grote
754733
hoeveelheden stuc en cement 20-40 kg

35.15

Menggarde PM160MD
M14, 160 x 590 mm, voor grote
754734
hoeveelheden stuc en cement 30-60 kg

38.25

Stofzuigadapter te plaatsen op een
kuip, Ø 38 mm. Beperkt stofvorming
bij vullen en mengen

59.95

754750

Excl. BTW

*

Divers

754931
Compressor EC58LAZ
8-delige lucht compressor
accessoirset 710507

VOORDEEL

PACK

257.50

229.277.09 incl. BTW

Compressor EC58LAZ
160 L/min. - 8 bar

Accessoiresset voor
lucht compressors 710507

Uniek design | draagbaar | olie vrij.

8-delige set bestaande uit: spray-, spuit-, was-, en opblaaspistool,
4,3 m spiraalslang en 3 spuitmonden.

195.-

62.50

235.95 incl. BTW

75.63 incl. BTW

Heteluchtpistool RH650VLAZ
2.000 W
Instelbare temperatuur | variabele luchtstroom | digitaal LCD display |
zeer stabiel voor stationair gebruik | oververhittingsbescherming | ergonomisch
design met softgrip.

LCD display

Een nieuwe naam,
dezelfde vertrouwde
prestaties.
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.

95.-

114.95 incl. BTW

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.
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Omdat er weer een nieuwe editie van HiKOKI magazine
is uitgebracht, komen we ook met een nieuwe winactie.
Hoe je meedoet?
Schrijf je in op onze website voor de nieuwsbrief
en maak kans op deze gevulde goodiebag.

Nieuwsgierig naar ons volledige assortiment
HiKOKI power tools en accessoires?
Raadpleeg dan onze HIKOKI catalogus. Deze vind je
online of bestel je eenvoudig door te mailen naar
Nederland: verkoop@hikoki-powertools.nl
België: info@hikoki-powertools.be
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