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NYHET

36V sticksåg med
MULTI VOLT batteriteknik

Kapacitet som ett nätdrivet verktyg
Återfjädrande brytare på båda sidor
Ergonomiskt grepp

NYHET

Kraftfulla bordssågar
på batteri- och nätdrift
Nu introducerar vi två bordssågar i
HiKOKI:s sortiment: nätdrivna C10RJ på
1.500W och batteridrivna C3610DRJ.
Läs mer på sidorna 19 och 29!

Smidig och enkel leasing av
proffsverktyg med HiKOKI
Fleet Control.

3 års garanti på elverktyg,
batterier och laddare.
Utan registrering.

NYHET

NYHET

Bordssågar i sortimentet!

Stark, snabb
och ergonomisk

Läs mer
på sidorna
19 & 29!

36V sticksåg med ”body grip”
”Body grip” med gummibelagt ergonomiskt handtag

36V MULTI VOLT
1.500W nätdriven
Nätdrivna C10RJ på 1.500W och 36V batteridrivna C3610DRJ har
båda 254 mm klinga, bordsförlängning som ger stor stödyta och
parallellanslag med kugghjulsstyrning för exakt inställning av kapbredd.

Brytare kan nås från båda sidor
AUTO MODE

NYHET
LED-ljus kan slås av
Variabel hastighet

NYHET

36V cirkelsågar
Läs mer
på sidan 24!

Verktygsfritt bladbyte

CJ36DB har ett ergonomiskt grepp. Utrustad med 36V MULTI
VOLT batteriteknik har den styrka i klass med ett nätdrivet verktyg,
men storlek och vikt som en 18V batterdriven maskin. Dessutom
har CJ36DB många bra funktioner, till exempel att LED-ljuset kan
slås av och på, så att du inte får ljuset i ögonen när du sågar
underifrån.

Skanna
QR-koden!
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Dammsugare
med finess

Missa inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs
nyhetsbrev som kommer
en gång per månad!
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Extra kraft
Tema
dammsugare
sid 26-27!

Läs mer
på sidan 20!
För metall
C3607DA och CD3605DA är starka 36V cirkelsågar
utrustade med MULTI VOLT batteriteknik. Det betyder
storlek och vikt som 18V, men ännu mer kraft.

RP250YDL (25L) och RP300YDL (30L) på 1.000W
håller arbetsplatsen fri från byggdamm. Enkla att
koppla ihop och använda tillsammans med verktyg.
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12V PEAK

Suverän kraft
i liten kropp.

Symboler

NYHET

12V Multiverktyg CV12DA
Verktygsfäste IOS12 | Pendelhastighet obel. 6.000-20.000/min | Pendelvinkel 3,2°
(1,6° H/V) | Dimension (L x B x H) 275 x 91 x 66 mm | Vikt inkl. batteri 1,1 kg
Levereras med 2 st 2,5 Ah-batterier, batteriladdare, 5 st slippapper, slipplatta,
multiverktygsblad och HSC stapelbar förvaringsväska.
Art nr: 68014005

HiKOKI:s kompaktserie 12V
Peak består av små, smidiga
och kraftfulla 12V-verktyg.

Rek. pris

2.749,-

(3.436,- inkl. moms)

275 mm

Liten och smidig

*Lanseras i oktober 2020.

12V Slagskruvdragare WH12DD

12V Slagborrmaskin DV12DD

12V Borrskruvdragare DS12DD

Verktygsfäste 1/4” inv. sexkant | Kapacitet std bult M5-M14 | Kapacitet specialbult M5-M12 | Skruvkapacitet 4-8 mm | Varvtal obel. 0-1.300, 3.200/min. |
Slagtal obel. 0-2.500, 4.000/min. | Maxmoment 135 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Kapacitet i trä/stål/betong 29/10/8 mm | 20 momentinställningar,
2 växlar | Varvtal obel. 0-440, 1.700/min. | Maxmoment 38 Nm |
Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Kapacitet i trä/stål 29/10 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar |
Varvtal obel. 0-440, 1.700/min. | Maxmoment 38 Nm |
Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M),
batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare
(UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

134 mm

Art nr: 68010863

Rek. pris

162 mm

2.949,-

Rek. pris

149 mm

Art nr: 68010371

Art nr: 68010744

(3.686,- inkl. moms)

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

2.690,-

Rek. pris

(3.363,- inkl. moms)

2.690,-

(3.363,- inkl. moms)

Power mode/safe mode

2 hastigheter

2 hastigheter

LED-ljus

3 funktioner

20 momentinställningar

LED-ljus

LED-ljus

12V Slagskruvdragare WH12DA

12V Borrskruvdragare DS12DA

12V Slagborrmaskin DV12DA

Verktygsfäste 1/4” inv. sexkant | Kapacitet std bult M5-M12 | Kapacitet specialbult M5-M10 | Skruvkapacitet 4-8 mm | Varvtal obel. 0-2.700/min. | Slagtal obel.
0-3.200/min. | Maxmoment 110 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Kapacitet i trä/stål 29/10 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar |
Varvtal obel. 0-350, 1.400/min. | Maxmoment 38 Nm |
Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Kapacitet i trä/stål/mur 29/10/8 mm | 22 momentinställningar, 2 växlar |
Varvtal obel. 0-350, 1.400/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M),
batteriladdare (UC12SL) och förvaringsväska

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M),
batteriladdare (UC12SL) och förvaringsväska

Art nr: 68010865

Rek. pris

150 mm

1.890,-

Art nr: 68010373

Rek. pris

(2.363,- inkl. moms)

1.490,-

(1.863,- inkl. moms)

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL),
bits och förvaringsväska

166 mm

Art nr: 68010745

Rek. pris

1.790,-

(2.238,- inkl. moms)

LED-ljus

2 hastigheter

22 momentinställningar

Maxmoment 110 Nm

20 momentinställningar

3 funktioner

LED-ljus
Batteri BSL1240M
Högkapacitetsbatteri
12V PEAK / 4,0Ah
Art nr: 68020910

BSL1240M
batteri med
effekt på hela

430W

Batteri BSL1225M

Batteriladdare UC12SL

Batteri
12V PEAK / 2,5Ah

För 12V Li-ion slidebatterier.
Laddtid: 2,5Ah batteri: 37 min.
4,0Ah batteri: 60 min.

Art nr: 68020909

Art nr: 68030613

Rek. pris

679,-

(849,- inkl. moms)
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Rek. pris

690,-

(863,- inkl. moms)

Rek. pris

429,-

(536,- inkl. moms)

181 mm

Den nya och innovativa batteriplattformen MULTI
VOLT. MV-batterier växlar automatiskt mellan 18V
eller 36V beroende på verktyg. 36V MULTI VOLTverktyg har storlek och vikt som 18V, men mer
kraft.

Motorn utan kolborstar är kompakt och ger lägre
vikt och storlek på själva maskinen, vilket gör
verktyget enklare att hantera. Den kolborstfria
motorn har längre livslängd och är underhållsfri
jämfört med en motor med kolborstar. Med
kolborstfri motor får man mer körtid per laddning.

UVP är en patenterad, vibrationsdämpande
mekanism som är inbyggd i verktyget och som
ger längre arbetstid per arbetsdag, i enlighet med
nya EU-direktiv och utan att kompromissa med
verktygets prestanda. Snarare tvärt om!

Intern dubbelisolerad konstruktion med mycket
stabil, formgjuten maskinkropp i aluminium. Ger
verktyget bättre hållbarhet och motorenheten
får längre livslängd.

Ett system som stoppar motorn vid fastkörning
och förhindrar att maskinen roterar runt sin
egen axel. Skyddar användaren mot vridningar i
underarm och hand.

Den internationella standarden International
Protection har utvecklats av IEC (International
Electrotechnical Commission). Detta är en
klassificering som anger inkapslingsgrad för
elektrisk utrustning, det vill säga utrustningens
skydd mot inträngande damm och vatten.

LVH står för Low Vibration Handle – ett
gummerat vibrationsdämpat handtag för lägre
vibrationer och hög komfort.
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HiKOKI FLEET

HIKOKI FLEET

Varför välja HiKOKI
Fleet Control?
Med HiKOKI Fleet Control kan du hyra verktygen du är i behov av under en längre period till
ett fast månadspris. Verktygen beställs i webshopen för leverans genom din lokala HIKOKI återförsäljare. Alla verktyg registreras i portalen HiKOKI Fleet Control och är därmed stöldförsäkrade.
Reparation och service är inkluderat i avtalet. Allt som allt ger detta dig som hantverkare en extra
trygghet och flexibilitet. Du får full kontroll på kostnaderna och kan enkelt vidarefakturera hyran
av dina verktyg till dina pågående projekt.

ORSAB
berättar om sina

erfarenheter med
HiKOKI Fleet Control

ORSAB i Västervik är specialiserade på rivning och sanering. Företaget utför stambyten, miljörivning, miljösanering av asbest, PCB, brand och mögel,
håltagning, golvslipning, ventilationsrengöring och mycket annat.

Hej Fredrik, berätta lite om ORSAB?
- Jag startade Orsab (som står för Ostkustens Riv & Sanering AB) i november 2007. I dag har vi 45 anställda
och jobbar över hela Sverige. Sätet är
i Västervik men vi har också kontor på
Gotland. Då Orsab har flera olika typer av avdelningar, bl.a. rivning hus/
byggnader, rivning invändigt, betong/
håltagning, sanering mm. har vi stor
användning av HiKOKIs maskiner och
kunskap. Vi har ca 100 handmaskiner
av olika storlekar som vi leasar idag.

Full kostnadskontroll
Allt är inkluderat i en fast månadsavgift – till och med stöldförsäkring.
Inga extra kostnader för normal service och reparation tillkommer. En
snabb reparation säkrar för ett minimalt driftstopp på byggarbetsplatsen.

Kapa verktygskostnaderna
Mycket kapital binds upp i verktyg. Genom att leasa HiKOKI-verktyg kan
du frigöra kapital. I tillägg kan du dokumentera kostnaden per månad,
vilket gör det enkelt att vidarefakturera till din kund.

”

En flexibel, trygg
och enkel lösning.

Full trygghet
Alla HiKOKI-verktyg beställs enkelt i portalen HiKOKI Fleet Control för
leverans genom våra återförsäljare. Varje verktyg märks med ett IDnummer som registreras i portalen och är därmed stöldförsäkrade.

Kontakta din återförsäljare för mer information!
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Varför valde ni tjänsten HiKOKI Fleet?
- Vi arbetar med påfrestande jobb, där
maskiner får jobba under ansträngda
förhållanden. Vi har under många år
försökt att hitta rätt maskiner till både
rätt pris men framför allt bra arbetsmiljömässigt sätt, såsom vikt och vibration. Hikoki ligger väldigt långt
fram när det gäller det.
Hur länge har ni leasat?
- Sedan 2012 har vi leasat (vi bytte till
Hikoki slutet av 2017), då man ser hur
mycket pengar det kostar så fort en
maskin går sönder och man får köpa
ny varje gång.
Vad tycker du om möjligheten att leasa
verktyg?
- Att hålla de anställda med de nyaste
maskinerna som finns på marknaden
hela tiden gör ju att man som personal
känner sig uppskattad samt att arbets-

miljömässigt inte ha maskiner som kan
orsaka vibrationsskador eller liknade.
Är det någon skillnad om det är leasade eller ägda verktyg?
- Ja naturligtvis. Som företag är det
kanske bra att äga maskinerna men
långsiktigt så är det klart bäst att leasa. Man är ju smålänning (skämt åsido). Nej men kostnaden till att leasa
eller äga är ju minimal. Det är ju bara
att gå till sig själv, äger man något så
kör man tills den är obrukbar. Och då
är det inte så svårt att tänka på hur
kroppen mår efter det!!! Och kostnaden för att köpa nytt är kanske inte
rätt tillfälle.
Varför leasar ni, är det enskilda verktyg för speciella jobb eller för att ha en
större maskinpark?
- Visst äger vi mycket. Men vissa verktyg som får gå hårt, leasar vi.
Har ni utökat leasingen under tidens
gång med fler verktyg?
- Ett smidigt sätt att låta företaget
växa utan att dra på sig inköp av stora
summor är ju faktiskt att leasa. Så svaret på frågan är ja.
Köpa ut verktyg när perioden slutar?
- Ja mindre maskiner. Sköter personalen sina maskiner så får dom ta hem
dom. Annars kommer jag leasa vidare,
för fortfarande så är det så nya maskiner som möjligt man vill ha.

Vad tycker du om Hikokis service?
- Jag kan bara ge tummen upp. Stoppa trasiga maskiner i den blå lådan,
ringa ett samtal och maskinerna går
iväg och är tillbaka inom kort. Och
tack vare den låga kostnaden per månad och maskin, så har vi en lånemaskin under tiden.
Fleetportalen - använder ni den?
- Jag är nog lite gammalmodig. Jag
tittar på min sida, ser vad jag vill ha
sen ringer jag ändå till säljaren, det är
ju alltid trevligt att prata med någon.
Men man har ju koll på din maskinpark där.
Generellt sett för hela HiKOKI Fleet?
- Jag svarar kortfattat: skitbra!
Vad har varit positivt eller negativt?
- Det positiva är er goa och glada personal. Lite mindre bra är att hitta på
Fleetportalen, det kan vara lite klurigt.
Kan du rekommendera HiKOKI Fleet?
- Ja absolut. Stort och brett utbud för
många yrkesgrupper. Och i stället för
att betala 4000 kr för en tigersåg så
kan man leasa 5 stycken för en betydligt billigare peng i månaden och göra
5 jobb. Hyra maskiner från en maskinuthyrningsfirma är också kostsamt.
En dagshyra är lika med en månadskostnad på Hikoki för en maskin.

Tack Orsab och Fredrik Strand för att
du delade med dig av era erfarenheter.
Magasin 2-20 -- elverktyg |
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VERKTYGSPAKET

VERKTYGSPAKET
VERKTYGSPAKET

18V/36V Snickarpaket
Ett paket med kolborstfria, starka och smidiga maskiner för ett
brett användningsområde.

2 st batterier

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 36V
Cirkelsåg C3606DA, 36V batteri BSL36A18 x 2
Paketet innehåller 3 verktyg + 2 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V), snabbladdare
och 3 st förvaringsväskor
Art nr: 68000547

6.990,-

3 st väskor

Rek. pris
(8.738,- inkl. moms)

Verktygen levereras i
stapelbara förvaringsväskor

Välutrustad med våra
maskinpaket.

18V Kombopaket KC18DBDL(S)

2 st batterier

Starka och effektiva maskiner med kolborstfri motor för många
olika typer av jobb.
18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 18V
batteri BSL1850 x 2
Paketet innehåller 2 verktyg + 2 st 5,0Ah batterier (18V) och 1 st förvaringsväska

18V/36V Verktygspaket VP10

3 st batterier

1 st väska

3.990,-

Välutrustat verktygspaket för de mest förekommande jobben och som
gör din vardag lite enklare, effektivare och mer lönsam.
18V Borrskruvdragare DS18DBL2, 36V Slagskruvdragare WH36DB,
36V Cirkelsåg C3606DA, 36V Tigersåg CR36DA, 18V Multiverktyg CV18DBL, 36V
batteri BSL36A18 x 3

Art nr: 68000540

Rek. pris
(4.988,- inkl. moms)

Verktygen levereras i
stapelbar förvaringsväska

4 st verktygsväskor

Innehåller 5 st verktyg + 3 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V), snabbladdare samt
4 st förvaringsväskor (tigersåg CR36DA levereras i kartong
Art nr: 68000549

12.500,-

Rek. pris
(12.625,- inkl. moms)

Se fler verktygspaket
på vår hemsida!
Skanna QR-koden med din
mobiltelefon eller gå in på
www.hikoki-powertools.se
och sök på “verktygspaket”!
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18 VOLT

Överlägsen belysning
på arbetsplatsen

Batterier
& laddare
sid. 16-17!

NYHET
14,4/18V Arbetslampa UB18DA Tool only
Vatten- och stötresistent (IP-54 klassad). MULTI VOLT batteriteknik
och praktisk upphängningskrok. 2500 lumen. Räckvidd över 10 m,
driftstid 22 timmar med ECO-mode samt 4 lysinställningar.
Användningstid per laddning 3 / 6 / 5,8 / 22 h | Dimension (L x B x H) 203 x 208
x 204 mm | Vikt 1,85 kg
Levereras som Tool onl - utan batterier och laddare.
Art nr: 68010413

Rek. pris

1.390,-

Driftstid på 22 timmar
Fantastisk räckvidd

(1.738,- inkl. moms)

NYHET
Stativ tripod för arbetslampa UB18DA
Stativ i aluminium med 3 ben.
Gänga fästskruv W5/8.
450-1300 mm
Art nr: 66375591

1.690,-

Rek. pris
(2.113,- inkl. moms)

560-1600 mm
Art nr: 66375592

1.690,-

Rek. pris
(2.113,- inkl. moms)

Inget krångel

3 års garanti på verktyg,
batterier och laddare
HiKOKI:s höga produktvalitet gör att du får hela 36 månaders garanti för både verktyg, batterier och
laddare gällande material- eller produktionsfel. Garantin gäller direkt från inköpsdagen - utan att du
behöver registrera dig! Skulle oturen vara framme och eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt*. Kontakta den återförsäljare där inköpet gjordes, för att få hjälp.
*

Se aktuella garantivillkor på hikoki-powertools.se
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14,4V/18V Arbetslampa UB18DGL Tool only
Ljusstark arbetslampa med vitt LED-ljus. Ljusstyrka i 2 lägen: “High mode”
och “Low mode”. Försedd med upphängningskrok och fäste för stativ.
Justerbar vinkel i 120° upp och ner.
Användningstid per laddning 14,4V: <10 h / 18V: <14 h | Dimension (L x B x H)
198 x 256 x 252 mm | Vikt 0,74 kg
Levereras som Tool only - utan batterier och laddare,
men med LED lampa 18W (0,5W x 36 st)
Art nr: 68010411

Rek. pris

690,-

(863,- inkl. moms)

Vitt LED-ljus

14,4V/18V Arbetslampa UB18DJL Tool only

14,4V/18V Arbetslampa UB18DEL Tool only

Ljusstark med vinklings- och vridbart LED-ljus. Kombinerad bred ljuskälla
och punktbelysning för längre sikt. Ljusstyrka i 3 lägen.Försedd med
upphängningskrok.

Vinklingsbar lampa som står stadigt på plant underlag. Huvudet justerbart
(110°) i 5 steg med LED ljus som ger kraftig och jämn spridning. Brinntid på
hela 24 timmar per addning.

Användningstid per laddning 14,4V: <49 h / 18V: <51 h |
Dimension (L x B x H) 205 x 78 x 108 mm | Vikt 0,3 kg

Användningstid per laddning 14,4V: 12,5 h / 18V: 18 h |
Dimension (L x B x H) 85 x 82 x 274 mm | Vikt 0,35 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare,
men med LED lampa 1 x 3W , 12 x 0,5W

Levereras som Tool only - utan batterier och
laddare, men med LED lampa 2,1W.

Art nr: 68010412

Art nr: 68010409

Rek. pris

429,-

(536,- inkl. moms)

Räckvidd över 10 meter

Rek. pris

390,-

(488,- inkl. moms)

Ger kraftig och jämn
ljusspridning
Magasin 2-20 -- elverktyg |
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18 VOLT

18 VOLT

18V-verktyg

CR18DBL

CV18DBL

G18DBBVL

18V Tigersåg 5,0 Ah
Kapacitet trä 120 mm

18V Multiverktyg 5,0 Ah
Med tillbehörsset

18V Vinkelslip 5,0 Ah
125 mm skiva

Art nr: 68011015

Art nr: 68014001

Art nr: 68016017

Designade för proffs med ergonomi
och styrka i fokus.

Tillbehörsset ingår

Kompletta verktyg levereras med batteri,
laddare och stapelbar förvaringsväska.
4.990,-

DS18DBSL(S) 3,0Ah/5,0Ah
18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm

Art nr:
68010367 (3,0 Ah)

2.390,-

Rek. pris
(från 2.988,- inkl. moms)

5.490,-

4.990,-

Rek. pris
(6.238,- inkl. moms)

Rek. pris
(6.863,- inkl. moms)

Rek. pris
(6.238,- inkl. moms)

C18DBAL

C18DBL

CJ18DSL

18V Cirkelsåg 5,0 Ah
165 mm klinga

18V Cirkelsåg 5,0 Ah
125 mm klinga

18V Sticksåg 5,0 Ah
Kapacitet i trä/stål 135/10 mm

Art nr: 68010913

Art nr: 68010915

Art nr: 68011112

Storsäljande borrskruvdragare!
Modellen uppdaterad 2019

Automatisk hastighetsreglering

68010368 (5,0 Ah)

2 hastigheter

2.790,-

Rek. pris
(från 3.488,- inkl. moms)

5.790,-

5.253,-

4.990,-

Rek. pris
(7.238,- inkl. moms)

Rek. pris
(6.566,- inkl. moms)

Rek. pris
(6.238,- inkl. moms)

DS18DBL2

DV18DBL2

WR18DBDL2

CL18DSL

DH18DBL

G18DBBAL

18V Borrskruvdragare 5,0 Ah
Max moment 136 Nm

18V Slagborrmaskin 5,0 Ah
Max moment 136 Nm

18V Mutterdragare 5,0 Ah
Max moment 305 Nm

18V Gängstångkap 5,0 Ah
Kapkapacitet M6, M8 och M10

18V Kombihammare 5,0 Ah
SDS-plus

18V Vinkelslip 5,0 Ah
Skivdiameter 125 mm

Art nr: 68010354

Art nr: 68010732

Art nr: 68010539

Art nr: 68012006

Art nr: 68010134

Art nr: 68016019

Dödmansgrepp

4.290,-

4.690,-

5.390,-

Rek. pris
(5.363,- inkl. moms)

Rek. pris
(5.863,- inkl. moms)

Rek. pris
(6.738,- inkl. moms)

WH18DBDL2

DN18DSL

WF18DSL

18V Slagskruvdragare 5,0 Ah
Max moment 207 Nm

18V Vinkelborrmaskin 5,0 Ah
Max moment 12 Nm

18V Skruvautomat 5,0 Ah
Kapacitet 25 - 41 mm

Art nr: 68010856

Art nr: 68010350

Art nr: 68010624

4.990,-

Rek. pris
(6.238,- inkl. moms)
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6.990,-

Rek. pris
(8.738,- inkl. moms)

5.490,-

Rek. pris
(6.863,- inkl. moms)

7.290,-

11.590,-

4.890,-

Rek. pris
(9.113,- inkl. moms)

Rek. pris
(14.488,- inkl. moms)

Rek. pris
(6.113,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!

Bitsset i nyckelring
10 st | Längd 50 mm
1/4” sexkant

Bitsset i nyckelring
10 st | Längd 50 mm
1/4” sexkant IMPACT

Bitsset
31 delar
Längd 25 mm

Bitsset
19 delar
Längd 100 mm

Centrumborr
6 delar
Dim. 14-24 mm

Träborrset
8 delar
Dim. 3-10 mm

Art nr: 60120774

Art nr: 60120820

Art nr: 60120818

Art nr: 66000050

Art nr: 66781793

Art nr: 66781982

89,-

Rek. pris
(111,- inkl. moms)

99,-

Rek. pris
(124,- inkl. moms)

129,-

Rek. pris
(161,- inkl. moms)

279,-

Rek. pris
(349,- inkl. moms)

269,-

Rek. pris
(336,- inkl. moms)

125,-

Rek. pris
(156,- inkl. moms)
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18 VOLT

18 VOLT

Varför Tool only?

18V Tool only

Ett batteri - flera verktyg.

Levereras med
stapelbar förvaringsväska.

Frihet och flexibilitet med marknadens
smartaste batteriplattform.
Tool only-verktyg levereras utan batteri och laddare.

DV18DBSL(S)

DS18DBSL(S)

DS18DBL2

18V Slagborrmaskin
Max moment 136 Nm

18V Slagborrmaskin
Max moment 70 Nm

18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm

18V Borrskruvdragare
Max moment 136Nm

Art nr: 68010736

Art nr: 68010742

Art nr: 68010369

Art nr: 68010358

2.590,-

2.299,-

1.990,-

2.290,-

WF18DSL

18V Vinkelborrmaskin
Kompakt - låg bygghöjd

18V Skruvautomat
Kapacitet 25-41 mm

Art nr: 68010360

Art nr: 68010623

Med samma batteriplattform, bygger du vidare
med de 18V verktyg du behöver.
Ett batteri, en laddare, ett system. Oavsett om du
har 3,0Ah, 5,0Ah eller MULTI VOLT batteri.
Flexibelt, smart och ekonomiskt!

Batterier
& laddare
sid. 16-17

DV18DBL2

DN18DSL

2.890,-

3.290,-

Rek. pris
(3.613,- inkl. moms)

Rek. pris
(4.113,- inkl. moms)

CR18DBL

CB18DBL

CJ18DSL

P18DSL

18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm

18V Bandsåg
Kapacitet Ø83/80x80 mm

18V Sticksåg
Kapacitet trä 135 mm

18V Hyvel
Skärbredd 82 mm

Art nr: 68011016

Art nr: 68011050

Art nr: 68011113

Art nr: 68012052

2.390,-

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.874,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.488,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.863,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.987,- inkl. moms)

WH18DBDL2

WR18DBDL2

DH18DSL

DH18DBL

18V Slagskruvdragare
"Tripple-hammer"

18V Mutterdragare
Max moment 305 Nm

18V Borrhammare
SDS-plus

18V Kombihammare
SDS-plus

Art nr: 68010858

Art nr: 68010542

Art nr: 68010126

Art nr: 68010133

2.990,-

Rek. pris
(3.738,- inkl. moms)

2.090,-

3.190,-

Rek. pris
(2.613,- inkl. moms)

Rek. pris
(3.988,- inkl. moms)

G18DBBVL

G18DBBAL

CV18DBL

18V Vinkelslip
125 mm skiva

18V Vinkelslip
125 mm skiva

18V Multiverktyg
Med tillbehörsset

Art nr: 68016018

Art nr: 68016020

Art nr: 68014003

Dödmansgrepp

2.199,-

2.390,-

2.259,-

3.390,-

2.590,-

Rek. pris
(2.988,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.824,- inkl. moms)

R18DSL

UR18DSAL

UR18DSDL

C18DBL

18V Handdammsugare
Vår/torr smuts

14,4-18V Radio
FM/AM | AUX/USB

14,4-18V Radio
FM/AM/DAB | AUX/USB | Bluetooth®

18V Cirkelsåg
125 mm klinga

Art nr: 68018993

Art nr: 68015005

Art nr: 68015006

Art nr: 68010916

Perfekt på
byggarbetsplatsen!

439,-

Rek. pris
(549,- inkl. moms)
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1.549,-

Rek. pris
(1.936,- inkl. moms)

2.390,-

Rek. pris
(2.988,- inkl. moms)

Rek. pris
(4.238,- inkl. moms)

2.590,-

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.749,- inkl. moms)

2.590,-

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

C18DBAL

CN18DSL

CE18DSL

18V Cirkelsåg
165 mm klinga

18V Nibbler
Kapacitet stål 1,6 mm

18V Plåtsax
Kapacitet stål 1,6 mm

Art nr: 68010917

Art nr: 68012070

Art nr: 68012075

Med Bluetooth®

2.549,-

Rek. pris
(3.186,- inkl. moms)

2.549,-

Rek. pris
(3.186,- inkl. moms)

3.290,-

Rek. pris
(4.113,- inkl. moms)

3.190,-

Rek. pris
(3.988,- inkl. moms)

Magasin 2-20 -- elverktyg |
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BATTERIER & LADDARE
Strömanslutning

NYHET

36V MULTI VOLT

NYHET

gör din vardag enklare, effektivare och mer lönsam!

Bärhandtag

USB-uttag (2 st)

En laddare är allt
som behövs

Multiportladdare UC18YTSL

Den ultimata multiportladdaren UC18YTSL möjliggör
laddning av 4 batterier samtidigt - oavsett amperestyrka
- så länge batteriet är med ”slidefäste”.

Laddaren har kylfläkt och fungerar för alla HiKOKI samt Hitachi 14,418V och MULTI VOLT Li-ion slidebatterier. Laddar MULTI VOLT batteri
BSL36A18 på ca 32 minuter och BSL36B18 på ca 52 minuter. 230V
uttag (8A) och två USB uttag som möjliggör laddning av tex mobil eller
surfplatta etc. Bärhandtag | Längd elkabel 1 meter | Vikt 1,5 kg

För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Art nr: 68030612

1.590,-

Rek. pris
(1.988,- inkl. moms)

Batteriladdare UC18YML2

Batteripaket med 2 st
18V BSL1830C-batterier

18V Batteri BSL1830C
18V (3,0 Ah) Li-ion Slidebatteri. Mycket
kompakt och lång livslängd.

Laddare för 14,4 - 18V Li-ion slidebatterier
med kylfläkt som ger snabbare laddning
och ökad livslängd. Kan laddas i både
230V och 12V-uttag, vilket möjliggör
laddning i bil, båt, etc.

2 st 18V (3,0 Ah) Li-ion Slidebatterier

Art nr: 60020668

Art nr: 60020671

Art nr: 68030552

Rek. pris

949,-

Rek. pris

(1.186,- inkl. moms)

1.439,-

i kombination med HiKOKI 36V-verktyg ger en fantastisk
effekt och är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg.
”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två voltklasser,beroende på
vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.
Batteri BSL36A18
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah)

Batteri BSL36B18
MULTI VOLT 36V (4,0Ah) | 18V (8,0Ah)

Art nr: 60020905

Art nr: 60020906

Effekt 1.080W

Rek. pris

1.290,-

(1.613,- inkl. moms)
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Rek. pris

(1.799,- inkl. moms)

MULTI VOLT-batteri

990,-

1.390,-

(1.738,- inkl. moms)

Du behöver inte längre både ett batteridrivet och
nätdrivet verktyg, med hybridadaptern kan du köra på
nätdrift när det passar och på batteri alla andra gånger.
Det ger en oslagbar flexibilitet som verkligen kommer
att underlätta ditt arbete.

Batteripaket
med 2 st
BSL36A18batterier
Art nr: 68020907

Batteriladdare UC18YSL3

Laddtid 20 min. för 3,0Ah batteri
och 32 min. för 5,0Ah.
Snabbladdare för 14,4 - 18V / MULTI VOLT
Li-ion slidebatterier med USB-utgång för
laddning av t.ex. mobiltelefon samtidigt
som du laddar ditt batteri.
Art nr: 68030558

Rek. pris

2.290,-

(2.863,- inkl. moms)

Rek. pris

990,-

(1.238,- inkl. moms)

1.

Kompabilitet: MULTI VOLT batteriet passar både 18V
och 36V verktyg

2.

Kraft: nätdriven styrka med sladdlös frihet

3.

Komfort: du känner skillnaden direkt

4.

Säkerhet: ingen sladd som är i vägen

5.

Marknadens billigaste batteri: hållbarhet ger
lönsamhet

6.

Adapter för eldrift: passar alla 36V verktyg i
plattformen

7.

Lösningsorienterat: ett verktyg som ersätter två

8.

Ergonomin: 36V verktyg har lika låg vikt och storlek
som 18V

9.

Nöjd-kund-garanti: i 10 dagar. Pengarna tillbaka om
du inte är nöjd

10. 3 års garanti: på både verktyg, batteri och laddare utan registrering

36V Adapter ET36A

Prova 36V verktyg

Adaptern fungerar i alla 36V MULTI VOLT verktyg, eftersom den kopplas
in i maskinens batteriuttag | Vikten är endast 0,8 kg och sladden
justerbar i 90 0 | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W |
Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Med HiKOKIs Nöjd-kund-garanti kan du lämna tillbaka
ditt nya verktyg inom 10 dagar och få pengarna tillbaka
om du inte är nöjd.
Kravet är att verktyget återlämnas, lätt använt i originalförpackning, tillsammans med kvitto och där inköpet
gjordes.

Art nr: 68020454

2.590,-

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

Läs mer om HiKOKIs Nöjd-Kund-Garanti på
www.hikoki-multivolt.se

(1.238,- inkl. moms)

Effekt 1.440W

Rek. pris

Nu blir jobbet enklare och mer
flexibelt med nätadaptern för
sladdlösa 36V maskiner.

BSL36A18 - fulladdad på 32 min

Här är laddaren som laddar upp
till 4 batterier - samtidigt!

Det innebär färre driftstopp, mer tidsbesparing - och en
effektivare arbetsdag!

Världsnyhet!

Batteri/laddpaket
BSL36A18 x 2 +
UC18YSL3

Fulladdad på 32 min
Effekt 1.080W

Batteri/laddpaket
BSL36B18 x 2 +
UC18YSL3

Fulladdad på 52 min
Effekt 1.440W

2 st MULTI VOLT-batterier och
snabbladdare.

2 st MULTI VOLT-batterier och
snabbladdare.

”Smart batteri” som växlar automatiskt
mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och
18V (5,0 Ah), beroende på vilken
maskin som används. Lång livslängd:
ca 1500 laddcykler.

”Smart batteri” som växlar automatiskt
mellan två voltklasser, 36V (4,0 Ah) och
18V (8,0 Ah), beroende på vilken
maskin som används. Lång livslängd:
ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

Art nr: 68020012

2.590,-

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

3.290,-

Rek. pris
4.113,- inkl. moms)

Not. MULTI VOLT batteri BSL36A18 passar samtliga 18V modeller. MULTI VOLT batteri BSL36B18 passar inte följande modeller:
nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktyg CV18DBL,
cirkelsåg C18DBL/-DBAL, kombihammare DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL

Magasin 2-20 -- elverktyg |
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36 VOLT

Håll ordning
på grejerna.
Förvaringsväskor som
gör transporten enkel.

HSC1
Art nr: 60120787
Rek. pris

De flesta av våra verktyg levereras i en mycket praktisk
stapelbar väska (HSC). Det gör transporten till en barnlek
och dina maskiner utsätts för betydligt mindre slitage.
Dessutom är det skönt att alltid ha allt på rätt ställe,
utan strul.

290,- (363,- inkl. moms)

HSC2
Art nr: 60120788
Rek. pris

319,- (398,- inkl. moms)

Smart och
enkel
förflyttning!

36 VOLT – när du
behöver mer kraft
HiKOKI:s 36V MULTI VOLT-verktyg är starka som nätdrivna
verktyg, men lättare och mer kompakta.

HSC3
Art nr: 60120789
Rek. pris

390,- (488,- inkl. moms)

NYHET

36V Bordssåg C3610DRJ 254 mm
Effektiv 36V bordssåg med hög sågkapacitet och utdragbart stödbord. Enkel
justering av kapdjup och gervinkel från framsidan av sågen. Parallellanslag
med kugghjulsjustering för exakt inställning av kapbredd. Kan användas
med batteri eller med strömadapter ET36A.
Håldiameter 30 mm | Max kapdjup v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Varvtal obelastad 5.000
/min | Dimension (L x B x H) 915 x 765 x 375 mm | Bordsstorlek 730 x 560 mm | Vikt u/
batetri 29,5 kg
Levereras som Tool only – utan batterier och laddare.
Art nr. 68011600
Rek. pris

HSC4
Art nr: 60120790
Rek. pris

550,- (688,- inkl. moms)

6.490,(8.113,- inkl. moms)

Sågbord för C3610DRJ
Anpassad för bordssåg C3610DRJ |
Dimension ihopfällt (L x B x H) 1117 x
651 x 455 mm | Dimension utfällt (1153
x 951x890 mm.
Art nr: 66376510
Rek. pris

1.190,-

(1.488,- inkl. moms)

Enkel justering av kapdjup och gervinkel
Sågklinga 254 mm
INSATSBOX
Art nr: 66402542
Rek. pris

18
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TRANSPORTÖR TILL HSC
Art nr: 66402543
Rek. pris

690,- (863,- inkl. moms)

HSC1 MED INSATSBOXAR
Art nr: 66402538
Rek. pris

459,- (574,- inkl. moms)

VERKTYGSBAG 42 L
Art nr: 68120002
Rek. pris

675,- (844,- inkl. moms)

40T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,3 mm | Art. nr: 60355018
Rek. pris

390,-

(488,- inkl. moms)
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36 VOLT

36 VOLT

36V Kap-/gersåg C3610DRA 255 mm

NYHET

Stor kapacitet. Bäst i klassen på antal kapningar/laddning (BSL36B18).
Högst kaphastighet i klassen. Kan tiltas 48° vä/hö. Fasta gejdrar gör
att sågen kan placeras nära vägg. Lättåtkomliga reglage för enkel
justering av tilt och sågvinkel. Utrustad med laser och LED-ljus.

36V Sticksåg CJ36DB
Kraftfull och snabb 36V sticksåg med kolborstfri motor och MULTI VOLT batteriteknik. Utrustad med återfjädrande brytare på båda sidor, variabel hastighet
och “auto-läge” för kontrollerat startläge. En effektiv
spånblås håller såglinjen ren och LED-belysningen
kan stängas av.

Klingdiameter 255 mm | Håldiameter 30 mm | Vikt inkl. batteri 20,6 kg
Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier
(BSL36B18), luftkyld snabbladdare, dammpåse,
sågklinga (40T) och nyckel.
Art nr: 68011500

Kapacitet i trä/stål 160/10 mm | Slagtal obetalstad 8003.500 /min | Vikt inkl. batteri 2,7 kg

Rek. pris

9.990,-

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier
(BSL36A18), luftkyld snabbladdare, sticksågblad,
splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Tool only
Endast verktyg.
Levereras utan batterier och laddare

Art nr. 68011114
Rek. pris

5.590,(6.988,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg

LED-ljus kan stängas av

Art nr: 68011115

Brytare på båda sidor

2.990,-

Fler tillbehör
till kap-/gersåg
sid. 29

(12.488,- inkl. moms)

Klingor 255 mm | Styckvis

Art nr: 68011501

6.790,-

Rek. pris

Marknadens flexiblaste maskin

40T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355018
Rek. pris

(8.488,- inkl. moms)

Flest kap/laddning

Rek. pris
(3.738,- inkl. moms)

390,-

(488,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355019
Rek. pris

490,-

(613,- inkl. moms)

Starka 36V vinkelslipar med samma kraft och prestanda som nätdrivet.

NYHET

36V Sticksåg CJ36DA

36V Vinkelslip 125 mm G3613DA

36V Vinkelslip 230 mm G3623DA

Kraftfull och snabb. Variabel hastighet och bekvämt
“auto- läge” som ger reducerade vibrationer. LEDljus ger bra sikt och spånblås håller såglinjen ren.
Låsningsbar brytare.

Med prestanda som en nätdriven 1.270W vinkelslip. Tålig med hög
avverkningshastighet, ca 40% snabbare än dagens 18V.
Med säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och återstartsskydd.

Bekväm och säker användning med mjukstart, Utrustad med broms,
återstartskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back".
Med ergonomiskt vibrationsdämpande sidohandtag.

Varvtal obel. 3.000 - 9.500/min., 5.500/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s2 | Vikt 2,8 kg

Varvtal obel. 5.530/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s2 | Vikt 4,9 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier
(36V/18V), luftkyld snabbladdare och förvaringsväska.

Art nr: 68016024

Art nr: 68016026

Kapacitet i trä/stål 160/10 mm | Slagtal obetalstad 800-3.500 /min |
Vikt inkl. batteri 2,7 kg

Rek. pris

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18),
luftkyld snabbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska
(HSC3).

5.549,(6.936,- inkl. moms)

Hög säkerhet

Tool only

Låsbar brytare
TILLBEHÖR STICKSÅGAR!

Sticksågbladssats | 10 st

Sticksågblad JW10R | 5-pack

För de vanligaste användningsområdena | Setet består av:
2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C,
2 x JW10, 1 x JW10R, 2 x JM10

Kolstol | Omvänd tandning |
För användning i laminat,
trä, spånskivor m.m.

99,-

Lättast i klassen

Spånblås

Art nr: 68011117

2.990,-

Rek. pris
(124,- inkl. moms)

Art nr: 66750019

65,-

Rek. pris
(81,- inkl. moms)

Endast verktyg.
Levereras i förvaringsväska
men utan batterier och laddare
Tool only

36V Vinkelslip 125 mm
G3613DB

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC3) men utan batterier och laddare

Samma egenskaper som
G3613DA, men med
"dödmansgrepp".

Art nr: 68016023

Rek. pris

2.690,-

(3.363,- inkl. moms)

Levereras med 2 st MULTI
VOLT-batterier, snabbladdare
med kylfläkt,stödhandtag
och stapelbar förvaringsväska
(HSC3).
Art nr: 68016028

Rek. pris

5.250,-

(6.563,- inkl. moms)
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7.790,-

(9.738,- inkl. moms)

Dödmansgrepp

Tool only
Endast verktyg

Rek. pris
(3.738,- inkl. moms)

Art nr: 66750049

Rek. pris

Vibrationsdämpande
sidohandtag

Art nr. 68011116
Rek. pris

5.250,-

(6.563,- inkl. moms)

Art nr: 68016025

Rek. pris

4.150,-

(5.188,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg.
Levereras i stapelbar
förvaringsväska (HSC3) men
utan batterier och laddare

Läs mer om
36V MULTI VOLT
på hikoki-multivolt.se

Art nr: 68016027

Rek. pris

2.690,-

(3.363,- inkl. moms)
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36 VOLT

36 VOLT
36V Kombihammare DH36DPA

36V Borrskruvdragare DS36DA

36V Slagborrmaskin DV36DA

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V.
Utrustad med 13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V.
Borrning med eller utan slag, Med motorbroms

”3-lägesfunktion” (borrning med eller utan slag, mejsling). Reactive Force
Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar.
SDS-plus verktygsfäste.

Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Max moment 138 Nm | Vikt m. batteri 2,7 kg

Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Varvtal obel. 0 - 500, 2.100/min. | Slagtal obel. 0 - 7.500,
31.500/min. | Max moment 138 Nm | Vikt m. batteri 2,7 kg

Kapacitet i betong 28 mm (max 20 mm med sug) | Varvtal obel. 0 - 1.100/min. | Slagenergi 3,3
Joule | Vibrationsnivå 17,5 m/s2 | Vikt 3,9 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar
förvaringsväska (HSC2)

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld
snabbladdare, djupanslag, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska
(HSC4)

Art nr: 68010740

Art nr: 68010137

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar
förvaringsväska (HSC2)
Art nr: 68010365

Rek. pris

4.590,-

4.990,-

(5.738,- inkl. moms)

Rek. pris

Tool only

Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2),
men utan batterier och laddare

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2),
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010363

Art nr: 68010738

Rek. pris

Rek. pris

(6.238,- inkl. moms)

2.490,-

Rek. pris

(3.113,- inkl. moms)

Tillbehör
DAMMUTSUG TILL DH36DPA
Effektivt med HEPA filter och
snabbfäste för enkel montering
Art nr: 66402933

2.790,-

(3.488,- inkl. moms)

Rek. pris

1.690,-

(2.113,- inkl. moms)

36V Mutterdragare 1/2" WR36DB

36V Mutterdragare 3/4" WR36DA

Mycket stark med max vridmoment på 1050 Nm.
4 inställbara varvtal/slagtal. Verktygsfäste 1/2" fyrkant.

Mycket stark med max vridmoment på hela 1100 Nm. 4 inställbara varvtal/
slagtal. Verktygsfäste 3/4" fyrkant.

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.800/min.
Vibrationsnivå 14,8 m/s2 | Vikt m batteri 3,7 kg

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.900/min.
Vibrationsnivå 15,4 m/s2 | Vikt m. batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010544

Rek. pris

Art nr: 68010546

5.990,-

Rek. pris

(7.488,- inkl. moms)

5.990,-

(7.488,- inkl. moms)

36V Tigersåg CR36DA

36V Kombihammare DH36DMA

Stark med hög kapacitet och en klassledande avverkningshastighet.
Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Utrustad
med pendelfunktion och 4 inställbara hastigheter.

Kraftfull med hög prestanda som motsvarar eldrivet verktyg. Reactive Force
Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar.
Med fyra inställbara varvtal/slagtal, Antivibrationshandtag som reducerar
vibrationer. 12 vinkelinställningar för mejselrotation.

Högt åtdragningsmoment, 1 100 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm

Art nr: 68011018

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3),
men utan batterier och laddare

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3),
men utan batterier och laddare

Rek. pris

3.290,-

(4.113,- inkl. moms)

Rek. pris

6.390,-

Kravet är att verktyget återlämnas, lätt använt i originalförpackning, tillsammans med kvitto och där inköpet
gjordes.

Läs mer om HiKOKIs Nöjd-Kund-Garanti på
www.hikoki-multivolt.se

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska

Rek. pris

9.190,-

(11.488,- inkl. moms)

Art nr: 68010545

Rek. pris

3.390,-

(4.238,- inkl. moms)

Stark med slagmekanism ”Triple Hammer” som gör maskinen snabbare
och med lägre vibrationer. 4 inställbara varvtal/slagtal.

Med HiKOKIs Nöjd-kund-garanti kan du lämna tillbaka
ditt nya verktyg inom 10 dagar och få pengarna tillbaka
om du inte är nöjd.

Kapacitet i betong 40 mm | Varvtal obel. 260 - 590/min. | Slagtal obel. 1.420 - 2.860/min.
Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 11,8 m/s2 (borrning), 9,6 m/s2 (mejsling) | Vikt 7,9 kg

Art nr: 68010105

(7.988,- inkl. moms)

36V Slagskruvdragare WH36DB

Prova 36V-verktyg

4.390,-

(5.488,- inkl. moms)

Högt åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC4), men utan batterier och laddare

Rek. pris

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18),
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska.

Tool only

Tool only

Art nr: 68010136

Kapacitet trä/stål 300/19 mm | Slagtal obel. 0-2.500/min. Varvtal obel. 0-1.700 /
2.000 / 2.500 / 3.000 min. | Vibrationsnivå 13,2 m/s2 | Vikt 3,4 kg

Art nr: 68010543

6.990,-

(8.738,- inkl. moms)

Max kapacitet M18 | Varvtal obel. 0 - 900, 0 - 2.900/min. | Slagtal obel. 0 - 2.000,
0 - 4.100/min. | Max moment 210 Nm | Vibrationsnivå 16,5 m/s2 | Vikt 1,6 kg
Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC2)
Art nr: 68010861

Rek. pris

4.990,-

(6.238,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC2), men utan batterier och laddare

Mycket ergonomisk

Stor kapacitet

Låga vibrationsnivåer

Lätt och kompakt

Enastående avverkningshastighet

Superstark

Tool only
Endast verktyg.
Levereras utan batterier,
laddare och förvaringsväska
Art nr: 68011017

Rek. pris

3.290,-

(4.113,- inkl. moms)

Tigersågblad 12 st
Set för de vanligast förekommande
arbeten och områden.
Art nr: 66752049

Rek. pris

590,-

(738,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg.
Levereras i förvaringsväska, men utan
batterier och laddare
Art nr: 68010110

Rek. pris

5.990,-

(7.488,- inkl. moms)

Läs mer om
36V MULTI VOLT
på hikoki-multivolt.se

Art nr: 68010859

Rek. pris

2.890,-

(3.613,- inkl. moms)
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36 VOLT

36 VOLT

En ny generation
kraftfulla cirkelsågar
Utrustade med 36V MULTI VOLT batteriteknik

En ny generation batteridrivna cirkelsågar från HiKOKI är här!
Starkare och mer flexibla än sina föregångare ger de maximal
utdelning när jobbet ska bli gjort. Eftersom de bygger på vår
unika MULTI VOLT batteriteknik har de storlek och vikt som
18V-maskiner.
36V Cirkelsåg C3605DA 125 mm Tool only

NYHET

Liten, smidigt och lätt. Hög kapacitet, bra balanserad och
mycket lättmanövrerad. Bluetooth för koppling till dammsugare. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till
arbetsbelastning.

36V Cirkelsåg CD3605DA 125 mm Tool only
Kraftfull och flexibel med kompakt och lätt maskinkropp.
Varvtal anpassat för kapning i metall. Silent mode ger ökad
motoreffektivitet och lägre ljudnivå. Utrustad med spånuppsamling och LED-lampa.

Klingdiameter 125 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-47 mm
Kapdjup v/45° 0-30 mm | Varvtal obel. 5.000 (2.600 silent mode) |
Dimension (L x H) 277 x 237 mm | Vikt u/batteri 2,7 kg

Klingdiameter 125 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-46
mm | Varvtal obelastad 3.600 (power mode) / 2.400 (silent mode) |
Dimension (L x H) 286 x 193 x 236 mm | Vikt u/batteri 2,1 kg

Levereras som Tool only – utan batterier och laddare men
med sågklinga, parallellanslag, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Levereras som Tool only – utan batteri och laddare, men
med stapelbar förvaringsväska.

Art nr. 68010922

3.490,-

Art nr. 68010925

3.229,-

Rek. pris
(4.036,- inkl. moms)

För metall

Sågklinga 125 mm | Styckvis

Rek. pris
(4.363,- inkl. moms)

Liten och smidig
med Bluetooth®

40T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm |
Art nr: 60354998

Rek. pris

429,-

Klingdiameter 165 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-66
mm Kapdjup v/45° 0-47,5 mm | Varvtal obelastad 4.300 (2.000 silent
mode) | Dimension (L x H) 292 x 188 mm | Vikt u/batteri 3,4 kg
Levereras som Tool only – utan batterier och laddare med
med stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Levereras som Tool only – utan batteri och
laddare, men med stapelbar förvaringsväska.

Art nr. 68010918

2.945,-

Art nr. 68010920

Rek. pris
(3.681,- inkl. moms)

3.490,-

Rek. pris
(4.363,- inkl. moms)

239,-
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6.290,-

Kraftfull med hög komfort, kapacitet och prestanda. Oslagbar
flexibilitet och mångsidighet. Avverkningshastighet som hos
nätdrivna sågar. Sågdjup hela 66 mm, vilket motsvarar sågar
med sågklinga 190 mm.

Håldiameter 30 mm | Kapdjup v/90° 62 mm Kapdjup v/45° 47,5
mm | Varvtal obelastad 4.300 (power mode) / 2.000 (silent mode) |
Dimension (L x H) 355 x 267 mm | Vikt u/batteri 3,7 kg

(299,- inkl. moms)

249,-

311(,- inkl. moms)

36V Cirkelsåg C3606DA 165 mm Tool only

Snabb och välbalanserad med hög kapacitet för de tuffaste
jobben, såsom kapning och klyvning av impregnerat trä. Lätt
och kompakt med god manövreringsförmåga.

Rek. pris

Rek. pris

(7.863,- inkl. moms)

36V Cirkelsåg C3607DA 185 mm Tool only

24T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm |
Art nr: 60355009

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm |
Art nr: 60354999

Rek. pris

NYHET

Extra mycket kraft

Sågklinga 125 mm | Styckvis

Levereras med 2 st 36V MULTI VOLT
batterier (BSL36A18), snabbladdare
(UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC4).
Art nr: 68010923

(536,- inkl. moms)

Sågklinga 190 mm | Styckvis

Komplett verktyg

Mångsidig och flexibel

Komplett verktyg

Sågklinga 165 mm | Styckvis

Levereras med 2 st 36V MULTI VOLT
batterier (BSL36A18), snabbladdare
(UC18YSL3) och stapelbar
förvaringsväska (HSC4).

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm |
Art nr: 60355033

Art nr: 68010919

(286,- inkl. moms)

Rek. pris

Rek. pris

229,-

5.790,-

(7.238,- inkl. moms)
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DAMMSUGARE

DAMMSUGARE
NYHET

NYHET

1.200W Dammsugare RP350YDM

1.200W Dammsugare RP350YDH

Kapacitet på 25 liter torr smuts och 22 liter våt smuts. Dammklass M. Automatisk rensning av filter. Stabil med stora hjul. Praktisk
förvaring av slang och sladd. Behållarvolym 35 l. Kapacitet damm 25
liter och vätska 22 l. Sugeffekt (luft) 3,6 m3 /min. Vikt 15,7 kg.

Kapacitet för 25 liter torr smuts och 22 liter våt smuts. Dammklass H.
Automatisk rensning av filter. Stabil med stora hjul. Praktisk förvaring
av slang och sladd. Behållarvolym 35 l. Kapacitet damm 25 l och vätska
22 l. Sugeffekt (luft) 3,6 m3 /min. Vikt 15,7 kg.

Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för
behållare, dammsugarpåse och handtag.

Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för
behållare, dammsugarpåse och handtag.

Art nr: 68102805

Art nr: 68102806

Rek. pris

7.690,-

Rek. pris

(9.613,- inkl. moms)

Rent och dammfritt

8.190,-

(10.238,- inkl. moms)

Dammklass M

Dammklass H

Automatisk rensning av filter

Krok för upphängning av slang

på arbetsplatsen med kraftfulla dammsugare
TILLBEHÖR DAMMSUGARE!

36V Dammsugare RP3608DA Tool only

36V Dammsugare RP3608DB Tool only

För våt och torr smuts. Med hög kapacitet,
samma styrka som elektrisk. Max sugkraft
20,1 kPa. Max luftström 3,5 m3/min. 3 effektlägen och enkel filterrengöring med ett
knapptryck. Kapacitet behållare 8l,6 l vätska.
Kan användas med både 1 eller 2 batterier.

För torr smuts. Samma styrka som elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa och
max luftström 3,5 m3/min. Bluetooth med automatisk start funktion.
Efter 2 timmar stänger dammsugarn av sig själv. Kapacitet behållare 8 l.
Dammklass L. Kan användas med både 1 eller 2 batterier.

Levereras som Tool only - utan batterier
och laddare men med slang och
munstycke.
Art nr: 68018996

Rek. pris

Levereras som Tool only utan batterier och laddare.

NYHET

Dammsugaradapter för borrning

Dammsugaradapter för blandarhink

Max borrdiameter 14 mm

För 38 mm slang. 1 st/förp.

Skruvanslutning med gummipackning för anslutning till
vakuumslang.

Minskar dammexponering vid hällning och blandning av torra
byggmaterial. Fästs direkt i blandarhinken och ansluts till en dammsugare.

Art nr: 66783116

Art nr: 68018997

Rek. pris

NYHET

Rek. pris

5.790,-

(7.238,- inkl. moms)

5.190,-

Art nr: 66754750

339,-

(424,- inkl. moms)

Rek. pris

Max borrdiameter 85 mm

(686,- inkl. moms)

549,-

Skruvanslutning med gummipackning för anslutning till
vakuumslang.

(6.488,- inkl. moms)

Art nr: 66783122

Rek. pris

3 effektlägen

Dammklass L

Filterrengöring med ett knapptryck

Bluetooth-koppling till andra maskiner

För våt och torr smuts. Kapacitet damm 21 l och vätska
18 l. Vikt 6,6 kg. Med AutoPower-funktion för att
slå av och på vid användning tillsammans med
verktyg. PressClean-system rengör filterytan
med ett knapptryck. Dammklass L.

För våt och torr smuts. Behållarvolym 30 l. Kapacitet damm
25 l och vätska 23 l. Vikt 7,8 kg. Rostfri stålbehållare. Med
AutoPower-funktion för att slå av och på vid användning
tillsammans med verktyg. PressClean- system rengör
filterytan med en knapptryckning. Dammklass L.

2.590,-

Rek. pris

Dammklass L
Rengör filtret med ett klick
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Levereras med dammsugarslang 3,5 m,
2 st dammsugarrör, golvmunstycksats,
möbelmunstycke, rund borste, adapter,
rörhållare, PE-filterpåse, fleecefilterpåse och krok.

Dammsugaradapter för kombihammare.

Dammpåse för RP3608DA/
DB & RP250YDL/300YDL

Dammpåse för RP250YDM
& RP350YDM

Tillverkad i syntetmaterial. Kapacitet
på 16,5 l. M-klass. 4-pack.

Tillverkad i syntetmaterial. Kapacitet
på 16,5 l. M-klass. 4-pack.

Art nr: 4100602

Art nr: 66750462

Dammsugarslangset för
Dammsugarslangset för
dammsugare RP3608DA/-DB dammsugare RP350YDM,
RP350YDH m. fl.
Slanglängd 3,2 m. Slangdiameter 32
mm; kopplingsdiameter 35 mm.
8 delar.
Art nr: 66782297

Rek. pris

99,-

(124,- inkl. moms)

Rek. pris

299,-

(374,- inkl. moms)

Rek. pris

1.190,-

(1.488,- inkl. moms)

Dammsugarslang 3,2 m. Slangdiameter
38 mm; kopplingsdiameter 36 mm.
8 delar.
Art nr: 66782298

Rek. pris

1.590,-

(1.988,- inkl. moms)

Art nr: 68102808

Art nr: 68102807

(3.238,- inkl. moms)

1.459,-

(1.824,- inkl. moms)

1.000W Dammsugare RP300YDL

Rek. pris

Skruvanslutning med gummipackning för anslutning till
vakuumslang.

Rek. pris

1.000W Dammsugare RP250YDL

Levereras med dammsugarslang 3,5 m,
2 st dammsugarrör, golvmunstycksats,
möbelmunstycke, rund borste, adapter,
rörhållare, PE-filterpåse, fleecefilterpåse och krok.

Max borrdiameter 175 mm

Art nr: 66783123

NYHET

NYHET

990,-

(1.238,- inkl. moms)
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2.990,-

(3.738,- inkl. moms)

Dammklass L
Rostfri stålbehållare

Magasin 2-20 -- elverktyg |

27

NÄTDRIVET

NÄTDRIVET

NYHET

1.500W Bordssåg C10RJ 254 mm
Effektiv nätdriven bordsåg med hög sågkapacitet och bordsförlängning.
Enkel justering av kapdjup och gervinkel med lättåtkomliga vred. Parallellanslag med kugghjulsstyrning för exakt kapbredd. Utrustad med hjul
och infällbara ben för enkel transport och förvaring.
Håldiameter 30 mm | Max kapdjup v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Varvtal
obelastad 4.500 /min | Dimension (L x B x H) 920 x 770 x
600 mm | Bordsstorlek 730 x 560 | Vikt 44 kg
Art nr: 68101200
Rek. pris

5.390,-

Smidig transport
och förvaring

(6.738,- inkl. moms)

Nätdrivna verktyg

Sågklinga 254 mm
40T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,3 mm | Art. nr: 60355018
Rek. pris

För pålitlighet och styrka

Enkel och exakt justering av kapbredd
Utrustad med hjul och fällbara ben

390,-

(488,- inkl. moms)

TILLBEHÖR KAP-/GERSÅGAR!
NYHET

NYHET

NYHET

1.600W Omrörare UM16VST2

1.100W Kap-/gersåg C8FSHG 216 mm

Sågbord UU240F för kap-/gersåg

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp.
Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd.
Integrerad stålram i handtaget skyddar
motorn vid stötar.

Kompakt, lätt och användarvänlig. Utrustad med laser för
precisa skär, smart glidskena som gör att sågen kan placeras intill vägg och justerbart materialanslag med slide-funktion. Justerbara extrastöd för materialet på sidorna. Mjukt
handtag dämpar vibrationer.

Levereras med stödrullar, fäste
och tvärstag i stål.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. |
Vibrationsnivå 2,3 m/s2 | Vikt 5,7 kg

Klingdiameter 216 mm | Håldiameter 30 mm | Vikt 13,8 kg

Rek. pris

Levereras med maskinvisp Ø160 mm och
förlängare.

Levereras med sågklinga 40T, dammpåse,
skruvstycke och nyckel.

(2.488,- inkl. moms)

Art nr: 68103001

Art nr: 68100915

Rek. pris

2.390,-

(2.988,- inkl. moms)

Rek. pris

2.990,-

(3.738,- inkl. moms)

Dimension (L x B x H) 1,317 x 785 x 933 mm | Total längd
utfällt 1317 cm | Vikt 22,7 kg

Art nr: 4100090

1.990,-

Sågbord 015 för kap-/gersåg
Passar de flesta förekommande kap-/gersågar | Dimension
(L x B x H) 153 x 67 x 90 cm | Total längd utfällt 133-290
cm | Vikt 21,5 kg
Levereras med stödrullar, fäste och
tvärstag i stål.

NYHET

1.800W Omrörare UM22VYST

Art nr: 83010050

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp.
Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar
motorn vid stötar.

Rek. pris

Art nr: 68103002

Rek. pris

4.190,-

(5.238,- inkl. moms)

Maxbelastning 150 kg

Kan placeras intill vägg
Kompakt och lätt

Klingsats 216 mm | 3 st
24T / 48T / 60T | Hål 30 mm | Trä | Aluminiumlåda |
Art nr: 60350094
Rek. pris

890,-

(1.113,- inkl. moms)

Klingor 216 mm | 10-pack
24T | Hål 30 mm | Trä/Aluminium | Art.nr: 60355026
Rek. pris

2190,-

(2738,- inkl. moms)

(1.536,- inkl. moms)

Klingor 216 mm | Styckvis

Sågbord 010 för kap-/gersåg

24T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355014

Passar de flesta förekommande kap-/gersåga | Dimension (L x B x H) 196 x 70 x 92 cm | Total längd utfällt
174-375 cm | Vikt 18,0 kg

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. |
Vibrationsnivå 2,3 m/s2 | Vikt 6,4 kg
Levereras med 2 st maskinvisp Ø135 mm/st.

1.229,-

Passar
C8FSHG

Maxbelastning 181 kg

Levereras med stödrullar, fäste och
tvärstag i stål.
Art nr: 83010051
Rek. pris

1.990,-

Maxbelastning 180 kg

Rek. pris

289,-

(361,- inkl. moms)

48T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355015
Rek. pris

369,-

(461,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355016
Rek. pris

429,-

(536,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Aluminium | Art.nr: 60350071
Rek. pris

729,-

(911,- inkl. moms)

(2.488,- inkl. moms)
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NÄTDRIVET

NÄTDRIVET

Vi satsar på kraft
och ergonomi.

Marknadens första
230 mm vinkelslip med
kolborstfri motor
En kolborstfri motor är kompakt och ger lägre vikt och
storlek på själva maskinen. Den kolborstfria motorn har
också längre livslängd och är underhållsfri jämfört med
en motor med kolborstar.

UVP - HiKOKIs avancerade antivibrationsteknologi
(User Vibration Protection).
Reducerar vibrationerna avsevärt vid användning.

Vid eventuellt spänningsfall bibehålls prestandan vilket
innebär kontinuerlig hastighet och gör maskinen mer
effektiv. Ett kolborstfritt verktyg kan därför användas
med lång skarvkabel eller tillsammans med elverk och
ändå vara effektivt med hög prestanda och
avverkningshastighet.

NYHET

NYHET

Risker med vibrationer

NYHET

2.200W Vinkelslip 230 mm G23BYE

2.600W Vinkelslip 230 mm G23UDY2

1.100W Tigersåg CR13VEY

Stark och effektiv för kontinuerligt arbete med hög hastighet och
belastning. Med mjukstart, motorbroms, 0-spänningsbrytare och
säkerhetsfunktion mot "kick-back".

Effektiv och tålig för överbelastning. Antivibrationsteknologi (UVP) ger
låga vibrationsnivåer. Med mjukstart och 0-spänningsbrytare.

Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s2 | Vikt 4,2 kg

Art nr: 68102797

En kompakt och stark tigersåg med hög kapacitet. Bra balanserad och
gummerat ergonomiskt grepp och maskinkropp för komfortabel hantering.
Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Steglös variabel
varvtalsreglering i 5 steg för precis sågning i olika material.

Art nr: 68102796

Rek. pris

Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 4,5 m/s2 | Vikt 6,6 kg

Rek. pris

3.490,-

Kapacitet trä/stål 300/19 mm | Slagtal obel. 0-3.000/min. Vibrationsnivå 19,5 m/s2 | Vikt 3,9 kg

2.590,-

Art nr: 68102622

(3.238,- inkl. moms)

(4.363,- inkl. moms)

Rek. pris

3.690,-

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna om vibrationer
följs, men du som arbetstagare måste hjälpa till och följa de anvisningar
du får.

Kraftfull med hög effekt

Källa: Arbetsmiljöverket

Låga vibrationer

Låg vikt

HiKOKIs Antivibrationsteknologi
Den avancerade teknologin UVP reducerar maskinens vibrationer vid
arbete. Kort beskrivet så flyttas vikten i maskinen i motsatt riktning vid
arbetsmomentet vilket gör att vibrationerna reduceras med minst 30%.
Tillsammans med en kolborstfri motor, som gör maskinen lättare och mer
kompakt, får du ett kraftfullt men arbetsriktigt och ergonomiskt verktyg.

Enastående avverkningshastighet
Låga vibrationsnivåer

För att jobba säkrare rekommenderar vi att du använder HiKOKIs
exponeringskalkylator. Där ser du hur många timmar du kan
jobba med ditt verktyg på ett säkrare sätt.

Mycket ergonomisk
1.320W Vinkelslip 125 mm G13VE 1.200W Vinkelslip 125 mm
G13SW(S)
Mycket stark och kompakt elektronisk vinkelslip

2.400W Betongkap u. skiva
CM12Y

med överbelastningsskydd, återstartsskydd och
säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och
variabelt varvtal i 6 steg.

En kompakt och välbalanserad vinkelslip med
återstartsskydd.
Lågt växelhus ger optimal åtkomst.

Kraftfull för krävande arbeten. 305 mm
skivdiameter.

Varvtal obel. 2.800 - 10.000/min. | Vibrationsnivå 5,8 m/s2 | Vikt 2,1 kg

Varvtal obel. 12.000/min. | Vibrationsnivå 9,2 m/s2 | Vikt 2,3 kg

Art nr: 68100201

Art nr: 68102749

Art nr: 68102792

Rek. pris

Varvtal obel. 5.000/min. | Vibrationsnivå 7,5 m/s2 | Vikt 11,5 kg

10.990,-

(13.738,- inkl. moms)

Rek. pris

2.490,-

(3.113,- inkl. moms)

Rek. pris

1.290,-

(1.613,- inkl. moms)

Kapskiva
Art.nr: 66752857

Rek. pris

1.490,-

(1.863,- inkl. moms)
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Bestående effekter som kan uppstå är till exempel ”vita fingrar”
(kärlskador), nerv-, muskel-, led- eller skelettskador. Förutom dessa
effekter kan vibrationer även indirekt orsaka olyckor genom störd motorik
eller känselbortfall i händer som kan orsaka fumlighet och i sin tur leda till
en olycka.

Ansvar för att minska vibrationer

(4.613,- inkl. moms)

Stark och effektiv

De effekter som vibrationer har på kroppen kan delas upp i övergående
och bestående effekter. De övergående effekterna försvinner direkt eller
en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna.
De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning.

www.hikoki-powertools.com/UVP - Vibrationer och
Exponeringskalkylator.

TILLBEHÖR!
Diamantblad

Diamantblad

Kapskiva stål | 10p

Allsidig och solid kapskiva
för stål och hårda metaller.

Allsidig och solid kapskiva
för stål och hårda metaller.

Allsidig och solid kapskiva för
stål och hårda metaller.

Art nr: 60320121

Art nr: 60320123

Art nr: 79999100

125 mm | Hål 22,2 mm

Rek. pris

135,-

(169,- inkl. moms)

230 mm | Hål 22,2 mm

Rek. pris

290,-

(363,- inkl. moms)

125x1,0 mm | Hål 22,2 mm

Rek. pris

250,-

(313,- inkl. moms)
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NÄTDRIVET

Kraftfulla
verktyg med hög
avverkningshastighet och snabb
borrsjunkhastighet.
Utrustade med mekanism som ger
optimal stabilitet och lägre ljud- och
vibrationsnivåer.

900W Kombihammare DH28PEC

Levereras i förvaringsväska

Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnborr. Varvtal obel. 0 - 950 /min. | Slagtal obel.
0 - 4.300 /min. | Slagenergi 3,2 Joule | Vibrationsnivå 10,7 m/s2 (slagborrning) | Vikt 2,99 kg

Art nr: 68100530

Levereras i förvaringsväska

2.590,-

Stark motor och bra avverkningskapacitet. Låg bygghöjd. Steglös
variabel pendelhastighet. Elektronisk konstant varvtalskontroll.
Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta.
Mjukstart.

Kapacitet i trä/stål/aluminium 160/10/120 mm | Slagtal obel. 800-2.800 /min |
Vikt 2,5 kg

Verktygsfäste OIS12 | Pendelhastighet obel. 6000 - 2000 (15 000) /min |
Vibrationsnivå m/s² (3D) 10,7 | Vikt 1,5 kg

Levereras med sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och
förvaringsväska.

Art nr: 68105001

Rek. pris

2.690,-

(3.363,- inkl. moms)

2.190,-

SDS-plus fäste. Antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection) ger
låga ljud- och vibrationsvärden. RFC - säkerhetsfunktion mot ”kick back” vid
fastkörning. Auto-stop control – memorerar tid mellan start och stopp och
kan sättas till auto (för borrning lika länge varje gång).

(3.238,- inkl. moms)

Välbalanserad med stark motor och hög sågkapacitet. Elektronisk
varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll. Automatisk
hastighetsreglering i förhållande till arbets belastning. Effektivt
spånblås.

Rek. pris
(2.738,- inkl. moms)

850W Kombihammare DH28PMY2

Rek. pris

350W Multiverktyg CV350V

Art nr. 68102621

Kraftfull och kompakt. Utbytbart verktygsfäste - från SDS-plus till 13 mm
snabbchuck. Mejselvinkel kan justeras i 12 fasta positioner. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer.
Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnborr. Varvtal obel. 0 - 1100/min. | Slagtal obel.
0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,0 Joule | Vibrationsnivå 11,2 m/s2 (slagborrning) | Vikt 3,1 kg

Sticksåg CJ160VA 800W

Art nr: 68100531

Rek. pris

3.190,-

(3.988,- inkl. moms)

Marknadens mest sålda cirkelsågar
Kraftfulla cirkelsågar med hög kapacitet.
”Slitvargar” med hög prestanda, lång livslängd och
egenskaper som välbalanserade med säkra grepp, enkla
inställningar och låg ljudnivå gör valet enkelt för proffsen.

C6BU3 165 mm | 1.300W
4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med
elektronisk motorbroms och klyvkniv.
Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm |
Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,2 kg

Utbytbart verktygsfäste

Auto stop control

1.150W Kombihammare DH40MEY

1.500W Kombihammare DH52MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP)
ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant
kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP)
ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant
kraft. Aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 40 mm , 105 mm med kärnborr. Varvtal obel. 250 - 500/min. | Slagtal obel.
1.430 - 2.850/min. | Slagenergi 11,0 Joule | Vibrationsnivå 7,3 m/s2 (mejsling) | Vikt 7,5 kg

Kapacitet i betong 52 mm , 160 mm med kärnborr. Varvtal obel. 100 - 280/min. | Slagtal obel.
1.000 - 2.400/min. | Slagenergi 22,0 Joule | Vibrationsnivå 9,7 m/s2 (mejsling) | Vikt 11,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101317

Art nr: 68101318

Rek. pris

8.390,-

(10.488,- inkl. moms)

Rek. pris

11.290,-

(14.113,- inkl. moms)

Variant
Endast verktyg

Variant
Med klingset

Variant
Med stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68102227

Art nr: 68000523

Art nr: 68102228

Rek. pris

Rek. pris

Rek. pris

(2.988,- inkl. moms)

(3.363,- inkl. moms)

(3.363,- inkl. moms)

2.390,-

2.690,-

2.690,-

C6BUM 165 mm | 1.300W

C6MEY(S) 165 mm | 1.050W

4 m lång gummikabel ger stor räckvidd.
Utrustad med elektronisk motorbroms
och klyvkniv. Sågbord anpassat
för styrskena.

Säkerhetsunktion mot “kick-back”.
Kapdjup motsvarande 190 mm klinga.
Automatisk hastighetsreglering och
2 hastigheter, power mode/ silent mode.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm |
Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,9 kg

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm |
Varvtal obel. 2.500 - 4.100/min. | Vikt 2,8 kg

Med stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Variant

Art nr: 68102229

12 justerbara mejselvinklar

Funktionsknapp för
kontinuerlig mejsling

1.150W Mejselhammare H45MEY

1.500W Mejselhammare H60MEY

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer.
Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat
aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer.
Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat
aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 2.850/min. | Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 8,0 m/s2 | Vikt 7,0 kg

Slagtal obel. 1.500 - 2.100/min. | Slagenergi 26,5 Joule | Vibrationsnivå 11,0 m/s2 | Vikt 12,2 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101410

Art nr: 68101411

Rek. pris

8.290,-

(10.363,- inkl. moms)

12 justerbara mejselvinklar
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Rek. pris

11.290,-

(14.113,- inkl. moms)

"One-click" verktygsfäste

Rek. pris

Art nr: 68102291

För styrskena

Rek. pris

2.690,-

2.990,-

(3.363,- inkl. moms)

(3.738,- inkl. moms)

TILLBEHÖR CIRKELSÅGAR!
Klingor 165 mm
24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm |
Trä | Art.nr: 60355033
Rek. pris 229,- (286,- inkl. moms)

Klingor 125 mm
24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm |
Trä | Art.nr: 60354999
Rek. pris 249,- (311,- inkl. moms)
40T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm |
Metall | Art.nr: 60354998
Rek. pris 429,- (536,- inkl. moms)

48T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm |
Trä | Art.nr: 60355034
Rek. pris 279,- (349,- inkl. moms)
24T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm |
Trä | Art.nr: 60355003
Rek. pris 239,- (299,- inkl. moms)
30T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm |
Metall | Art.nr: 77040001
Rek. pris 690,- (863,- inkl. moms)

Klingsats 165 mm | Trä
14T, 24T, 40T | Hål 30 mm |
Art.nr: 60350092

Rek. pris 649,- (811,- inkl. moms)
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PARK & TRÄDGÅRD

Park- & trädgårdsverktyg

36V Häcksax CH3656DA Tool only
Tyst och användarvänlig häcksax med låga vibrationer. Hastighetsreglering i
4 steg.Körtid per ladding ca 62 min (High Mode). Effektiv klipplängd 560
mm. Vikt utan batteri 3,2 kg.
Levereras som Tool only - utan batterier och laddare
Art nr: 69019126

Samma batteri till alla verktyg
Till HiKOKIs 36V-verktyg använder
du samma batteri som till hela
övriga
batteriplattformen.
Det
”smarta” MULTI VOLT-batteriet växlar
automatiskt mellan 18 eller 36 volt,
beroende på vilken maskin som
används. Smart, eller hur?

2.290,-

Sladdlös är inte
samma sak som
kraftlös.

Rek. pris
(2.863,- inkl. moms)

Tystgående

Batterier och laddare hittar du på sid 16-17.

36V Blåsaggregat RB36DA Tool only

36V Kedjesåg CS3630DA Tool only

Användarvänligt och lätt blåsaggregat med kolborstfri motor som ger längre
driftstid per ladding, längre livstid och minimalt underhåll. 4 hastigheter +
turboeffekt. Blåsstyrka 45 (53) m/sek.
Vikt utan batteri 2,8 kg.

Lätt och ergonomisk batteridriven såg med gummerat handtag för säkert
grepp. Utrustad med mekanisk kastskydd och kedjebroms och integrerat
LED-ljus och belyst oljetank för enkel avläsning av oljenivå. Kedjehastighet
obelastad 8,3 m/sek. Tankvolym (olje) 80 ml. Svärdslängd 300 mm. Vikt utan
batteri 3,6 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare
Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019146

Art nr: 69019136

3.390,-

2.290,-

Rek. pris
(4.238,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.863,- inkl. moms)

Årets
batterinyhet!

MULTI VOLT

36V

Bendof® är ett välkänt produktsegment inom byggindustrin där armeringsklipparna har
varit marknadsledande under alla år sedan 1977. Nu kan vi presentera nästa generation från 18-volt till 36-volt MULTI VOLT.
KOMPATIBEL MED 18V
MINDRE STORLEK – MER KRAFT
Lätta, starka, effektiva och med kolborstfri
motor.

Har du Hitachi/HiKOKI eller Bendof
18V-verktyg? Inget problem. MULTI
VOLT-batteriet passar även till 18V.
Ändrar automatiskt spänning.

Användarvänlig
Låg vikt

Låg vikt

1.900W kedjesåg CS35SB

2.000W kedjesåg CS35Y

Enkel och kompakt nätdriven såg med ergonomiskt gummerat grepp. Med
mekanisk kastskydd och kedjebroms. Enkel och verktygsfri justering av kedja.
Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Tankvolym (olje) 200 ml. Svärdslängd
350 mm. Vikt 4,6 kg.

Enkel och kompakt nätdriven såg med ergonomiskt gummerat grepp. Med
mekanisk kastskydd och kedjebroms. Enkel och verktygsfri justering av kedja.
Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Tankvolym (olje) 150 ml. Svärdslängd
350 mm. Vikt 5,4 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101203

Art nr: 69101202

1.690,-

Rek. pris
(2.113,- inkl. moms)

Tvärgående motor

2.390,-

Rek. pris
(2.988,- inkl. moms)

Längsgående motor
Transparent oljeindikator
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SLADDLÖSA KLIPPNING OCH BOCKNING
Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg.
Våra nya maskiner klarar de tuffaste jobben och
kan användas på samma sätt som nätdrivna.

3 ÅRS GARANTI
Gäller på batterier och laddare,
ett års garanti på maskin/motordel
– UTAN krav på registrering.

Magasin 2-20 -- Bendof |
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BENDOF

BENDOF
720W Bockmaskin HB-16

Bocknyckel DWH-12/16

Elhydralisk bygelbockmaskin för armeringsstål Ø16 mm.
Bockar smidigt vinklar upp till 135°. Enkelt byte av tillbehör.

Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud. Bockar
armeringsstål med Ø12 och 16 mm. Bockhuvud
justerbart i 13 lägen. Justerbar längd.

Bockkapacitet Ø10 - Ø16 mm | Vikt 15 kg

Längd 695-1020 mm | Vikt 3,4 kg

Levereras med 1 st bockdorn (r = 24 mm) och
förvaringsväska.

Art nr: 10400060

Art nr: 10200015

Rek. pris

1.990,-

(2.488,- inkl. moms)
Rek. pris

25.895,-

Bocknyckel DWH-16/20

(32.369,- inkl. moms)

Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud. Bockar armeringsstål med Ø16
och 20 mm. Bockhuvud justerbart i
13 lägen. Justerbar längd.
Längd 810-1295 mm | Vikt 4,1 kg
Art nr: 10400061
Rek. pris

Kapacitet Ø16 mm

Enkel och kraftfull
lösning för byggindustrin
NYHET

NYHET

36V Klippmaskin DC-16MV

36V Klipp/bockmaskin VB3616DA

Snabb och effektiv med kolborstfri motor. Lätt och kompakt.
Klarar 380 st/250 st klipp per laddning (Ø12/16 mm, KS500).
Klipphastighet 2 sek. Splitterskydd och returventil som standard.
Överbelastningsskydd (HPS - HiKOKI Protection System).

Kraftfull med kolborstfri motor och hög, effektiv prestanda.
Klarar 2 kap eller 3 bockningar i Ø10 mm armeringsjärn vid en
operation. Ca 170 kap / 310 bockningar (medföljande BSL36A18batteri) resp. ca 270 kap / 520 bockningar (BSL36B18-batteri).

Klipphuvud vridbart 360° | Vikt inkl. batteri 5,8 kg

Bockvinkel inställbar upp till 1800 | Variabelt varvtal | Vikt 19,2 kg

Levereras med 2 st MULTI VOLT-batterier, snabbladdare,
förvaringsväska, verktygssats och handtag.
Art nr: 10100025

26.990,-

Kör batteridrivet som nätdrivet!
Se mer info. sid 17.
Art nr: 68020454

Rek. pris

2.590,-

(3.238,- inkl. moms)

Batteri/laddpaket

Multiportladdare - ladda upp till
4 batterier - samtidigt!

2 st MULTI VOLT-batterier BSL36A18
och snabbladdare UC18YSL3.

Se mer info. sida 16

Se mer info. sida 17

Art nr: 68030612

Art nr: 68020011

Rek. pris

26.990,-

1.590,-

Rek. pris

Fler batterier
och laddare
hittar du på
sid. 16-17!

2.590,-

(3.238,- inkl. moms)

(1.988,- inkl. moms)

730W Armeringsklipp DC-16M

1.140W Armeringsklipp DC-20MX

Nordens mest köpta "papegoja". Lätt och stark. Klipper
armeringsjärn upp till Ø16 mm. Vändbara skär. Extra returventil
för säkrare klippning. Försedd med splitterskydd.

Effektiv motor som gör den starkast i sin klass. Klipper
armeringsjärn upp till Ø20 mm. Vändbara skär. Extra returventil
för säkrare klippning. Försedd med splitterskydd.

Klipphastighet ca. 2 sek. | Vikt 7,0 kg

Klipphastighet ca. 3 sek. | Vikt 10 kg

Levereras med verktygssats och förvaringsväska.

Levereras med verktygssats och förvaringsväska.

Art nr: 10100005

Art nr: 10100020

Rek. pris

Rek. pris

(27.375,- inkl. moms)

(28.125,- inkl. moms)

21.900,-

Art nr: 16010001

Justerbart bockhuvud

Laddare UC18YTSL

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbladdare och förvaringsväska med hjul

Rek. pris
Rek. pris

36V Adapter ET36A

2.790,-

(3.488,- inkl. moms)

22.500,-

(33.738,- inkl. moms)

(33.738,- inkl. moms)

Kapacitet Ø10-16 mm / KS 500
Tool only
36V VB3616DA ENDAST VERKTYG
Levereras i förvaringsväska med hjul
men utan batterier och laddare

Klipphuvud vridbart 360°

Art nr:16010000

Rek. pris

24.300,-

(30.375,- inkl. moms)
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Skanna
QR-koden för
att läsa mer!

Nordens mest köpta "papegoja"

Vändbara skär
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SPIKNING

Basso

30 år!
Spikverktyg
och tillbehör för bästa resultat
MFT Rakbandad spik
Kammad, galvaniserad

NYHET
CE märkt enl.
EN14592

MFT Panelspik 160
Ringad, varmgalvaniserad
För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarit skydd mot rostangrepp.
Ø 2,8 mm | Längd 48 mm. | 800 spik/förp.
Art nr: 50050750
Ø 2,8 mm | Längd 68 mm. | 4000 spik/förp.

Storsäljare

210 spik

Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50110102

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 50 mm. | 5.000 dyckert/förp.
Art nr: 50060206

1990

Klammer 540
Elförzinkad
För hårda material som spånskivor, tak-/väggpanel, golvskivor etc., trä utan krav på korrosionsskydd, takpapp mm.

2020
3,1 kg

NEJ

JA

Magnesiumkropp

NEJ

JA

Kombiskottsavtryckare

NEJ

JA

Bakmatning av spik

NEJ

JA

Verktygsfri djupjustering

NEJ

JA

Sklisikring

NEJ

JA

Justerbar bälteskrok

NEJ

JA

Mekanisk stopp vid tomt magasin

NEJ

JA

Gummibelagt handtag

NEJ

JA

Shingel, takpapp, asfaltplattor, gipsskivor etc.

Gummibelagd panelfot

NEJ

JA

Ø 3,1 mm | Längd 19 mm. | 2400 spik/förp. | Art nr: 50080150

Hållare till panelfot på magasin

NEJ

JA

Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50071003
Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50071004

MFT Pappspik 160
Rund, galvaniserad
Ø 3,1 mm | Längd 22 mm. | 2400 spik/förp. | Art.nr: 50080151

Ø 1,05 x1,30 mm | Längd 30 mm. | Bredd 11,0
mm
5.000 klammer/förp. | Art nr: 50020203
Ø 1,05 x1,30 mm | Längd 40 mm. | Bredd 11,0

Besök hemsidan eller se i katalog HiKOKIs sortiment av spikverktyg, spik och andra tillbehör i
segmentet.

Vikt

1990
3,8 kg

Ø 2,8 mm | Längd 65 mm. | 500 spik/förp.
Art nr: 50071002

Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 800 spik/förp.
Art.nr: 50050453
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2020

Används till invändiga dörr-, fönster- och taklister, golv-,
tak- och väggpanel.

Justerbart returluftutsläpp

Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 800 spik/förp.
Art.nr: 50050452
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MFT Minidyckertspik
Elförzinkad

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 40 mm. | 5.000 dyckert/förp.
Art nr: 50060205

340 spik

Ø 2,5 mm | Längd 65 mm. | 800 spik/förp.
Art nr: 50050451

CE märkt
enl. EN14592

Storsäljare

Ø 2,8 mm | Längd 65 mm. | 500 spik/förp.
Art nr: 50110101

0

För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarit skydd mot rostangrepp.

Pappspik

Basso står för kvalitet och prestanda inom spikning.
Sedan 1990 har vi levererat solida och innovativa spikverktyg till den nordiska marknaden. Genom att lyssna
på användarnas önskemål utvecklas vi ständigt.

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 30 mm. | 5.000 dyckert/förp.
Art nr: 50060204

Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50110103

CE märkt enl.
EN14592

MFT Rundbandad spik 16
Kammad, galvaniserad

Korrosivitetsklass C3.
För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarit skydd mot rostangrepp.

Olika applikationer kräver olika typer
av infästning och verktyg. Funktionerna kan vara snarlika, men resultatet inte tillräckligt bra eller i enlighet
med uppsatta riktlinjer.
Välj därför alltid både rätt verktyg
och infästning för att få det mest
hållbara och bästa resultatet.

Tre decennier av
kvalitet och innovation.

Magasin 2-20 -- Spikning |
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SPIKNING
Rundbandat spikverktyg
C29/65-C1 160

Beslagspikverktyg
C33/65MC-A1 160

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 32 - 65 mm (plastbandad)
/ 38 - 65 mm (trådsvetsad). Vikt 2,3 kg.

Ø 3,3 - 4,3 mm | Längd 40 - 65 mm. | Vikt 2,3 kg.
Kapacitet 200 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Kapacitet 200 - 300 spikar.

För montering av byggnadsbeslag mot trä.

För monteringa av takpannor men
kan även användas som vanligt
coilverktyg.

Art nr: 50010652

Art nr: 50010113

Rek. pris
(5.488,- inkl. moms)

4.390,-

4.090,-

Rek. pris
(5.113,- inkl. moms)

För Decra och coilspik

Stavspikverktyg
Kompakt, välbalanserat och lätt stavspikverktyg för
professionell användning. Inställbar mellan enkel- eller
serieskott. Automatiskt stopp när 3 spikar återstår.

Välj mellan 170, 210 eller 340

För montage av bjälklag, regelverk, ytterpanel,
emballage mm.
Ø 2,8 - 3,8 mm | Längd 50 - 90 mm
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

A17/90-F1 170

A22/90-F1 210

A34/90-F1 340

Vikt 3,1 kg.
Kapacitet 50 spikar.

Vikt 3,2 kg.
Kapacitet 50 spikar.

Vikt 3,2 kg.
Kapacitet 90 spikar.

Art nr: 50010608

Art nr: 50010609

Art nr: 50010610

Rek. pris
(4.488,- inkl. moms)

Rek. pris
(4.488,- inkl. moms)

Rek. pris
(4.488,- inkl. moms)

3.590,-

3.590,-

3.590,-

Rundbandat spikverktyg
C38/90-A1 160

Rundbandat spikverktyg
C28/65-A1C 160

Dyckertverktyg
B16/50L-F1

Minidyckertverktyg
B18/55-F1

Minidyckertverktyg
NT50AE2(T)

Ø 3,5 - 3,8 mm | Längd 45 - 75 mm (plastbandad) /
45 - 90 mm (trådsvetsad). | Vikt 3,0 kg.

Ø 2,10 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm. Vikt 2,0 kg.

Ø 1,60x1,40 mm | Längd 15 - 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 20 - 55 mm. Vikt 1,3 kg.

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 16 - 50 mm. Vikt 1,0 kg.

Kapacitet 200 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Kapacitet 100 dyckert. Inställbar mellan enkeleller serieskott. Med LED-belysning.

Kapacitet 100 dyckert. Inställbar mellan enkeleller serieskott. Med LED-belysning.

Kapacitet 100 minidyckert. Kontaktutlösare.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister,
tak- och golvlister, väggpanel, möbelsnickeri etc.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister,
tak- och golvlister, möbelsnickeri etc.

Art nr: 50010213

Art nr: 50010212

Kapacitet 250 spikar.
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av panelspikning,
småspikning i hus, emballage etc.

För montage av bjälklag, regelverk,
skråspikning, tak- och golv,
emballage mm.

Art nr: 50010108

Art nr: 50010107

Rek. pris
(4.988,- inkl. moms)

3.990,-

4.590,-

1.490,-

Rek. pris
(1.863,- inkl. moms)

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister,
tak- och golvlister, möbelsnickeri etc.
Art nr: 58010214

1.290,-

1.890,-

Rek. pris
(1.613,- inkl. moms)

Rek. pris
(2.363,- inkl. moms)

Rek. pris
(5.738,- inkl. moms)

Mycket kompakt och lätt

NYHET

Pappspikverktyg
C31/45-F1 160

Rundbandat spikverktyg
NV90AB 160

Klammerverktyg
S500/40-F1

Klammerverktyg
S11/16-A1

Ø 3,10 mm | Längd 19 - 45 mm. Vikt 2,3 kg.

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm. Vikt 3,0 kg.

Ø 1,25x1,05 mm | Längd 16 - 40 mm. Vikt 1,6 kg.

Ø 1,20x0,45 mm | Längd 6 - 16 mm. Vikt 0,9 kg.

Gasdrivet klammerverktyg
SG31/40-A1

Kapacitet 120 spikar. Inställbar mellan enkel eller serieskott.

Kapacitet 150 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Ø 3,3 x 2,7 mm | Längd 25 - 40 mm. Vikt 4,0 kg.

För montage av bjälklag, regelverk,
skråspikning, tak- och golv,
emballage mm.

Kapacitet 100 klammer. Inställbar mellan enkeleller serieskott.

Kapacitet 100 klammer. Dubbel säkerhetsbrytare.

För montage av Shingel, takpapp, gipsskivor etc.

För montage av mjuka material som plast, fanér,
papp, skinn. Lämplig för möbelbeklädnad och
möbelreparationer.

Kapacitet 100 klammer. Avtryckarfunktion för
enkelskott.

Art nr: 50010403

2.890,-

Rek. pris
(3.613,- inkl. moms)

Passar även för kort pappspik
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Snickarens
favorit!

Art nr: 58010104

7.790,-

Rek. pris
(9.738,- inkl. moms)

För montage av hårda material som spånskiva,
vägg- och takskivor (MDF/Huntonit) asfaltimpregnerade skivor, etc.
Art nr: 50010307

1.690,-

Rek. pris
(2.113,- inkl. moms)

Specialdesignad
panelfot

Art nr: 50010310

1.290,-

Rek. pris
(1.613,- inkl. moms)

För fastsättning av klammer i trä som t.ex.
stolpar, reglar, staket etc.
Art nr: 50010982

5.990,-

Rek. pris
(7.488,- inkl. moms)

Perfekt för
staket och
stolpar
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Batteri/laddpaket
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3
2 st MULTI VOLT-batterier 36V och snabbladdare.
”Smart batteri” som växlar automatiskt
mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah)
och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken
maskin som används.
Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Batteripaket

Batteripaket

2 st MULTI VOLT-batterier 36V
BSL36A18. Maxeffekt 1.080W

2 st 18V / 3,0Ah batterier BSL1830C.
Vikt endast 0,75 kg.

Art nr: 68020907

Passar alla 18V-verktyg med slidefäste.

2.290,-

Rek. pris
(2.863,- inkl. moms)

Art nr: 60020671

1.439,-

Rek. pris
(1.799,- inkl. moms)

Art nr: 68020011

2.590,-

Rek. pris
(3.238,- inkl. moms)

Kör sladdlöst.

Med
stapelbar
väska*

Frihet och flexibilitet med marknadens
smartaste batteriplattform
18V Stavspikverktyg
NR1890DBRL 210

18V Stavspikverktyg
NR1890DBCL 340

Ø 2,80 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,9 kg.

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,8 kg.

Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri.
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri.
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med
2 st 5,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Levereras med
2 st 5,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010721

Art nr: 58010723

Rek. pris
(9.613,- inkl. moms)

Rek. pris
(9.613,- inkl. moms)

Tool only

Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC4) utan batterier och laddare

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC4) utan batterier och laddare

Art nr: 58010724

Art nr: 58010725

7.690,-

Rek. pris

6.190,-

(7.738,- inkl. moms)

*) Ej för Mini-/dyckertverktyg
Tool only

Fulladdad på 32 min
Effekt 1080W

Suverän komfort!

Rek. pris

6.190,-

(7.738,- inkl. moms)

Suverän komfort!

18V Minidyckertverktyg
NT1850DBSL

Rundbandat spikverktyg
Högtryck NV65HMC

Rundbandat spikverktyg
Högtryck NV90HMC

Ø 2,1 - 3,3 mm (trådbandad) /
2,2 - 2,8 mm (platsbandad) |
Längd 38 - 65 mm (trådbandad) /
38 - 50 mm (plastbandad).
Vikt 2,0 kg.

Ø 2,5 - 3,8 mm (trådbandad) /
2,5 - 3,0 mm (platsbandad) |
Längd 45 - 90 mm (trådbandad) /
45 - 50 mm (plastbandad).
Vikt 2,5 kg

Kapacitet 200 - 400 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Kapacitet 150 - 300 spikar.
Inställbar mellan enkel- eller
serieskott.

Används till stom- och bjälklag, takoch golvarbeten, emballage och
pallspikning.

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 16 - 50 mm. Vikt 3,3 kg.

Kapacitet ca 1500 dyckert/laddning med 3,0 Ah batteri.

Kapacitet ca 1650 minidyckert/laddning med 3,0 Ah batteri.

Används till dörr-, fönster- och taklister. Invändig himling, väggpanel. utvändig
panel och listning etc.

Används till dörr-, fönster-, tak- och skugglister.
Stiftning vid möbelreparationer mm.

Levereras med
2 st 3,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Levereras med
2 st 3,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010705

Art nr: 58010704

Rek. pris
(7.488,- inkl. moms)

Rek. pris
(7.488,- inkl. moms)

Tool only

Tool only

Endast verktyg, utan batterier, laddare
och förvaringsväska.

Endast verktyg, utan batterier, laddare
och förvaringsväska.

Art nr: 58101001

Art nr: 58010703

Art nr: 58010701

(23.113,- inkl. moms)

5.990,-

4.290,-
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Rek. pris

949,- (1.186,- inkl. moms)

Högtrycksverktyg

Ø 1,60x1,4 mm | Längd 25 - 65 mm. Vikt 3,4 kg.

(5.363,- inkl. moms)

1 st Batteri BSL1830C
Art nr: 60020668

7.690,-

18V Dyckertverktyg
NT1865DBSL

Rek. pris

18V / 3,0Ah kompakt
Fler batterier
och laddare
hittar du på
sid 16-17.

Rek. pris

4.290,-

(5.363,- inkl. moms)

Art nr: 58010001

Rek. pris

10.290,-

(12.863,- inkl. moms)

Levereras i förvaringsväska
Art nr: 58010002

Rek. pris

Används för drift av lufttrycksdrivna verktyg, hög och lågtryck.
Anpssad för drift av dyckert-, klammer- och större spikverktyg.

18.490,-

Kapacitet 100 - 200 spikar.
Inställbar mellan enkel- eller
serieskott.
Används för montering av stål- och
träreglar etc. mot betong.

Armerad 1/4” (6 / 10 mm) gummislang för tryckluft. Standard högtrycksprofil. Vinda med manuell
upprullning.
Art nr: 53020051

Rek. pris

6.490,-

(8.113,- inkl. moms)

Levereras i förvaringsväska
Art nr: 58010003

Rek. pris

10.290,-

(12.863,- inkl. moms)

10.690,-

Kompakt och oljefri. 32,5 bar med fyra luftuttag, två för 8 bar
och två för 25 bar. Ljudnivå 72,0 dB. Vikt 18,0 kg.

Rek. pris

Ø 2,5 - 3,0 mm | Längd 19 - 50 mm.
Vikt 2,2 kg.

Slangvinda 30 m
för högtryck

(13.363,- inkl. moms)

Kompressor 1,27HK
Högtryck EC1433H

5.990,-

1500 dyckert/laddning

Levereras i förvaringsväska

Används till stom- och bjälklar, takoch golvarbeten, emballage och
pallspikning.

Rundbandat
betongspikverktyg
Högtryck NC50H

Kompressorslang 15 m
för högtryck
1/4” (6,5 / 10 mm) PU-slang för
tryckluft. Standard högtrycksprofil.
Art nr: 53020053

Rek. pris

1.190,-

(1.488,- inkl. moms)

Lätt och kompakt
Magasin 2-20 -- Spikning |
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Kompressor 2,5Hk
2520/OF
Tankvolym 20L | Varvtal 1.400/min. | Avgiven
luft 190 l/min. | Vikt 43,0 kg

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Stabil med låg energiförbrukning och hög
prestanda. 2 separata utag och påmonterad
reduktionsventil. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammer- och större
spikverktyg.
Art nr: 53010037
Rek. pris

9.790,-

(12.238,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar
Låg energiförbrukning

0 bar

Kompressorslang 15 m
Lätt och superflexibel PVC kompressorslang som
klarar kall miljö . Slitstark med hög böjlighet, för
arbetstemperatur mellan -40 0 till +650 C.

Dim. 3/8” (9,5 x 13 mm)
Art nr: 53020021

Levereras med Europrofil och kombikoppling.
Dim. 1/4” (6,5 x 10 mm)
Art nr: 53020020

590,-

Rek. pris
(738,- inkl. moms)

Superflexibel

890,-

Rek. pris
(1.113,- inkl. moms)

54 sek
9 sek
10 bar

8 bar

Kompressor 1,0Hk
750/OF

Kompressor 2,0Hk
2020/OF

Tankvolym 9L | Varvtal 1.440/min. | Avgiven luft 90 l/min.
Vikt 22,0 kg

Tankvolym 20L | Varvtal 1.400/min. | Avgiven
luft 190 l/min. | Vikt 41,5 kg

Idealisk för användning inomhus. 2 separata uttag.
Anpassad för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och
klammerverktyg.

2 separata uttag.Anpassad för drift av
lufttrycksdrivna dyckert-, klammer och
stavspikverktyg.

Art nr: 53010034

Art nr: 53010036

Rek. pris

Rek. pris

3.890,(4.863,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar

6.190,-

Oljefri - 9 bar

Tystgående - 68dB

(7.738,- inkl. moms)

Tystgående - 63dB

Slangvinda
med 30 m flexibel slang
Solid vinda med handvev. Lätt och superflexibel
PVC kompressorslang som klarar kall miljö .
Slitstark med hög böjlighet, med arbetstemperatur mellan -40 0 till +650 C. Med Europrofil och
kombikoppling.
Art.nr: 53030014

1.590,-

Rek. pris
(1.988,- inkl. moms)

Universalolja 250 ml
En olja som passar till alla
luftdrivna verktyg.

0 bar

45 sek
10 sek
8 bar

7 bar

0 bar

7 bar

61 sek
15 sek
9 bar

Art nr: 50750021

190,-

Rek. pris
(238,- inkl. moms)

Kompressor 1,0Hk
105/OF

Kompressor 2,5Hk
2520SP/OF

Tankvolym 5L | Varvtal 2.800/min. | Avgiven luft 70 l/min.
Vikt 11,5 kg

Tankvolym 20L | Varvtal 2.840/min. | Avgiven
luft 240 l/min. | Vikt 50,0 kg

Kompakt och lätt. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna
dyckert- och klammerverktyg.

Kompakt och stabil med hög prestanda.
2 separata uttag och påmonterad
reduktionsventil. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammer- och
stavspikverktyg.

Art nr: 53010039
Rek. pris

2.690,-

Art nr: 53010042

(3.363,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar
Låg vikt

Rek. pris

5.490,(6.863,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar

0 bar

7 bar

Med fäste för slangvinda

46 sek
9 sek
9 bar

0 bar
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8 bar

74 sek
16 sek
10 bar
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Ett säkert val vid
utomhusmontage i trä.

Vi tar miljön på allvar och tar bort 7,5 ton plast

Nya och hållbara
MFT-förpackningar

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

MFT har tagit fram en ny produktserie inom trä- och trallskruv med C4-klassad och
typgodkänd ytbehandling, MFT2000, vilket gör att produkterna kan monteras både
inom- och utomhus. Produkterna är kravanpassade för prestanda och funktionalitet
med mycket hög kvalitet för vårt nordiska klimat.

Nu kommer MFT skruv och infästning i nya, smarta och miljövänliga askar. Tydligt märkta och enkla att öppna och stänga.

Typgodkänt av RI.SE nr SC1277-17

Träskruv XLNT är en skruv med försänkt huvud som är anpassad för montage i träkonstruktioner, som
till exempel bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

NYHET 2021

Träskruv WAF XLNT har ett stort huvud (men låg bygghöjd) som ger en mycket hög klämkraft vid montaget och är anpassad för bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar
sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruvhuvudets undersida är utfomrad att passa
korrekt vid montage i balk- och stolpskor.
Träskruv HEX XLNT med sexkanthuvud och fläns är en konstruktionsskruv, där huvudformen
skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem mm.
Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruven kräver ingen
förborrning, vilket ger tidsvinst vid montaget.
Konstruktionsskruv XLNT har två olika gängområden som skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem etc. Den lilla huvudformen
gör det enkelt att montera skruven på önskat monteringsdjup. Skruvens design
minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.
Trallskruv XLNT med design som försänker skruven och lämnar en slät uta utan sprickor, är avsedd
för montage i tryckimpregnerat trallvirke mot underlag av trä. TX bitsfäste ger optimalt grepp mellan skruv och bits.

KORROSIVITETSKLASSER

Vi hjälper dig att välja miljövänligt. Genom att ta bort 7,5 ton plast och ersätta tidigare
MFT-förpackningar för småpack med ny FSC-certifierad kartong som är 100 % återvinningsbar,
gör vi det enkelt för dig att välja miljövänligt. Hela asken sorteras som papp och har även en
miljövänlig pappersetikett.
Vi hjälper dig att hitta rätt produkt. Du ska enkelt kunna hitta den produkt du söker i butik och
varuhus. De nya askarna är därför försedda med smart färgkodning, enkla ikoner och tydliga
produktnamn. Asken är väl förseglad, men har ett fönster där produkten syns tydligt, så att
förpackningen inte behöver brytas. När du köper asken, vet du på så sätt att du får med dig den
skruv eller infästning du har betalt för. En enkel öppnings- och stängningsmekanism på lådorna
gör att du enkelt kommer åt din skruv eller infästning, utan att det blir rörigt.

MFT:s nya förpackningar för småpack lanseras under första kvartalet 2021.

UTOMHUS

INOMHUS

C1 MYCKET LÅG

Fosfaterad, blankförzinkad, gulkromaterad

-

Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder
föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.

C2 LÅG

Mässing, lackerad,
elförzinkad

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar.
Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och
fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt
luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.

C3 MÅTTLIG

MFT1000 Ruspert,
varmförzinkad

Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga
mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt
industrialiserade områden. Områden med visst
inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis
affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätteri.

C4 HÖG

MFT2000
Rostfri A2, koppar

Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga
mängder luftföroreningar.
Industri eller kustområden.

Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis
kemiska industrier, skeppsvarv.

Syrafast A4

Industriella områden med hög luftfuktighet och
aggressiv atmosfär.
Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor
mängd luftföroreningar.

MYCKET HÖG

C5 (Industri/Marin)

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP
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Välj rätt gipsskruv!
Vilken gipsskruv du ska ha avgörs av materialet på reglarna som gipsskivorna
monteras emot. MFT har gipsskruv för alla typer av regelsystem.
Grov
trägänga

För träregel
• Blankförzinkad.
• Grov trägänga ger höga utdragsvärden.
• Försänkt dubbelhuvud ger
skonsam försänkning av
gipsskivans ytskikt.
• PH2 bitsfäste.
• För inomhusbruk.
• Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.
Finns i MFT box, Hink och
som rakbandad.

Hi-Lowgänga

Kombi: för träeller stålregel
max 1,2 mm
• Blankförzinkad.
• Med Hi-Low-gänga.
• Försänkt dubbelhuvud ger
skonsam försänkning av
gipsskivans ytskikt.
• PH2 bitsfäste.
• För inomhusbruk.
• Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.
Finns i MFT box, Hink och
som rakbandad.

Fingängad

För stålregel
max 1,2 mm
• Fosfaterad.
• Fingängad.
• Försänkt dubbelhuvud ger
skonsam försänkning av 		
gipsskivans ytskikt.
• PH2 bitsfäste.
• För inomhusbruk.
• Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.
Finns i MFT box, Hink och
som rakbandad.

Med
borrspets

För förstärkningsregel av stål
max 2,0 mm
• Blankförzinkad
• Med borrspets.
• Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.
• Försänkt dubbelhuvud ger
skonsam försänkning av 		
gipsskivans ytskikt.
• PH2 bitsfäste.
• För inomhusbruk.
• Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.
Finns i MFT box och som
rakbandad.

Rakbandad

Rakbandad

Rakbandad

Rakbandad

Art. 516170 | 3,9x32 | 1000 st
Art. 516171 | 3,9x41 | 1000 st

Art. 516090 | 3,9x30 | 1000 st
Art. 516091 | 3,9x40 | 1000 st

Art. 516070 | 3,5x25 | 1000 st
Art. 516071 | 3,5x38 | 1000 st

Art. 516570 | 3,5x25 | 1000 st
Art. 516571 | 3,5x38 | 1000 st

Rek. pris
(238,- inkl. moms)

Rek. pris
(238,- inkl. moms)

Rek. pris
(238,- inkl. moms)

Rek. pris
(238,- inkl. moms)

Hink

Hink

Hink

Art. 506140 | 3,9x32 | 2500 st
Art. 506142 | 3,9x41 | 2000 st

Art. 506006 | 3,9x30 | 2500 st
Art. 506007 | 3,9x40 | 2000 st

Art. 506015 | 3,5x25 | 2500 st
Art. 506016 | 3,5x38 | 2500 st

Rek. pris
(411,- inkl. moms)

Rek. pris
(411,- inkl. moms)

Rek. pris
(411,- inkl. moms)

190,-

329,-

190,-

329,-

190,-

329,-

190,-

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Allt på en plats med

MFT SYSTEMBOX
Med MFT får du kravanpassade produkter för både
prestanda och funktionalitet anpassade till vårt
nordiska klimat. MFT Systembox skapar ordning
och reda bland din skruv och infästning.
MFT Systembox
Flexibel och stapelbar lösning där du får bra
överblick av din skruv och infästning, och kan
ladda med det du behöver för varje jobb.
Kompatibel med bl a HiKOKI:s
stapelbara förvaringsväskor.
Art nr: 500005

290,-

Rek. pris
(363,- inkl. moms)

Rakbandad
skruv.

Vi har skruvalternativen för ditt gipsmontage!
Se mer gipsskruv på
hikoki-powertools.se

Symboler på MFT-förpackningarna gör det enkelt
att navigera till rätt användningsområde!

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter och i butik!
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Ny nivåskruv för montage av
fönster – utan specialverktyg
Enkelt montage av fönsterkarm
MFT lanserar nu en unik nivåskruv som ersätter de traditionella kilar och klossar som
normalt används vid montage av fönsterkarm. Den nya och innovativa designen på nivåskruven, gör att den är mycket enkel att montera och justera så att karmen hamnar i rätt
nivå och position.
MFT nivåskruv kan justeras mellan 10
och 35 mm i höjd. Den har ett stort
brickhuvud som är självnivellerande
upp till 5°, vilket gör justeringen av
karmen mycket enklare vid fönstermontaget. Den lösa brickan tillåter
justering av skruven utan att fönsterkarmen förflyttar sig in/ut i vägglivet,
vilket ger en stor tidsvinst vid montaget.

Unik design – inget specialverktyg behövs
Skruven har fiberskärande spets som
reducerar sprickbildning och minimerar iskruvningsmomentet. Den
har bitsfäste TX30 samt 13 mm
sexkantmutter för justering. Inget specialverktyg krävs och vanlig
13 mm blocknyckel används. Max
belastning per skruv är 175 kg.
Nivåskruven finns tillgänglig i tre förpackningsstorlekar. 2 st i blisterförpackning, 20 st i solid plastbox eller

150 st i plasthink. MFT nivåskruv är för
inomhusbruk, tillverkad av härdat kolstål med en blankförzinkad ytbehandling och har korrosivitetsklass C1.

Självnivellerande brickhuvud
Vid montage av nivåskruven är det lätt
att skruven inte monteras lodrätt ned
i bärande regel för fönsterkarmen, vilket normalt påverkar positionen. Med
MFT nivåskruv justerar du karmens
höjd genom att skruva nivåskruven
upp/ned.
Den nya innovativa designen på den
självnivellerande brickan, som tar
hand om sneda skruvmontage upp till
5°, bibehåller karmens position och
ser till att den hamnar i våg och inte
flyttas in eller ut i vägglivet. Det ger en
stor tidsvinst vid montaget.
MFT nivåskruv används till stora eller små fönster och fungerar lika bra
för ett fönstermontage som vid flera

fönstermontage i ett och samma rum.
Karmmontaget görs med minst två nivåskruvar.
Nivåskruven förmonteras i alla vägglivsreglar där fönstren skall placeras,
gör en grovjustering så att nivåskruvarna står vågrätt och därefter lyfts fönstren in på plats. Vid efterjustering av
karmen då den är på plats i väggliven,
används en vanlig 13 mm blocknyckel
innan slutmontaget av fönstret görs.
Med MFT mivåskruv behöver du inga
specialverktyg, kilar eller klossar vid
fönstermontage!

Anpassad till MFT systemväska

SKRUV & INFÄSTNING

”

Med MFT mivåskruv
behöver du inga
specialverktyg, kilar
eller klossar vid
fönstermontage!

NYHET

Mer från MFT
skruv och infästning...
NYHET

Nivåskruv

Spikankare

Med stort huvud, självnivelerande upp till 50 vilket ger enklare
justering vid fönstermontage.
Den fiberskärande spetsen
minimerar sprickbildning och
ger lågt iskruvningsmoment.

MFT Spikankare är avsett för montage av träreglar, rör-/vetilationsupphängning etc. mot underlag av betong. Kan även användas som förankring av undertak. Enkel montering - borra
hålet och slå in ankaret. Kort förankringsdjup ger ett snabbt
och kostnadseffektivt montage. Huvudet har låg bygghöjd,
ger en stor fördel vid montage av regel ovanpå spikankaret.
Tillverkat av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling
och har ett typgodkännande enligt ETA-16/0488.

Använd standard 13 mm nyckel.
Det lösa brickhuvudet medger
justering utan att flytta fönstret
in/ut i vägglivet. Skruven kan
justeras i höjdled mellan 10-35
mm.
Art.nr: 845000 | dim. 7,0x65 mm | 20 st

Art nr: 871000 | dim. 6x10/45 | 100 st
Art nr: 871002 | dim. 6x15/50 | 100 st
Art nr: 871004 | dim. 6x20/55 | 50 st
Art nr: 871006 | dim. 6x35/70 | 50 st
Art nr: 871008 | dim. 6x50/90 | 50 st

Art.nr: 845010 | dim. 7,0x65 mm | 150 st

Självnivellerande
brickhuvud
Enkel justering

Karmskruv

Karmhylsa

För montering av dörr- och fönster/
karm. Hylsa av zink, skruv i stål med
en blank-förzinkad ytbehandling.

För montering av dörr- och
fönsterkarm, ger stabilt och säkert
montage utan att behöva kilar.
Tillverkad i zink.

Art nr: 516635 | dim. 7x50 mm
Art.nr: 886031 | dim. 7x70 mm
Art.nr: 886032 | dim. 7x90 mm
Art.nr: 516638 | dim. 7x140 mm

Art nr: 886040 | Kort, dim. 14x28 mm
Art nr: 886041 | Lång, dim. 14x40 mm
Levereras i förpackning om 100 st.

Levereras i förpackning om 100 st.

Skruven ingår i MFT konceptsatsning
och större förpackningar är anpassade till MFT systemväska som kan sammankopplas med flera väskor.

Exempel på MFT:s övriga infästning

Fiberskärande
spets

Nylonplugg, Universal X1

Kemankarmassa

Med ribbor som förhindrar
rotation vid montering.
Specialdesignad för maximal
expansion.

Problemlösaren för montage i betong. Avsedd att
fästa pinnbult, gängstång och armeringsjärn.
Tillverkad i enlighet med miljökrav utan
miljöpåverkande ämnen.

Finns i dimension 5x25, 6x30,
8x40, 10x50 och 12x60

Finns i patron om 300 ml och 420 ml.
ETA-08/0383 - OP 1

Skanna
QR-koden!

Mer ur MFT-sortimentet
hittar du i våra kataloger!

ETA-12/0543 - ETAG 029

ETA-12/0553 - TR 023

Fasadplugg, kombi
För montage av träregelverk mot
underlag av betong, håltegel, leca
och siporex.

I sortimentet finns även tillbehören
näthylsa, rensborste, luftpump och
patronspruta

Finns i olika utföranden

Betongskruv OP1, C3
Nivåskruvens brickhuvud är självnivellerande upp till 5°,
vilket gör justering av karm enklare vid fönstermontage.

Nivåskruv i större förpackningar är anpassade
till MFT systemväska (sid. 49).

MFT skruv

MFT infästning

För montage av stålprofiler, beslag,
syll, reglar etc mot betong.
Finns i olika utföranden
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HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna
Tel 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
		
HiKOKI Sverige

hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

Missa inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!

Teknik som förenklat
sedan 1948.
HiKOKIs designers och ingenjörer har utvecklat
tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet
och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta
nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt
arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal
prestanda och bästa möjliga resultat.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

