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Krtačke
Oznaka

Meja obrabe
Oznaka

Model

21

Inovacije se nikoli
ne končajo
Od leta 1948 smo zasnovali in razvili veliko orodij izjemnih tehničnih
lastnosti in visoke učinkovitosti. Japonski inženirji že preko 70 let skrbijo za nenehen tehnološki razvoj in razvoj novih produktov. Na osnovi
japonskih načel oblikovanja posvečamo posebno pozornost vsem vidikom naših proizvodov, s ciljem nenehnih izboljšav, zmogljivosti, ravnotežja, uporabnosti, dolgotrajnosti in nadzora.
Ob upoštevanju vseh podrobnosti k vsakemu delu pristopamo strokovno, a hkrati tudi čim enostavneje. To je naše vodilo, ki zagotavlja, da
smo vedno korak pred ostalimi .

C
Zaključni del

Vzmet
Opomba:

številka oznake na krtački
predstavlja zadnji dve številki
šifre ščetke

Oznaka
Model
C

C6BU3
C6BUM
C6SS
C6U3
C6UM
C6UY
C7
C7BU3
C7BUM
C7BUY
C7MFA
C7SB3
C7SS
C7U3
C7UM
C7UR
C7UY
C7YA
C8FSE
C8FSHE
C9BU3
C9SA3
C9U3
C10FCE2
C10FCH2
C10FSB
C10FSH
C12FCH
C12LCH
C12RSH2
C12YB
CC12Y
CC14SF
CC14ST/STD
CC16SA
CC16SB
CD7SA
CE16SA
CE18DSL
CF18DSAL
CF18DSL
CG18DSDL
CJ65V3
CJ90VAST
CJ90VST
CJ110MV
CJ110MVA
CJ160V
CJ160VA
CM4SB2
CM4ST
CM5SB
CM9SR
CM12Y
CN16SA
CN18DSL
CR13V2
CR13VB
CR13VBY
CR13VC
CR14DSL
CR18DL
CR18DSL
CS-350A
CS30SB/
35SB/40SB

Standard

A u t o stop

999056
999056
999043
999043
999043
999043
999043
999043*1
999056*2
999056
999056
999043
999043
999043
999043
999043
999038
999043
999038
999021*1
999001*2
999021*1
999001*2
999038*3
999065*4
999038
999038
999038*1
999065*2
999038*1
999065*2
999043
999043
999038*1
999065*2
999038*1
999065*2
999038*1
999065*2
332381
999044
999044
336030
999044
999044
999043
999021
999054
999100
999100
999016
999041
999041
999041
999041
999041
999041
999041
999043
999043
999088
999044
999044
999021
999054
999043
999043
999043
999043
999058
999058
999058
999038
338946

–
–
999073
–
–
999073
999073
–
–
–
–
999073
–
999073
–
–
–
999073
999071
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
999073
999073
–
–
–
–
–
–
–
999074
999074
–
999074
999074
999073
999070
–
–
–
–
999072
999072
999072
999072
999072
999072
999072
999073
–
999076
999074
999074
999070
–
999073
999073
999073
999073
–
–
–
999071
–

CS30Y/35Y/
40Y/45Y
CV350V
D D6SH
D10VC3
D10VF
D10VG
D10VST
D10VST(L)
D10YB
D13
D13VB3
D13VF
D13VG
D13VH
D13VL
DH14DSL
DH18DL
DH18DSL
DH24DVC
DH24PG
DH24PH
DH25DAL
DH25DL
DH26PB
DH26PC
DH28PBY
DH28PC
DH28PCY
DH28PD
DH30PC2
DH36DL
DH40MC
DH40SC
DM20V
DN14DSL
DN18DSL
DS14DSAL
DS14DSDL
DS18DL2
DS18DSAL
DS18DSDL
DV14DSDL
DV16V
DV18DSDL
DV18V
DV20VB2
DV20VD
DV22V
F F-30A
FCJ65V3
FD10SA
FD10VA
FDV16VB2
FSV10SA
G G10SR4
G10SR4(S)
G10SS2
G10SS2(S)
G10ST
G12SA3
G12SA3(S)
G12SE2
G12SE2(S)
G12SR4
G12SR4(S)
G12SS2
G12STA
G12STA(S)
G12STX
G12SW
G12SW(S)
G13BA
G13BY
G13SB3
G13SB3(S)
G13SC2
G13SE2
G13SE2(S)
G13SP
G13SR4
G13SR4(S)
G13SS2
G13STA
G13STA(S)
G13SW

Standard
999038*3
999065*2
999005
999041
999041
999041
999041
999041
999041
999021
999043
999041
999041
999041
999041
999088
999100
999100
999100
999100
999041
999041
–
–
999041
999041
999041
999004
999041
999004
–
–
999043
999043
999041
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999041
999054
999041
999041
999088
999088
999043
999041
999041
999041
999041
999041
999067
999067
999067
999067
999021
999088
999088
999088
999088
999067
999067
999067
999067
999067
999067
999088
999088
372940
372939
999088
999088
999043
999088
999088
999088
999067
999067
999067
999067
999067
999088

Autostop
–
–
–
999072
999072
999072
999072
999072
999072
999070
999073
999072
999072
999072
999072
999076
–
–
–
–
999072
999072
999090
999090
999072
999072
999072
–
999072
–
999073
999090
999073
999073
999072
–
–
–
–
–
–
–
–
999072
–
999072
999072
999076
999076
999073
–
–
–
–
–
–
–
–
–
999070
999076
999076
999076
999076
–
–
–
–
–
–
999076
999076
–
–
999076
999076
999073
999076
999076
999076
–
–
–
–
–
999076

Oznaka
Model
G G13SW(S)
G13VA
G13YC2
G13YG
G14DL
G14DSL
G15SA2
G15YC2
G18DL
G18DSL
G18MR
G18SE3
G18SEY
G18SG2
G18SH2
G18ST
G18SW2
G23MR
G23MRUA
G23SC3
G23SCY
G23SE2
G23SEY
G23ST
G23SU
G23SW2
G23SWU
G23UB2
G23UC
GP2S2
GP3V
GP5V
H H25PV
H41
H41SD
H45SR
H50
H60MC
H65SB3
H65SC
H65SD3
H70SA
H70SD
H90SG
L LDU4
M M6SB
M8SA2
M8V2
M12SA2
M12SE
M12V2
M12VE
P P14DSL
P18DSL
P20SA2
P20SB
P20SE
P20SF
P20ST
PDA-100K
PDA-100M
PH-65A
PR-38E
R RB40SA
RB40VA
RP150YB
RP250YE
RP350YE
S S15SB
S18SB
SAT-180
SAY-150A
SB8V2
SB10S2
SB10V2
SP18SB
SP18VA
SV12SD
SV12SG
SV12SH
SV12V
SV13YA
SV13YB
U UM12VST
UM16VST
V VTV-16

Standard
999088
999088
999088
372939
999054
999054
999043
999088
999054
999054
999061
999061
999061
999061
999061
999059
999059
999061
999061
999061
999061
999061
999061
999059
999038
999059
999038
999061
999061
999088
999088
999088
999056
999043
999043
–
999043
–
–
–
–
–
–
–
999021
999021
999043
999043
999044
999038
999044
999038
999017
999017
999041
999021
999021
999021
999021
999021
999021
999044
999043
999021
999021
339161
339161
339161
999043
999043
999043
999021
999043
999043
999043
999043
999043
999041
999041
999041
999041
999041
999041
333631
333631
999043

Autostop
999076
999076
999076
–
–
–
999073
999076
–
–
999089
999089
999089
999089
999089
999093
999093
999089
999089
999089
999089
999089
999089
999093
999071
999093
999071
999089
999089
999076
999076
999076
–
999073
999073
999073
999073
999074
999086
999086
999086
999086
999086
999086
999070
999070
999073
999073
999074
999071
999074
999071
–
–
999072
999070
999070
999070
999070
999070
999070
999074
999073
999070
999070
–
–
–
999073
999073
999073
999070
999073
999073
999073
999073
999073
999072
999072
999072
999072
999072
999072
–
–
999073

Oznaka
Model
V VTP-16A
W W4YD
W6V4
W6VA4
W6VB3
W6VM
W8VB2
WF14DSL
WF18DSL
WH10DL
WR14DSDL
WR14DSL
WR18DSDL
WR18DSHL

Standard
999043
999021
–
–
–
–
–
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999100

Autostop
999073
999070
999091
999091
999091
999091
999091
–
–
–
–
–
–
–

*1. Za 110 V –120 V. *2. Za 220V -240V. *3. Za –110 V. *4. Za 230 V.
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Predstavljamo vam katalog električnih ročnih orodij
HIKOKI 2019-2020
Asortima zajema najnovejše produkte ki so zasnovani na podlagi
najnovejših tehnologij z uporabo najnovejših materialov.
Orodja odlikuje sodoben design , ergonomičnost, učinkovitost.
Priznanje za odlične dosežke razvojnih inžinerjev so tudi IF nagrade.
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Varnost
Električna orodja z dvojno izolacijo so označena z znakom dvojnega kvadrata ( ), lahko delujejo brez zunanje ozemljitve. Vsako HiKOKI električno orodje je oblikovano in izdelano s posebnim poudarkom na varnosti in
enostavnosti uporabe. HiKOKI električna orodja imajo različne lastnosti,
kot so zavore, sklopke, ipd.

Vhodna moč
HiKOKI električna orodja uporabljajo serijske motorje, katerih moderen
dizajn je sad dolgoletnih izkušenj podjetja HiKOKI. Če ni drugače označeno, se vhodna moč (W) nanaša na napetost 240 V.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.

2.

3.
4.

5.

Osnovni previdnostni ukrepi
1.

Opombe

Preberite in upoštevajte navodila, ki so priložena orodju v povezavi
z uporabo orodja s posebnim poudarkom na opozorilih.
Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo električna orodja.
Ostali, še posebej otroci, naj bodo na varni razdalji od električnih
orodij.
Med delom vedno uporabljajte zaščito oči.
Med delom se nikoli ne dotikajte ostrin, nožev, žaginih listov, ipd.
Medtem ko je orodje priključeno na vir napajanja se izogibajte
nenamernemu stiku s stikalom.
Da bi zagotovili pravilno delovanje orodja ne odstranjujte
nameščena ohišja ali vijakov. Sestavnih delov orodja ne
spreminjajte.
Pred pričetkom dela orodje pazljivo preverite in se prepričajte, da
vsi deli pravilno delujejo.
Če opazite kakršnekoli nepravilnosti takoj prekinite delo.
Skrbite, da so odprtine za prezračevanje orodij čiste in povsem
odprte.
Ostrine, nože, žagine liste, ipd. vedno vzdržujte čiste in ostre.
V za to predvidenih intervalih na pooblaščenem servisu obvezno
opravite servis.
Orodje vzdržujte v čistem in delujočem stanju.
Za popravilo in zamenjavo rezervnih delov se obvezno povežite s
pooblaščenim servisom.
Orodja nikoli ne uporabljajte za kakršen koli drug namen razen
navedenega v navodilih za uporabo.
Orodja ne uporabljajte za namen izven omejitev zmogljivosti orodja,
navedenih v navodilih za uporabo.
Da se izognete električnemu udaru orodja ne uporabljajte v vlažnih
in mokrih pogojih.
Obvezno preverite, ali je napetost vira napajanja enak napetosti,
navedeni na ploščici orodja.
Obvezno preverite, ali je orodje priključeno na pravilno nameščeno
vtičnico z ozemljitvijo, z izjemo orodja z dvojno izolacijo.
Po zaključku dela orodje obvezno odklopite od vira napajanja.
Orodja nikoli ne dvigujte tako, da ga držite za kabel. Tudi ga nikoli
ne izključujte z vira napajanja z vlečenjem kabla.
Do električnega orodja imejte pazljiv in skrben odnos.
Za varno delo je zelo pomembno pravilno vzdrževanje orodja.
Obvezno uporabljajte zaščitno obleko in obutev.
Delovno mesto vedno vzdržujte čisto in pospravljeno.
Ko ga ne uporabljate, orodje hranite na suhem mestu.
Nikoli ne glejte v žarek LASERJA.

6.

HiKOKI Koki si pridržuje pravico do sprememb tehničnih podatkov
rezervnih delov in pribora za HiKOKI električna orodja brez predhodne najave.
Lastnosti, pribor in deli, kot so npr.: vhodna moč, največji navor,
globina rezanja, dolžina, teža, zaponke, zmogljivost glave, ročice,
ipd., lahko od države do države odstopa.
Vrednosti kapacitete baterij so nominalne vrednosti.
Standardni obseg dobave, kot so: baterije, polnilnik, žagin list, vpenjalna glava, bočni ročaj, vmesnik za zbiranje prah, zaščitna oprema,
ključ in kovček lahko včasih od države do države odstopajo. .
Pri naročanju orodja je treba obvezno navesti napetost in druge
lastnosti.
Dobava orodja je odvisna od dostopnosti orodja v državi naročanja.

Ikone
Dvojna izolacija

Smer zraka

Stalno število obratov pod
obremenitvijo

Elektronska zavora

Mehak zagon

Elektronska zavora

Spremenljivo število
obratov

2 hitrosti

Orbitalno gibanje

Več hitrosti

Orbitalno rezanje

SDS max vpetje

Protivibracijski ročaj
Smer vrtenja
levo-desno

½” kvadratno vpetje

Odsesavanje prahu

¼” šestkutno vpetje

Blokada osi

28 mm šestkotno vpetje

Drsna sklopka

30 mm šestkotno vpetje

Velika zmogljivost rezanja

Garancija
Najpomembnejša naloga HiKOKI Holdings je udobje pri delu in
zadovoljstvo uporabnika. Vsako HiKOKI orodje je pazljivo preizkušen in
preverjen glede okvar, vezanih na uporabo orodja in materiale, iz katerih
je narejen. Okvare, vezane na uporabo in kakovost materialov – ki
niso povezani z obrabo ali mehanskimi poškodbami, preobremenitvijo,
nepravilno uporabo, nepooblaščenimi popravili ali spremembami – bodo
zamenjani v skladu s pogoji garancije.

Kapaciteta baterij (Ah)
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SERVIS
Pri HiKOKI-ju smo izjemno ponosni, saj lahko
zadovoljimo potrebe naših končnih uporabnikov. Vrhunsko orodje je samo del naše ponudbe. Saj kjerkoli se uporablja profesionalno
orodje, je potrebna strokovna podpora tudi po
prodaji. Tu smo z vami in z vašim orodjem, da
vam nudimo popolno podporo ali nasvet, kadarkoli nas potrebujete.

3-letna garancija za orodje
Tehnična podpora

PANTONE
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HiKOKI program tehnične podpore

Lahko
se zanesete
na našo podporo
V naših sedemdesetih letih obstoja
smo zbrali veliko izkušenj in tehničnega znanja. Naši novi izdelki z logotipom HiKOKI zagotavljajo enako
visoko kakovost in trajnost. Spremenilo se je samo ime, vse ostalo je isto.
Poleg našega novega programa podpore proizvodom nudimo tudi storitve,
ki imajo dodatne ugodnosti, kot so
upravljanje z izdelki po prodaji, hitre
servisne storitve, rezervne dele in tehnično pomoč.

3-letna garancija za orodje
Za HiKOKI električno ročno orodje
zagotavljamo 3 leta garancije*1, 2, 3
Potrebna je spletna registracija.
Tehnična podpora
Tehnična podpora HiKOKI se razvija v smeri približevanja svojim končnim uporabnikom in odgovarja na vsa
vprašanja v lokalnem jeziku. Za vse
potrebne informacije se obrnite na
najbljižjo pisarno HiKOKI ali lokalnega
zastopnika.

*1. HiKOKI zagotavlja tehnično podporo za vsa električna/bencinska orodja HiKOKI
*2.	Popravilo v garancijskem roku ni vedno zagotovljeno in lahko zahteva spletno registracijo. Za več informacij o pogojih garancije
stopite v stik z uvoznikom orodja HiKOKI.
*3. Upoštevajte garancijske pogoje uvoznika v garancijskem obdobju.
Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Tehnologije

V HiKOKI-ju verjamemo, da ni samo oblikovanje in
sodobni videz orodij tisto kar prispeva k udobju in
enostavni uporabi orodij.
To so predvsem nove tehnologije in inovacije zaradi
katerih so orodja boljša.

Ena baterija – dve napetosti!
Nova, inovativna MULTI VOLT baterija.
36 V baterija je skladna z vsemi orodji 18 V, ki
uporabljajo drsni tip baterij. MULTIVOLT pametna
baterija sama samodejno prepozna orodje v katerem se uporablja in samodejno izbere napetost
med 36 V in 18 V.

Zahvaljujoč kompaktnemu dizajnu v primerjavi
z običajnim motorjem s krtačkami, je motor
brez krtačk manjše velikosti in teže, kar omogoča lažje delo in rokovanje z orodjem. Tudi v
zahtevnih pogojih dela motor brez krtačk znatno izboljša življenjsko dobo proizvodov, ne da
bi povzročal težave, kot je pregoretje rotorja,
medovojni stik ali obraba kolektorja.
Poleg tega ne zahteva redne menjave krtačk.

Naša Li-ion baterije imajo vgrajen edinstven elektronski krmilnik, ki vedno vzdržuje baterijo v varnih in nadzorovanih delovnih pogojih.
Rezultat tega je, da se lahko baterije večkrat polnijo v primerjavi z običajnimi.
Naši pametni polnilniki baterij so namenjeni baterijam z napetostmi 14,4V, 18V in 36V, ter imajo vgrajen sistem hlajenja z ventilatorjem. Med
polnjenjem Li-ionske baterije ventilator usmerja
zrak okoli elektronskega vezja na polnilniku in ga
hladi.
Na ta način lahko polnilnik napolni več baterij
zapored brez poškodb in v istem časovnem obdobju.

Zmanjšane vibracije in izboljšana učinkovitost
delovanja.

Notranja dvojna izolacija z aluminijastim telesom in plastično zaščito statorja.

Mednarodni standard zaščite (IP) je razvit s
strani Mednarodne komisije za elektrotehniko
(IEC), ki označuje zaščite pred vplivi na okolje.
Prvi znak je zaščita pred prahom, drugi pa
zaščita pred vodo.

Med delom v primeru zagozdenja nastavka
ali svedra v materialu in pri pojavi velikega in
hitrega navora se zaustavi motor in prepreči
poškodbo uporabnika in poškodbo motorja.

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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AC Motorji brez krtačk

Učinkovitost
na visokem nivoju
Če na gradbišču uporabljate podaljšek in generator, nimate skrbi
zaradi padca napetosti. Elektronska krmilna vezja za AC motorje
brez krtačk, ki so vgrajena v naša orodja, zagotavljajo nepretrgano
in stalno učinkovitost. To je tehnologija, ki nudi novo raven
učinkovitosti in vzdržljivosti za široko paleto strojev z AC motorji
brez krtačk. Stroji z inovativnimi AC motorji brez krtačk zmorejo
več moči in učinkovitosti ob manjši porabi energije.
Prav tako so zaradi svoje konstrukcije motorja orodja kompaktna
in lahka, z večjo vzdržljivostjo in manjšo potrebo po vzdrževanju.
Posledično so orodja trajnejša in delujejo veliko učinkoviteje od
običajnih orodij z motorjem s krtačkami.
Ob upoštevanju vseh podrobnosti k vsakemu delu pristopamo
strokovno, a hkrati tudi čim enostavneje. To je naše vodilo, ki
zagotavlja, da smo vedno korak pred ostalimi .

12
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HiKOKI Originalna tehnologija
motor brez krtačk
*1
Brez krtačk

Ni obrabljivih delov (krtačk, komutatorja, navojev na rotorju)
HiKOKI originalna elektronika

S krtačkami

Brez krtačk
S krtačkami

Dolga življenjska
doba, brez
vzdrževanja

Skladni
z generatorji *2

Kompaktni,
lahki

Stalna učinkovitost
tudi pri padcu napetosti*2

krtačk
*1. Primerjava motorja brez krtačk priWR16SE in motorja s krtačkami pri WR16SA.
*2. Lastnosti samo pri AC motorjih brez krtačk.

14.4V / 18V Akumulatorsko orodje
Vrtalnik vijačnik
DS14DBL2 / DS18DBL2

Vibracijski vrtalnik vijačnik
DV14DBL2 / DV18DBL2

Akumulatorski žebljalnik
NT1865DBSL

Akumulatorski žebljalnik
NT1865DBAL

Akumulatorski žebljalnik
NR1890DBCL

Akumulatorski žebljalnik
NR1890DBRL

Vibracijski vrtalniki
Vrtalniki vijačniki
vijačniki
Udarni vijačniki
WH14DBDL2 / WH18DBDL2
DS14DBSL / DS18DBSL DV18DBSL

Akumulatorski žebljalnik
NT1850DBSL

Kotni brusilniki
G18DBBL / G18DBBVL
G18DBAL

Vrtalni kladivi
DH18DBDL / DH18DBML
Vrtalni kladivi
DH18DBL / DH18DBQL

14
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Elektronski udarni vijačniki
WM14DBL / WM18DBL

Kotni brusilniki
G14DBL / G18DBL
G18DBVL / G18DBAL

Univerzalna žaga
CR18DBL

Udarni vijačniki
WH18DBSL

Udarni vijačnik
WR14DBDL2 / WR18DBDL2

Večnamenski orodji
CV14DBL / CV18DBL

Krožna žaga
C18DBL

Tračna žaga
CB18DBL

Visokotlačni čistilnik
AW18DBL

Krožna žaga
C18DBAL

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020

6.12.2018 21:27:57

Tehnologije

Vrtalno kladivo
DH45ME

Vrtalno kladivo
DH52ME

Vrtalno kladivo
DH45MEY

Vrtalno kladivo
DH52MEY

Rušilni kladivi
H60ME / H60MEY
Rušilni kladivi
H45ME / H45MEY

)
Vrtalno kladivo
DH40MEY

Udarni vijačnik
WR14VE

Udarni vijačnik
WR16SE

Udarni vijačnik
WR22SE

Udarni vijačnik
WR25SE

Kotni brusilnik
G10VE / G13VE

Krožna žaga
C6MEY

36V Akumulatorsko orodje
Vrtalno kladivo
DS36DA

Vrtalni kladivi
DH36DPB / DH36DPD

10,8V Aku orodja

Vibracijsko vrtalno kladivo
DV36DA

Vrtalni kladivi
DH36DPA / DH36DPC

Krožna žaga
C3606DA

Vrtalno kladivo
WH36DB

Vrtalno kladivo
WR36DA / WR36DB

Vrtalno kladivo
DH36DMA

Puhalnik
RB36DA

Kotni brusilniki
G3610DA / G3612DA
G3613DA

Kotna brusilnika
G3610DB / G3613DB

Kosilnica
ML36DL / ML36DAL

Elektronski udarni vijačnik
WM10DBL

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Tehnologije
Aluminijasto ohišje (AHB)

Aluminijasto telo
Plastični nosilec statorja

Čvrsto drži os motorja

Konstrukcija z
dvojno izolacijo

Motor

Robustno & izjemno zdržljivo
1 Konstrukcija z dvojno notranjo izolacijo: aluminijasto telo in notranji plastični nosilec statorja
Zahvaljujoč dvojni izolaciji s plastičnim nosilcem statorja in aluminijastem telesu, ki čvrsto drži os motorja,
sta se znatno izboljšala dolgotrajnost motorja in ohišja orodja.

Sistem zaščite pred vibracijami (UVP)

Vzmet

Zmanjšan nivo vibracij
in izboljšana učinkovitost
1 HiKOKI originalni sistem dušenja vibracij

Utež

2 Protivibracijski ročaj

za H 90SG udarno kladivo

za DH 40MEY vrtalno kladivo
Gibanje uteži

Blažilnik v ročaju

Gibanje uteži

Nosilec (B)

Smer vibracij
Smer vibracij

Vzmet

Vzmet
Utež

Utež
Os ročaja

Nosilec (A)

Zmanjšuje raven vibracij z ohišja orodja s pomočjo
4 blažilnikov, ki se zvijajo s premikanjem nosilca (A).

Protivibracijski ročaj (LVH)
Zagotavlja veliko raven vpijanja vibracij s pomočjo
prehodne enote (gumijasti blažilniki vibracij).
16
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Nadzor povratnih sil (Reactive Force Control – RFC)
V primeru zagozditve svedra pri delu zaustavi motor in tako prepreči
hiter povratni sunek telesa orodja.
IP56 standard
Mednarodni standard zaščite (IP) je razvit s strani Mednarodne
komisije za elektrotehniko (IEC), in označuje stopnjo zaščite
elektronske opreme pred vplivi tveganih delcev, delcev prahu in vpliva
vode.

IP5

Značenje IP koda:

6
Stopnja zaščite pred vplivi vode
Stopnja zaščite pred prahom

IP 5X
5

Stopnja zaščite pred vplivi tveganih delcev, delcev prahu

Zaščita pred delci in delci premera ∅ 1,0 mm

IP X6
6

Stopnja zaščite pred prahom

5

Stopnja zaščite pred vplivi vode

Voda, ki vpliva na orodje iz katerekoli smeri ali kota, ne bo
onemogočila operativno delovanje orodja.

Zaščita pred prahom: vdo prahu ni preprečen v celoti, a delci prahu ne bodo prodrli
v takšni količini, ki bi preprečila operativno delovanje orodja.

Opomba: Naši izdelki z IP56-standardom so zasnovani tako, da so odporni na vpliv prahu in vode, vendar ni zagotovila, da to ne bo povzročilo napak v delovanju orodja. Ne pustite orodja na
mestih, kjer je izpostavljena velikim količinam prahu ali na dežju, oziroma potopljenih v vodo. (Če gre za akumulatorsko orodje z baterijo, priključeno na orodje, standardu IP56 ustreza
samo glavna enota orodja.)

Li-Ion tehnologija

Nov dizajn,
velika zmogljivost
6,0 Ah Li-ion baterije

BSL 1460

*

1

Do 20% daljše delovanje

z enim polnjenjem ob istih dimenzijah in teži
* baterijo)
(v primerjavi z 5,0 Ah
2

Popolna skladnost

z vsem akumulatorskim orodjem HiKOKI 14,4V/18V
(drsne baterije) enake napetosti
3

BSL 1860

Dolga življenjska doba

je dosežena s sistemom Multiplex Protection
Circuit zaščite pred preobremenitvijo,
prenapolnjenjem in porabo

OPOMBA: PREVOZ Li-Ion BATERIJ
Pri prevozu Li-Ion baterij bodite pozorni na naslednja
pomembna opozorila:

OPOZORILO
Transportno podjetje obvestite, da pošiljka vsebuje Li-Ion baterije, in o izhodni moči teh baterij. Pri dogovoru o prevozu s transportnim podjetjem sledite njihovim navodilom.
Li-Ion baterije, večje izhodne moči od 100Wh sodijo v razred
nevarnih materialov in pri prevozu je potreben poseben postopek.
Pri prevozu v druge države morate spoštovati zakone in uredbe
države, v katero se blago pošilja.

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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MULTI VOLT baterije

Moč
akumulatorskega
ročnega orodja
v vaši roki.
Baterije 36 V Li-Ion nove generacije so skoraj enake velikosti in
teže kot 18 V baterije. Vgrajena tehnologija omogoča velike izboljšave,
ki vam bodo omogočale hitrejše in učinkovitejše delo. Napetost 36 V
zagotavlja učinkovitost, kot da uporabljate orodja z napajanjem iz
omrežja. MULTI VOLT baterija je skladna s praktično vsemi HiKOKI
akumulatorskimi orodji z bajonetnim vstavljanjem baterije 18 V, kar
pomeni, da se lahko enostavno premesti z enega orodja na drugega,
ne glede na napetost 18 V / 36 V.

18
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Najsodobnejši proizvodi
Proizvodi koji su osvojili nagrade IF Design

Akumulatorski žebljalniki
Akumulatorski žebljalniki

Koki Holdings
Holdings je
je osvojil
osvojil nagrado
nagrado iFiF design
design 2018
2018
Koki
- V zadnjih 6 zaporednih letih je osvojil 11 iF design nagrad - V zadnjih 6 zaporednih letih je osvojil 11 iF design nagrad -

Nagrada
iF dizajn
DesigniF je
bila ustanovljena
leta 1953 vgdje
Nemčiji,
kjersuvremeni
se je pojavil
sodobni
in jekao
danes
Nagradu za
osnovana
je 1953. u Njemačkoj
je nastao
dizajn
i danas dizajn
je priznat
jednapriod
znana
kot enasvjetskih
izmed najbolj
prestižnih
nagradsveobuhvatno
na svetu. Izdelki
kandidatov
se celovito
najprestižnijih
nagrada
za dizajn.oblikovalskih
Proizvodi kandidata
se ocjenjuju
uzimajući
u obzirocenjujene samo
jo
ob upoštevanju
ne kao
samo
dejavnikov,
kot so ustvarjalnost,
temdizajnerske
čimbenike
štooblikovalskih
su kreativnost,
izgled, jednostavnost
korištenja,videz,
već i enostavnost
čimbenici kaouporabe,
što su izvedba,
več
tudi dejavniki,
kot
uspešnost,
cena
in vplivi
okolje.
Letos smo prejeli
za serijo
kvaliteta,
cijena, učinci
naso
okoliš.
Ove smokakovost,
godine dobili
nagradu
za na
dizajn
iF za akumulatorsku
serijunagrado
pištolja zaiF čavle.
žebljalnikov.
Nagrađivani proizvodi

Nagrajeni proizvodi

2018 Akumulatorski
pištolj za čavle
NT1850DBSL,
Akumulatorski
pištolj
za čavle NT1865DBSL/1865DBAL,
2018
Akumulatorski žebljalnik
NT1850DBSL,
Akumulatorski
žebljalnik
NT1865DBSL/1865DBAL,
Akumulatorski
pištolj
za
čavle
NR1890DBCL/1890DBRL
Akumulatorski žebljalnik NR1890DBCL/1890DBRL
*2
*2
*2
*2
2017 Akumulatorski
DH18DBL/18DBQL/18DBDL/18DBML
i DH36DBL
/36DBQL
/36DBDL
/36DBML
2
2
2
2017
Akumulatorskobušači
rušilnočekić
kladivo
DH18DBL/18DBQL/18DBDL/18DBML
i DH36DBL*
/36DBQL*
/36DBDL*
/36DBML*2
2016
Bušači
čekić
DH40MEY/45ME/45MEY/52ME/52MEY,
Udarni
zavrtač
WR22SE/25SE,
Akumulatorski
radio
UC18DSDL
2016 Rušilno kladivo DH40MEY/45ME/45MEY/52ME/52MEY, udarni vijačnik WR22SE/25SE, akumulatorski radio UC18DSDL
2015 Kutna
brusilica G18SW2/23SW2
G18SW2/23SW2 ii G18ST/23ST,
G18ST/23ST, Udarni
čekić
H90SG,
2015
Kutni brusilnik
udarno
kladivo
H90SG,
*1
Akumulatorski
visokotlačni
perač
AW14DBL
/18DBL,
Akumulatorska
lampa UB18DJL
1
akumulatorski visokotlačni čistilnik AW14DBL* /18DBL, akumulatorskaradna
2
*2delovna luč UB18DJL
2014
36V
ruksak
baterija
BL36200,
Akumulatorska
motorna
pila
CS36DL
,
Akumulatorske
škare
za živicu
,*
2
2014 36V baterija v nahrbtniku BL36200, akumulatorska
krožna žaga CS36DL*2, akumulatorske
škarje
za živoCH36DL
mejo CH36DL*
,
*2
*2
Akumulatorski trimer CG36DAL /36DAL(L)
, Akumulatorski
puhač zraka RB36DL , Motorne
pile CS30Y/35Y/40Y/45Y i
2
2
2
Akumulatorska kosilnica z nitko CG36DAL* /36DAL(L)* , akumulatorski puhalnik RB36DL* , motorne žage
CS51EAP
CS30Y/35Y/40Y/45Y i CS51EAP
2013 Motorna pila CS33EDTP
2013 Motorna žaga CS33EDTP
2
2
2009 Akumulatorski udarni odvijač WH14DBL *i motorna pila CS33ET *
2009 Akumulatorski udarni izvijač WH14DBL*2 in motorna žaga CS33ET*2
2006 Udarni čekić H65SB2/65SD2
2006 Udarno kladivo H65SB2/65SD2
2
2005 Udarni čekić H25PV, Akumulatorski udarni odvijač WH12DMR *
2005 Udarno kladivo H25PV, akumulatorski udarni izvijač WH12DMR
2
2
2004 Bušači čekić DH40MR , Akumulatorski udarni odvijači WH12DM2 * i WH12DAF*
2004 Bušači čekić DH40MR*2, akumulatorski udarni izvijač WH12DM2*2 in WH12DAF
2003 Udarni čekić H45MR
2003 Udarno kladivo H45MR

*1. Model samo u Japanu.
*1. Modeli za japonsko tržišče.
*2. Ukinuti modeli.
*2. Ukinjeni modeli.
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HIKOKI - generator inovacij
V razvojnih oddelkih podjetja Hikoki
nenehno razvijamo naša orodja močnejša,
hitrejša, z boljšo ergonomijo, manjših
dimenzij in teže.
Cilj je zagotoviti da bo vsako delo izvršeno
še učinkoviteje.

Novi proizvodi
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Novi proizvodi

01
Novi Li-Ion žebljalniki

Moč,
hitrost,
mobilnost
Zabijalni učinek akumulatorskega zabijalnika je praktično
identičen kot pri pnevmatskih žebljalnikih.
Zabijanje pa je komfortno - brez zračnih cevi, plinskih kartuš …
Poleg prenosljivosti HiKOKI Li-Ion žebljalnik nudi tudi odlično
ravnovesje orodja in ergonomije, kar bo vaše delo napravilo
lažje in udobnejše. Vgrajen je brezkrtačni motor in cel sistem
zabijalnika praktično ne potrebuje vzdrževanja.
Dry-fire sistem zaklepanja preprečuje neželene poškodbe
materiala in zagotavlja odlično izvedbo dela.

22
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
MULTIVOLT baterije in stroji

01

Moč akumulatorskega
orodja preprostost
uporabe baterije
24
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja

01

1080 W
1440 W
BSL36A18

BSL36B18

Velika moč orodja,
vse prednosti baterije

Samodejni preklop
napetosti z 36 na 18 V

MULTI VOLT orodja so še močnejša
in hitrejša od 18 V orodij, v odnosu
na električna orodja pa so lažja in manjša.

MULTI VOLT baterija je povsem skladna z 18 V orodji,
ki uporabljajo drsno baterijo in preklop z 36 na 18 V
in obratno je samodejen, 36 V 2,5 Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah (BSL36B18)
ali 18 V 5,0 Ah (BSL36A18) / 8,0 Ah (BSL36B18), odvisno
od orodja, katerega uporabljate.

Kompaktne in lahke

Obstoječa
18 V orodja

MULTI VOLT baterije so skoraj enake teže
in dimenzij kot 18 V baterije.
(BSL 1850/BSL 1860)

36 V

BSL 36A18
baterija

36-14.4 V

UC 36××× polnilnik

Iste velikosti

18 V
BSL 1850

= 36 V

MULTI VOLT
36 V orodja

18-14.4 V

UC 18××× polnilnik

BSL 36A18

MULTI VOLT orodja

stran 26.

stran 26

stran 30

stran 33

stran 32

stran 27-28

stran 27-28

Akumulatorski
vrtalnik vijačnik
DS 36DA

Akumulatorski
vibracijski vrtalnik
vijačnik DV 36DA

Akumulatorski
udarni vijačnik
WH 36DB

Akumulatorska
krožna žaga
C 3606DA

Akumulatorski
kotni brusilnik
G 3613DA
G 3613DB

Akumulatorsko
vrtalno kladivo
DH 36DPA
DH 36DPC

Akumulatorsko
vrtalno kladivo s sistemom
za odsesavanje prahu
DH 36DPB
DH 36DPD

stran 31

stran 29

stran 34

stran 34

stran 35

stran 35

Akumulatoski
udarni vijačnik
WR 36DA
WR 36DB

Akumulatorsko
vrtalno kladivo
DH 36DMA

Akumulatorska
verižna žaga
CS 3630DA

Akumulatorske
škarje za živo mejo
CH 3656DA

Akumulatorski
puhalnik
RB 36DA

Akumulatorske kosilnice
s kosilno nitko
CG 36DA
CG 36DTA
CG 36DA(L) CG 36DTA(L)
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
DS36DA

01

NOVO

MULTIVOLT 36V
Vrtalnik vijačnik
Motorji brez krtačk

Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
učinkovitost, s svedrom za les omogoča
vrtanje izvrtin velikega premera.*1
pribl.

več
od

pribl.

% večja
30 hitrost
vrtanja
2 x daljši
70 izvrtin

*2

*2

čas neprekinjenega delovanja

*3

pri vrtanju v les

• Kompakten, dimenzije in teža skoraj kot pri
18 V orodju
• Zaščita pred povratno silo (RFC)
• Robustno aluminijasto ohišje
• 13 mm hitrovpenjalna glava
• 22-stopenjska nastavitev navora
• Vidne oznake stopenj nastavitve navora
• LED osvetlitev
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik

DV36DA

NOVO

Tehnični podatki
Vpenjanje orodja:
Zmogljivost: kovina
mehak les
Zmogljivost: lesni vijak
ind. vijak
Napetost:
Obrati brez ob.: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*4:
Obseg dobave*5:

1,5–13 mm glava
16 mm
102 mm
12 x 100 mm
6 mm
36 V
0–2100 / min
0–500 / min
138 Nm
64 Nm
2–8 Nm
204 mm
2,7 kg
2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
stranski ročaj, nastavek,
kovček

*1.DS18DBL2 18V vrtalnik vijačnik, 76 mm mehak les, hitrost, premer svedra
38 mm
*2.V primerjavi z DS18DBL2 18V vrtalnikom vijačnikom.
*3.Pri uporabi baterije BSL36A18, 76 mm mehak les, hitrost, premer svedra
38 mm
*4. Po postopku EPTA-01/2003
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

MULTIVOLT 36V
Vibracijski vrtalnik vijačnik
Motorji brez krtačk
Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
učinkovitost, s svedrom za les omogoča
vrtanje izvrtin velikega premera.
pribl.

več
od

pribl.

% večja
30 hitrost
vrtanja
*2

2 x daljši

*2

čas neprekinjenega delovanja

70 izvrtin

*3

pri vrtanju v les

pribl.

120 izvrtin

*4

pri vrtanju v beton

• Kompakten, dimenzije in teža skoraj kot
pri 18 V orodju
• Zaščita pred povratno silo (RFC)
• Robustno aluminijasto ohišje
• 13 mm hitrovpenjalna glava
• 22-stopenjska nastavitev navora
• Vidne oznake stopenj nastavitve navora
• LED osvetlitev
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Tehnični podatki
Vpenjanje orodja:
Maks. zmog.: kovina
mehak les
Zmogljivost: lesni vijak
ind. vijak
Napetost:
Obrati brez ob.: 2. hitrost
1. hitrost
Št. vibracij
2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*4:
Obseg dobave*5:

1.5–13 mm glava
16 mm
102 mm
12 x 100 mm
6 mm
36 V
0–2100 / min
0–500 / min
0–31.500 /min
0–7.500 /min
138 Nm
64 Nm
2–8 Nm
204 mm
2,7 kg
2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
stranski ročaj, nastavek,
kovček

*1. DS18DBL2 18 V vrtalnik vijačnik, 76 mm mehak les, hitrost, premer svedra
38 mm
*2. V primerjavi z DS18DBL2 18V vrtalnikom vijačnikom.
*3.	 Pri uporabi baterije BSL36A18, 76 mm mehak les, hitrost, premer svedra 38
mm
*4.	 Pri uporabi baterije BSL36A18, 50 mm v beton, hitrost, premer svedra 10
mm Število vrtanj je samo referenčna številka, odvisno je od materiala in
delovnih pogojev.
*5. Po postopku EPTA-01/2003
*6. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
DH36DPA

NOVO

MULTIVOLT 36V
Vrtalno kladivo
Motor brez krtačk

Tehnični podatki
Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
učinkovitost, s svedrom za les omogoča
vrtanje izvrtin velikega premera.

0,9 kg lažje
39 mm krajše
120 izvrtin
*3

Zmogljivost: beton
jeklo
les
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev
Skupna dolžina:
Teža*4
Obseg dobave:

*3

s kompaktno in lahko MV bat.

*2

pribl.

pri vrtanju v beton

•
•
•
•
•

DH36DPB

NOVO

28 mm
13 mm
32 mm
SDS plus
36 V
0–1.100 /min
0–4.300 /min
351 mm
3,9 kg
2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
stranski ročaj, omejilnik,
kovček

01

*1.	 Pri uporabi baterije BSL36A18, vrtanje s svedrom ∅ 8,5 mm x 40 mm beton. Število vrtanj je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala
in delovnih pogojev.
*3. Glede na baterijo DH36DBL.
*4. Po postopku EPTA-01/2003
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Zaščita pred povratno silo (RFC)
Ergonomska oblika, enostaven za uporabo
Prilagoditev kota dleta
2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
Skladen s sistemom za odsesavanje prahu

MULTIVOLT 36V
Vrtalno kladivo s sistemom
Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
za odsesavanje prahu
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
Motor brez krtačk

učinkovitost, pri vrtanju v beton omogoča
veliko hitrost. *1.

0,9 kg lažje
41 mm krajše
90 izvrtin
*3

*3

s kompaktno in lahko MV bat.

pribl.

*2

pri vrtanju v beton

• Za praktično delo je vgrajen sistem za
odsesavanje prahu
• Manj iztekanja prahu, zahvaljujoč delu
glave s krtačkami in tesnilom.
• Nastavitev globine vrtanja do 85 mm
• Ločljiv zbiralnik prahu, enostavno praznjenje zbiralnika.
• Zamik zaustavljanja odsesavanja
• Visoko zmogljiv filter HEPA
• DH36DPB sistem za odsesavanje prahu
lahko uporabite tudi na modelih DH36DPA,
DH36DBL in DH18DBL
• Zaščita pred povratno silo (RFC)
• Ergonomska oblika, enostaven za uporabo
• Prilagoditev kota dleta
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Tehnični podatki
Zmogljivost: beton
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev:
Skupna dolžina*4:
Teža *4 *5:
Obseg dobave:

28 mm
SDS plus
36 V
0–1.100 /min
0–4.300 /min
493 mm
5,7 kg
Sistem za odsesavanje prahu, 2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
stranski ročaj, omejilnik,
kovček

*1.	 Pri uporabi baterije BSL36A18, vrtanje s svedrom ∅8,5 mm x 40 mm beton
Število vrtanj je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev.
*3. Glede na baterijo DH36DBL.
*4. Tehnični podatki se nanašajo na primer nameščenega sistema za odsesavanje prahu. Če sistem ni nameščen, so tehnični podatki enaki kot pri
DH36DPA.
*5. Po postopku EPTA-01/2003
*6. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
DH36DPC

01

NOVO

MULTIVOLT 36V
Vrtalno kladivo
Motor brez krtačk

Tehnični podatki*4
Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
učinkovitost, pri vrtanju v beton omogoča
veliko hitrost. *1.

0,8 kg lažje
40 mm krajše
120 izvrtin
*3

Zmogljivost: beton
jeklo
les
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.
Št. udarcev:
Skupna dolžina:
Teža*4
Obseg dobave:

*3

s kompaktno in lahko MV bat.

pribl.

•
•
•
•
•

*2

pri vrtanju v beton

28 mm
13 mm
32 mm
SDS plus
36 V
0–1.100 /min
0–4.300 /min
383 mm
4,2 kg
hitrovpenjalna glava,
2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3), stranski
ročaj, omejilnik, kovček

*1 Pri uporabi baterije BSL36A18, vrtanje s svedrom ∅8,5 mm x 40 mm beton.
Število vrtanj je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev.
*2. Glede na baterijo DH36DBL.
*3. Po postopku EPTA-01/2003
*4. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Nadzor povratnih sil (RFC)
Ergonomska oblika, enostaven za uporabo
Prilagoditev kota dleta
2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
Skladen s sistemom za odsesavanje prahu

DH36DPD MULTIVOLT 36V

NOVO

Vrtalno kladivo s sistemom
Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
za odsesavanje prahu
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
Motor brez krtačk

učinkovitost, pri vrtanju v beton omogoča
veliko hitrost.* 1

0,7 kg lažje
42 mm krajše
90 izvrtin
*3

*3

s kompaktno in lahko MV bat.

pribl.

*2

pri vrtanju v beton

• Za praktično delo je vgrajen sistem za
odsesavanje prahu
• Manj iztekanja prahu, zahvaljujoč delu
glave s krtačkami in tesnilom.
• Nastavitev globine vrtanja do 85 mm
• Ločljiv zbiralnik prahu, enostavno praznjenje zbiralnika.
• Zamik zaustavljanja odsesavanja
• Visoko zmogljiv filter HEPA
• DH36DPB sistem za odsesavanje prahu
lahko uporabite tudi na modelih DH36DPA, DH36DBL in DH18DBL
• Nadzor povratnih sil (RFC)
• Ergonomska oblika, enostaven za uporabo
• Prilagoditev kota dleta
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Tehnični podatki*4
Zmogljivost: beton
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev:
Skupna dolžina*4:
Teža *4 *5:
Obseg dobave:

28 mm
SDS plus
36 V
0–1.100 /min
0–4.300 /min
525 mm
6,1 kg
hitrovpenjalna glava, sistem
za odsesavanje prahu, 2
bateriji (BSL36A18), polnilnik
(UC18YSL3), stranski ročaj,
omejilnik, kovček

*1.	 Pri uporabi baterije BSL36A18, vrtanje s svedrom ∅8,5 mm x 40 mm beton
Število vrtanj je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev.
*2. Glede na baterijo DH36DBL.
*3. Tehnični podatki na primer nameščenega sistema za odsesavanje prahu. Če
sistem ni nameščen, so tehnični podatki enaki kot pri DH36DPA.
*4. Po postopku EPTA-01/2003
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
DH36DMA

NOVO

MULTIVOLT 36V
Vrtalno kladivo
Motor brez krtačk

01

Visoka učinkovitost motorja brez krtačk,
skupaj z MULTIVOLT baterijo nudi visoko
učinkovitost, pri vrtanju v beton omogoča
veliko hitrost. *1.
•
•
•
•
•
•
•

SDS-max vpetje orodja
Protivibracijski ročaj (LVH)
Nadzor povratnih sil (RFC)
Stalna hitrost
Prilagoditev kota dleta
Veliko stikalo za preklop načina dela
2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik

Tehnični podatki
Zmogljivost beton:
sveder
krona
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev:
Skupna dolžina:
Teža*2
Obseg dobave*3

40 mm
105 mm
SDS max
36 V
260–590 /min
1.420–2.860 /min
496 mm
7,9 kg
2 bateriji (BSL36B18),
polnilnik (UC18YSL3), stranski
ročaj, omejilnik, kovček

*1. V primerjavi z modelom DH40MC.
*2. Po postopku EPTA-01/2003
*3. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
WH36DB

01

NOVO

MULTIVOLT 36V
Udarni vijačnik
Motor brez krtačk

V kombinaciji visoko zmogljivih akumulatorjev MULTIVOLT in z motorjem visoke
zmogljivosti brez krtačk zagotavlja enako
intenzivnost privijanja vijakov, dokler se
baterija ne izprazni:
pribl.

več
od

% hitrejše
10
privijanje vijakov

*1

2 x daljši
210 Nm

Tehnični podatki

*2

čas neprekinjenega delovanja

največji navor

pribl.

3700 lesnih vijakov
(∅ 4,0 x 50mm) na eno polnjenje*3

pribl.

75 lesnih vijakov

(∅ 7,0 x 120 mm) na eno polnjenje

*3

• Kompakten in dimenzij kot pri 18 V
orodju
• Triple hammer funkcija: namesto običajnih
2 udarcev na obrat, triple hammer funkcija
zagotavlja 3 udarce na obrat, kar zagotavlja veliko večjo hitrost privijanja vijaka,
udobnejše delo in majhen odstotek izpada
nastavka z glave vijaka.
• 4 načini dela z izbiro na gumbu:
1. Soft način dela: za vijake majhnega
premera
2. Normal način dela: za vijake srednjega
premera
3. Power način dela: za dolge vijake velikega premera
4. Privijanje samoreznih vijakov
• Prenovljen sistem pretoka zraka zagotavlja
boljše hlajenje motorja.
• Odlično ravnotežje in ergonomija
• IP56 standard zaščite pred prahom in vodo
• LED osvetlitev
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Zmogljivost: vijak
visoko zatezni vijak
ind. vijak
samorezni vijak
Vpenjanje orodja:
Največji navor:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Power način dela
Normal način dela
Soft način dela
Privijanje samoreznega vijaka
Št. udarcev
Power način dela
Normal način dela
Soft način dela
Privijanje samoreznega vijaka
Skupna dolžina:
Teža*4
Obseg dobave*5

5–18 mm
5–14 mm
4–10 mm
3,5–6 mm
6,35 mm (1/4") šest. vp.
210 Nm
36 V
0–2.900 /min.
0–2.900 /min.
0–900 /min.
0–2.900 /min.
0–4.100 /min.
0–4.100 /min.
0–2.000 /min.
0–2.200 /min.
127 mm
1,6 kg
2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
kovček

*1.	 V primerjavi z modelom WH18DBDL2, 18 V baterija, privijanje vijaka ∅ 7,0 x
120 mm
*2.	 V primerjavi z modelom WH18DBDL2 18V baterija Število je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala in delovnih pogojev.
*3.	 Z baterijo BSL36A18 pri privijanju v trd les brez predhodno izvrtanih lukenj.
Število je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev
*4. Po postopku EPTA-01/2003
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
WR36DA

NOVO

MULTIVOLT 36V
Udarni vijačnik
Motor brez krtačk

01

V kombinaciji visoko zmogljivih akumulatorjev MULTIVOLT in z motorjem visoke
zmogljivosti brez krtačk zagotavlja enako
hitrost kot pri električnem orodju. *1.

1100 Nm

največji zatezni navor

1800 Nm

največji udarni moment

4,0 kg lažji
119 mm krajši
*1

*1

s kompaktno MV baterijo

• Nastavitev 4 različnih navorov, odvisno
od uporabe.
• Enostavna menjava nasadnega ključa
• IP56 zaščite pred prahom in vodo
• LED osvetlitev
• 2 MULTIVOLT bateriji in polnilnik

Tehnični podatki
Zmogljivost:
ind. vijak
visoko zatezni vijak
Vpenjalo orodja:
Navor:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
High način dela:
Medium način dela:
Low 2 način dela
Low 1 način dela
Št. udarcev:
High način dela:
Medium način dela:
Low 2 način dela:
Low 1 način dela:
Skupna dolžina:
Teža*2
Obseg dobave*3

M12 – M30
M10 – M24
19 mm ( 3/4”) - kvadratno
1100 Nm
36 V
0–1.500 /min
0–1.200 /min
0–900 /min
0–600 /min
0–2.900 /min
0–2.300 /min
0–1.800 /min
0–1.200 /min
221 mm
3,7 kg
2 bateriji (BSL36A18), polnilnik (UC18YSL3), kovček

*1. V primerjavi z modelom WR25SE.
*2. Po postopku EPTA-01/2003
*3. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

WR36DB

NOVO

MULTIVOLT 36V
Udarni vijačnik
Motor brez krtačk

Tehnični podatki
V kombinaciji visoko zmogljivih akumulatorjev MULTIVOLT in z motorjem visoke
zmogljivosti brez krtačk zagotavlja enako
hitrost kot pri električnem orodju. *1.

1050 Nm

največji zatezni navor

1650 Nm

največji udarni moment

4,0 kg lažji
119 mm krajši
*1

*1

Zmogljivost:
vijak
visoko zatezni vijak
Vpenjalo orodja:
Največji navor:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
High način dela:
Medium način dela:
Low 2 način dela:
Low 1 način dela:
Št. udarcev:
High način dela:
Medium način dela:
Low 2 način dela:
Low 1 način dela:
Skupna dolžina:
Teža*2
Obseg dobave*3

M12 – M30
M10 – M24
12,7 mm - kvadratno
1050 Nm
36 V
0–1.500 /min
0–1.200 /min
0–900 /min
0–600 /min
0–2.800 /min
0–2.300 /min
0–1.800 /min
0–1.200 /min
221 mm
3,7 kg
2 bateriji (BSL36A18), polnilnik (UC18YSL3), kovček

*1. V primerjavi z modelom WR25SE.
*2. Po postopku EPTA-01/2003
*3. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

s kompaktno MV baterijo

• Nastavitev 4 različnih navorov, odvisno
•
•
•
•

od uporabe.
Enostavna menjava nasadnega ključa
IP56 zaščite pred prahom in vodo
LED osvetlitev
2 MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja

01

G3613DA MULTIVOLT 36V
G3613DB Kotni brusilnik

NOVO

Motor brez krtačk

G 3613DA

Visoko učinkovit motor brez krtačk v
kombinaciji z MULTIVOLT baterijo nudi
veliko večjo zmogljivost reznja:
pribl.

m
12
pri rezanju betona

pribl.

1,6 x večja

*2

*3

pri rezanju
z veliko obremenitvijo

2 x daljše

*4
več
od
neprekinjeno delo pod obremenitvijo

G 3613DB

• Kompaktno ohišje s tankim ročajem
in majhno glavo, približno 190 mm pri
motorju in 146 pri ročaju
• Spremenljivo število obratov:
omogoča uporabnikom, da menjajo število
obratov skladno z uporabo med 3.000 in
9.500 o/min
• AUTO mode način dela:
odvisno od obremenitve se hitrost
samodejno menja med 2. hitrostjo (9.500
o/min) in 1. hitrostjo (5.50 o/min), kar
pomeni učinkovitejše delo.
• Elektronska zavora: vrtenje zaustavi v
manj od 2 sekund od trenutka izklopa
orodja. Uporabnikom to nudi večjo varnost
pri delu in več časa za opravljanje dela.
• Zaščita pred povratnim udarcem
• Zaščita pred preobremenitvijo
• Mehak zagon
• Zaščita pred prahom in vodo
• 2 MULTIVOLT bateriji in polnilnik

Obseg
pri motorju
190 mm
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Tehnični podatki
Promjer plošče
Promjer luknje
Navoj vretena:
Napetost:
Obrati brez obremenitve:
Standardni način dela:
AUTO mode način dela:
Skupna dolžina:
Teža*5
Obseg dobave*6

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
36 V
3.000–9.500 /min.
5.500 /min
358 mm
2,8 kg
2 bateriji (BSL36A18), polnilnik (UC18YSL3), stranski
ročaj, ključ, kovček

*1. V primerjavi z modeloma G18DBBVL / G18DBBAL.
*2. Z baterijo BSL36A18, rezanje betona 10 mm z diamantno ploščo premera
105 mm Vrednost lahko odstopa, odvisno od energije baterije in pogojev dela.
*3. Primerjava modelov G3610DA / G3610DB z modeloma G18DBBVL / G18DBBAL, rezanje betona debeline 5 mm v dolžini 600 mm z diamantno ploščo
premera 105 mm Vrednost je samo referenca, lahko se spreminja, odvisno
od kakovosti materiala in delovnih pogojev.
*4. Primerjava modelov G3613DA / G3610DB z modeloma G18DBBVL / G18DBBAL, brušenje jekla s ploščo premera 125 mm. Vrednost je samo referenca,
lahko se spreminja, odvisno od kakovosti materiala in delovnih pogojev
*5. Po postopku EPTA-01/2003
*6. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Obseg
pri ročaju

146 mm
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
C3606DA

NOVO

MULTIVOLT 36V
Krožna žaga
Motor brez krtačk

01

Visoko učinkovit motor brez krtačk v
kombinaciji z MULTIVOLT baterijo nudi
veliko večjo zmogljivost reznja:
pribl.

2 x večja

*1

hitrost žaganja
pribl.

2 x daljše

*2

neprekinjeno delo pod obremenitvijo

pribl.

150 rezov

*3

žaganje gredi 2 x 10

pribl.

85 rezov

*3

Tehnični podatki
Premer žaginega lista
Največja globina žaganja:

žaganje plošče 50x300 mm

• Največja globina žaganja 66 mm
• Kompaktna, odlično uravnotežena
• Ravno ohišje omogoča lažjo menjavo
žaginega lista
• Tihi način dela poveča učinkovitost
motorja in zmanjša raven hrupa za 5 dB v
primerjavi z običajnim motorjem, zaščita
pred preobremenitvijo
• Sistem za nastavitev globine žaganja
• Sistem za nastavitev vzporednosti
• Izpihovanje žagovine
• Natančna –5° nastavitev kota žaganja
• Mehak zagon
• LED osvetlitev
• 2 MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Napetost:
Obrati brez obrem.:
Tihi način dela:
Skupna dolžina:
Teža*4
Obseg dobave*5

165 mm
90°: 66 mm
45°: 45 mm
-5°: 57 mm
36 V
4.300/min
2.000/min
292 mm
3,4 kg
2 bateriji (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3), žagin
list, vodilo, kovček

*1. V primerjavi z modelom C18DBAL Žaganje 50 mm debelega kanadskega
bora z močjo 39 N. Vrednost je samo referenca, lahko se spreminja, odvisno
od kakovosti materiala in delovnih pogojev.
*2. V primerjavi z modelom C18DBAL Žaganje 50 mm debelega kanadskega
bora z močjo 39 N. Vrednost je samo referenca, lahko se spreminja, odvisno
od kakovosti materiala in delovnih pogojev.
*3. Z baterijo BSL36A18 Vrednost lahko odstopa, odvisno od energije baterije in
pogojev dela.
*4. Po postopku EPTA-01/2003
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
*6. Samo v državah EU.
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja

01

CS3630DA

NOVO

MULTIVOLT 36V
Verižna žaga
Dolga življenjska doba in majhne
dimenzije s kompaktno, lahko in močno
MULTIVOLT baterijo:

0,1 kg lažja

*1

19 mm krajša
% daljše delovanje
35z enim
polnjenjem
*1

pribl.

• Enostavna nastavitev ravni olja z
možnostjo preverjanja skozi prozorno
odprtino na rezervoarju
• Vgrajena LED osvetlitev
• Enostavna menjava verige brez uporabe
orodja
• Mehanska zaščita proti vibracijam
• Ergonomsko oblikovan ročaj za držanje
olajša žaganje v vseh položajih
• MULTIVOLT baterije in polnilnik

Tehnični podatki
Napetost:
Dolžina meča:
Hitrost verige:
Vrsta meča:
Korak verige:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave:

36 V
300 mm
8,3 m/s
P012-50CR
9,5 mm (3/8")
599 mm
4,3 kg z baterijo BSL36A18
baterije (BSL36A18), polnilnik (UC18YSL3), veriga,
ščitnik verige, ključ

*1. V primerjavi z modelom CS36DL.
*2. Z baterijo BSL36A18 pri žaganju cedrinega lesa debeline 50 mm.
Vrednost je samo referenca, lahko se spreminja, odvisno od kakovosti
materiala in delovnih pogojev.
*3. Po postopku EPTA-01/2003

CH3656DA MULTIVOLT 36V

NOVO

Škarje za živo mejo

Dolga življenjska doba in majhne
dimenzije s kompaktno, lahko in močno
MULTIVOLT baterijo:
pribl.

25 % daljše

*1.

delovanje z enim
polnjenjem

pribl.

62,5 min dela

• Tri rezila zagotavljajo natančno
obrezovanje
• Možnost izbire 4 stopenj prenosa
• Ergonomsko oblikovan ročaj za držanje
olajša obrezovanje v vseh položajih
• Robustno aluminijasto ohišje
• MULTIVOLT baterije in polnilnik

Tehnični podatki
Napetost:
Celotna dolžina noža:
Koristna dolžina noža:
Korak meča:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave:

36 V
620 mm
560 mm
35 mm (1 -3/8")
1088 mm
4,1 kg
BSL36A18 baterije
(BSL36A18), polnilnik
(UC18YSL3), ščitnik meča

*1.V primerjavi s predhodnim modelom CH36DL. Vrednost je samo referenčna
številka in se lahko spreminja, odvisno od pogojev dela.
*2.Vrednost je samo referenčna številka in se lahko spreminja, odvisno od
pogojev dela.
*3. Po postopku EPTA-01/2003
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Novi proizvodi

MULTIVOLT akumulatorska orodja
CG36DA
MULTIVOLT 36V
CG36DA(L) Kosilnica s kosilno nitko

NOVO

Tehnični podatki
Približno 20% daljše delovanje baterije
s kompaktno, lahko in močno baterijo
MULTIVOLT*1:
pribl.

pribl.

CG 36DA

CG36DA(L)

CG36DTA
MULTIVOLT 36V
CG36DTA(L) Kosilnica s kosilno nitko

NOVO

NOVO

MULTIVOLT 36V
Puhalnik

na eno polnjenje
pri normal načinu dela

18 min delovanja

CG36DA(L)
Obseg dobave:

*2

na eno polnjenje
pri power načinu dela

36 V
310 mm
5800–7.000/min
1885 mm
5,8 kg z baterijo
BSL36A18
5,6 kg z baterijo
BSL36A18
baterije (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
ključ, ščitnik, zaščitna
očala

01

*1. V primerjavi z modeloma CG36DL/CG36DL(L).
*2.Vrednost je samo referenčna številka in se lahko spreminja, odvisno od
pogojev dela.
*3. Po postopku EPTA-01/2003

Tehnični podatki
Približno 20% daljše delovanje baterije
s kompaktno, lahko in močno baterijo
MULTIVOLT*1:

pribl.

CG 36DTA

RB 36DA

*2

• Elektronska zavora
• Zmanjšane vibracije v 1. hitrosti, za večjo
učinkovitost motor z diski
• Spremenljivo število obratov
• Samodejni izklop za varčevanje z energijo
• Dve vrsti ročajev: kolesarski ali okrogel
ročaj
• MULTIVOLT baterije in polnilnik

pribl.

CG 36DTA(L)

42 min delovanja

Napetost:
Širina košnje:
Obrati brez obrem.:
Skupna dolžina:
Teža*3:
CG36DA

42 min delovanja

*2

na eno polnjenje
pri normal načinu dela

18

min delovanja*2

Napetost:
Širina košnje:
Obrati brez obrem.:
Skupna dolžina:
Teža*3:

CG36DTA
CG36DTA(L)

Obseg dobave:

na eno polnjenje
pri power načinu dela

• Teleskopski ročaj olajša prevoz elektronska zavora
• Zmanjšane vibracije v 1. hitrosti, za večjo
učinkovitost motor z diski
• Spremenljivo število obratov
• Samodejni izklop za varčevanje z energijo
• Dve vrsti ročajev: kolesarski ali okrogel
ročaj
• MULTIVOLT baterije in polnilnik

36 V
310 mm
5800–7.000/min
1.865 mm
1.305 mm
6,1 kg z baterijo
BSL36A18
5,6 kg z baterijo
BSL36A18
baterije (BSL36A18),
polnilnik (UC18YSL3),
ključ, ščitnik, zaščitna
očala,

*1. V primerjavi z modeloma CG36DAL/CG36DAL(L).
*2.	Vrednost je samo referenčna številka in se lahko spreminja, odvisno od
pogojev dela.
*3. Po postopku EPTA-01/2003

Približno 20% daljše delovanje baterije
s kompaktno, lahko in močno baterijo
MULTIVOLT*1:
pribl.

•
•
•
•
•

9,5 min delovanja

*2

pri 4 stopnjah
delovanja

800 m3/h v turbo načinu dela
4 stopnje delovanja + turbo
Visoko učinkovit motor brez krtačk
Enostaven in kompakten
MULTIVOLT baterije in polnilnik

Tehnični podatki
Napetost:
Pretok zraka:
Hitrost zraka:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave:

36 V
680 m3/h (800 m3/h turbo)
45 m/s (53 m/s turbo)
940 mm
3,5kg z baterijo BSL36A18
baterije (BSL36A18), polnilnik (UC36YRSL), šoba

*1. V primerjavi s predhodnim modelom RB36DL (4. stopnja delovanja).
*2.	 Vrednost je samo referenčna številka in se lahko spreminja, odvisno od
pogojev dela.
*3. Po postopku EPTA-01/2003
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3,6 / 10,8 V
Akumulatorska orodja

Akumulatorska orodja
3,6 V Li-Ion orodja

DB3DL2

Tehnični podatki

3,6 V vrtalnik vijačnik

Za uporabo nastavljiv v 2 položajih: naravnost in pod
kotom

36
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• Nastavljiv v 2 položajih: naravnost in pod
kotom
• 3,6 V in največji navor: 5 Nm
• Blokada osi
• Nastavitev navora: 21 položajev
• Opremljen z elektronsko zaščito baterije
• 2 kom. 1,5 Ah baterijama EBM315 in
30-min. polnilnik UC3SFL
• LED osvetlitev na ohišju orodja

Vpenjanje orodja:

6.35 mm šestkotno vpetje

Zmogljivost vrtanja v: jeklo
lesni vijak
stand. vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.:
2. hitrost
1. hitrost
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Pod kotom:
Teža:
Obseg dobave:

5 mm
3,8 x 38 mm
5 mm
3,6 V
600/min
200/min
0,3–2,9 Nm
268 mm
210 mm
0,45 kg
2 bateriji (EBM315), polnilnik
(UC3SFL), nastavek, kovček
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Akumulatorska orodja
Vrtalniki vijačniki
DS10DAL
NOVO

10,8 V akumulatorski
vrtalnik vijačnik

01

• Največji navor

36 Nm

• Kratko ohišje

170 mm

• Enojna hitrovpenjalna glava
Odvijanje

Glava

Privijanje

DS10DAL z BCL1015

• Ergonomski ročaj z mehkim prijemom
• Vključuje 2 x 10,8 V 1,3Ah*/1,5 Ah*/3,0
Ah* Li-ion baterije in polnilnik*1*2
• Vgrajena LED osvetlitev
• Za nekatera področja je nameščena tudi
opcijska zaponka za nošenje na traku

Tehnični podatki
Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: jeklo
mehak les
lesni vijak (d x l)
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obremenitve:
2. hitrost
1. hitrost
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave:
Obseg dobave:

* pribor na ilustraciji je opcijski.

0,8–10 mm hitrovpenjalna
10 mm
29 mm
5,8 x 45 mm
6 mm
10,8 V
0–1.300/min
0–350/min
1,0–2,9 Nm
170 mm
1,0 kg z BCL1015S/BCL1015,
1,2kg z BCL1030
2 bateriji (BCL1015S, BCL1015
ali BCL1030), polnilnik
(UC10SL2), nastavek, ščitnik
baterije, kovček

*1. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*2. Baterije, vključene v obseg dobave, lahko odstopajo, odvisno od države
dostave.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.

WH10DAL

10,8 V udarni vijačnik

NOVO

• Navor

108 Nm

• Hitrost privijanja
približno

16% hitreje*1*2

• Trajanje baterije
približno

94 vijakov *2

• Za boljši učinek ergonomski ročaj
• Vgrajena LED osvetlitev
• Vključuje 2 x 10,8 V 1,5 Ah* Li-ion baterije
in polnilnik*3
• Sponka za pas

Tehnični podatki
Zmogljivost: stand. vijak
visoko zatezni vijak
strojni vijak
Vpenjanje orodja:
Navor:
Napetost baterije:
Št. obratov brez obremenitve
Število udarcev pri polni
obremenitvi
Skupna dolžina:
Teža*4
Obseg dobave:

5–12 mm
5–10 mm
4–8 mm
6,35mm šestrobno vpenjalo
108 Nm
10,8 V
0–2.700/min
0–3.200/min
151 mm
1,0 kg z BCL1015
2 bateriji (BCL1015), polnilnik
(UC10SL2), nastavek, ščitnik
baterije, kovček

*1. V primerjavi s predhodnim modelom WH10DFL.
*2. Testirano z: lesnim vijakom ∅4,2 x 75 mm, trd les. Navedene vrednosti so
samo referenčne. Lahko odstopajo, odvisno od vrste materiala, v katerega se
vrta in delovnih pogojev.
*3. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*4. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Akumulatorska orodja
Sesalec

01

R10DAL

10,8 V/18 V
Akumulatorski sesalnik

Tehnični podatki – R10DAL

• Velika sesalna moč

24 W

• Vgrajena rezila za odstranjevanje
prahu: enostavno in hitro odstranjevanje
zbranega prahu
• Nadzorna plošča s stikali
Obrnite
2–3-krat
Predfilter
3 rezila za odstranjevanje
prahu (znotraj posode
za prah)

Napetost baterije:
Kapaciteta posode:
Čas neprekinjenega delovanja:
Močno
Srednje
Šibko
Moč sesanja:
Močno
Srednje
Šibko
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

10,8 V
560 ml
pribl. 13 minut
pribl. 17 minut
pribl. 25 minut
(z BCL1015*1 baterijo)
pribl. 24 W
pribl. 18 W
pribl. 10 W
430 mm z baterijo BCL1015*1
1,0 kg z baterijo BCL1015*1
talna šoba, podaljševalna cev z
držalom šobe

*1. Baterija je izbirna.
Prah

3 rezila za
odstranjevanje
prahu (znotraj posode
za prah)

Prah

• Dodatni paketi opreme

14,4 / 18 V
Akumulatorska orodja
38
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Akumulatorska orodja
Vrtalniki vijačniki

DS14DBSL 14,4 V /18 V
DS18DBSL Akumulatorski
vrtalnik vijačnik

01

• Največji navor v razredu:*1
Največji navor (trdo)

60 Nm (DS14DBSL)
70 Nm (DS18DBSL)

• Večja hitrost delovanja

pribl. 1,3 x hitreje*2
(DS14DBSL)

pribl. 1,5 x hitreje*2

(DS18DBSL)
•
• Kratko ohišje orodja

175 mm*4

• Število vijačenj na eno polnjenje *5
DS14DBSL

pribl. 167 vijakov*6
(DS14DBSL)

pribl. 138 vijakov*7

Tehnični podatki – DS14DBSL
Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost kovina
Najv. zmogljivost les
Lesni vijak maks.
Industrijski vijak
Napetost:
Število obratov: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina*4:
Teža*8
Obseg dobave*9:

(DS18DBSL)

• 13 mm hitrovpenjalna glava
• Nastavitev navora v 22 stopnjah

DS18DBSL

• Vidne oznake stopenj nastavitve navora
• Vgrajena LED osvetlitev
• 2 bateriji in polnilnik
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1,5–13 mm hitrovpenjalna
glava
13 mm
45 mm
8 x 75 mm
6 mm
14,4 V
0–1.500 /min
0–350/min
60 Nm
35 Nm
1,0–4,5 Nm
175 mm
1,6 kg (z baterijo BSL1430C)
2 bateriji (BSL1430, BSL1430C
ali BSL1450), polnilnik
(UC18YFSL ali UC18YKSL),
nastavek, kovček

Tehnični podatki – DS18DBSL
Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost kovina
Najv. zmogljivost les
Lesni vijak maks.
Industrijski vijak
Napetost:
Število obratov: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina*4:
Teža*8
Obseg dobave*9:

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
50 mm
8 x 100 mm
6 mm
18 V
0–1.800/min
0–400/min
70 Nm
40 Nm
1,0–4,5 Nm
175 mm
1,6 kg (z baterijo BSL1830C)
2 bateriji (BSL1430, BSL1430C
ali BSL1450), polnilnik
(UC18YFSL ali UC18YKSL),
nastavek, kovček

*1. Razen pri DS18DBSL: največji navor (trdo). Od septembra 2016. Testiranje
vrtalnikov vijačnikov 14,4V / 18V, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci
profesionalni električnih orodij (testiranje je izvedel Koki Holdings).
*2. V primerjavi z modelom DS14DBEL pri vrtanju v 2. hitrosti
Material: 76 mm debel laminatni material z 20 mm lesnim svedrom.
*3. V primerjavi z modelom DS18DBEL pri vrtanju v 2. hitrosti
Material: 76 mm debel laminatni material z 24 mm lesnim svedrom.
*4. Skupna dolžina se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
*5. Navedena številka samo referenca, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev.
*6. Lesni vijak 8 x 75 mm v les ameriškega bora (6,5 mm predhodna izvrtina) z
uporabo baterije BSL1450 5,0 Ah.
*7. Lesni vijak 8 x 100 mm v les ameriškega bora (6,5 mm predhodna izvrtina) z
uporabo baterije BSL1850 5,0 Ah.
*8. Po postopku EPTA 01/2003.
*9. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države
dostave.
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Akumulatorska orodja
Vrtalniki vijačniki

01

DS14DBL2
DS18DBL2

Tehnični podatki – DS14DBL2

14,4 V /18 V
Akumulatorski vrtalnik
vijačnik
• Največji navor v razredu*1
• Največji navor (trdo)

110 Nm (DS14DBL2)
136 Nm (DS18DBL2)

• Največja hitrost v razredu: *1

pribl.

33 % hitrejši*4

Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost kovina
Najv. zmogljivost les
Lesni vijak maks.
Industrijski vijak
Napetost:
Število obratov: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina*4:
Teža*8
Obseg dobave*9:

• Kratko ohišje orodja

204 mm

• RFC – pri hitrem povečanju navora
zaustavi delovanje motorja
• 13 mm hitrovpenjalna glava
• Nastavitev navora v 22 stopnjah
• Vidne oznake stopenj nastavitve navora

Tehnični podatki – DS18DBL2
Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost kovina
Najv. zmogljivost les
Lesni vijak maks.
Industrijski vijak
Napetost:
Število obratov: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina*4:
Teža*8
Obseg dobave*9:

•
•
•
•

DS14DJL
DS18DJL

14,4 V/18 V
Akumulatorski vrtalnik
vijačnik

NOVO

Dolg stranski ročaj
Ergonomski ročaj, prevlečen z gumo
Vgrajena LED osvetlitev
2 bateriji in polnilnik

*1.	 Od decembra 2015. Testiranje vrtalnikov vijačnikov 14,4V / 18V, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci profesionalni električnih orodij (testiranje je izvedel
Koki Holdings).
*2.	 Baterije BSL1450 / BSL1460.
*3.	 Baterije BSL1850 / BSL1860.
*4.	 V primerjavi z modelom DS18DBL.
*5.	 Posebno pozornost posvetite pogojem dobave Li-Ion baterij.
*6. Po postopku EPTA 01/2003.
*7. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države.

Tehnični podatki za DS14DJL
• Največji navor

• Kratko ohišje*1
•
•
•
•
•
•

213 mm

13 mm enojna hitrovpenjalna glava
Samodejna blokada osi in zobnika
Nastavitev navora: 22 položajev
Tanek in ergonomski mehak ročaj
Vgrajena LED osvetlitev
DS14DJL vključuje 2 x 14,4 V 1,5 Ah*/
2,5 Ah* Li-ion bateriji (BSL1415/BSL1425)
in polnilnik*2
• DS18DJL vključuje 2 x 18 V 1,5Ah*/
2,5 Ah* Li-ion bateriji (BSL1815/BSL1825)
in polnilnik*2
• Izbirna sponka za nošnjo na traku

Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: jeklo
les:
lesni vijak (d x l)
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obremenitve:
2. hitrost
1. hitrost
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

2,0–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
30 mm
6 x 75 mm
6 mm
14,4 V
0–1.250/min
0–450/min
47 Nm
17 Nm
1–6 Nm
213 mm
1,6 kg
2 bateriji (BSL1415 ali BSL1425),
polnilnik (UC18YFSL ali UC18YKSL), nastavek, ščitnik bat., kovček

Tehnični podatki za DS18DJL
Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: jeklo
les:
lesni vijak (d x l)
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obremenitve:
2. hitrost
1. hitrost
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

2,0–13 mm hitrovpenjalna glava
13mm
38mm
6.8 x 50mm
6mm
18V
0–1.250/min
0–450/min
53Nm
20Nm
1–6 Nm
213 mm
1.7kg
2 bateriji (BSL1815 ali SL1825),
polnilnik (UC18YFSL ali UC18YKSL), nastavek, ščitnik bat., kovček

*1.	 Primerjava med modelom DS18DJL in predhodnim modelom DS18DSFL.
*2. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*4. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države.

DS18DJL z BSL1815
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1,5–13 mm – glava
13 mm
76 mm
10 x 90 mm
6 mm
18 V
0–2100/min
0–500/min
136 Nm
62 Nm
2,0–8,0 Nm
204 mm
2,5 kg (z baterijo BSL1830/
BSL1850)
2,3 kg (z baterijo BSL1825)
2 bateriji (BSL1430C ali
BSL1450), polnilnik (UC18YSL3
ali UC18YFSL), stranski ročaj,
nastavek, kovček

22/40

47 Nm pri DS14DJL
53 Nm pri DS18DJL

40

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
65 mm
8 x 100 mm
6 mm
14,4 V
0–1.800 /min
0–400/min
110 Nm
40 Nm
2,0–8,0 Nm
204 mm
2,3 kg (z baterijo BSL1430)
2 bateriji (BSL1430C ali
BSL1450), polnilnik (UC18YSL3
ali UC18YFSL), stranski ročaj,
nastavek, kovček
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Akumulatorska orodja
Vrtalniki vijačniki

DS18DSDL 18 V

Tehnični podatki

Akumulatorski vrtalnik
vijačnik

Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: jeklo
les:
lesni vijak
ind. vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave*1:

• Visoko učinkovita 5,0 Ah / 6,0 Ah
Li-Ion baterija
• Robustno aluminijasto ohišje
• 2 hitrosti
• 13 mm hitrovpenjalna glava
• Nastavitev navora v 22 stopnjah
• Sponka za pas
• LED osvetlitev
• Indikator napolnjenosti baterije
• 2 bateriji in polnilnik

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
65 mm
8 × 100 mm
6 mm
18 V
0–1600/min
0–350/min
92 Nm
46 Nm
2–8 Nm
228 mm
2,1 kg
2 bateriji (BSL1830 ali
BSL1840 ali BSL1850 ali
BSL1860), polnilnik (UC18YFSL
ali UC18YML2*2), stranski
ročaj, nastvek, kovček

01

*1. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države.
*2. Polnilnik se lahko uporablja tudi na polnilniku v avtomobilu.

DN18DSL
NOVO

18 V akumulatorski
kotni vrtalniki

Tehnični podatki
45/90

22/40

75/150

Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: jeklo
Les:
Lesni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.
Skupna dolžina:

• Kompaktna glava:
Visina glave

88
mm

Hitrovpenjalna
glava

Širina do centra

23
mm

Visina glave

66
mm

Glava s
ključem

DN18DSL s hitrovpenjalno glavo in BSL1850

Širina do centra

23
mm

Teža*2
Obseg dobave*3:

10 mm hitrovpenjalna/s ključem
10 mm
28 mm
5,1 x 38 mm
18 V
0–1.800/min
326 mm s hitrovpenjalno glavo
314 mm z glavo s ključem
1,7 kg z baterijo BSL1815X/
BSL1825
2 bateriji (BSL1815X, BSL1825,
BSL1830 ali BSL1850), polnilnik (UC18YFSL ili UC18YKSL),
stranski ročaj, ščitnik baterije,
kovček, ključ (samo pri glavi
s ključem)

*1. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*3. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

• Trajanje baterije na eno polnjenje:
Približno

DN18DSL z glavo s ključem in BSL1850

310 izvrtin pri DN18DSL

Veliko stikalo za lažje upravljanje
Vgrajena LED osvetlitev
Indikator napolnjenosti baterije
DN18DSL vključuje 2 x 18V
1,5Ah*/2,5Ah*/3,0Ah*/5,0A* Li-ion
baterije (BSL1815/BSL1825/BSL1830/
BSL1850) in polnilnik*1
• Praktično držalo ključa (samo za glavo
s ključem)
•
•
•
•
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Akumulatorska orodja
Vrtalniki vijačniki

01

DV18DBSL

18 V
Vibracijski
vrtalnik vijačnik

Tehnični podatki – DV18DBSL
• Največji navor (trdo/mehko)

70 Nm / 40 Nm

• Povečana hitrost dela:

pribl.

1,5 x hitreje*1

• Kratko ohišje orodja

184 mm*2

• Število izvrtin na eno polnjenje*3 *4

DV18DBSL z BSL1850

DV14DBL2
DV18DBL2

•
•
•
•
•

194 izvrtin

13 mm hitrovpenjalna glava
Nastavitev navora v 22 stopnjah
Vidne oznake stopenj nastavitve navora
Vgrajena LED osvetlitev
2 bateriji in polnilnik

• Največji navor v razredu:*1
• Največji navor (trdo)

110 Nm (DS14DBL2)*
136 Nm (DS18DBL2)*

2

3

• Največja hitrost v razredu: *1

47 % hitrejši*4

pribl.
• Kompaktno ohišje orodja

204 mm

*1.	 V primerjavi z DS18DBEL pri vrtanju v 2. hitrosti Material: 76 mm debel
laminatni material z 24 mm lesnim svedrom.
*2.	 Skupna dolžina se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
*3.	 Navedena številka samo referenca, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev.
*4.	 Vrtanje betona globine 30 mm s svedrom premer 10 mm z uporabo baterije
BSL1850 / 5,0 Ah.
*5. Po postopku EPTA 01/2003.
*6. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države.

• RFC - V primeru zagozdenja svedra z
izklopom motorja preprečuje prenos
povratnih sil na roko uporabnika
• 13 mm hitrovpenjalna glava
• Nastavitev navora v 22 stopnjah
• Vidne oznake stopenj nastavitve navora

Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost: zidak
Najv. zmogljivost: jeklo
Najv. zmogljivost: les
Največji lesni vijak
Največji ind. vijak
Napetost:
Obrati brez obrem.: 2. hitrost
1. hitrost
Št. udarcev:
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*6
Obseg dobave*7:

42
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•
•
•
•

Dolg stranski ročaj
Ergonomski ročaj, prevlečen z gumo
Vgrajena LED osvetlitev
2 bateriji in polnilnik

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
14 mm
13 mm
65 mm
8 x 100 mm
6 mm
14,4 V
0–1.800 /min
0–400/min
0–27.000/min
110 Nm
40 Nm
2,0–8,0 Nm
204 mm
2,3 kg (z baterijo BSL1430)
2 bateriji (BSL1430 ali
BSL1450), polnilnik (UC18YSL3
ali UC18YFSL), stranski ročaj,
nastavek, kovček

Tehnični podatki – DV18DBL2
Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost: zidak
Najv. zmogljivost: jeklo
Najv. zmogljivost: les
Največji lesni vijak
Največji ind. vijak
Napetost:
Obrati brez obrem.: 2. hitrost
1. hitrost
Št. udarcev:
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*6
Obseg dobave*7:

DV18DBL2 z BSL1860

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
13 mm
50 mm
8 x 100 mm
6 mm
18 V
0–1.800 /min
0–400/min
0–27.000/min
0–6.000/min
70 Nm
40 Nm
1,0–4,5 Nm
184 mm
1,7 kg (z baterijo BSL1830C)
2 bateriji (BSL1830, BSL1830C ali
BSL1850), polnilnik (UC18YFSL
ali UC18YKSL), nastavek, kovček

Tehnični podatki – DV14DBL2

14,4 V /18 V
Vibracijski
vrtalnik vijačnik

DV14DBL2 z BSL1460

Vpenjanje orodja:
Najv. zmogljivost: zidak
Najv. zmogljivost: jeklo
Najv. zmogljivost: les
Največji lesni vijak
Največji ind. vijak
Napetost:
Obrati brez obrem.: 2. hitrost
1. hitrost
Št. udarcev:
2. hitrost
1. hitrost
Največji navor: trdo
Največji navor: mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina*2:
Teža*5
Obseg dobave*6:

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
14 mm
13 mm
65 mm
8 x 100 mm
6 mm
14,4 V
0–1.800 /min
0–400/min
0–27.000/min
110 Nm
40 Nm
2,0–8,0 Nm
204 mm
2,3 kg (z baterijo BSL1830/
BSL1850)
2,3 kg (z baterijo BSL1825)
2 bateriji (BSL185 – BSL1830,
BSL1850 ali BSL1860), polnilnik
(UC18YSL3 ali UC18YFSL),
stranski ročaj, nastavek, kovček

*1.	 Od decembra 2015. Testiranje vrtalnikov vijačnikov 14,4V / 18V, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci profesionalni električnih orodij (testiranje je izvedel
Koki Holdings).
*2.	 Baterije BSL1450 / BSL1460
*3.	 Baterije BSL1850 / BSL1860
*4.	 V primerjavi z modelom DV18DBL.
*5.	 Posebno pozornost posvetite pogojem dobave Li-Ion baterij.
*6. Po postopku EPTA 01/2003.
*7. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države.
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Akumulatorska orodja
Udarni vrtalniki vijačniki
DV14DJL
DV18DJL

14,4 V / 18 V
Akumulatorski vibracijski
vrtalniki vijačniki

NOVO

Tehnični podatki za DV14DJL
22/40

• Največji navor

50 Nm pri DV14DJL
55 Nm pri DV18DJL

• Kratko ohišje*1
•
•
•
•
•

220 mm

13 mm enojna hitrovpenjalna glava
Samodejna blokada osi in zobnika
Nastavitev navora: 22 položajev
Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
Vgrajena LED osvetlitev

DV14DJL z BSL1415

• DV14DJL vključuje 2 x 14.4V
1,5Ah*/2,5Ah* Li-ion bateriji (BSL1415/
BSL1425) in polnilnik*2
• DV18DJL vključuje 2 x 18 V 1,5Ah*/2,5Ah*
Li-ion bateriji (BSL1815/BSL1825) in
polnilnik*2
• Izbirna sponka za nošnjo na traku

vrtalnik vijačnik

2,0–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
13 mm
32 mm
8 x 50 mm
6 mm
14,4 V

01

0–1.400/min
0–350/min
0–19.600/min
0–1.84.900/min
50 Nm
20 Nm
1–6 Nm
220 mm
1,6 kg
2 bateriji (BSL1415 ali BSL1425),
polnilnik (UC18YFSL ali UC18YKSL), nastavek, ščitnik bat., kovček

Tehnični podatki za DV18DJL
Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: blok
jeklo
les:
lesni vijak:
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.:
2. hitrost
1. hitrost
Št. udarcev: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

2,0–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
13 mm
38 mm
8 x 75 mm
6 mm (1/4")
18V
0–1.400/min
0–350/min
0–19.600/min
0–1.84.900/min
55 Nm
23 Nm
1–6 Nm
220 mm
1,7 kg
2 bateriji (BSL1815 ali
BSL1825), polnilnik (UC18YFSL ali UC18YKSL), nastavek,
ščitnik baterije, kovček

*1.	Primerjava med modelom DV18DJL in predhodnim modelom DV18DSFL.
*2. O času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*4. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države
dostave.

DV18DJL z BSL1815

DV14DCL2 14,4 V / 18 V
DV18DCL2 Akumulatorski vibracijski

Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: blok
jeklo
les:
lesni vijak:
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.:
2. hitrost
1. hitrost
Št. udarcev: 2. hitrost
1. hitrost
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

Tehnični podatki za DV14DCL2
• Teža 1,5 kg, lahka v primerjavi s podobnimi HiKOKI 14,4 V vibracijskimi vrtalniki
vijačniki
• 14,4V in 1,5Ah* Li-ion baterije BCL1415
in 60-min. polnilnik UC18YKL

Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: blok
jeklo
les:
lesni vijak:
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.
Št. udarcev:
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

• Teža 1,6 kg, lahka v primerjavi s podobnimi HiKOKI 18V vibracijskimi vrtalniki
vijačniki
• 18 V in 1,5 Ah* Li-ion baterije BCL1815 in
60-min. polnilnik UC18YKL

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
13mm
13mm
32mm
8 x 50mm
6 mm (1/4")
14,4 V
2. hitrost: 0–1.500/min
1. hitrost: 0–400/min
2. hitrost: 0–21.000/min
1. hitrost: 0–5.600/min
50 Nm
20 Nm
1–6 Nm
234 mm
1,5 kg
baterije (BCL1415), polnilnik
(UC18YKL), nastavek, kovček

Tehnični podatki za DV18DCL2
Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: blok
jeklo
les:
lesni vijak:
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.
Št. udarcev:
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
13 mm
13 mm
38 mm
8 x 75 mm
6 mm (1/4")
18 V
2. hitrost: 0–1.500/min
1. hitrost: 0–400/min
2. hitrost: 0–21.000/min
1. hitrost: 0-5.600/min
55 Nm
23 Nm
1–6 Nm
234 mm
1,6 kg
bateriji (BCL1815), polnilnik
(UC18YKL), nastavek, kovček

DV18DCL2
Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Akumulatorska orodja
Udarni vrtalniki vijačniki

01

Tehnični podatki

DV18DSDL 18 V

Akumulatorski vibracijski
vrtalnik vijačnik

* Fotografija z baterijo BSL1840

DH 18DSL

• 18 V in velik navor v odnosu na druge
HiKOKI 18 V modele vibracijskih vrtalnikov
vijačnikov
• Velika zmogljivost baterije 4,0 Ah* zagotavlja znatno daljšo avtonomijo od 3,0 Ah*
Li-ion baterije.
• Drsne Li-ion baterije BSL1840 (4,0 Ah*) ali
BSL1830 (3,0 Ah*), in polnilnik UC18YRSL
[čas polnjenja: približno 60 min. (BSL1840)
/ 45 min.(BSL1830)]*1
• Drsne Li-ion baterije BSL1840 (4,0 Ah*) in
polnilnik UC18YML2 [čas polnjenja: približno 60 min]*1
• Zmogljivost vrtanja v: opeko 16 mm in les
65 mm

Št. udarcev:
Največji navor trdo
Največji navor mehko
Nastavitev navora:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

1,5–13 mm hitrovpenjalna glava
16 mm
13 mm
65 mm
8 x 100 mm
6 mm (1/4")
18 V
2. hitrost: 0–1.800/min.
1. hitrost: 0–400/min
2. hitrost: 0–27.000/min
1. hitrost: 0–6.000/min
92 Nm
43 Nm
2–8 Nm
242 mm
2,2 kg
2 bateriji (BSL1840 ali BSL1830),
polnilnik (UC18YRSL ali UC18YML2*2), stranski ročaj, nastavek,
ščitnik baterije, kovček

*1.	Kombinacija baterije in polnilnika ter skupna dolžina lahko odstopajo, odvisno od
države dostave.
*2. AC-DC polnilnik se lahko za polnjenje uporablja tudi v avtomobilu.

Tehnični podatki

18 V Akumulatorsko
vrtalno kladivo

* Fotografija z baterijo BSL1840

Vpenjanje orodja:
Zmogljivost vrtanja v: blok
jeklo
les:
lesni vijak:
standardni vijak
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.

• 2 načina dela: vrtanje in udarno vrtanje
• Velika zmogljivost baterije 4,0 Ah* zagotavlja znatno daljšo avtonomijo od 3,0 Ah*
Li-ion baterije.
• Drsne Li-ion baterije BSL1840 (4,0
Ah*) ali BSL1830 (3,0 Ah*), in polnilnik
UC18YRSL [čas polnjenja: približno 60
min. (BSL1840) / 45 min (BSL1830)]*1

Zmogljivost vrtanja v:
beton
jeklo
les
Vpenjanje orodja:
Napetost baterije:
Obrati brez obrem.
Št. udarcev:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

16 mm
13 mm
18 mm
SDS plus
18 V
0–750/min 0–1.500/min
0–3.100/min 0–6.200/min
276 mm
2,2 kg
bateriji (BSL1840 ali BSL1830),
polnilnik (UC18YRSL), stranski
ročaj, omejilnik, kovček

*1. Kombinacija baterije i, polnilnika ter skupna dolžina lahko odstopajo, odvisno od
države dostave.
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Akumulatorska orodja
Vrtalna kladiva

DH18DBDL 18 V
kladivo
DH18DBML Vrtalno
s sistemom

za odsesavanje prahu

DH18DBML z BSL1860 baterijo

DH18DBL

Tehnični podatki – DH18DBDL
• Visoko učinkovit motor brez krtačk

Sistem za odsesavanje
prahu
za praktično in hitrejše vrtanje
• Manj iztekanja prahu, zahvaljujoč delu
glave s krtačkami in tesnilom.
• Nastavitev globine vrtanja do 85 mm
• Ločljiva posoda za zbiranje prahu
• Odsesavanje prahu se z zamikom izklopi
po zaključku vrtanja (do 2 s).
• DH18DBDL sistem za odsesavanje prahu
se lahko uporablja tudi z DH18/36DBL.
• DH18DBML sistem za odsesavanje prahu
se lahko uporablja tudi z DH18/36DBQL.
• Ergonomska oblika, enostaven za uporabo
• Preprečitev delovanja povratnega sunka
na roko uporabnika (RFC).
• Hitra menjava glave z SDS na hitrovpenjalno glavo in obratno*1 (samo pri
DH18DBML)
• Prilagoditev kota dleta
• 2 bateriji in polnilnik

20 mm
SDS plus
18 V
0–1050/min
0–3950/min
493 mm
5,5 kg
sistem za odsesavanje prahu,
2 bateriji (BSL1850), polnilnik
(UC18YFSL), omejilnik, stranski
ročaj, kovček

01

Tehnični podatki – DH18DBML
Najv. zmogljivost: beton
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

20 mm
SDS plus
18 V
0–1050/min
0–3950/min
526 mm
5,8 kg
sistem za odsesavanje prahu,
2 bateriji (BSL1850 BSL1860),
polnilnik (UC18YFSL ali
UC18YSL3), omejilnik, stranski
ročaj, kovček

*1.	 Tehnični podatki veljajo, ko je sistem odsesavanja nameščen na stroj.
*2.	 Tehnični podatki veljajo, ko je nameščena hitrovpenjalna glava. V nasprotnem primeru veljajo tehnični podatki za DH18DBL.
*3.	 Po postopku EPTA-01/2003
*4. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
*5.	 Tehnični podatki veljajo, ko je nameščena hitrovpenjalna glava. V nasprotnem primeru veljajo tehnični podatki za DH8DBQL.

Tehnični podatki

18 V
Vrtalno kladivo
• Visoko učinkovit motor brez kračk
• Največja hitrost vrtanja v svojem
razredu:*1

do

40% hitrejše*2

• Najboljši v razredu zmogljivosti
rušenja:*1

pribl. 4,6

DH18DBL z BSL1850 baterijo

Najv. zmogljivost: beton
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

kg / 5 min*3

• Ergonomska oblika, enostaven za uporabo
• Preprečitev delovanja povratnega sunka
na roko uporabnika (RFC).
• Hitra menjava glave z SDS na hitrovpenjalno glavo in obratno*1 (samo pri
DH18DBQL)
• Prilagoditev kota dleta
• 2 bateriji in polnilnik

Najv. zmogljivost: beton
Vpenjanje orodja:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Št. udarcev:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

26 mm
SDS plus
18 V
0–1050/min
0–3950/min
351mm
3,7 kg
hitrovpenjalna glava, 2
bateriji (BSL1830 ali BSL1850),
polnilnik (UC18YFSL), omejilnik,
stranski ročaj, kovček

*1. Od marca 2016, v primerjavi z 18 V vrtalniki, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci profesionalnih orodij (izvedel Koki Holdings)
*2. Primerjava DH18DBL/DH18DBQL s predhodnim modelom DH18DSL (hitrost
lahko zaradi okoliščin odstopa).
*3. Izvedba se lahko razlikuje glede na čvrstost betona in drugih naključnih
pogojev.
*4. Stroj se uporablja za rušenje samo v primeru, ko je nameščena glava za
vpetje orodja.
*5. Po postopku EPTA-01/2003
*6. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Dodatna oprema za DH18DBL, DH18DBQL, DH36DPA, DH36DPC
Sistem za odsesavanje prahu
Oznaka

Model

402933

DH18DBL
DH36DPA

402934

DH18DBQL
DH36DPC
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Akumulatorska orodja
Udarni vijačniki

01

WH18DBDL2 18 V

Akumulatorski
udarni vijačnik

• Navor

207 Nm
• Velika hitrost vijačenja vijakov*1

pribl. 25%

WH18DBDL2 z BSL1860

hitrejši*3

• Triple hammer funkcija:
namesto običajnih 2 udarcev na obrat, triple hammer funkcija zagotavlja 3 udarce
na obrat, kar zagotavlja veliko večjo hitrost
privijanja vijaka, udobnejše delo in majhen
odstotek izpada nastavka z glave vijaka.
• 4 načini dela z izbiro na gumbu:
1. Soft način dela: za vijake majhnega
premera
2. Normal način dela: za vijake srednjega
premera
3. Power način dela: za dolge vijake
velikega premera
4. Privijanje samoreznih vijakov
• V načinu dela Power se, odvisno od
obremenitve, samodejno prilagodi število
udarcev in se zmanjša na 1,5-krat na
obrat.

Tehnični podatki

Mehak način dela:

3 udarci na obrat

Običajni način dela: 3 udarci na obrat
udarca na obrat
Močnejši način dela: 1,5
(samo pri velikih obremenitvah)

Samorezni vijaki:

3 udarci na obrat

• Prenovljen sistem pretoka zraka zagotavlja boljše hlajenje motorja.
• Odlično ravnotežje in ergonomija
• IP56 standard zaščite pred prahom in
vodo
• LED osvetlitev
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik

Zmogljivost:
stand. vijak
visoko zatezni vijak
ind. vijak
samorezni vijak
Vpenjanje orodja:
Največji navor:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Power način dela
Normal način dela
Soft način dela
Privijanje samoreznega vijaka
Št. udarcev:
Power način dela
Normal način dela
Soft način dela
Privijanje samoreznega vijaka
Skupna dolžina:
Teža*4
Obseg dobave*5:

5–18 mm
5–14 mm
4–10 mm
3,5–6 mm
6,35mm (1/4") šestrobno
207 Nm
18 V
0–2.900 /min
0–2.900 /min
0–900 /min
0–2.900 /min
0–4.000/min
0–4.000/min
0–1.900/min
0–2.100/min
127 mm
1,3 kg z baterijo BSL1830C
1,6 kg z baterijami BSL1830/
BSL1850/BSL1860
2 bateriji (BSL1830, BSL1830C,
BSL1850 ali BSL1860), polnilnik (UC18YFSL ali UC18YSL3),
kovček

*1. Delovni pogoji: lesni vijak Ø 5,3 x 120 mm v trd les brez predhodno izvrtanih
lukenj. .
*2. V primerjavi z modelom WH18DDL.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.

Funkcija trojno kladivo
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Akumulatorska orodja
Udarni vijačniki

WR14DBDL2 14,4 V/18 V
WR18DBDL2 Akumulatorski udarni
vijačnik

01

• Največji navor

285 Nm (WH14DBDL2)
305 Nm (WH18DBDL2)
• Kompaktno ohišje

145 mm
• Število vijačenj na eno polnjenje

250 vijakov*1 (WH14DBDL2)
380 vijakov*1 (WH18DBDL2)
• S štirimi načini delovanja je zelo primernen za široko paleto uporabe.
Šibko

Srednje

Tehnični podatki
Delo z manjšo obremenitvijo
Manjše kovinske konstrukcije,
postavljanje odrov, ipd.
Močno
Šibko

Posamezni udarci

Srednje

Velika obremenitev
Montaža kovinskih
Delo z manjšo obremenitvijo konstrukcij, ipd.

Natančna dela
Privijanje vijakov
manjšega premera ipd.

Manjše kovinske konstrukcije,
postavljanje odrov, ipd.• Enostavna
Močno

menjava nasadnega ključa
• Elektronsko upravljano stikalo
• Prenovljen
sistem pretoka zraka zago
Posamezni
udarci
tavlja boljše hlajenje.

Velika obremenitev

Natančna dela

Montaža kovinskih
konstrukcij, ipd.

Privijanje vijakov
manjšega premera ipd.

Najv. zmogljivost:
Industrijski vijak
visoko zatezni vijak
Vpenjanje orodja:
Največji navor
Napetost
Obrati brez obremenitve:
Low način dela:
Medium način dela:
Power način dela:
Single način dela:
Št. udarcev pri polni obrem.
Skupna dolžina:
Teža*2
Obseg dobave*3:

M10 – M20
M10 – M16
12,7 mm - ( 1/2”) kvadratno
305 Nm
18 V
0–2.700/min
0–2.000/min
0–1.000/min
0–2.700/min
0–3.600/min
145 mm
1,8 kg z baterijami BSL1860,
BSL1850, BSL1830
1,5 kg z baterijo BSL1830C
2 bateriji (BSL1830 ali
BSL1830C ali BSL1850 ali
BSL1860), polnilnik (UC18YFSL
ali UC18YSL3), kovček

*1. BSL1850 - 5,0 Ah baterija, pri privijanju matice vijaka M20 z navorom 350
Nm.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*3. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

• Izvrstno ravnotežje orodja
• IP56 standard zaščite pred prahom in
vodo
• LED osvetlitev
• 2 x MULTIVOLT bateriji in polnilnik
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Akumulatorska orodja
Udarni vijačniki

01

Tehnični podatki

WR18DSDL 18 V Akumulatorski
udarni vijačnik

• Za 1/2” kvadratno vpenjalo
• Navor privijanja: 255 Nm
• Velika zmogljivost baterije 4,0 Ah* Li-ion
zagotavlja znatno daljšo avtonomijo od 3,0
Ah* Li-ion baterije.
• Drsna Li-ion baterija BSL1840 (4,0
Ah*) ali BSL1830 (3,0 Ah*), in polnilnik
UC18YRSL [čas polnjenja: približno 60
min. (BSL1840) / 45min (BSL1830)]*1
* Na fotografiji z baterijo BSL1840

Zmogljivost: standardni vijak
visoko zatezni vijak
Vpenjanje orodja:
Navor:
največji
varčevalni način
Napetost baterije:
Št. obratov brez obremenitve:
največji
varčevalni način
Št. udarcev pri polni obrem.
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

10–18 mm
8–14 mm
12,7mm - kvadratno vpenjalo
255 Nm
140 Nm
18 V
0–2.600/min
0–2.000/min
0–3.200/min
173 mm
1,7 kg
2 bateriji (BSL1840 ali
BSL1830), polnilnik (UC18YRSL), ščitnik baterije, kovček

*1.	Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

Tehnični podatki

WR18DSHL 18 V Akumulatorski
udarni vijačnik

• Za 1/2” kvadratno vpenjalo
• Velika zmogljivost baterije 4,0 Ah* Li-ion
zagotavlja znatno daljšo avtonomijo od
3,0 Ah* Li-ion baterije.
• Drsna Li-ion baterija BSL1840
(4,0 Ah*) ali BSL1830 (3,0 Ah*), in polnilnik UC18YRSL [čas polnjenja: približno
60 min. (BSL1840) / 45 min (BSL1830)]*1
• Indikator napolnjenosti baterije

Zmogljivost: standardni vijak
visoko zatezni vijak
Vpenjanje orodja:
Navor:
Napetost baterije:
Št. obratov brez obremenitve
Število udarcev pri polni
obremenitvi
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

12–22 mm
12–16 mm
12,7mm - kvadratno vpenjalo
480 Nm
18 V
1.500/min
2.000/min
264 mm
3,4 kg
2 bateriji (BSL1840 ali
BSL1830), polnilnik (UC18YRSL), ščitnik baterije, kovček

*1. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

* Na fotografiji z baterijo BSL1840

G18DSL

Tehnični podatki:

18 V akumulatorski
kotni brusilnik
• V primerjavi z drugimi HiKOKI 18 V kotnimi
brusilniki je kompakten in lahek (1,8 kg).
• Velika zmogljivost baterije 4,0 Ah* Li-ion
zagotavlja znatno daljšo avtonomijo od 3,0
Ah* Li-ion baterije.
• Drsna Li-ion baterija BSL1840 (4,0 Ah*) ali
BSL1830 (3,0 Ah*), in polnilnik UC18YRSL
[čas polnjenja: približno 60 min. (BSL1840)
/ 45 min (BSL1830)]*1 (BSL1830)]*1
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Premer plošče:
Premer luknje:
Navoj vretena:
Napetost:
Št. obratov brez obremenitve:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

115 mm
22,23 mm
M14 x 2
18 V
9.100/min
296 mm
1,8 kg
baterija (BSL1840 ali
BSL1830),
polnilnik (UC18YRSL),
brusna plošča, ključ, kovček

*1.	Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.
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Akumulatorska orodja
Kotni brusilniki

G 18DBBVL 18 V

Akumulatorski kotni
brusilniki

*1

01

• Elektronska zavora za večjo varnost
• Električna zavora ustavi vrtenje rezalne plošče
manj kot 3 sekunde po sprostitvi stikala.
• Opomba: za plošče uporabljajte izključno
HiKOKI podložko.
• Najdaljši čas delovanja na polnjenje v
svojem razredu*2:

pribl.12,8 m reza v betonu*3*5
pribl. 206 rezova v železu*4*5
• Najmanši obseg ročaja v svojem
razredu*2
G 18DBBVL s BSL1850

Majhen obseg ročaja

152
mm

Skupna dolžina

326
mm

• Globina pri rezanju betona: 30 mm
(∅ 125 mm plošča)
• Prilagajanje števila obratov pri različni
uporabi (G18DBVL)
• AUTO način delovanja pri majhnih
obremenitvah zmanjša hrup in vibracije

Tehnični podatki – G 18DBBVL*6
Premer plošče:
Premer luknje:
Navoj:
Napetost:
Obrati brez obrem.:
Standardni način dela:
AUTO način dela:
Skupna dolžina:
Teža*7
Obseg dobave:

125 mm
22,23 mm
M14x2
18 V
4.700–9.000/min
5.000/min
326 mm
2,7 kg
2 bateriji (BSL1850 ali
BSL1860), polnilnik (UC18YML2 ali UC18YFSL), stranski
ročaj, ščitnik, ključ, kovček

*1. Nastavljivo število obratov samo pri modelu G18DBBVL.
*2. Od aprila 2017, med 18 V kotnimi brusilniki, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci profesionalnih orodij (raziskava HiKOKI Koki)
*3. Pri uporabi baterije BSL1860 6,0 Ah s ploščo Ø 125 mm in rezanju betona
debeline 10 mm s 3,0 kg tlaka
*4 Pri uporabi baterije BSL1860 6,0 Ah s ploščo Ø 125 mm in rezanju betona
debeline 10 mm s 2,0 kg tlaka.
*5 Število vrtanj je samo referenčna številka, odvisno je od trdote materiala in
delovnih pogojev.
*6. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
*7. Teža po postopku EPTA 01/2003.

• Zaščita pred prahom in vodo, kar znatno
podaljša trajnost stroja.

Filter
(Foto)

• Mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom in preobremenitvijo.
• Stransko drsno stikalo: G18DBVL, G14DBL,
G18DBL
• Daljše stikalo: G18DBAL
• 2 bateriji in polnilnik

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020

SLO_Katalog 2019-2020_HR_036_063jav.indd 49

49
6.12.2018 21:38:49

Akumulatorska orodja
Večnamensko orodje

01

CV18DBL

14,4 V/18 V
Akumulatorska
večnamenska orodja
z motorjem brez krtačk

NOVO

Tehnični podatki
Napetost baterije:
Frekvenca oscilacij:
Standardni način
(izbira 1–5)
AUTO način
(izbira A)
Kot oscilacij:
Skupna dolžina:
Teža*3
Obseg dobave*4:

• HiKOKI originalna

enostavna
zamenjava pribora

• Zmanjšane vibracije in hrup pri delu
brez obremenitve s

funkcijo načina AUTO

CV18DBL z baterijo BSL1850

• Na voljo je 37 vrst opreme
• Podaljšano delovanje baterije z enim
polnjenjem (funkcija Auto načina)*1
• Delovanje približno 44 minut pri CV18DBL
z BSL1850
• Majhna skupna dolžina; 307 mm z
BSL1850
• Majhen obseg ročaja
• Vgrajena LED osvetlitev
• CV18DBL vključuje 2 x 18 V 2,5 Ah*/3,0
Ah*/5,0 Ah* baterije in polnilnik.*2

6.000–20.000/min
15.000–20.000/min
3,2°
307 mm
2,0 kg z BSL1850
2 bateriji (BSL1825, BSL1830
ali BSL1850), polnilnik (UC18YFSL),
podložka (MU93D), brusni papirji,
žage, ščitnik baterije, škatla za
pribor, kovček

*1. Vrednosti so referenčne. Lahko odstopajo, odvisno od stanja baterije in
pogojev dela.
*2. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*4. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

CV350V

Široka univerzalna ponudba!

18 V

CV18DBL
CV14DBL

Na voljo je 37 različnih vrst pribora
za različne namene,
vključno z raznimi vrstami
rezanja in brušenja.

Ravni rez pri okenskem okvirju

Rezanje mavčnih plošč

Rezanje bakrenih cevi

Rezanje keramičnih ploščic

Grobo brušenje lesa

Brušenje lesa

Rezanje stiroporja in poliestra

Raven rez žebljev in vijakov *5

Čiščenje fug keramike

Odstranjevanje oblog

Odstranjevanje silikona

Odstranjevanje silikona

Rezanje mehke plastike

Rezanje kotov

Rezanje preprog in oblog

*5

Fotó: csiszoló lemez (MU93D) + csiszolópapír

*5. Ta pribor morda ne bo mogel rezati določenih materialov, kot so tanke bakrene cevi in kovanih žebljev.
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Akumulatorska orodja

Rezanje pločevine/armirnega železa
CE18DSL

18V Akumulatorske
škarje za pločevino

Tehnični podatki
• Najmanjši premer reza:

25 mm
• Neprekinjeni rez na eno polnjenje:

80 m*1
• Hitrost rezanja:
CE18DSL z BSL1850

CN18DSL

do 5,0 m/min*1

• Skladne s 14,4 in 18 V baterijami
• Nož z 8 rezili – izjemno dolga življenjska
doba
• V paketu so baterije in polnilnik

• Najmanjši premer reza:

40 mm

• Neprekinjeni rez na eno polnjenje:

20 m*1
• Hitrost rezanja:

CF18DSL

18 V akumulatorski
rezalnik armirnega
železa

• Največje število rezov na eno polnjenje
z baterijo 5,0 Ah v razredu
Največji premer reza: 4–16 mm
Hitrost rezanja 4 s/rez
Kompakten, obračanje glave za 345°
Mehanizem za primer zagozdenja s
sprostitvijo tlaka hidravličnega olja zaradi
umika bata.
• V paketu so baterije in polnilnik

18 V
1,6 mm
1,2 mm
2,3 mm
40 mm
2500/min
295 mm z baterijo BSL1850
2,1 kg z baterijo BSL1850
baterije (BSL1830 ali
BSL1850), polnilnik (UC18YFSL
ali UC18YML2*3), set nožev,
regulator debeline reza, imbus
ključ, kovček

*1.	 Pri uporabi baterije BSL1850 (5,0 Ah), rezanje materijala debeline 1,6 mm.
Vrednost je samo referenčna, odvisno je od kakovosti dela in delovnih
pogojev
*2. Tehnični podatki in potrošni materiali se lahko razlikujejo, odvisno od države
dostave.
*3. Polnilnik se lahko uporablja tudi na polnilniku v avtomobilu.

Napetost:
Največji premer reza:
Hitrost rezanja:
Obračanje glave:
Dimenzije:
Teža*3
Obseg dobave*4:

18 V
16 mm
4s
345 °
370 x 90 x 306 mm
6,6 kg z baterijo BSL1850
2 bateriji (BSL1850), polnilnik
(UC18YFSL), stranski ročaj, 2
kom imbus ključa, kovček

*1.	 Raziskava 18-voltnih rezalnikov armiranega železa, ki jih proizvajajo vodilni
proizvajalci električnih orodij (raziskavo izvedel HiKOKI Holdings).
*2.	 Material: armirno železo premera 16 mm. Vrednost je samo referenčna,
odvisno je od kakovosti dela in delovnih pogojev.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*4. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Tehnični podatki
• Največje število rezov na eno polnjenje
z baterijo 5,0 Ah v razredu

pribl. 116 rezov*2
•
•
•
•

Največji premer reza: 4-20 mm
Hitrost rezanja 6,5 s/rez
Kompakten, obračanje glave za 360°
Mehanizem za primer zagozdenja s
sprostitvijo tlaka hidravličnega olja zaradi
umika bata.
• V paketu so baterije in polnilnik
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Napetost:
Največja debelina materiala:
kovina
nerjavno
jeklo
aluminij
Najmanjši premer reza:
Obrati brez obremenitve:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave*2:

Tehnični podatki

•
•
•
•

18 V akumulatorski
rezalnik armirnega
železa

1,6 mm
1,2 mm
2,3 mm
25 mm
5.300/min
295 mm z baterijo BSL1850
2,2 kg z baterijo BSL1850
baterije (BSL1815, BSL1830 ali
BSL1850), polnilnik (UC18YFSL
ali UC18YML2*3), set nožev,
regulator debeline reza, imbus
ključ, kovček

*1.	 Pri uporabi baterije BSL1850 (5,0 Ah), rezanje materijala debeline 1,6 mm.
Vrednost je samo referenčna, odvisno je od kakovosti dela in delovnih pogojev.
*2. Tehnični podatki in potrošni materiali se lahko razlikujejo, odvisno od države
dostave.
*3. Polnilnik se lahko uporablja tudi na polnilniku v avtomobilu.

do 1,8 m/min*1

• Skladne s 14,4 in 18 V baterijami
• Rezalna glava se lahko obrne za 90° v
3 položaje – prikladno za rezanje
trapezoidnih plošč
• V paketu so baterije in polnilnik

pribl. 183 rezov*2

CF18DSAL

01

18 V

Tehnični podatki

18V Akumulatorske
škarje za pločevino

CN18DSL z BSL1850

Napetost:
Največja debelina materiala:
kovina
nerjavno jeklo
aluminij
Najmanjši premer reza:
Obrati brez obrem.:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave*2:

Napetost:
Največji premer reza:
Hitrost rezanja:
Obračanje glave:
Dimenzije:
Teža*3
Obseg dobave*4:

18 V
20 mm
6,5 s
360 °
413 x 103 x 316 mm
9,4 kg z baterijo BSL1850
2 bateriji (BSL1850), polnilnik
(UC18YFSL), stranski ročaj, 2
kom imbus ključa, kovček

*1.	 Raziskava 18-voltnih rezalnikov armiranega železa, ki jih proizvajajo vodilni
proizvajalci električnih orodij (raziskavo izvedel HiKOKI Koki).
*2.	 Material: armirno železo premera 19 mm. Vrednost je samo referenčna,
odvisno je od kakovosti dela in delovnih pogojev.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*4. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Akumulatorska orodja

Tračna žaga

CB 18DBL

01

NOVO

18 V Akumulatorska
tračna žaga z
brezkrtačnim motorjem

• Najv. globina žaganja:

Ø 83 mm
z 900 mm trakom žage in
Ø 108 mm kolesi žage
• Najlažja v razredu*1: 3,6 kg
• Dobro uravnotežena za odlično okretnost
• Najvišja hitrost rezanja v razredu*1 10 s/
rez je dosežena z najvišjo hitrostjo trku
žage v svojem razredu*1: 195 m/min +
stalna hitrost, ne glede na obremenitev.
• Najboljša avtonomija baterije v razredu*1:
z motorjem brez krtačk in baterijo velike
zmogljivosti 5,0 Ah v AUTO načinu je
doseženo približno 48 rezov
• Funkcija načina AUTO pri delu brez obremenitve zmanjša hrup in vibracije
• Najdaljše trajanje traku žage v razredu*1:
130 rezov/trak žage*2
• Nastavljanje hitrosti traku
• Skladna z 18 V in 14,4 V Li-ion baterijami
• Vgrajena LED osvetlitev
• Hitra in enostavna zamenjava traku žage
• Nastavljiva vodila
• Vključuje 2 x 18 V 5,0 Ah* baterije in polnilnik.3
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Tehnični podatki
Največji premer reza:
okrogla cev
kvadratna cev
Hitrost traku žage:
Standardni način (1–5)
Način Auto (brez obrem.)
Način Auto (z obrem.)
Dimenzije trku žage (d x š x g)
Dimenzije (d x š x v)
Teža*4
Obseg dobave:

83mm
80 x 80mm
1,3–3,2m/s (80–195 m/min)
2,0 m/s (120 m/s)
3.2m/s (195m/s)
900 x 12.5 x 0.5mm
413 x 173 x 266mm
3.6kg z BSL1850
2 bateriji (BSL1850), polnilnik
(UC18YFSL), stranski ročaj,
trak žage (18 TPI), ključ, ščitnik
baterije, kovček

*1.	 Od marca 2015. Med akumulatorskimi tračnimi žagami (z rezalno zmogljivostjo do ∅100 mm), ki jih proizvajajo vodilni svetovni proizvajalci el. orodje
(raziskava HiKOKI Holdings).
*2. Material: jeklena cev (Ø 48,5 x 3,5), hitrost traku žage: najvišja
*3. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63
*4.	 Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Akumulatorska orodja
Krožne žage
C18DBL
NOVO

18 V Akumulatorska
krožna žaga
z brezkrtačnim motorjem

01

• Delovanje z enim polnjenjem

do 60% daljše*1

• Hitrost žaganja

približno 5,8 m/min*2
• Približno 30% večja*3 maks. izhodna moč 550
W
• Majhna teža 2,5 kg, kompaktna: 168 mm
skupne širine zagotavlja dobro uravnoteženost
• Zasnova ploskega ohišja motorja povečuje
stabilnost pri menjavi lista

Tehnični podatki
Soft Material

• Tihi način dela zmanjšuje hrup in povečuje
učinkovitost motorja.
• Prvi v industriji: zaščita pred preobremenitvijo*4
• Mehak zagon
• Največja globina žaganja: 47 mm
• Sistem nastavitev globine žaganja
• Funkcija odpihovanja žaganja
• Elektronsko stikalo
• LED osvetlitev velike jakosti
• Odpihovanje žaganja ob premiku nazaj
• Indikator napolnjenosti baterije
• Vključuje 2 x 18 V 5,0 Ah* bateriji in polnilnik*5

C18DBAL
NOVO

18 V Akumulatorska
krožna žaga
z brezkrtačnim motorjem

Žagin list
Najv. globina žaganja:
Napetost:
Št. obratov brez obremenitve:
Običajni način
Tihi način
Skupna dolžina:
Teža*6
Obseg dobave:

125 mm
90°: 47 mm
45°: 30 mm
18 V
5.000/min
3,.000/min
280 mm
2,5 kg
2 bateriji (BSL1850), polnilnik
(UC18YFSL), žagin list, ključ,
ščitnik baterije, kovček

*1.	 Primerjava uporabe BSL1850 (5,0 Ah) in BSL1830 (3,0 Ah).
*2.	 Material: SPF (2 x 10), 38 mm debeline x 235 mm širine
*3.	 V primerjavi z modelom C18DSL z BSL1830 (3,0 Ah).
*4.	 Od decembra 2014. Med akumulatorskimi krožnimi žagami, ki jih proizvajajo
vodilni svetovni proizvajalci električnega orodje (raziskava HiKOKI Holdings).
*5. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*6. Teža po postopku EPTA 01/2003.

• Večja globina žaganja

66 mm

• Delovanje z enim polnjenjem

do 60% daljše*1*2

• Hitrost žaganja / min

do 90% višja*1*2

Mehka obloga

• Najkompaktnejša in najlažja v razredu*3
• Uravnotežena porazdelitev teže zadržuje
ohišje orodja vodoravno.
• Zasnova ploskega ohišja motorja povečuje
stabilnost pri menjavi lista
• Brezkrtačni motor omogoča tihi način
delovanja
• Zaščita pred preobremenitvijo
• Mehak zagon
• Za večjo hitrost reza - list prevlečen s
fluorom
• Sistem nastavitev globine žaganja
• Precizna nastavitev –5° rezanje pod
kotom
• Sistem nastavitev vzporednosti
• Funkcija odpihovanja žaganja
• LED osvetlitev velike jakosti
• Odpihovanje žaganja ob premiku nazaj
• Indikator napolnjenosti baterije
• Vključuje 2 x 18 V 5,0 Ah* bateriji in polnilnik*4
Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Tehnični podatki
Žagin list:
Najv. globina žaganja:
Napetost:
Št. obratov brez obremenitve:
Običajni način
Tihi način
Skupna dolžina:
Teža*5
Obseg dobave:

165 mm
90°: 66 mm
45°: 45 mm
18 V
4.100/min
2.500/min
294 mm z BSL1850
3,2 kg z BSL1850
2 bateriji (BSL1850), polnilnik
(UC18YFSL), žagin list, ključ,
ščitnik baterije, kovček

*1.	 V primerjavi z modelom C18DSL z BSL1850 (5,0 Ah).
*2. Pogoji testiranja: les ameriškega bora (50 mm debeline, 300 mm širine), 2
kg potisne sile
*3.	 Od marca 2015. Med 165 mm akumulatorskimi krožnimi žagami, ki jih
proizvajajo vodilni svetovni proizvajalci električnega orodje (raziskava HiKOKI
Holdings).
*4.	O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63.
*5. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Akumulatorska orodja

Krožne žage / Vbodne žage / Univerzalne žage
C18DSL

01

Tehnični podatki

18 V Akumulatorska
krožna žaga
• Drsna Li-ion baterija BSL1840 (4,0 Ah*) ali
BSL1830 (3,0 Ah*), polnilnik UC18YRSL
[čas polnjenja: približno 60 min (BSL1840)
/ 45 min (BSL1830)]*1

Žagin list:
Najv. globina žaganja:
Napetost:
Št. obratov brez obremenitve:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

165 mm
90˚: 57 mm
45˚: 40 mm
18 V
3.400/min
365 mm
3,2 kg
bateriji (BSL1840 ali BSL1830),
polnilnik (UC18YRSL), žagin list,
ključ, vodilo, kovček

*1. K ombinacije baterij in polnilnikov se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

CJ18DSL

Tehnični podatki

18 V Akumulatorska
vbodna žaga
• Drsna Li-ion baterija BSL1840
(4,0 Ah*) ali BSL1830 (3,0 Ah*), in polnilnik UC18YRSL [čas polnjenja: približno
60 min. (BSL1840) / 45 min (BSL1830)]*1

Zmogljivost žaganja: les
kovina:
Najmanjši radij žaganja
Nagib plošče
Napetost:
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

135 mm
10 mm
25 mm
45˚ desno/levo
18 V
26 mm
0–2.400/min
277 mm
2,4 kg
baterija (BSL1840 ali
BSL1830), polnilnik (UC18YRSL), rezilo, ščitnik, kovček

*1. Dobavljene baterije in polnilniki se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

CR18DBL

18 V Akumulatorska
univerzalna žaga
• Najvišja hitrost žaganja v svojem razredu*1:

do 1,6x višja*2*3

hitrost žaganja
• Učinkovit brezkrtačni motor omogoča
večjo hitrost žaganja
• V način dela AUTO sta uporaba baterije
in hrup zaradi krajšega nihaja rezila žage
zmanjšana.
• Zamenjava rezila žage brez uporabe
orodja
Izmjena rezila žage

Tehnični podatki

• Nastavitev plošče brez uporabe orodja

Največji premer cevi
Največja globina žaganja lesa
Največja debelina žaganja kovin
Napetost
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave*5:

Nastavitev osnove

• LED osvetlitev
• Enostavna za rokovanje in delo
• Velika kljuka omogoča, da se orodje obesi
na cev premera do ∅ 48 mm
• Novo, ukrivljeno rezilo žage št. 141 (S)
omogoča 10–20% višjo hitrost žaganja*4
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130 mm
120 mm
19 mm
18 V
32 mm
0–2.500/min
435 mm
3,4 kg z baterijo BSL1860 ali
BSL1850
2 bateriji (BSL1850 ali
BSL1860), polnilnik (UC18YML2 ali UC18YFSL), rezilo,
kovček

*1.	 Od aprila 2017 med 18 V univerzalnimi žagami, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci električnih orodij. (Preizkus izvedel Koki Holdings)
*2.	 V primerjavi s predhodnim modelom CR18DSL pri žaganju jeklene cevi.
*3.	 Odvisno od stanja baterije in pogojev dela.
*4. V primerjavi z rezilom žage št. 341 (pri žaganju jekla).
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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Akumulatorska orodja

CR 18DSL

18V Akumulatorska
univerzalna žaga

Tehnični podatki
• Velika zmogljivost baterije 4,0 Ah* Li-ion
zagotavlja znatno daljšo avtonomijo od
3,0 Ah* Li-ion baterije.
• Drsna Li-ion baterija BSL1840 (4,0 Ah*)
ali BSL1830 (3,0 Ah*), polnilnik UC18YRSL
[čas polnjenja: približno 60 min (BSL1840)
/ 45 min (BSL1830)]*1

Zmogljivost žaganja:
cev
kovina
les
Napetost
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obremenitve:
Skupna dolžina:
Teža:
Obseg dobave:

90 mm
10 mm
90 mm
18 V
28 mm
0–2,100/min
434 mm
3,4 kg
baterija (BSL1840 ali
BSL1830), polnilnik (UC18YRSL), rezilo, ključ, kovček

01

*1. K ombinacije baterij in polnilnikov se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

P 18DSL

Tehnični podatki za P 18DSL

18 V
Akumulatorski oblič
• Število obratov

16.000/min

• Največja globina oblanja

2 mm

• Delovanje z enim polnjenjem*1:

do 95 m

Širina oblanja
Debelina oblanca
Napetost baterije
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

82 mm
2 mm
18 V
16.000/min
326 mm z BSL1830
3,2 kg z BSL1830
2 bateriji (BSL1830 ali
BSL1850), polnilnik (UC18YFSL), 2 rezili, vodilo, ključ,
ščitnik baterije, kovček

*1. K ombinacije baterij in polnilnikov se lahko razlikujejo, odvisno od države dostave.

za P18DSL s BSL1850
• Širina oblanja 82 mm (3-1/4")
• Globina utora 9 mm (11/32")
• Vgrajen nosilec, ki preprečuje poškodbo
delovne površine z rezilom obliča.

• Indikator napolnjenosti baterije
• P18DSL vključuje 2 x 18 V 3,0 Ah*/5,0
Ah* Li-ion bateriji (BSL1830/BSL1850) in
polnilnik
• Izbirno: vmesnik za zbiranje oblancev
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Akumulatorska orodja

01

R 18DSL

AW 18DBL
NOVO

18 V Akumulatorski
sesalec

18 V Akumulatorski
visokotlačni čistilec z
brezkrtačnim motorjem

• Za drsne 18 V baterije
• Prozorna posoda za prah volumna 670 ml
omogoča preprost pregled nad količino
zbranega prahu.
• Neprekineno delovanje približno 29 min z
baterijo 18 V 3,0 Ah
• Izbirna oprema: 3,0 Ah* drsna Li-ion
baterija BSL1830 in 45-minutni polnilnik
UC18YRSL

Tehnični podatki
Napetost baterije
Volumen posode
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

18 V
670 ml
430 mm
1,5 kg
šobe

• Delovanje z enim polnjenjem

35 min*1z BSL1850 (5,0 Ah*)
1
približno 40 min* z BSL1860 (6,0 Ah*)
približno

• Najvišji tlak

2.0 MPa

(nastavljiv med 0,5–2,0 MPa)
• Ločljiv rezervoar, prostornine: 8 l
• Nizka raven hrupa*2: približno 73 dB
• Prihranek vode: porabi približno 94% manj
vode kot pri uporabi vrtne cevi*1
• Za boljšo mobilnost se lahko šoba odloži v
bočnem predalu.
• Dobava vode iz različnih virov: rezervoar
je vključen v dobavo, voda iz pipe, vodni
rezervoarji
• Vključuje 18 V 5,0 Ah*/6,0 Ah* baterijo in
hitri polnilnik.*3

Tehnični podatki
Baterija

Napetost
Izhodna moč*4

Tlak
Pretok vode
Dopustna temperatura
Dobava vode
Dimenzije (d x š x g)
Teža*5
Obseg dobave*6:

Izbirna oprema
Priključek
Oznaka

*1.	 Ko je največji tlak 2,0 Pa z izbrano nastavitvijo na ravni 5.
*2.	 V primerjavi z visokotlačnim čistilcem 230 V, AW100 (raven hrupa: približno
77 dB).
*3. O potrebnem času za polnjenje baterije si oglejte stran 63
*4.	 O previdnostnih ukrepih pri prevozu Li-ion baterij poglejte na stran 17.
*5.	 Teža po postopku EPTA 01/2003, brez baterije, pištole, cevi in šobe.
*6. Baterija v obsegu dobave lahko glede na področje dostave odstopa.

332080

priključek za pipo
Oznaka

332081

RB 18DL

18 V Akumulatorski
puhalnik
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18 V
90 Wh pri BSL1850 (5,0 Ah*)
108 Wh pri BSL1860 (6,0 Ah*)
0,5–2,0 MPa (5–20 bara)
0,5–1,2 l/min
40 °C ali manj
rezervoar vode/priklop na pipo/
vodni rezervoarji
302 x 254 x 473 mm
4,5 kg
baterija (BSL1850 ali
BSL1860), polnilnik (UC18YSL3), ščitnik baterije, pištola, cev
(3 m), šoba, igla za čiščenje

• Za kasetne baterije 18 V
• Pretok zraka 2,2 m3/min
• Neprekinjena uporaba: 19 minut z 3,0 Ah
baterijo
• Izbirna oprema: 3,0 Ah* kasetna Li-ion
baterija EBM1830 in 45-minutni polnilnik
UC18YRL

Tehnični podatki
Tlak zraka
Pretok zraka
Napetost
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

3,9 kPa
2,2 m3 /min
18 V
15,000 min
496 mm
1.7 kg
šoba
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像

NT1850DBSL.eps

Akumulatorska orodja

NT1865DBSL.eps

NT1850DBSL.eps

NT1865DBAL.e

NT1865DBSL.eps

NT1865DBAL.e

Žebljalniki

NT1850DBSL

18Ga / 50 mm
18 V Akumulatorski
žebljalnik

NT1865DBSL

16Ga / 65 mm
18 V Akumulatorski
žebljalnik

Tehnični podatki – NT1850DBSL

①

• Še več žebljev na eno polnjenje baterije
HiKOKI
z učinkovitim
Primerjava
pri enem brezkrtačnim
polnjenju*1
① 18št.V žebljev
motorjem
NT1865DBSL
maks.

6,0Ah

2650 *1

Primerjava št. žebljev pri enem polnjenju

NT1865DBSL
5,0Ah
NT1865DBSL

maks.

6,0Ah

NT1865DBSL
3,0Ah
NT1865DBSL

maks.

1500

5,0Ah

pribl.

NT65GS
žebljalnik
s plinsko
kartušo

1500

maks.

2450
%
100
pribl.

maks.

NT65GS
NT1865DBSL maks. 1200 *
žebljalnik
3,0Ah
s plinsko
kartušo

2450
maks. 2650

*s plinsko kartušo *
maks.

1200

več

pribl.

25 %
več

120 %
več

pribl.

%

25 %

Število žebljev

②

Kon

i
lnik
blja
i žeiki
čnln
že
rbenlja
u
u
k
a
k
I
HiKOK Kon

Menjava pl. kartuš

NT1850DBSL.eps

NT1865DBSL.eps
100

①
Primerjava št. žebljev pri enem polnjenju*1
NT1865DBSL

maks.

6,0Ah

NT1865DBSL

maks.

5,0Ah

NT1865DBSL
3,0Ah

NT65GS
žebljalnik
s plinsko
kartušo

maks.
maks.

baterije *4
ljalniki
aku žeb
HiKOKI
Strošek polnjenja
NIŽJI OPERATIVNI STROŠKI
baterije *4

Število zabitih žebljev
maks. 4900
NIŽJIžebljev
OPERATIVNI STROŠKI

• Edinstven
sistem
stisnjenega
Število
zabitih žebljev
maks.pogonski
4900
žebljev
zraka, ki ima
številne
prednosti:
– velika hitrost dela, 3 žeblji na sekundo,
kratek čas do naslednjega zabijanja;
– nizek tlak, ali dovolj močan za neprekinjeno zabijanje žebljev;
– nizka raven hrupa in ni izparevanja iz
③celic plina;
– neprekinjeno delo tudi pri nizkih
temperaturah zraka ali veliki nadmorski
višini*5

pribl.

več

več

pribl.

Pogonski sistem
Dolžina žeblja
Hitrost zabijanja žeblja

Air spring sistem 100
pogona
žebljev (2 paket)

Kapaciteta zalogovnika*6

Neprekinjeno/posamezno
Napetost Air spring sistem18pogona
V
Dimenzije BSL1860/50
315 x 310 x 104 mm
BSL1830C
315 x 298 x 104 mm
Teža (z baterijo) *7
3,6 kg z baterijo BSL1860/ BSL1850
3,4 kg z baterijo BSL1830C
Obseg dobave*8
polnilnik (UC18YFSL, UC18YSL3 ali
UC18YML2), 2 bateriji (BSL1830C,
BSL1850 ali BSL1860), HITBOX,
zaščitna očala

⑥
NT1865DBAL.eps
*1.	 Število žebljev je odvisno od pogojev stikalo
dela, trdotiON/OFF
materiala, itd.
⑥
*2. Brez žebljev.

*3.	 Relativna vrednost so skupni stroški delovanja. Sponke, ki uporabljajo plin so
stikalo ON/OFF
indeksirane na 100.
*4. Stroški električne energije se lahko razlikujejo, odvisno od področja.
*5. Ta orodja se lahko uporabljajo pri temperaturi od 0–40 °C.
*6.	 Zaponka ni dodatna oprema
Kazalec
napolnjenosti
Način dela
se lahko
razlikuje, odvisnobaterije
od države dostave.
*7.	 Obseg dobave

Kazalec napolnjenosti baterije
Vrste žebljev

Način dela

NT1850DBSL

mm

A
C
L

več

Število žebljev

*s plinsko kartušo

C
L

NT1865DBSL
B

②
Primerjava operativnih stroškov*2
Skupni strošek*3
Menjava pl. kartuš

116

D

A

25 %

iki
aln
eblj
ni ž
enč
r
u
k
Kon

i
am
rtuš
i ka
im
k
lins
sp

ljalniki
aku žeb
HiKOKI
Strošek polnjenja
baterije

*4

100
NIŽJI OPERATIVNI STROŠKI

maks. 4900 žebljev

01

Air spring
25–65 mm
3 žeblji/s (posamični način dela)

L

16 – 50

A

1,9

B

1,0

C

1,1

D

1,25

L

25 – 65

A

2,8

B

1,4

NT1865DBSL

120 %

pribl.

100%

Air spring
16–50 mm
3 žeblji/s (posamični način dela)
100 žebljev (1 paket)
Neprekinjeno/posamezno
18 V
323 x 310 x 104 mm
323 x 298 x 104 mm
3,6 kg z baterijo BSL1860/ BSL1850
3,3 kg z baterijo BSL1830C
polnilnik (UC18YFSL, UC18YSL3 ali
UC18YML2), 2 bateriji (BSL1830C,
BSL1850 ali BSL1860), HITBOX,
zaščitna očala

Tehnični podatki – NT1865DBSL

B

2450

1500

1200 *

2650

lin
sp

Strošek polnjenja

116

Obseg dobave*8

120 %

Primerjava operativnih stroškov*2
i
am
rtuš
i ka
Skupni strošek*3
kim
s
n
pli
Primerjava operativnih stroškovlj*2alniki s
i
am
Menjava pl. kartuš
eb
rtuš
ni ž
*3
č
i ka
n
Skupni strošek
e
skim
kur

100
116

Napetost
Dimenzije BSL1860/50
BSL1830C
Teža (z baterijo) *7

100 žebljev
več
Število
več
pribl.

• Na daljši rok uporabe nižji stroški
②
delovanja

NT1850DBSL

③

pribl.

več

*s plinsko kartušo

③

Pogonski sistem
Dolžina žeblja
Hitrost zabijanja žeblja
Kapaciteta zalogovnika*6

D

mm

C

1,3

D

1,65

Air spring sistem pogona

• Manj vzdrževanja, saj ni potrebe po čiščenju izgorevalne komore kot pri uporabi
plinskih celic
• vgrajena nadzorna plošča je opremljena z
gumbi za izbiro med neprekinjenim in
posameznim načinom dela in z indikator⑥ napolnjenosti baterije
jem
stikalo ON/OFF

Število zabitih žebljev

Kazalec napolnjenosti baterije

Način dela

• Nastavitev globine brez uporabe orodja
• Funkcija dry-fire preprečuje delovanje
žebljalnika pri majhnem številu žebljev
v zalogovniku (samo pri NT1865DBAL in
NT1865DBSL)
• LED osvetlitev
• Vgrajena praktična kljuka
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Akumulatorska orodja

01

NR 1890DBCL 90 mm (3-1/2")

Tehnični podatki – NR 1890DBCL

18 V Žebljalnik

NR 1890DBRL 90 mm (3-1/2")
18 V Žebljalnik

NOVO

• Učinkovit motor brez krtačk in edinstven sistem zabijanja žebljev
s stiskanjem zraka *1
Število žebljev na eno polnjenje*1 NR1890DBCL & NR1890DBRL

6,0 Ah

do
do

5,0 Ah

do

3,0 Ah

780

700

Pogonski sistem
Dolžina žeblja
Število žeblje na sekundo
Kapaciteta zalogovnika
Način zabijanja
Napetost
Dimenzije (v x d x g)
Teža
Obseg dobave*5

400

Air spring
50–90 mm
1,5–2 kom/s
47 kom
Neprekinjeno/posamezno
(možna izbira)*4
18 V
342 x 309 x 127 mm
4,8 kg z baterijo BSL1860/ BSL1850
4,5 kg z baterijo BSL1830C
polnilnik (UC18YFSL ali UC18YSL3),
2 bateriji (BSL1830C, BSL1850 ali
BSL1860), kovček, zaščitna očala

Broj avala

• Nižji operativni stroški
• Ni potrebe po plinskih celicah ali kompresorju

Pogonski sistem
Dolžina žeblja
Število žeblje na sekundo
Kapaciteta zalogovnika
Način zabijanja

Primerjava skupnih stroškov*2
Skupni strošek

Operativni strošek zamenjave
plinske celice

HiKOKI LiIon
Žebljalnik

Operativni strošek
polnjenja baterije

125
100

Žebljalnik s
plinsko celico

NIŽJI OPERATIVNI STROŠKI

do

NR1890DBCL z BSL1860

10,300

žebljev

Tehnični podatki – NR 1890DBRL

Napetost
Dimenzije (v x d x g)
Teža
Obseg dobave*5

Število zabitih žebljev

• Edinstven sistem, ki za zabijanje uporablja
stisnjen zrak:
– brez dodatnega časa za polnjenje, hitro
zabijanje, do 2 žeblja v sekundi
– enake zmogljivosti, tudi pri nizkih temperaturah ali na veliki nadmorski višini*3
• Ni hrupa, ni plinov
• Vgrajena kontrolna plošča s stikali
omogoča izbiro med neprekinjenim ali
posameznim zabijanjem žeblja.
• Indikator napolnjenosti baterije se nahaja
na kontrolni plošči orodja, tako se zlahka
lahko preveri raven napolnjenosti baterije
• Nastavitev globine brez uporabe orodja
• Sistem Dry-fire preprečuje zabijanje žeblja
pri majhnem številu žebljev v zalogovniku
• Zahvaljujoč brezkrtačnem motorju in
odsotnosti plinske komore (katero je treba
čistiti), je veliko manj vzdrževanja
• Vgrajena LED osvetlitev
• Kavelj za enostavno odlaganje orodja

Air spring
50–90 mm
1,5–2 kom/s
37 kom
Neprekinjeno/posamezno
(možna izbira)*4
18 V
342 x 342 x 137 mm
4,9 kg z baterijo BSL1850
polnilnik (UC18YFSL), 2 bateriji
(BSL1850), kovček, zaščitna očala,
imbus ključ

*1. Število žebljev je odvisno od pogojev dela, trdoti materiala, itd.
*2. Relativna vrednost so skupni stroški delovanja. Žebljalniki, ki uporabljajo plin so
indeksirane na 100. Stroški električne energije se razlikujejo, odvisno od področja.
*3. Ta orodja se lahko uporabljajo pri temperaturi od 0–40 °C.
*4. Model NR1890DBRL, ki se prodaja v Novi Zelandiji, ima samo neprekinjen
način zabijanja.
*5. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Žeblji:
Za NR1890DBCL

mm (in.)
L

50(2) – 90(3-1/2)

d

2.9(.113) – 3.3(.131)

D

6.8(.266) – 7.7(.303)

Za NR1890DBRL

mm (in.)
L

50(2) – 90(3-1/2)

d

2.9(.113) – 3.3(.131)

D

7.0(.286) – 7.6(.300)

NR1890DBRL z BSL1850
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Akumulatorska orodja

UR 18DSDL 14,4 V/18 V

Akumulatorski radio

• Zvok visoke kakovosti: Dinamični stereo
sistem (7W x 2) & šest vnaprej nastavljenih
nastavitev zvoka
• Izvrsten sprejem radijskih signalov
• Zdržljiva konstrukcija, napravljena iz
elastomera in posebnih smol
• Vgrajen zaščitni predal za pametne telefone
• Bluetooth® brezžična tehnologija*1
• DAB/DAB+ sprejemnik
• IPX4 vodoodpornost*2
• Funkcija avdio predvajanja
• Prožna FM gumijasta in vgrajena AM antena
• Skladen z baterijami HiKOKI 14,4 V/18 V,
uporablja lahko tudi AA baterije ali pa se z
vmesnikom priključi na AC vir napajanja

Tehnični podatki
Razpon frekvenc:
DAB/DAB+
FM
AM
Antena:
DAB/FM
AM
Bluetooth®*1

Zvočniki (premer)
Vhodni priključek
Izhodni priključek
Maksimalna izhodna moč
Vir napajanja:
Drsna baterija
AC vir napajanja
Baterije
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

174.928 do 239.200 MHz (Band III)
87,5 do 108 MHz
522 do 1.629 KHz
gumijasta antena
kovinska antena (vgrajena)
Bluetooth Ver. 4.0
Bluetooth profil: A2DP (Napredni profil
za distribucijo zvoka) / AVRCP (Profil
za avdio video daljinski upravljalnik)
kakovost sprejema: Class2
90 mm (8 Ω) x 2
AUX-IN (∅ 3,5 mm)
USB (5 V 1 A)
AC: 5 W x 2, 14,4 V: 6W x 2, 18V: 7 W x 2

01

DC 14,4 V, 18 V
z AC vmesnikom
DC 3,0 V, dve AA bateriji
405 x 312 x 265 mm (z zloženo
anteno)
4,0 kg brez baterij
AC vmesnik, dve AA bateriji, priključek
za polnjenje telefona (za Apple
Lightning konektor) *Iroid je v radio
že vgrajen.

*1.	 Da bi lahko uporabljali brezžično tehnologijo Bluetooth®, morate najprej
napravo, ki ima vgrajeno funkcijo Bluetooth® brezžične tehnologije, povezati.
Opomba: radia ni mogoče povezati z več kot eno napravo. Bluetooth® logo
le last Bluetooth SIG, INC.
*2.	 Ta naprava je zasnovana za krajšo izpostavljenost dežju ali vodi, a se ne
jamči, da ob izpostavljenosti dežju in vodi ne bo prišlo do okvare.

UR 18DSAL 14,4 V/18 V

Akumulatorski radio

• Zvok visoke kakovosti: Dinamični stereo
zvočniki (7W x 2)
• Izvrsten sprejem radijskih signalov
• Zdržljiva konstrukcija, napravljena iz
elastomera in posebnih smol
• Vgrajen zaščitni predal za pametne telefone
• Funkcija avdio predvajanja
• Prožna FM gumijasta in vgrajena AM antena
• Skladen z baterijami HiKOKI 14,4 V/18 V,
uporablja lahko tudi AA baterije ali pa se z
vmesnikom priključi na AC vir napajanja

Tehnični podatki*2
Razpon frekvenc: FM
AM
Antena: FM
AM
Zvočniki (premer)
Vhodni priključek
Izhodni priključek
Maksimalna izhodna moč
Vir napajanja: Drsna baterija
AC vir napajanja
Baterije
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

87,5 do 108 MHz
522 do 1.629KHz (530 do 1.710 KHz
za ZDA in Kanado)
gumijasta antena
kovinska antena (vgrajena)
90 mm (8 Ω) X2
AUX IN (∅ 3,5 mm)
USB (5 V 1 A)
AC: 5 W x 2, 14,4 V: 6 W x 2, 18V: 7 W x 2
DC 14,4 V, 18 V
z AC vmesnikom
DC 3,0 V, dve AA bateriji
366 x 303 x 261mm (z zloženo
anteno)
3.4kg brez baterij
AC vmesnik, dve AA bateriji, priključek
za polnjenje telefona (za Apple
Lightning konektor) *Iroid je v radio
že vgrajen.

*1.	 Ta naprava je zasnovana za krajšo izpostavljenost dežju ali vodi, a se ne
jamči, da ob izpostavljenosti dežju in vodi ne bo prišlo do okvare.
*2.	 S sprejemnikom DAB/DAB+ je opremljen samo za Australijo in Bluetooth®
tehnologijom samo za ZDA in Kanado.

UF 18DSAL 14,4 V/18 V

Akumulatorski ventilator

UF 18DSL

14,4 V/18 V
Akumulatorski ventilator

• Prvi s funkcijo samodejnega gibanja levo/
desno
• Z enim polnjenjem v počasnem načinu
delovanja neprekinjeno deluje do 7,3 ure*2
• 190 m/min je največja hitrost v hitrem
načinu
• Nastavi se lahko na dve hitrosti vrtenja
• Zaradi lažjega prevoza se lahko preklopi
• Nastavljiv kot do 45°
• Lahko se napaja tudi preko AC vira napajanja*3
• Samodejni izklop nastavljiv na: 1, 2, ali
4 ure

Tehnični podatki

• Nastavi se lahko na dve hitrosti vrtenja
• Največja hitrost 160 m/min v načinu High
• Z enim polnjenjem BSL184 v počasnem
načinu delovanja neprekinjeno deluje do
7.5 ure*2
• Samodejni izklop nastavljiv na: 1, 2, ali
4 ure
• Zaradi lažjega prevoza se lahko preklopi
• Nastavljiv kot do 45°
• Za 14,4 V in 18 V drsne Li-ion baterije
• Baterije so na prodaj ločeno.
• AC vmesnik je v obseg dobave vključen

Tehnični podatki
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Napetost baterije*4
Hitrost
hitro
počasi
Dimenzije (v x d x g)*5

14,4 V/18 V
190 m/min
160 m/min
370 x 264 x 620mm

Teža*5
Obseg dobave

3,0 kg
AC vmesnik [VHOD: (100 V–240 V)
IZHOD: 12 V 1,5 A]

*1.	 Od marca 2014. Med 14,4 V iN 18 V akumulatorskimi ventilatorji, ki jih
proizvajajo vodilni svetovni proizvajalci električnega orodje (raziskava HiKOKI
Holdings).
*2.	Pri uporabi povsem napolnjene baterije BSL1850 (18 V, 5,0 Ah).
*3.	Pri hkratni uporabi AC vira napajanja in baterij, ima AC vir napajanja prednost.
*4. Baterije so na prodaj ločeno.
*5. Brez baterij.

Napetost baterije
Hitrost
Način High
Način Low
Dimenzije (d x š x v)

14,4 V/18 V
160 m/min
135 m/min
250 x 328 x 528mm

Teža (brez baterije)
Obseg dobave

2,0 kg
AC vmesnik
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Akumulatorska orodja

01

UJ1810DA

• Material, ki za večje udobje temelji na
lahkem in mehkem poliestru
• HITRI način delovanja nudi 30% več
toplote
• Sistem hitrega ogrevanja ima 5 področij
ogrevanja
• Nastavitev področij ogrevanja na tipkovnici
• Baterija se lahko shrani v zadnji žep ali s
pomočjo vmesnika obesi na trak
• Zaščita pred vstopom hladnega zraka na
rokavih
• Baterije, USB vmesniki [BCL-10UB ali
BSL18UA (SA)] in dodatni pribor za polnilnik

10,8 V/14,4 V/18 V
Akumulatorski jopič

NOVO

Tehnični podatki
Velikost
Priključek
Izhodna moč
Stikalo za vklop
Moč ogrevanja:
Ročno
Samodejno
Material:

Zunanji
Podloga
Notranji

M, L, XL, XXL, XXXL
12 V DC / 1,4 A
16,8 W
2 kosa (ločeno prednja in
zadnja stran)
Močno, srednje, šibko
Hitro ogrevanje (takoj po
vklopu)
95% poliester, 5% poliuretan
100% poliester
100% poliester

*1.	Ob vklopu ogrevanja se takoj preklopi v hitri način ogrevanja. Če ni preklopa
načina delovanja, traja hitro ogrevanje približno 3 minute.
*2.	Preizkusil Koki Holdings. Rezultati so odvisni od ravni napolnjenosti baterije
in okoljskih pogojev (npr. zunanji temperaturi zraka).

Grafikon velikosti za UJ1810DA in UJ18DSL

cm

UF1810DL

14,4 V/18 V
Akumulatorski jopič
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M

76 119 114

51

64

L

78 127 122

53

65

XL

81 135 130

55

66

XXL

84 142 137

57

67

XXXL 87 152 147
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• V jopič so vgrajeni ventilatorji za hlajenje.
• Dobro kroženje zraka zagotavljata dva
kompaktna in lahka ventilatorja.
• Na upravljalniku jopiča se lahko hitrost
pretoka zraka nastavi v 4 ravneh.
• Pri enem polnjenju baterije*1 približno 24
ur uporabe
• Ločljiva kapuca s protidrsnim materialom.
• Žepi na prsih in ramah
• USB nosilec vmesnika se lahko pritrdi na
trak.
• Kabelske spone za pritrditev kabla na
ventilator in krmilnik
• USB vmesnik: BCL-10UB ali BSL18UA (SA)

Tehnični podatki
Velikost
Kapuca
Material:

Zunaj
Znotraj
Obseg dobave:

S, M, L, XL, XXL, XXXL
ločljiva
poliester 100%
poliester 100%
krmilnik, 2 ventilatorja,
2 rokava, 2 zračni cevi

*1.Če se BSL1860 uporablja z USB vmesnikom BSL18UA (SA).
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Akumulatorska orodja
Delovne luči
UF 18DJL

14,4 V/18 V
akumulatorska
delovna luč

• Izbirni način uporabe:

01

Delovna luč ali svetilka

• Dolg čas osvetlitve z izbirno baterijo
SL1850
• Delovna luč v nižjem načinu delovanja:
približno 51 ur
• Luč: približno 43 ur
• Delovna luč ima 3 stopnje svetilnosti in se
lahko nastavlja na različne kote
• Zelo močna svetloba: največ 6.000 lx

Tehnični podatki

• Funkcija zaščite baterije preprečuje nenaden izklop luči.
• Sponka

Napetost baterije*1
Svetilka
Svetilnost/razdalja
LED luč
Delovna luč
Svetilnost/razdalja

14,4 V/18 V
6,000lx/1 m
1 x LED 3 W

LED luč
Dimenzije (d x š x v)*2

Močno 110 lx/1 m
Srednje 55 lx/1 m, šibko 27
lx/1 m
12 x LED 0,5 W
205 x 78 x 108 mm

Teža*2
Obseg dobave

0,3 kg brez baterije
sponka, pas

*1. Baterije so na prodaj ločeno.
*2. Brez baterije

UB 18DGL

UB 18DEL

14,4 V/18 V
Akumulatorska
delovna luč

• Široka in svetla osvetlitev z belo LED
• 2 načina svetilnosti: svetlejši in nižji
• Največja svetilnost 250 lx/1 m v svetlejšem (High) načinu
• Zagotavlja 11,5 ur neprekinjenega delovanja v nižjem načinu delovanja z baterijo
BSL1840
• Sponka omogoča, da se luč obesi na cevi
in podobno.
• Nastavitev kota v območju od 120°
navzgor/navzdol
• Za drsne 14,4 V in 18 V Li-ion baterije
• Baterije so na prodaj ločeno.

14,4 V/18 V
Akumulatorska svetilka

• LED luč z BSL1840 zagotavlja 24
neprekinjenega delovanja
• Za drsne 14,4 V in 18 V Li-ion
baterije
• Baterije so na prodaj ločeno.
• Indikator napolnjenosti baterije
• Prilagoditev kota glave
• Jermen za lažjo uporabo
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Tehnični podatki
Napetost baterije
Svetilnost/razdalja:
Močno
Šibko
LED luč
Dimenzije (d x š x v)
Teža

14,4 V/18 V
250 lx/1 m
140 lx/1 m
18 W (0,5 W × 36 db)
198 × 256 × 252 mm
0,74 kg brez baterije
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Akumulatorska orodja
Polnilniki

01

UC18YSL3

14,4 V/18 V polnilnik

• Najhitrejši v razredu*1, čas polnjenja:
pribl. 32 min za 5,0 Ah* baterijo
pribl. 38 min za 6,0 Ah* baterijo
• Prvi v razredu*1:
skladen z generatorji, polnjenje tudi
pri nizkih temperaturah (-10°)
• Vidni podatki o statusu polnjenja s
pomočjo LED lučk različnih barv
• USB Priključek (5 V, 2 A)
Napetost
Vrsta baterije
Hlajenje

UF 10SL2

10,8 V polnilnik

14,4 in 18 V
Drsne li-ion
Da

UC 18YGL2
7,2 V–18 V polnilnik

Hlajenje

UC18YKSL
14,4 V/18 V polnilnik

UC18YML2
14,4 V/18 V polnilnik
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UC 18YRL
7,2 V–18 V polnilnik

7,2 V–18 V
Kasetna
Li-ion
Super Ni-Metal Hidrid
Ni-Metal Hidrid
Ni-Cd
Ne

• Samo za baterije 7,2 V
• Li-ion baterija BCL715

Hlajenje

14,4 V/18 V polnilnik

7,2 V–18 V
Kasetna
Li-ion
Super Ni-Metal Hidrid
Ni-Metal Hidrid
Ni-Cd
Da

• Za baterije 14,4 V - 18 V
• Za drsne Li-ion baterije
• Hlajenje in funkcija hitrega polnjenja

Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina
Hlajenje

14,4 in 18 V
Drsne li-ion
Ne

7,2 V
Kasetna
Li-ion
Ne

• Za baterije 7,2 V - 18 V
• Za baterije Li-ion, Super Ni-Metal
Hidrid, Ni-Metal Hidrid in Ni-Cd
• Hlajenje in funkcija hitrega polnjenja
Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina

UC 18YFSL

7,2 V–18 V
Kasetna
Ni-Cd
Ne

14.4V/18V
Drsna
Li-ion
Da

• baterije 14,4 V–18 V
• Dve možnosti polnjenja: AC/DC,
primeren za uporabo s polnilnikom v
avtomobilu
• Hitro polnjenje
• Hlajenje
Napetost
Vrsta baterije
Hlajenje

62

7,2 V polnilnik

14,4 in 18 V
Drsne li-ion
Da

• Za baterije 7,2 V - 18 V
• Sprejema samo baterije Ni-Cd

Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina
Hlajenje

• Za baterije 14,4 V–18 V
• Za drsno Li-ion baterijo

Napetost
Vrsta baterije
Hlajenje

UC 7SL

3,6 V
Kasetna
Li-ion
Ne

• Za baterije 7,2 V–18 V
• Za baterije Li-ion, Super Ni-Metal
Hidrid, Ni-Metal Hidrid in Ni-Cd

Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina

7,2 V–18 V polnilnik

Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina
Hlajenje

skem polnilniku UC3SML

Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina
Hlajenje

UC 18YG

10,8 V
Kasetna
Li-ion
Ne

UC 3SFL 3.6V polnilnik• Samo za baterije 3,6 V
• Napaja se lahko tudi na avtomobilUC 3SML

UC3SML

• Vgrajeni sistem hlajenja med polnjenjem znatno zmanjšuje čas polnjenja
s hkratnim hlajenjem baterije in
polnilnika:
pribl. 25 min za 2,6 Ah baterijo
pribl. 60 min za 6 Ah baterijo
• Velik indikator statusa polnjenja z LED
lučkami v 4 barvah
• Polnjenje tudi pri nizkih temperaturah
(-10°)
Napetost
Vrsta baterije
Hlajenje

• Samo za baterije 10,8 V
• Za Li-ion baterije BCL1015/BCL1030/
BCL1030M

Napetost baterije
Baterija Vrsta
Skupina
Hlajenje

UC36YSL

14,4 V/18 V polnilnik

14,4 in 18 V
Drsne li-ion
Da
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Akumulatorska orodja
Baterije

Čas polnjenja

01

Za drsne Li-ion baterije
Baterije
Napetost

Fotografija

BSL1430C

14,4 V
BSL1450

BSL1460

BSL1830C

18 V
BSL1850

BSL1860
25.2V

36 V

BSL36A18

BSL36B18

Vrsta

Čas polnjenja
Zmogljivost*

Hladilne
odprtine

UC18YKSL

UC18YFSL*1

UC18YSL3*1

UC18YML2*1
(AC/DC)*2

UC36YSL*

1

BSL1415X

1,5 Ah

40 min

22 min

15 min

22/60 min

15 min

BSL1420

2,0 Ah

60 min

30 min

20 min

30/80 min

20 min

BSL1425

2,5 Ah

75 min

35 min

25 min

35/100 min

25 min

BSL1430C

3,0 Ah

90 min

45 min

30 min

45/120 min

30 min

BSL1430

3,0 Ah

90 min

45 min

20 min

45/120 min

30 min

BSL1440

4,0 Ah

120 min

60 min

26 min

60/160 min

40 min

BSL1450

5,0 Ah

150 min

75 min

32 min

75/200 min

50 min

BSL1460

6,0 Ah

180 min

90 min

38 min

90/240 min

60 min

BSL1815X

1,5 Ah

40 min

22 min

15 min

22/60 min

15 min

BSL1820

2,0 Ah

60 min

30 min

20 min

30/80 min

20 min

BSL1825

2,5 Ah

75 min

35 min

25 min

35/100 min

25 min

BSL1830C

3,0 Ah

90 min

45 min

30 min

45/120 min

30 min

BSL1830

3,0 Ah

90 min

45 min

20 min

45/120 min

30 min

BSL1840

4,0 Ah

120 min

60 min

26 min

60/160 min

40 min

BSL1850

5,0 Ah

150 min

75 min

32 min

75/200 min

50 min

BSL1860

6,0 Ah

180 min

90 min

38 min

90/240 min

60 min

BSL2530

3,0 Ah

–

–

–

–

30 min

BSL3620

2,0 Ah

–

–

–

–

20 min

BSL3625

2,5 Ah

–

–

–

–

25 min

BSL36A18

2,5 Ah

–

–

32 min

–

–

BSL3626

2,6 Ah

–

–

–

–

25 min

BSL36B18

4,0 Ah

–

–

52 min

–

–

BL36200

21 Ah

–

–

–

–

3 ure

Zmogljivost*

Hladilne
odprtine

UC3SFL

UC3SML
(AC/DC)*2

UC7SL

UC10SL2

UC18YKL

UC18YGL2

UC18YRL*1

UC18YG

EBM315

1,5 Ah

–

30 min

60/60 min

–

–

–

–

–

–

BCL715

1,5 Ah

–

–

–

30 min

–

–

–

–

BCL715G

1,5 Ah

–

–

–

–

–

BCL1015S

1.3Ah

–

–

–

–

25 min

–

BCL1015

1,5 Ah

–

–

–

–

30 min

–

–

–

–

BCL1030C

3,0 Ah

–

–

–

–

60 min

–

–

–

–

BCL1030

3,0 Ah

–

–

–

–

60 min

–

–

–

–

BCL1030M

3,0 Ah

–

–

–

–

60 min

–

–

–

–

BCL1415

1,5 Ah

–

–

–

–

60 min

40 min

20 min

BCL1420

2,0 Ah

–

–

–

–

80 min

60 min

30 min

BCL1430

3,0 Ah

–

–

–

–

120 min

90 min

45 min

BCL1440

4,0 Ah

–

–

–

–

160 min

120 min

60 min

BCL1815

1,5 Ah

–

–

–

–

60 min

40 min

20 min

BCL1820

2,0 Ah

–

–

–

–

80 min

60 min

30 min

EBM1830

3,0 Ah

–

–

–

–

120 min

90 min

45 min

BCL1840

4,0 Ah

–

–

–

–

160 min

120 min

60 min

–

*1. S hlajenjem. *2. Napaja se lahko tudi na avtomobilskem polnilniku.

Za kasetne Li-ion baterije
Baterije
Napetost

Fotografija

3.6V

7.2V
BCL715

10.8V

BCL1030C

BCL1030M

14,4V

BCL1420

BCL1440

18V

BCL1820

BCL1840

Vrsta

Čas polnjenja

–
30 min

–

–

–

*1. S hlajenjem. *2. Napaja se lahko tudi na avtomobilskem polnilniku.
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Električna orodja
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Vrtanje
Vrtalniki
Izbira
Vrsta
ročaja

Največji premer
(jeklo)

Model

6,5 mm

D6SH

10 mm

D10VST

Število obratov
brez obremenitve
4500/min

240

0–3200/min

450

D10VC3

0–2500/min

600

D10VF

0–3000/min

710

D10VG

0–1200/min

710

D13VH

0/1000/3000/min

690

D13VB3

0/1000/3000/min

790

0–850/min

710

D13VG

0–600/min

710

D13VL

0/1100/3000/min

860

550/min

720

D10VST(L)

Standardni ročaj
13mm

D13VF

Zaprt ročaj

D10VC3

13 mm

Nazivna moč
(W)

D13

Uravnavanje števila obratov
smer vrtenja
Stalna
2 hitrosti
L/D

srednja
obremenitev

Uporaba
neprekinjena
obremenitev

velika
obremenitev

02

Tehnični podatki

10 mm Vrtalnik
• Zelo močan motor

600 W

• Hitrost vrtanja:

pribl.15% višja* *

1 3

• Trpežnost pod obremenitvijo:

pribl.15% večja*2*3

• Uravnavanje števila obratov
• Robustno cilindrično ohišje
• Izbirni stranski ročaj

Zmogljivost glave
Največji premer jeklo
Največji premer les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
hitrovpenjalna glava
glava s ključem
Teža*4
Obseg dobave

10 mm
10 mm
32 mm
600 W
0–2.500/min
242 mm
238 mm
1,4 kg
ključ (samo za glavo s ključem)

*1. Glede na prednodni model D10VC2 pri vrtanju jekla s svedrom ∅ 10 mm
*2. V primerjavi s predhodnim modelom D10VC2.
*3. Vrednosti veljajo kot referenca. Lahko se razlikujejo, odvisno od pogojev
dela.
*4. Teža po postopku EPTA 01/2003

* Izbira glave se lahko razlikuje, odvisno od države
dostave.

D13VL

Tehnični podatki

13 mm Vrtalnik
• Robustna in zdržljiva konstrukcija

Ohišje iz aluminija

Zmogljivost glave
Zmogljivost: jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina

Konstrukcija
z dvojno izolacijo:

Plastični nosilec statorja

Motor

* Glava s ključem ali
hitrovpenjalna glava sta
dostopni, odvisno od države
dostave.

Ohišje
Aluminijasto ohišje orodja

*1. Primerjava navora D13VL in predhodnega modela D13VB3 v trenutku
pregorevanja motorja.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

Čvrsto drži os motorja

• Močan motor 860 W:
približno 1,5 x večja odpornost na preobremenitev*1
• Dvojno litje stranskega ročaja
• Drsna sklopka
• Uravnavanje št. obratov na stikalu in
gumbom
• Dve hitrosti
• Mehak ročaj
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Teža*2
Obseg dobave

1,5–13 mm
2. hit.: 8mm 1. hit.: 13 mm
2. hit.: 25 mm 1. hit.: 40 mm
860 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.100/min
363 mm z glavo s ključem
361 mm s hitrovpenjalno glavo
2,9 kg
Ključ za glavo (samo za glavo
s ključem), stranski ročaj,
omejilnik globine
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Vrtanje
Vrtalniki
10 mm Vrtalniki
D 10VST
D 10VST(L)

02

Tehnični podatki*3
•
•
•
•
•

Močan motor 450 W*1
15% višja hitrost vrtanja*1
Kompakten in lahek*1
Spremenljivo število obratov
Smer vrtenja levo/desno nastavljiv na
stikalu
• Model D10VST(L) je skladen z uredbami
EMC.

Zmogljivost glave
Zmogljivost: jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Skupna višina
Teža
Obseg dobave

10 mm
10 mm
25 mm
450 W
0–3.200/min
227 mm
176 mm: D10VST
186 mm: D10VST(L)
1,2 kg
Ključ za glavo

*1. V primerjavi z modelom FD10SB.
*2. Stojalo za vrtalnik morda v nekaterih državah ni na voljo.
*3. Tehnični podatki in obseg dobave so lahko v nekaterih državah drugačni.

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna od
države dostave.

* Lahko se namesti na stojalo
za vrtalnik*2
Opomba: Dimenzije dela za namestitev D10VST in D10VST(L)
Premer x dolžina: približno ∅ 43 x 12 mm

D10VF

Tehnični podatki

10mm Vrtalnik
• Nazivna moč 710 W
• Največji navor: 16 N
(odvisno od države dostave)
• Spremenljivo število obratov na stikalu
• Aluminijasto ohišje za večjo vzdržljivost in
boljšo zaščito zobnikov
• Mehak ročaj

Zmogljivost glave
Zmogljivost:
jeklo
les
krona
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina, glava s ključem
Hitrovpenjalna glava
Teža
Obseg dobave

0,8-10 mm
10 mm
25 mm
29 mm
710 W
0–3.000/min
263 mm
265 mm
1,8 kg
Ključ za glavo, kovček

* Dostopnost glave s ključem
ali hitrovpenjalne glave je
odvisna od države dostave.

D10VG

Tehnični podatki

10 mm Vrtalnik
• Največji navor 35 Nm (odvisno od države
dostave)
• Stranski ročaj

* Dostopnost glave s ključem
ali hitrovpenjalne glave je
odvisna od države dostave.
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Zmogljivost glave
Zmogljivost:
jeklo: sveder
krona
les: sveder
krona
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina Glava s ključem
Hitrovpenjalna glava
Teža
Obseg dobave

0,8–10 mm
10 mm
38 mm
32 mm
70 mm
710 W
0–1.200/min
276 mm
278 mm
1,9 kg
Ključ za glavo, stranski ročaj,
kovček
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Vrtanje
Vrtalniki
D13VH

Tehnični podatki

13 mm Vrtalnik
•
•
•
•

Nazivna moč 690W
Zmogljivost glave 13 mm
Višina glave 23,5 mm
Uravnavanje št. obratov na stikalu in
gumbom
• Aluminijasto ohišje za večjo trajnost
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo

Zmogljivost glave
Zmogljivost: jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve:
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
690 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.000/min
333 mm
1,9 kg
Ključ za glavo, stranski ročaj,
omejilnik globine

02

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna od
države dostave.

D 13VB3

Tehnični podatki

13 mm Vrtalnik
•
•
•
•
•

Nazivna moč 790W
Zmogljivost glave 13 mm
Višina glave 23,5 mm
Drsna sklopka
Uravnavanje št. obratov na stikalu in
gumbom
• Aluminijasto ohišje za večjo trajnost
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo

Zmogljivost glave
Zmogljivost: jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
790 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.000/min
339 mm
2,0 kg
Ključ za glavo, stranski ročaj,
omejilnik globine

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna od
države dostave.

D 13VG

Tehnični podatki

13 mm Vrtalnik
• Največji navor 74Nm (odvisno od države
dostave)
• Vključen zglob ročaja

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna
od države dostave.
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Zmogljivost glave
Zmogljivost:
jeklo: sveder
krona
les: sveder
krona
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina Glava s ključem
Teža
Obseg dobave

1,5–13 mm
13mm
70mm
38mm
114mm
710W
0–600/min
287 mm
2,0 kg
Ključ za glavo, stranski ročaj,
kovček
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Vrtanje

Vrtalniki/Kotni vrtalniki/Udarni vrtalniki
D13

Tehnični podatki

13 mm Vrtalnik

Zmogljivost glave
Zmogljivost: jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

• Nazivna moč 720W
• Stikalo za menjavo smeri vrtenja
• Enostaven nadzor z lopatnim ročajem

02

D10YB

Tehnični podatki

10 mm Kotni vrtalnik
•
•
•
•

83 mm

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
720 W
550/min
378 mm
3,0 kg
Ključ za glavo,
stranski ročaj

Nazivna moč 500W
Višina glave 83 mm
Drsno stikalo
Stikalo za menjavo smeri vrtenja in gumb
za spremembo števila obratov na zadnjem
del

Zmogljivost glave
Zmogljivost: jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–10 mm
10 mm
22 mm
500 W
500–2.300/min
290 mm
1,5 kg
Ključ za glavo, stranski ročaj

Dodatni pribor za vrtalnike
Vpenjalne glave
Največji
premer
6,5 mm (1/4")

10mm (3/8")

13 mm (1/2")

16 mm (5/8")

Model

Oznaka

6.5TLRA

314679

10EL

321809

10VLB–D
10VLR–D
10TLRA
13EL
13VLD–D
13VLRB–D
13G
16E
16WL

321811
321812
950292
321810
321813
321814
950262
950265
950284

Kotna glava

Oznaka
glave
980057

D6SH

930119

NU–DH4*

Vijak (U3/8–24)

980057

D10VST, D10VST(L)

1,5–13

Vijak (U1/2-20)

303334

D13, D13VL

3,2–16

Št. 3 konus (Jacobs Taper)
Vijak (U5/8-16)

930904
930733

PU–PM3 (do marca 2007)*
PU–PM3 (do marca 2007)*

Velikost
(mm)
0,5–6,5

Za model

319528

Model

1,0–10

Oznaka
317676
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Vijak (U3/8–24)
Št. 2 kratki konus
(Jacobs Taper)

Zaponka
Oznaka

68

Vijak

Kovček
Za model
D10VF, D10VG, D13VF, D13VG

D13VF
D13VG

Oznaka

Za model

321635

D10VST
D10VST(L)
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Vrtanje

Vibracijski vrtalniki
Vibracijski vrtalniki
Izbira
Vrtanje
(beton)

Vrsta ročaja

Model

13 mm

16 mm

»Pištolski«
18 mm
20 mm
22 mm

DV20VD
DV22V

Uravnavanje števila obratov
Število
Nazivna moč
obratov brez
Spremenljivo
(W)
2 hitrosti
Smer L/D
obremenitve
število obratov

DV13SS

2900/min

550

DV13VSS

0–2900/min

550

DV16SS

2900/min

600

DV16VSS

0–2900/min

600

DV16V

0–2900/min

590

DV18V

0/1000/3000/min

690

DV20VB2

0/1000/3000/min

790

DV20VD

0/1100/3000/min

860

DV22V

0/1100/3000/min

1120

Uporaba
Neprekinjeno

Za težja dela

02

Tehnični podatki za DV20VD

20 mm/22 mm
Vibracijski vrtalniki
• Čvrsto in robustno

Aluminijsko ohišje

• sistem rotacije krtačk
podaljšuje njihovo življenjsko dobo1

Zmogljivost glave
Zmogljivost: Beton
Jeklo
Les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Število udarcev polni obremenitvi
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

1,5–13 mm
2. hitr.: 13 mm 1. hitr.: 20 mm
2. hitr.: 8 mm 1. hitr.: 13 mm
2. hitr.: 25 mm 1. hitr.: 40 mm
860 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.100/min
2. hitrost: 22.000/min
1. hitrost: 8.100/min
365 mm z glavo s ključem
363 mm s hitrovpenjalno glavo
3,0 kg
Ključ za glavo (samo za glavo
s ključem), stranski ročaj,
omejilnik globine, kovček

Tehnični podatki za DV22V
Zmogljivost glave
Zmogljivost: beton
jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve

• Močan motor zagotavlja izboljšano
trajnost pri delu z obremenitvijo:

•
•
* Dostopnost glave s ključem •
ali hitrovpenjalne glave je
odvisna od države dostave. •
•

Približno 1,5 x*1 pri DV20VD
Približno 1,7 x*1 pri DV22V
Drsna sklopka*2
Drsno stikalo za preklop načina dela
Dve hitrosti
Dvakrat ulit stranski ročaj
Mehak ročaj, prevlečen z gumo
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Število udarcev polni obrem.
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

1,5–13 mm
2. hitr.: 13 mm 1. hitr.: 22 mm
2. hitr.: 8 mm 1. hitr.: 16 mm
2. hitr.: 25 mm 1. hitr.: 40 mm
1.120 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.100/min
2. hitrost: 22.000/min
1. hitrost: 8.100/min
365 mm z glavo s ključem
363 mm s hitrovpenjalno glavo
3,0 kg
Ključ za glavo (samo za glavo
s ključem), stranski ročaj,
omejilnik globine, kovček

*1. V primerjavi z modelom DV20VB2.
*2. Model DV20VD ni nujno opremljen z drsno sklopko.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Vrtanje

Vibracijski vrtalniki
DV 13VSS

Tehnični podatki

13 mm
Vibracijski vrtalnik
• Spremenljivo število obratov na stikalu
• Smer vrtenja levo/desno nastavljiva na
stikalu
• Glava s ključem ali hitrovpenjalna glava je
odvisna od države dostave.
• Ostale lastnosti kot pri modelu DV13SS

02

DV 16SS

• Spremenljivo število obratov na stikalu
• Smer vrtenja levo/desno nastavljiva na
stikalu
• Glava s ključem ali hitrovpenjalna glava je
odvisna od države dostave.
• Ostale lastnosti kot pri modelu DV16SS
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Zmogljivost glave
Zmogljivost: beton
jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Število udarcev polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–16 mm glava s ključem
16 mm
13 mm
25 mm
600 W
2.900/min
29.000/min
270 mm
1,5 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, ključ za glavo

Tehnični podatki

16 mm
Vibracijski vrtalnik

70

1,5–13 mm hitrovpenjalna
13 mm
13 mm
20 mm
550 W
0–2.900/min
29.000/min
270mm
1,4 kg
–

Tehnični podatki

16 mm
Vibracijski vrtalnik
• Nazivna moč 600 W
• Za večjo zdržljivost valjasto ohišje
• Višina glave: 28 mm

DV 16VSS

Zmogljivost glave
Zmogljivost: beton
jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Število udarcev polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost glave
Zmogljivost: beton
jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Število udarcev polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–16 mm hitrovpenjalna
16 mm
13 mm
25 mm
600 W
0–2.900/min
29.000/min
270 mm
1,5 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček
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Vrtanje

Vibracijski vrtalniki
FDV16VB2

Tehnični podatki

16 mm
Vibracijski vrtalnik
•
•
•
•

Zmogljivost glave
Največji premer beton
Največji premer jeklo
Največji premer les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Št. udarcev:
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Nazivna moč: 550 W
Uravnavanje števila obratov na stikalu
Smer vrtenja levo/ desno
Mehak ročaj, prevlečen z gumo

1,5–13 mm (ključ)
16 mm
13 mm
25 mm
550 W
2900/min
46400/min
289 mm
1,4 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček, ključ za glavo

02

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna
od države dostave.

DV18V

Tehnični podatki

18mm
Vibracijski vrtalnik

Zmogljivost glave
Zmogljivost: beton
jeklo
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve

•
•
•
•

Nazivna moč 690W
Višina glave: 23.5mm
Mehak ročaj, prevlečen z gumo
Spremenljivo število obratov na gumbu in
stikalu
• Smer vrtenja levo/ desno

Število udarcev polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–13 mm
2. hitr.: 13 mm 1. hitr.: 18 mm
2. hitr.: 8 mm 1. hitr.: 13 mm
690 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.000/min
2. hitrost: 27.300/min
1. hitrost: 8.400/min
333 mm
2,0 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček, ključ za glavo

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna
od države dostave.

DV20VB2

Tehnični podatki

20 mm
Vibracijski vrtalnik

Zmogljivost glave
Največji premer beton
Največji premer jeklo
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve

•
•
•
•

Nazivna moč: 790 W
Višina glave: 23,5 mm
Mehak ročaj, prevlečen z gumo
Funkcija drsne sklopke: samo v določenih
državah
• Smer vrtenja levo/ desno

Št. udarcev:
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–13 mm
2. hitr.: 13 mm 1 hitr.: 20 mm
2. hitr.: 8 mm 1. hitr.: 13 mm
790 W
2. hitr.: 0–3.000
1. hitr.: 0–1.000/min
2. hitr.: 26.000
1. hitr.: 8.000/min
333 mm
2,2 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

* Dostopnost glave s ključem ali
hitrovpenjalne glave je odvisna
od države dostave.

DM 20V

Tehnični podatki

20 mm
Vibracijski vrtalnik

Zmogljivost glave
Zmogljivost: beton
jeklo
les
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve

• UVP: sistem zmanjšane ravni vibracij
• Nazivna moč 790 W
• Spremenljivo število obratov na gumbu in
stikalu
• Hitrovpenjalna glava
• Višina glave: 23,5 mm
• Robustno aluminijasto ohišje
• Drsna sklopka (samo za določena
področja dobave)
• Smer vrtenja levo/ desno

Število udarcev polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1,5–13 mm
2. hitr.: 13 mm 1 hitr.: 20 mm
2. hitr.: 8 mm 1 hitr.: 13 mm
2. hitr.: 25 mm 1 hitrost: 40 mm
790 W
2. hitrost: 0–3.000/min
1. hitrost: 0–1.000/min
2. hitrost: 18.000/min
1. hitrost: 5.500/min
390 mm
2,5 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

Dodatna oprema za vibracijske vrtalnike
Vpenjalne glave
Vpenjalna glava

S ključem

Hitrovpenjalna

Vrsta

Oznaka

Velikost (mm)

Vijak

13WLRA

321816

2,0–13

U5/8–16

Oznaka
glav
321868

13VLRB–D

321814

1,5–13

U1/2-20

303334

16WL

950284

3,2–16

U5/8–16

930733

13VLRJ–N

322625

1,5–13

U1/2-20

–

13VLRH–N
13VLRE–N

322357
319546

1,5–13
1,5–13

U1/2-20
U1/2-20

–
–

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020

SLO_Katalog 2019-2020_HR_064_091jav.indd 71

Za modele
DC120VA*
DV13SS, DV13VSS, DV16SS, DV16V,
DV16VSS, DV20VB2, DV20VD, DV22V
VTP–16A, VTV–16
DV13SS, DV13VSS, DV16SS,
DV16VSS
DV16V, DV18V
DV20VB2, DV20VD, DV22V
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Rušenje
Vrtalna kladiva
Vrtalna kladiva
Izbira

Vrtanje
(beton)

Model

03

DH24PG/DH26PB/DH28PBY
DH24PH/DH26PC/DH28PCY
DH28PC
DH28PD
DH28PMY
DH30PC2
PR–38E
DH40MC
DH40SC
DH40MEY
DH45ME/DH45MEY
DH52ME/DH52MEY

DH45ME
DH45MEY
DH52ME
DH52MEY

Uravnavanje števila obratov
Spremenljivo

L/D

Podmazovanje

Način dela
Vrtanje +
Samo
udarno vrtanje vrtanje

Samo udarno
vrtanje

Mast

Var
nostna
Olje sklopka SDS max

Vpenjanje orodja
SDS-plus

Običajni

∅24/26/28 mm
∅24/26/28 mm
∅28 mm
∅28 mm
∅28 mm
∅30 mm
∅38 mm
∅40 mm
∅40 mm
∅40 mm
∅45 mm
∅52 mm

Šest. Konica

*

45 mm/52 mm
Vrtalno kladivo
z brezkrtačnim motorjem

Tehnični podatki za DH45ME
• Zelo učinkovit motor, skoraj brez vzdrževanja

AC motor brez krtačk

• Največja hitrost vrtanja v razredu*1

do

20% hitrejša*2

do

30% več*2

• Najboljša zmogljivost rušenja v
razredu*1

DH45ME

• Ohranja hitrost in učinkovitost tudi pri
padcu napetosti
• Skladen z vsemi vrstami generatorjev
• UVP sistem zmanjšane ravni vibracij
olajšuje delo in povečuje učinkovitost (za
DH45MEY/DH52MEY)
Gibanje v nasprotni smeri
Smer vibracij

DH45MEY

Utež
Vzmet

• Robustno aluminijasto ohišje (AHB )

DH52ME

Aluminijasto
ohišje

PVC

• Gumb za stalno in spremenljivo število
obratov
• Ko je orodje priključeno na vir napajanja,
DH52MEY
gori lučka
• Enostavna zamenjava pribora
• Veliko stikalo za preklop načina dela
(za DH45MEY/DH52MEY) • Veliko stikalo
• Stalno število obratov (samo pri rušenju)

Zmogljivost pri betonu: sveder
krona
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve:
110 V, 120 ¤V, 127 V
220 V, 230 V, 240 V
Število udarcev polni obrem.
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

45 mm
125 mm
1.500 W
SDS max
120–270/min
120–310/min
1.200–2.500/min
1.200–2.950/min
535 mm
9,0 kg s stranskim ročajem
Stranski ročaj, omejilnik
globine, mast A, kovček

Tehnični podatki za DH45MEY
Zmogljivost pri betonu: sveder
krona
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V
Število udarcev polni obrem.
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V

45 mm
125 mm
1.500 W
SDS max

Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

535 mm
9,5 kg s stranskim ročajem
Stranski ročaj, omejilnik
globine, mast A, kovček

120–270/min
120–310/min
1.200–2.500/min
1.200–2.950/min

Tehnični podatki za DH52ME
Zmogljivost pri betonu: sveder
krona
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve:
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V
Število udarcev polni obrem.
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

52mm
160mm
1.500 W
SDS max
110–260/min
110–280/min
1.000–2.200/min
1.000–2.400/min
585 mm
11,0 kg s stranskim ročajem
Stranski ročaj, omejilnik
globine, mast A, kovček

Tehnični podatki za DH52MEY
Zmogljivost pri betonu: sveder
krona
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve:
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V
Število udarcev polni obrem.
110V, 120V, 127V
220 V, 230 V, 240 V
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

52mm
160mm
1.500 W
SDS max
110–260/min
110–280/min
1.000–2.200/min
1.000–2.400/min
585 mm
11,5kg s stranskim ročajem
Stranski ročaj, omejilnik
globine, mast A, kovček

*1. Z marcem 2015. V razredu vrtalnih kladiv, proizvedenih s strani vodilnih
proizvajalcev električnega orodja (preizkus izvedel Loki Holdings.)
*2. Primerjava med modelom DH52MEY in predhodnim modelom DH50MRY.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Rušenje
Vrtalna kladiva
DH40MEY

40 mm
Vrtalna kladiva
z brezkrtačnim motorjem

• Prvi visoko učinkovit motor v
industriji*1, brez vzdrževanja

AC motor* brez krtačk

• Najboljše v razredu*1 , zmogljivost
rušenja je

40% večja*2

• Najboljše v razredu*1: hitrost vrtanja

do 20%

03

višja*2

• Izjemno robustno aluminijasto ohišje
• Gumb za izbiro stalnega in spremenljivega
števila obratov
• Enostavna zamenjava pribora
• Veliko stikalo za preklop načina dela
• Veliko stikalo za lažje delo
*Sveder je izbirna oprema

Smer gibanja uteži

Tehnični podatki
Smer gibanja
vibracij na ohišju
stroja

Vzmet

Utež

Zmogljivost
beton
sveder
krona
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

40 mm
105 mm
1.150 W
SDS max
250–500/min
1.430–2.850/min
477 mm
7,5 kg s stranskim ročajem
Stranski ročaj, omejilnik
globine, mast A, kovček

*1. Z novembrom 2014 V razredu 40 mm vrtalnih kladiv, proizvedenih s strani
vodilnih proizvajalcev el. orodja (preizkus s strani Koki Holdings.)
*2. V primerjavi z modelom DH40MRY.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.

DH40MC

Tehnični podatki

40 mm
Vrtalno kladivo
• Hitrost vrtanja:

pribl. 13% hitrejše*1

• Zmogljivost pri rušenju:

pribl. 28% večja*2

• Raven vibracij:

pribl. 25% nižja*3

• Enostavna menjava svedra ali drugega
pribora
• Velika ročica za preklop načina dela
• Prilagoditev kota dleta
• Veliko stikalo za lažje delo

DH40SC

40 mm
105 mm
1100 W
SDS max
620/min
2800/min
10,5 J
448 mm
7,1 kg (s stranskim ročajem)
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1. V primerjavi s predhodnim modelom DH40MR (pri vrtanju lukenj od 16 do 40
mm v beton).
Vrednost je odvisna od pogojev dela.
*2. V primerjavi s predhodnim modelom DH40MR. Vrednost je odvisna od
pogojev dela.
*3. V primerjavi s predhodnim modelom DH40MR (pri vrtanju lukenj ∅25 mm).
Vrednost je odvisna od pogojev dela.

Tehnični podatki

40 mm
Vrtalno kladivo
• Hitrost vrtanja:

pribl. 9% hitrejše*1

• Zmogljivost pri rušenju

pribl. 31% večja*2

• Raven vibracij:

pribl. 27% nižja*3

• Veliko stikalo za lažje delo
• Velika ročica za preklop načina dela
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Zmogljivost vrtanja v beton
Zmogljivost vrtanja s krono
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Št. udarcev:
Energija udarca
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost vrtanja v beton
Zmogljivost vrtanja s krono
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Št. udarcev:
Energija udarca
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

40 mm
120 mm
1100 W
Šesterokotno
620/min
2800/min
10,5 J
448 mm
7,2 kg (s stranskim ročajem)
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1. V primerjavi s predhodnim modelom DH40SR (pri vrtanju lukenj ∅16–40
mm v beton). Vrednost je odvisna od pogojev dela.
*2. V primerjavi s predhodnim modelom DH40SR. Vrednost je odvisna od
pogojev dela.
*3. V primerjavi s predhodnim modelom DH40SR (pri vrtanju lukenj ∅25 mm).
Vrednost je odvisna od pogojev dela.
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Rušenje
Vrtalna kladiva
DH28PMY

28mm Vrtalno kladivo
• Hitra menjava med vpetjem SDS plus in

hitrovpenjalno glavo
SDS-plus vpetje orodja

*izbirni sveder

03

MENJAVA

HITROVPENJALNA GLAVA

• Velika nazivna moč: 850 W
• 3-načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in
rušenje
• Z novim mehanizmom za rušenje približno
dvakrat daljša življenjska doba*1
• Do 1,3-krat večja hitrost vrtanja*1,
dosežena z uporabo močnega motorja in
optimalnega mehanizma udarca
• UVP sistem proti vibracijam zmanjša raven
vibracij za približno 33%*1
• Zaradi lažje uporabe je veliko stikalo za
preklop načina dela nameščen bočno
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo in stranski
ročaj

*Sveder je izbirna oprema.

Tehnični podatki
Zmogljivost: Sveder beton
		jeklo
		les
		krona
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

3,4–28 mm
13 mm
32 mm
25–50 mm
850 W
SDS plus
0–1.100/min
0–4.300/min
400 mm s SDS plus vpetjem
437 mm s hitrovpenjalno glavo
3,2 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1. V primerjavi z modeloma DH24PB3/DH24PC3.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

DH24PG

Tehnični podatki

24 mm Vrtalno kladivo
•
•
•
•

Z SDS plus vpetjem orodja
Nazivna moč 730 W
2 načina dela: vrtanje in udarno vrtanje
Z novim mehanizmom za rušenje približno
dvakrat daljša življenjska doba*1
• Zaradi lažje uporabe je veliko stikalo za
preklop načina dela nameščen bočno
• Enostavna zamenjava svedra

Zmogljivost:

beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

3,4–24 mm
25–50 mm
13 mm
32mm
730 W
SDS plus
0–1.050/min
0–3.950/min
367 mm
2,7 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1.	V primerjavi z modeloma DH24PB3/DH24PC3.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

DH24PH

Tehnični podatki

24 mm Vrtalno kladivo
• 3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in
rušenje
• Ostale lastnosti kot pri modelu DH24PG

Zmogljivost:

beton sveder
krona
jeklo
les

Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža*1
Obseg dobave

3,4–24 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
730 W
SDS plus
0–1.050/min
0–3.950/min
367mm
2,7 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Rušenje
Vrtalna kladiva
DH26PB

Tehnični podatki

26 mm Vrtalno kladivo
•
•
•
•

Z SDS plus vpetjem orodja
Nazivna moč 830W
2 načina dela: vrtanje in udarno vrtanje
Z novim mehanizmom za rušenje približno
dvakrat daljša življenjska doba*1
Do 1,3-krat večja hitrost vrtanja*1,
dosežena z uporabo močnega motorja in
optimalnega mehanizma udarca
UVP sistem proti vibracijam zmanjša raven
vibracij za približno 33%*1
Zaradi lažje uporabe je veliko stikalo za
preklop načina dela nameščen bočno
Mehak ročaj, prevlečen z gumo in stranski
ročaj

•
•
•
•

DH26PC

Zmogljivost:

beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

3,4–26 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
830 W
SDS plus
0–1.100/min
0–4.300/min
367 mm
2,8 kg *2
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

03

*1. V primerjavi z modeloma DH24PB3/DH24PC3.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

Tehnični podatki

26 mm Vrtalno kladivo
• 3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in
rušenje
• Ostale lastnosti kot pri modelu DH26PB

Zmogljivost:
beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

3,4–26 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
830 W
SDS plus
0–1.100/min
0–4.300/min
367mm
2,8 kg *1
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1. Teža po postopku EPTA 01/2003.

DH28PBY

Tehnični podatki

28 mm Vrtalno kladivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z SDS plus vpetjem orodja
Nazivna moč 850 W
2 načina dela: vrtanje in udarno vrtanje
Z novim mehanizmom za rušenje približno
dvakrat daljša življenjska doba*1
Do 1,3-krat večja hitrost vrtanja*1,
dosežena z uporabo močnega motorja in
optimalnega mehanizma udarca
UVP sistem proti vibracijam zmanjša raven
vibracij za približno 33%*1
Zaradi lažje uporabe je veliko stikalo za
preklop načina dela nameščen bočno
Mehak ročaj, prevlečen z gumo in stranski
ročaj
Enostavna zamenjava svedra
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Zmogljivost:

beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

3,4–28 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
850 W
SDS plus
0–1.100/min
0–4.300/min
367 mm
2,9 kg*2
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1.	V primerjavi z modeloma DH24PB3/DH24PC3.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

75
6.12.2018 21:59:11

Rušenje
Vrtalna kladiva
DH 28PCY

Tehnični podatki

28 mm Vrtalno kladivo
• 3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in
rušenje
• UVP sistem proti vibracijam zmanjša raven
vibracij za približno 33%*1
• Ostale lastnosti kot pri modelu DH28PBY

03

Zmogljivost:

beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

3,4–28 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
850 W
SDS plus
0–1.100/min
0–4.300/min
367 mm
2,9 kg*2
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

*1. V primerjavi z modeloma DH24PB3/DH24PC3.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

DH 28PC

Tehnični podatki

28 mm Vrtalno kladivo
• Z SDS plus vpetjem orodja
• 3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in
rušenje
• Skupna dolžina: 316 mm
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Sistem preprečevanja rušenja v prazno za
izboljšano vzdržljivost

DH 30PC2

• Z SDS plus vpetjem orodja
• 3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in
rušenje
• Skupna dolžina: 355 mm
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
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28 mm
80 mm
13 mm
32 mm
720 W
SDS plus
0–1.050/min
0–4.000/min
316 mm
3,5 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček

Tehnični podatki

30 mm Vrtalno kladivo

76

Zmogljivost: beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost: beton sveder
		krona
jeklo
les
Nazivna moč
Vpenjanje orodja
Št. obratov brez obremenitve
Število obratov polni obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

30 mm
90 mm
13 mm
32 mm
850 W
SDS plus
0–850/min
0–3.700/min
355 mm
4,3 kg
Stranski ročaj, omejilnik
globine, kovček
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Rušenje
Rušilna kladiva
Izbira
Podmazovanje
Model

Vpenjanje orodja

Teža

H45ME
H45MEY
H50
H55SA
H60MC
H60ME
H60MEY
PH–65A
H65SCÍ
H65SB3
H65SD3
H70SA
H70SD
H90SG

SDS max
SDS max
21 mm Hex
21 mm Hex
SDS max
SDS max
SDS max
30 mm Hex
30 mm Hex
30 mm Hex
28,5 mm Hex*2
30 mm Hex
28,5 mm Hex*2
28,5 mm Hex

6,7 kg
7,0 kg
8,0 kg
9,5 kg
10,2 kg
11,6 kg
12,2 kg
15,0 kg
15,0 kg
18,0 kg
20,1 kg
18,0 kg
20,0 kg
32,0 kg

Mast

Olje

Protivibrac.
ročaj

Nastavljiv
stranski
ročaj

Energija
udarca

100 kg

Zmogljivost pri rušenju*1
količina materiala rušenja v 30 minut dela
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg

13,5 J
13,5 J
12 J
16 J
22 J
26,5 J
26,5 J
39,5 J
39,5 J
45 J
45 J
42 J
42 J
70 J*3

131 kg
131 kg
137 kg
152 kg
136 kg
164 kg
164 kg
178 kg
178 kg
185 kg
147 kg
203 kg
203 kg
512 kg

03

*1. Pogoji testa: rušenje s konico, gostota betona 240 kg/cm2.
*2. Sprejema 3 vrste 28 mm pribora.
*3. Merjene vrednosti so določene po standardih Koki Holdings.

H 90SG

Rušilno kladivo
• Najboljše zmogljivost v razredu*1
rušenja

512 kg/30 min

• Energija udarca

70 J

• Raven vibracij zmanjšana za

približno 54%*2

• UVP sistem proti vibracijam
• Optimiziran mehanizem za rušenje, sistem blaženja povratnih udarcev s pomočjo
sprednjih blažilnikov, protivibracijskega
ročaja
Sprednje ohišje

* Konica je izbirna oprema.

Tehnični podatki
Nazivna moč
Sprednji
blažilnik (A)

Sprednji
blažilnik (B)

Blažilnik v ročaju
Nosilec (A)
Nosilec (B)

Št. udarcev pri polni obr.
Vpenjanje orodja
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

110 V: 1.560 W, 1.670 W
120 V, 127 V: 1.800 W
220 V, 230 V, 240 V: 2.000 W
1.000/min
28,5mm šestrobno
860 mm
32,0 kg
Ključ

*1. Do julija 2014. V razredu 30 kg rušilnih kladiv, proizvedenih s strani vodilnih
proizvajalcev el. orodja (preizkus s strani Koki Holdings.)
*2. V primerjavi z modelom H90SE.

Os ročaja

•
•
•
•

28,5 mm šestrobno vpetje orodja
Nazivna moč 2.000 W
Aluminijasto ohišje za večjo trajnost
Mehak ročaj, prevlečen z gumo za udobnejše delo
• Veliko stikalo za lažje upravljanje
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Rušenje
Rušilna kladiva
H65SB3

Rušilno kladivo
• Najboljši v razredu zmogljivosti
rušenja*1

pribl. 19% več*2
• UVP (User Vibration Protection) sistem
zaščite pred vibracijami vibracije zmanjšuje na raven 15,5 m/s2 (H65SB3) in 13.9m/
s2 (H65SD3) s kombinacijo optimalnega
mehanizma velike energije udarca,
konstrukcije, ki blaži vibracije (samo pri
H65SB3) in protivibracijskega ročaja
• Zahvaljujoč velikemu in težkemu udarjaču
znotraj valja, konica počasi prodira v
material, kar olajšuje rokovanje z orodjem
in zagotavlja učinkovitejše delo

03
H65SB3

Striker
Kladivo

• Nazivna moč 1.560–2.000 W
• Izjemno robustno aluminijasto ohišje (AHB)
• Enostavno upravljanje: zahvaljujoč gumbu
za zaklepanje na stroju, za neprekinjeno
delo ni potrebno ves čas dela pritiskati na
stikalo
• Veliko stikalo za lažje delo
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Stranski ročaj z možnostjo vrtenja za
360°– mehak ročaj, prevlečen z gumo

Tehnični podatki – H65SB3
Nazivna moč
Število udarcev
Vpenjanje orodja
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

1340 W
1400/min
30 mm šestrobno vpenjalo
731 mm
18,0 kg
konica, kovček

*1. Z oktobrom 2016. Med rušilnimi kladivi 18–20 kg (H65SB3), proizvedenih
s strani vodilnih proizvajalcev električnega orodja (testiranje izvršil Koki
Holdings).
*2. V primerjavi s predhodnima modeloma H65SB2/H65SD2.
Vrednosti so odvisne od pogojev dela.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003

(H65SB3)

H60MC

Tehnični podatki

Rušilno kladivo
•
•
•
•

Za SDS max vpetje orodja
Nazivna moč 1.250 W
Enostavna zamenjava pribora
Mehanizem zaklepanja orodja v 12
položajih
• Funkcionalen in robusten dizajn
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Nazivna moč
Št. udarcev pri polni obr.
Vpenjanje orodja
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1.250 W
1.600/min
SDS max
570 mm
10,2 kg
stranski ročaj, konica, kovček
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Rušenje
Rušilna kladiva
H60ME
H60MEY

Rušilna kladiva
z brezkrtačnim motorjem

• AC Motorji brez krtačk zagotavljajo stabilno
zmogljivost tudi pri padcu napetosti
• Najboljši v razredu*1

1,2x boljša*2

zmogljivost pri delu s podaljševalnim kablom
• Skladen z generatorji
• UVP (User Vibration Protection) učinkovit
sistem zmanjševanja vibracij in povečanja
učinkovitosti orodja: HiKOKI originalni sistem blaženja vibracij (samo pri H60MEY)
in protivibracijski ročaj (pri obeh modelih:
H60ME i H60MEY)

H60ME

Gibanje v nasprotni smeri
Smer vibracij

Utež

• Izjemno robustno aluminijasto ohišje (AHB)
• Gum za stalno število udarcev
• Ko je orodje priključeno na vir napajanja,
gori lučka
• Prilagoditev kota dleta
• Veliko stikalo za lažje delo
(samo pri H60MEY)

H45ME
H45MEY

Nazivna moč
Število udarcev
Vpenjanje orodja
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

1500 W
1.500–2.100/min
SDS max
585 mm
11,6 kg
stranski ročaj, konica, kovček

Tehnični podatki – H60MEY

Vzmet

H60MEY

03

Tehnični podatki – H60ME

Nazivna moč
Število udarcev
Vpenjanje orodja
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

1.500 W
1.500–2.100/min
SDS max
585 mm
11,6 kg
stranski ročaj, konica, kovček

*1. Z avgustom 2016. Med rušilnimi kladivi 9–11 kg, proizvedenih s strani
vodilnih proizvajalcev električnega orodja (testiranje izvršil Koki Holdings).
*2. V primerjavi s predhodnim modelom H60MRV pri uporabi podaljševalnega
kabla 2,0 mm2 x 30 m. Vrednost je odvisna od pogojev dela.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003

Rušilna kladiva
z brezkrtačnim motorjem
• Visoko učinkovit

AC motor brez krtačk

• Najboljše v razredu*1 , zmogljivost pri
rušenju je

1,3 x boljša*2

• Stalna učinkovitost tudi pri padcu napetosti
• Pri delovanju skladno z generatorji
• UVP (User Vibration Protection) učinkovit
sistem zmanjševanja vibracij in povečanja
učinkovitosti orodja: HiKOKI originalni sistem blaženja vibracij (samo pri H45MEY)
in protivibracijski ročaj (pri obeh modelih:
H45ME i H45MEY)

H45ME

Smer vibracij

Vzmeti
Utež

Smer vibracij

Smer vibracij

Utež

Smer vibracij

Gibanje vzmeti

Utežpodatki – H45ME
Tehnični

Nazivna moč
Število udarcev
Vpenjanje orodja
dolžina
Gibanje vzmeti Skupna
Teža*3 Vzmeti
Obseg dobave

1.150 W
1.430–2.850/min
SDS max
480 mm
7,0 kg
stranski ročaj, konica, kovček

Utež

Tehnični podatki – H45MEY
H45MEY
Vzmeti

Gibanje vzmeti

Gibanje vzmeti

Vzmeti

• Izjemno robustno aluminijasto ohišje (AHB)
• Gum za stalno število udarcev
• Ko je orodje priključeno na vir napajanja,
gori lučka
• Prilagoditev kota dleta
• Veliko stikalo za lažje delo
(samo pri H45MEY)
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Nazivna moč
Število udarcev
Vpenjanje orodja
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

1.150 W
1.430–2.850/min
SDS max
480 mm
7,3 kg
stranski ročaj, konica, kovček

*1. Z majem 2016. Med rušilnimi kladivi 5-7 kg, proizvedenih s strani vodilnih
proizvajalcev električnega orodja (testiranje izvršil Koki Holdings).
*2. V primerjavi s predhodnim modelom H45MRY. Vrednost je odvisna od
pogojev dela.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003
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Montažno vijačenje
Hitromontažni vijačniki
Vijačniki
Izbira
Model

Nazivna moč

0–4.500/min
0–3.000/min
0–1.700/min

620 W
620 W
620 W

W6V4
W6VA4
W8VB2

W6V4

Vrsta vijaka

Št. obratov
brez obremenitve

strojni vijak

samorezni vijak

–
–
6 mm

6 mm
6 mm
8 mm

04

W6VA4 6 mm Vijačnik

1,4 kg
1,4 kg
1,5 kg

Zmogljivost: Suhomont. vijak
Samorezni vijak
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

6 mm
6 mm
6,35 mm šestrobno
620 W
0–4.500/min
294 mm
1,4 kg
Nastavek, magnetno držalo,
omejilnik

Zmogljivost: Suhomont. vijak
Samorezni vijak
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

6 mm
6 mm
6,35 mm šestrobno
620 W
0–3.000/min
294 mm
1,4 kg
Nastavek, magnetno držalo,
omejilnik

Tehnični podatki

8 mm Vijačnik
• Št. obratov brez obremenitve: 0-1.700/min
• Najv. zmogljivost samoreznega vijaka
8 mm
• Najv. zmogljivost lesnega vijaka
6,2 × 50 mm
• Nazivna moč: 620 W
• Enostavna zamenjava nastavka
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Za večjo zdržljivost aluminijasti del ohišja
• Gumijasti ščitniki preprečujejo poškodbo
obdelovanca
• Veliko stikalo za lažje delo
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–
–
6,2 mm

Teža

Tehnični podatki
• Št. obratov brez obremenitve
0–3.000/min

80

lesni vijak

Tehnični podatki

6 mm Vijačnik
• Št. obratov brez obremenitve 0–4.500/min

W8VB2

suhomontažni
vijak
6 mm
6 mm
6 mm

Zmogljivost: Suhomont. vijak
Samorezni vijak
lesni vijak
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Največji navor
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

6 mm
8 mm
6,2 × 50 mm
6,35 mm (1/4") šestrobno
620 W
0-1.700/min
23 Nm
312 mm
1,5 kg
Nastavek, magnetno držalo,
omejilnik
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Montažno vijačenje
Udarni vijačniki
WR 14VE
WR 16SE

Tehnični podatki za WR14VE

14 mm/16 mm Udarni
brezkrtačni vijačniki
• Najmanjši in najlažji v razredu*1
zahvaljujuč

NOVO

AC motorju brez krtačk

• Navor

250 Nm pri WR14VE
360 Nm pri WR16SE

Zmogljivost: standardni vijak
visoko zatezni vijak
Navor
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obr. brez obrem.: Maks.
Močno
Srednje
Šibko
Št. udarcev:
Maks.
Močno
Srednje
Šibko
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

10–18 mm
8–14 mm
250 Nm
1/2"
370 W
0–2.100/min
0–1.800/min
0–1.600/min
0–1.400/min
0–2.700/min
0–2,300/min
0–1.900/min
0–1.500/min
210 mm
2,0 kg
Sponka, kovček

Tehnični podatki za WR16SE
Menjava št. obratov

WR14VE

Skladen z vsemi vrstami generatorjev
Gumijasti ščitniki ščitijo ohišje
Pri WR14VE elektronsko stikalo
Pri WR16SE preklop vrtenja levo/desno na
stikalu
• Z mehkim zagonom in zavoro
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Sponka
•
•
•
•

Zmogljivost: standardni vijak
visoko zatezni vijak
Navor
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obr. brez obrem.: Maks.
Močno
Srednje
Šibko
Št. udarcev:
Maks.
Močno
Srednje
Šibko
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

12–22 mm
12–16 mm
360 Nm
1/2"
370 W
0–1.600/min
0–1.400/min
0–1.300/min
0–1.100/min
0–1.900/min
0–1.700/min
0–1.500/min
0–1.300/min
228 mm
2,5 kg
Sponka, kovček

04

WR16SE
*1. Z julijem 2014. V razredu 14 mm/16 mm udarnih vijačnikov,
proizvedenih s strani vodilnih proizvajalcev el. orodja (preizkus s
strani Koki Holdings.)
*2. V primerjavi z modeloma WR14VB/WR16SA(S).
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.

WR22SE
WR25SE
NOVO

22 mm (7/8")/25 mm (1")
Udarni brezkrtačni
vijačniki
• Najmanjši in najlažji v razredu*1
zahvaljujuč

AC motorju brez krtačk

• Navor

620Nm pri WR22SE
1,000Nm pri WR25SE

WR 22SE

• Čvrsto in zelo robustno aluminijsko ohišje
• Stalna učinkovitost tudi pri padcu
napetosti
• Skladen z vsemi vrstami generatorjev
• Gumijasti ščitniki ščitijo ohišje
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Smer vrtenja levo/desno na stikalu
• Sponka, s katero se orodje lahko obesi na
vrv: pri WR25SE

WR 25SE

*1. Z novembrom 2014. V razredu 22 mm/25 mm udarnih
vijačnikov, proizvedenih s strani vodilnih proizvajalcev el. orodja
(preizkus s strani Koki Holdings.)
*2. Z novembrom 2014 V razredu udarnih vijačnikov, proizvedenih
s strani vodilnih proizvajalcev el. orodja (preizkus s strani Koki
Holdings.)
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Tehnični podatki za WR22SE
Zmogljivost: standardni vijak
visoko zatezni vijak
Navor
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Št. udarcev:
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

14–24 mm
16–22 mm
620 Nm
3/4" (19 mm)
800 W
1.400/min
2.000/min
280 mm
4,6 kg
stranski ročaj, kovček

Tehnični podatki za WR25SE
Zmogljivost: standardni vijak
visoko zatezni vijak
Navor
Vpenjanje orodja
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Št. udarcev:
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

22–30 mm
22–24 mm
1.000 Nm
1" (25,4 mm)
900 W
1.100/min
1.500/min
340 mm
7,7 kg
stranski ročaj, kovček
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Rezanje
Kotni brusilniki
G13VE

NOVO

125 mm Kotni brusilnik
z motorjem brez krtačk

• Najboljše zmogljivosti brušenja
v svojem razredu (G13VE)*1
• Prvi v industriji*1, visoko učinkovit

AC motor brez krtačk

• Najmanjši obseg ročaja in najmanjša
teža v razredu*1

176
mm
62

04
G13VE

mm

305 mm

• Skladen za delo z generatorji
• Stabilno delovanje tudi pri padcu napetosti
• Z majhnimi spremembami pri številu
obratov je povečana učinkovitost brušenja
• Uravnavanje števila obratov za prilagajanje
obdelavi različnih vrst materialov in del

Tehnični podatki – G13VE
Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave*3

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
1.320 W
2.800–11.500/min
305 mm
2,1 kg
ščitnik, ključ

*1. Od novembra 2015 med 125 mm kotnimi brusilniki, ki jih proizvajajo vodilni
proizvajalci električnih orodij, (preizkus izvedel Koki Holdings)
*2. Teža lahko odstopa, odvisno od dodatne opreme. Teža po postopku EPTA
01/2003
*3. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

THE POWER
TO GET MORE DONE
G13BY

NOVO

• Mehak zagon, zaščita pred povratnim
udarcem in zaščita pred ponovnim
zagonom

Tehnični podatki

125 mm
Kotni brusilnik

1700 W-os

motor ipari
felhasználásra

• Zelo močan motor
• UVP sistem proti vibracijam:
Zahvaljujoč vgrajenem sistemu auto
balancer in protivibracijskem stranskem
ročaju, je obremenitev roke uporabnika z
UVP vibrációcsillapítás
vibracijami
znatno manjša.

KOMFORT
a felhasználó védelme érdekében

A beépített auto-balanszeres tárcsarögzítőnek és a rezgéscsillapított markolatnak köszönhetően jóval
kisebb rezgésterhelés jelentkezik a felhasználó kezén.

Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Obrati brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*
Obseg dobave

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1700 W
11.000 /min
335 mm
2,8 kg
stranski ročaj, ščitnik

KÉNYELEM
Szerszámmentes
tárcsacsere

* Po postopku EPTA-01/2003

Szerszámmentes
védőburkolat-állítás

A rögzítő csavar könnyedén, kézzel meglazítható
Szerszám nélkül tetszőleges szögben
vagy meghúzható, ha kikapcsolás után közvetlen
elforgatható
a tárcsa megállása után megnyomjuk a jelölt gombot,
akkor a rögzítő csavar kilazítja saját magát egy fél
fordulat erejéig. Ezután könnyedén levehető és
cserélhető a vágó- vagy csiszoló tárcsa

V avtomatskem ravnotežju se majhne kroglice
premikajo tako, da vedno izenačujejo neenakomernost rezanja, brušenja, olajšujejo delo in zmanjšajo
obremenitev vibracij.

(G13BY & G13YG )

1700 W
BIZTONSÁG
Največja izhodna moč

Gyorsfékrendszer

Csúszókuplung

A mechanikus gyorsfék rendszernek köszönhetően
2 mp-en belül megáll a forgás a gép kikapcsolása
után
(G13BY & G13BA)

Minimálisra csökkenti a tárcsa megszorulásának következtében kialakuló visszarúgást

Lágyindítás a gép beindítását követően a
• Mehak zagonlegkisebb visszarúgás érdekében
• Zamenjava plošče brez uporabe orodja
• Nastavitev ščitnika brez uporabe orodja
• Hitra elektronska zavora – vrtenje se po
izklopu stroja ustavi v roku 2 sekund.
• Drsna sklopka zmanjšuje povratni udarec
na roko uporabnika
Újraindítás-gátló
Az újraindítás-gátló meggátolja a gép
•
Zaščita
véletlenszerű
elindulását pred ponovnim vklopom
• Zaščita pred preobremenitvijo
• Kontrolna
lučka: vklopi se pri pojavu
Túlterhelés
elleni
Áramerősség-kijelző
preobremenitve
in vklopi/izklopi,
ko je
védelem
a kijelző elkezd világítani, mikor a túlterhelés
Túlterhelés
fellépése esetén csökkenti
a felvett
elleni védelem működésbe
lép, és elkezd
vključena
zaščita
pred
ponovnim
vklopom.
teljesítményt, ezáltal meggátolva az esetleges

SLO_Katalog 2019-2020_HR_064_091jav.indd 82

MEGNYOMNI

Disc Grinder

(G13BY & G13YG)

forgórészleégést

82

Electronic Di

(G13BY & G13YG)

villogni, ha az újraindítás elleni védelem
aktiválódik (G13BY & G13YG)

Rendelhető tartozékok:

Specifications

Porvédő szűrőlemez

Védőburkolat vágáshoz

A felpattintható szűrő megvédi a motort
a durva porszennyeződéstől

egyszerűen felhelyezhető a meglévő
burkolatra

Model
Wheel Dia.
Capacity

Hole Dia.
Thickness

Spindle Thread
Power Input
No Load Speed
Overall Length
Weight*

Cikkszám: 750449

Standard Accessories

Cikkszám: 372701

*Weight: According to EPTA-Procedu
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THE POWER

Rezanje

KotniTO
brusilniki
GET MORE DONE

G13YG

NOVO

Tehnični podatki

125 mm
Kotni brusilnik

1700 W-os

motor ipari
felhasználásra

• Zelo močan motor
• UVP sistem proti vibracijam:
Zahvaljujoč vgrajeni plošči za samodejno
uravnoteženje plošče in protivibracijskem
stranskem ročaju, je obremenitev roke
UVP vibrációcsillapítás
uporabnika
z vibracijami
znatno manjša.
a felhasználó védelme
érdekében

KOMFORT

A beépített auto-balanszeres tárcsarögzítőnek és a rezgéscsillapított markolatnak köszönhetően jóval
kisebb rezgésterhelés jelentkezik a felhasználó kezén.

Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Obrati brez obrem.:
Skupna dolžina
Teža*
Obseg dobave-

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1.700 W
11.000 /min
315 mm
2,7 kg
stranski ročaj, ščitnik

KÉNYELEM
Szerszámmentes
tárcsacsere

* Po postopku EPTA-01/2003

Szerszámmentes
védőburkolat-állítás

A rögzítő csavar könnyedén, kézzel meglazítható
Szerszám nélkül tetszőleges szögben
vagy meghúzható, ha kikapcsolás után közvetlen
elforgatható
a tárcsa megállása után megnyomjuk a jelölt gombot,
akkor a rögzítő csavar kilazítja saját magát egy fél
fordulat erejéig. Ezután könnyedén levehető és
cserélhető a vágó- vagy csiszoló tárcsa

V avtomatskem ravnotežju se majhne kroglice
premikajo tako, da vedno izenačujejo neenakomernost rezanja, brušenja, olajšujejo delo in zmanjšajo
obremenitev vibracij.

(G13BY & G13YG )

BIZTONSÁG
1.700 W

Gyorsfékrendszer

Csúszókuplung

A mechanikus gyorsfék rendszernek köszönhetően
2 mp-en belül megáll a forgás a gép kikapcsolása
után
(G13BY & G13BA)

Minimálisra csökkenti a tárcsa megszorulásának következtében kialakuló visszarúgást

Največja izhodna moč

Electronic

Lágyindítás a gép beindítását követően a
• Mehak zagonlegkisebb visszarúgás érdekében
• Zamenjava plošče brez uporabe orodja
• Nastavitev ščitnika brez uporabe orodja
• Drsna sklopka zmanjšuje povratni udarec
na roko uporabnika
• Zaščita pred ponovnim vklopom
• Zaščita pred preobremenitvijo
Újraindítás-gátló
• Kontrolna lučka: vklopi se pri pojavu
Az újraindítás-gátló meggátolja a gép
véletlenszerű elindulását
preobremenitve in vklopi/izklopi, ko je
vključena zaščita pred ponovnim vklopom.

Disc Grind

MEGNYOMNI

04

(G13BY & G13YG)

Túlterhelés elleni
védelem

Túlterhelés fellépése esetén csökkenti a felvett
teljesítményt, ezáltal meggátolva az esetleges
forgórészleégést
(G13BY & G13YG)

Rendelhető tartozékok:

Specification

Porvédő szűrőlemez

Védőburkolat vágáshoz

A felpattintható szűrő megvédi a motort
a durva porszennyeződéstől

egyszerűen felhelyezhető a meglévő
burkolatra

Model

Wheel D
Capacity

Thickne
Spindle Thread
Power Input
No Load Speed
Overall Length

Áramerősség-kijelző
a kijelző elkezd világítani, mikor a túlterhelés
elleni védelem működésbe lép, és elkezd
villogni, ha az újraindítás elleni védelem
aktiválódik (G13BY & G13YG)

Weight*

Cikkszám: 750449

Standard Accessories

Cikkszám: 372701

*Weight: According to EPTA-P

Dodatna oprema za G13BY, G13YG i G13BA
Za zaščito pred prahom
Oznaka

750449

Ščitnik za rezanje
Oznaka

372701

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Rezanje
Kotni brusilniki
G12STA
G13STA

Tehnični podatki za G12STA

115 mm/125 mm
Kotni brusilniki
• Najboljši v razredu*1 : trpežnost

približno19% večja*2

• Najboljši v razredu*1 : zmogljivost brušenja

G12STA z izbirno brusno ploščo

04

G13STA z izbirno brusno ploščo

G12SR4
G13SR4

115 mm/125 mm
Kotni brusilniki

•
•
•
•

približno 5% boljša*2

Močan motor 600 W
115 mm za G12STA
125 mm za G13STA
Povsem novo zasnovan ventilator zagotavlja optimiziran pretok zraka in učinkovito
hlajenje motorja, kar podaljšuje življenjsko
dobo orodja
• Za enostavno in prijetno uporabo najmanjši obseg ročaja v razredu*1

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

115 mm
22,23 mm
M14 x 2
600W
11.500/min: 220-240V
12.000/min: 110-120V
254 mm
1,8 kg
Stranski ročaj, ključ

Tehnični podatki za G13STA
Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
600 W
11.500/min: 220-240V
12.000/min: 110-120V
254 mm
1,8 kg
Stranski ročaj, ključ

*1. Z aprilom 2015. V razredu 500–600 W kotnih brusilnikov, proizvedenih s
strani vodilnih proizvajalcev el. orodja (preizkus s strani Koki Holdings).
*2. V primerjavi z modelom G12SS.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.

Obseg
ročaja

197
mm

• Najboljši v razredu*1 : trpežnost

približno 3 večja*2

• Najboljši v razredu*1 : zmogljivost brušenja

približno 6% boljša*2

• Najmočnejša v razredu*1

730 W motor

G12SR4 z izbirno brusno ploščo

G13SR4 z izbirno brusno ploščo

• Premer plošče 115 mm za G12SR4,
125 mm za G13SR4
• Povsem novo zasnovan ventilator zagotavlja optimiziran pretok zraka in učinkovito
hlajenje motorja, kar podaljšuje življenjsko
dobo orodja
• Za enostavno in prijetno uporabo najmanjši obseg ročaja v razredu*1

Obseg
ročaja

197
mm

* Rezalna plošča je izbirna.

Tehnični podatki za G12SR4
Zmogljivost:

Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

115 mm
22,23 mm
M14 x 2
730 W
10.000/min
258 mm
1,8 kg
Stranski ročaj, ključ

Tehnični podatki za G13SR4
Zmogljivost:

Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*3
Obseg dobave

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
730 W
10.000/min
258mm
1,8 kg
Stranski ročaj, ključ

*1.	Z aprilom 2015. V razredu 700 W kotnih brusilnikov, proizvedenih s strani
vodilnih proizvajalcev el. orodja (preizkus s strani Koki Holdings).
*1. V primerjavi z modelom G12SR3.
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Rezanje
Kotni brusilniki
G13SW

125 mm
Kotni brusilnik
• Zmogljivost brušenja

približno 65% boljša*1
2
• Velika trpežnost
G13SW

• Nominalna moč 1.200 W in visoka izhodna
moč 1.600 W
• Zamenjava ščitnika brez uporabe orodja
• Protivibracijski ročaj
• Za preprostejše in udobnejše delo majhen
obseg ročaja (202 mm).

Tehnični podatki za G13SR4
Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

G13SB3

125 mm (5”)
Kotni brusilniki z drsnim
stikalom

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1.200 W
12.000/min
277 mm
2,3 kg
Stranski ročaj, brusna plošča,
ključ

04

Tehnični podatki
• Premer plošče 125 mm

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1.300 W
11.000/min
283 mm
1,9 kg
Stranski ročaj, brusna plošča,
ključ

*1. V primerjavi s 800 W kotnimi brusilniki HiKOKI
*2.	Z januarjem 2014. V razredu 1.200 W kotnih brusilnikov s stranskim stikalom, proizvedenih s strani vodilnih proizvajalcev el. orodja (preizkus s strani
Koki Holdings).
*3. Teža po postopku EPTA 01/2003.

G12SE2
G13SE2

115 mm/125 mm
Kotni brusilniki
s stikalom na zadnji
strani brusilnika

Tehnični podatki za G12SE2
• Premer plošče 115 mm
• Nominalna moč 1.200 W in izhodna moč
1.900 W, trpežna pri preobremenitvi
• Zamenjava ščitnika brez uporabe orodja
• Za enostavno delo je stikalo na zadnji
strani brusilnika.

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj vretena
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

115 mm
22,23 mm
M14 x 2
1.200 W
11.000/min
321 mm
1,9 kg
Stranski ročaj, brusna plošča,
ključ

Tehnični podatki za G13SE2
• Premer plošče 125mm
• Ostale lastnosti kot pri modelu G12SE2

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1.200 W
11.000/min
321 mm
1,9 kg
Stranski ročaj, brusna plošča,
ključ
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Rezanje
Kotni brusilniki
G13VA

G23SW2
G23ST

125 mm
Kotni brusilniki
z elektronskim sistemom
krmiljenja

Tehnični podatki
Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

• Premer plošče 125 mm

Tehnični podatki – G23SW2

230 mm
Kotni brusilniki
• Največja trpežnost pri preobremenitvi
v razredu*1

05

pribl. 20% večja*2

(G23ST)
• Najlažja v razredu*2

Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*4
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2.200 W
6.600/min
469 mm
5,1 kg
ščitnik, ključ

Tehnični podatki – G23ST

5,1 kg

G23SW2

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1.500 W
2.800–10.500/min
297,5 mm
2,0 kg
Stranski ročaj, brusna plošča,
ključ

(G23SW2)
• Premer plošče 230 mm
• Nazivna moč: 2200 W G23SW2, 2000 W
G23ST
• Zaradi boljšega hlajenja na statorju
ločeni navoji

Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža*4
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2.000 W
6.600/min
469 mm
5,1 kg
ščitnik, ključ

*1.	Od septembra 2014. Med 2.000 i 2.200 W kotnimi brusilniki, ki jih proizvajajo vodilni proizvajalci električnih orodij, (preizkus izvedel Koki Holdings).
*2.	V primerjavi s predhodnima modeloma: G23SW in G23SS.
*3.	Od septembra 2014. Med 2.200 W kotnimi brusilniki, ki jih proizvajajo vodilni
proizvajalci električnih orodij, (preizkus izvedel Koki Holdings).
*4. Teža po postopku EPTA 01/2003

G23ST
Pretok zraka

• Učinkovita zaščita pred prahom z labirintom v ohišju
• Premer ohišja statorja je zmanjšan za
6 mm*3, da se je zmanjšala skupna teža.

∅ 88 mm

(pri novem modelu)

∅ 94 mm

(pri starem modelu)

• Mehak ročaj, prevlečen z gumo: G23SW2
• Veliko stikalo za lažje delo

86
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Rezanje
Kotni brusilniki
G23SC3

Tehnični podatki

230 mm
Kotni brusilniki
• Premer plošče 230 mm
• Nazivna moč 2.300 W
• Protivibracijski ročaj

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.300 W
6.600/min
478mm
5,0 kg
Stranski ročaj, ključ

* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

G23SCY

Tehnični podatki

230 mm
Kotni brusilniki
• Premer plošče 230 mm
* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

G23MR

* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

05

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.400 W
6.600/min
492 mm
5,4 kg
Stranski ročaj, ključ

Tehnični podatki

230 mm
Kotni brusilniki
• Premer plošče 230 mm
• Nazivna moč 2.500 W
• Protivibracijski ročaj
* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.
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230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.400 W
6.600/min
500 mm
5,1 kg
Stranski ročaj, ključ

Tehnični podatki

230 mm
Kotni brusilniki
• Premer plošče 230 mm

G23SE2

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.500 W
6.600/min
478 mm
5,0 kg
Stranski ročaj, ključ
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Rezanje
Kotni brusilniki
G23SE2
G23SEY

Tehnični podatki

230 mm Kotni brusilniki
• Premer plošče 230 mm
• Nazivna moč pri G23SE2 2.500 W,
pri G23SEY 2.600 W
• Protivibracijski ročaj

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
G23SE2 2.500 W,
G23SEY 2.600 W
6.600/min
478 mm
5,0 kg
Stranski ročaj, ključ

* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

G23SU

Tehnični podatki

230 mm Kotni brusilniki
z mehkim zagonom
• Premer plošče 230 mm
• Nominalna moč 2.000 W in izhodna moč
3.150 W
• Mehak zagon zaščita pred ponovnim
zagonom.

05

* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

G23SWU

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.000 W
6.600/min
469 mm
5,6 kg
Stranski ročaj, ključ

*1. Teža brez kabla in brusne plošče Po postopku EPTA 01/2003.

Tehnični podatki

230 mm Kotni brusilniki
z mehkim zagonom
• Premer plošče 230 mm
• Nominalna moč 2.200 W in izhodna moč
3.810 W
• Mehak zagon zaščita pred ponovnim
zagonom.
* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

G23UC

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.200 W
6.600/min
469 mm
5,6 kg*
Stranski ročaj, ključ

*1. Teža brez kabla in brusne plošče Po postopku EPTA 01/2003.

Tehnični podatki

230 mm Kotni brusilniki
z mehkim zagonom
• Premer plošče 230 mm
• Nominalna moč 2.500 W in izhodna moč
4.420 W
• Mehak zagon zaščita pred ponovnim
zagonom.
• Protivibracijski ročaj

Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.500 W
6.600/min
484 mm
6,4 kg*
Stranski ročaj, ključ

*1. Teža brez kabla in brusne plošče Po postopku EPTA 01/2003.

* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.

G23MRUA

Tehnični podatki

230 mm Kotni brusilniki
z mehkim zagonom
• Premer plošče 230 mm
• Nominalna moč 2.500 W in izhodna moč
4.420 W
• Mehak zagon zaščita pred ponovnim
zagonom.
• Protivibracijski ročaj
* Orodje na sliki je prikazano z izbirno brusno ploščo.
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Zmogljivost: Premer plošče
Premer luknje
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
22,23 mm
M14 x 2
2.500 W
6.600/min
492 mm
6,8 kg*
Stranski ročaj, ključ

*1. Teža brez kabla in brusne plošče Po postopku EPTA 01/2003.
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Poliranje/brušenje
Premi brusilniki/Polirniki/Vibracijski brusilniki
GP2S2

Tehnični podatki

25 mm Premi brusilnik
•
•
•
•

Nazivna moč 520W
Konstrukcija z ležaji
Ohišje zasnovano za enostaven prijem
Notranje krtačke

Zmogljivost: vpenjalne glave
Maks. premer nastavka
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

6 mm
25 mm
520 W
29.000/min
359,4mm
1,7 kg
Stranski ročaj, ključ

* Orodje na sliki je prikazano z izbirnim brusnim nastavkom.

GP3V 25 mm Elektronski premi brusilnik

Tehnični podatki
• Najv. premer brusnega nastavka: 25 mm
Nazivna moč 760 W
• Nastavljivo število obratov:
7.000–29.000/min
• Sistem elektronskega krmiljenja: mehak
zagon in stalno število obratov pod obremenitvijo
• Notranje krtačke
• Ohišje zasnovano za enostaven prijem

Zmogljivost: vpenjalne glave
Maks. premer nastavka
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

6 mm
25 mm
760 W
7.000–29.000/min
40 6mm
1,8 kg
Stranski ročaj, vpenjalna glava,
ključ

* Tehnični podatki in obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
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* Orodje na sliki je prikazano z izbirnim brusnim nastavkom.

SP18VA

Tehnični podatki

180 mm Kotni brusilnik
- polirnik
• Nominalna moč 1.250 W in izhodna moč
2.560 W
• Za brušenje in poliranje
• Stalno število obratov pod obremenitvijo
• Mehak zagon in zaščita pred preobremenitvijo
• 2 načina menjave hitrosti: na stikalu in
gumbu
• Trpežna zasnova z ležaji

Zmogljivost: Brusilni krožnik
Volnena prevleka
Navoj
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

180 mm
180 mm
M14 x 2
1.250 W
0–3.400/min
415 mm
2,8 kg
D-ročaj, gumijast disk, volnena
polirna prevleka, disk za
brušenje, ključ

* Orodje na sliki je prikazano z izbirno volneno prevleko.

SV12SH

Tehnični podatki

110 mm Vibracijski
brusilnik
• Nazivna moč 200 W
• Velik, mehak ročaj, za udobnejše delo in
boljši nadzor prevlečen z gumo
• Deltasta oblika brusne površine za delo
v kotih
• Vgrajena enota za zbiranje prahu

SV12SG

110 x 190 mm
96 x 96 x 96 mm
200 W
1,5 mm
14.000/min
28.000/min
133 mm
1,0 kg
Brusni papir, vrečka za prah

Tehnični podatki

110 mm Vibracijski
brusilnik
• Nazivna moč 200 W
• Velik, mehak ročaj, za udobnejše delo in
boljši nadzor prevlečen z gumo
• Vgrajena enota za zbiranje prahu

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020

SLO_Katalog 2019-2020_HR_064_091jav.indd 89

Zmogljivost:
Velikost brusne površine
Brusna površina
Nazivna moč
Krog oscilacije
Št. obratov brez obremenitve:
Število oscilacij
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost: Brusna površina
Nazivna moč
Krog oscilacije
Št. obratov brez obremenitve:
Število oscilacij
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

110 x 100 mm
200 W
1,5 mm
14.000/min
28.000/min
137 mm
1,1 kg
Brusni papir, vrečka za prah
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Poliranje/brušenje
Vibracijski brusilniki/Ekscentrični brusilniki

SV12SD

Tehnični podatki

114 mm Vibracijski
brusilnik

Zmogljivost: Brusna površina
Nazivna moč
Krog oscilacije
Št. obratov brez obremenitve:
Število oscilacij
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

• Učinkovito zbiranje prahu z zbiranjem
prahu »preko podlage«
• Bočno brušenje na 3 straneh

SV12V

114 x 228 mm
300 W
2,4 mm
10.000/min
20.000/min
300 mm
2,8 kg
Brusni papir, vrečka za prah

Tehnični podatki

114 mm Vibracijski
brusilnik

Zmogljivost: Brusna površina
Nazivna moč
Krog oscilacije
Št. obratov brez obremenitve:
Število oscilacij
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

• Nastavljivo število oscilacij
• Ostale lastnosti kot pri modelu SV12SD

114–228 mm
300 W
2,4 mm
4.000–10.000/min
8.000–20.000/min
300 mm
2,8 kg
Brusni papir, vrečka za prah
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Priporočeno število obratov pri modelu SV12V:
Sistem pritrjevanja brusnega papirja:
Modeli SV12V, SV12SD i SV12SE se dobavljajo s sistemom za pritrjeŠtevilo obratov se lahko z gumbom nastavi med 4.000/min do 10.000/min. Priporo- vanje brusnega papirja. Držalo papirja se odpre s preprostim pomikom
čeno število obratov za različno uporabo je prikazan na spodnji tabeli.
ročice, kot je prikazano na spodnji sliki, tako se lahko papir enostavno
pozicionira in pritrdi.
Prilagajanje št.
Granulacija
obratov (št. obratov
Uporaba
brusnega
brez obremenitve)
papirja
Položaj 5
(10.000/min)
Položaj 3–4
(6.500–7.500/min)
Položaj 2–3
(5.500–6.500/min)
Položaj 1–2
(4.000–5.500/min)

SV13YA
SV13YB

Odstranjevanje stare barve
Brušenje lesa in furnirja pred barvanjem
Brušenje kita
Brušenje tanko nanesenih premazov

40–80
120–180
60–100
120–150

Zaokroževanje robov in rahlo brušenje robov

80–120

Brušenje robov na naravnem lesu in furnirju
Srednje brušenje obarvanih površin
Brušenje robov obarvanega lesa

120–180
120–180
220–240
Odvisno od
vrste materiala

Brušenje termoplastičnih materialov

(odprto)

Tehnični podatki za SV13YA

125 mm Ekscentrični
brusilniki
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• Spremenljiva hitrost in stalno število
obratov, ne glede na obremenitev
• Ostale lastnosti kot pri modelu SV13YB
• Nazivna moč 230 W
• Oscilacijski način dela:
• Velik mehak ročaj za večje udobje in
nadzor
• Neposreden priključek vrečke za prah

Zmogljivost: Brusna plošča
Nazivna moč
Nihajni krog
Hitrost brez obremenitve
Skupna višina
Teža
Obseg dobave

125 mm
230 W
3,2 mm
7.000–12.000/min
145 mm
1,4 kg
Brusni papir, vrečka za prah

Tehnični podatki SV13YB
Zmogljivost: brusna plošča
Nazivna moč
Nihajni krog
Hitrost brez obremenitve
Skupna višina
Teža
Obseg dobave

125 mm
230 W
3,2 mm
12.000/min
145 mm
1,4 kg
Brusni papir, vrečka za prah
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Poliranje/brušenje
Ekscentrični brusilniki/Tračni brusilniki

SV15YC

150 mm Ekscentrični
brusilnik
•

Nastavljanje premera
2,8–6,2 mm krožnega gibanja
Klik
1

3

2

4

Tehnični podatki

Podloga

Klik
Premer krožnih gibov

= 2.8

6.2

(mm)

Gumb za
zakl. vretena

• Uravnavanje števila obratov
• Turbo funkcija pri delu omogoča preklop
na največje število obratov s pritiskom na
gumb.
• Ločljiv sprednji ročaj brez uporabe orodja

Premer plošče
Nazivna moč
Premer krožnega gibanja
Št. obratov brez obremenitve*1
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

150 mm
350 W
2,8/6,2 mm
4.200–11.000/min
182 mm
2,5 kg
sprednji ročaj, brusni papir
(P120), vrečka za prah, ključ

*1. Število obratov je odvisno od napetosti.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003

Tračni brusilniki
Izbira
Model

Zmogljivost (dimenzije traku)

SB 8V2

76 x 533 mm (3 x 21")

SB 10S2

100 x 610mm (4 x 24")

SB 10V2

100 x 610mm (4 x 24")

SB8V2

Nazivna moč

1.020 W

Št. obratov brez obremenitve
(število obratov brusnega traku)
250–350 m/min

Skupna dolžina

Teža

318 mm

4,3 kg

420 m/min

363 mm

5,2 kg

240–420/min

363 mm

5,2 kg

Brusni trak: 100 x 610 mm
Širina 189 mm
Ena hitrost, veliko stikalo
Ostale lastnosti kot pri modelu SB8V2

Zmogljivost: brusni trak
Nazivna moč
Št. obr. brusnega traku:
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

76 x 533 mm
1.020 W
250–450/min
318 mm
4,3 kg
Brusni trak, vrečka za prah

Zmogljivost: Brusni trak
Nazivna moč
Št. obr. brusnega traku:
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

100 x 610 mm
1.020 W
420 m/min
363 mm
5,2 kg
Brusni trak, vrečka za prah

Tehnični podatki

100 mm Tračni brusilnik
• Uravnavanje števila obratov z gumbom
• Ostale lastnosti kot pri modelu SB10S2
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Tehnični podatki

100 mm Tračni brusilnik
•
•
•
•

SB10V2

Brusni trak
Vrečka za prah

Tehnični podatki

76 mm Tračni brusilnik
• Nazivna moč 1.020 W
• Velikost brusnega traku: 76 x 533 mm
• Mesto brušenja je vidno skozi prozorni
pokrov
• Širina 171 mm
• Nastavljanja števila obratov na gumbu in
velikem stikalu
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo in
pomožni ročaj
• Vrečka za prah zaradi brušenja v kotih z
leve strani orodja

SB10S2

Obseg dobave

Zmogljivost: Brusni trak
Nazivna moč
Št. obr. brusnega traku:
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

100 x 610 mm
1.020 W
240–420/min
363 mm
5,2 kg
Brusni trak, vrečka za prah
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Rezanje
Večnamensko orodje/Rezalniki
CV350V

Tehnični podatki

Večnamensko orodje
• HiKOKI originalni sistem menjave pribora
brez uporabe orodja
• Funkcija načina AUTO pri delu brez
obremenitve zmanjša hrup in vibracije
• 37 različnih vrst izbirne opreme*1 za
različno uporabo
• Velika nazivna moč: 350 W
• Majhna teža 1,5 kg
• Majhen obseg ročaja
• Vgrajena LED osvetlitev

CM5SB

125 mm Rezalnik

Nazivna moč
Frekvenca oscilacij
Standardni način dela
(pol. 1–5)
AUTO način dela (pol. A)
Kot oscilacij
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave*3

350 V
6.000–20.000/min
15.000–20.000/min
3,2°
280 mm
1,5 kg
Podloga (MU93D), brusni
papirji, diski, škatlica za
pribor, kovček

*1. O dodatni izbiri opreme si oglejte stran 50.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.
*3. Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.

Tehnični podatki
• Nominalna moč 1.300 W in izhodna moč
1.900 W za veliko trpežnost
• Stransko stikalo
• Rotor odporen na obrabo
• Vmesnik za zbiranje prahu

Premer rezalne plošče
Največja globina reza:
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Širina osnove
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

125 mm
30 mm
1.300 W
11.000/min
33,5 mm
314 mm
2,9 kg
stranski ročaj, nastavek,
kovček, vmesnik za
priključek sesalca

* Fotografija prikazuje rezalnik z izbirno rezalno ploščo.
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CM9SR

Tehnični podatki

230 mm Rezalnik
• Nominalna moč 2.000 W in izhodna moč
3.300 W
• Vtisno stikalo
• Širina osnove 80 cm
• Vmesnik za zbiranje prahu

Premer rezalne plošče
Največja globina reza:
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Širina osnove
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
60 mm
2.000 W
6.600/min
80 mm
615 mm
7,7 kg
stranski ročaj, nastavek,
kovček, vmesnik za
priključek sesalca

* Fotografija prikazuje rezalnik z izbirno rezalno ploščo.

CM9UBY

Tehnični podatki

230 mm Rezalnik
• UVP protivibracijski sistem
• Nominalna moč 2.600 W in izhodna moč
4.600 W
• Ostale lastnosti kot pri modelu CM9SR
* Fotografija prikazuje rezalnik z izbirno rezalno ploščo.
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Premer rezalne plošče
Največja globina reza:
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Širina osnove
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

230 mm
60 mm
2.600 W
6.600/min
80 mm
652 mm
8,1 kg
Cevasti ročaj, vmesnik
za priklop sesalca, ključ,
kovček
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Rezanje
Rezalniki
CM12Y

Tehnični podatki

305 mm Rezalnik
•
•
•
•
•

Nazivna moč 2,400 W
Največja globina žaganja: 100 mm
Mehak zagon
Za boljši nadzor velik cevasti ročaj
Lažje vzdrževanje v primerjavi z bencinskimi rezalniki.

* Fotografija prikazuje rezalnik z izbirno rezalno ploščo.

Premer rezalne plošče
Največja globina reza:
Globina rezanja posameznega reza
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Os
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

305 mm
100 mm
50 mm
2,400 W
5.000/min
22 mm
633 mm
11,5 kg
Vmesnik za priključek
sesalca*, zaščitna očala,
ključ

* Za abrazivne materiale

CC14SF

Tehnični podatki

355mm Rezalnik
kovinskih profilov
•
•
•
•

Nazivna moč 2.000 W
Ročaj iz mehke gume za boljši nadzor
Ščitnik s preusmeritvijo isker
Mehanizem za blokado vretena

Premer kvadratne cevi
Premer okrogle cevi
Profil
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Dimenzije (d x š x v)

65 mm
120 mm
130 x 130 mm
2.000 W
3.800/min
603 x 318 x 603 mm

Teža
Obseg dobave

16,5 kg (36.3 lbs.)
Rezalna plošča, ključ

* Tehnični podatki in obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države
dostave.
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Obdelava lesa
Krožne žage
C9U3
C9BU3

235 mm
Krožna žaga

*1

• Jasno vidna linija reza

Funkcija odpihovanja
žagovine

•

Dolg kabel

4m dolžine

in praktično držalo kabla

Tehnični podatki – C9U3
Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90˚
45˚
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*4
Obseg dobave

08
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•
•
•
•
•
•
•

235 mm
86 mm
65 mm
2000 W
5.200/min
397 mm
7,2 kg
ključ, žagin list, dodatni
ročaj, vmesnik za
priključek sesalca, vodilo

Nazivna moč 2.000 W
Aluminijast ščitnik žaginega lista
Mehak ročaj, prevlečen z gumo
Enostavna nastavitev globine žaganja
Razporni klin pri C9U3 / C9BU3
Elektronska zavora pri C9BU3
Vmesnik za priključek sesalca
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Obdelava lesa
Krožne žage
C6U3
C6BU3
C6UM
C6BUM

165 mm
Krožna žaga

*1

*2

• Jasno vidna linija reza

Funkcija odpihovanja
žagovine
(C6U3 / C6BU3)

• A C6UM in C6BUM

prilagojeni za vodilo

za praktično in natančno žaganje
• Dolg kabel*3

4m dolžine

in praktično držalo kabla

Tehnični podatki – C6BUM
Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90˚
45˚
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*4
Obseg dobave

165 mm
54 mm
40 mm
1300 W
5800/min
366 mm
4,9 kg
ključ, žagin list, vmesnik za
priključek sesalca, vodilo

*1. Izmet žagovine samo pri C6U3 / C6BU3.
*2.	Elektronska zavora samo pri C6BU3 / C6BUM.
*3. V primerjavi z modeloma C6U2/C6BU2.
*4. Teža po postopku EPTA 01/2003.

• Nazivna moč 1300 W
• Sistem nastavljanja vzporednosti (C6UM
/ C6BUM)
• Aluminijast ščitnik žaginega lista
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Enostavna nastavitev globine žaganja
• Razporni nož
• Elektronska zavora pri CBU3/C6BUM
• Vmesnik za priključek sesalca
• Izbirna ponudba vodil za C6U3 in C6BU3

08

Dodatna oprema za krožne žage
Vodilo
Dolžina

Oznaka

800 mm

370105

1.400 mm

370106

Za modele
C6U2**, C6BU2**, C6U3, C6BU3, C6UM*, C6BUM*, C6UY, C7U2**,
C7BU2**
C7U3, C7BU3, C7UM*, C7BUM*, C7UY, C7BUY
* Za modele prilagojene za uporabo vodila.
**Ukinjeni modeli.

Vmesnik za vodilo, set
Oznaka

Za modele

317848

C6U2*, C6BU2*, C7U2*, C7BU2*

330998

C6U3, C6BU3, C6UY, C6BUY*

331762

C7U3, C7BU3, C7UY, C7BUY
* Ukinjeni modeli.
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Obdelava lesa
Krožne žage
C7U3
C7BU3
C7UM
C7BUM

190 mm
Krožne žage

*1

*2

• Jasno vidna linija reza

Funkcija odpihovanja
žagovine
(C7U3 / C7BU3)

Tehnični podatki - C7U3/C7BU3
Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90˚
45˚
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*5
Obseg dobave

190 mm
66 mm
48 mm
1300 W
5800/min
314 mm
4,7 kg
ključ, žagin list, vmesnik za
priključek sesalca, vodilo

Tehnični podatki – C7BUM

• C7UM in C7BUM

prilagojeni za vodilo

C7U3

za praktično in natančno žaganje
• Dolg kabel*3

4m dolžine

in praktično držalo kabla

Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90˚
45˚
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*5
Obseg dobave

190 mm
66 mm
48 mm
1300 W
5800/min
366 mm
5,2 kg
ključ, žagin list, vmesnik za
priključek sesalca, vodilo

*1.	 Funkcija izmeta žagovine samo pri C7U3/C7BU3.
*2.	 Elektronska zavora pri C7BU3/C7BUM.
*3.	 V primerjavi s predhodnima modeloma C7U2/C7BU2.
*4.	 Obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dostave.
*5. Teža po postopku EPTA 01/2003.

C7BU3

08

C7BUM

C6SS

• Nazivna moč 1.300 W*4
• Sistem nastavljanja vzporednosti (C7UM
/ C7BUM)
• Aluminijast ščitnik žaginega lista
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Enostavna nastavitev globine žaganja
• Razporni nož
• Elektronska zavora pri C7BU3/C7BUM
• Vmesnik za priključek sesalca
• Izbirna ponudba vodil za C7U3 in C7BU3

Tehnični podatki

165 mm Krožna žaga
•
•
•
•
•

Za 165 mm žagin list
Toga aluminijasta plošča za natančno delo
Ustreza CE evropskim standardom
Stranski ročaj za lažji oprijem
Izmet žagovine na zadnji strani

Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90˚
45˚
Nazivna moč
Št. nihajev brez obrem.
Skupna višina
Teža
Obseg dobave

165 mm
57 mm
38 mm:
1.050 W
5.500/min
276 mm
3,2 kg
Žagin list, vodilo, ključ

* Tehnični podatki in obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države
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Obdelava lesa
Krožne žage
C6MEY

165 mm Krožna žaga
z motorjem brez krtačk
• Prvi v industriji*1, visoko učinkovit

AC motor brez krtačk

• Velika globina reza

66 mm

• Najmanjše dimenzije v razredu*1 in izvrstno uravnotežena
• Odporna na padec napetosti
• Tihi način dela zmanjšuje hrup in povečuje
učinkovitost motorja.
• Zaščita pred preobremenitvijo
• Žagin list s slojem fluora za večjo hitrost
razreza
• Ravno ohišje motorja je oblikovano
tako, da poveča stabilnost med menjavo
žaginega lista
• Mehak zagon
• Sistem nastavitev globine žaganja
• Žaganje pod kotom –5 stopinj
• Zadnje vodilo
• Funkcija razpihavanja
• Vgrajena LED osvetlitev
• Izmet žagovine na zadnji strani
• Držalo kabla

C7SS

Tehnični podatki
Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90°
45°
Nazivna moč
Št. nihajev brez obrem.
Običajni način dela
"Tihi" način dela:
Skupna višina
Teža*2
Obseg dobave

165 mm
66 mm
45 mm
1.050 W
4.100/min
2.500/min
262 mm
2,8 kg
Žagin list, ključi

*1.	 Z aprilom 2015. V razredu 165 mm krožnih žag, proizvedenih s strani
vodilnih proizvajalcev električnega orodja (preizkus izvedel Koki Holdings.)
*2.	 Teža po postopku EPTA 01/2003.

Tehnični podatki

190 mm Krožna žaga
• Za 190 mm žagin list
• Ostale lastnosti kot pri modelu C6SS

Premer žaginega lista
Najv. globina žaganja: 90˚
45˚
Nazivna moč
Št. nihajev brez obrem.
Skupna višina
Teža
Obseg dobave

190 mm
68 mm
46 mm
1.050 W
5.500/min
291 mm
3,4 kg
Žagin list, vodilo, ključ

08

* Tehnični podatki in obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države

C7MFA

Tehnični podatki

190 mm Krožna žaga
•
•
•
•

Toga aluminijasta plošča za natančno delo
Ustreza CE evropskim standardom
Dodaten ročaj za lažje upravljanje
Izmet žaganja na zadnji strani
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Premer žaginega lista
Globina žaganja: 90°
45°
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

190 mm
68 mm
46 mm
1.010 W
5.500/min
291 mm
3,6 kg
žagin list, dodaten ročaj,
ključ
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Obdelava lesa
Potezne/Zajeralne žage
C12RSH2 305 mm Potezno zajeralna žaga

Tehnični podatki

• Kompakten potezni mehanizem
•
•
•
•
•
•

velika globina reza, skupna širina ohišja
žage samo 890 mm
Dolžina osnove 630 mm
Laserska* oznaka omogoča enostavno
uskladitev z izčrtano linijo
45° dvosmerni nagib
Veliki in stabilni odbojniki omogočajo
žaganje velikih obdelovancev
Enostavno in hitro nastavljanje nagiba
žaganja
2 kg lažja od predhodnega modela
C12RSH: 27 kg (brez kabla)

Premer žaginega lista
Največja globina reza:
ravni rez 0°
rez pod kotom levo/desno 45°
nagib: levo 45°
nagib: desno 45°
Rez (levo) 45° + nagib (levo) 45°
Rez (levo) 45° + nagib (desno) 31°
Rez (desno) 45° + nagib (desno) 45°
Rez (desno) 45° + nagib (levo) 31°
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Kot rezanja
Kot nagiba
Prilagoditev kota rezanja
Dimenzije:
Teža
Obseg dobave

305 mm
105 x 312 mm
105 x 220 mm
68 x 312 mm
43 x 312 mm
68 x 220 mm
68 x 265 mm
43 x 220 mm
43 x 265 mm
1520 W
4000/min
Desno: 0–57° Levo: 0–45°
Desno: 0–45° Levo: 0–45°
0, 15, 22,5, 31,6 i 45°
655 x 890 x 724 mm
27 kg brez kabla
žagin list, vrečka za prah,
ključ, spone

* Nikoli ne glejte neposredno v laserski žarek.

C10FCE2 255 mm Potezno zajeralna žaga

Tehnični podatki
• Za 255 mm žagin list
• Majhna teža 11,9 kg v primerjavi
z 255 mm HiKOKI zajeralnimi žagami
• Hitro in enostavno nastavljanje kota
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo

08

C8FSE

• Za 216 mm žagin list
• Potezno vodilo je čvrsto vpeto z dvojnimi
krogličnimi ležaji za zanesljivo rezanje
• Največja zmogljivost rezanja je
65 mm x 312 mm pri prečnem rezu 0˚
• Nominalna moč 1.050 W, število obratov
brez obremenitve 5.500/min
• Majhna teža 14 kg v primerjavi z 216 mm
HiKOKI poteznimi zajeralnimi žagami
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Sistem nastavljanja naklona: 48˚ levo in
kombinirani rezi: 45° naklon levo in pod
kotom
• 45° levo/desno
• Prilagoditev kota rezanja: 0˚, 15˚, 22,5˚,
31,6˚ i 45˚ (desno/levo)
• Toga osnova
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255 mm
59 x 144 mm ali 89 x 101 mm
59 x 102 mm ali 89 x 70 mm
59 x 89 mm ali 89 x 54 mm
41 x 144 mm
41 x 102 mm
1.520 W
5.000/min
0–52˚
0–52˚
0–45˚
0, 15, 22,5, 31,6 in 45˚
460 x 628 x 561 mm
11,9 kg
Žagin list, vrečka za prah,
ključi

Tehnični podatki

216mm Potezno zajeralna žaga

98

Premer žaginega lista
(d x š) Ravni rez: 0˚
Rez pod kotom: 45˚
Rez pod kotom: 52˚
Rez pod naklonom: 45˚
Rez pod kotom 45˚ pod
naklonom 45˚
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Nastavitev kota:
Desno
Levo
Nastavitev naklona:
Levo
Prilagoditev kota rezanja
Dimenzije:
Teža
Obseg dobave

Premer žaginega lista
(d x š) Ravni rez: 0˚
Rez pod kotom: 45˚
Rez pod naklonom: 45˚
Rez pod kotom 45˚
in naklonom 45˚
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Nastavitev kota:
Desno
Levo
Nastavitev naklona:
Desno
Levo
Prilagoditev kota rezanja
Dimenzije:
Teža
Obseg dobave

216mm
65 x 312 mm
75 x 262 mm
65 x 220 mm
75 x 185 mm
45 x 312 mm
45 x 220 mm
1.050 W
5.500/min
0–57˚
0–45˚
0–5˚
0–48˚
, 15, 22,5, 31,6 in 45˚
555 x 790 x 485mm
14 kg
Žagin list, vrečka za prah,
ključ
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Obdelava lesa
Vbodne žage
CJ160V 160 mm Vbodne žage
CJ160VA

• Zmanjšana raven vibracij

50%*1 v načinu AUTO
• Močan motor 800 W
pribl.

• Največja globina žaganja: 160 mm
• Spremenljivo število obratov na gumbu
• Stalno število obratov, ne glede na obremenitev
• HiKOKI sistem nastavitve nihajnega gibanja
rezila žage v 3 načinih
• Zamenjava rezila žage brez uporabe orodja
• Majhno dodatno podnožje za rezanje krivulj
CJ160V

Tehnični podatki za CJ160V

Površina kontakta

• Podnožje prevlečeno s fluorom

CJ160VA

Globina žaganja: les
aluminij
jeklo
Najmanjši radij reza
Nazivna moč
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

160 mm
20 mm
10 mm
25 mm
800 W
26 mm
800–2.800/min
249 mm
2,5 kg
Rezila (št. 41, št. 42, št.
123X), ščitnik, manjše podnožje, vmesnik za zbiranje
prahu, ključ, kovček

Tehnični podatki za CJ160VA
•
•
•
•
•
•

Vgrajena LED osvetlitev
Vrečka za prah se lahko pritrdi na žago
Zaščita pred trganjem
Funkcija razpihavanja
Mehak ročaj, prevlečen z gumo za CJ160V
Cevasti ročaj, prevlečen z gumo za
CJ160VA

Globina žaganja: les
aluminij
jeklo
Najmanjši radij reza
Nazivna moč
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*2
Obseg dobave

160mm
20mm
10mm
25mm
800 W
26mm
800–2.800/min
273mm
2,5 kg
Rezila (št. 41, št. 42, št.
123X), ščitnik, manjše podnožje, vmesnik za zbiranje
prahu, ključ, kovček

08

*1. V primejavi z običajnim načinom delovanja, nastavljenega na 5.
*2. Teža po postopku EPTA 01/2003.

CJ90VAST

Tehnični podatki

90 mm Vbodna žaga
• Tri ravni nihajnega gibanja rezila žage
• Aluminijasto podnožje za daljšo življenjsko
dobo
• Zelo hitro rezanje, zahvaljujoč močnemu
motorju
• Velik, mehak cevasti ročaj, za udobnejše
delo in boljši nadzor prevlečen z gumo
• Gumb za prilagajanje števila nihajev,
odvisno od materiala obdelovanca
• Zamenjava rezila žage brez uporabe
orodja
• Funkcija razpihavanja za boljšo vidljivost
črte reza

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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Globina žaganja: les
jeklo
Najmanjši radij reza
Kot nastavljanja podnožja
Nazivna moč
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža*
Obseg dobave

90 mm
8 mm
25 mm
45˚ desno/levo
705 W
20 mm
850–3.000/min
246 mm
2,1 kg brez kabla
Rezilo žage, ključ, kovček

* Teža po postopku EPTA 01/2003.
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Obdelava lesa
Vbodne žage
CJ90VST

Tehnični podatki

90 mm Vbodna žaga
• Gumb za prilagajanje števila nihajev,
odvisno od materiala obdelovanca
• Zamenjava rezila žage brez uporabe orodja
• Odlično ravnotežje in nihajno gibanje
rezila žage za hitro rezanje, brez trganja
materiala
• Nazivna moč 705W
• 3 ravni nihajnega gibanja rezila žage
• Robustno bočno ohišje iz aluminija
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo

CJ110MV

• Gumb za prilagajanje števila nihajev, odvisno od materiala obdelovanca
• Zamenjava rezila žage brez uporabe orodja
• Odlično ravnotežje in nihajno gibanje rezila
žage za hitro rezanje, brez trganja materiala
• Močan motor 720 W
• 3 ravni nihajnega gibanja rezila žage
• LED osvetlitev
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo
• Funkcija razpihavanja za boljšo vidljivost
črte reza
• V dobavo je vključen vmesnik za zbiranje
prahu

CJ110MVA 110mm Vbodna žaga
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Globina žaganja: les
jeklo
Najmanjši radij reza
Kot nastavljanja podnožja
Nazivna moč
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

110 mm
10 mm
25 mm
45˚ desno/levo
720 W
26 mm
850–3.000/min
246mm
2,2 kg
Rezilo žage, ščitnik,
vmesnik za zbiranje prahu,
kovček

Tehnični podatki
• Cevasti ročaj
• Ostale lastnosti kot pri modelu CJ110MV

100

90mm
8mm
25mm
45˚ desno/levo
705 W
20 mm
850–3.000/min
228 mm
2,2 kg
Rezilo žage, ključ, kovček

Tehnični podatki

110mm Vbodna žaga

08

Globina žaganja:
les
jeklo
Najmanjši radij reza
Kot nastavljanja podnožja
Nazivna moč
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Globina žaganja: les
jeklo
Najmanjši radij reza
Kot nastavljanja podnožja
Nazivna moč
Dolžina nihaja
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

110 mm
10 mm
25 mm
45˚ desno/levo
720 W
26 mm
850–3.000/min
264
2,2 kg
Rezilo žage, ščitnik,
vmesnik za zbiranje prahu,
kovček
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Obdelava lesa
Žage lisičarke
CR13V2

Tehnični podatki

130 mm Žaga lisičarka
• Nazivna moč 1.010 W
• Zaradi zelo močnega motorja velika hitrost
rezanja
• Funkcija ravnega reza
• Hitra zamenjava rezila brez uporabe orodja
• Namestitev rezila v obe smeri, za rezanje
navzgor ali navzdol
• Veliko stikalo
• Nastavljivo število hodov rezila žage
• Nov dizajn sprednjega ohišja in ročaja za
lažjo uporabo

CR13VBY

Globina žaganja: cev
kovina
les
Nazivna moč
Dolžina hoda rezila žage
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

130 mm
19 mm
300 mm
1.010 W
29 mm
0–2.800/min
435 mm
3,3 kg
Rezilo žage, ključi, kovček

Tehnični podatki

130 mm Žaga lisičarka
• S sistemom UVP zmanjšana raven vibracij
• V obseg dobave je vključeno tudi HiKOKI
originalno 150 mm rezilo žage

Globina žaganja: cev
kovina
les
Nazivna moč
Dolžina hoda rezila žage
Št. nihajev brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

130 mm
19 mm
300 mm
1.150 W
32 mm
0–3.000/min
465 mm
4,4 kg
Rezilo žage, kovček

Dodatna oprema za krožne žage
Dolžina žagini listi
Žagin list

Oznaka

Dolžina

Korak

Št./paket

Žagin list

Oznaka

Dolžina

Korak

Št./paket

Št. 341

327129

150 mm

14

3

Št.141 (S)

370683

150 mm

14

3

Št.342

327691

200 mm

14

3

Št.142 (S)

370684

200 mm

14

3

No.343

327692

250 mm

14

3

Št.143 (S)

370685

250 mm

14

3
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Oblanje/Rezkanje
Obliči/Nadrezkarji
P20ST

Tehnični podatki

82 mm Oblič
•
•
•
•
•
•

Širina oblanja: 82 mm
Največja globina oblanja: 1,5 mm
Globina utora: 9 mm
Nazivna moč 580 W
Št. obratov brez obremenitve 17.000/min
Teža 2,5 kg, majhna teža glede na ostale
obliče HiKOKI
• Nastavitev globine oblanja z gumbom
• Izbirna vrečka za prah

P20SF

•
•
•
•

Širina oblanja: 82 mm
Največja globina oblanja: 2,6 mm
Globina utora: 9 mm
Nazivna moč 620 W
Št. obratov brez obremenitve 17.000/min
Teža 2,5 kg, majhna teža glede na ostale
obliče HiKOKI
Nastavitev globine oblanja z gumbom
Držalo kabla
Mehak ročaj, prevlečen z gumo
Izbirna vrečka za prah

M12VE

• Nazivna moč 2.000 W
• Elektronski nadzor: mehak zagon in stalno
število obratov, ne glede na obremenitev
• Spremenljivo število obratov na gumbu
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82 mm
2,6 mm
620 W
17.000/min
296 mm
2,5 kg
Rezila, ključ, kovček

* Tehnični podatki in obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države dobave

Zmogljivost: vpenjalna glava
Največja globina rezkanja
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Teža
Obseg dobave

8 mm
60 mm
1.150 W
11.000– 25.000/min
3,6 kg
Ravno vodilo, ključ

Zmogljivost: vpenjalna glava
Največja globina rezkanja
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Teža
Obseg dobave

12 mm
65 mm
2.000 W
8.000-22.000/min
5,3 kg
Vzporedno vodilo, ključ

Tehnični podatki

12 mm Nadrezkar

102

Širina oblanja:
Največja globina reza:
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Tehnični podatki

12 mm Nadrezkar
• Nazivna moč 2.000 W
• Elektronski nadzor: mehak zagon in stalno
število obratov, ne glede na obremenitev

M12V2

* Tehnični podatki in obseg dobave se lahko razlikuje, odvisno od države

Tehnični podatki

8 mm Nadrezkar
• Nazivna moč 1.150 W
• Spremenljiva hitrost in stalno število obratov, ne glede na obremenitev
• Spremenljivo število obratov na gumbu

09

82 mm
1,5 mm
580 W
17.000/min
296 mm
2,5 kg
Rezila, ključ

Tehnični podatki

82 mm Oblič
•
•
•
•
•
•

M8V2

Širina oblanja:
Globina oblanja:
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Zmogljivost: vpenjalna glava
Največja globina rezkanja
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Teža
Obseg dobave

12 mm
65mm
2.000 W
8.000– 22.000/min
6,3 kg
2 vpenjalni čeljusti, centrirni merilnik, vodilo, vmesnik
za odsesovanje, ključ
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Sesanje
RP250YDL
RP300YDL

NOVO

Tehnični podatki za RP 250YDL
Moč sesanja
Pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
prah
voda
Nazivna moč
Izolacija
Največja nazivna moč str.
preko el. vtičnice
Dimenzije (v x d x g)
Teža*3
Obseg dobave

21 kPa
3,6 m3 /min
plastika
21 litrov
18 litrov
1000 W
ozemljitev
2.600 W
374 x 392 x 550 mm
7,8 kg
sesalna cev, 2 kos. sesalnih
cevi, nastavek za čiščenje tal,
nastavek za preproge, držalo,
adapter, nosilec cevi, PE vreča
za prahu, sintetična vreča
za prah

Tehnični podatki za RP 300YDL
Moč sesanja
Pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
prah
voda
Nazivna moč
Izolacija
Največja nazivna moč str.
preko el. vtičnice
Dimenzije (v x d x g)
Teža*3
Obseg dobave

RP250YDL

RP300YDL

Gumb za čiščenje

1 Čiščenje filtra

s pritiskom na gumb

21 kPa
3,6 m3 /min
INOX
26 litrov
23 litrov
1000 W
ozemljitev
2.600 W
391 x 398 x 658 mm
9,2 kg
sesalna cev, 2 kos. sesalnih
cevi, nastavek za čiščenje
tal, nastavek za preproge,
držalo, adapter, nosilec
cevi, PE vreča za prahu,
sintetična vreča za prah

*1. 1.400 W v Avstraliji
*2. Za uporabo so morda potrebni dodatni vmesniki
*3.	 Teža po EPTA postopku 01/2003 (vključno s cevjo in šobo)

S pritiskom na gumb za čiščenje
filtra i hkrati pokritje sesalne
odprtine se ustvari močan pretok
zraka (vakuuma), ki izpiha filter
Nosilec

gumb

a čiščenje
salne
čan pretok
iha filter

• Velika nazivna moč 2.600 W*1
• Čiščenje filtra s pritiskom na gumb 1
• Praktične sponke za enostavnejši transport
• Samodejni vklop in izklop sesalca hkrati z
vklopom in izklopom priključenega orodja

Sesalniki

3 Vtičnica za stroj

2 Nosilec cevi

Priključek
za električno orodje

Praktični nosilec cevi omogoča
lažji transport in delo s sesalcem.
Sesalna cev

Sesalec se lahko samodejno vklopi
in izklopi hkrati z vklopom in
izklopom priključenega stroja.

10

Kabel
Sesalna cev

3 Vtičnica za stroj
Sesalec se lahko samodejno vklopi
in izklopi hkrati z vklopom in
izklopom priključenega stroja.

mogoča
sesalcem.

El. orodje

Obseg dobave za RP250YDL in RP300YDL

Sesalna cev

Cev ( x 2)

Glavni nastavek

Ozki nastavek

Srednji nastavek

Kljuka

Vmesnik

Okrogli priključek

RP 250YDL

RP 300YDL
Nosilec cevi

PE vrečka za prah

Sint. vrečka za prah
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Sesanje
RP150YB
RP250YE
RP350YE

Tehnični podatki za RP150YB

Sesalniki
• Kompaktni in lahki

Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja suho
mokro
Nazivna moč
Izolacija
Največja obrem. vtičnice
Dimenzije (v x d x g)
Teža
Obseg dobave

približno 87% volumna*
približno 89% teže*1

1

• Maks pretok zraka 3,5 m3/min
• Največja obremenitev vtičnice 2.400 W*2

Električna vtičnica

Tehnični podatki za RP250YE
Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
Nazivna moč
Izolacija
Največja obremenitev
vtičnice
Dimenzije (v x d x g)
Teža
Obseg dobave

• Veliko stikalo za lažje upravljanje

RP150YB

Izbira načina delovanja

Glavno stikalo

• Približno 20% širša*3 glavna šoba
• Uporabljajo se lahko tudi komercialne
plastične vrečke za odpadke*4
Vodilo

22kPa
3,5 m3 /min
INOX
25 l, 22 l
1.140 W
ozemljitev
100 do 2.400 W
390 x 469 x 550 mm
9.4kg
Sesalna cev (dolžina 38
mm x 3 m), 2 cevi, objemka, glavna šoba, velika
šoba za umazanijo, šoba za
vodo, šoba z okroglo ščetko, spojka (D), vmesnik,
vreče (10 kosov) cevi, cevni
nosilec, kavelj za cevi

Tehnični podatki za RP350YE

Vrečka

Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
Nazivna moč
Izolacija
Največja obrem. vtičnice
Dimenzije (v x d x g)
Teža
Obseg dobave

RP250YE

Vsebnik

•
•
•
•

22kPa
3,5 m3 /min
plastika
15 l
12 l
1.140 W
ozemljitev
100 do 2.400 W
334 x 366 x 400mm
7.8kg
Sesalna cev (dolžine 38
mm x 3 m), 2 cevi, ročaj,
glavna šoba, velika šoba za
umazanijo, šoba za vodo, šoba
z okroglo ščetko, spojka (D),
vmesnik, vreče (10 kosov) cevi,
cevni nosilec, priključek cevi

Priročen kavelj za cevi
Visoko kakovostna sesalna cev
Ravna zgornja površina
Za suho in mokro sesanje

10

22 kPa
3,5 m3 /min
INOX
35 l, 30 l
1.140 W
ozemljitev
100 do 2.400 W
390 x 469 x 665 mm
9,7 kg
Sesalna cev (dolžina 38mm
x 3m), 2 cevi, objemka,
glavna šoba, velika šoba za
umazanijo, šoba za večjo
umazanijo, šoba za vodo,
šoba z okroglo ščetko,
spojka (D), vmesnik, vreče
(10 kosov) cevi, cevni
nosilec, kavelj za cevi

*1.	Primerjava med modelom RP250YE in predhodnim modelom WDE3600M.
*2.	Vtičnica 1.700 W za ZK, 1.200 W za Avstralijo.
*3.	V primerjavi z WDE1200M/WDE3600M.
*4.	Uporaba 45 l (800 x 650 mm) vrečk, ne manjše debeline od 0,04 mm.

RP350YE

Obseg dobave za RP150YB, RP250YE in RP350YE
Cev
(38 mm × 3 m)

Cev

Ročica za premikanje

Talna šoba

Ozki nastavek

Nastavek za vodo

Število

1

2

1

1

1

1

Naziv

Okrugla šoba
s krtačo

Priključek (D)

Vmesnik

Vrečke za prah
(10 kom)

Držalo cevi

Nosilec cevi

1

1

1

1

1

1

Naziv

Oblika

Oblika

Število
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Sesanje
Povzetek evropskih predpisov o prahu (EN 60335-2-69)
Razred H: zbira prašne delce 0,2-2 μm 99,995% in več
Razred M: zbira prašne delce 0,2-2 μm 99,9 % in več

Model

Razred

Primerno za nevarne vrste prahu v mejah poklicne
izpostavljenosti

Stopnja prodiranja

RP350YDH

H

<0,1 (mg/m3)
Vključno z rakotvornim prahom, ki je rakotvoren in / ali patogen

<0,005%

RP250YDM
RP350YDM
RP500YDM

M

≥ 0,1 (mg/m3)

<0,1%

RP250YDM Sesalniki
RP350YDM
RP350YDH
RP500YDM

• Visoko učinkoviti filtri:

Filter razreda M

pri RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM

Filter razreda H
pri RP350YDH
•

RP250YDM

Sistem samodejnega
čiščenja filtra

z elektromagnetnim vibratorjem in senzorjem tlaka pri RP350YDM, RP350YDH
• Maks pretok zraka: 3,6m3 /min
• Največja obremenitev vtičnice: 2.000 W
• Izvrstna stabilnost in velika kolesa

• Učinkovit kavelj za prenašanje in shranjevanje cevi in kabla
RP350YDM

Tehnični podatki za RP250YDM
Razred filtra
Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
Način čiščenja filtra
Vrsta filtra
Nazivna moč
Največja obrem.vtičnice
Velikost koles: spredaj
zadaj
Dimenzije (v x d x g)
Teža*1
Obseg dobave

M
25 kPa
3,6m3 /min
plastika
suho 20 l, mokro 15 l
Polavtomatsko
Filter za mokro/suho sesanje
1.200 W
2.000 W
60 mm premer
125 mm premer
390 x 450 x 530 mm
12,7 kg
Sesalna cev (35 mm x
5 m dolžine), omejilnik
vsebnika, PE vrečke

Tehnični podatki za RP350YDM
Razred filtra
Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
Način čiščenja filtra
Vrsta filtra
Nazivna moč
Največja obrem. vtičnice
Velikost koles: spredaj
zadaj
Dimenzije (v x d x g)
1
Teža*
Obseg dobave

M
25 kPa
3,6m3 /min
Smola
suho 25 l, mokro 22 l
Samodejno
Filter za mokro/suho sesanje
1.200 W
2.000 W
90 mm dia.
200 mm dia.
400 x 550 x 550 mm
15,7 kg
Sesalna cev (35 mm x
5 m dolžine), omejilnik
vsebnika, PE vrečke

Tehnični podatki za RP350YDH

• Enostavna zamenjava filtra

Razred filtra
Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
Način čiščenja filtra
Vrsta filtra
Nazivna moč
Največja obrem. vtičnice
Velikost koles: spredaj
zadaj
Dimenzije (v x d x g)
Teža*1
Obseg dobave

RP350YDH

H
25kPa
3,6m3 /min
Smola
suho 25 l mokro 22L
Samodejno
Filter za mokro/suho sesanje
1.200 W
2.000 W
90mm dia.
200 mm dia.
400 x 550 x 550 mm
15,7 kg
Sesalna cev (35 mm x
5 m dolžine), omejilnik
vsebnika, PE vrečke

10

Tehnični podatki za RP500YDM
Razred filtra
Največji podtlak
Največji pretok zraka
Material rezervoarja
Kapaciteta rezervoarja
Način čiščenja filtra
Vrsta filtra
Nazivna moč
Največja obrem. vtičnice
Velikost koles: spredaj
zadaj
Dimenzije (v x d x g)
Teža*1
Obseg dobave

RP500YDM
Katalog orodja HiKOKI 2019–2020
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M
25 kPa
3,6 m3 /min
Smola
suho 45 l mokro 40 l
Polavtomatsko
Filter za mokro/suho ses.
1.200 W
2.000 W
60 mm dia.
200 mm dia.
465 x 595 x 960 mm
18,0 kg
Sesalna cev (35 mm x 5 m
dolžine), vmesnik, omejilnik
vsebnika, PE vrečke, ročica
za upravljanje
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Ostalo orodje
Škarje za pločevino
Obseg dobave za RP250YDM, RP350YDM, RP350YDH in RP500YDM-hez
Sesalna cev
(35 mm × 5 m)

Priključek

Vmesnik za zbiranje prahu

Ročica*1

Plastične vrečke za prah

*1. Samo za RP500YDM.

CE 16SA

Tehnični podatki

1,6 mm Škarje za pločevino
• Ščitnik ščiti roke uporabnika pred možnimi
poškodbami
• Enostavno zamenljiva rezila imajo vsaka po
8 robov za rezanje.

Priporočena doba delovanja rezil za enkratno uporabo CE16SA
Rezila za enkratno uporabo za model CE16 imajo 8 robov za rezanje, kot je prikazano spodaj. Povprečna doba delovanja posameznega rezila je prikazana v spodnji tabeli.

Doba delovanja

10

En rob rezila
Robovi

CN 16SA

Eno rezilo

400 m
3200 m
(400 × 8)

Pogoji preizkusa

Nepremično
rezilo

Premično rezilo

Debelina pločevine 1,6 mm
Ravni rez
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Naziv

Oznaka

Rezilo (A)

998000

Rezilo (B)

998001

Tehnični podatki
Globina žaganja: jeklo
INOX
Širina rezanja
Min. premer rezanja
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

1.6mm
1.2mm
5mm
40mm
400 W
2,300/min
250 mm
1.6kg
2 imbus pribor

Dostopni pribor za CN16SA
Prebijalo in matrica

Priporočena doba delovanja rezil za CN16SA:

106

Maks.
debelina reza

1,6 mm

• 3 položaji na nosilcu omogočajo rezanje
naravnost, desno in levo
• Spodnje rezanje omogoča rezanje
trapeznih kovinskih plošč

1,6 mm mehka jeklena plošča
1,6 mm mehka jeklena plošča
(valovite ali trapezne oblike)
1,2 mm INOX, kovina

1,6 mm
1,2 mm
25 mm
400 W
4.700/min
250 mm
1,7 kg
Set rezil, regulator debeline, rezanje, šestrobni ključ

Dostopni pribor za CE16SA
Rezilo

1,6 mm Škarje za pločevino

Pogoji preizkusa

Globina žaganja: jeklo
INOX
Najmanjši radij reza
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Doba delovanja
Prebijalo
Matrica
300 m

Prebijalo

Matrica

50 m

Globina rezanja
1,6 mm

Naziv
Prebijalo
Matrica*

Oznaka
998030
998039

200 m
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Ostalo orodje
Mešalniki/Puhalniki
UM12VST

Tehnični podatki

120 mm Mešalnik
• Nazivna moč 1.100 W
• Največji premer mešalca: 120 mm
• Spremenljivo število obratov na gumbu,
2 hitrosti
• Mehak zagon za lažjo uporabo
• 2 velika ščitnika ohišja

UM16VST

Največji pretok zraka 3,8 m3/min
Mehak ročaj, prevlečen z gumo
Samostojno stoječ
V dobavo je vključena vreča za zbiranje
prahu

Premer mešalca
Nazivna moč
Navoj vretena
Št. obratov brez obrem.
2. hitrost
1. hitrost
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

160mm
1,500W
M14
300–650/min
150–300/min
335mm
5.6kg
Mešalec, podaljšek, krtačke, ključi

Tlak zraka
Največji pretok zraka
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

5.5 kPa
3.8 m3 /min
550 W
16.000 min
447 mm
1,7 kg
šoba, vreča za prah

10

Tehnični podatki

Puhalnik
• Spremenljivo število obratov na gumbu in
stikalu
• Ostale lastnosti kot pri modelu RB40SA
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300–650/min
150–300/min
325 mm
5,4 kg
Mešalec, krtačke, ključi

Tehnični podatki

Puhalnik
•
•
•
•

RB40VA

120 mm
1.100 W
M14

Tehnični podatki

160 mm Mešalnik
• Nazivna moč 1.500 W
• Največji premer mešalca: 160 mm
• Ostale lastnosti kot pri modelu UM12VST

RB40SA

Premer mešalca
Nazivna moč
Navoj vretena
Št. obratov brez obrem.
2. hitrost
1. hitrost
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

Tlak zraka
Največji pretok zraka
Nazivna moč
Št. obratov brez obrem.
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

0–5,5 kPa
0–3,8 m3/min
550 W
0–16.000 min
447 mm
1,7 kg
šoba, vreča za prah
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Ostalo orodje
Grelniki zraka
RH600T

Tehnični podatki

Grelnik zraka
• 2 ravni nastavljanja temperature
• Stikalo za hitro hlajenje
• Kavelj za enostavno skladiščenje in stacionarno uporabo
• Zaščita pred pregrevanjem
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo za boljši
nadzor in večje udobje pri delu

Napetost
Nazivna moč
Zmogljivost:
Pretok zraka
Temperatura zraka
Temperatura zraka
(pri uporabi stikala za hlajenje)
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

220 V–240 V
2.000 W
0,25/0,5 m3/min (2-stop. stikalo)
450/600 °C 2-stop. stikalo)
50 °C
245 mm
0,57 kg*
Šoba (okrogla), šoba
(ploščata), šoba (za neravne površine), šoba (zaščita
stekla), strgalo (z ročajem),
kovček

*1. Teža po postopku EPTA 01/2003.

RH650V

Tehnični podatki

Grelnik zraka
• LCD zaslon s prikazom temperature in pretok zraka
• Značilnost neprekinjene temperature zraka
in prilagajanja pretoka zraka pri uporabi za
različna dela in vrste materialov.
• Nadzor temperature zraka z zaščito pred
pregrevanjem
• Stabilnost pri stacionarni uporabi
• Mehak ročaj, prevlečen z gumo

Napetost
Nazivna moč
Pretok zraka
Temperatura zraka
Skupna dolžina
Teža
Obseg dobave

220 V–240 V
2.000 W
0,25/0,5 m3/min (2-stop. stikalo)
50–650 °C (povečanje po 10 °C)
245 mm
0,79 kg*
Šoba (okrogla), šoba
(ravna) šoba (za neravne
površine), šoba (zaščita
stekla), strgalo (z ročajem),
kovček

*1. Teža po postopku EPTA 01/2003.

* LCD zaslon z gumbi
za zniževanje/poviševanje
temperature zraka
in gumb za menjavo
pretoka zraka

Obseg dobave za RH600T in RH650V
Šoba (okrogla)

Šoba (ploščata)

Šoba (za neravne
površine)

Šoba (zaščita stekla)

Strgalo (z ročajem)

10
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Ostalo orodje
Visokotlačni čistilniki
AW100

Tehnični podatki

Visokotlačni čistilnik

Napetost

• Visokotlačna cev dolžine: 5 m
• Navpični tip čistilnika za lažje skladiščenje
• Majhna teža in kompaktna zasnova za
enostavno uporabo
• Vgrajena toplotna zaščita
• Z ročajem za lažje upravljanje
• Vrtljivo stikalo ON/OFF za priročno uporabo

Nazivna moč
Največji izhodni tlak
Največji dovoljeni tlak
Največji tlak dotoka
Največji delovni pretok
Najvišja temp. dotoka
Dobava vode
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

Enofazni, izmenični 50/60Hz
Napetost 220 V do 240 V
1.400 W
7,0 MPa (1MPa: 10,2 kgf/cm2)
10,0 MPa
0,7 MPa
5,5 l/min
40 °C ali manj
Priklop na pipo
305 x 245 x 465 mm*1
5,4 kg*2
Brizgalna pištola, visokotlačna cev (5 m), nastavljiva
šoba, šoba plastenke s
čistilom, priključek na pipo,
igla za čiščenje šobe, držalo
kabla, držalo pištole, ročaj (z
dvema vijakoma za pritrditev)

*1.	Vključno z ročajem, držalom kabla, držalom pištole in priključkom za vodo.
*2.	Teža: brez kabla, vključno z pištolo, visokotlačno cevjo, šobo, nastavljivo
šobo, priključkom za vodo in držalom opreme.

AW130

Tehnični podatki

Visokotlačni čistilnik
• Dolga visokotlačna cev omogoča uporabo
na večji površini.
• Dolžina visokotlačne cevi: 10m
• S kolesi in ročajem za lažje upravljanje
• S funkcijo ‘sifona’
• Ostale lastnosti kot pri modelu AW100

Napetost
Nazivna moč
Največji izhodni tlak
Največji dovoljeni tlak
Največji tlak dotoka
Največji delovni pretok
Najvišja temp. dotoka
Dobava vode
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

Enofazni, izmenični 50/60Hz
Napetost 220 V do 240 V
1.600 W
9,0 MPa (1 MPa: 10,2 kgf/cm2)
13,0 MPa
0,7 MPa
6,9 l/min
40 °C ali manj
Priklop na pipo
325 x 260 x 790mm*1
8,3 kg (18.3lbs.)*2
Brizgalna pištola, visokotlačna
cev (10 m), nastavljiva šoba,
šoba plastenke s čistilom,
spojka (črna) (za uporabo s
cevjo s sitom), priključek na
pipo, igla za čiščenje šobe,
držalo kabla, ročaj (z štirimi
vijaki za pritrditev)

*1.	Vključno z ročajem, držalom kabla, držalom pištole in priključkom za vodo.
*2.	Teža: brez kabla, vključno z pištolo, visokotlačno cevjo, šobo, nastavljivo
šobo, priključkom za vodo in držalom opreme.

AW150

Tehnični podatki

Visokotlačni čistilnik
• Dolga visokotlačna cev omogoča uporabo
na večji površini.
• Dolžina visokotlačne cevi: 10m
• Nastavljiva šoba (neposredno brizganje/
široki kot) se lahko uporablja za
prilagajanje tlaka
• Veliki nosilec za cev
• S kolesi in ročajem za lažje upravljanje
• S funkcijo ‘sifona’
• Ostale lastnosti kot pri modelu AW100

Napetost
Nazivna moč
Največji izhodni tlak
Največji dovoljeni tlak
Največji tlak dotoka
Največji delovni pretok
Najvišja temp. dotoka
Dobava vode
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

Enofazni, izmenični 50/60Hz
Napetost 220 V do 240 V
2.000 W
11,0 MPa (1 MPa: 10,2 kgf/cm2)
15,0 MPa
0,7 MPa
6,67 l/min
40 °C ali manj
Priklop na pipo
425 x 345 x 905mm*1
12,4 kg*2
Brizgalna pištola, visokotlačna cev (10 m), nastavljiva
šoba (z regulatorjem tlaka),
turbo šoba, plastenka s
čistilom (znotraj stroja),
spojka (črna) (za uporabo s
cevjo s sitom), priključek na
pipo, igla za čiščenje šobe,
držalo kabla, držalo cevi,
držalo pištole (z enim vijakom
za pritrditev)

10

*1. Vključno z ročajem, držalom kabla, držalom pištole in priključkom za vodo.
*2. Teža: brez kabla, vključno z pištolo, visokotlačno cevjo, šobo, nastavljivo
šobo, priključkom za vodo in držalom opreme.
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Pnevmatsko orodje
Spenjalniki/Žebljalniki
NT50AE2(S) 50 mm Spenjalnik

Tehnični podatki
• Dolžina sponke do 50 mm
• Višina glave 7 mm

Način pogona
Razpon delovnega tlaka

Velikosti primernih sponk:
A
C
L

B

NV 90AB

90 mm Žebljalnik
(zvitek žebljev na žici)

D

D

16 (5/8)–50 (2)

A

1,9 (.075)

B

1,0 (.039)

C

1,1 (.043)

D

1,25 (.049)

mm (in.)

Tehnični podatki
• Nastavitev globine zabijanja
• Nastavitev smeri izpuha brez orodja
• Mehak ročaj

Način pogona
Razpon delovnega tlaka

Velikosti primernih žebljev:
D

L
d

NV 90AG

90 mm Žebljalnik
(zvitek žebljev na žici)

11

45 (1-3/4) – 90 (3-1/2)

d

2,5 (.099) – 3,8 (.148)

D

6,0 (.236) – 7,9 (.311)

Hitrost dela
Zmogljivost zalogovnika
Priključek za zrak
Dimenzije (d x v)
Teža
Obseg dobave

Batni pogon
5–8,5 kgf/cm2
(70–120 psi)
3 žeblji/s
150–300 žebljev
NPT navoj 3/8
292 x 389 mm
3,0 kg
Pokrovček, zaščitna očala,
strojno olje, ključi, kovček

Tehnični podatki
• Kompakten in lahek
• Dva načina aktiviranja: posamezno ali ob
stiku
• Za žeblje na zvitku z žico
• Enostavno polnjenje zalogovnika z zgornje
strani
• Nastavitev globine spenjanja brez uporabe
orodja
• Stikalo prevlečeno z elastomerom
• Mehak ročaj
D

L
d
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mm (in.)

L

Velikosti primernih žebljev:

110

Hitrost dela
Zmogljivost zalogovnika
Priključek za zrak
Dimenzije (d x v)
Teža
Obseg dobave

Batni pogon
5–8,5 kgf/cm2
(70–120 psi)
3 sponke/s
100 sponk
NPT navoj 1/4
254 x 233 mm
1,0 kg
Pokrovček, zaščitna očala,
kovček

Način pogona
Razpon delovnega tlaka
Hitrost dela
Zmogljivost zalogovnika
Priključek za zrak
Dimenzije (d x v)
Teža
Obseg dobave

Batni pogon
5–8,5 kgf/cm2
(70–120 psi)
3 žeblji/s
200–300 žebljev
NPT navoj 3/8
336 mm × 332 mm
3,5 kg
Zaščitna očala

mm (in.)

L

45 (1-3/4) – 90 (3-1/2)

d

2,5 (.099) – 3,3 (.131)

D

6,0 (.236) – 7,2 (.283)
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Vrtna orodja
Oznake za vrtna orodja (program z motorji) / Verižne žage
Predstavitev nove generacije motorjev.

30–50% manjša vlečna sila za zagon

Serija motorjev PureFire dosega nižje emisije
škodljivih plinov in manjšo porabo goriva, poleg tega
pa v primerjavi s klasičnimi bencinskimi motorji tudi
manjši izpuh CO. So okolju prijazni in zato primerni
za dolgotrajno uporabo!

S-start
motorjaje idealen za tiste, ki želijo mehak in
enostaven zagon motorja. Primeren je tudi za
profesionalne uporabnike, saj zaradi manjše potrebe
pri vlečni sili, varčujejo z energijo.

* 2-taktni motor z izboljšanimi
lastnostmi emisij plinov

* 2-taktni motor zadovoljuje
vse standarde emisij plinov

* Varčni 2-taktni motor zadovoljuje
vse standarde emisij plinov

Vgrajeni dekompresor
Lahek zagon motorja, potrebna je manjša
moč

* 4-taktni motor zadovoljuje
vse standarde emisij plinov

Običajne lastnosti verižne žage s standardnim ročajem*

1. Lahke in kompaktne, posebej zasnovane za obdelavo dreves in delo v zaprtih prostorih.
2. Dobro uravnotežene in z enim ročajem enostavne za uporabo.
* Na nekaterih področjih, je za ravnanje s tovrstno motorno žago treba, skladno s zakonskimi predpisi, opraviti določene vrste šolanja.
Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega predstavnika HiKOKI.

11
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Vrtna orodja
Verižne žage

CS33EDT
32,2 ml Motorna žaga z
CS33EDTP ročajem zgoraj

• Nov motor PureFire
• Model CS33EDTP je glede emisije plinov
skladen s standardi ZDA (EPA PHASE3) in
Evrope (STAGE2)
• Prostornina 32,2 ml
• Protivibracijski sistem z vzmetmi
• Dolžina meča 300 ali 350 mm

32,2 ml Motorna žaga
s standardnim ročajem

Prostornina
Največja moč
Dekompresor
Prostornina posode za
gorivo
Prostornina posode za olje
Korak verige
Dolžina meča
Tip meča
Tip verige
Dimenzije (š x d x v)
Teža

CS33EDT(35)

CS33EB
CS33EB(P)

Tehnični podatki

• Nov motor PureFire
• Model CS33EB(P) je glede emisije plinov
skladen s standardi ZDA (EPA PHASE3) in
Evrope (STAGE2)
• Prostornina 32,2 ml
• Dolžina meča 300, 350 ali 400 mm

CS33EB(35P)
z izbirno zobato oporo

32,2 ml
1,3 kW: CS33EDT
1,2 kW: CS33EDTP
Ne
290 ml
180 ml
3/8"
300 mm: CS33EDT(30)
350 mm: CS33EDT/35)/
CS33EDT(35)
Zobnik v konici
0,05"
277 x 255 x 220 mm
3,4 kg

Tehnični podatki
Prostornina
Največja moč

32,2 ml
1,25 kW: CS33EB
1,2 kW: CS33EB 1,2 kW:
Dekompresor
CS33EB
Prostornina posode za
Ne
gorivo
350 ml
Prostornina posode za olje
250 ml
Korak verige
3/8"
Dolžina meča
300 mm:CS33EB(30)/
CS33EB(30P)
350 mm:CS33EB(35)/
Tip meča*2
CS33EB(35P)
Tip verige
400 mm:CS33EB(40)/
Dimenzije (š x d x v)
CS33EB(40P)
Teža
DOUBLE GUARD /zobnik
na konici
*1. Za CS33EB(P).
0,05"
znamka družbe Blount, Inc.
*2. DOUBLE GUARD je registrirana blagovna
389 x 226 x 280 mm
3,8 kg
R

R

CS40EA(S) 39,6 ml Motorna žaga s
CS40EA(SP) standardnim ročajem

• Nov motor PureFire
• Model CS40EA(SP) je glede emisije plinov
skladen s standardi ZDA (EPA PHASE3) in
Evrope (STAGE2)
• Prostornina 39,6 ml
• S-start: mehak in enostaven zagon
motorja
• Protivibracijski sistem z vzmetmi
• Dolžina meča 330, 380, 400 ali 450 mm

Tehnični podatki
Prostornina
Največja moč
Dekompresor
Prostornina posode za
gorivo
Prostornina posode za olje
Korak verige
Dolžina meča

Tip meča
Tip verige
Dimenzije (š x d x v)
Teža

CS40EA(45SP)

*1. Za CS40EA(SP).

CS51EA(S) 50,1 ml Motorna žaga s
CS51EAP(S) standardnim ročajem

CS51EAP(45S)

• Nov motor PureFire
• Model CS51EAP(S) je glede emisije plinov
skladen s standardi ZDA (EPA PHASE3) in
Evrope (STAGE2)
• Prostornina 50,1 ml in s pomočjo vgrajenega dekompresorja lahek zagon
• Zelo močna v primerjavi z drugimi HiKOKI
motornimi žagami te vrste: Največja moč
2,5 kW pri modelu CS51EA(S) in 2,4 kW
pri modelu CS51EAP(S)
• Črpalka za odzračevanje in samodejno
dušilno loputo
• Protivibracijski sistem z vzmetmi
• Dolžina meča 330, 380, 400, 450 ali 500
mm

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020

SLO_Katalog 2019-2020_HR_111_120jav1.indd 113

39,6 ml
1.8 kW
Ne
380 ml
240 ml
0,.325"
330 mm:CS40EA(33S)/
CS40EA(33SP)
380 mm:CS40EA(38S)/
CS40EA(38SP)
400 mm:CS40EA(40S)/
CS40EA(40SP)
450 mm:CS40EA(45S)/
CS40EA(45SP)
Zobnik v konici
0,05"
381 x 229 x 283mm
4.4kg

11

Tehnični podatki
Prostornina
Največja moč
Dekompresor
Prostornina posode za
gorivo
Prostornina posode za olje
Korak verige
Dolžina meča

Tip meča
Tip verige
Dimenzije (š x d x v)
Teža

50,1 ml
2,5 kW: CS51EA
2,4 kW: CS51EAP
Da
530 ml
270 ml
0,325"
330 mm: CS51EAP(33S)
380 mm: CS51EAP(38S)
400 mm: CS40EA(40S)/
CS40EA(40S)
450 mm: CS40EA(45S)/
CS40EA(45S)
500 mm: CS40EA(50S)/
CS40EA(50S)
Zobnik v konici
0,05"
391 x 232 x 294mm
5,1 kg: CS51EA(S)
5,2 kg: CS51EAP(S)
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Vrtna orodja
Kosilnice s kosilno nitko

CG23ECP(SLB) 22,5 cm3 Kosilnica s
kosilno nitko

Tehnični podatki - CG23EC(SL) / CG23ECP(SL)

• Večja*1 moč

0,7kW

motor

• Nov motor PureFire
• Modeli CG23ECP(SL) in CG23ECP(S) so
skladni z vsemi EURO II standardi emisij
plinov
• S zagon: za mehak in gladek pričetek
• Ščitnik rezervoarja goriva ga ščiti pred
poškodbo pri padcu
• Velika prostornina posode za gorivo za
daljše neprekinjeno delo*1
• Na voljo so dodatni nastavki (ločena
prodaja)
• Za lažje upravljanje mehak ročaj, prevlečen z gumo*2

Prostornina
Moč motorja
Prostornina. posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

22,5 cm3
0,7 kW
480 ml
24 mm
1770 × 320 × 235 mm
4,9 kg

Prostornina
Moč motorja
Prostornina. posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

22,5 cm3
0,7 kW
480 ml
4 mm
1770 × 630 × 395 mm
5,0 kg

Tehnični podatki - CG23EC(S) / CG23ECP(S)

*1. V primerjavi s kosilnicama CG22EAP2 / CG22EAS
*2. CG23EC(SL) / CG23ECP(SL)

Dodatni nastavki za CG23EC(SL), CG23ECP(SL), CG23EC(S), CG23ECP(S), CG27EJ(SL)*1 i CG27EJ(SLP)*1
Nastavki

CG-HTB

(Dolžina rezila: 550 mm, teža: 1,5 kg)

CG-PSB*2

(Dolžina cevi: 250 mm, teža: 1,2 kg

CG-MCB*2

(Teža: 2,3 kg)

*1. Ukinjeni modeli *2. CG-PSB i CG-MCB niso skladni s CG23EC (SL) / CG23ECP (SL) / CG23EC (S) / CG23ECP (S).

CG24ECP(S)

• Izjemno majhna teža
23,9 cm3 Kosilnica s kosilno nitko
1

4,1 kg* z okroglim ročajem
4,2 kg*1z dvojnim ročajem

• Nov motor PureFire
• Modeli CG24ECP(SL) in CG24ECP(S) so
skladni z vsemi EURO II standardi emisij
plinov
• S zagon: za mehak in gladek pričetek
• Protivibracijski ročaj zmanjšuje prenos
vibracij na roko uporabnika*2
• Asimetrični dvojni ročaj zmanjšuje utrujenost rok pri delu*3

Tehnični podatki - CG24EC(SL) / CG24ECP(SL)
Prostornina
Moč motorja
Prostornina. posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

23,9 cm3
0,72 kW
400 ml
24 mm
1760 × 350 × 250 mm
4,1 kg

Tehnični podatki - CG24EC(S) / CG24ECP(S)
Prostornina
23,9 cm3
Moč motorja
0,72 kW
Prostornina posode za
400 ml
gorivo
24 mm
Premer cevi
1760 × 660 × 440 mm
Dimenzije
4,2 kg
Neto teža
*1. Brez goriva, noža, ščitnika in naramnic.
*2. CG24EC(SL) / CG24ECP(SL).
*3. CG24EC(S) / CG24ECP(S).

CG24ECMP(S) 23,9 cm3 Kosilnica s

11

kosilno nitko
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• Wind governor mehanizem vzdržuje
stalno število obratov in jih hkrati
prilagaja, odvisno od obremenitve*1
• Skoraj enake moči kot razred 32 cm3
kosilnic z nitko*2
• Približno 1,5 krat več*2 delovne prostorine,
kot običajne 32 cm3 HiKOKI kosilnice z
nitko
• Majhna teža: 4,4 kg*3
• Nov motor PureFire
• Model in CG24ECMP(S) je skladen z vsemi
EURO II standardi emisij plinov
• S zagon: za mehak in gladek pričetek
• Enostavna menjava glave s pomočjo
gumba za blokado vretena
• Asimetrični dvojni ročaj zmanjšuje utrujenost rok pri delu

Tehnični podatki
Prostornina
Moč motorja
Prostornina. posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

23,9 cm3
0,72 kW
400 ml
24 mm
1770 × 665 × 440 mm
4,4 kg

*1. Mehanizem nadzora števila obratov ne deluje pri polnem plinu.
*2. Pri uporabi rezalne glave, pri številu obratov 6500/min
*3. Brez goriva, noža, ščitnika in ramenskega oprtnika.
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Vrtna orodja
Kosilnice s kosilno nitko

CG25EUAP

25 cm3 Kosilnica s kosilno nitko•

4-taktni novi motor Purefire

• Modeli CG25EUAP(L) in CG25EUAP so
skladni z vsemi EURO II standardi emisij
plinov
• Ekološko sprejemljiv motor z zmanjšano
emisijo izpušnih plinov
• Mešanice olja in bencina ni potrebno
pripravljati
• Digitalno nadzorovani sistem vžiga določa
mejo v območju visokih obratov, kar
zmanjšuje nepotrebno porabo goriva
• Protivibracijski ročaj zmanjšuje prenos
vibracij na roko uporabnika*1
• Asimetrični dvojni ročaj zmanjšuje utrujenost rok pri delu*2

CG27ECMP(S) 26,9 cm3 Kosilnica s
kosilno nitko

CG27EBSP(SL) 26,9 cm3 Kosilnica z nitko
CG27EBSP(S)

CG27EBSP(SL)

Prostornina
Moč motorja
Prostornina posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

25,0 cm3
0,81 kW
550 ml
24 mm
1770 × 630 × 395 mm
5,7 kg

*1. CG25EUAP(L).
*2. CG25EUAP.

• Wind governor mehanizem vzdržuje
stalno število obratov in jih hkrati
prilagaja, odvisno od obremenitve*1
• Skoraj enake moči kot razred 40 cm3
kosilnic z nitko*2
• Približno 1,5 krat več*2 delovne prostorine,
kot običajne 40 cm3 HiKOKI kosilnice z
nitko
• Majhna teža: 4,4 kg*3
• Nov motor PureFire
• Model in CG27ECMP(S) je skladen z vsemi
EURO II standardi emisij plinov
• S zagon: za mehak in gladek pričetek
• Enostavna menjava glave s pomočjo
gumba za blokado vretena
• Asimetrični dvojni ročaj zmanjšuje utrujenost rok pri delu*3

Tehnični podatki

• 26,9 cm3 novi motor PureFire
• Modeli CG27EBSP(SL) in CG27EBSP(S) so
skladni z vsemi EURO II standardi emisij
plinov
• Moč motorja 0,9 kW
• S zagon: za mehak in gladek pričetek
• Visoka trpežnost: robustno aluminijasto
ohišje, zaščita posode za gorivo, dva batna
obročka na batu in sistem zobnikov s 4
ležaji
• Nizka raven vibracij zaradi nadzora števila
obratov pri največji obremenitvi in vodil
v cevi
• Prvi v razredu*1 z gumbom za blokado
vretena
• Za lažje upravljanje mehak ročaj, prevlečen z gumo*2
• Dvojni ramenski oprtnik*3
• Asimetrični dvojni ročaj*3

Tehnični podatki CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL)

CG27EBSP(S)

Katalog orodja HiKOKI 2019–2020

SLO_Katalog 2019-2020_HR_111_120jav1.indd 115

Tehnični podatki – CG25EUAP

Prostornina
Moč motorja
Prostornina posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

26,9 cm3
0,81 kW
400 ml
24 mm
1770 × 665 × 440 mm
4,4 kg

*1. Mehanizem nadzora števila obratov ne deluje pri polnem plinu.
*2. Pri uporabi rezalne glave, pri številu obratov 6500/min
*3. Brez goriva, noža, ščitnika in ramenskega oprtnika.

Prostornina
Moč motorja
Prostornina posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
CG27EBS(SL)
CG27EBSP(SL)
Neto teža

26,9 cm3
0,9 kW
520 ml
24 mm

1782 × 320 × 253 mm
1782 × 330 × 253 mm
5,0 kg: CG27EBS(SL)
5,2 kg: CG27EBSP(SL)

11

Tehnični podatki CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)
Prostornina
Moč motorja
Prostornina posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

26,9 cm3
0,9 kW
520 ml
24 mm
1782 × 630 × 493 mm
5,3 kg: CG27EBS(S)
5,4 kg: CG27EBSP(S)

*1. Od februarja 2 014. V razredu vodilnih proizvajalcev vrtnega orodja
(testiranje izvedel Koki Holdings).
*2. CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL).
3.
CG27EBS(S)
/ CG27EBSP(S).
*
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Vrtna orodja
Kosilnice s kosilno nitko
CG31EBS
CG31EBS(P)

30,8 cm3 Kosilnica z nitko

CG40EAS
CG40EAS(P)

39,8 cm3 Kosilnica z
nitko

• Nov motor PureFire
• Model CG31EBS(P) je skladen z vsemi
EURO II standardi emisij plinov
• Moč motorja 1,0 kW
• Dvojni ročaj

Tehnični podatki

• Nov motor PureFire
• Model CG40EAS(P) je skladen z vsemi
EURO II standardi emisij plinov
• Moč motorja 1,21 kW
• Dvojni ročaj

Tehnični podatki

Prostornina
Moč motorja
Prostornina posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

Prostornina
Moč motorja
Prostornina posode za
gorivo
Premer cevi
Dimenzije
Neto teža

30,8 cm3
1,0 kW
670 ml
26 mm
1790 × 700 × 480 mm
6,7 kg

39,8 cm3
1,21 kW
1000 ml
28 mm
1795 × 670 × 400 mm
7,5 kg

11
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Vrtna orodja
Bencinski rezalnik

CM75EAP
CM75EBP

305 mm/355 mm
Rezalniki

• Največja izhodna moč v razredu*1

3,9 kW

• Učinkovitost in moč sta povečana s

posebnim izpušnim sistemom
Potisni valovi
Zmes
goriva

CM75EAP

Izpušni pulzator

• 75 ml Nov motor PureFire
• Glede emisij plinov je skladen s standardi
ZDA (EPA PHASE3) in Evrope (STAGE2), pri
delu pa zagotavlja stabilno moč
• Velika trpežnost: kovinski ščitnik, spodnja
kovinska zaščita in sprednji kovinski ščitnik

Kovinski ščitnik

*Diamantna plošča je izbirna oprema.

Tehnični podatki za CM75EAP:
Prostornina
Največja moč
Sistem dekompresije
Posoda za gorivo
Brusna plošča (tip 41)
/Diamantna plošča
Premer plošče
Premer luknje
Najvišje št.
obratov
Največja
debelina
Najvišje št. obratov vretena
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

75,0 ml
3.9 kW
Da
1.100 ml
305 mm
20 mm [25,4 mm z vmesnikom]
5.100/min ali več
3,5 mm
4.200/min
630 x 225 x 394mm
10,4 kg
Rezalna plošča, vmesnik, cevni
ključ, imbus ključ, zaščitna
očala

Tehnični podatki za CM75EBP:
Spodnja kovinska
zaščita

CM75EBP

Sprednji
kovinski ščitnik

• Zaganjač s sistemom dekompresije,
odporen na prah

Prostornina
Največja moč
Sistem dekompresije
Posoda za gorivo
Brusna plošča (tip 41)
/Diamantna plošča
Premer plošče
Premer luknje
Najvišje št.
obratov
Največja
debelina
Najvišje št. obratov vretena
Dimenzije (d x š x v)
Teža
Obseg dobave

75,0 ml
3.9 kW
Da
1.100 ml
355mm
20 mm [25,4 mm z vmesnikom]
5.100/min ali več
4,0 mm
4.200/min
630 x 225 x 420mm
10,6 kg
Rezalna plošča, vmesnik, cevni
ključ, imbus ključ, zaščitna
očala

*1.Z julijem 2014. V razredu 75 ml ali manjših motornih rezalnikov, proizvedenih
s strani vodilnih svetovnih proizvajalcev (testiranje izvedel Koki Holdings).
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• Ločitev predfiltra brez uporabe orodja
• Praktični nosilec za orodje
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Električna vrtna orodja
CH45Y
CH55Y
CH65Y

Škarje za živo mejo

• Hitra mehanska zaustavitev rezil
samodejno se zaustavi, če nista pritisnjeni
obe stikali.
• Stikalo na zadnjem delu ročaja
omogoča različen prijem orodja in v
različnih položajih enostavnejše delo

CH45Y

Napetost
230 V, 240 V
Dolžina rezil
450 mm
Nazivna moč
560 W
1.550/min
Št. obratov brez obremenitve
20 mm
Zmogljivost (največja debelina
870 mm
veje)
3,9 kg
Skupna dolžina
rezilo
1
Teža*
Obseg dobave
Tehnični
podatki – CH55Y:

CH55Y

Napetost
230 V, 240 V
Dolžina rezil
550mm
Nazivna moč
560 W
1.550/min
Št. obratov brez obremenitve
20mm
Zmogljivost (največja debelina
970mm
veje)
4.1kg
Skupna dolžina
rezilo
Teža*1
Obseg dobave
Tehnični
podatki – CH65Y:

• Različni prijemi orodja
Za enostavnejše delo

Za doseganje višjih rezalnih položajev

• Pri rezanju veje večjega premera se v
primeru zagozdenja rezil motor samodejno
izklopi.
• Nosilec kabla zmanjšuje tveganje poškodb
kabla in preprečuje nenamerni odklop iz
priključka ali vira napajanja.

CH65Y

CS30SB
CS35SB
CS40SB

• Močan motor 1.900 W
• Nastavitev verige brez uporabe orodja
• Mehanska kick-back zavora
• Regulator za prilagajanje pretoka olja med
samodejnim podmazovanjem

• Zadnji ročaj, prevlečen z gumo

230 V, 240 V
650 mm
560 W
1.550/min
20 mm
1,070 mm
4,2 kg
rezilo

Napetost
Nazivna moč
Hitrost verige brez obremenitve
Korak verige
Tip verige
Dolžina meča CS30SB
CS35SB
CS40SB
Vrsta meča:
Posoda za gorivo
Dimenzije (d x š x v)
Teža*1:
CS30SB
CS35SB
CS40SB
Obseg dobave

220 V, 230 V, 240 V
1.900 W
14,5m/s
3.8"
0,05"
300 mm
350 mm
400 mm
Zobnik v konici
200 ml
445 x 270 x 198mm
4,7 kg
4,8 kg
4,9 kg
Meč, veriga, ulje za verigo
(100 ml), škatla za verigo

*1.Teža po postopku EPTA 01/2003.

Tehnični podatki

300 - 350 - 400 -450 Verižna
žaga
• Močan motor*1 : Nazivna moč 2.000 W
• Zelo dobro ravnotežje za lažji nadzor pri
delu
• Mehanska kick-back zavora
• Nastavitev verige brez uporabe orodja
• Mehak zagon in zaščita pred preobremenitvijo
• Nastavitev toka olja za verigo
• Sprednji in zadnji ročaj prevlečena z gumo

13

Napetost
Dolžina rezil
Nazivna moč
Št. obratov brez obremenitve
Zmogljivost (največja debelina
veje)
Skupna dolžina
Teža*1
Obseg
*1.
Teža podobave
postopku EPTA 01/2003.

Tehnični podatki

300 - 350 - 400
Verižna žaga

CS40SB

CS30Y
CS35Y
CS40Y
CS45Y

Tehnični podatki – CH45Y:

CS40Y

Napetost
Nazivna moč
Hitrost verige brez obremenitve
Korak verige
Tip verige
Dolžina meča CS30Y
CS35Y
CS40Y
CS45Y
Vrsta meča:
Posoda za gorivo
Dimenzije (d x š x v)
Teža*2:
CS30Y
CS35Y
CS40Y
CS45Y
Obseg dobave

230 V, 240 V
2.000 W
14,5m/s
3/8"
0,05"
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
Zobnik v konici
150 ml
490 x 217 x 220mm
5,3 kg
5 4 kg
5 5 kg
5,6 kg
Meč, veriga, nosilec kabla,
škatla za verigo

*1. V primerjavi z modeli verižnih žag HiKOKI.
*2. Teža vključuje meč in verigo. Po postopku EPTA 01/2003.
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Krtačke
Oznaka

Meja obrabe
Oznaka

Model

21

Inovacije se nikoli
ne končajo
Od leta 1948 smo zasnovali in razvili veliko orodij izjemnih tehničnih
lastnosti in visoke učinkovitosti. Japonski inženirji že preko 70 let skrbijo za nenehen tehnološki razvoj in razvoj novih produktov. Na osnovi
japonskih načel oblikovanja posvečamo posebno pozornost vsem vidikom naših proizvodov, s ciljem nenehnih izboljšav, zmogljivosti, ravnotežja, uporabnosti, dolgotrajnosti in nadzora.
Ob upoštevanju vseh podrobnosti k vsakemu delu pristopamo strokovno, a hkrati tudi čim enostavneje. To je naše vodilo, ki zagotavlja, da
smo vedno korak pred ostalimi .

C
Zaključni del

Vzmet
Opomba:

številka oznake na krtački
predstavlja zadnji dve številki
šifre ščetke

Oznaka
Model
C

C6BU3
C6BUM
C6SS
C6U3
C6UM
C6UY
C7
C7BU3
C7BUM
C7BUY
C7MFA
C7SB3
C7SS
C7U3
C7UM
C7UR
C7UY
C7YA
C8FSE
C8FSHE
C9BU3
C9SA3
C9U3
C10FCE2
C10FCH2
C10FSB
C10FSH
C12FCH
C12LCH
C12RSH2
C12YB
CC12Y
CC14SF
CC14ST/STD
CC16SA
CC16SB
CD7SA
CE16SA
CE18DSL
CF18DSAL
CF18DSL
CG18DSDL
CJ65V3
CJ90VAST
CJ90VST
CJ110MV
CJ110MVA
CJ160V
CJ160VA
CM4SB2
CM4ST
CM5SB
CM9SR
CM12Y
CN16SA
CN18DSL
CR13V2
CR13VB
CR13VBY
CR13VC
CR14DSL
CR18DL
CR18DSL
CS-350A
CS30SB/
35SB/40SB

Standard

A u t o stop

999056
999056
999043
999043
999043
999043
999043
999043*1
999056*2
999056
999056
999043
999043
999043
999043
999043
999038
999043
999038
999021*1
999001*2
999021*1
999001*2
999038*3
999065*4
999038
999038
999038*1
999065*2
999038*1
999065*2
999043
999043
999038*1
999065*2
999038*1
999065*2
999038*1
999065*2
332381
999044
999044
336030
999044
999044
999043
999021
999054
999100
999100
999016
999041
999041
999041
999041
999041
999041
999041
999043
999043
999088
999044
999044
999021
999054
999043
999043
999043
999043
999058
999058
999058
999038
338946

–
–
999073
–
–
999073
999073
–
–
–
–
999073
–
999073
–
–
–
999073
999071
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
999073
999073
–
–
–
–
–
–
–
999074
999074
–
999074
999074
999073
999070
–
–
–
–
999072
999072
999072
999072
999072
999072
999072
999073
–
999076
999074
999074
999070
–
999073
999073
999073
999073
–
–
–
999071
–

CS30Y/35Y/
40Y/45Y
CV350V
D D6SH
D10VC3
D10VF
D10VG
D10VST
D10VST(L)
D10YB
D13
D13VB3
D13VF
D13VG
D13VH
D13VL
DH14DSL
DH18DL
DH18DSL
DH24DVC
DH24PG
DH24PH
DH25DAL
DH25DL
DH26PB
DH26PC
DH28PBY
DH28PC
DH28PCY
DH28PD
DH30PC2
DH36DL
DH40MC
DH40SC
DM20V
DN14DSL
DN18DSL
DS14DSAL
DS14DSDL
DS18DL2
DS18DSAL
DS18DSDL
DV14DSDL
DV16V
DV18DSDL
DV18V
DV20VB2
DV20VD
DV22V
F F-30A
FCJ65V3
FD10SA
FD10VA
FDV16VB2
FSV10SA
G G10SR4
G10SR4(S)
G10SS2
G10SS2(S)
G10ST
G12SA3
G12SA3(S)
G12SE2
G12SE2(S)
G12SR4
G12SR4(S)
G12SS2
G12STA
G12STA(S)
G12STX
G12SW
G12SW(S)
G13BA
G13BY
G13SB3
G13SB3(S)
G13SC2
G13SE2
G13SE2(S)
G13SP
G13SR4
G13SR4(S)
G13SS2
G13STA
G13STA(S)
G13SW

Standard
999038*3
999065*2
999005
999041
999041
999041
999041
999041
999041
999021
999043
999041
999041
999041
999041
999088
999100
999100
999100
999100
999041
999041
–
–
999041
999041
999041
999004
999041
999004
–
–
999043
999043
999041
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999041
999054
999041
999041
999088
999088
999043
999041
999041
999041
999041
999041
999067
999067
999067
999067
999021
999088
999088
999088
999088
999067
999067
999067
999067
999067
999067
999088
999088
372940
372939
999088
999088
999043
999088
999088
999088
999067
999067
999067
999067
999067
999088

Autostop
–
–
–
999072
999072
999072
999072
999072
999072
999070
999073
999072
999072
999072
999072
999076
–
–
–
–
999072
999072
999090
999090
999072
999072
999072
–
999072
–
999073
999090
999073
999073
999072
–
–
–
–
–
–
–
–
999072
–
999072
999072
999076
999076
999073
–
–
–
–
–
–
–
–
–
999070
999076
999076
999076
999076
–
–
–
–
–
–
999076
999076
–
–
999076
999076
999073
999076
999076
999076
–
–
–
–
–
999076

Oznaka
Model
G G13SW(S)
G13VA
G13YC2
G13YG
G14DL
G14DSL
G15SA2
G15YC2
G18DL
G18DSL
G18MR
G18SE3
G18SEY
G18SG2
G18SH2
G18ST
G18SW2
G23MR
G23MRUA
G23SC3
G23SCY
G23SE2
G23SEY
G23ST
G23SU
G23SW2
G23SWU
G23UB2
G23UC
GP2S2
GP3V
GP5V
H H25PV
H41
H41SD
H45SR
H50
H60MC
H65SB3
H65SC
H65SD3
H70SA
H70SD
H90SG
L LDU4
M M6SB
M8SA2
M8V2
M12SA2
M12SE
M12V2
M12VE
P P14DSL
P18DSL
P20SA2
P20SB
P20SE
P20SF
P20ST
PDA-100K
PDA-100M
PH-65A
PR-38E
R RB40SA
RB40VA
RP150YB
RP250YE
RP350YE
S S15SB
S18SB
SAT-180
SAY-150A
SB8V2
SB10S2
SB10V2
SP18SB
SP18VA
SV12SD
SV12SG
SV12SH
SV12V
SV13YA
SV13YB
U UM12VST
UM16VST
V VTV-16

Standard
999088
999088
999088
372939
999054
999054
999043
999088
999054
999054
999061
999061
999061
999061
999061
999059
999059
999061
999061
999061
999061
999061
999061
999059
999038
999059
999038
999061
999061
999088
999088
999088
999056
999043
999043
–
999043
–
–
–
–
–
–
–
999021
999021
999043
999043
999044
999038
999044
999038
999017
999017
999041
999021
999021
999021
999021
999021
999021
999044
999043
999021
999021
339161
339161
339161
999043
999043
999043
999021
999043
999043
999043
999043
999043
999041
999041
999041
999041
999041
999041
333631
333631
999043

Autostop
999076
999076
999076
–
–
–
999073
999076
–
–
999089
999089
999089
999089
999089
999093
999093
999089
999089
999089
999089
999089
999089
999093
999071
999093
999071
999089
999089
999076
999076
999076
–
999073
999073
999073
999073
999074
999086
999086
999086
999086
999086
999086
999070
999070
999073
999073
999074
999071
999074
999071
–
–
999072
999070
999070
999070
999070
999070
999070
999074
999073
999070
999070
–
–
–
999073
999073
999073
999070
999073
999073
999073
999073
999073
999072
999072
999072
999072
999072
999072
–
–
999073

Oznaka
Model
V VTP-16A
W W4YD
W6V4
W6VA4
W6VB3
W6VM
W8VB2
WF14DSL
WF18DSL
WH10DL
WR14DSDL
WR14DSL
WR18DSDL
WR18DSHL

Standard
999043
999021
–
–
–
–
–
999054
999054
999054
999054
999054
999054
999100

Autostop
999073
999070
999091
999091
999091
999091
999091
–
–
–
–
–
–
–

*1. Za 110 V –120 V. *2. Za 220V -240V. *3. Za –110 V. *4. Za 230 V.
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RUSJANOVA ULICA 1, 1235 RADOMLJE, SLOVENIJA
Tel.: +386 1 7395 111,
Fax: +386 1 7395 100
info@metalmikulic.si
www.metalmikulic.si

Spremljajte nas na socialnih omrežjih
in ne zamudite novic o orodjih HiKOKI
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HiKOKI Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel. 	36-1-264 34 33
Fax 36-1-264 34 29
info@hikoki-powertools.hu

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan
Tel. 	+81-3-5783-0601
Fax +81-3-5783-0709
www.koki-holding.com

Distributer:

Razvoj inovativnih tehnologij na Japonskem od leta 1948
Fotografije in tehnični podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave / Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.
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