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NR1890DBCLWK 90 mm 18 V
Akku hřebíkovačka

Napětí
Délka hřebíků
Rychlost nástřelu
Systém
Kapacita zásobníku
Nastřelovací mód
Rozměry (VxDxŠ)
Hmotnost
Standardní příslušenství

18 V
50 - 90 mm
1,5 - 2 hřebík/s
Air Spring
37 hřebíků
Plně sekvenční / Kontaktní
342x342x137 mm
4,9 kg
2x baterie 5,0 Ah, nabíječka, kufr

NOVINKA

| vysoká účinnost nového unikátního systému air spring, která využívá stlačeného
vzduchu pro nastřelení každého hřebíku | úspora proti systémům s nádobami se
stlačeným plynem | jednoduché nastavení rázu a nastřelovacího módu pomocí
voliče |vestavené LED osvětlení | závěsný hák | indikátor stavu baterie

Specifikace NR1890DBCL:
Napětí
Délka hřebíků
Rychlost nástřelu
Systém
Kapacita zásobníku
Nastřelovací mód
Rozměry (VxDxŠ)
Hmotnost
Standardní příslušenství

18 V
50 - 90 mm
1,5 - 2 hřebík/s
Air Spring
47 hřebíků
Plně sekvenční / Kontaktní
342x309x127 mm
4,8 kg
2x baterie 5,0 Ah, nabíječka, kufr

Specifikace NR1890DBRL:

Specifikace NR1890DBCL:

Specifikace NR1890DBRL:
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6,8 - 7,7 mm

2,9 - 3,3 mm

50 - 90 mm

D

L

d
D

d

L

7,0 - 7,6 mm

2,9 - 3,8 mm

50 - 90 mm

NR1890DBRLWK

NR1890DBCL

NR1890DBRL

katalogová cena

25690 Kč

22090 Kč22090 Kč

akční cena:

katalogová cena

25690 Kč

22090 Kč22090 Kč

akční cena:



BSL36A18 MULTI VOLT 36V/18V obj. č. 371750
akku baterie BSL36B18 MULTI VOLT 36V/18V obj. č. 372120

akku baterie

| kompaktní a lehká - stejná váha a velikost jako
18V baterie | automatická volba mezi 36V
2,5Ah a 18V 5Ah | indikátor stavu baterie | plná
kompatibilita se slide 18V bateriemi a
nabíječkami 18V - 36V

Napětí
Chladící systém
Rozměry
Nabíjecí čas*

36 V - 2,5Ah / 18V - 5.0Ah
Ano
116x69x76 mm
Průměrně 32 min.

* Aktuální nabíjecí čas záleží na teplotě okolí a kondici
baterie

NOVINKA NOVINKA Napětí
Chladící systém
Rozměry
Nabíjecí čas*

36 V - 4,0Ah / 18V - 8,0Ah
Ano
116x69x76 mm
Průměrně 32 min.

* Aktuální nabíjecí čas záleží na teplotě okolí a kondici
baterie

katalogová cena

5550 Kč

4000 Kč4000 Kč

akční cena:

katalogová cena

5990 Kč

4800 Kč4800 Kč

akční cena:

| kompaktní a lehká - stejná váha a velikost jako
18V baterie | automatická volba mezi 36V
4Ah a 18V 8Ah | indikátor stavu baterie | plná
kompatibilita se slide 18V bateriemi a
nabíječkami 18V - 36V

DS36DAWR MULTI VOLT 36V

akku vrtačka

s bezuhlíhovým motorem

NOVINKA

Sklíčidlo
Max. vrt. průměr v oceli
Max. vrt. průměr ve dřevě
Max. velikost vrutu
Max. prům. šroubu
Napětí
Otáčky High
Otáčky Low
Max. utah. moment Hard
Max. utah. moment Soft
Nastavení utažení
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1,5 - 13 mm
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 baterie 2,5 Ah, nabíječka,
HITBOX

| zpětná kontrola rychlosti pro větší stabilitu držení stroje | automatická brzda | rychlosklíčidlo pro
nástroj až 13 mm | r | 2 ení utahovacího momentu | hák na zavěšení |ukojeť typu Soft Grip 2 nastav
LED osvětlení součástí těla

Vysoce efektivní bezuhlíkový
motor dohromady s velmi silnou
MULTI VOLT baterií umožňuje
vrtání větších děr.
Průměrně o

operace na jedno nabití

průměrně

30% rychlejší
Více než

2x delší

70 děr do dřeva

Stejně kompaktní jako 18V
stroje.

katalogová cena

20050 Kč

16990 Kč16990 Kč

akční cena:

NOVINKA

NT1865DBSLWX 65 mm 18 V
Akku hřebíkovačka

Napětí
Délka hřebíků
Rychlost nástřelu
Systém
Kapacita zásobníku
Nastřelovací mód
Rozměry (VxDxŠ)
Hmotnost
Standardní příslušenství

18 V
32 - 65 mm
1,5 - 2 hřebík/s
Air Spring
37 hřebíků
Plně sekvenční / Kontaktní
342x342x137 mm
4,9 kg
2x baterie 3,0 Ah, nabíječka, HITBOX

A
L 32 - 65 mm

2,4 mm
3 mmB

C
D

1,1 mm
18 mm

katalogová cena

23800 Kč

20490 Kč20490 Kč

akční cena:

| vysoká účinnost nového unikátního systému air spring, která využívá stlačeného
vzduchu pro nastřelení každého hřebíku | úspora proti systémům s nádobami se
stlačeným plynem | jednoduché nastavení rázu a nastřelovacího módu pomocí
voliče |vestavené LED osvětlení | závěsný hák | indikátor stavu baterie



| reakční zastavení motoru při náhlém zaseknutí nástroje během práce |
rychloupínací hlava SDS-max | rukojeť typu Low Vibration Handle LHV |
velký spínač pro pohodlnou práci | L/P chod | automatická brzda

Vysoce efektivní bezuhlíkový
motor dohromady s velmi silnou
MULTI VOLT baterií umožňuje
rychlejší vrtání a demolici.
Stejně kompaktní jako 18V
stroje.

DH36DMA MULTI VOLT 36V

akku vrtací kladivo

s bezuhlíhovým motorem

NOVINKA

Max. vrt. průměr v betonu
vrták
korunka
Uchycení
Napětí
Energie úderu*
Otáčky
Rychlost úderů
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

40 mm
105 mm
SDS-max
36 V
7,1 J
260 - 590 /min.
1420 - 2860 /min.
496 mm
7,9 kg
2 baterie 4,0 Ah, nabíječka, kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

Max. utahovací moment

1100 Nm pro běžné utažení

Volič rázového momentu
pro různé druhy aplikací

Upínání
Matice
Pevnostní matice
Napětí
Otáčky
Rychlost úderů
Max. utah. moment
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

19 mm 3/4" čtyřhran
M12 - M30
M10 - M24
36 V
0 - 1500 /min.
0 - 2900 /min.
1100 Nm
221 mm
3,7 kg
2 baterie 2,5 Ah, nabíječka,HITBOX

Max. utahovací moment

1800 Nm pro pevnostní matice

Vysoce efektivní bezuhlíkový
motor dohromady s velmi silnou
MULTI VOLT baterií umožňuje
vyšší efektivitu práce.

| IP56 (odolnost proti prachu a vodě) | r | hák naukojeť typu Soft Grip
zavěšení | LED osvětlení součástí těla | indikátor zbývající baterie |
elektronický spínač s plynulým ovládáním

WR36DAWR

NOVINKA

MULTI VOLT 36V akku
rázový utahovák
s bezuhlíhovým motorem

katalogová cena

22290 Kč

17590 Kč17590 Kč

akční cena:

katalogová cena

37050 Kč

29900 Kč29900 Kč

akční cena:

DV36DAWR MULTI VOLT 36V

akku příklepová vrtačka

s bezuhlíhovým motorem

NOVINKA

Sklíčidlo
Max. vrt. průměr v cihle
Max. vrt. průměr v oceli
Max. vrt. průměr ve dřevě
Max. velikost vrutu
Max. prům. šroubu
Napětí
Otáčky High
Otáčky Low
Příklep High
Příklep Low
Max. utah. moment Hard
Max. utah. moment Soft
Nastavení utažení
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1,5 - 13 mm
20 mm
16 mm
102 mm
12 x 100 mm
6  mm
36 V
0 - 2100 /min.
0 - 500 /min.
0 - 31500 /min.
0 - 7500 /min.
138 Nm
64 Nm
2 - 8 Nm
204 mm
2,7 kg
2 baterie 2,5 Ah, nabíječka, HITBOX

| zpětná kontrola rychlosti pro větší stabilitu držení stroje | | automatická brzda | rychlosklíčidlo pro
nástroj až 13 mm | r | 2 ení utahovacího momentu | hák na zavěšení |ukojeť typu Soft Grip 2 nastav
LED osvětlení součástí těla

Vysoce efektivní bezuhlíkový
motor dohromady s velmi silnou
MULTI VOLT baterií umožňuje
vrtání větších děr.
Průměrně o

operace na jedno nabití

průměrně

30% rychlejší
Více než

2x delší

120 děr na jedno nabití

Stejně kompaktní jako 18V
stroje.

katalogová cena

20090 Kč

17490 Kč17490 Kč

akční cena:



G3613DAWR MULTI VOLT 36V Akku
úhlová bruska
s bezuhlíkovím motorem

NOVINKA

| hluboké řezání v betonu: 30mm (s prům. 125mm kotouče) | nastavte rychlost podle materiálu nebo
aplikace | funkce AUTOMode redukuje hluk a vibrace při provozu bez zátěže | pro větší bezpečnost
elektronická brzda zastaví kotouč méně než po 2s | zvýšená odolnost proti prachu a vodě | elektronické
ovládání: Systém ochrany proti nárazu, ochrana před restartováním a Soft start | posuvný spínač pro
stálou práci | nejmenší obvod těla a rukojeti, nejlehčí ve své třídě

Nejlepší prac. čas na jedno nabití:

průměrně

12,0 m cementovláknité desky
průměrně

1,6x rychleji

Vysoce efektivní bezuhlíkový
motor dohromady s velmi silnou
MULTI VOLT baterií umožňuje:

1270 W max. výkon

Průměr brusného kotouče
Průměr otvoru
Závit vřetena
Napětí
Otáčky na prázdno
AUTOmode
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

125 mm
22,23 mm
M14x2
36 V
3000 - 9500 /min.
5500 /min.
358 mm
2,8 kg
2 baterie 2,5 Ah, nabíječka, HITBOX

C3606DAWR MULTI VOLT 36V akku
okružní pila
s bezuhlíkovým motorem

| nejkompaktnější a nejlehčí ve své třídě | vyvážené rozložení hmotnosti, tak
aby byl nástroj držen horizontální poloze | Silent Mode motoru zajistí nižší
hluk | ochrana proti přetížení | měkký start | ofuk | systém nastavení
rovnoběžnosti | světelné LED diody s vysokou intenzitou | indikátor stavu
baterie

Průměr řezného kotouče
Max řezná hloubka

Napětí
Otáčky naprázdno:

Power Mode
Silent Mode

Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

165 mm
90°: 66 mm
45°: 45 mm
36 V

4300 /min.
2000 /min.
292 mm
3,4 kg
2x baterie 2,5 Ah, nabíječka,
HITBOX

NOVINKA

Vysoce efektivní bezuhlíkový
motor dohromady s velmi silnou
MULTI VOLT baterií umožňuje:
průměrně

2x rychlejší řeznou rychlost

průměrně

85 řezů
na jedno nabití

katalogová cena

19290 Kč

16490 Kč16490 Kč

akční cena:

katalogová cena

24490 Kč

18990 Kč18990 Kč

akční cena:

Sklíčidlo
Max. vrt. průměr v oceli
Max. vrt. průměr ve dřevě
Max. velikost vrutu
Max. prům. šroubu
Napětí
Otáčky High
Otáčky Low
Max. utah. moment Hard
Max. utah. moment Soft
Nastavení utah. momentu
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1,5 - 13 mm
13 mm
50 mm
8 x 100 mm
6  mm
18 V
0 - 1800 /min.
0 - 400 /min.
70 Nm
40 Nm
1.0 - 4,5 Nm
175 mm
1,6 kg
2 baterie 5,0 Ah, nabíječka, HITBOX

DS18DBSLWF 18V Akku šroubovák
s bezuhlíhovým motorem

Nejsilnější ve své třídě:
Maximální kroutící moment:

70Nm
Významný nárůst
aplikačních rychlostí
průměrně

1.5X rychlejší
Krátká délka těla

175mm
Na jedno nabití
průměrně

138vrutů

| zpětná kontrola rychlosti pro větší stabilitu držení stroje | automatická brzda |
rychlosklíčidlo pro nástroj až 13 mm | r | 2 ení utahovacíhoukojeť typu Soft Grip 2 nastav
momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla

katalogová cena

11590 Kč

9990 Kč9990 Kč

akční cena:



| automatická brzda | rychlosklíčidlo pro nástroj až 13 mm | rukojeť
typu Soft Grip 2 nastav| 2 ení utahovacího momentu | hák na
zavěšení | LED osvětlení součástí těla

Maximální kroutící moment:

53 Nm
Krátká délka těla

213 mm

DS18DJLWC 18V Akku šroubovák Sklíčidlo
Max. vrt. průměr v oceli
Max. vrt. průměr ve dřevě
Max. velikost vrutu
Max. prům. šroubu
Napětí
Otáčky High
Otáčky Low
Max. utah. moment Hard
Max. utah. moment Soft
Nastavení utah. momentu
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

2 - 13 mm
13 mm
38 mm
6,8 x 50mm
6  mm
18 V
0 - 1250 /min.
0 - 450 /min.
53 Nm
20 Nm
1,0 - 6 Nm
213 mm
1,7 kg
2 baterie 1,5 Ah, nabíječka, v kufru

DV18DBL2WP 18V Akku příklepová
vrtačka s bezuhlíkovým
motorem

katalogová cena

5590 Kč

4790 Kč4790 Kč

akční cena:

WH18DBDL2WP

Max. utahovací moment

136 Nm
Nejrychleší vrtání do cihel
ve své třídě
Průměrně o

47% rychlejší
204mm krátká délka těla

Sklíčidlo
Max. vrt. průměr v cihle
Max. vrt. průměr v oceli
Max. vrt. průměr ve dřevě
Max. velikost vrutu
Max. prům. šroubu
Napětí
Otáčky High
Otáčky Low
Rychlost úderů
Max. utah. moment Hard
Max. utah. moment Soft
Nastavení utah. momentu
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1,5 - 13 mm
16 mm
13 mm
76 mm
10 x 90 mm
6  mm
18 V
0 - 2100 /min.
0 - 500 /min.
0 - 31500 /min.
136 Nm
62 Nm
2.0 - 8 Nm
204 mm
2,5 kg
2 baterie 5,0 Ah, nabíječka, HITBOX

| reakční zastavení motoru při náhlém zaseknutí nástroje během práce |
zpětná kontrola rychlosti pro větší stabilitu držení stroje | automatická
brzda | rychlosklíčidlo pro nástroj až 13 mm | r | 22ukojeť typu Soft Grip
nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení |  LED osvětlení
součástí těla

katalogová cena

18750 Kč

16100 Kč16100 Kč

akční cena:

18V Akku rázový
utahovák
s bezuhlíkovým motorem

Upínání
Šrouby
Pevnostní šrouby
Strojní šrouby
Samořezné šrouby
Napětí
Otáčky P/N/S
Rychlost úderů P/N/S
Max. utah. moment P/N/S
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

6,35 mm 1/4" šestihran
5 - 18 mm
5 - 14 mm
4 - 10 mm
3,5 - 6 mm
18 V
2900 / 2900 / 900 /min.
4000 / 4000/ 1900 /min.
207 / 132 / 84 Nm
127 mm
1,6 kg
2 baterie 5,0 Ah, nabíječka, HITBOX

Blok

Anvil

1.5 úderová rotace

3 úderová rotace

Utahovací moment

207Nm
Utahovací rychlost
Průměrně

25% rychlejší
Hikoki originální příklepový
mechanismus

Trojpříklep

4-krokový volič utahovacího
momentu:

O

redukuje vibrace a zvyšuje komfort
proti konvenčním modelům

| režim napájení automaticky řídí míru rázu při vysokém zatížení a pozoruhodně zvyšuje
energii rázu snížením počtu rázů na 1,5 x za rotaci a natočení kladiva mezi rázy | nově
navržený vzduchový systém ochladí motor a pouzdro úderníku pro lepší odolnost | vyvážené
rozložení hmotnosti pro lepší práci |  IP56 (odolný vůči prachu a vodě) | vestavěné LED
světlo | indikátor zbývající baterie | 4-krokový volič utahovacího momentu

katalogová cena

17950 Kč

15490 Kč15490 Kč

akční cena:



DH24PHWS 24mm Vrtací kladivo

| e | ú | b | tlektropneumatický příklep chyt SDS-Plus ezpečnostní spojka ři funkce
- vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání |
p | s | |lynulá regulace otáček oft touch rukojeť Auto-stop L/P chod

Vrtací korunka
Max. vrtací prům. beton
Max. vrtací prům. ocel
Max. vrtací prům. dřevo
Výkon
Intenzita úderu*
Otáčky naprázdno
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

50 mm
24 mm
13 mm
32 mm
730 W
2,7 J
0 - 1050 /min.
0 - 3950 /min.
367 mm
2,7 kg
P , ,řídavná rukojeť hloubkový doraz
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

DH28PCYWS 28 mm Vrtací kladivo Vrtací korunka
Max. vrtací prům. beton
Max. vrtací prům. ocel
Max. vrtací prům. dřevo
Výkon
Intenzita úderu*
Otáčky naprázdno
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

50 mm
28 mm
13 mm
32 mm
850 W
3 J
0 - 1100 /min.
0 - 4300 /min.
367 mm
2,9 kg
P , ,řídavná rukojeť hloubkový doraz
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

Vrtací korunka
Max. vrtací prům. beton
Max. vrtací prům. ocel
Max. vrtací prům. dřevo
Výkon
Intenzita úderu*
Otáčky naprázdno
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

50 mm
28 mm
13 mm
32 mm
850 W
2,9 J
0 - 1100 /min.
0 - 4300 /min.
400 / 437 mm
3,2 kg
P ,řídavná rukojeť hloubkový doraz
rychlosklíčidlo, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

Rychlá změna z SDS-plus
na rychlosklíčidlo

Rychlá výměna
nástroje

DH28PMYWS 28 mm Vrtací kladivo

Průměrně o 13% rychlejší
vrtání
Průměrně o 28% účinnější
bourání
Průměrně o  25% nižší
vibrace

DH40MCWS 40 mm Vrtací kladivo

| e | ú -max |lektropneumatický příklep chyt SDS
b | Sezpečnostní spojka oft touch rukojeť

Vrtací korunka
Max. vrtací prům. beton
Max. vrtací prům. ocel
Max. vrtací prům. dřevo
Výkon
Intenzita úderu*
Otáčky naprázdno
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

105 mm
40 mm
13 mm
32 mm
1100 W
7,1 J
620 /min.
2800 /min.
448 mm
7,1 kg
P , ,řídavná rukojeť hloubkový doraz
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

DH45MEWS

| e | ú max | b | nlektropneumatický příklep chyt SDS- ezpečnostní spojka ejvyšší
rychlost vrtání ve své třídě vě funkce -  vrtání s příklepem /| d

| p | r zmírňující vibrace |sekání lynulá regulace otáček ukojeť vysoce odolné
Aluminium Housing Body | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

Vrtací korunka
Max. vrtací prům. beton
Výkon
Intenzita úderu*
Otáčky naprázdno
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

125 mm
45 mm
1500 W
12,2 J
120 - 310 /min.
1200 - 2950 /min.
535 mm
9,0 kg
P , ,řídavná rukojeť hloubkový doraz
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

Průmyslová efektivita a
bezůdržbový

bezuhlíkový motor
Nejlepší vrtání ve své třídě

více než o20% rychlejší
Nejlepší bourání ve své třídě

30o více než % účinnější

| e | ú | b | tlektropneumatický příklep chyt SDS-Plus ezpečnostní spojka ři funkce
- vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání |
p | s | | | alynulá regulace otáček oft touch rukojeť Auto-stop L/P chod ntivibrační
systém UVP redukce vibrací až o 33%

| e | ú | b | tlektropneumatický příklep chyt SDS-Plus ezpečnostní spojka ři funkce
- vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání |
p | s | | | alynulá regulace otáček oft touch rukojeť Auto-stop L/P chod ntivibrační
systém UVP redukce vibrací až o 33%

45 mm
s bezuhlíkovím motorem
Vrtací kladivo

katalogová cena

5850 Kč

4999 Kč4999 Kč

akční cena:

katalogová cena

7490 Kč

6450 Kč6450 Kč

akční cena:

katalogová cena

10350 Kč

8950 Kč8950 Kč

akční cena:

katalogová cena

15890 Kč

11649 Kč11649 Kč

akční cena:

katalogová cena

27350 Kč

23590 Kč23590 Kč

akční cena:



H45MEWT Demoliční kladivo
s bezuhlíkovím motorem

Průmyslová efektivita a
bezůdržbový

bezuhlíkový motor
Nejlepší bourání ve své třídě

o více než1,3 X účinnější

| e | ú max | b |lektropneumatický příklep chyt SDS- ezpečnostní spojka
p | r zmírňující vibrace | h |lynulá regulace otáček ukojeť liníkové tělo
p | vlynulá regulace otáček elký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

závažípružiny

Pohyb
závaží

Vibrace působící
na tělo

Výkon
Intenzita úderu*
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1150 W
10,1 J
1430 - 2850 /min.
480 mm
7,0 kg
P , sekací špice,řídavná rukojeť
plastový kufr

Bezuhlíkový motor s vysokou
učinností a bezúdržbovostí
Nejlepší ve své třídě

1,2 X více

H60MEWT Demoliční kladivo
s bezuhlíkovím motorem

Protiakce

Závaží

Listová pružina

Vibrace působící
na tělo

demoličního výkonu

* měřeno podle EPTA procedure 05

Výkon
Intenzita úderu*
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1500 W
15,9 J
1500 - 2100 /min.
585 mm
10,5 kg
P , sekací špice,řídavná rukojeť
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

| e | ú max | b |lektropneumatický příklep chyt SDS- ezpečnostní spojka
p | r zmírňující vibrace | h |lynulá regulace otáček ukojeť liníkové tělo
p | vlynulá regulace otáček elký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

katalogová cena

19450 Kč

16890 Kč16890 Kč

akční cena:

katalogová cena

24490 Kč

21190 Kč21190 Kč

akční cena:



Nejlepší ve své třídě
v účinnosti demolice

�

Průměrně o
�

o19% více

H65SB3WT Demoliční kladivo

StrikerÚderník

| e | úchyt HEX 30 mm | UVP systém redukujícílektropneumatický příklep
vibrace | na hodnotu triaxiální zrychlení 15,5 m/s |2 | plynulá regulace otáček
rukojeť zmírňující vibrace | h | v vliníkové tělo elký spínač pro pohodlnou práci
rukavicích

Výkon
Intenzita úderu*
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1340 W
37,4 J
1400 /min.
731 mm
18,0 kg
Sekací špice, kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

H60MCWS Demoliční kladivo Výkon
Intenzita úderu*
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1250 W
14 J
1600 /min.
570 mm
10,2 kg
P , sekací špice,řídavná rukojeť
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

H41MBWS Demoliční kladivo

| e | ú Max | llektropneumatický příklep chyt SDS- ehké výkonné
sekací kladivo rachotěsný vypínač ekáč nastavitelný do 12| p | s
poloh unkční a robustní design| f

Výkon
Intenzita úderu
Počet úderů na prázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

930 W
4,6 J
3000 /min.
430 mm
5,1 kg
P , sekací špice,řídavná rukojeť
plastový kufr

| e | ú Max | llektropneumatický příklep chyt SDS- ehké výkonné
sekací kladivo rachotěsný vypínač ekáč nastavitelný do 12| p | s
poloh unkční a robustní design| f

katalogová cena

14200 Kč

12290 Kč12290 Kč

akční cena:

katalogová cena

22150 Kč

19090 Kč19090 Kč

akční cena:

katalogová cena

31350 Kč

26950 Kč26950 Kč

akční cena:

* měřeno podle EPTA procedure 05



Průměr brusného kotouče
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr otvoru
Upínací matice
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1 5 mm2
1700 W
11000 /min.
22 mm
M14x2
315 mm
2,7 kg
Přídavná rukojeť

G13YGWQ 125 mm
Úhlová bruska
s pomalým rozběhem

Pomalý rozběh a 0V release
ochrana proti nechtěnému sepnutí
po výpadku proudu

Vysoká odolnost
proti přetížení

| indikátor přetížení | mechanická brzda pro vyšší ochranu | systém UVP
| p | e | jednoducháatentovaná antivibrační rukojeť rgonomické tělo
bezklíčová výměna kotoučů | bezklíčové natočení ochranného krytu

NOVINKA

G13SR4YL 125 mm
Úhlová bruska
s pomalým rozběhem

Pomalý rozběh a 0V release
ochrana proti nechtěnému sepnutí
po výpadku proudu

Nejvyšší odolnost ve své třídě

Průměrně o 3% více
Nejlepší ve své třídě v broušení

Nejsilnější ve své třídě

730W motor

Průměrně o 6% více

| a | nretace vřetene k snadnější výměně kotouče ízká hlava pro
snadnější manipulaci oderní ergonomické tělo fektivní| m | e
motor nové generace

Průměr brusného kotouče
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr otvoru
Upínací matice
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1 5 mm2
730 W
10000 /min.
22 mm
M14x2
258 mm
1 8, kg
Klíč, přídavná rukojeť

G13VEWQ 125 mm
Úhlová bruska
s bezuhlíkovým motorem

mm62mm62
mm305

mm
176

V broušení nejlepší ve své třídě

bezuhlíkový motor
Nejužší a nejlehčí ve své třídě

Průmyslová efektivita a
bezůdržbový

| a | rretace vřetene k snadnější výměně kotouče egulace
otáček ízká hlava pro snadnější manipulaci oderní| n | m
ergonomické tělo

Průměr brusného kotouče
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr otvoru
Upínací matice
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1 5 mm2
1320 W
2800 - 10000 /min.
22 mm
M14x2
305 mm
2,1 kg
Klíč, přídavná rukojeť

G23SWUWG 230 mm Úhlová bruska
s omezovačem rozběhového
proudu

Průměr brusného kotouče
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr otvoru
Upínací matice
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

230 mm
2200 W
6600 /min.
22 mm
M14x2
469 mm
5,6 kg
Klíč, přídavná rukojeť

| b | d | p |lokace vřetene louhá životnost uhlíků atentovaná antivibrační rukojeť
e a spínač | s omezovačem rozběhového proudurgonomické tělo

Průměr brusného kotouče
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr otvoru
Upínací matice
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

1 5 mm2
1700 W
11000 /min.
22 mm
M14x2
315 mm
2,7 kg
Přídavná rukojeť

katalogová cena

2150 Kč

1849 Kč1849 Kč

akční cena:

katalogová cena

8490 Kč

7290 Kč7290 Kč

akční cena:

katalogová cena

5450 Kč

4690 Kč4690 Kč

akční cena:

katalogová cena

7490 Kč

6490 Kč6490 Kč

akční cena:



CEBR230310

230x22,2 mm,
univerzální, pro
suché použití,
segment 10 mm

katalogová cena

590 Kč

460 Kč460 Kč

akční cena:

773007

diamantový kotouč,
350x25,4 mm, pro
benzínové řezačky,
univerzální použití,
segment 15 mm

katalogová cena

3190 Kč

2490 Kč2490 Kč

akční cena:

773021

diamantový
kotouč, 350x25,4
mm, pro
benzínové
řezačky, pro
řezání asfaltu,
segment 10 mm

katalogová cena

4490 Kč

3900 Kč3900 Kč

akční cena:

CSMP125300CZ

diamantový kotouč,
125x22,2 mm, na
dlaždice a přírodní
kámen, pro suché i
mokré použití,
segment 8 mm

katalogová cena

890 Kč

690 Kč690 Kč

akční cena:

CEE1253010

diamantový kotouč,
125x22,2 mm,
univerzální, pro suché

použití, segment 10
mm

katalogová cena

490 Kč

290 Kč290 Kč

akční cena:

CEE2303010AA

230x22,2 mm,
univerzální, pro
suché použití,
segment 10 mm

katalogová cena

990 Kč

790 Kč790 Kč

akční cena:

RP250YDLWA
RP300YDLWA

Vysavač Vysoký výkon zatížení

2600w

| k k |ompaktní rozměry a níz á hmotnost velký vypínač pro lepší ovládání |
u |nikátní design a ergonomie olečka ro mokré i suché vysávánístabilní k | p

Sací výkon
Max. podtlak
Max. objem prachu
Max. objem vody
Příkon
Max. zatížení
Hmotnost
Rozměry
Standardní příslušenství

3 m /min.,6 3

2 kPa1
21 l
18 l
1 W000
2600W
7,8 kg
374 x  392 x 550 mm
Ohebná 3m hadice s koncovkou
k připojení ke stroji, vysávací
sada, rukojeť s regulací sání
vzduchu, filtr

NOVINKA

Standardní příslušenství pro RP250YDL a RP300YDL

Hák Adaptér

Název Hadice
(prům. 38mm x 3m) Trubka Štěrbinová hubice

Hubice pro
podlahové vysávání

Zobrazení

Počet 1 2 1 1 1 1

Název Prachový kartáč Sáček PE

Zobrazení

Počet 1 1 1 1 1

RP350YDL

RP250YDL

Hubice pro
mokré vysávání

Fleece sáček

Držák trubek

LCD display se znázorněním
teploty a síly proudění
vzduchu

RH650VNA Horkovzdušná pistole
s elektronickou regulací

| digitální LED display | e | r |rgonomická rukojeť ežim pro rychlé chlazení
m | p ý | v |ěkká rukojeť s hákem růměr v fukové trubky 34,5 mm yvážené tělo
pět režimů teploty a proudění vzduchu

Poloha 1 - 5
Příkon
Celková délka vč. hubice
Hmotnost
Standardní příslušenství

50 - 650 °C / 250 - 500 l/min.
2.000 W
245 mm
0, kg79
Kufr, 4 trysky, škrabka

Tlačítko pro čištění

katalogová cena

3890 Kč

3350 Kč3350 Kč

akční cena:

katalogová cena

8090 Kč

6990 Kč6990 Kč

akční cena:

RP250YDL

RP300YDL

Specifikace pro RP250YDL:

Specifikace pro RP300YDL:
Sací výkon
Max. podtlak
Max. objem prachu
Max. objem vody
Příkon
Max. zatížení
Hmotnost
Rozměry
Standardní příslušenství

3 m /min.,6 3

2 kPa1
26 l
23 l
1 0 W00
2 00 W6
9,2 kg
391 x 398 x 685 mm
Ohebná 3m hadice s koncovkou
k připojení ke stroji, vysávací
sada, rukojeť s regulací sání
vzduchu, filtr

katalogová cena

9750 Kč

8390 Kč8390 Kč

akční cena:



Prům. pilového kotouče
Hloubka řezu při 90˚
Hloubka řezu 45˚
Příkon
Počet otáček naprázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

165 mm
66 mm
45 mm
1050 W
4100/2500 /min.
262 mm
2,8 kg
Kotouč, paralelní doraz, inbus. klíč,
odsávání

C9U3WB 235 mm Kotoučová pila
s řezným kotoučem Čistý výhled na linku řezu

s funkcí ofuku
Dlouhý kabel

4 m
Pohodlný držák kabelu

| h ý kryt kotouče | Soft grip rukojeť | snadné nastaveníliníkov
hloubky | rozvírací klín C9U3

Prům. pilového kotouče
Hloubka řezu při 90˚
Hloubka řezu 45˚
Příkon
Počet otáček naprázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

235 mm
86 mm
65 mm
2000 W
5 00/min.2
397 mm
7,2 kg
kotouč, paralelní doraz, i bus. klíč,m
odsávání

Čistý výhled na linku řezu

s funkcí ofuku
Dlouhý kabel

Pohodlný držák kabelu

C7U3W1 190 mm Kotoučová pila
s řezným kotoučem

| hliníkové kryt kotouče | Soft grip rukojeť | snadné
nastavení hloubky | rozvírací klín

Prům. pilového kotouče
Hloubka řezu při 90˚
Hloubka řezu 45˚
Příkon
Počet otáček naprázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

190 mm
66 mm
48 mm
1 00 W3
5 00/min.8
314 mm
4, kg7
K motouč, paralelní doraz, i bus. klíč,
odsávání

První v průmyslové kvalitě
v učinnosti

s bezuhlíkovým motorem
Hloubka řezu

66 mm

C6MEYWB 165 mm Kotoučová pila
s bezuhlíkovým motorem

| funkce AUTO pro snížení hluku a zlepšení u | ochrana protivýkon motoru
přetížení | plochý motor zvyšuje stabilitu při výměně kotouče | Soft start |
systém nastavení rovnoběžnosti | funkce ofuku | vysoce intenzivní LED světlo
| pohodlný držák kabelu | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu

P20SFWA 82 mm Hoblík

| k | s k | d | sompaktní a lehký nadné nastavení hloubky řezu pomocí noflíku ržák kabelu tojan
zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem Soft-touch rukojeť V-drážka k vedení po| |
hraně olitelné: adaptér na odsávání pro řipojení k vysavači nebo prachového sáčku| v | p

Hoblovací šířka
Hloubka drážky
Max. tloušťka třísky
Příkon
Počet otáček naprázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

82 mm
9 mm
2,6 mm
620 W
17000 /min.
296 mm
2,5 kg
Nůž, vodítko, klíč

Prům. pilového kotouče
Hloubka řezu při 90˚
Hloubka řezu 45˚
Příkon
Počet otáček naprázdno
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

165 mm
66 mm
45 mm
1050 W
4100/2500 /min.
262 mm
2,8 kg
K motouč, paralelní doraz, i bus. klíč,
odsávání

4 m

katalogová cena

3650 Kč

3190 Kč3190 Kč

akční cena:

katalogová cena

12190 Kč

10490 Kč10490 Kč

akční cena:

katalogová cena

11050 Kč

9490 Kč9490 Kč

akční cena:

katalogová cena

8990 Kč

7750 Kč7750 Kč

akční cena:



Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.

Hikoki Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Modřická 205, 664 48 Moravany, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hikoki-powertools.cz, e-mail: info@hikoki-powertools.cz

Koki Holdings Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,

www.koki-holdings.co.jp

CM75EBPWA 355mm
Benzínová řezačka na beton

Nejvyšší výkon ve své třídě

3.9 kW
Vyšší účinnost a výkon
zaručuje

výfukový pulzní
tlumič

| p | n yrofesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene ová generace v soce výkoného
PureFire dvoutaktního motoru etrná k životnímu prostředí rgonomický a od lný design| š | e o
| d | n | k n |ekompresní ventil ízké vibrace línový řemen s poloautomatickým apínáním
třístupňová filtrace nasávaného vzduchu dvoutaktní motor primer| |

Prům. řezného kotouče
Zdvihový objem
Max. výkon
Dekompresní systém
Objem palivové nádrže
Max. řezná rychlost
Jmenovité otáčky motoru
Průměr otvoru
Suchá hmotnost
Standardní příslušenství

355 mm
75,0 cm3

3,9 kW
ano
1100 cm3

>5.100 /min.
9.200 /min.
20 mm  (25,4 mm s redukcí)
10,4 kg
k ,líče, ochranné brýle  příprava pro
mokré řezání

Příslušenství na obrázku je ilustrativní.

UM16VSTNA 160 mm Míchadlo

| dvourychlostní převodovka | nastavitelné otáčky |
pomalý rozběh

Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno

nízké
vysoké

Celková délka
Hmotnost
Upínací závit
Pozvolný rozběh
Standardní příslušenství

230 V
1 00 W5

150 300 /min.-
300 650 /min.-
3 mm35
5, kg6
M14
ano
M prům. 160 mmíchadlo , uhlíkové
kartáčky, klíče

katalogová cena

6500 Kč

5590 Kč5590 Kč

akční cena:

katalogová cena

29850 Kč

25690 Kč25690 Kč

akční cena:

Výfukový
pulzní tlumič

Palivová
směs

Tlaková vlna


