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UR18DSMLW4Z 14,4 / 18V TV a rádio
NOVINKA

Napětí
Frekvence TV
Frekvence rádia

Anténa
Externí antení vstup
Sluchátka
SD CARD
USB
AUX vstup
Reproduktory
LCD
Rozlišení
Výkon
Bluetooth
Rozměry (VxDxŠ)
Hmotnost
Standardní příslušenství

14,4 / 18 V
170 to 230MHz, 470 to 860MHz
DAB/DAB+: 174.928 to 239.200MHz 
FM: 87.5 to 108MHz 
Tyčová
75 PAL
3,5 mm stereo mini jack
Podpora SD / SDHD
USB 2.0 - 5V/0.7 A
3,5 mm (video + audio)
90 mm (8 ) x2
8"
1024x600
7W x 2
Ver. 4.0
265x405x305 mm
4,2 kg
Napájecí adaptér, dálkové ovládání, 
2x AA baterie, 2x AAA baterie, externí 
anténa, ochranný obal

NOVINKA
 

H41MB2WSZ Demoliční kladivo Výkon
Intenzita úderu
Počet úderů na prázdno
Celková délka 
Hmotnost
Standardní příslušenství

950 W
7,1 J
3000 /min.
427 mm
5,2 kg
Přídavná rukojeť, sekací špice, 
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Max | lehké výkonné 
sekací kladivo | prachotěsný vypínač |  funkční a robustní design |

katalogová cena

15400 Kč

12490 Kč
akční cena:

katalogová cena

15650 Kč

12 699 Kč
akční cena:

http://www.hitachi-elektronaradi.cz
http://www.hitachi-elektronaradi.cz


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
26 mm
13 mm
32 mm
830 W
2,7 J
0 - 1100 /min.
0 - 4300 /min.
367 mm
2,8 kg
Přídavná rukojeť, hloubkový doraz 
rychlosklíčidlo, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

DH26PCNA 26 mm / 830 W 
VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - 
vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá 
regulace otáček | Soft touch rukojeť  | Auto-stop | L/P chod | 

katalogová cena

6450 Kč

5199 Kč
akční cena :

| 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.

DH36DMAWAZ 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

katalogová cena

37050 Kč

29899 Kč
akční cena:

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

40 mm
1150 W
8,7 J
250 - 500 /min.
1430 - 2850 /min.
477 mm
7,5 kg
Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, 
plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

DH40MEYWSZ 40 mm / 1150 W 
VRTACÍ / SEKACÍ BEZUHLÍKOVÉ KLADIVO 
(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS -Max | bezpečnostní spojka | plynulá 
regulace otáček | rukojeť  zmírňující vibrace | hliníkové tělo | velký spínač pro 
pohodlnou práci v rukavicích |

katalogová cena

26450 Kč

21 399 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
Rychlost úderů
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.
0 - 27000 /min.
70 Nm
40 Nm
1.0 - 4,5 Nm
184 mm
1,7 kg
2 baterie 5,0 Ah, nabíječka, HITBOX

DV18DBSLWFZ 18V Akku příklepová vrtačka
s bezuhlíhovým motorem

Nejsilnější ve své třídě:
Maximální kroutící moment:

70Nm
Významný nárůst
aplikačních rychlostí

průměrně

1.5X rychlejší
Krátká délka těla

175 mm
Na jedno nabití
průměrně

194 děr 

| zpětná kontrola rychlosti pro větší stabilitu držení stroje | automatická brzda | 
rychlosklíčidlo pro nástroj až 13 mm | rukojeť typu Soft Grip | 22 nastavení utahovacího 
momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla | 

katalogová cena

16700 Kč

13490 Kč
akční cena:



|  rukojeť typu Soft Grip | 21 nastavení utahovacího momentu | 
ochrana obvodů proti přetížení | LED osvětlení součástí těla | 
možnost změny tvaru těla stroje |

Možnost změny tvaru strojeDB3DL2WCZ 3,6V Akku šroubovák Upínání
Max. vrt. průměr v hiníku
Max. velikost vrutu
Napětí
Otáčky High
Otáčky Low
Nastavení utah. moment 
Celková délka
Hmotnost
Standardní příslušenství

6,35 mm (1/4") šetihran
5 mm
4x45 mm
3,6 V
600 /min.
200 /min.
0,3 - 2,9 Nm
268 mm
0,45 kg
2 baterie 1,5 Ah, nabíječka, bit, 
v kufru

katalogová cena

3750 Kč

2999 Kč
akční cena:

G13SWY2Z 125 mm
Úhlová bruska
s pomalým rozběhem 

Pomalý rozběh a 0V release  
ochrana proti n echtěnému sepnutí
po výpadku  proudu  
Nejvyšší odolnost ve své třídě

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro 
snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | efektivní 
motor nové generace

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

125 mm
1200 W
12000 /min.
22 mm
M14x2
277 mm
2,3 kg
Klíč, přídavná rukojeť

 

G23SWU2UGZ 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
5,4 kg
Klíč, přídavná rukojeť

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | patentovaná antivibrační rukojeť | 
ergonomické tělo a spínač | s omezovačem rozběhového proudu

katalogová cena

5450 Kč

4399  Kč
akční cena:

 

CC14SFWAZ 355 mm Pila na železo Průměr řezacího kotouče  
Příkon
Otáčky naprázdno  
Průměr otvoru  
Rozměry 
Hmotnost
Standardní příslušenství  

355 mm
2000 W
3800 /min.
25,4 mm
605 x 285 x 624 mm
16,5 kg
Klíč, inbus

| aretace vřetene | pohodlné upínání | dlouhá životnost uhlíků | hliníkové tělo | 
ergonomické tělo a spínač | 

katalogová cena

7790 Kč

6 299 Kč
akční cena:

katalogová cena

3950 Kč

3169 Kč
akční cena:

NOVINKA



CEBR230310

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

katalogová cena

490 Kč

419 Kč
akční cena:

CEE1253010

diamantový kotouč, 
125x22,2 mm,
 univerzální, pro suché 
použití, segment 10 
mm 

katalogová cena

565 Kč

399 Kč
akční cena:

CEE2303010AA 

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

katalogová cena

1155 Kč

799 Kč
akční cena:

 RH600TNAZ Horkovzdušná pistole

| ergonomická rukojeť | režim pro rychlé chlazení | měkká 
rukojeť s hákem | průměr výfukové trubky 34,5 mm | vyvážené 
tělo  | dva režimy teploty a proudění vzduchu

Poloha 1
Poloha 2
Příkon
Celková délka vč. hubice  
Hmotnost 
Standardní příslušenství      
    

450 °C / 250 l/min.
600 °C / 500 l/min.
2.000 W
245 mm
0,6 kg
Kufr, 4 trysky, škrabka

katalogová cena

1550 Kč

1229 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., S hingawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1 Konan 2-chome,  M  inato-ku, Tokyo, Japan,
www.koki-holdings.co.jp

C7SSUTZ 190 mm Kotoučová pila
s řezným kotoučem

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | 
ergonomická rukojeť | bezpečností vypínač | 
 

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

190 mm
68 mm
46 mm
1050 W
5500/min.
291 mm
3,4 kg
Kotouč, paralelní doraz, klíč

katalogová cena

3890 Kč

3149 Kč
akční cena:

CJ90VSTWAZ 165 mm Kotoučová pila 
s bezuhlíkovým motorem

| systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | 
minimální poloměr řezu 25 mm | 3 stupňový předkmit | rukojeť typu Soft grip
| pevná hliníková konstrukce |

Max. výška řezu do dřeva  
Max. výška řezu do 
uhlíkové oceli  
Min. průměr oblouku  
Naklápění vpravo i vlevo  
Příkon
Počet otáček naprázdno  
Zdvih pilového listu  
Celková délka 
Hmotnost
Standardní příslušenství  

90 mm

8 mm
25 mm
45˚
705 W
850 - 3000/min.
20 mm
228 mm
2,2 kg
Pilový list, klíč, plastový kufr

katalogová cena

3490 Kč

2849 Kč
akční cena:
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