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Ontdek onze laatste 
technologieën.

Maak kennis met de 
nieuwste power tools.

Profiteer van voordelige
combopacks.

De nieuwe compacte en lichtgewicht 
36 V / 18 V MULTI VOLT batterij.

Haal het 
maximale 
uit je tools.



⊲ 1.080 W high power output
⊲ Compact & lightweight
⊲ Automatic voltage change 

 between 36 V and 18 V

r

Een compleet nieuwe generatie accusystemen, die van 
de buitenkant oogt als een 18 V accu, maar van binnen is 
voorzien van de laatste technologieën. Innovaties om jouw 
prestaties te verbeteren. Zo zorgt het dubbele voltage voor 
optimale kracht, en dat zelfs draadloos. De li-ion accu’s van 
36 V zijn uitwisselbaar met de 18 V machines. Kortom, met 
slechts een simpele klik behaal jij de maximale prestatie.

AC power.
DC freedom.

MULTI VOLT battery

Bij een nieuwe naam
hoort een nieuw magazine.
Hitachi Power Tools wordt per 1 oktober 2018 HiKOKI High Performance 
Power Tools. Deze nieuwe naam gaat gepaard met een nieuwe visuele stijl. 
Dit is de eerste editie van Focus. In dit magazine vind je naast een aantal 
bestaande power tools ook verschillende nieuwe power tools, die zijn voorzien 
van de modernste en meest innovatieve technologieën. Technologieën die 
vertegenwoordigen wie wij als merk zijn, die representeren waar onze designers 
en engineers zich mee bezig houden en waar we bij HiKOKI trots op zijn. 
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Zeer compact | hoogste aandraaimoment in zijn klasse | koolborstelloze 
motor | RFC functie | snelspanboorhouder | zeer hoge boorsnelheid |
aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | soft grip | accu 
indicator | led verlichting | riem haak | oplaadtijd 32 min. Compleet in 
HSC II koffer met 2x 2.5 Ah accu’s en lader. 

Ook verkrijgbaar als 
DS36DAW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader. 
229.- 277.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
DV36DAW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader. 
249.- 301.29 incl. BTW

Zeer compact | hoogste aandraaimoment in zijn klasse | koolborstelloze 
motor | RFC functie | snelspanboorhouder | zeer hoge boorsnelheid | 
aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | soft grip | accu indicator |
led verlichting | riem haak | oplaadtijd 32 min. Compleet in HSC II koffer 
met 2x 2.5 Ah accu’s en lader. 

499.-

479.-

603.79 incl. BTW

579.59 incl. BTW

Accu klop-boor-schroefmachine 
DV36DAWRZ

Accu boor-schroefmachine  
DS36DAWRZ

36 V - 2.5 Ah - 138 Nm

36 V - 2.5 Ah - 138 Nm

User Vibration Protection
Het in eigen huis ontwikkelde UVP 
system zorgt dat tijdens het werken 
het grootste deel van hinderlijke  
vibraties wordt voorkomen. Dat  
garandeert meer comfort en meer 
bescherming van de gewrichten.

Triple hammer
Meer kracht en controle, 
minder vibratie.
In de power modus wordt de slag-
kracht drastisch verhoogd doordat 
het aantal slagen verminderd en 
de interval tussen de slagen wordt 
verlengd. Deze modus is ideaal 
voor lange of dikke schroeven.

Low Vibration Handle
Trillingabsorberend mechanisme 
met de Transatory-eenheid (rubber 
dempers) en de scharniereenheid (voor 
rotatie- / sloophamers) zorgen voor 
een hoog trillingsabsorberend effect.

Brushless motor
Met de introductie van de koolborstel-
loze motor in accu en elektrisch 
gereedschap heeft HiKOKI een 
werkelijke doorbraak bewerkstelligd. 
In beide typen machines zorgt die 
koolborstelloze motor, dankzij de 
vrijwel te verwaarlozen weerstand, 
voor minder slijtage en dus voor een 
veel langere levensduur en een hoger 
(constant) vermogen.

Active Control System 
Het door HiKOKI nieuw ontwikkelde 
ACS regelsysteem (Active Control  
System) zorgt ervoor dat de effec-
tiviteit van de individuele machine 
automatisch wordt aangepast aan de 
belasting. Zo heb je meer controle op 
de werking van de machine, volledig 
automatisch gestuurd!

Aluminium Housing Body
De dubbel geïsoleerde koolborstel-
loze motor is opgenomen in een zeer 
solide gegoten aluminium behuizing. 
De behuizing is robuuster en vormt 
een aanzienlijke verbetering van de 
duurzaamheid van de machine.

Reactive Force Control
Wanneer bij overbelasting de boor 
of schroefbit plotseling komt klem 
te zitten en de machine om zijn as 
wil draaien treedt het ingebouwd 
besturingselement RFC in werking. 
Deze onderbreekt onmiddellijk de 
stroomtoevoer tot de motor.

Daar waar stofvrij werken van belang 
is heeft HiKOKI de machines laten 
keuren door TNO.

Uitleg pictogrammen

Li-ion accu
HiKOKI is de enige die met haar li-ion 
accutechniek een optimale beveiliging 
van de accu garandeert. Dat zorgt 
voor een onvoorstelbaar lange  
levensduur en duurzaam gebruik.  
Hoe hoger het ampèrage, hoe langer 
je met elke acculading werkt. Daarom 
ontwikkelt HiKOKI permanent door 
in deze stroombronnen en levert 
accutechniek tot maar liefst 6.0 Ah. 
Daarnaast worden alle accu’s als slide 
uitvoering geleverd wat de onderlinge 
uitwisseling, bij gelijk voltage van de 
machine, optimaal maakt.

MULTI VOLT
Eén accupakket, twee volt-klassen - 
de nieuwe, innovatieve MULTI VOLT 
accu’s. De 36 V li-ion accupakketten 
zijn uitwisselbaar met draadloze  
18 V power tools. De intelligente 
verbindingstechnologie maakt het 
mogelijk. Afhankelijk van de power 
tool schakelt het voltage automatisch 
over naar 18 V of 36 V.

IP56
International Protection (IP) is een 
standaard die ontwikkeld is door 
de International Electrotechnical 
Commission (IEC). Deze geeft aan 
in welke mate de behuizing ervoor 
zorgt dat de elektronische onderdelen 
van de power tools beschermd zijn 
tegen schade van (stof)deeltjes  
en water.
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Accu boorhamer DH36DPAWRZ

Compact en lichtgewicht | hoge boorsnelheid, hoge slagkracht | koolborstelloze motor |
RFC functie | egonomische soft grip | 3 standen, boorhamer, boren en hakken |  
accu indicator | led verlichting | oplaadtijd 32 min. Compleet in HSC IV koffer  
met 2x 2.5 Ah accu’s en lader.

36 V - 2.5 Ah - 3 J

664.29 incl. BTW
549.-
Ook verkrijgbaar als 
DH36DPAW2Z 
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.  
299.- 361.79 incl. BTW

649.-
Inclusief HSC II koffer.
785.29 incl. BTW

Incl. Stofafzuigunit 
DH36DPAWRDZ

Veilig werken
staat voorop.

Compact en lichtgewicht

Koolborstelloze motor

RFC functie
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Accu slagmoeraanzetter WR36DAWRZ

Bouten, moeren en schroeven | zeer hoog aan- en 
losdraaimoment | compacte body | koolborstelloze motor |  
4 standen instelbaar | duurzaam en sterk tandwielhuis |  
IP56; stof- en waterbestendig | accu indicator |  
led verlichting | riem haak | oplaadtijd 32 min. 
Compleet in HSC II koffer met 2x 2.5 Ah accu’s  
en lader.

36 V - 2.5 Ah - 1.180 Nm - 3/4"

652.19 incl. BTW
539.-
Ook verkrijgbaar als
WR36DAW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.  
289.- 349.69 incl. BTW

Zeer hoog aan- en losdraaimoment

Koolborstelloze motor

529.-
640.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
WR36DBW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.  
279.- 337.59 incl. BTW

529.-
640.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
WH36DBW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader. 
279.- 337.59 incl. BTW

Bouten, moeren en schroeven | zeer hoog aan- en losdraaimoment |
compacte body | koolborstelloze motor | 4 standen instelbaar | 
duurzaam en sterk tandwielhuis | IP56; stof- en waterbestendig |  
accu indicator | led verlichting | riem haak | oplaadtijd 32 min.
Compleet in HSC II koffer met 2x 2.5 Ah accu’s en lader.

Accu slagmoeraanzetter WR36DBWRZ
36 V - 2.5 Ah - 1.130 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven | krachtige koolborstelloze motor | 
toerental instelbaar in 4 standen | Uniek HiKOKI triple hammer 
mechanisme, zeer snel, meer kracht en weinig vibratie | hoogste 
aandraaimoment in zijn klasse | IP56; stof- en waterbestendig |  
accu indicator | led verlichting | riem haak | oplaadtijd 32 min.  
Compleet in HSC II koffer met 2x 2.5 Ah accu’s en lader.

Accu slagschroevendraaier WH36DBWRZ
36 V - 2.5 Ah - 210 Nm - 1/4"
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Ergonomie op
het hoogste
niveau.

Soft grip en anti-vibratie zijhandgreep
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Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | elektronische rem, stopt binnen  
2 seconden | hoge, snelle slijpsnelheid | variabele snelheid | kickback en overbelastingsbeveiliging | 
herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | vervangbare filters minimaliseren schade 
veroorzaakt door het binnendringen van vreemde voorwerpen in de motor | anti-vibratie 
zijhandgreep | accu indicator | oplaadtijd 32 min. Compleet in HSC II koffer met
2x 2.5 Ah accu’s en lader.

485.-
586.85 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine
G3613DAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 125 mm

Ook verkrijgbaar als
G3613DAW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.  
235.- 284.35 incl. BTW

Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | lepelschakelaar | elektronische 
rem, stopt binnen 2 seconden | hoge, snelle slijpsnelheid | variabele snelheid | kickback en 
overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | vervangbare filters 
minimaliseren schade veroorzaakt door het binnendringen van vreemde voorwerpen in de motor | 
anti-vibratie zijhandgreep | accu indicator | oplaadtijd 32 min. Compleet in HSC II koffer met
2x 2.5 Ah accu’s en lader.

495.-
598.95 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine
G3613DBWRZ
36 V - 2.5 Ah - 125 mm

Ook verkrijgbaar als
G3613DBW2Z 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.  
245.- 296.45 incl. BTW

Elektronische rem

Dodemansschakelaar

Elektronische rem
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Gefascineerd door 
technologie sinds 1948
Al 70 jaar houden onze in-house designers 
en engineers zich bezig met technologische 
innovaties. Iedere dag verrijken ze hun kennis en 
zoeken ze naar nieuwe manieren om jouw power 
tools te verbeteren. High performance power 
tools die al jouw werkzaamheden zo comfortabel 
mogelijk maken. Zo kun jij maximaal presteren, 
altijd en overal.
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Koolborstelloze motor

Blaasfunctie

Overbelastingsbeveiliging

Accu indicator

Accu cirkelzaag C3606DAWRZ

Compact en lichtgewicht | hoge zaagcapaciteit: 66 mm | koolborstelloze 
motor | krachtige machine met hoge zaagsnelheid | elektronische 
stuurschakeling tussen stille en power modus volgens belasting |  
snel en gemakkelijk zaagblad verwisselen | blaasfunctie | 
overbelastingsbeveiliging | soft grip | accu indicator | dubbele led 
verlichting | oplaadtijd max. 32 min. Compleet in HSC IV koffer met
2x 2.5 Ah accu’s en lader.

36 V - 2.5 Ah - 66 mm

591.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar als
C3606DAW2Z 
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.
239.- 289.19 incl. BTW

489.-
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169.-
204.49 incl. BTW

Koolborstelloze motor | compacte body | hoog 
aandraaimoment | hoge boorsnelheid. Compleet in HSC II 
koffer met 2x 3.0 Ah accu’s en lader.

Accu boor-schroefmachine DS18DBSLWNZ
18 V - 70 Nm - 2x 3.0 Ah

249.-
301.29 incl. BTW

Accu klopboormachine DV18DBSLW6Z

Koolborstelloze motor | compacte body |  
hoog aandraaimoment | hoge boorsnelheid.  
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu en lader.

18 V - 70 Nm

MULTI VOLT 
compatible

De MULTI VOLT accu is volledig uitwisselbaar met zowel 
36 V power tools als bijna alle huidige snoerloze 18 V 
power tools. Afhankelijk van de power tool die je gebruikt, 
verandert de accu automatisch tussen twee voltages:  
36 V met 2.5 Ah en 18 V met 5.0 Ah.

Alle power tools op deze pagina’s kunnen gebruikt worden 
met de MULTI VOLT accu. Je klikt de accu simpelweg op de 
power tool die je nodig hebt en je bent meteen klaar voor  
de maximale prestatie.

MULTI VOLT. 
Compatible met 
bestaande 18 V 
power tools.

Ook verkrijgbaar als
DS18DBSLW6Z 
Inclusief HSC II koffer.  
Exclusief accu's en lader.  
149.- 180.29 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

147.93
179.- incl. BTW

13 mm snelspanboorhouder | elektrische “Quick-Stop” rem |  
traploos regelbaar toerental | 22 standen instelbaar | 
asblokkering. Compleet in kunststof koffer  
met 2x 1.5 Ah accu’s en lader.

Accu schroefmachine DS18DJLWCZ
18 V - 53 Nm - 2x 1.5 Ah

MULTI VOLT 
compatible

Huidige
 36 V accu's

Acculaders voor slide li-ion accu's

MULTI VOLT
36 V / 18 V accu's

Huidige
18 V accu's

Huidige
36 V tools

MULTI VOLT
36 V tools

Huidige 
18 V tools

BSL 36XX serie

36 V acculaders
UC 36XXX serie

18 V acculaders
UC 18XXX serie

BSL 18XX serie
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209.-
252.89 incl. BTW

Accu klopboormachine DV18DBL2W2Z

Bouten, moeren en schroeven | koolborstelloze motor | toerental  
instelbaar in 4 standen | triple hammer mechanisme, zeer snel  
en weinig vibratie | licht bedienbare elektronische schakelaar |  
IP56; stof- en waterbestendig. Inclusief HSC II koffer.  
Exclusief accu en lader.

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2W2Z
18 V - 207 Nm - 1/4"

239.-
289.19 incl. BTW

Hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor | RFC functie | 13 mm 
snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar. 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu en lader.

18 V - 136 Nm

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

239.-
289.19 incl. BTW

Bouten, moeren en schroeven | koolborstelloze motor | snelle,  
compacte machine | verbeterde opname | licht bedienbare  
elektronische schakelaar | toerental instelbaar in 3 standen | enkel slag 
mogelijk | IP56; stof- en waterbestendig. Inclusief HSC II koffer.  
Exclusief accu en lader.

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2W2Z
18 V - 305 Nm - 1/2"

MULTI VOLT 
compatible

Hoog aandraaimoment | koolborstelloze motor | RFC functie | 13 mm 
snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar. 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu en lader.

Accu boor-schroefmachine DS18DBL2W2Z

189.-
228.69 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

18 V - 136 Nm

Ook verkrijgbaar als
MULTI VOLT batterijpack 373788 

Exclusief lader. 
199.- 240.79 incl. BTW

2 MULTI VOLT accu's met  
snellader UC18YSLWEZ

36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah
MULTI VOLT batterijpack UC18YSL3WEZ

249.-
301.29 incl. BTW 

Schakelt automatisch 
tussen 36 V en 18 V
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Compact en lichtgewicht | zaagblad verwisselen zonder gereedschap |
4 standen instelbare pendelslag. Inclusief HSC III koffer. 
Exclusief accu en lader.

Accu decoupeerzaag CJ18DSLL2Z
18 V - 135 mm

Koolborstelloze motor met soft start | oscillatietechniek | OIS compatibel 
12-punts gereedschapsopname. Inclusief HSC II koffer.
Exclusief accu en lader.

Accu multi tool CV18DBLW2Z
18 V

Accu snelschroefautomaat WF18DSLU6SZ

Hoogste spaandikte in zijn klasse | veiligheidsrem | werkstuk 
bescherming tegen beschadiging | omkeerbare HM messen | stofafvoer 
optioneel leverbaar. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu en lader.

Accu schaafmachine P18DSLW2Z
18 V - 82 mm

289.-
349.69 incl. BTW

Uniek HiKOKI frictie-koppelingssysteem; geeft perfecte controle over de 
schroeven | stevige anti-slip handgreep | accu indicator | led verlichting | 
riem haak. Inclusief HSC III koffer. Exclusief accu en lader.

18 V - 41 mm

MULTI VOLT 
compatible

Accu boorhamer DH18DBLW2Z

259.-
313.39 incl. BTW

Hoge boorsnelheid | hoge slagkracht | koolborstelloze motor | RFC 
functie | slipkoppeling | 3 standen, boorhamer, boren en beitelen. 
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu en lader.

18 V - 2,2 J 

MULTI VOLT 
compatible

225.-
272.25 incl. BTW 

MULTI VOLT 
compatible

169.-
204.49 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

209.-
252.89 incl. BTW 

MULTI VOLT 
compatible

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

Accu haakse schroefmachine DN18DSLL2Z
18 V - 22 Nm

199.-
240.79 incl. BTW 

MULTI VOLT 
compatible
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Koolborstelloze motor | AT modus (Automatische elektronische 
schakeling) | Low Vibration Handle | variabel zaagsnelheid | 
”Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld zonder gereedschap. 
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu en lader.

18 V - 32 mm

Koolborstelloze motor | hoogste zaagsnelheid en capaciteit in 
zijn klasse | regelbaar toerental | snelspansysteem verwisselen  
zaaglint | instelbare materiaalaanslag.  
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu en lader.

Accu lintzaag CB18DBLW4SZ
18 V - 83 mm

Compact en lichtgewicht | hoge knipsnelheid | braamloos en vonkvrij | 
geluidsarm | soft grip. Inclusief HSC III koffer. 
Exclusief accu en lader.

Accu draadeindknipper CL18DSLU6SZ
18 V - 28 mm

245.-
296.45 incl. BTW 

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

Accu haakse slijpmachine G18DBBLW2Z
18 V - 125 mm

195.-
235.95 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

799.-
966.79 incl. BTW 

Herstartbeveiliging | lepelschakelaar | anti-vibratie zijhandgreep | 
koolborstelloze motor | 30% minder stroomgebruik | ACS | minder 
vibratie en laag geluidsniveau | kickback en overbelastingsbeveiliging | 
aanloopstroombegrenzing | elektronische rem: stopt binnen 3 seconden. 
Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G18DBBALW2Z
18 V - 125 mm

MULTI VOLT 
compatible

195.-
235.95 incl. BTW

239.-
289.19 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

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

Accu haakse slijpmachine G18DBBVLW2Z
18 V - 125 mm

205.-
248.05 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

Accu reciprozaag CR18DBLW4SZ

Elektronische rem

Elektronische rem

Dodemansschakelaar

Elektronische rem



14

Ervaar dezelfde kracht als pneumatische 
spijkerapparaten, maar dan zonder gaspatroon en/of 
compressor met luchtslang. Naast het draadloze 
gemak bieden de HiKOKI li-ion Nailer series een 
ergonomische soft grip, die de werkzaamheden 
zo comfortabel mogelijk maken. En omdat het 
unieke, geïntegreerde lucht aandrijfsysteem geen 
gaspatronen nodig heeft, zijn onderhoud en 
onnodige kosten verleden tijd. De dry-fire lockout 
voorkomt ongewenste beschadigingen op ’t 
materiaal, dus kun je altijd rekenen op een 
perfecte afwerking.

Li-ion Nailer series

Blending
portability
with power.
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Accu spijkerapparaat NR1890DBCLWQZ

34 graden D-kop spijkers, papiergebonden | één schots- of repeteerfunctie |
vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | 
diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | geen gebruik 
van gaspatroon en/of compressor met luchtslang | aantal spijkers bij volledige 
lading: ca. 700 spijkers (bij gebruik van 5.0 Ah accu). 
Compleet in HSC IV koffer met 2x 5.0 Ah accu’s en lader.

18 V - 50-90 mm - 2x 5.0 Ah

Repeteerfunctie

Diepteregeling instelbaar

Onderhoudsvrij

906.29 incl. BTW 
749.-

MULTI VOLT 
compatible
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Onderhoud en 
onnodige kosten zijn 
verleden tijd.

Geïntegreerd lucht aandrijfsysteem
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18 Gauge Mini brads 1,2 mm | één schots- of repeteerfunctie |
vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | 
diepteregeling instelbaar zonder gereedschap onderhoudsvrij | aantal 
spijkers bij volledige lading: ca. 1.650 spijkers (bij gebruik van 3.0 Ah accu).
Compleet in HSC IV koffer met 2x 3.0 Ah accu’s en lader.

15 Gauge DA spijkers 1,8 mm | één schots- of repeteerfunctie | 
vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | 
diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | 
aantal spijkers bij volledige lading: ca. 1.100 spijkers  
(bij gebruik van 3.0 Ah accu). 
Compleet in HSC IV koffer met 2x 3.0 Ah accu’s en lader.

Accu spijkerapparaat NT1850DBSLWXZ

Accu spijkerapparaat NT1865DBALWXZ

18 V - 16-50 mm - 2x 3.0 Ah

18 V - 32-65 mm - 2x 3.0 Ah

549.-

619.-

664.29 incl. BTW

748.99 incl. BTW

16 Gauge Brads 1,6 mm | één schots- of repeteerfunctie | vast gelopen 
spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling 
instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | aantal spijkers bij 
volledige lading: ca. 1.500 spijkers (bij gebruik van 3.0 Ah accu). 
Compleet in HSC IV koffer met 2x 3.0 Ah accu’s en lader.

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLWXZ
18 V - 25-65 mm - 2x 3.0 Ah

589.-
712.69 incl. BTW

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

Dikte (mm) Lengte (mm) Stuks Artikelnr. Prijs* 

*Exclusief BTW

Mini brads  
18 Gauge  

recht  
RVS

1,2 30 5.000 715254 65.00

1,2 45 5.000 715257 95.00

1,2 50 5.000 715258 105.00

1,2 35 5.000 750675 10.70

1,2 40 5.000 750676 11.80

1,2 50 5.000 750678 13.90

Mini brads 
18 GA recht

HIKOKI PROLINE SPIJKERS

2,8 50 3.000 753611 42.50

2,8 65 3.000 753613 51.90

2,8 75 2.500 753614 49.50

3,1 90 2.500 753616 69.50

D-kop  
spijkers 

34° 
verzinkt  

en geringd

Brads 
16 Gauge  

recht

1,6 32 2.500 705566 8.80

1,6 38 2.500 705568 9.95

1,6 50 2.500 705571 12.95

1,6 63 2.500 705572 14.95

1,6 38 2.500 750593 45.00

1,6 50 2.500 750595 55.00

1,6 63 2.500 750597 65.00

Brads
16 Gauge 

recht 
RVS

DA spijkers  
15 Gauge

34°

1,8 38 2.000 750683 31.40

1,8 50 2.000 750685 34.50

1,8 63 2.000 750687 36.90

1,8 38 2.000 750693 65.00

1,8 50 2.000 750695 75.00

1,8 63 2.000 750697 85.00

DA spijkers  
15 Gauge

34° 
RVS



Bij HiKOKI kijken we naar welke power tools veel worden gebruikt. Om al jouw werkzaamheden zo makkelijk 
mogelijk te maken, hebben we combopacks samengesteld met accu machines en HiKOKI System Cases. Zo ben jij
als professional volledig én voordelig voorbereid op ieder project.

Slim samengesteld, volledig voorbereid.

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

543.29 incl. BTW 
449.-

543.29 incl. BTW 
449.-

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2 Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2

HSC III HSC III 

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Met 2x 5.0 Ah accu’s en lader
Combopack KC18DPLWDZ 

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Met 2x 5.0 Ah accu’s en lader
Combopack KC18DBDLWDZ

MULTI VOLT 
compatible
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69.-
83.49 incl. BTW

Bouwlamp UB18DGLL0Z Zaklamp UB18DJLL0Z

55.-
66.55 incl. BTW

Slagmoeraanzetter WR25SEWAZ Slagmoeraanzetter WR22SEWAZ

795.-
961.95 incl. BTW

589.-
712.69 incl. BTW

Koolborstelloze motor | stabiel aandraaimoment | aanloopstroom- 
begrenzing en motorrem | toerental instelbaar in 4 standen |  
kan gebruikt worden met generatoren.

379.- 359.-
458.59 incl. BTW 434.39 incl. BTW

Slagmoeraanzetter WR16SEWAZ Slagmoeraanzetter WR14VEWAZ
370 W - 360 Nm - 1/2”

Led werklamp zowel horizontaal 
als verticaal te verstellen |
helderheid in 3 standen 
instelbaar | ophanghaak |  
voor li-ion slide accu’s.
Exclusief accu en lader.

Gebruik van li-ion slide accu’s 14,4 V en 
18 V | zeer helder led licht, 2 standen 
140 - 250 lux (1 meter) | mogelijkheid 
om te plaatsen op statief | diverse 
mogelijkheden om op te hangen. 
Exclusief accu en lader.

14,4 V - 18 V14,4 V - 18 V

MULTI VOLT 
compatible

MULTI VOLT 
compatible

Compacte aluminium behuizing | koolborstelloze motor | gering 
krachtverlies met lange verlengsnoeren | kan gebruikt worden met 
generatoren | aanloopstroombegrenzing | met zijhandgreep.
In kunststof koffer.

Koolborstelloze motor | compact en lichtgewicht | stabiel 
aandraaimoment | aanloopstroombegrenzing en motorrem | toerental 
instelbaar in 4 standen | kan gebruikt worden met generatoren.

Compacte aluminium behuizing | koolborstelloze motor | gering 
krachtverlies met lange verlengsnoeren | kan gebruikt worden met 
generatoren | aanloopstroombegrenzing | met zijhandgreep.
In kunststof koffer.

900 W - 1.000 Nm - 1"

370 W - 250 Nm - 1/2"

800 W - 620 Nm - 3/4"
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Boor-schroefmachine
D13VB3LBZ 

155.-
187.55 incl. BTW

Boormachine
D13VGWUZ

199.-
240.79 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine
DV20VB2WUZ

Klop-boor-schroefmachine
DV22VW4Z 

13 mm snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis |  
ergonomische handgreep met soft grip | regelbare 
schakelaar. In kunststof koffer.

AHB | 13 mm snelspanboorhouder | veiligheidsslipkoppeling |  
koolborstel rotatie systeem voor gelijke kracht in linkse en 
rechtse draairichting | ergonomische handgreep met soft grip |  
regelbare schakelaar. In HSC I koffer.

20 mm - 790 W - 19,6 Nm

22 mm - 1.120 W - 74,3 Nm

149.-
180.29 incl. BTW 

205.-
248.05 incl. BTW 

Snelspanboorhouder | krachtige motor, hoge boorsnelheid | 
aluminium tandwielhuis | slipkoppeling | ergonomische 
handgreep met soft grip | regelbare schakelaar. 

Snelspanboorhouder | traploos regelbaar toerental | 
ergonomisch design | soft grip | luchtuitlaat naar voren | 
aluminium tandwielhuis. In kunststof koffer.

13 mm - 790 W

13 mm - 710 W
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Zwaar 
werk was
nog nooit 
zo licht.

De eerste compacte AC motor
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Een unieke eigenschap van HiKOKI is de nieuwe  
generatie koolborstelloze motoren, zowel in accu’s  
als in elektrische machines. Die motoren zorgen 
voor onverwoestbare en duurzame machines, 
met als unieke toevoeging dat ze als enige in de 
markt ook werken op netspanning. In beide type 
machines zorgt de koolborstelloze motor, dankzij 
de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder 
slijtage en dus voor een langere levensduur en 
een hoger (constant) vermogen. Dat betekent 
dat de boor- en breekhamers met koolborstelloze 
motoren in feite onderhoudsvrij zijn. Dit zorgt voor 
een hogere productiviteit, omdat het gereedschap 
langdurig en ononderbroken op de bouwplaats 
kan worden gebruikt.

AC Brushless Motor series

Everlasting
efficiency.
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990.99 incl. BTW 
819.-

SDS-MAX Boor-hakhamer 
DH45MEYWSPZ

SDS-MAX boorhouder | koolborstelloze 
motor | AHB | UVP | dynamische 
stuurschakeling die het aantal slagen 
aan de werkbelasting aanpast | storings-
indicator van het netsnoer | vario-lock 
systeem beitels. In kunststof koffer.

9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 13,4 J
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GRATIS 
HAAKSE  

SLIJP- 
MACHINE

G13STAYGZ



SDS-PLUS Boor-hakhamer DH26PCWSZ

Volledig geïntegreerde stofafzuiging | stofunit gemakkelijk 
te demonteren | 3 standen, boorhamer, boren en hakken | 
mechanisme voorkomt loze slagen. In kunststof koffer.

SDS-PLUS Boor-hakhamer DH28PDWSZ
28 mm - 720 W - 3,2 J

435.-
526.35 incl. BTW 

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

SDS-MAX Boor-hakhamer DH40MCWSZ
40 mm - 1.100 W - 8,5 J

508.26
615.00 incl. BTW

SDS-MAX Boor-hakhamer DH40MEYWSPZ

Traploos regelbaar toerental | 2 standen, boorhamer en boren instelbaar 
aan de zijkant van de machine | slagstop | ergonomische handgreep met 
soft grip. In kunststof koffer.

SDS-PLUS Boorhamer DH26PBWSZ
26 mm - 830 W - 2,7 J

155.-
187.55 incl. BTW 

SDS-PLUS Boor-hakhamer DH28PCWSZ

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

28 mm - 720 W - 3,2 J

319.-
385.99 incl. BTW 

685.-
828.85 incl. BTW

185.-
223.85 incl. BTW

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

26 mm - 830 W - 2,7 J

SDS-MAX boorhouder | koolborstelloze motor | AHB | UVP | dynamische 
stuurschakeling die het aantal slagen aan de werkbelasting aanpast | 
storingsindicator van het netsnoer | vario-lock systeem beitels. 
In kunststof koffer.

7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 11 J

GRATIS 
HAAKSE 

SLIJP-
MACHINE

G13STAYGZ
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GRATIS 
PUNT-
BEITEL

751032

GRATIS 
PLATTE 
BEITEL

751033

GRATIS 
PUNT-
BEITEL

751032

GRATIS 
PLATTE 
BEITEL

751033

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

SDS-MAX Hakhamer H45MEYWTPZ
7 kg - 1.150 W - 13,6 J

SDS-MAX Hakhamer H60MEYWTPZ

AHB | UVP | koolbortstelloze motor | anti-vibratie zij- en achterhandvat 
360° verstelbaar | vario-lock systeem beitels | grote schakelaar. 
Met beitel en kunststof koffer.

12,2 kg - 1.500 W - 26,5 J

719.-
869.99 incl. BTW

549.-

66.75

664.29 incl. BTW

80.77 incl. BTW

20.50
24.81 incl. BTW

91.50
110.72 incl. BTW

Voor boorgaten tot 
max. 90 mm

Voor boorgaten tot 
max. 14 mm

Geschikt voor SDS-MAX hamers H45MEY en H60MEY

Stofzuigadapter 
incl. wartel 783122

Stofzuigadapter 
783116

Stofzuigadapter incl. wartel 783121
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Haakse slijpmachine G13SWYMZ

105.-
127.05 incl. BTW

Hoge slijp performance | herstartbeveiliging | duurzame constructie 
tegen overbelasting | stofbestendig | smalle greep, 202 mm | 
beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | anti vibratie handgreep. 
Standaard universeel diamantzaagblad. 

125 mm - 1.200 W - 2,3 kg
Herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing |  
duurzame constructie tegen overbelasting. 
In kunststof koffer.

Haakse slijpmachine G13SB3YZZ
125 mm - 1.300 W

Herstartbeveiliging | mechanische schijfrem: stopt binnen 2 seconden | 
UVP | mechanische slipkoppeling | beschermkap verstelbaar zonder 
gereedschap.

175.-
211.55 incl. BTW

125 mm - 1.250 W - 2,8 kg

Mechanische schijfremMechanische schijfrem

Herstartbeveiliging | UVP | mechanische schijfrem: stopt binnen  
2 seconden | mechanische slipkoppeling | beschermkap verstelbaar 
zonder gereedschap | aanloopstroombegrenzing.

255.-
308.55 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem G13BYWQZ
125 mm - 1.700 W - 2,8 kg

G23SW2W7Z en G13SR4YGZ 
in combinatie compleet met 2 
universele diamantzaagbladen.
In kunststof koffer.

185.-
223.85 incl. BTW

230 mm - 2.200 W - 125 mm - 730 W
Haakse slijpmachineset in koffer G23SW2CPZ

119.-
143.99 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem G13BAWQZ

Aanloopstroombegrenzing

Herstartbeveiliging
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Herstartbeveiliging

59.-
71.39 incl. BTW

Herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | duurzame constructie 
tegen overbelasting | schakelaar gemakkelijk in gebruik. 

Haakse slijpmachine G13SR4YGZ
125 mm - 730 W - 1,8 kg

Herstartbeveiliging | UVP | duurzame constructie tegen overbelasting |
aanloopstroombegrenzing | zeer vlakke kop | laag geluidsniveau | 
anti-vibratie handgreep.

205.-
248.05 incl. BTW

Haakse slijpmachine G23UDYLAZ
230 mm - 2.600 W - 6,4 kg

Haakse slijpmachine G23SC3UXZ

159.-
192.39 incl. BTW

Lange levensduur door verbeterd koelmechanisme | duurzame 
constructie tegen overbelasting | beschermkap zonder gereedschap 
verstelbaar | veiligheidsschakelaar met dodemansknop.

230 mm - 2.300 W - 5,0 kg

Rechte slijpmachine GP3VWAZ

219.-
264.99 incl. BTW

Krachtige motor | variabel toerental | aanloopstroombegrenzing | 
constante snelheid | smalle greep, 200 mm.

25 mm - 760 W

G23STW4Z - Lange levensduur door verbeterd koelmechanisme | 
constructie tegen overbelasting | zeer vlakke kop | laag geluidsniveau | 
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | soft grip. 

G13STAYGZ - Herstart beveiliging |  
overbelastingsbeveiliging.

230 mm - 2.000 W / 125 mm - 600 W
Haakse slijpmachineset in doos G23STCPZ

136.36
165.00 incl. BTW

27



Krachtige motor | compact en licht in gewicht | blaasconstructie  
voor schone zaagweg | aluminium zaagbeschermkap en zool |  
soft grip en anti slip handgreep | in verstek tot 45° | snoerhouder |  
lang snoer, 4 meter. In kunststof koffer.

Cirkelzaagmachine 
C9U3WBZ
86 mm - 2.000 W

295.-
356.95 incl. BTW

Cirkelzaagmachine
C9BU3WBZ

Krachtige motor | compact en licht 
in gewicht | uiterst stille motor | laag 
vibratieniveau | uitgevoerd met  
motorrem | blaasfunctie voor  
schone zaagweg | vernieuwde  
zool voor lange levensduur |  
soft grip en antislip  
handgreep | in verstek tot 45° |  
haak voor snoerpositie.  
In kunststof koffer.

86 mm - 2.000 W

299.-
361.79 incl. BTW

Laag vibratieniveau

Blaasfunctie

Motorrem

GRATIS 
ZAAG -
BLAD
752456

GRATIS 
ZAAG -
BLAD
752456

Cirkelzaagmachine 
C7BUMP1Z

Licht in gewicht | aluminium beschermkap en zool | uitgevoerd met 
motorrem | liniaal zonder adapter te bevestigen | met spouwmes |  
in verstek tot 45° | snoerhouder | lang snoer, 4 meter. 
In HSC IV koffer.

66 mm - 1.300 W

285.-
344.85 incl. BTW

MET 
LINIAAL 
IN TAS
370106 + 
711236

Motorrem
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Reciprozaagmachine
CR13V2WSZ

145.-
175.45 incl. BTW

Grote schakelaar | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld zonder gereedschap | 
zaagblad in twee richtingen instelbaar | drievoudige afdichting voor bescherming tegen 
stof en water | variabele snelheid. In kunststof koffer.

Power Lock System

Drievoudige afdichting300 mm - 1.010 W

Decoupeerzaagmachine 
CJ160VW1Z / CJ160VAW1Z

Beugel- of handpalmgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel 
verwisseld zonder gereedschap | 4 standen instelbare pendelslag | 
optioneel: stofzuigadapter voor directe aansluiting op stofzuiger. 
In HSC II koffer.

160 mm - 800 W

Decoupeerzaagmachine 
CJ90VSTWAZ / CJ90VASTWAZ 

205.- 119.83
248.05 incl. BTW 145.00 incl. BTW

Beugel- of handpalmgreep | “Power Lock System”: zaagblad snel 
verwisseld zonder gereedschap | variabele snelheid | 3 standen 
instelbare pendelslag | sterke aluminium voet. In kunststof koffer.

90 mm - 705 W

CJ160VW1Z CJ90VSTWAZ

CJ160VAW1Z CJ90VASTWAZ
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Afkortzaagmachine C8FSEUAZ

Afkorten en in verstek zagen 
van hout en aluminium | 
dubbelverstek sneden door 
kantelbare zaagkop | grote 
zaagcapaciteit door dubbele 
geleidestang | splintervrije 
afwerking.

216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm

379.-
458.59 incl. BTW

2 standen: krachtig verwijderen en zijdezacht finish in één |  
variabele snelheid | Turbo Boost: schakel naar maximale 
snelheid met één druk op de knop | zonder gereedschap 
demonteren van voorste handgreep | vernieuwd 
stofzakontwerp.

Excenter schuurmachine SV15YCWBZ 
150 mm - 350 W

245.-
296.45 incl. BTW

103.31
125.00 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SGWBZ

Krachtige motor | zool met velcro (klittenband) | soft grip palmgreep | 
uitstekende stofafzuiging.

110 x 100 mm - 200 W

Bovenfreesmachine M8SA2LAZ

Krachtige motor | snel-instelknop voor exacte instelling freesdiepte | 
spaanafval geleiding | soft grip handgrepen | stofvrije schakelaar 
gemakkelijk te bedienen, dichtbij het handvat | gemakkelijk te plaatsen 
op een werkbank.

239.-
289.19 incl. BTW

12 mm - 1.700 W
Standaard met omkeerbare HM messen | haak voor snoerpositie | 
werkstuk bescherming tegen beschadiging | stofafzuiging mogelijk.

103.31
125.00 incl. BTW

Schaafmachine P20SFWAZ 
82 mm - 620 W

Kantelbare zaagkop
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Mixer 
UM16VSTLAZ

Aan/uit schakelaar  
met variabele snelheid |  
aanloopstroombegrenzing |  
grote bumper. 
Compleet met  
mengstaaf 160 mm.

1.500 W - 160 mm

Heteluchtpistool RH650VLAZ 

Instelbare temperatuur | variabele luchtstroom | digitaal LCD display | 
zeer stabiel voor stationair gebruik | oververhittingsbescherming | 
ergonomisch design met soft grip.

2.000 W

169.-

95.-

204.49 incl. BTW

114.95 incl. BTW

199.-

589.-

240.79 incl. BTW

712.69 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP350YDMWAZ

Nat- en droogstofzuiger RP300YDLWAZ

195.-

169.-

235.95 incl. BTW

204.49 incl. BTW

Premium stofzuiger RP250YDLWAZ

Compressor EC58LAZ

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

Uniek design | draagbaar | olie vrij.

160 L/min. - 8 bar
Semi-automatische filterreiniging met trilmechanisme | slaat automatisch 
af als het reservoir vol zit | ingebouwd stopcontact max. 2.000 W | 
schakelautomaat: zodra de elektrische machine wordt ingeschakeld, 
gaat de motor van de stofzuiger automatisch aan.

3.600 L/min. - 1.200 W - M-Klasse - 25 L

3.600 L/min. - 1.000 W - L-Klasse - 25 L

Stopcontact met schakel-
automaat tot 2.600 Watt | 
manuele filterventilator reiniging, 
voor optimale zuigcondities | 
blaasuitgang om de machine 
als blazer te gebruiken | 
met harmonicafilter en de 
mogelijkheid om een extra fleece 
stofzak of PE-stofzak te plaatsen 
om in stof te verzamelen | 
stroomkabel 7,5 meter.

3.600 L/min. - 1.000 W - L-Klasse - 30 L

Goedgekeurd door:

Goedgekeurd door:

Goedgekeurd door:
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