
BORRHAMMARE 36V (MULTI VOLT)
DH36DMA TOOL ONLY

Art.nr.: 68010110 / GTIN-nr: 4966376307722

EGENSKAPER

• MULTI VOLT ger dig 230V styrka men sladdlös flexibilitet och frihet
• Kraftfull kolborstfri motor med slagenergi på 8,5 Joule
• Mycket hög borrsjunkhastighet och mejslingsprestanda som motsvarar eldrivet
verktyg
• Robust konstruktion säkrar för längre hållbarhet
• SDS-max fäste ger enkelt verktygsbyte
• Stor lättillgänglig omkopplare för byte mellan borrning med samt bara slag.
• Med inställning för mejsel som kan roteras i 12 olika vinklar
• Med antivibrationshandtag som reducerar vibrationer
• RFC (Reactive Force Control) som motverkar vridning i arm om borren kör fast
• Fyra inställbara varvtal/slagtal
• Batteristopp – hindrar att batteriet av misstag faller ut ur verktyget

LEVERERAS MED

Levereras utan batterier och laddare men med stödhandtag, djupanhåll, smörjmedel
och förvaringsväska

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Verktygsfäste SDS-max
Kapacitet i betong 40 mm
Varvtal obelastad 260 - 590 /min
Slagtal obelastad 1.420 - 2.860 /min
Slagenergi 8,5 J
Vibrationsnivå m/s² (3D) 11,8 (borrning)/9,6 (mejsling)
Ljudtrycksnivå dB(A) 94
Ljudeffekt dB(A) 105
Dimension (L x H) 496x104x259 mm
Vikt u/batteri 7,0 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Borrning med slag i betong och olika stenmaterial
• Lättare demolering i betong och olika stenmaterial

TILLÄGGSINFORMATION

230V STYRKA - SLADDLÖS FRIHET!
Med MULTIVOLT batteriet får du en 36V maskin i samma kompakta storlek som en
18V, tack vare en ny och revolutionerande cellteknologi.

Det betyder att du får en mycket kraftfull maskin – men med låg vikt och som därmed
ger en bra ergonomi och smidighet.

HiKOKIS 36V system ersätter behovet av nätdrivet och du kan se fram emot en
sladdlös vardag.

Har du sedan tidigare 18V batterimaskiner (med slidefäste för batteri) passar också det
nya MultiVolt batteriet, då det är kompatibelt!

www.hikoki-powertools.no www.hikoki-powertools.se www.hikoki-powertools.dk www.hikoki-powertools.fi www.hikoki-powertools.ee
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