
SLAGSKRUVDRAGARE 36V (MULTI VOLT) / TOOL ONLY + HSC
WH36DB

Art.nr.: 68010859 / GTIN-nr: 4966376321568

EGENSKAPER

• Mycket kompakt slagskruvdragare med max moment 210 Nm
• Kolborstfri motor ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt
• underhåll för motorn
• Med ”Triple hammer” funktion som gör maskinen mycket snabb och med lägre
vibrationer
• IP-56 klassad (skyddad mot dammpartiklar och överspolning av vatten)
• Längre driftstid per laddning och 30 % snabbare arbetsmoment än motsvarande
18V verktyg
• Samma storlek som motsvarande 18V verktyg
• Dubbelt tålig mot kontinuerlig användning än motsvarande 18V slagskruvdragare
• Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
• Fyra inställbara varvtal/slagtal
• Motorbroms
• Överbelastningsskydd (HPS -HiKOKI Protection System)
• Integrerat LED ljus med vidvinkel
• Batteriindikator i två steg med information om batterinivå
• Påmonterad bälteskrok och handledsrem
• Praktisk stapelbar förvaringsväska för flexibel förvaring och enkel transport
• Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som har ett HiKOKI batteriverktyg med
kompatibla MULTI VOLT batterier och laddare

LEVERERAS MED

Levereras utan batterier och laddare men med stapelbar förvaringsväska (HSC2)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Verktygsfäste 1/4" inv. sexkant
Kapacitet standardbult 5 – 18 mm
Kapacitet specialbult 5 – 14 mm
Skruvkapacitet 4 – 10 mm
Varvtal obelastad 0 – 900 /min, 0 – 2.900 /min
Slagtal obelastad 0 – 2.000 /min, 0 – 4.100 /min
Max moment 210 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D) 16,5
Ljudtrycksnivå dB(A) .
Ljudeffekt dB(A) .
Dimension (L x H) 127 x ? mm
Vikt u/batteri 0,85

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Åtdragning och lossning av skruv, bult etc. i olika material

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 MULTI VOLT batteriet, då det är kompatibelt!
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