
Mlotowiertarka
akumulatorowa  

z 3 trybami pracy
DH36DPE / DH18DPC

Łatwiejsza i lepsza obsługa

Odpylacz cyklonowy wyposażony w wydajny filtr 
HEPA dla bezpyłowej i bezpiecznej pracy

Największa prędkość wiercenia w swojej klasie

Wydajna  
i czysta 

praca.
Zapoznaj się z naszą nową 

bezprzewodową wiertarką  
udarową i systemem pracy 

bezpyłowej wyposażonej  
w filtr HEPA.

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.

NOWOŚĆ



1 Standardowe akcesoria różnią się w zależności od kraju lub obszaru. 2 Wartość wibracji może różnić się w zależności od zastosowania i materiału.  
3 Waga urządzenia zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.

Odkryj  
nowy rodzaj  
wiercenia, które  
jest wydajne i płynne.

Wyposażenie standardowe1

2 akumulatory BSL1850, ładowarka UC18YFSL, uchwyt 
boczny, ogranicznik głębokości wiercenia,  
walizka systemowa HSC IV

DH18DPC(WPZ)
Młotowiertarka akumulatorowa

DH18DPC z odpylaczem
26 mm 20 mm 
13 mm 
27 mm
SDS-plus
0 - 950 /min.
0 - 700 /min.
0 - 4 300 /min.
0 - 3 170 /min.
3,2 J
Bezszczotkowy
Pistoletowy
3

73

101/90 dB (A)
3 dB

13,9 m/s2 12,4 m/s2

1,5 m/s2 1,5 m/s2

368 mm 510 mm
3,5 kg 4,6 kg

Specyfikacja
  DH36DPE z odpylaczdem
Wiercenie Beton 28 mm 20 mm 
 Metal  13 mm  
 Drewno 32 mm 
Uchwyt mocujący  SDS-plus 
Pręd. obr. bez obciąż. Normalna 0 - 950 /min. 
 Niska 0 - 700 /min.
Liczba udarów przy Normalna 0 - 4 300 /min.
normalnej pręd. obr. Niska 0 - 3 170 /min.
Energia udaru  3,2 J
Silnik  Bezszczotkowy
Rękojeść  Pistoletowy
Tryby pracy elektronarzędzia 3
Ilość wywierconych otworów  
Ø 12 x 40 mm na jednym aku. 82
Poziom dźwięku / poziom  
ciśnienia dźwięku  102/91 dB (A) 
Niepewność K  3 dB
Poziom wibracji (suma wektorowa 
przyspieszenia)2 Wier. z udarem 12,2 m/s2 10,3 m/s2

 Niepewność K 1,5 m/s2 1,5 m/s2

Całkowita długość  368 mm 510 mm
Waga ze stand. akumulatorem3 3,6 kg 4,7 kg

Wyposażenie standardowe1

2 akumulatory BSL36A18, ładowarka UC18YSL3, uchwyt boczny,  
ogranicznik głębokości wiercenia, walizka systemowa HSC IV

DH36DPE(WRZ)
Młotowiertarka akumulatorowa

Pozostałe modele
DH36DPE(W2Z): samo narzędzie, walizka systemowa HSC IV
DH36DPE(WEZ): 2 akumulatory BSL36A18, ładowarka UC18YSL3, 
uchwyt boczny, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka systemowa 
HSC IV, zestaw odpylający, walizka systemowa HSC II

Pozostałe modele
DH18DPC(W2Z): samo narzędzie, walizka syst. HSC IV
DH18DPC(W4Z):  samo narzędzie, opak. kartonowe 
DH18DPC(WUZ): 2 akumulatory BSL1850, ładowarka
UC18YFSL, uchwyt boczny, ogranicznik głębokości 
wiercenia, walizka systemowa HSC IV,  
zestaw odpylający, walizka systemowa HSC II

współpracuje z



Nasze nowe bezprzewodowe młotowiertarki 
zostały stworzone aby skrócić czas pracy. Funkcja 
automatycznego zatrzymania nie tylko wpływa na 
stabilne wiercenie, ale także umożliwia kontrolę 
stałego czasu wiercenia.  
W ten sposób możesz łatwo i konsekwentnie wier-
cić seryjnie wiele otworów tej samej głębokości.

Wyobraź sobie wiercenie otworu przez 5 sekund. 
Funkcja automatycznego zatrzymania (Auto Stop) 
zapamiętuje czas między włączeniem i wyłącze- 
niem urządzenia.  
W ten sposób silnik zatrzymuje się automatycznie 
po 5 sekundach podczas wiercenia każdego 
otworu, który następuje po pierwszym.

Zalety funkcji automatycznego 
wyłączania.

Wyrafinowana 
technologia  
do każdego  
typu pracy.

System kontroli siły reaktywnej chroni 
urządzenie przed przeciążeniem.

Ochrona użytkownika przed drganiami 
pozwala zredukować wibracje oraz zwiększa 
komfort pracy (Tylko model DH36DPE).

Pistoletowy uchwyt narzędzia dla 
pewniejszej obsługi.

Oświetlenie LED  
zwiększające bezpieczeństwo  
i komfort pracy użytkownika  
w miejscach słabo oświetlonych.

System łagodnego rozruchu zwiększający 
precyzję wiercenia .



Najwyższa prędkość wiercenia w swojej klasie.

Porównanie prędkości wiercenia. Porównanie podkuwania..
Wiercenie otworów na głębokość 60 mm przy użyciu wiertła  
do betonu Ø 8 - 26 mm.

Konkurencja A

Konkurencja B

125%

100%

HiKOKI 
DH36DPE/
DH18DPC

142%

Konkurencja A

Konkurencja B

143%

100%

230% 5,6 kg

3,5 kg

2,4 kg

HiKOKI 
DH36DPE/
DH18DPC

Podkuwanie przez 5 minut.

Szybsze rezultaty i bezpyłowa praca.

Szybki i wygodny 
system mocujący.

Nasz nowy system odsysania pyłu zapewnia jak to tylko możliwe bezpieczne i czyste 
środowisko pracy. Siła odśrodkowa oddziela cząsteczki kurzu (większych niż 0,3 mikrona), 
które następnie zbierane są w 99,97% przez zintegrowany filtr HEPA. System zapewnia 
trwała i stabilną moc odsysania i czysty wylot powietrza przez cały czas.

376971: wersja w kartonie  |  376972: wersja z walizką systemową HSC II

Odpylacz cyklonowy wyposażony w wydajny filtr HEPA.

Kompaktowa  
i lekka obudowa

Pojemnik na pył 
o pojemności 
0,6 l

Filtr HEPA

Oddzielanie 
cyklonowe.

NOWOŚĆ



18V 36V

Wiertło 
SDS-plus
783222

Wiertło 
SDS-plus
783232

Zawieszka do 
paska 372200  
Wkręt 337357

Zestaw wierteł 
SDS-plus
783390

Zestaw wierteł 
SDS-plus
783391

Adapter do pracy 
bezpyłowej  
(max 14 mm)
783116

Zwiększ możliwości swojej bezprzewodowej młotowiertarki 
dzięki naszym wysokiej jakości akcesoriom.

Jeden akumulator, który zasila  
ponad 100 elektronarzędzi  
bezprzewodowych.



Jeden akumulator, który zasila  
ponad 100 elektronarzędzi  
bezprzewodowych. HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495  Warszawa
Telefon: +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79, 
e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl

hikoki-narzedzia.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.


