
Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa DS 12DA

Udarowa zakrętarka
akumulatorowa WH 12DA

Udarowa wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa DV 12DA

Nasz Partner handlowy:

Opcjonalne akumulatory

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa

Udarowa 
wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa

Udarowa zakrętarka 
akumulatorowa
WH 12DADS 12DA

DV 12DA

Nowi partnerzy 
w codziennej pracy

Idealna do prac montażowych

WH
12DA

DS
12DA
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Udarowa 
zakrętarka 
akumulatorowa

Wiertarko-
wkrętarka 
akumulatorowa

Udarowa 
wiertarko-
wkrętarka 
akumulatorowa

DS 12DA
Na zdjęciu z opcjonalnym wiertłem

*1. Waga według EPTA-Procedure 01/2014.   *2. Wyposażenie standardowe może różnić się w zależności od kraju lub obszaru.

Specyfikacja

Uchwyt

Moment dokręcania 110 Nm

150 mm166 mm 181 mm

1,2 kg (z BSL1240

2 akumulatory BSL1225M, 
ładowarka UC12SL, osłona akumulatora, 

walizka transportowa

2 akumulatory BSL1225M, ładowarka UC12SL, osłona akumulatora, 
walizka transportowa

1,2 kg z BSL1240M 1,3 kg z BSL1240M
1,1 kg z BSL1225M / BSL12151,1 kg z BSL1225M / BSL1215 1,2 kg z BSL1225M / BSL1215

6,35 mm

10,8 - 12 V szczytowe

Parametry
Małe wkręty                 4 - 8 mm
Śruba standardowa               5 - 12 mm
Śruba o podwyż. wytrzymał. 5 - 10 mm

0 - 2 700/minWysoka 0 - 1 400/min
Niska 0 - 350/min

Wysoka 0 - 21 000/min
Niska 0 - 5 250/min

Stal    10 mm
Drewno    29 mm
Wkręty do drewna    5,8 mm
Wkręty maszynowe  6 mm

Twardy                          38 Nm
Miękki                          15 Nm
Ustawienie momentu dokręcania   0,6 - 4,0 Nm

Cegła   8 mm
Stal   10 mm
Drewno   29 mm
Wkręty do drewna   5,8 mm
Wkręty maszynowe 6 mm

-

0,8 - 10 mm

Model

Prędkość obr. bez obciąż.

Liczba udarów

Długość całkowita

Waga*1

Wyposażenie standardowe*2

WH 12DADS 12DA DV 12DA

Napięcie zasilania

0 - 3 200/min

BSL 1240M BSL 1215
12V PEAK 1.5Ah12V PEAK 4.0Ah

Wsuwany akumulator litowo-jonowy

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, Fax: +48 22 863 33 82
e-mail: info@hikoki-powertools.pl

www.hikoki-narzedzia.pl
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Oświetlenie LED
Bezkluczyk. uchwyt wiertarski　　
20-to stopniowe sprzęgło

Oświetlenie LED　
Bezkluczyk. uchwyt wiertarski
20-to stopniowe sprzęgło
3 tryby pracy
(wkręcanie-dokręcanie / 
wiercenie / wiercenie z udarem) Oświetlenie LED　　

W
su

w
an

y akumulator litowo-jonowy 12V

Nowi partnerzy 
w codziennej pracy
Zasilana przez kompaktowy i lekki wsuwany akumulator litowo-jonowy 12 V

DS 12DA

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa

Czas pracy na jednym ładowaniu*

100W przybliżeniu wkrętów 
do drewna

Wkręcanie na niskiej prędkości z ustawionym trybem 
wiercenia z wkrętami do drewna - ø5,8 mm x 45 mm, 
materiał sosna amerykańska (z wstępnie wykonanymi 

otworami pilotującymi o ø4 mm).

130W przybliżeniu wkrętów 
do drewna

Wiercenie na niskiej prędkości z ustawionym 
trybem wiercenia, otwór o wymiarach ø18 x 18 mm, 

materiał sosna amerykańska

50W przybliżeniu otworów 
w stali 

Wiercenie z dużą prędkością z ustawionym 
trybem wiercenia - otwory o wymiarach 

ø6,5 mm x 1,6 mm w miękkiej stali.

20W przybliżeniu otworów 
w murze ceglanym

Wiercenie z dużą prędkością z ustawionym trybem 
wiercenia z udarem - otwory o wymiarach ø3,4 mm x 30 mm

Czas pracy na jednym ładowaniu*

100W przybliżeniu wkrętów 
do drewna

Wkręcanie na niskiej prędkości z ustawionym trybem 
wiercenia z wkrętami do drewna - ø5,8 mm x 45 mm, 
materiał sosna amerykańska (z wstępnie wykonanymi 

otworami pilotującymi o ø4 mm).

130W przybliżeniu otworów 
w drewnie

Wiercenie na niskiej prędkości z ustawionym trybem 
wiercenia, otwór o wymiarach ø18 x 18 mm, 

materiał sosna amerykańska

50W przybliżeniu otworów 
w stali

Wiercenie z dużą prędkością z ustawionym trybem 
wiercenia - otwory o wymiarach ø6,5 mm x 1,6 mm 

w miękkiej stali.

50W przybliżeniu wkrętów 
do drewna

ø4,5 x 90 mm bez otworów pilotujących, 
materiał sklejka 

Czas pracy na jednym ładowaniu*

DS 12DA

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa

DV 12DA

Udarowa wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa

WH 12DA

Udarowa zakrętarka 
akumulatorowa

* Z akumulatorem BSL 1225M. W zależności od panujących warunków pracy rzeczywiste 
  osiągi mogą różnić się od podanych w przykładzie.

Bit sprzedawany 
osobno

Wiertło 
sprzedawane 
osobno

Wiertło 
sprzedawane 
osobno

Lekkie, kompaktowe, o wysokiej pojemności

1,5 Ah
BSL 1215

4,0 Ah
BSL 1240M

2,5 Ah
BSL 1225M

UC 12SL

Duża 
pojemność

Wsuwane akumulatory litowo-jonowe 12V

*1. Wyciągnij akumulator z elektronarzędzia i pozwól mu się ochłodzić.
*2. Mógł wystąpić problem z akumulatorem, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
*3. Od listopada 2018 r. wśród wsuwanych akumulatorów 10,8 V  wyprodukowanych 
     przez wiodących producentów narzędzi (Ankieta przeprowadzona przez Koki Holdings)
*4. W zależności od panujących warunków pracy oraz kondycji akumulatora czas ładowania 
     może różnić się. 

Wskaźnik stanu akumulatora informuje nie tylko o stanie 
naładowania, ale również o wystąpieniu przegrzania się lub 
awarii akumulatora.

75% lub więcej

od 50% do 75% 

od 25% do 50% 

poniżej 25% 

0% 

Wstrzymana praca ze względu 
na wysoką temperaturę*1

Wstrzymana praca ze względu 
na wystąpienie awarii*2

Stały

Stały

Stały

Stały

Migający

Migający

Migający

Przycisk wskaźnika 
stanu naładowania 
akumulatora

Zapalone lampki 
wskaźnika stanu 
akumulatora

Wskaźnik kontrolny Stan naładow. aku.

 (Tylko w akumulatorach BSL 1240M / BSL 1225M)

Wiodąca w swej klasie *3 
szybka ładowarka akumulatorów 

Czytelny wskaźnik stanu naładowania akumulatora

W przybliżeniu 60 min dla aku. BSL 1240M 

W przybliżeniu 37 min dla aku. BSL 1225M 

W przybliżeniu 22 min dla aku. BSL 1215 

10,8 - 12 V  szczytowe

UC 12SL

4,0 Ah 1,5 Ah2,5 Ah

Model BSL 1240M BSL 1215BSL 1225M
Napięcie

Pojemność

w przybliż. 60 min
(z UC12SL)

w przybliż. 37 min
(z UC12SL)

w przybliż. 22 min
(z UC12SL)

Czas ładowania 
przy 20C̊

91 x 45 x 74 mm 86 x 42 x 65 mm 86 x 42 x 65 mm Wymiary 
(dł. x wys. x szer.)

Dedykowana ładowarka

BSL 1240M/BSL 1225M/BSL 1215 
Wsuwany akumulator litowo-jonowy 12V

*4

Szybka 
ładowarka
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