
Nasz partner handlowy:

DH 36DMA36 V-4,0 Ah

36 V-4,0 Ah
Bezprzewodowy 
młot udarowo-obrotowy

Seria elektronarzędzi MULTI VOLT

Bezprzewodowa 
zakrętarka udarowa 

WH 36DB

Bezprzewodowy młot 
udarowo-obrotowy

DH 36DPA  DH 36DPC
DH 36DPB  DH 36DPD

Bezprzewodowa 
szlifierka kątowa

G 3613DA  G 3610DA
G 3613DB  G 3610DB
G 3612DA

Bezprzewodowa 
piła tarczowa

C 3606DA
C 3607DA

Bezprzewodowa 
wiertarko-wkrętarka

DS 36DA

Bezprzewodowa 
udarowa 
wiertarko-wkrętarka

DV 36DA

Dane techniczne:

*1 Waga zgodna z Procedurą EPTA 01/2003.
*2 Cakowity poziom wibracji określony zgodnie z normą EN60745.
*3 Wyposażenie standardowe może różnić się w zależności od kraju lub regionu.

Możliwości 
wiercenia

Model

Prędkość obrotowa bez obciąż.

SDS max

36 V

260 – 590/min

1 420 – 2 860/min

496 mm

7,9 kg z akumulatorem BSL36B18

Napięcie akumulatora

Beton

Wiertło koronowe

Wiercenie 
udarowe 
w betonie

Równoważna 
wartość podczas 
dłutowania

40 mm 

105 mm 

Liczba udarów 

Długość całkowita

Waga*1

Całkowita 
wartość 
drgań
(suma wektora 
trójosiowego)

Wyposażenie standardowe *3

DH 36DMA

2 akumulatory BSL36B18, ładowarka UC18YSL3, 
uchwyt boczny, ogranicznik głębokości wiercenia, 
osłona aku., smar A (30g), walizka transportowa

Uchwyt wiertła

Wartość emisji drgań ah, HD = 11,8 m/s2

Wartość emisji drgań ah, CHeq = 9,6 m/s2

Niepewność K = 1,5 m/s2

Niepewność K = 2,6 m/s2

Bezprzewodowy 
klucz udarowy

WR 36DA
WR 36DB

Bezprzewodowa 
piła szablasta

CR 36DA

Bezprzewodowa 
podkaszarka do trawy 

CG 36DA/(L)
CG 36DTA/(L)

Bezprzewodowa 
dmuchawa do liści

RB 36DA

Bezprzewodowe 
nożyce do żywopłotu

CH 3656DA

Bezprzewodowa 
piła łańcuchowa

CS 3630DA

*2

Bezprzewodowy
młot udarowo-obrotowy

DH 36DMA 

Uchwyt



Wydajność elektronarzędzia (AC) bez użycia kabla
Bezprzewodowy młot udarowo-brotowy MULTI VOLT DH36DMA jest naszym 
pierwszym młotem udarowo-obrotowym SDS-max wykorzystującym akumu- 
lator MULTI VOLT o dużej mocy BSL36B18 oraz posiadającym silnik bezszczo- 
tkowy. Zapewnia on prędkość wiercenia oraz wydajność wyburzania 
porównywalną z jego przewodowymi odpowiednikami.

* 1. Zgodny tylko z narzędziami MULTI VOLT 36 V.
* 2. Zobacz listę produktów niezgodnych z akumulatorem BSL36B18 MULTI VOLT.
* 3. Niezgodny z następującymi akumulatorami: BSL3620 / 3625/3626/3660, Seria BSL18xx 
       i BSL14xx.
* 4. Niezgodny z istniejącymi produktami 36 V, które są zgodne z BSL3620/3625/3626/3660.
* 5. Wyjmij akumulator z urządzenia i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
* 6. Problem może dotyczyć akumulatora, dlatego skontaktuj się ze sprzedawcą.
* 7. Rzeczywisty czas ładowania może być dłuższy w zależności od temperatury otoczenia 
      i stanu akumulatora

Czytelne wskazania poziomu 
naładowania akumulatora
Wskaźnik naładowania aku- 
mulatora za pomocą sygna- 
lizacji świetlnej pokazuje nie 
tylko stan naładowania aku- 
mulatora, ale także sygna- 
lizuje przegrzanie lub awarię 
akumulatora

Ponad 75%

Od 50% do ponad 75% 

Od 25% do ponad 50% 

Mniej niż 25% 

0% 

Ładowania zostało zatrzymane ze względu 
na wysoką temperaturę akumulatora
(możliwość przegrzania)*5

Ładowania zostało zatrzymane 
ze względu na awarię akumulatora*6

Stała

Stała

Stała

Stała

Migająca

Migająca

Migająca

Przełącznik wskaźni- 
ka naładowania aku.

Wskaźnik pozostałej 
mocy akumulatora

Lampka sygnalizacyjna Stan naładowania aku.

Narzędzie 
36 V MULTI VOLT*3

36-14,4 V
UC 36×××  Ładowarka

18-14,4 V
UC 18×××  Ładowarka

Obecne narzędzie 18 V *2

36 V
BSL 36B18 
Akumulator*4

Akumulator BSL 36B18 MULTI VOLT
Napięcie i pojemność

System chłodzenia

Wymiary

Czas ładowania

Zgodne 
narzędzia

Zgodne ładowarki

18 V

36 V

36 V - 4,0 Ah / 18 V - 8,0 Ah (podwójne napięcie)   

Tak

134 x 83 x 75 mm
   

W przybliżeniu 52 min.*7

(korzystając z ładowarki UC18YSL3)

Istniejące narzędzia 18V posiadające 
wsuwane mocowanie akumulatora

Narzędzia MULTI VOLT 36 V

Wszystkie ładowarki do aku. Litowo-jonowych 
posiadające wsuwane mocowanie akumulatora

*2

AW18DBL

C18DBL, C18DSL, C18DBAL

CE18DSL

CN18DSL

CV18DBL

DH18DBL, DH18DBDL, DH18DBQL, DH18DBML

G18DSL, G18DBL, G18DBAL, G18DBVL 

G18DBBAL, G18DBBL, G18DBBVL

R18DSAL

UB18DGL

UF18DSL, UF18DSAL

UR18DSL, UR18DSL2, UR18DSAL, 

UR18DSDL, UR18DSML

UC36YRSL

ModelProdukt

1 440W
Wysoka moc wyjściowa

Zgodnie z aktualnie używanym narzędziem akumulator 
MULTI VOLT BSL36BB18 przełącza się automatycznie 
pomiędzy dwoma napięciami, 36 V*1 4,0 Ah oraz 18 V 8,0 Ah.

Automatyczna zmiana napięcia 
pomiędzy 36 V oraz 18 V

*  Podane wartości służą celom referencyjnym i mogą się różnić w zależności od obrabianych materiałów i innych warunków pracy. 

DH 36DMA
(Bezprzewodowy)

DH 36DMA
(Bezprzewodowy)

DH 40MC
[zasilany prądem 
zmiennym (AC)]

DH 40MC
[zasilany prądem 
zmiennym (AC)]

Podczas wiercenia otworu ø25 mm w betonie o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 2,352 N/ cm2 (240 kgf/cm2).　

Podczas wyburzania betonu o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 2,352 N/cm2 (240 kgf/cm2).

Prędkość wiercenia*

Wydajność wyburzania*

117
100

Czas pracy na jednym ładowaniu* (z akumulatorem BSL36B18)

25
Wiercenie otworów  ø25x60 (dł) w betonie

W przybliżeniu

otworów

Prędkość 

elektronarzędzia 

(AC)

14,3kg/6min.

14,5kg/6min.

W przybliżeniu

W przybliżeniu

Prędkość młota obrotowo-udarowego 
DH40MC indeksowana na 100

11min.

System kontroli siły reaktywnej

Ostrzeżenie

Blokada akumulatora zabepiecza  akumulator 
przed przypadkowym wysunięciem się go z 
urządzenia. Akumulator może zostać wyjęty 
dopiero po odblokowaniu blokady akumulatora 
i wciśnięciu zatrzasku akumulatora. 

Blokada 
akumulatora

Łatwe w użyciu

Bezpieczeństwo 

Mocowanie jednoprzyciskowe
Duża dźwignia zmiany trybu dla 
łatwiejszego dostępu i lepszej 
widoczności została umieszczona w 
górnej części korpusu narzędzia 
    Młot (do wyburzania)
       Neutralny (dla wielu ustawień kąta bitowego)
     Obroty+Młot (do wiercenia z udarem)

Aby zamontować wystarczy 
jeden ruch, a nie jak do tej 
pory dwa. Jedyne co należy 
zrobić to umieścić końcówkę 

bita w uchwycie i 
obrócić go.

Wskaźnik 
lampki

RPM
BPM

Uchwyt o obniżonej 
emisji drgań

Blokada akumulatora

Uchwyt o niskim poziomie wibracji HiKOKI, 
składa się z górnej części posiadającej 
gumowy amortyzator oraz dolnej części 
wyposażonej w zawias, redukujący drgania 
oraz zmęczenie użytkownika, zapewniając 
przy tym wysoką wydajność.

260 340 410 590
1 420 1 850 2 240 2 860

■

▲
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■

▲

●●

Wiele pozycji ustawień 
kąta bitu 
Dłuto można obracać dowolnie w jednym z 12-stu 
położeń kąta w trybie neutralnym.

W zależności od warunków pracy 
system kontroli siły reaktywnej może 
nie zadziałać lub może nie zapewnić 
określonej wydajności. Upewnij się, 

że obrabiany przedmiot jest umieszczony i 
zabezpieczony prawidłowo, oraz że jednostka 
główna jest mocno trzymana podczas pracy.

Mocny, trwały 
 Częśc iowo odlewany s top 
aluminium obudowy cylindra       
i skrzyni korbowej sprawia, że, 
młot DH36DMA jest solidny 
i trwały

DH 36DMA
Bezprzewodowy młot
udarowo-obrotowy

Odpowiednio 26 kg skruszonego betonu

Duża dźwignia zmiany trybu pracy

System stałej kontroli prędkości 
wyposażony w regulację 
zmiennej prędkości obrotowej
Przy pomocy przełącznika prędkości obrotowej 
możliwe są cztery ustawienia poziomu udaru od 
1420 bmp (uderzeń na minutę) do 2860 bpm 
(uderzeń na minutę).

Modele niezgodne z akumulatorami MULTI VOLT BSL36B18.
UWAGA: Jeśli chodzi o modele zaznaczone kolorem niebieskim, 
produkty oznaczone marką HiKOKI są zgodne. 

Bezprzew. myjka wysokociś.

Bezprzew. piła tarczowa

Bezprzew. nożyce do blachy prostej

Bezprzew. nożyce do blachy falistej

Bezprzew. narzędzie multifunkcyjne

Bezprzew. młot udarowo-obrotowy

Bezprzewodowa
szlifierka kątowa

Bezprzewodowy odkurzacz 

Bezprzew. lampka robocza

Bezprzewodowy wentylator

Bezprzewodowe radio

Ładowarka 

Wydajność 

elektronarzędzia 

(AC)

W przybliżeniu

uchwyt

RPM - obroty na minutę
BPM - udeżeń na minutę

W sytuacji, gdy podczas pracy bit narzędzia zostanie 
nagle przeciążony, sprzęgło poślizgowe rozłącza 
przekładnię lub wbudowany kontroler zatrzymuje 
natychmiast silnik, uniemożliwiając tym samym 
mocne szarpniecie urządzenia.


