
Szanowni Państwo!
Dziękujemy za nieustające zaufanie i wsparcie dla Hikoki  
Power Tools Polska.
Po 70 latach Hitachi Koki przekształca się w HiKOKI.  
W związku ze zmianami właścicielskimi jakie miały miejsce 
w firmie Hitachi Ltd, obecna na rynku od 70 lat marka Hita-
chi Koki od jesieni 2018 funkcjonuje na całym świecie pod 
nową nazwą HiKOKI. Narzędzia oznaczone nowym logo są 
dostępne w sklepach od 1 października 2018 roku. Zmia-
na ta wpisuje się w strategię międzynarodowego wzrostu 
firmy, której celem jest zapewnienie rozwoju w blisko 100 
krajach na świecie. 
Chcemy podkreślić, że firma będzie wykorzystywać swoje 
wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elek-
tronarzędzi dla profesjonalnych użytkowników. HiKOKI to 
przede wszystkim jakość, wydajność i innowacyjność, jakiej 
profesjonaliści oczekują od naszej firmy. Narzędzia marki 
HiKOKI są wykorzystywane codziennie do zaawansowanych 
prac i ułatwiają życie ekipom budowlanym na całym świecie. 
Marka HiKOKI została stworzona w oparciu o trzy podsta-
wowe zasady, którymi kieruje się spółka, takie jak innowa-

cyjność technologiczna zwiększająca wydajność, niezawod-
ność urządzeń produkowanych przez 70 lat działalności 
spółki oraz nowy potencjał rozwoju na rynku.
Dla podkreślenia charakteru nowej nazwy naszej marki,  
w pierwszej sylabie fonetycznie wymawianej „haj” zaszyta 
jest po literze „i” domyślna liczba 1, wyrażająca nasze zobo-
wiązanie wobec  klientów do bycia  wyborem „Nr 1” wśród 
produktów dostępnych na rynku z jednoczesnym zachowa-
niem pozycji globalnego lidera innowacji.
Firma HiKOKI została założona 18 grudnia 1948 roku w Ja-
ponii. Jej głównym polem działania jest  produkcja i sprzedaż 
elektronarzędzi dla profesjonalnych użytkowników, sprzętu 
budowlanego, medycznego, badawczo-naukowego oraz 
urządzeń dla przemysłu. Firma oferuje szeroką gamę profe-
sjonalnych urządzeń dla niemal każdego sektora przemysło-
wego, a także duży wybór akcesoriów. Należą do nich młoty 
udarowo-obrotowe, narzędzia akumulatorowe, szlifierki ką-
towe, pilarki, frezarki oraz inne specjalistyczne narzędzia do 
obróbki drewna, betonu i stali. Firma HiKOKI osiąga roczne 
przychody w wysokości około 1,8 miliarda USD w ostatnim 
roku podatkowym, zatrudniając około 6 500 pracowników.



W HiKOKI jesteśmy dumni, że spełniamy 
potrzeby profesjonalistów. Dostarczanie wysoce 
zaawansowanych technicznie narzędzi jest tylko 
częścią naszej oferty.  
Nawet najlepsze maszyny wymagają interwałowej 
opieki serwisowej, zaś każdy zawodowiec wymaga 
czasami pomocy lub porady. 
Jesteśmy tutaj aby wspierać Ciebie i Twoje 
elektronarzędzia kiedykolwiek nas potrzebujesz.
www.hikoki-narzedzia.pl/warunki_3_letniej_gwarancji

+ dodatkowe 2 lata na silniki bezszczotkowe  
w elektronarzędziach sieciowych zasilanych prądem 
zmiennym (AC) - po rejestracji urządzenia

3 lata gwarancji na elektronarzędzia
oraz maszyny spalinowe

Techniczne wsparcie serwisowe

Możesz polegać  
na naszym wsparciu
Program serwisowy HiKOKI
Na podstawie doświadczenia  
i wiedzy zdobytej w ciągu naszej  
70 letniej historii, nasza nowa marka 
“HiKOKI” nieustannie gwarantuje 
wysoką trwałość i jakość.  
HiKOKI oferuje teraz usługę „HiKOKI 
program serwisowy” dla produktów 
HiKOKI1, który obejmuje dodatkowe 
korzyści na obsługę posprzedażną 
(czas dostawy usług posprzedażnych, 
okres dostawy części zamiennych itp.) 
produktów dotychczas dostarczanych 
przez HITACHI Power Tools Polska.

3-letnia gwarancja na elektronarzędzie. 
W przypadku produktów marki HiKOKI, w tym 
narzędzi spalinowych, HiKOKI gwarantuje bezpłatne 
naprawy przez okres 3 lat od daty zakupu u autory-
zowanych dealerów.2 Wymagana rejestracja online.

Dodatkowo 2 letnia gwarancja na 
bezszczotkowe silniki AC po rejestracji produktu 
online.
Oprócz bezpłatnych napraw przez okres 3 lat, HiKOKI 
zapewnia dodatkową dwuletnią gwarancję na urzą-
dzenia z sieciowymi silnikami bezszczotkowymi (AC) 
marki HiKOKI, co daje w sumie 5 lat.2/3

Linia wsparcia technicznego.
HiKOKI zapewnia linię serwisowego wsparcia 
technicznego zarówno dla serwisów jak i użytko-
wników narzędzi HiKOKI. Odpowiemy na Twoje 
pytania. Skontaktuj się z nami…

Skontaktuj się z najbliższym dealerem  
lub dowiedz się więcej: 
www.hikoki-narzedzia.pl/serwis

1  HiKOKI kontynuuje usługę świadczoną przez Hitachi Power Tools dla marki Hitachi  
w każdym kraju.

2  Bezpłatna naprawa nie ma zastosowania w pewnych warunkach. Rejestracja online 
może być wymagana. Więcej informacji i warunków korzystania z usługi można 
znaleźć na stronie www.hikoki-narzedzia.pl w dziale dotyczącym gwarancji  
(gwarancji 3 letniej).

3  Proszę zapoznać się z warunkami gwarancyjnymi oraz elementami objętymi 
pięcioletnią gwarancją. Więcej na stronie www.hikoki-narzedzia.pl w dziale 
dotyczącym gwarancji (gwarancji 3 letniej). 
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Wysoka moc wyjściowa

W
W

Akumulator

* 1 Niezgodny z następującymi akumulatorami będącymi w użyciu: BSL3620/3625/3626/3660, 
      Seria BSL18xx i BSL14xx.
* 2 Niezgodny z istniejącymi produktami 36V, które są zgodne z BSL3620 / 3625/3626/3660.
* 3 Zobacz listę produktów niezgodnych
* 4 Rzeczywisty czas ładowania może być dłuższy w zależności od temperatury otoczenia 
      i stanu akumulatora

Kompaktowe wymiary i niska waga (BSL36A18)

Akumulator MULTI VOLT ma prawie takie same rozmiary           
i wagę jak akumulator 18 V (BSL1850/BSL1860) i generuje 
napięcie 36 V.

Automatyczna zmiana napięcia 
pomiędzy 36 V a 18 V
Akumulator MULTI VOLT został zaprojektowany z myślą           
o pełnej kompatybilności z narzędziami z aktualnej oferty 
narzędzi 18 V i automatycznie zmienia się między dwoma 
napięciami: 36 V *1 2,5 Ah i 18 V 5,0 Ah, zgodnie z używanym 
narzędziem.

Istniejące 
produkty 18 V

Narzędzia 
MULTI VOLT 36 V

Ładowarki

Ładowarki

Akumulatory MULTI VOLT BSL36A18/BSL36B18
Model BSL36A18 BSL36B18

Napięcie i pojemność

System chłodzenia

Wymiary

Czas ładowania

Zgodne 
narzędzia

18V

36V

Zgodne ładowarki

36V - 2.5Ah / 
18V - 5.0Ah

(podwójne napięcie)

36V - 4.0Ah / 
18V - 8.0Ah

(podwójne napięcie)

Tak

116 x 69 x 76 mm 134 x 83 x 75 mm

około 32 min.*4

(korzystając 
z ładowarki UC18YSL3)

około 52 min.*4

(korzystając 
z ładowarki UC18YSL3)

Istniejące narzędzia 18V posiadające 
wsuwane mocowanie baterii*3

Narzędzia MULTI VOLT 36V

Wszystkie ładowarki 14.4-36V do akumulatorów 
Li-ion posiadające wsuwane 

mocowanie akumulatora

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

Produkt Model
Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa

Bezprzewodowa piła tarczowa

Bezprzewodowe nożyce do blachy prostej

Bezprzewodowe nożyce do blachy falistej

Bezprzewodowe narzędzie wielofunkcyjne

Bezprzewodowy młot udarowo-obrotowy

Bezprzewodowa szli�erka kątowa

Bezprzewodowy odkurzacz

Bezprzewodowa lampka robocza

Bezprzewodowy wentylator

Bezprzewodowe radio

Ładowarka
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DS 36DA
Bezprzewodowa 
wiertarko-wkrętarka 
MULTI VOLT 36V

NOWOŚĆ

 ● Około 30% większa prędkość wiercenia*1

 ● Kontrola prędkości sprzężenia zwrotnego dla 
bardziej stabilnej obsługi

 ● Solidna aluminiowa obudowa przekładni
 ● 22-stopniowe regulowane sprzęgło
 ● Duża, łatwa w obsłudze tarcza sprzęgła

Większa zdolność wiercenia  
i niesamowita wszechstronność 
dzięki akumulatorowi MULTI VOLT

Specyfikacja: 
Uchwyt wiertarski

Wydajność: Miękka stal
      Miękkie drewno
      Wkręt do drewna
      Wkręt maszynowy
Napięcie
Prędkość obr. bez obciążenia: Wysoka
                                                 Niska
Maksymalny moment dokręcania: Twardy
                          Miękki
Ustawienie momentu dokręcania
Długość całkowita
Waga*2

Wyposażenie standardowe*3

1,5 - 13 mm
Bezkluczykowy
16 mm
102 mm
12 x 100 mm
6 mm 
36 V
0 - 2100/min
0 - 500/min
138 Nm 
64 Nm 
2 - 8 Nm 
204 mm 
2,7 kg 
2 akumulatory (BSL36A18), 
ładowarka (UC18YSL3), 
uchwyt boczny, bit, osłona 
a k u m u l a t o r a ,  wa l i z k a 
transportowa

*1.  W porównaniu do bezprzewodowej wiertarko-wkrętarki 18V 
DS18DBL2. Podczas wiercenia w SPF wiertłem o grubości 
Ø 38 mm.

*2. Waga według EPTA Procedura 01/2003.
*3. Wyposażenie standardowe różni się w zależności od kraju  
     lub regionu. 

Elektroniczny system 
sterowania prędkością.

Obroty w prawo i w lewo. Hamulec elektryczny. Dwubiegowa przekładnia.

DH 36DMA
Bezprzewodowa młotowiertarka 
MULTI VOLT 36V

 ● Wiele ustawień kąta dłuta przy podkuwaniu
 ● Mocowanie wiertła  przez jedno naciśnięcie
 ● Duża dźwignia zmiany trybu pracy dla łatwiejszego 
przełączania 

Specyfikacja:
Możliwości wiercenia:  
beton: wiercenie wiertłem   
           wiercenie wiertłem koronowym 
Uchwyt wiertła
Napięcie 
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Liczba udarów
Całkowita długość
Waga*1

Wyposażenie standardowe*2

40 mm 
105 mm 
SDS max
36 V
260 - 590/min
1420 – 2860/min
496 mm
7,9 kg 
2 akumulatory (BSL36B18), 
ładowarka (UC18YSL3), uchwyt 
boczny, zaślepka, opakowanie 
smaru, walizka transportowa

*1. Waga według EPTA Procedura 01/2003.
*2. Wyposażenie standardowe różni się w zależności od kraju lub obszaru.

NOWOŚĆ

Sprzęgło. Sysytem odpylania.4



Pojemność akumulatora.

WH 36DB
Bezprzewodowa 
wkrętarka udarowa 
MULTI VOLT 36V

NOWOŚĆ

Specyfikacja
Zastosowanie:  Śruba 
      Śruba z wysoką odporn. na rozciąg.
   Wkręt maszynowy
   Wkręt samowiercący
Uchwyt bitu
Moment dokręcania
Napięcie 
Prędkość bez obciążenia:
 Tryb mocny
 Tryb normalny
 Tryb delikatny
        Tryb dla wkrętów samowiercących
Liczba udarów:
 Tryb mocny
 Tryb normalny
 Tryb delikatny 
        Tryb dla wkrętów samowiercących
Całkowita długość
Waga*1

Wyposażenie standardowe*2

5 - 18 mm 
5 - 14 mm 
4 - 10 mm 
3,5 - 6 mm 
6,35 mm Sześciokąt
210 Nm 
36 V

0 - 2900/min
0 - 2900/min
0 - 900/min
0 - 2900/min

0 - 4100/min
0 - 4100/min
0 - 2000/min
0 - 2200/min
127 mm 
1,6 kg 
2 akumulatory 
(BSL36A18), ładowarka 
(UC18YSL3), osłona 
na akumulator, walizka 
transportowa

*1. Waga według EPTA Procedura 01/2003.
*2. Dostarczone wyposażenie różni się w zależności od kraju  
      lub obszaru.

 ● TRIPLE HAMMER - młoteczek z trzema zaczepami 
redukuje drgania, wykonując trzy uderzenia na  
obrót zamiast konwencjonalnych dwóch. Dzięki 
temu rozwiązaniu uzyskano zmniejszenie drgań 
oraz większy komfort pracy z jednoczesnym 
mniejszym ryzykiem poślizgu śruby.

 ● 4-stopniowy przełącznik trybu dokręcania dla 
różnych zadań od delikatnego do ciężkiego

 ● Nowo zaprojektowany system przepływu powietrza 
dla optymalnej wydajności chłodzenia

 ● Dobrze wyważony rozkład masy zapewnia lepszą 
wydajność pracy

Duża prędkość wkręcania 

WR 36DB
Bezprzewodowy klucz udarowy 
MULTI VOLT 36V

NOWOŚĆ

 ● Moment obrotowy dokręcania śrub  
o wartości 1650 Nm

 ● 4-stopniowy przełącznik trybu dokręcania 
dla różnych zastosowań

 ● Płynna zmiana nasadek w gnieździe  
dzięki pierścieniowi ciernemu

Specyfikacja: 
Zastosowanie: Śruba
Śruba z wys. odpornością na rozciąganie
Uchwyt roboczy kwadrat
Moment dokręcania
Napięcie 
Prędkość bez obciążenia:
 Tryb wysoki
 Tryb średni
 Tryb Niski 2
 Tryb Niski 1
Liczba udarów:
 Tryb Wysoki
 Tryb Średni
 Tryb Niski 2
 Tryb Niski 1
Całkowita długość
Waga*1

Wyposażenie standardowe*2

M12 – M30 
M10 – M24 
12,7 mm 
1050 Nm 
36 V

0 – 1500/min
0 – 1200/min
0 – 900/min
0 – 600/min

0 – 2800/min
0 – 2300/min
0 – 1800/min
0 – 1200/min
221 mm 
3,7 kg 
2 akumulatory (BSL36A18), 
ładowarka (UC18YSL3), osłona 
akumulatora, walizka transportowa

*1.  Waga według EPTA Procedura 01/2003.
*2. Wyposażenie standardowe różni się w zależności od kraju lub  
      regionu.

5Elektroniczny system
podtrzymywania prędkości 
obrotowej



Obroty w prawo i w lewo. Hamulec elektryczny.

Moc elektronarzędzia sieciowego w kompaktowej 
obudowie z momentem dokręcania 1100 Nm 

 ●  Moment obrotowy dokręcania śrub o wartości 1800 Nm
 ● 4-stopniowy przełącznik trybu dokręcania dla różnych 
zastosowań

 ● Płynna zmiana nasadek w gnieździe dzięki pierścieniowi 
ciernemu

WR 36DA
 Bezprzewodowy klucz 
udarowy MULTI VOLT 36V

NOWOŚĆ

Specyfikacja: 
Zastosowanie: Śruba
Śruba z wys. odpornością na rozciąganie
Uchwyt roboczy kwadrat
Moment dokręcania
Napięcie 
Prędkość bez obciążenia:
 Tryb wysoki
 Tryb średni
 Tryb Niski 2
 Tryb Niski 1
Liczba udarów:
 Tryb Wysoki
 Tryb Średni
 Tryb Niski 2
 Tryb Niski 1
Całkowita długość
Waga*1

Wyposażenie standardowe*2

M12 – M30 
M10 – M24 
19 mm 
1100 Nm 
36 V

0 – 1500/min
0 – 1200/min
0 – 900/min
0 – 600/min

0 – 2900/min
0 – 2300/min
0 – 1800/min
0 – 1200/min
221 mm 
3,7 kg 
2 akumulatory 
(BSL36A18), ładowarka 
(UC18YSL3), osłona 
akumulatora, walizka 
transportowa

*1.  Waga według EPTA Procedura 01/2003.
*2. Wyposażenie standardowe różni się w zależności od kraju lub  
      regionu.
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 ● Moc maksymalna 1270 W
 ● Obwód chwytu 146 mm
 ● Tryb automatyczny, dostosowuje prędkość między 
wysokimi oraz niskimi obrotami w zależności od 
obciążenia

 ● Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę w mniej 
niż 2 sekundy*1

 ● System ochrony przed odrzutem
 ● Ochrona przed ponownym uruchomieniem

G 3613DA
Bezprzewodowa szlifierka kątowa MULTI VOLT 36V 
z włącznikiem suwakowym

NOWOŚĆ

Specyfikacja: 
Parametr:  Średnica tarczy
  Średnica otworu tarczy
Gwint wrzeciona szlifierki
Napięcie 
Prędkość obrotowa bez obciążenia:
  Tryb standard
  Tryb AUTO
Całkowita długość
Waga*2

Wyposażenie standardowe*3

125 mm 
22,23 mm 
M14 x 2
36 V

3000 - 9500/min 
5500/min
358 mm 
2,8 kg 
2 akumulatory 
(BSL36A18),
ładowarka (UC18YSL3),
kołnierz mocujący 
(średnica 125 mm), uchwyt 
boczny, klucz, klucz 
sześciokątny, 2 pokrywy 
akumulatora, walizka 
transportowa

Wyjątkowa moc cięcia  
z doskonałą obsługą

Elektroniczny system 
sterowania prędkością.

Łagodny rozruch. Blokada wrzeciona.

*1.  Używaj tylko dostarczonej podkładki do tarczy. Jest ona przeznaczo-na 
specjalnie do tych produktów. Nie używaj żadnej innej podkładki do tarczy.

*2. Waga według EPTA Procedura 01/2003.
*3. Wyposażenie standardowe różni się w zależności od kraju lub regionu.

Elektroniczny system
podtrzymywania prędkości 
obrotowej



Pojemność akumulatora. 7

 ● Najlepsza w swojej klasie wytrzymałość na przeciążenia*2

 ● Tryb CICHY poprawia sprawność silnika i zmniejsza  
o ok. 5dB hałas w porównaniu do pracy w trybie MOC

 ● Ochrona przed przeciążeniem
 ● System regulacji głębokości cięcia
 ● Wyrzut trocin we wstecznym kierunku (możliwość 
podłączenia do odkurzacza)

C 3607DA
Bezprzewodowa piła tarczowa 
MULTI VOLT 36V 

NOWOŚĆ

Specyfikacja:
Parametr:  Średnica tarczy
       Maksymalna głębokość cięcia

Napięcie 
Prędkość obrotowa bez 
obciążenia:   Tryb MOC
        Tryb CICHY
Całkowita długość

Waga*4

Wyposażenie standardowe*5

185 mm 
90°: 62 mm 
45°: 47,5 mm 
55°: 39 mm*3

36 V

4300/min
2000/min
318 mm z BSL36A18
335 mm z BSL36B18
4,0 kg z BSL36A18
4,3 kg z BSL36B18
2 akumulatory (BSL36A18 
lub BSL36B18), ładowarka 
(UC18YSL3), tarcza, klucz, 
zestaw do odsysania pyłu*6, krótka 
dźwignia*6, prowadnica*6, osłona 
akumulatora, walizka transportowa

*1. W porównaniu do piły tarczowej C7SB3 [Model elektryczny (AC)].
*2.  Od lipca 2018 r. Wśród akumulatorowych pił tarczowych 36V produkowanych przez wiodących 

producentów elektronarzędzi. (Ankieta przeprowadzona przez Koki Holdings.)
*3. Za wyjątkiem UE i Wielkiej Brytanii.
*4. Waga według EPTA Procedura 01/2014.
*5. Zależy od kraju lub obszaru.
*6. Dla UE, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Prędkość cięcia tak jak elektronarzędzia 
sieciowego*1

C3607DA z BSL36A18

 ● Tryb posuwisty (orbitalny) do maksymalnej  
wydajności cięcia drewna:

    około 194% większa prędkość cięcia*2
 ● System podwójnej przeciwwagi HiKOKI 
zapewniający znaczną redukcję wibracji i drgań

 ● Możliwość wyboru czterech trybów prędkości dla 
szerokiej gamy zastosowań

 ● Beznarzędziowa wymiana ostrza
 ● Beznarzędziowa regulacja stopy
 ● Bardzo trwała obudowa
 ● Duży obrotowy hak

CR 36DA
Bezprzewodowa piła szablasta 
MULTI VOLT 36V

NOWOŚĆ

Specyfikacja:
Możliwości cięcia:    Miękkie rury stalowe
         Rura z tworzywa sztucznego
         Drewno
         Płyta z miękkiej stali 
Napięcie 
Długość skoku
Prędkość bez obciążenia
Długość całkowita
Waga

Wyposażenie standardowe*3

130 mm 
130 mm 
300 mm 
19 mm 
36 V
32 mm 
0 - 3000/min
457 mm 
4,5 kg z BSL36A18
4,8 kg z BSL36B18
2 akumulatory (BSL36A18 
lub BSL36B18), ładowarka 
(UC18YSL3),ostrze, pokrywa 
akumulatora, walizka transport.

Prędkość cięcia tak jak elektronarzędzia 
sieciowego z mniejszymi o 50% wibracjami

CR36DA z BSL36A18

999058

*1.  W porównaniu do bezprzewodowej piły szablastej CR18DBL. Niniejsza wartość może się różnić  
w zależności od warunków pracy

*2.  W porównaniu do piły szablastej CR18VBY. Niniejsza wartość może się różnić w zależności  
od warunków pracy.

*3.  Wyposażenie standardowe może różnić się w zależności od kraju lub regionu.

Głębokość cięcia. Wahadłowa praca

ostrza.

Sysytem odpylania.



NR1890DBCL z BSL1860

NOWOŚĆ

NR 1890DBRL
Bezprzewodowa 18V gwoździarka do 
gwoździ z łbem okrągłym 90 mm (3-1/2")

 ● Unikalny system napędu pneumatycznego, który 
wykorzystuje sprężone powietrze do wbijania 
gwoździa:

    - Gotowa natychmiast do pracy, do 2 gwoździ na  
      sekundę, oraz szybszy czas reakcji między strzałami         
    - Niewielki odrzut, sprawia, że gwoździarka wydaje się  
      być narzędziem pneumatycznym o wystarczającej  
      mocy do wbijania gwoździ
    - Prawidłowa praca nawet w niskich temperaturach lub  
      na dużych wysokościach*1

 ● Zintegrowany panel sterujący z przyciskiem do 
przełączania się z trybu sekwencyjnego do trybu 
kontaktowego*2

 ● Wskaźnik naładowania akumulatora
 ● Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
 ● Blokada przeciw pracy na sucho

 ● Wysoka wydajność mechanizmu podającego odpowiednia 
do prowadzenia gwoździ pierścieniowych, ocynkowanych 

 ● Unikalny system napędu pneumatycznego, który 
wykorzystuje sprężone powietrze do wbijania gwoździa:

    - Gotowa natychmiast do pracy, do 2 gwoździ na  sekundę,  
      oraz szybszy czas reakcji między strzałami
    - Niewielki odrzut, sprawia, że gwoździarka wydaje się być  
      narzędziem pneumatycznym o wystarczającej mocy do  
      wbijania gwoździ
    - Prawidłowa praca nawet w niskich temperaturach lub na  
      dużych wysokościach*1

 ● Zintegrowany panel sterujący z przyciskiem do przełączania 
się z trybu sekwencyjnego do trybu kontaktowego*2

 ● Wskaźnik naładowania akumulatora
 ● Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
 ● Blokada przeciw pracy na sucho

NR 1890DBCL

Duża moc. Wysoka wydajność.
Niski koszt eksploatacji bez gazu.

Bezprzewodowa 18V 
gwoździarka do gwoździ 
kotwowych 90 mm (3-1/2")

NOWOŚĆ

Specyfikacja:
System podawania
Długość gwoździa
Prędkość podawania

Pojemność magazynku
Tryb strzału

Napięcie
Wymiary (wys. x dł. x szer.)
Waga (z akumulatorem)

Wyposażenie standardowe*3

Pneumatyczny
50 mm do 90 mm
1,5 do 2 gwoździ / sek. 
(Przerywany)
47 gwoździ
Pełna sekwencja / 
Kontaktowy
(Do wyboru)
18 V
342 x 309 x 127 mm
4,8 kg z BSL1860 / 
BSL1850
4,5 kg z BSL1830C
Ładowarka (UC18YFSL 
lub UC18YSL3), 2 
akumulatory (BSL1830C, 
BSL1850 lub BSL1860), 
osłona akumulatora, 
etui (walizka systemowa 
lub skrzynka), okulary 
ochronne, klucz 
sześciokątny

*1.  Środowisko pracy dla tych produktów wynosi od 0°C do 40°C.
*2. W przypadku Nowej Zelandii dostępny jest tylko tryb pełnej  
      sekwencji.
*3. Wyposażenie standardowe może różnić się w zależności od kraju  
      lub regionu.

Specyfikacja: 
System podawania
Długość gwoździa
Prędkość podawania

Pojemność magazynku
Tryb strzału

Napięcie 
Wymiary (wys. x dł. x szer.)
Waga (z akumulatorem)
Wyposażenie standardowe*2

Pneumatyczny
50 mm do 90 mm
1,5 do 2 gwoździ / sek. 
(Przerywany)
37 gwoździ
Pełna sekwencja / Kontaktowy (Do 
wyboru)*2
18 V
342 x 342 x 137 mm
4,9 kg
Ładowarka (UC18YFSL), 2 
akumulatory (BSL1850), osłona 
akumulatora, etui (walizka 
systemowa lub skrzynka), okulary 
ochronne, klucz sześciokątny

*1.  Środowisko pracy dla tych produktów wynosi od 0°C do 40°C.
*2. Wyposażenie standardowe może różnić się w zależności od kraju lub regionu.

mm (in.)

L 50(2) – 90(3-1/2)

d 2.9(.113) – 3.3(.131)

D 6.8(.266) – 7.7(.303)

Stosowane rozmiary gwoździ

mm (in.)

2.9(.113) – 3.3(.131)

L 50(2) – 90(3-1/2)

d

D 7.0(.286) – 7.6(.300)

Stosowane rozmiary gwoździ

NR1890DBRL z BSL1850

HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79 
Fax  +48 863 33 82 

e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl


