
Tem curiosidade 
em ver a nova 
aparafusadora de 
impacto a bateria?
> Veja a página. 16

Torque poderoso de 770Nm

4 velocidades com função de parada  
automática para se adequar a cada aplicação

Compacto e fácil de usar

Torque de afrouxamento de 1.050 Nm

2021/2022

Potência 
incomparável 
em tamanho 

compacto.
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Estimados clientes,

Meu nome é Hiroshi Teraguchi, CEO da Koki Holdings 
Co., Ltd. Nós fabricamos e vendemos ferramentas 
elétricas profissionais sob várias marcas. Atualmente, 
nossos produtos são amplamente utilizados em 95 
países na Europa, América, Ásia, Oceania e Japão. 
Uma das nossas marcas é HiKOKI (pronuncia-se 
“hai-koh-key”), que tem forte presença no mercado 
europeu. Nossas raízes remontam à Hitachi Koki Co., 
Ltd., que foi fundada no Japão em 1948. Temos uma 
longa história no negócio de ferramentas elétricas e 
temos muito orgulho de ser uma das empresas líderes 
neste setor. Nossa filosofia corporativa é contribuir 
para o bem-estar da sociedade, fornecendo produtos 
e serviços de alta qualidade como uma empresa global 
originada no Japão.

Nossa liderança global em P&D fala por si. À medida 
que as ferramentas sem fio ganham popularidade, 
nossas perfuratrizes de 18 V, acionadores de impacto 
e retificadoras são amplamente reconhecidas em 
toda a Europa. Desenvolvemos um sistema de 
bateria exclusivo com mudança automática de 
voltagem, MULTI VOLT®, que pode alimentar todas as 
ferramentas da linha MULTI VOLT 36V e é compatível 
com nossas ferramentas de 18 V. As baterias MULTI 
VOLT BSL36A18 e BSL36B18 têm quase o mesmo 
tamanho e peso que uma Bateria de 18 V, mas produz 
a energia de uma bateria de 36 V. Nossa intenção 
é continuar a trabalhar para expandir a gama de 
ferramentas sem fio MULTI VOLT de 36 V e aumentar 
ainda mais a presença da HiKOKI na Europa.

HiKOKI é a marca japonesa de ferramentas elétricas 
que fabricou produtos de alta qualidade e alto 
desempenho ao longo de seus mais de 70 anos 
de história. Seguindo nosso princípio "Cliente é 
nosso chefe", prometemos nunca parar de ouvir 
nossos clientes em nossa jornada de inovação e 
continuaremos a oferecer produtos HiKOKI para 
garantir que o usuário possa realizar o trabalho de 
maneira mais fácil e rápida.
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DRIVEN BY
TECHNOLOGY.

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Ao desenvolver continuamente novas tecnologias e inovar as tecnologias existentes, 
continuamos aprimorando nossas ferramentas e o desempenho de cada profissional. Essa é a 
nossa força e motivação. Nossas máquinas confiáveis e de alta qualidade são adequadas para 
uma ampla variedade de projetos: da construção à indústria e da renovação de interiores à 
manutenção de jardins. Neste folheto, você encontrará uma seleção de nossa linha. Conheça 
as últimas máquinas e acessórios HiKOKI e descubra como você pode trabalhar de forma ainda 
mais rápida, fácil, eficiente e sustentável.
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Fresadora a bateria 36V 
M3612DAW2Z
>  Mais informações na pág. 53

Fresadora de cantos a  
bateria 18V M1808DAW2Z
>  Mais informações na pág. 53

Aparafusadora de impacto  
a bateria 36V WR36DEW2Z
>  Mais informações na pág. 16

Desbastadora de concreto GM13YWSZ
>  Mais informações na pág. 38

Roçadora CM5MAWSZ
>  Mais informações na pág. 39

Inovação para todos 
os profissionais
O mais alto desempenho para cada trabalho.

Nesta edição, você encontrará informações sobre nossos produtos mais inovadores e mais 
recentes. Apresentamos nossas máquinas mais novas e uma ampla variedade de acessórios de 
alta qualidade.
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Lavadora de pressão a 
bateria 18V AW18DBLW4Z
>  Mais informações na pág. 67

Martelo perfurador a bateria 18V
DH18DPBWPZ /DH18DPBW2Z
>  Mais informações na pág. 26

Mini rebarbadora a bateria
G18DSL2WUZ / G18DSL2W3Z
>  Mais informações na pág. 44

Motoserra a bateria 36V
CS3630DBW4Z / CS3635DBW4Z
>  Mais informações na pág. 64

Roçadora a bateria 36V CG36DBW4Z
>  Mais informações na pág. 66

Rebarbadora recta a bateria 18V
GP18DAW5Z / GP18DAWGZ / GP18DBW5Z
>  Mais informações na pág. 51

Martelo combinado a  
bateria 36V DH36DPEW2Z
>  Mais informações na pág. 25

Martelo combinado a bateria 18V
DH18DPCWPZ / DH18DPCW2Z
>  Mais informações na pág. 26



18V 36V
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18V 36V
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Uma bateria compatível 
com mais de 100 
ferramentas.
Nossa inovadora bateria MULTI VOLT 
fornece energia para uma ampla gama de 
ferramentas elétricas internas e externas. 
Além disso, esta bateria é compatível com 
ferramentas sem fio de 36 V e 18 V e é até 
compatível com as versões anteriores de 
suas ferramentas sem fio Hitachi.

Agora você pode cortar, moer, furar, fatiar, 
soprar, picar e aparar com a mesma potência 
das ferramentas elétricas com fio, mas com 
a máxima liberdade de uso onde quer que 
esteja.



18V 36V

7Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.
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A2BOOSTER PACK B2BOOSTER PACK

A2BOOSTER PACK B2BOOSTER PACK

UC18YSL3WEZ

UC18YTSLWA2Z

MULTI VOLT - BOOSTER PACKS

UC18YSL3WFZ

UC18YTSLWB2Z
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2x baterias MULTI VOLT BSL36A18  
1x carregador UC18YSL3W0Z 
(Para 14,4V, 18V e MV)

2x baterias MULTI VOLT BSL36A18  
1x multi carregador UC18YTSLW0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

36V - 2,5 Ah
18V - 5.0 Ah

36V - 2,5 Ah
18V - 5.0 Ah

Energia 1.080 W

Energia 1.080 W

2x baterias MULTI VOLT BSL36B18  
1x carregador UC18YSL3W0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

2x baterias MULTI VOLT BSL36B18  
1x multi carregador UC18YTSLW0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

Energia 1.440 W

Energia 1.440 W
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36V

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Adaptador para AC  
ET36AW0Z

Adequado para todas as máquinas  
MULTI VOLT de 36 V*

Para uso contínuo sem bateria

Pico de potência 2.000 W 

* Não deve ser usado com rebarbadoras a bateria angulares.

Carregador múltiplo para un máximo de 4 baterias. | Compatível 
com baterias deslizantes de 14.4V, 18V e MULTI VOLT. | Funcões de 
carga: carga rápida, um após o outro o varias baterias a o mesmo 
tempo | 2 conexões USB de 5V (1 amp) para dispositivos móveis 
| 1 toma de AC (8 amp) que pode ser usado como um cabo de 
extensão quando a carregador é conectado.

Multicarregador de baterias UC18YTSLW0Z
14.4V / 18V / MULTI VOLT

Carregue até 4 baterias simultaneamente

Porta USB para carregar 
dispositivos móveis

MULTI VOLT - Baterias/Adaptador AC/Multicarregador

Descrição Referencia

1 bateria 18 V (5.0 Ah) e 36 V (2,5 Ah) BSL36A18

2 baterias BSL36A18 373788

1 bateria 18 V (8.0 Ah) e 36 V (4.0 Ah) BSL36B18

2 baterias BSL36B18 375575

1 carregador 14,4V - 18V - MV UC18YSL3W0Z
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PACKCOMBOKC18DG4LWCZ
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Na HiKOKI prestamos atenção às ferramentas mais utilizadas durante o 
trabalho e as ajustamos a si.

Combo packs

Pronto para qualquer trabalho.

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
Aparafusadora de impacto WH18DBDL2W4Z
Mini rebarbadora G18DBLW7Z
Martelo combinado DH18DBLW4Z 
3x baterias BSL1850 5.0 Ah
Carregador bateria UC18YFSL
Bolsa ferramentas
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KC18DBDLWCZ

KC18DRBLWCZ

PACK

PACK

PACK

COMBO

COMBO

COMBO

Combo packs

KC18DPLWCZ

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Berbequim combinado a bateria DV18DBSLW3Z
Aparafusadora de impacto a bateria WH18DBDL2W4Z
2x baterias BSL1850 5.0 Ah
Carregador bateria UC18YFSL
Caixa empilhável 402540

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
Martelo combinado DH18DBLW4Z
2x baterias BSL1850 5.0 Ah
Carregador bateria UC18YFSL
Caixa empilhável 402539
Caixa empilhável 402541

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
Aparafusadora de impacto WR18DBDL2W4Z
2x baterias BSL1850 5.0 Ah
Carregador bateria UC18YFSL
Caixa empilhável 402540
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PACK

PACK

Combo packs

COMBO

COMBO
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Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z
Aparafusadora de impacto a bateria WR36DBW2Z
2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah) 
e cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 1836BZ

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z
Aparafusadora de impacto a bateria WR36DAW2Z
2 baterias MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
e cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 1836AZ

305 Nm

Inserção 1/2"

305 Nm

Inserção 1/2"

1050 Nm

1100 Nm

Inserção 1/2"

Inserção 3/4"

Stackable

Stackable
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PACK

PACK

Combo packs

COMBO

COMBO

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Berbequim aparafusadora a bateria DV18DBL2W4Z
Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah) 
e cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 18DVGZ

LOTE 1836DPAZ
Martelo combinado a bateria DH36DPAW2Z
Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah) 
e cargador UC18YSL3W0Z

Stackable
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POWER MIX
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Com HiKOKI Power Mix, proporcionamos ao profissional 
a combinação certa de ferramentas e baterias para o seu 
trabalho. Escolha entre uma seleção de ferramentas sem fio 
de 18 V e 36 V, e um dos nossos booster packs de bateria 
MULTI VOLT. Dessa forma, pode iniciar qualquer projeto 
imediatamente. e trabalhar o quanto quiser. Power Mix 
garante uma combinação e potência total, a qualquer 
hora, em qualquer lugar e finalmente, mas não menos 
importante, por um preço muito acessível.

Por exemplo:

1.  Escolha sua ferramenta
18V ou 36V. 
Berbequim combinado
DV18DBSLW3Z.

2.   Escolha o seu Booster Pack. 
Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ. 
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WR18DJLW4Z

WH36DBW2Z

DH18DPAW2Z

G3623DAW4Z

NP18DSALW4Z

C3606DAW2Z 

CR18DBLW4Z

CH3656DAW4Z

WR18DBDL2W4Z

WR36DAW2Z

DH18DBLW4Z

G3613DAW2Z

NR1890DBCLW9Z

CJ36DAW2Z 

CR18DAW2Z 

CG36DBW4Z 

WH18DBDL2W4Z

DV36DAW2Z

DH18DPBW2Z

RP3608DAW4Z 

N18DSLW4Z

M3612DAW2Z

CJ18DAW2Z

WH18DJLW4Z

DS36DAW2Z

DH18DPCW2Z

VB3616DAW2Z 

GP18DAW5Z

UV3628DAW4Z

CV18DBLW4Z

DV18DBSLW3Z

DH36DPAW2Z

G18DSL2W3Z

UM36DAW4Z

M1808DAW2Z

CS3635DBW4Z

R18DBW4Z 

DS18DBL2W4Z

DH36DPEW2Z

G18DBLW7Z

CR36DAW4Z

P18DSLW2Z

CS3630DAW4Z

AW18DBLW4Z

259.- 199.-

UC18YSL3WEZ UC18YSL3WFZ  ET36AW0Z

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Ferramentas 18V.

Booster packs

RB36DAW4Z

Adaptador AC

Ferramentas 36V.

Visite a su distribuidor 
local e descubra las 

gamas y ofertas.
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Aparafusadora de impacto

Potência 
incomparável 
em tamanho 
compacto

Torque poderoso de 770Nm

4 velocidades com função de parada  
automática para se adequar a cada aplicação

Compacto e fácil de usar

Torque de afrouxamento de 1.050 Nm

Stackable

DISPONÍVEL
EM OUTUBRO

Aparafusadora de impacto a bateria WR36DEW2Z

| Motor sem escova. | Compacto e leve. | Alta capacidade de aperto (770Nm) e 
desaperto (1050Nm). | 4 modos de aperto, com função de paragem automática 
para evitar esforço excessivo. | Nivel de proteção IP56. | Luz LED. | Fornecido 
sem bateria, nem carregador.

36V – 770Nm – Inserção: ½” – Peso: 2Kg

Válido para chave de vaso de 
inserção de ½ ”.

Visualização clara do estado 
de carga da bateria e modo de 

funcionamento. 
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Aparafusadora de impacto

Parafusos M10-M20

Máximo aperto 305 Nm

| Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de 
proteção IP56. | Fornecido sem bateria, nem carregador.

Aparafusadora de impacto 
a bateria WR18DBDL2W4Z
18V - 305 Nm - Inserção: 1/2"- Peso:1,8Kg

Inserção 1/2"

Máximo aperto 360 Nm

| Motor sem escovas. | 4 velocidades selecionáveis. | Interruptor de 
alavanca para rotação direita ou esquerda. | Partida suave. | Compatível 
com geradores.

Aparafusadora de impacto WR16SEWJZ
370W - 360 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

| Motor sem escovas. | Corpo de alumínio. | Compatível com gerador. | 
Interruptor de balancim para rotação direita ou esquerda.
Fornecido com cod. 751948 (anel + passador 3/4”) e cod. 751947 
(adaptador 3/4” a 1/2”)

Aparafusadora de impacto WR22SEWAZ
800 W - 610 Nm - Inserção 3/4 - Peso: 4,6 Kg

Inserção 1"

Máximo aperto 1000 Nm

| Motor sem escovas. | Corpo em alumínio. | Compatível com gerador. | 
Interruptor oscilante para rotação à direita ou esquerda.

Aparafusadora de impacto WR25SEWAZ
900 W - 1.000 Nm - Inserção 1" - Peso: 7,7 Kg

Tambem disponível 
WR18DBDL2WPZ

Com duas baterias 
(5.0Ah), carregador 

e stackable. 444.-

Tambem disponível 
WR14VEWJZ 

Máximo aperto 
250Nm Peso 2 Kg. 

| Motor sem escovas. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de 
proteção IP56.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Aparafusadora de impacto 
a bateria WR36DAW2Z
36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

| Motor sem escovas. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de 
proteção IP56.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Aparafusadora de impacto  
a bateria WR36DBW2Z
36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

Stackable Stackable

Máximo aperto 1.100 Nm Máximo aperto 1.050 Nm



18 HiKOKI Magazine | Edição 3 - 2021

Aparafusadora de impacto

Tambem disponível WH18DDW4Z 
Fornecido sem bateria, 

nem carregador.

140 Nm

Dimensões: 134x190x85 mm

Stackable

Aparafusadora de impacto 
a bateria WH18DDWQZ

| Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e 
silencioso. | Inserção de ¼”. | Punho melhorado 
para melhor conforto de aderência. | Velocidade 
ajustável e reversível. | Travão elétrico do eixo. | 
Luz led. | Compatível com baterias deslizantes 
BSL18XX e MULTI VOLT.
Fornecido com duas baterias (3.0 Ah) e 
carregador.

18V - 140 Nm - Inserção: 1/4" - 
Peso: 1,2 Kg

3 Ah
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| Motor sem escovas. | Quatro modos selecionáveis. | Três impactos por 
rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Aparafusadora de impacto  
a bateria WH36DBW2Z

Aparafusadora de impacto 

| Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Três impactos por 
rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Aparafusadora de impacto  
a bateria WH18DBDL2W4Z
18V - 207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

207 Nm

Inserção 1/4"

Inserção 1/4"

Tambem disponível  
WH18DBDL2WPZ

Fornecido com duas baterias 
(5.0 Ah), carregador e stackable

| Compacto y ligero. | Velocidad regulable y reversible.
É fornecido sem bateria nem carregador.

Aparafusadora de impacto  
a bateria WH18DJLW4Z
18V - 145 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

145 Nm

210 Nm

Stackable

36V - 210 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 0,9 Kg

Descrição Ref.

Set 21 peças 
pontas 
e portapontas 
Impacto 1/4”

751190

Estojo 
41 peças pontas 
e portapontas 
Impacto variadas

752500

Estojo 
10 chaves 
de caixa 
Impacto 1/2”

751879

Acessórios para  
aparafusadoras de impacto
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| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | 
Embraiagem de segurança. | Corpo em alumínio.

Berbequim com percussão DV22VW4Z 
1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. alvenaria: 22 mm

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | 
Caixa de engrenagens de metal.

Berbequim com percussão DV20VB2WUZ
790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. alvenaria: 20 mm

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. 
| Caixa de engrenagens de metal.

Berbequim com percussão DV18VWUZ
690 W - Peso: 2 Kg - Cap. alvenaria: 18 mm

| Mandril de 13 mm. | Velocidade variável e reversível.

Berbequim com percussão FDV16VB2U3Z
550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. alvenaria: 16 mm

| Inserto de 1/4“. | Cabo ergonômico. | Cabo de 7,5 m.

Aparafusadora W6VMWAZ
620 W - Peso: 1,4 Kg

Berbequim com percussão - Aparafusadora

Stackable
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| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas 
de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 
posições de torque de aperto. | Posição de percussão.
Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah) e carregador.

| Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | 20 posições 
par de aperto e configuração do modo de trabalho: aparafusado, perfuração o perfuração 
com percussão. | Dois gamas de velocidade ajustáveis   e reversíveis. | Travão elétrico del 
portabrocas. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.
Fornecido com 2 baterias (3.0 Ah) e carregador.

Berbequim combinado a bateria 
DV18DBSLWFZ

Berbequim combinado a bateria DV18DDWQZ

18V - 70 Nm - Peso: 1,6 Kg

18V - 55 Nm - Peso; 1,2 Kg

| Motor sem escovas. | Portabrocas de 13 mm. | Duas gamas de velocidades 
variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de 
percussão. | Sistema RFC. Fornecido sem bateria, nem carregador. 

Berbequim combinado a bateria  
DV36DAW2Z
36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis 
e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão 
(apenas versão DV). | Sistema RFC. | Fornecido sem bateria nem carregador.

Berbequim combinado a bateria  
DV18DBL2W4Z
18V - 136 Nm - Peso: 1,85Kg

Stackable

138 Nm

136 Nm

5 Ah

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables e reversibles. | 
Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. 
Fornecido com 2 baterias (1,5 Ah), carregador e mala.

Berbequim combinado a bateria  
DV18DJLWCZ
18V - 55 Nm - Peso: 1,7 Kg

55 Nm

1,5 Ah

Berbequins combinados

Tambem disponível 
DV18DBSLW3Z 

Fornecido sem bateria 
nem carregador. 

144.-

Tambem disponível 
DV18DBSLWQZ 

Com 2 baterias (3.0 Ah), 
carregador e stackable. 

279.-

Tambem disponível 
DV18DJLWQZ

Com 2 baterias (3.0 Ah), 
carregador e stackable..-

Stackable

Stackable

70 Nm

Perfeito para instalador

3 Ah

Tambem 
disponível 

DV18DBL2WPZ. 
Fornecido com 2 
baterias (5.0 Ah), 

carregador e 
stackable. .-

OFERTA ESPECIAL
Comprando um berbequim 
DV18DBSLWFZ o DV18DBSLWQZ, um 
Kit de parafusos e tacos FISCHER
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Descrição Ref.

Acessórios para berbequins e aparafusadoras

Conjunto de 
18 pontas
Extra-longo

750361

Conjunto 24 pontas 
e chaves variadas
inclui carraca

750362

Conjunto de 
32 pontas 
variadas

750363

Conjunto 
50 pontas e 
brocas variadas

750365

Conjunto de 
100 pontas 
variadas

705315M

Set 19 brocas 
para metal HSS-R  
1-10mm x 0,5mm

780096

Set de 8 brocas 
para madeira
3-10mm

781982

Set de 8 brocas
para alvenaria 
3-10mm

780899

Set de 5 brocas  
Multi-corte 
3-8mm

780829

Estojo 
19 brocas para
metal HSS

780460

Portabrocas aut. 
percussão
1/2 x 20u 
UNF 13mm

752065

Acessórios para berbequins

Acessórios para 
berbequins
Achar a gama completa no
nosso catálogo de acessórios.

Fure, aparafuse ou fure em madeira, 
alvenaria ou metal. Com as caixas de bits 
e bits de alta qualidade da HiKOKI, você 
sempre terá os acessórios certos para sua 
ferramenta à mão. As caixas compactas 
e resistentes em diferentes tamanhos 
permitem que você leve suas peças bem 
protegidas para qualquer lugar.
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| Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | 
Portabrocas 13mm. | Duas gamas de velocidade ajustáveis   
e reversíveis. | Freio elétrico do mandril. | 20 posições de 
torque de aperto. | Luz LED. | Compatível com baterias 
BSL18XX e MULTI VOLT.
Fornecido com 2 baterias (3.0 Ah) e carregador.

Berbequim aparafusadora a bateria 
DS18DDWQZ
18V - 55Nm - Peso:1,2 Kg

3 Ah

Stackable

Peso de 1,2 Kg

Berbequim aparafusadora

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Led Light. | 22 posições de 
torque de aperto. | Sistema RFC. | Uso contínuo no trabalho duro.
Fornecido sem bateria, nem carregador. 

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

Stackable

138 Nm

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades 
variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição 
de percussão (apenas versão DV). | Sistema RFC. Fornecido sem bateria, 
nem carregador. 

Berbequim aparafusadora 
a bateria DS18DBL2W4Z
18V - 136 Nm - Peso: 1,85 Kg

Tambem disponível  
 DS18DBL2WPZ 

5Ah. Com 2 
baterias (5.0 Ah), 

carregador e 
stackable. 424.-

136 Nm

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis 
e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão 
(apenas versão DV). Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah) e carregador.

Berbequim aparafusadora 
a bateria DS18DBSLWFZ
18V - 70 Nm- Peso: 1,9 Kg

5 Ah

Stackable

70 Nm

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | 
Luz led. | 22 posições de torque de aperto. 
Fornecido com duas baterias (1,5 Ah), carregador e mala.

Berbequim aparafusadora 
a bateria DS18DJLWCZ
18V - 53 Nm - Peso: 1,7 Kg

53 Nm

1,5 Ah
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SDS-PLUS  
Martelo combinado  
a bateria DH36DPAW2Z

| Motor sem escovas. | 3 modos de 
uso, perfuração, perfuração com 
percussão e pequenos trabalhos 
de demolição. | Inserção SDS Plus. | 
Sistema RFC. | Luz LED. 
Fornecido sem bateria, nem 
carregador.

36V - 3,0 J * - Peso: 3,2 Kg

Martelos SDS-Plus

3 J

Stackable

Cap. concreto: 28 mm

SDS Plus

* Medição de acordo com EPTA.

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Aprovado por:

Extrator de pó 
REF. 714959. Para martelos 
DH36DPAW2Z e DH18DBLWPZ.
Fornecido com mala
empilhavel.
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Instalação e renovação

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da 
classe. | Arranque suave. | Função de paragem automática. 
| Três modos de uso: perfuração, perfuração com martelo 
e percussão. | Compatível com Extrator de Pó HEPA 
(ref.376972) | Fornecido sem baterias nem carregador.

SDS-Plus Martelo combinado  
a bateria DH36DPEW2Z
36V - 3,2 J *-SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Função de Auto stop

3,2 J

Cap. concreto: 28 mm

Stackable

* Medição de acordo com EPTA.

Extrator de Pó (Para 
martelos DH18DPCWPZ 
e DH36DPEW2Z) 376972
Fornecido com mala empilhavel.

Filtro HEPA

Compacto e leve

Stackable
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Martelos SDS-Plus

Stackable

Stackable

Função de Auto stop

Função de Auto stop

1,3 J

1,3 J

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque 
suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Dois modos de uso: 
perfuração e perfuração com martelo.
Fornecido sem baterias nem carregador.

SDS-Plus Martelo perfurador 
a bateria DH18DPBW2Z
18V - 1,3 J *- SDS Plus - Peso: 1,6Kg

Tambem disponível DH18DPBWPZ 
Com 2 baterias (5.0 Ah), 

carregador e stackable. .-

Tambem disponível DH18DPCWPZ 
Com 2 baterias (5.0 Ah), 

carregador e stackable. .-

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. 
| Dois modos de velocidade selecionáveis. | Três modos de uso: perfuração, 
perfuração com martelo e percussão. | Compatível com aspirador HEPA (ref. 
376972). Fornecido sem baterias nem carregador.

| Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | 
Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Dois 
modos de uso: perfuração e perfuração com martelo. Fornecido sem 
bateria, nem carregador.

SDS-Plus Martelo combinado  
a bateria DH18DPCW2Z

SDS-Plus Martelo perfurador  
a bateria DH18DPAW2Z

18V - 2,6 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

18V - 1,3 J * - Peso: 1,6 Kg

Função de Auto stop

Stackable

2,6 J

Fornecido sem bateria, nem carregador

SDS-Plus Martelo combinado  
a bateria DH18DBLW4Z
18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Tambem disponível DH18DBLWPZ 
Com 2 baterias (5.0 Ah), 

carregador e stackable. .-

3 modos de uso

2,2 J

SDS Plus

Tambem disponível DH18DPAWPZ 
Com 2 baterias (5.0 Ah), carregador e 

stackable. .-



27Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Descrição Ref.

Brocas 4 fios SDS PLUS

Broca 
SDS-PLUS 4 fios  
6 x 160 x 100 mm 

783209

Broca 
SDS-PLUS 4 fios  
8 x 160 x 100 mm 

783222

Broca 
SDS-PLUS 4 fios  
10 x 160 x 100 mms

783232

Broca 
SDS-PLUS 4 fios  
12 x 160 x 100 mm 

752772

Estojo 
4 Brocas 
SDS-PLUS 4 fios

783390

Portabrocas 
SDS-PLUS 13mm

711099

Mala 17 peças, 
brocas e cinzeis 
SDS-PLUS

402555

Descrição Ref.

Ponteiros e Cinzeis SDS PLUS

Ponteiro 
SDS-PLUS 
250mm

751590

Cinzel 
SDS-PLUS 
20x250 mm

751591

Cinzel largo 
SDS-PLUS 
40x250 mm

751592

Set Ponteiro 250 mm, 
cinzel 26x250 mm e 
cinzel largura 50x250 
mm SDS-PLUS

751589

Descrição Ref.

Sistema de aspiração

Adaptador Extrator 
de Poeira (Modelos
DH18DPCWPZ e 
DH36DPE) com 
Mala empilhável

376972

Martelos SDS-Plus - acessórios

Encontre mais informações no nosso 
catálogo de acessórios e / ou consulte o 
seu revendedor HiKOKI.

Acessórios para
martelos SDS-Plus
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Martelos SDS-Plus

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de 
paredes leves. | Tamanho compacto. | Embraiagem de segurança.

SDS-Plus Martelo combinado  
DH28PCWSZ
720W - 3,2 J *- Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | 
Inserção SDS Plus. | Tamanho compacto. | Cabo de baixa vibração. | Sistema RFC. | Função 
de paragem automática. | 2 faixas de velocidade selecionáveis.

SDS-Plus Martelo combinado  
DH28PECWSZ
900W - 3,2 J *- Peso: 2,8 Kg

Tambem disponível DH28PMY2WSZ
Versão fornecida com portabrocas

adicional para broca cilíndrica. 249.-

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições 
de paredes leves. | Com embraiagem de segurança.

SDS-Plus Martelo combinado  
DH28PCY2WSZ
 850W - 3,0J *- Peso: 2,9 Kg

3 modos de uso

3,2 J

Função de Auto stop

Brushless

Cap. concreto: 28 mm

Cap. concreto: 28 mm

Cap. concreto: 28 mm

3,2 J

3 modos de uso

HiKOKI Magazine | Edição 3 - 2021
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| 2 modos de uso: Perfuração e perforação com percussãos. | Inserção SDS 
Plus. | Embraiagem de segurança.

SDS-Plus Martelo perfurador  
DH26PB2WSZ
830W - 2,9 J *- Peso: 2,9 Kg

2,9 J

SDS-Plus

2 modos

Martelos SDS-Plus

| 2 modos de uso: Perfuração e perforação com percussão. | Inserção SDS 
Plus. | Embraiagem de segurança.

SDS-Plus Martelo perfurador  
DH24PG2WSZ
730W - 2,7 J *- Peso: 2,8 Kg

2,7 J

SDS-Plus

2 modos

Cap. concreto: 26 mm Cap. concreto: 24 mm

Martelo Combinado  
SDS Plus DH28PECWSZ
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DEALCOMBO
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Duas ferramentas, um preço.

Promoção Especial de Martelos 

1.100W - 40mm - 7,1 J* - Peso: 6,8 Kg830 W - 2,9 J *- Peso: 2,8 Kg

SDS-Plus Martelo combinado 
DH26PC2WSZ

Potente

Alta velocidad de perforación 

Ligero para un fácil manejo

Compacto

Grande conforto de trabalho

Alto rendimento

SDS-MAX Martelo combinado  
DH40MCWSZ

* Medição de acordo com EPTA. * Medição de acordo com EPTA.

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com 
percussão e demolições de paredes leves. | 
Embraiagem de segurança.

| 2 modos de uso; perfuração com percussão e 
demolições de paredes leves. | Embraiagem de 
segurança. | Cinzel ajustável em 12 posições.
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DEALPRICE

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Promoção Especial de Martelos 

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com 
percussão e demolições de paredes leves. | 
Embraiagem de segurança.

SDS-Plus Martelo combinado  
DH24PH2WSZ
730W - 2,7 J*- Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com 
percussão e demolições de paredes leves. | 
Embraiagem de segurança.

SDS-Plus Martelo combinado  
DH26PC2WSZ
830W - 2,9 J* - Peso: 2,8Kg

* Medição de acordo com EPTA. * Medição de acordo com EPTA.

Preço especial.

3 modos de uso 3 modos de uso

Desenho mais 
compacto e leve

730W 830W

Cap. concreto: 24 mm Cap. concreto: 26 mm
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| Motor sem escovas. | 2 modos de 
uso: perfuração com percussão e leves 
demolições de paredes. | Inserção SDS 
Max. | Sistema RFC. | Embraiagem de 

segurança. | Luz LED. | Punho de baixa 
vibração. 

Fornecido sem bateria, nem carregador.

SDS-MAX  
Martelo combinado a bateria  

DH36DMAW2Z
36V - 7,1 J *- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

Stackable

2 modos de uso

7,1 J

Bateria recomendada BSL36B18

Martelos SDS-Max
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Martelos SDS-Max

8,7 J

2 modos de uso

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com 
percussão e leves demolições de paredes. | Inserção 
SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Sistema anti-
vibração UVP. | Punho de baixa vibração. | Corpo em 
alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico 
para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

SDS-MAX Martelo combinado 
anti-vibração DH40MEYWSZ
7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 8,7 J *

Adaptador de sucção 783122 
Para perfuração até Ø 90 mm

* Medição de acordo com EPTA.
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Martelos SDS-Max

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com percussão 
e demolições leves de paredes. | Insert SDS Max. | Embraiagem de 
segurança. | Punho de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade 
selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável 
em 12 posições.

SDS-Max Martelo combinado 
DH45MEWSZ
9 Kg - 45 mm - 1.500 W - 12,2 J *

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves 
demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embraiagem de segurança. | 
Sistema anti-vibração UVP. | Punho de baixa vibração. | Corpo em alumínio. 
| Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel 
ajustável em 12 posições.

SDS Max Martelo combinado 
DH52MEWSZ
11Kg - 52 mm - 1.500W - 18,8 J *

2 modos de uso2 modos de uso

Tambem disponível 
DH52MEYWSZ

Com sistema de proteção 
anti vibração UVP..-

12,2 J18,8 J
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Martelos SDS-Max

| Motor sem escovas. | 4 estágios de ajuste da velocidade de impacto. | 
Inserção SDS Max. | Vario lock diversa com 12 posições de cinzel. | Com 
embraiagem de segurança. | Punho anti-vibração. | Corpo em alumínio.

SDS-Max Martelo demolidor 
H60MEWTZ
11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

18 J10,1 J

| Motor sem escovas. | 4 estágios de ajuste da velocidade de impacto. 
| Inserção SDS Max. | Vario lock com 12 posições de cinzel. | Com 
embraiagem de segurança. | Punho anti-vibração. | Corpo em alumínio.

SDS-Max Martelo picador 
H45MEWTZ
7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

6,8 J

Muito ligeiro

| Motor sem escovas. | Controle de velocidade de impacto, com 4 níveis 
selecionáveis. | Função de arranque suave. | Comutador com função “on-
lock”. | Punho anti-vibração. | Vario lock com 12 posições.

SDS-Max Martelo picador 
H41MEWSZ
5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

Tambem disponível 
H45MEYWTZ

Com sistema de proteção 
anti vibração UVP..-
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Martelos SDS-Max

| 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de 
paredes. | Inserção SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Vario lock com 
12 posições de cinzel.

SDS-MAX Martelo combinado 
DH40MCWSZ
6,8 Kg - 1.100 W - 40 mm - 7,1 J *

7,1 J

2 modos de uso

Descrição Referencia Preço

Brocas 4 fios SDS MAX

Broca SDS-MAX 4 FIOS 12x540x400 754364 24,9 €

Broca SDS-MAX 4 FIOS 14x540x400 754368 28,2 €

Broca SDS-MAX 4 FIOS 16x540x400 754302 28,4 €

Broca SDS-MAX 4 FIOS 18x540x400 754306 29,25 €

Broca SDS-MAX 4 FIOS 20x520x400 754310 31,2 €

Ponteiros e cinceis SDS MAX

Ponteiro SDS-MAX 400 mm 750991 6,65 €

Cinzel SDS-MAX 26 x 400 mm 750994 6,65 €

Cinzel Amplo SDS-MAX 50 x 400 750997 10,4 €

Ponteiro auto afiavei SDS-MAX 400 mm 751032 10,7 €

Cinzel plano auto afiavei SDS-MAX 26 x 400 mm 751033 10,7 €

Set Ponteiro 400 mm,cinzel 26 x 400 mm e cinzel largura 50 x 400 mm Sds-Max 751035 20 €

Acessórios martelos SDS-MAX
Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

SDS-Max

* Medição de acordo com EPTA.
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Martelos Hex.30/ SDS-Plus / SDS-Max

| Corpo de alumínio. | Sistema de absorção de vibrações UVP. | Punho anti-
vibração. | Inserção Hex 30mm.

Hex. Martelo demolidor 
H65SB3WTZ
18 Kg - 1.340W - 37,4 J *- Hex. 30 mm

37,4 J

| Muito funcional e robusto. | Vario Lock com 12 posições de cinzel. | 
Inserção SDS Max.

SDS-Max Martelo demolidor 
H60MCWTZ
10,2 Kg - 1.250W - 14 J * 

14 J

| Vario lock com 12 posições de cinzel. | Inserção SDS Max. | Punho anti-
vibração.

SDS-Max Martelo picador H41MB2WSZ 
5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

7,1 J

| Proteção contra picada em vazio. | Inserção SDS Plus. | Baixo nível de 
ruído e vibração. | Vario lock com 8 posições de cinzel. | Interruptor de 
velocidade variável.

2,2 J

SDS-Plus Martelo picador H25PVWSZ
3,2 Kg - 500W - 2,2 J *

Descrição Ref.

Ponteiro auto afiavei  
Hex. 30 mm 400 mm 751548

Cinzel Hex 30 mm 
35 x 410 mm 751544

SDS-Max

SDS-Plus

REF . 751589 
Conjunto de 
ponteiro, cinzel e 
cinzel largo

Hex. 30 mm

SDS-Max

OFERTA

* Medição de acordo com EPTA.
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DISPONÍVEL
EM OUTUBRO

Instalação e renovação

Moedor de betão GM13YWSZ

| Potente motor de 1900W. | Frente de alumínio dobrável de forma rápida e fácil 
para trabalhar perto de cantos ou bordas de paredes. | Velocidade ajustável em 6 
posições. | Controle de arranque suave. | Controle de velocidade constante para 
operação ideal, independentemente do nível de carga. | Proteção de rearranque 
contra cortes de corrente. | Extração de poeira muito eficiente graças ao sistema de 
laminas com mola. | Fornecido com mala, disco e chave.

1.900W – 125mm - Peso: 3.6 Kg

Motor potente de 1.900 W

Excelente extração de po

Velocidade ajustável em 6 posições

Moedor de
betão
potente livre 
de po

Prato de 
diamante 
desbaste mat. 
abrasivos
Ø 125 mm
4100292

Prato de 
diamante 
desbaste 
concreto 
Ø 125 mm
4100291

Plato de  
diamante PCD 
Especial 
recubrimientos
Ø 125 mm
4100293
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Instalação e renovação

Máquina de perfuração CM5MAWSZ

| Potente motor de 1.900 W. | Alta velocidade de corte. | Profundidade máxima 
de corte de 40mm. | Largura de corte entre 9 mm e 35 mm. | Punhos assimétricos 
para um trabalho confortável em cortes verticais e horizontais. | Visualização 
perfeita da linha de corte. | Protetor de alumínio com adaptador para aspiração de 
pó. | Controle de velocidade constante para operação ideal, independentemente 
da carga. | Controle de arranque suave. | Proteção de rearranque contra cortes de 
corrente. | Proteção contra sobrecarga com indicador LED. | Fornecido com mala, 
discos de corte de diamante, cinzel e chave.

1.900W – 125mm – Peso: 4,7 Kg

Excelentes
resultados 
com maior 

velocidade e 
seguridade.

Grande profundidade de corte até 40mm

Manuseamento perfeito para trabalhar em todas as direções

Motor de 1.900W para alta velocidade de corte

Trabalho seguro e sem poeira

Disco de corte
de diamante
folha dupla  
Ø 125 mm
4100298

Disco de corte
de diamante
folha dupla 
Ø 125 mm
4100299
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Construção - Misturadores

Misturador  
UM22VYSTUAZ

| Soft starter. | Proteção contra 
reinicialização e sobrecarga. | 
Inserção M14. | Cabo reforçado 
com estrutura de aço.

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

2 modos de velocidade

2 modos de velocidade

Velocidade variável

Motor brushless

2 varetas de mistura

Misturador  
UM16VST2UAZ

| Soft starter. | Proteção contra 
reinicialização e sobrecarga. | 
Inserção M14. | Cabo reforçado com 
estrutura de aço.

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

2 modos de velocidade

Velocidade variável

Misturador  
UM12VST2UAZ

| Soft starter. | Interruptor de 
arranque con bloqueio (ON LOCK). 
| Proteção contra reinicialização e 
sobrecarga. | Inserção M14.

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

2 modos de velocidade

Velocidade variável

Acessórios para misturadores
Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Descrição REF.

Adequado para misturador UM22VYSTUAZ de vareta dupla

Conjunto misturador PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg 375615

Adequado para misturador UM16VST2UAZ

Vareta de mistura PU120MC, 120 x 590 mm, para materiais compactos 10-25 kg 754726

Vareta de mistura PU135MD, 135 x 590 mm, para materiais compactos 25-35 kg 754727

Aste PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg 754733

Astes PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 30-60 kg 754734

Misturador a bateria UM36DAW4Z

| A velocidade mais alta de sua classe. | 2 velocidades. | 4 vezes 
mais proteção contra poeira. | Motor sem escovas. | Desenho 
prático com ventilação de ar. | Fácil de pendurar | Interruptor de 
segurança. | Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V - 200 mm - Inserção M14 

Capa de 
proteção para 
bateria
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Construção 

Profundidade maxima: 824 mm

Diâmetro do eixo: 28 mm

| Preparado para funcionar com baterias MULTI 
VOLT BSL36B18. | Tampa de proteção da bateria 
para evitar salpicos de betão durante o trabalho. | 
Interruptor protegido para evitar obstruções em caso 
de salpicos de betão. | Desempenho equivalente ao 
vibrador de 230Vac. | Diâmetro do eixo flexível 28mm 
e profundidade máxima. Tempo de trabalho de 824 
mm. | Dois níveis de vibração selecionáveis.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Vibrador de betão 
a bateria UV3628DAW4Z
36V - Diám. eixo: 28 mm 

Cortadora-dobradora de ferro 
a bateria VB3616DAW2Z
36V - Ø 8-16 mm

Primeira cortadora/dobradora
a bateria do mundo

| Possibilidade de cortar e / ou dobrar até 3 varas de cada vez, 
dependendo do diâmetro. Disque com ajuste curvo de acordo com o 
diâmetro das hastes. | Modo de dobragem automática e manual, para 
um ajuste perfeito. | Várias opções de raio de curvatura disponíveis. 
| Controle eletronico de dobras. | Para hastes de aço de resistência 
máxima 460N / mm2 (B500 ou equivalente). | Compatível com o 
adaptador ET36AW0Z. 
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Descrição Referencia

Conjunto de roletes Ø 38 mm 319712

Conjunto de roletes Ø 50 mm 319713

Conjunto de roletes Ø 62 mm 319714

Jogo de lâminas de corte (um par) 319706

Dobra: 0 a 180º

Corta: D10, D13, D16

Mala com pega dupla

Accesorios para  
dobradora de ferro
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Ajuste de profundidade 
regulável não há 
necessidade de ferramentas

Livre de mantenimento

Nenhum uso de cartucho 
de gás ou compressor

Pregadoras e agrafadoras

| Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da 
profundidade da unha sem ferramentas. | Acionamento pneumático por 
mola. | Até 3 pregos / s. | Para unhas de 25 a 65 mm até 1,65 mm de 
diâmetro. | Compatível com baterias deslizantes 18V e MULTI VOLT.
É fornecido com duas baterias (3,0 Ah) e carregador.

Pregadora de acabamento a bateria 
NT1865DBSLWXZ

Stackable

3 Ah5 Ah

Tambem disponível 
NR1890DBCLW9Z 

Fornecido sem bateria, 
nem carregador .-

18 V - Peso: 3,4 Kg

SEM compressor 
SEM mangueiras 
SEM cargas de gás

Pregadora a bateria 
NR1890DBCLWQZ

| Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da 
profundidade de pregar sem ferramenta. | Acionamento por mola 
pneumática. | Até 2 pregos / seg. | Para pregos de 50 a 90 mm até 
3,3 mm de diâmetro. | Compatible con baterias deslizantes de 18V e 
MULTI VOLT. | Fornecido com duas baterias (5,0 Ah) e carregador.

Stackable

18V - Baterias 5,0Ah - Prego cabeça cortada 

Sistema de acionamento 
pneumático inovador
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Pregadoras e agrafadoras

Pregadora de pins  
a bateria NP18DSALW4Z
18 V - Capacidade do carregador: 100 pins

Calibre 23

| Motor com escovas de 18V. | Compatível com baterias deslizantes 18V e 
MULTI VOLT. | Sistema de redução de reação. | Para pins de até 0,6 mm de 
espessura e de 15 a 35 mm de comprimento. | Capacidade do carregador: 
100 pins. | Duas tampas disponíveis e intercambiáveis, para pregar plano e 
pregar em ranhuras. | Luz led.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

| Motor de 18V DC. | Compatível com baterias deslizantes BSLxx e baterias 
MULTI VOLT. | Para agrafos de 6, 10 e 13 mm de altura. | Capacidade do 
compartimento: 150 grampos. | Compacto e leve. | Possui um botão de ajuste 
da profundidade de agrafos para um ajuste ideal. | Mecanismo de prevenção 
de disparos a vácuo para proteger a mecânica da ferramenta. | Opção de tiro 
único ou tiro contínuo.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Agrafador a bateria 
N18DSLW4Z
18 V - Capacidade do carregador: 150 agrafos

Medidas Tipo QE REF.

Adequados para cravadora a bateria NR1890DBCLWQZ

Cabeça redonda 34º 
unidas com papel

2,8 x 50 mm Anelado 3.000 753631

2,8 x 50 mm Anelado 3.000 753611

2,8 x 55 mm Anelado 3.000 753632

2,8 x 55 mm Anelado 3.000 753612

2,8 x 65 mm Anelado 3.000 753633

2,8 x 65 mm Anelado 3.000 753613

2,8 x 75 mm Anelado 2.500 753634

2,8 x 75 mm Anelado 2.500 753614

3,1 x 90 mm Anelado 2.500 753616

3,1 x 90 mm Liso 2.500 4100406

Espessura Longo QE REF.

Adequados para pregadora a bateria NT1865DBSLWXZ

Pregos sem cabeça
16 GA recto

1,6 25 mm 5.000 705565

1,6 32 mm 2.500 705566

1,6 35 mm 2.500 705567

1,6 38 mm 2.500 705568

1,6 40 mm 2.500 705569

1,6 50 mm 2.500 705571

1,6 38 mm 2.500 750593

1,6 50 mm 2.500 750595

1,6 63 mm 2.500 750597

Acessórios para pregadoras
Encontre mais informações em nosso catálogo de acessórios e / ou consulte seu revendedor HiKOKI.

Medidas QE REF.

Adequados para pregadora de pins NP18DSALW4Z

Pins 15 mm 20.000 4100421

20 mm 10.000 4100422

25 mm 10.000 4100423

30 mm 10.000 4100424

35 mm 10.000 4100425

Medidas QE REF.

Adequadas para agrafadora a bateria N18DSLW4Z

Grampo 6 mm 4.800 750667

10 mm 4.800 750668

13 mm 4.800 750669

Descrição REF.

Ponteira de proteção  
adequada para  
NR1890DBCLWQZ.  
Evite danos por impacto  
na madeira.

4100400
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Mini rebarbadoras

| Compacta e mais leve. | Reinicie a proteção. | Indicador de 
nível de bateria.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Mini-rebarbadora a bateria G18DSL2W3Z
18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg 

Mais compacta e leve

Desempenho superior

Stackable

Tambem disponivel 
G18DSL2WUZ

Com 2 baterias (5.0 Ah), 
carregador e stackable. .-
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Mini rebarbadoras

Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
18V - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Mini-rebarbadora a bateria G18DBBLW2Z
18V - 125 mm - Peso: 2,7 Kg

Tambem disponivel 
G18DBBLWQZ

Com 2 baterias (5.0 Ah), 
carregador e stackable. .-

Tambem disponivel 
 G18DBLWSZ

Com 2 baterias (5.0 Ah), 
carregador e stackable. .-

Travão elétrico

Stackable

Extra fino

| Motor sem escovas. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. | 
Reinicie a proteção. | Função AUTO. | Sistema de proteção "KickBack".
Fornecido sem bateria, nem carregador.

| Motor sem escovas. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. | 
Função AUTO. | Sistema de proteção "KickBack".
Fornecido sem bateria, nem carregador.

| Motor sem escovas. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | 
Reinicialize o sistema de proteção. | Freio eletrônico. | Controle de 
velocidade variável. | Modo automático. | Corpo magro. | Cabo anti-
vibração.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Mini-rebarbadora a bateria G3613DAW2Z
36V - 125 mm - Peso: 2,1Kg

Tambem disponivel G3613DBW2Z 
Interruptor de pá (Sistema homem morto). 
Fornecido sem bateria, nem carregador. .-

Stackable

Travão elétrico

Interruptor deslizante
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Mini rebarbadora G12STAYGZ
600W - 115 mm 

Mini rebarbadoras

| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

Mini-rebarbadora G12SR4YGZ
730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

| Muito compacto e leve. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

Mini-rebarbadora G12SN2YVZ
900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Fácil de segurar

| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

Mini-rebarbadora G13SR4YGZ
730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Alta potência. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

Mini-rebarbadora G13SN2YLZ
900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

| Alta potência. | Início progressivo. | Cabo anti-vibração. | Corpo magro. | 
Interruptor deslizante.

Mini-rebarbadora G13SWYMZ
1.200W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Punho delgado 197 mm
Punho anti vibração

Disco de diamante

Disco de diamante
Disco de diamante

Punho delgado 197 mm
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| Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-
arranque. | Interruptor deslizante. | Protetor de disco de configuração rápida.

Mini-rebarbadora G13SB4Y3Z
1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Motor sem escovas. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | 
Velocidade selecionável. | Sistema de baixa vibração UVP. | Corpo extra 
fino. | Cabo anti-vibração. | Interruptor deslizante.

Mini-rebarbadora G13VEWQZ
1.320W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg 

Protecção contra rearranque

Mini rebarbadoras

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

Martelo combinado DH24PH2WSZ

Mini-rebarbadora G13SWYMZ

Descrição Diâmetro Espessura Rosca eixo

Discos diamantado Ø 115/125 mm

Disco diamantado geral obra 115 mm 1 mm 22,2 mm 752811

Disco diamantado geral obra 125 mm 1 mm 22,2 mm 752812

Disco diamantado materiais duros 115 mm 1 mm 22,2 mm 752851

Disco diamantado materiais duros 125 mm 1 mm 22,2 mm 752852

Disco diamantado materiais abrasivos 115 mm 1 mm 22,2 mm 752861

Disco diamantado materiais abrasivos 125 mm 1 mm 22,2 mm 752862

Coroas de diamante radial

Coroa de diamante radial 6 mm 30 mm M14 4100522

Coroa de diamante radial 8 mm 30 mm M14 4100524

Coroa de diamante radial 10 mm 30 mm M14 4100525

Coroa de diamante radial 12 mm 30 mm M14 4100526

Coroa de diamante radial 35 mm 30 mm M14 4100533

Acessórios rebarbadoras angulares 115/125 mm
Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e/ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Mala

Extra fina, 176 mm

Ref.
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Rebarbadoras

| Motor sem escovas. | Freio a disco. | Função AUTO. | Sistema anti-
retorno. | Soft starter. | Reinicie a proteção. | Cabo anti-vibração. | Ajuste 
da proteção do disco sem ferramentas. | Compatível com o adaptador 
AC / DC ET36AW0Z.
Fornecido sem bateria, nem carregador. Com mala.

Rebarbadora a bateria G3623DAW4Z
36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

Bateria recomendada BSL36B18

Mala
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Rebarbadora G23BYEWKZ
2.200 W - 230 mm - Peso: 4,2 Kg
| Motor sem escovas. | Freio a disco elétrico. | Filtro lateral destacável. | 
Cabo anti-vibração. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Função 
de proteção de retrocesso. | Controle eletrônico avançado. | Ajuste da 
proteção do disco sem ferramentas.

Rebarbadoras 

| A melhor durabilidade da classe. | O motor é protegido contra poeira e 
detritos por uma construção em labirinto. | Pega antiderrapante com alto 
nível de aderência.

Rebarbadora G23SW2W7Z
2.200 W - 230 mm - Peso 5,1 Kg

Disco diamantado Disco diamantado

| Melhor eficiência de refrigeração e durabilidade do motor. | Melhor 
proteção contra pó e detritos.

Rebarbadora G23STWEZ
2.000 W - 230 mm

| Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção 
contra pó renovado. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco 
sem ferramentas.

Rebarbadora G23SCY2UVZ
2.400 W - 230 mm - Peso: 6,3 Kg

Mala

| Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção 
contra pó renovado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.

Rebarbadora G23SC4UDZ
2.400 W - 230 mm - Peso: 6,1 Kg
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| 2.200 W | Diâmetro disco: 230 mm

| 730 W | Diâmetro disco: 115 mmm

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Rebarbadora G23SW2W7Z

Mini-rebarbadora G12SR4YGZ

Inclui disco de diamante de 230 mm

Inclui disco de diamante de 230 mm

Rebarbadoras - Lotes e acessorios

| 2.000 W | Diâmetro disco: 230 mm

| 600 W | DIâmetro disco: 115 mmm

G23STWEZ+G12STAYGZ
Rebarbadora G23STWEZ

Mini-rebarbadora G12STAYGZ

Acessórios rebarbadoras angulares 230 mm
Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Descrição Diâmetro Espessura Eixo Referencia

Disco de diamante geral obra 
230 x 22,22 x LASER 230 mm 7 mm 22,2 mm 752815

Disco de diamante materiais duros  
230 x 22,22 x LASER 230 mm 1.9 mm 22,2 mm 752855

Disco de diamante materiais abrasivos  
230 x 22,2 x LASER 230 mm 6 mm 22,2 mm 752865

Disco corte abrasivo  
230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox 230 mm 1.9 mm 22,2 mm 782319
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| Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem 
predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

| Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem 
predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

Retificadora recta GP5VWAZ
760 W - Diámetro da mó: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Retificadora recta GP3VWAZ
760 W - Diámetro da mó: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Rotações: 7000-29.000 rpmRotações: 2000-8.300 rpm

Retificadoras rectas

Retificadora recta a bateria GP18DAW5Z

| Motor sem escovas. | Maior desempenho do que retificadora retas de 230 V da sua 
classe. | Interruptor deslizante. | Dial de velocidade rápida ajustável de 5 posições. | 
Função automática, que ajusta a velocidade, entre máxima e média, dependendo se 
está a trabalhar ou não. | Travão do eixo. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. 
| Proteção contra retrocesso. | Proteção de rearranque contra cortes de corrente. | 
Fornecido sem bateria ou carregador. Com mala.

18V -Diámetro do mó: 50mm - Peso: 2,3Kg

Motor Brushless

Rotações: 7.000 -29.000 rpm

Capacidade da pinça: 6 mm

DISPONÍVEL EM OUTUBRO 
GP18DAWGZ
Com 2 baterias (5,0 Ah), 
carregador e mala
.- 

DISPONÍVEL EM OUTUBRO 
GP18DBW5Z

Interruptor de pá (Sistema homem 
morto). Sem baterias nem 

carregador. .- 
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Madeira - Fresadoras
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Madeira - Fresadoras

DISPONÍVEL
EM OUTUBRO

DISPONÍVEL
EM OUTUBRO

Fresadora a bateria M3612DAW2Z

| Motor sem escovas. | A melhor velocidade de corte da categoria. | Compacto e leve. 
| Capacidade da pinça de 6,8 e 12 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Travão do 
eixo para maior segurança. | Compatível com sistemas de aspiração (requer acessório). 
| Iluminação LED. | Compatível com adaptador AC ET36AW0Z e baterias MULTI VOLT. | 
Fornecido sem bateria nem carregador.

36V – Capacidade da pinça: 6-12 mm

Motor Brushless

Design robusto e leve

Rotações: 
11.000 - 25.000 rpm

Fresadora de borda a bateria 
M1808DAW2Z
18V - Capacidade da pinça: 6-8 mm
| Motor sem escovas. | Melhor velocidade da classe. | 
Compacto e leve. | Posição do interruptor otimizada para 
operação com uma mão. | Capacidade da pinça de 6 
a 8 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Funções de 
segurança de condução para máxima proteção do usuário. 
| Luz LED. | Compatível com sistemas de extração de pó 
(requer acessório). | Compatível com baterias MULTI VOLT. | 
Fornecido sem baterias nem carregador.

Motor Brushless

Ergonomia perfeita

Rotações: 
10.000 – 30.000 rpm

Bloqueio de veio para facilitar a 
troca de fresa.

Novo desenho dd interruptor 
de bloqueio para ajuste de 
profundidade fácil e preciso.

Coletor de extração de 
poeira embutido para um 
funcionamento mais limpo. 
(Acc. Não incluído)



54 HiKOKI Magazine | Edição 3 - 2021

| Corte a 90º: 89x292 mm. | Até 370 cortes por carga. | Trabalha 
em pequenos espaços. | Compatível com o adaptador AC / DC 
ET36AW0Z. | Recomendado con bateria BSL36B18.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Serra de esquadria telescópica  
a bateria C3610DRAW4Z

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Com laser

Alta velocidade de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

| Capacidade de corte de 880 mm. 
| Mesa de corte de até 254 mm de 
trabalho. | Proteção contra sobrecarga. 
| Uso a bateria (BSL36B18) ou mediante 
corrente alterna (usando o ET36AW0Z. 
Não incluido).
Fornecido sem bateria, nem 
carregador.

Serra de mesa  
a bateria C3610DRJW4Z

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Madeira - Serra de mesa - Serra de esquadria

Capacidade de corte muito alta

Travão eletrico

Banco não incluído

Flexibilidade ilimitada

 376510 Mesa de corte.
No incluida com a ferramenta. 
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Madeira - Serras de sabre

| Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Cortando 300 
milímetros. | Sistema de baixa vibração UVP. | Troca da lâmina sem 
ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com o adaptador AC / DC 
ET36AW0Z.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Serra de sabre a bateria CR36DAW4Z
36 V - Peso: 4,1 Kg

Compacto, leve, bom equilíbrio. | Possibilidade de uso com 1 mão. | Alta 
velocidade de corte. | Lâmina de serra intercambiável sem ferramentas. | 
Iluminação LED. | Tambem pode ser usado com lâminas de serra vertical. 
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Serra sabre a bateria CR18DAW2Z
18V - 50 mm

Stackable

| Punho antideslizante. | Velocidade variável. | Troca de lâmina sem 
ferramentas. | Luz indicadora de status da bateria. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Serra sabre a bateria CR18DSLW4Z
18 V - Peso: 3 Kg

Corte 90 mm

| Motor sem escovas. | Cabo anti-vibração. | 3 modos de velocidade. | 
Modo automático. | Troca de lâmina sem ferramentas. | Luz indicadora de 
status da bateria.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Serra sabre a bateria CR18DBLW4Z
18 V - Peso: 2,72 Kg

Corte 130 mm

Tambem disponível CR18DBLWJZ 
Com duas baterias (5.0 Ah)

e carregador. .-

| Profundidade máxima cortando 300 milímetros. Troca da lâmina sem 
ferramentas. | Conjunto de lâminas reversíveis. | Interruptor eletrônico para 
velocidade variável. | Triplo selado para melhor proteção contra pó e água.

Serra de sabre CR13V2WSZ
1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Corte 300 mm

| Motor sem escovas. | Baixo nível de vibração e alta velocidade de corte. 
| Velocidade variável, com 5 posições de seleção. | Profundidade máxima 
cortando 300 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas.

Serra de sabre CR13VEYWSZ
1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Lâmina de serra ajustável de 2 vias

Corte 300 mm

Corte 300 mm
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Serra tico-tico a bateria 
CJ18DAW2Z

Compacto e leve. | Alta 
velocidade de corte. | Corte 
muito estável nas curvas. | Vida 
longa. | "Power Lock System": 
a lâmina de serra é trocada 
rapidamente sem ferramentas. 
| Velocidade variável. | Curso 
pendular ajustável em 3 posições. 
| Alumínio forte e base de aço. 
Fornecido sem bateria, nem 
carregador.

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Corte estável

Velocidade variável

Movimento folha 
pendular 3 posições

Madeira - Serras tico-tico
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Madeira - Serras tico-tico

| Velocidade de corte variável, ajustável em 5 posições. | Cortando 
160 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | 
Compatível com sistemas de extração de poeira. | Compatível com o 
adaptador AC / DC ET36AW0Z.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Serra tico-tico a bateria CJ36DAW2Z
36 V - Peso: 2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 160 mm. | Velocidade variável com discagem 
predefinida. | Modo AUTO. | LED para área de corte. | Troca da lâmina sem 
ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Serra tico-tico CJ160VW1Z
800 W - Peso: 2,5 Kg

Corte 160 mm

Corte 110 mm

| Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem 
predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem 
ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

| Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem 
predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem 
ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Serra tico-tico CJ110MVAWSZ
720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 65 mm. | Velocidade variável com 
discagem predefinida. | Alça confortável para trabalho contínuo.

Sierra tico-tico FCJ65V3LAZ
400 W - Peso: 1,5 Kg

Corte 90 mm

| Profundidade máxima de corte: 90 mm. | Velocidade variável com 
discagem predefinida. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Função de 
sopro na área de corte. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Serra tico-tico CJ90VST2WAZ
705 W - Peso: 2,2 Kg

Stackable
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Sierra circular a bateria CD3605DAW2Z
36 V - Peso: 2,2 Kg

Para metal

| Diâmetro do disco: 165mm. | Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 
66 mm. | Ponto de luz para guia de corte. | Modo silencioso para trabalhar em 
ambientes fechados. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Serra circular a bateria C3606DAW2Z
36 V - Peso: 2,7 Kg

Madeira - Serras circulares

| Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de corte: 86 
mm. | Cabo de 4m.

Serra circular C9U3WAZ
2.000 W - Diâmetro disco:  
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Corte 86 mm

| Muito leve. | Profundidade máxima de corte: 62 mm. | Função de sopro 
na área de corte.

Serra circular C7STWAZ
1.710 W - Diâmetro disco:  
185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Corte 62 mm

| Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Freio a disco elétrico. | 
Compatível com trilhos de guia padrão. 

Serra circular C7BUMW1Z
1.300 W - Diâmetro disco: 190x30 mm 
(interior) - Peso: 5,2 Kg

Corte 66 mm

| Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 68 mm. | Base de 
alumínio. | Função de sopro de pó na área de corte.

Serra circular C7SSUTZ
1.050 W - Diâmetro disco:190x30 mm 
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Corte 68 mm

Corte 66 mm

Com travão motor

| Diâmetro do disco: 125mm. | Proteção contra sobrecarga e alta temperatura. | Soft 
starter. | Função “silenciosa”. | Base de aço inoxidável. | Iluminação LED. | Depósito 
de chip. | Bocal para conectar aspirador. | Função de sopro de pó na área de corte. | 
Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.
Fornecido sem bateria, nem carregador.
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| Dois modos de ajuste do movimento orbital. | 6 velocidades de rotação 
selecionáveis. | Interruptor turbo. | Dois modos de ajuste de movimento 
orbital de 2,8 mm e 6,2 mm.

Lixadora roto-orbital SV15YCWBZ
350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

| Pega ergonômica antiderrapante. | Velocidade ajustável. | Inclui recipiente 
para pó.

Lixadora roto-orbital SV13YAWBZ
230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Velocidade variável

Madeira - Lixadoras

Tambem disponível 
 SV12SHWBZ

Base triangular. .-

| Forma ergonômica. | Ótima qualidade de lixamento. | Alta capacidade de 
coleta de poeira.

Lixadora orbital SV12SGWAZ
200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Tamben disponível SV13YBWBZ
Sem velocidade variable. Peso 1,35 

Kg. .-
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| Motor sem escovas. | Velocidade variável. | Função auto. | Compatível 
com baterias BSL18xx e baterias Multivolt.
É fornecido sem bateria nem carregador.

Multiferramenta a bateria CV18DBLW4Z
18 V - Peso: 2 Kg

Sistema Starlock

Madeira

| Punho confortável e antideslizante. | Profundidade de corte 
ajustável até 2 mm. | Compatível com baterias BSL18xx e baterias 
Multivolt.
É fornecido sem bateria nem carregador.

Plaina de bateria P18DSLW2Z
18 V - Profundidade máx. corte: 2mm - 
Peso: 2,8 Kg | Ajustando a profundidade do corte. | Alta velocidade 

de corte. | Base de alumínio. | Protetor de lâmina.

Plaina P20SFWAZ
620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Compacto e leve. | Função AUTO. | Partida suave. | Velocidade variável com 
seletor.

Multiferramenta CV350VW1Z
350W - Peso: 1,5Kg

| 2 níveis de calor. | Tela LCD para controle de temperatura e fluxo de ar. | 
Ajuste de temperatura em passos de dez graus e cinco modos de fluxo de 
ar. | Proteção contra super aquecimento.

Decapadora RH650VLAZ
2.000 W - Temperatura: 50-650º - Peso: 0,79 Kg

| 2 níveis de calor. | Fluxo de ar frio para resfriamento rápido. | Proteção 
contra super aquecimento.

Decapadora RH600TLAZ
2.000 W - Temperatura: 600º - Peso: 0,57 Kg

Stackable

Stackable
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Acessórios madeira

Descrição Ref.

Sierras tico-tico

Lâminas de serra 
tico-tico  
5 uds adequadas 
madeira  
100,4x75x7,2x1,25 mm

750043

Lâminas de serra 
tico-tico  
5 uds adequadas metal  
91,5x65x7,5x1 mm

750038

Lâminas de serra 
tico-tico  
5 uds adequadas 
madeira  
com pregos 
132x105x10x1,25 mm

750031

Surtido 10 hojas de 
sierra de calar

750049

Descrição Ref.

Accesorios multiferramenta

Acessórios 
multiferramenta 
adequada madeira 
32x50x0,6 mm

782733

Acessórios 
multiferramenta 
adequada metal 
32x50x0,7 mm

782714

Acessórios 
multiferramenta  
adequada madeira 
com pregos 
32x50x0,6 mm

782721

Acessórios 
multiferramenta 
especial silicones 
28x50x1 mm

782783

Descrição Ref.

Serras de sabre

Sortido 12 lâminas 
de serra de sabre

752049

Acessórios para  
fixação e berbequim
Encontre mais informações em nosso 
catálogo de acessórios e / ou consulte o 
seu revendedor HiKOKI.
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| Motor sem escovas. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de 
filtros. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para 
aspiração de resíduos líquidos e solidos.  
Fornecido sem bateria, nem carregador

Líquido e solido

8 L

Aspirador a bateria RP3608DAW4Z
36 V - Peso: 10,4 Kg

| Motor sem escovas. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de 
filtros. | Conexão Bluetooth. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | 
Adequado para aspiração de resíduos solidos. 
Fornecido sem bateria nem carregador.

Aspirador a bateria RP3608DBW4Z
36 V - Peso: 10,5 Kg

Seco

8 L

Potente motor de sucção 
autocopiativo. | Baixo nível de ruído. 
| Filtro de material particulado 
aprimorado. | Led indicador para 
limpeza do filtro. | Fornecido sem 
bateria, nem carregador.

Aspirador a bateria  
R36DAW4Z
36V - 1,9 kg

O aspirador 
de 36V mais 
poderoso!

Depósito 560 ml

Nivel máx. sucção: 
22 KPa

Baixo nível de ruído

Aspiradores

Tambem disponível
R18DBW4Z

Versão en 18V. Nível máx. 
sucção: 4,5 KPa. 1,3 Kg. 

Fornecido sem bateria, nem 
carregador. .-
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Aprobado por:Aprobado por:
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| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica 
para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. 
| Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos 
líquidos e solidos.

Aspirador RP250YDLWAZ
1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

Líquido e solidoLíquido e solido

25 L30 L

Aspirador RP300YDLWAZ
1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg
| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica 
para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. 
| Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos 
líquidos e solidos.

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para 
conectar uma ferramenta. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos 
e solidos.

Aspirador RP150YBWAZ
1.140 W - Vol. depósito 15L - Peso: 7,8 Kg

Líquido e solidoLíquido e solido

15 L35 L

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para 
conectar uma ferramenta. | Filtro clase L. | Función de ventilación de escape. | 
| Adequado para aspiração de resíduos líquidos e solidos.

Aspirador RP350YEWAZ
1.140 W - Vol. depósito 35L - Peso: 9,7 Kg

Aspiradores

Descrição REF.

Adequado para aspirador de pó RP250/300YDL

Saco de papel / sintético (4 u.) 4100602

Saco de plástico (4u.) 4100603

Adequado para aspirador de pó RP250/350YE

Saco de papel / sintético (5u.) 329638

Saco de plástico (1u) 320982

Descrição REF.

Adequado para aspirador de pó RP3608DA/DB

Saco de papel / sintético (4 u.) 4100602

Saco de plástico (4u.) 4100603

Acessórios para aspiradores de pó
Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.
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Ferramentas jardinagem

Ferramentas 
jardinagem. 
Grande poder. 
Leveza e desenho
.

Motoserra a bateria CS3635DBW4Z

| Motor Brushless. | Leve e compacto. | Ajuste e troca de corrente sem
ferramentas. | Uso eficiente mesmo com alta carga de corte graças ao 
seu torque. | Compatível com baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V - Peso: 4,5 Kg - Comprimento de lâmina: 35 cm 36V de potencia para un trabajo 
 sin emisiones ni ruido

Diseño ligero para mayor comodidad

Recomendable batería MV BSL36B18

Tambem disponível
CS3630DBW4Z

Lâmina de 30cm de comprimento. 
Fornecido sem bateria, nem carregador. 
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B2BOOSTER PACK

UC18YSL3WFZ

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

Ferramentas jardinagem

2x baterias MULTI VOLT BSL36B18  
1x carregador UC18YSL3W0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

Energia 1.440 W

| Proteção contra recuo. | Luz indicadora do nível de óleo.  
| Compatível com baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria nem carregador.

Motoserra a bateria CS3630DAW4
36V - Peso: 3,5 Kg - Comprimento de lâmina: 30 cm

Recomendável bateria 
MV BSL36B18

Adaptador para AC  
ET36AW0Z
36V

Motoserra (com cabo) CS35YWAZ
2.000W - Peso: 5,4 Kg - Comprimento de lâmina: 35 cm
| Potente motor de 2.000 W. 
| Ajuste da bomba de óleo. 
| Pinhão metálico. | Sistema 
de tensionamento rápido da 
corrente.

Complete sua ferramenta de bateria
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Recomendável bateria 
MV BSL36B18

| Leve e prático. | Motor localizado na parte superior. 
| Desempenho equivalente à versão com gasolina. | 3 
velocidades de trabalho selecionáveis. | Compatível com 
baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria, nem carregador

Roçadora a bateria 
CG36DBW4Z
36V - Peso: 3,9 Kg

Recomendável bateria 
MV BSL36B18

Recomendável bateria 
MV BSL36B18

Soprador a bateria RB36DAW4Z
36V - Peso: 2,7 Kg – Fluxo: 680L/min
| Motor sem escovas de alta eficiência e potência de sopro. | 4 
velocidades e turbo. | Compatível com baterias MULTI VOLT. 
Fornecido sem bateria, nem carregador

| Lâmina de gume triplo para um corte fino. | Botão seletor 
com 4 velocidades. | Compatível com bateria MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

Cortasebes a bateria 
CH3656DAW4Z
36V – Peso: 3,3 Kg – 
Comprimento de corte: 56 cm

Ferramentas jardinagem
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Ferramentas jardinagemFerramentas jardinagem

Hidrolavadora a bateria 
AW18DBLW4Z
18V - 0,5-20 bar -  
0,5-1,2 L caudal /min - 8 L
| Motor sem escovas. | Potente bomba. 
Mangueira de 3 m. | Temperatura da água 40º 
C. | Compartimento de armazenamento para
mangueira e pistola de pulverização. | Controle
de pressão variável. | Tanque removível, fácil
de encher. | Conexão direta com a torneira de
água. | Compatível com baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem baterias,
nem carregador.

Hidrolavadora  
AW130LAZ
1.600W – 130 bar –  
6 L caudal/min – 8 Kg
| Leve e manejável. | Protecção de 
subeaquecimento. | Mangueira de 10m. | 
Função sifão. | Ponteira para detergente. | 
Rodas de alta resistencia e alta resistencia e 
manobrabilidade.

Hidrolavadora  
AW150LAZ

Hidrolavadora 
AW100LAZ

2.000W – 150 bar –  
6,67 L caudal/min – 12 Kg

1.400W – 100 bar –  
5,5 L caudal/min – 6 Kg

| Leve e manejável. | Protecção de 
subeaquecimento. | Mangueira de 10m. | 
Função sifão. | Ponteira direcional e regulação 
da pressão. | Depósito para detergente. | 
Rodas de alta resistencia e alta resistencia e 
manobrabilidade.

| Leve e manejável. | Protecção de 
subeaquecimento. | Mangueira de 5m. | 
Pistola. | Boquilha variável.

DISPONÍVEL
EM OUTUBRO
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Ferramentas 12V

| Mandril automático de 10 mm. | Ajuste do torque de aperto (20 posições 
+ posição de furação). | Duas faixas de velocidade ajustáveis e reversíveis.
| Luz LED.
É fornecido com duas baterias (4.0Ah) e carregador.

Berbequim aparafusadora a bateria DS12DDWHZ
12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,1 Kg

Stackable

Stackable

38 Nm

38 Nm

4 Ah

4 Ah

Tambem disponível DS12DDW4Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. .-

38 Nm

2,5 Ah

Tambem disponível DV12DDW4Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. .-

| Mandril automático de 10 mm. | Ajuste do torque de aperto (20 posições) e ajuste 
do modo de trabalho: rosqueamento, perfuração ou perfuração com percussão. | 
Duas faixas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Luz LED.
É fornecido com duas baterias (4.0Ah) e carregador.

Berbequim combinado a bateria DV12DDWHZ
12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

Tambem disponível DV12DAW4Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. .-

| Mandril automático de 10 mm. | Ajuste do torque de aperto (20 posições) e 
ajuste do modo de trabalho: rosqueamento, perfuração ou perfuração com 
percussão. | Duas faixas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Luz LED.
É fornecido com duas baterias (2.5Ah) e carregador.

Berbequim combinado a bateria DV12DAWFZ
12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

38 Nm

2,5 Ah

| Inserção de 1/4”. | Velocidade ajustável e reversível. | Torque de aperto 
ajustável: BAIXO, ALTO e autorrosqueante. | Tamanho muito compacto e 
aderência otimizada para melhor conforto da aderência. | Luz LED.
É fornecido com duas baterias (4.0Ah) e carregador.

Aparafusadora de impacto a bateria WH12DDWHZ
12V Peak (10,8V)-135 Nm-Peso:1,1 Kg

Tambem disponível WH12DDW4Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. .-

Stackable

135 Nm

4 Ah

Mala
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Ferramentas 12V

| Uma ferramenta para vários trabalhos. | Muito compacto e leve, ideal 
para trabalhar em espaços confinados. | Discagem rápida variável (6 
velocidades). | Reinicie a proteção. | Luz led para áreas mal iluminadas. | 
Compatibilidade com acessórios OIS e STARLOCK.
É fornecido com duas baterias (2.5 Ah) e carregador.

Multiferramenta a bateria CV12DAWEZ
12V Peak - Largura: 247mm - Peso: 0,9 Kg

Tambem disponível CV12DAW4Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. .-

| Tamanho compacto e punho otimizada para maior conforto de aderência. | 
Troca rápida da lâmina sem ferramentas. | Compatível com lâminas de serra 
sabre e lâminas de serra vertical. | Montagem da lâmina para corte inferior ou 
superior. | Velocidade variável via interruptor de gatilho.
É fornecido com duas baterias (2.5 Ah) e carregador.

Serra sabre a bateria CR12DAWEZ
12V Peak - Largura: 335mm - Peso: 1.4kg

2,5 Ah2,5 Ah

Stackable

Tambem disponível CR12DAW4Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. .-

Tambem disponível DH12DDW2Z 
Fornecido sem bateria, nem 

carregador. Com Stackable..-

| Motor sem escovas. | Mais compacto, mais leve e silencioso. | Arranque suave. | Dois modos 
de velocidade selecionáveis. | 2 modos de uso: perfuração e perfuração com martelo.
É fornecido com duas baterias (4.0 Ah) e carregador.

Martelo perfurador a bateria DH12DDWHZ
12V Peak (10,8 V) - 1,3 J *- Peso: 1,9Kg

Função Auto stop

4.0 Ah

Stackable

Baterias e carregadores 12 V

Descrição Ref.

1 Bateria 12 V PEAK (2.5 Ah) BSL1225M

1 Bateria 12 V PEAK (4.0 Ah) BSL1240M

1 carregador bateria 12 V PEAK UC12SLW0Z
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Ferramentas CARAT

Completo Tipo AS-3310 AMB3310000 + 
Soporte de perfuração ASB300000
• Potência: 3300W
• Voltagem: 230V
• 3 engrenagens
• Rotaçao sob carga:
1 velocidade: 230 rpm - 2 velocidade: 510 rpm - 3 velocidade: 730 rpm
•  Máx. capacidade de perforuração com suporte en concreto: ø350mm
• Conexão da máquina: 5/4” UNC
• Peso: 32 Kg

Tipo AS completo - 2512 ASB2512L00 +
Suporte de perforação ASB2300000
• Potência: 2.500W
• Tensão: 230V
• 3 engrenagens
•  Revoluções sob carga:

1ª velocidade: 200 rpm - 2ª velocidade: 400 rpm - 3ª velocidade: 590 rpm
• Máx. capacidade de perfuração com suporte de concreto: Ø250 mm
• Conexão com a máquina: 5/4 "UNC
• Peso: 21,5 Kg

Manual Motor Tipo A-2011 AMB2011000 + Soporte Tipo S-1801 ASB1801000
• Potência: 2000W
• Voltagem: 230V
• 3 Marchas
•  Ø máx. de perfuração: 140mm
•  Comprimento máx. de perfuração: 450mm
• Ø pescoço dianteiro: 60mm
• Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Conjunto de perfuração AMB3310000+ASB300000

Conjunto de perforação ASB2512L00

Sistema de perfuração AMB201100 + ASB1801000

Adequado para perfuração com água em betão armado

Motor com proteção 3 vias contra sobrecarga

Para uso com refrigeração a
água ou extração de pó

Não inclui coroa
de diamantes

Não inclui coroa
de diamantes

Não inclui coroa
de diamantes
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Ferramentas CARAT

Dustcatch (180 - 230 mm). Para corte.

125 mm

Transparente (180 mm). 
Para desbaste

Transparente (125 mm). Para desbaste

Cortadora de betão
MZDS350000

Caixa de sucção de poeira
DPZ230NK00

Caixa de sucção de poeira
DPZ0100000

Caixa de sucção de poeira
DPSK180000

Caixa de sucção de poeira
DPSK010000

Não inclui 
disco

Não inclui 
disco

Não inclui 
disco

Não inclui 
disco

DS-3500 (2.800W). Capa de magnésio leve e 
resistente. Abastecimento de água integrado. 
Chave de proteção PRCD.

Ø disco : 350x25.40 mm

Prof. max. corte : 12,5 cm
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Acessórios CARAT

 Descripção Ref.

Disco diamantado 
RACER.  
115x22,2x7mm
Especial porcelânico.

CDB1153000

Disco diamantado 
RACER.  
125x22,2x7mm 
Especial porcelânico.

CDB1253000

Disco diamantado 
RACER. 
230x22,2x7mm 
Especial porcelânico.

CDB2303000

Renovator universal 
125x22,23mm
Com segmentos 
TCT (carboneto de 
tungstênio)
Para todos os tipos 
de materiais, como 
telhados (epdm), 
materiais sintéticos e 
madeira com pregos 
e parafusos.

CREN125300

Renovator universal 
230x22,23mm
Com segmentos 
TCT (carboneto de 
tungstênio)
Para todos os tipos 
de materiais, como 
telhados (epdm), 
materiais sintéticos e 
madeira com pregos e 
parafusos.

CREN230300 

Disco diamantado  
ALL-ROUNDER  
230x22,22x15mm 
LASER. 

CEB2303015 

HiKOKI Magazine | Edição 3 - 2021
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 Descripção Ref.

Caixa empilhável 
com separadores 
interiores removíveis. 
295x395x101mm

402538

Caixa empilhável 
295x395x158 mm

402539

Caixa empilhável 
295x395x210 mm

402540

Caixa empilhável 
295x395x315 mm

402541

Transporte 
Carga máxima  
suportada 100 kg.

402543

Armacenamento
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Motor sem escovas. Maior durabilidade do 
motor e interruptor. 
Maior capacidade por carga. Sem manu-
tenção, não necessita de escovas

Sistema de proteção da vibração. 
Reduz a fadiga do utilizador, du-
rante grandes periodos de trabalho

Construção interior de duplo isolamento 
com um corpo muito robusto de fundição em 
aluminio e um suporte interior do estator de 
plastico

Punho de absorção da vibração

IP56. Resistente ao pó e a aguaControle de força reativa

Sistema de controle ativo

Nova geração de baterias e ferramentas MUL-
TI VOLT, permite fornecer uma tensão dupla 
de 36V (2.5Ah) ou 18V (5.0Ah). A tensão da 
bateria é determinada pela ferramenta que 
está conectada.

Simbologia

Garantia de 3 anos.
HiKOKI oferece a possibilidade de estender a garantia de sua ferramenta. Acesse 
nosso site e cadastre sua ferramenta em até 15 dias após a compra. Sua garantia será 
automaticamente estendida para 3 anos.

Na HiKOKI, temos orgulho de ter excedido os padrões profissionais por mais de 70 
anos. Fornecemos mais do que apenas as máquinas mais potentes e confiáveis, Tambem 
representamos o melhor serviço para nossos usuários.

Garantia 
até 3 
anos!



NEW
B AT E R I A S

HiKOKI oferece-lhe a possibilidade de 
estender a garantia da sua ferramenta. 

Aceda ao nosso site e registe a sua 
ferramenta dentro de 15 dias após a  

aquisição.

A sua garantia será estendida 
automaticamente para 3 anos.

A partir de 1 de Janeiro de 
2021, as baterias HiKOKI passam 

a ter 3 anos de garantia por 
defeito de fabrico.

Consulte as condições de garantia 
na nossa pagina WEB e aceda me-

diante o código QR.

E agora Tambem  
3 anos de garantia 

para baterias HiKOKI



hikoki-powertools.es

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

HiKOKI Power Tools  
Ibérica, S.A.

Não perca 
nada de
HiKOKI.
Siga-nos nas redes sociais.

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.

c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. Atendimento ao cliente: +34 93 735 67 22 
ventas@hikoki-powertools.es

Oferta válida para a Península, Baleares e Canárias de 1 de setembro em 31 de dezembro de 2021 ou fim de 
stock. Textos e preços válidos, exceto erros tipográficos / de impressão. Preço recomendado do fabricante.  
IVA NÃO INCLUÍDO.




