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TEST

DEN HÄR GÅNGEN GÖR DMH NÅGOT UNIKT. VI GÖR ETT 
KOMPLETTERANDE TEST PÅ EN MASKIN ...

I TESTET AV slagskruvdragare från förra 

numret av DMH hade vi inte med HiKOKI, 

vilket de reagerade på efter att testet 

publicerats. Inför testet hade HiKOKI 

fått en inbjudan, plus en påminnelse, att 

delta genom att skicka in sin maskin till 

testredaktionen. Av olika anledningar 

hamnade dock inbjudan och påminnelsen 

mellan stolarna. I dessa coronatider har vi 

på DMH överseende med detta, och har 

därför valt att komplettera testet med 

HiKOKIs maskin. ✖

18V18V

DET HÄR ÄR en liten och lätt slagskruvdragare med 
riktigt bra effektivitet i skruvtjocklekar upp till 8 mm. 
Den känns genomtänkt och alla knappar och inställ-
ningar sitter bra till och är lättmanövrerade. Maskinen 
är IP56-klassad och försedd med bälteskrok och hand-
ledsrem redan vid leverans. ✖

HIKOKI 
WH 18DBDL2

”LITEN OCH EFFEKTIV”

POÄNG 

8,0

Test_Slagskruvdragare DMH10-20.indd   26Test_Slagskruvdragare DMH10-20.indd   26 2020-12-01   12:572020-12-01   12:57



TEST SLAGSKRUVDRAGARE HIKOKI

2727

Inställningarna för 
hastighet och slagtal 

sitter på sidan av ma-
skinen. Lite udda, men en 

mycket bra lösning.

Batteriindikatorn och 
på/av-knappen för 
ledljuset sitter på 
maskinens fot. 

 ERGONOMI 

Som vanligt har HiKOKI tagit fram en maskin som ligger helt 

perfekt i handen. Gummeringen sitter på exakt rätt ställe och 

handtaget känns som formgjutet, vare sig du har små eller 

stora händer. Maskinen är en av de minsta och lättaste i klas-

sen. Poäng: 10

 KRAFT/EFFEKTIVITET 

I skruvtjocklekar upp till 8 mm är HiKOKI en av testets snab-

baste och mest effektiva maskiner. Vid 10 mm tjocklek age-

rade dock maskinen väldigt olika. När den får gå tungt och 

motståndet ökar slår överbelastningsskyddet till och varvet 

och effektiviteten i slaget minskar markant. Problemet är 

bara att det inte sker varje gång. Vi dragit i ett 50-tal 10x180 

mm skruvar och klockat maskinen varje gång. Slutsats: Hi-

KOKI ligger i topp när det gäller skruvtjocklekar upp till 8 

mm, och i mitten av de testade maskinerna vid 10 mm skruv-

tjocklek. Poäng: 7,5

 INSTÄLLNINGAR/HASTIGHETER 

HiKOKI har 4 olika inställning för hastighet/slagstyrka som 

regleras via en tydlig och lättåtkomlig knapp på sidan av 

maskinens fot. Poäng: 9

 VIBRATIONER 

Trots att HiKOKI är så pass liten levererar den i 

detta sammanhang låga vibrationer vare sig 

man går på lätt eller tungt motstånd. HiKoki 

var den maskin i testet som efter 8 mätningar 

i olika material och skruvdimensioner hade 

minst diskrepans mellan mätningarna. Poäng: 7

 ÖVRIGT 

Ledljus:

Ledljuset har tre inställningar som styrs via en knapp på 

maskinens fot. Trekantig, lite spretig ljuskägla med gula ra-

mar där chucken som är placerad ovanför ledljuset skuggar 

en del. Poäng: 6

Batteri/batteriindikator:

HiKOKI är utrustad med en batteriindikator som är pla-

cerad på maskinens fot, men som endast indikerar i två 

steg. Det är inte tillräckligt. HiKokis 18V-batterier har ingen 

indikator på batteriet. Det har däremot har HiKokis MULTI 

VOLT-batterier som du kan köra både på 18 och 36 volt. 

Poäng: 5 (10 p om du väljer MULTI VOLT-batteriet).

FAKTA 
HiKOKI 
WH 18DBDL2

Cirkapris exkl. moms 1 990 kr 

Cirkapris 
2 batterier + laddare exkl. moms

1 400 kr 
(5,0 Ah)

Volt 18V

Ah (på testmaskinen) 5 AH

Vikt maskin gram 914

Vikt batteri gram 636

Vikt totalt gram 1 550

Kolborstfri motor Ja

Max slagtal/min 4 000

Max varvtal/min 2 900

Max vridmomoment enligt tillverkaren 207 Nm

Verktygsfäste Hex 1/4"

Hastigheter/slagtal 4

Max skruv/mutter M18

Vibrationsvärde enligt tillverkaren 16,7m/s2

Uppmätta vibrationsvärden DMH 5,25 m/s2

Ljudeefektsnivå 98 DB

Tack till ESSVE som sponsrat hela 
testet med skruvar.

VIBRATIONS-
VÄRDE 

5,3 m/s2
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