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9. března 2018 

Koki Holdings Europe GmbH. 

Celkem 11 ocenění 6 let v řadě 

 Cena iF Design Award 2018 
 

 

Společnost Hitachi Koki Co., Ltd. (president: Osami Maehara) získala cenu iF design award 2018, což 

je cena nejvyšší světové třídy za design. Tentokrát se jedná o 11. cenu šestý rok v řadě, přičemž design, 

funkčnost a uživatelská přívětivost našich oceněných výrobků jsou ve světě vysoce hodnoceny. 

Oceňovanými výrobky jsou hřebíkovačky na akumulátory Li-Ion, u kterých uživatelé nepotřebují 

vzduchovou hadici, napájecí kabel ani plynový zásobník.  

Společnost Hitachi Koki Co., Ltd se ujme proaktivní iniciativy, aby apelovala na schopnosti oceněných 

výrobků. 

 

 

    

Řady akumulátorových hřebíkovaček 

Řada dokončovacích hřebíkovaček NT1850/1865 

Řada rámovacích hřebíkovaček NR1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Oceněné výrobky 

Řada rámovacích hřebíkovaček 
Řada dokončovacích hřebíkovaček 
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2. Vlastnosti akumulátorových hřebíkovaček 

 Hřebíkovačka na lithiový akumulátor bez vzduchové hadice, napájecí šňůry nebo plynového 

zásobníku.  

 Konstrukce s minimální vzdáleností mezi rukojetí a těžištěm. Díky vysoké funkceschopnosti nástroj 

snižuje námahu uživatele. 

 Na rozdíl od nástrojů poháněných plynem, který vytváří trhavý zvuk a zápach paliva, tento nabízí 

stabilní hřebíkování bez přerušování, k němuž dochází vadným spalováním.  

 Tento nástroj eliminuje provozní náklady na plynové zásobníky a na údržbu spalovací komory. 

 Nástroj používá narážecí metodu, při níž se využívá vzduch stlačovaný vysoce účinným 

bezkartáčovým motorem. Vlastnosti nabízejí vysoký výkon pneumatických hřebíkovaček. 

 Nástroj umožňuje zarážet postupně 1,5 – 2 hřebíky za sekundu a nabízí komfortní pocit jako u 

pneumatického nástroje. 
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Získejte větší výkon a více svobody 

- Zarážecí systém se vzduchovou pružinou 

Zarážecí systém se vzduchovou pružinou, který používá k zarážení hřebíků stlačený vzduch, 

má rychlou odezvu zarážení hřebíků, vyšší rychlost zarážení, zpětný ráz jako u pneumatické 

hřebíkovačky a kratší čas odezvy mezi zaráženími. 

- Nižší provozní náklady 

Žádné náklady na plynový zásobník znamená, že čím se nástroj více používá, tím bude nákladově 

efektivnější. 

Celkové náklady 

Provozní náklady na výměnu plynového zásobníku 

Konkurenční plynová rámovací hřebíkovačka 

Provozní náklady na nabíjení akumulátoru 

Nižší provozní náklady 

Konkurenční hřebíkovačka na drátěné hřebíky 

Až 10 300 hřebíků Počet zaražených hřebíků 

Až 4 900 hřebíků Počet zaražených hřebíků 

PLYN   VZDUCH 

Svoboda 

ekologický 
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■ O ceně iF Design Award 

Cena iF Design vznikla v roce 1953 v Německu, které je rodištěm moderního designu, a patří mezi 

nejprestižnější mezinárodní ceny. 

Při posuzování je komplexně hodnocena nejen jedinečnost a krása designu, ale také hodnota 

výrobků, jako je funkčnost, funkceschopnost, kvalita, cena a přívětivost k životnímu prostředí. 

 

 

■ O společnosti Hitachi KoKi Co., Ltd. 

Společnost Hitachi Koki, jejíž název se 1. června 2018 změní na „Koki Holdings Co., Ltd.“, je předním 

výrobcem elektrických nástrojů a zařízení pro životní vědy. Naše produktové portfolio elektrických 

nástrojů zahrnuje 1 300 modelů elektrických nástrojů, jako například zarážeče a vrtačky, elektrická 

zařízení jako vyžínače trávy a křovinořezy a domácí spotřebiče jako čističe a vysokotlaké myčky. 

Hlavním výrobkem zařízení pro životní vědy je rychloběžná odstředivka. 

Vlastníme vysoce spolehlivou a přední průmyslovou technologii podloženou sedmdesátiletou historií. 

Máme rovněž mezinárodní provozy s prodejními jednotkami ve 47 prefekturách Japonska a prodejní 

základny v 95 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Oceánie, Středního východu a Afriky.  

Na základě změny názvu naší firmy se naše aktuální značka elektrických nástrojů, spojená s názvem 

„HITACHI“, stane s účinností od října 2018 novou značkou s názvem „HiKOKI“. 

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce: 

http://www.hitachi-koki.com/topics/171101_brand_en/brand_en.html 

 

 

Máte-li dotazy týkající se tisku, obraťte se na tento kontakt: 

Atsuko Yoshida 

Koki Holdings Europe GmbH 

Siemensring 34  

47877 Willich 

Tel.: +49 (2154) 499330 

E-mail: atsuko-yoshida@hitachi-koki.co.jp 

 


