
CIRKELSÅG 36V (MULTI VOLT) / TOOL ONLY + HSC
C3606DA

Art.nr.: 68010918 / GTIN-nr: 4966376302314

EGENSKAPER

• Stark 36V cirkelsåg med avverkningshastighet motsvarande en nätdriven cirkelsåg
• Hög sågkapacitet (sågdjup hela 66 mm), motsvarar sågar med sågklinga 190 mm
• Välbalanserad och lätt med samma storlek och vikt som motsvarande 18V cirkelsåg
• Fler kap per laddning än motsvarande 18V cirkelsåg
• Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra ”kick-
back” (RCF – Reactive Force Controll)
• Kolborstfri motor ger ökad effekt, längre driftstid per laddning, längre livslängd och
minimalt underhåll för motorn
• Utrustad med mjukstart och motorbroms för säkrare användning
• Spindellås för enkelt klingbyte
• Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
• 2 hastigheter, power mode / silent mode
• Ergonomiskt gummibelagt grepp
• Teflonbelagt (PTFE) aluminiumbord för minimal friktion mot underlaget
• Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
• Integrerat LED ljus (”Twin LED”) lyser upp bladet från båda sidor
• Överbelastningsskydd (HPS -HiKOKI Protection System)
• Utrustad med spånblås
• Låg ljud- och vibrationsnivå
• Praktisk stapelbar förvaringsväska för flexibel förvaring och enkel transport
• Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som har ett HiKOKI batteriverktyg med
kompatibla MULTI VOLT batterier och laddare

LEVERERAS MED

Levereras utan batterier och laddare med med stapelbar förvaringsväska (HSC4)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Laddtid 32
Klingdiameter 165 mm
Håldiameter 20 mm
Kapdjup v/90° 66 mm
Kapdjup v/45° 45 mm
Max geringsvinkel -/+ 5°
Varvtal obelastad 2.000 /min, 4.300 /min
Vibrationsnivå m/s² (3D) .
Ljudtrycksnivå dB(A) .
Ljudeffekt dB(A) .
Dimension (L x H) 292 x 188 mm
Vikt u/batteri 2,7 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Kapning och sågning i olika material

TILLÄGGSINFORMATION

230V STYRKA - SLADDLÖS FRIHET!
Med MULTIVOLT batteriet får du en 36V maskin i samma kompakta storlek som en
18V, tack vare en ny och revolutionerande cellteknologi.

Det betyder att du får en mycket kraftfull maskin – men med låg vikt och som därmed
ger en bra ergonomi och smidighet.

HiKOKIS 36V system ersätter behovet av nätdrivet och du kan se fram emot en
sladdlös vardag.

Har du sedan tidigare 18V batterimaskiner (med slidefäste för batteri) passar också det
nya MULTI VOLT batteriet, då det är kompatibelt
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