KAP-/GERSÅG 36V (MULTI VOLT)
C3610DRA
Art.nr.: 68011500 / GTIN-nr: 4966376324415

EGENSKAPER
• Flexibel maskin med stor kapacitet
• Kan tiltas 48 gr vä/hö
• Fasta gejdrar gör att sågen kan placeras nära vägg
• Lättåtkomliga reglage
• Med laser och LED-ljus

LEVERERAS MED
2 st BSL36B18 MULTI VOLT 36V/18V batterier, snabbladdare med kylfläkt, sågklinga
(24T) och nyckel

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Batterifäste
Laddtid
Klingdiameter
Håldiameter
Svängplatta
Max geringsvinkel
Varvtal obelastad
Maks kap. tverrsnitt
(HxB) 0°
Max kap. tvärsnitt v/45°
(H x B)
Max kap. gersnitt v/45°
(H x B)
Max kap. kombisnitt v/
45° V (H x B)
Max kap. kombisnitt v/
45° H (H x B)
Vikt inkl. batteri

• Rak-, ger- och vinkelkapning i olika trämaterial och aluminium etc.

Slide
52 min
255 mm
30 mm
0 - 60° (höger / 0 - 55° (vänster)
60° höger / 55° vänster
4.000 /min
89 x 292 mm / 70 x 318 mm
89 x 204 mm / 70x222 mm

TILLÄGGSINFORMATION
Vänster: 45 x 292 mm / 41 x 318 mm / Höger: 25 x 292
mm / 19 x 318 mm
Kap hö: 45 x 204 mm / 41 x 222 mm / Kap vä: 25 x
204 mm / 19 x 222 mm
25 x 204 mm
20,6 kg

www.hikoki-powertools.no

www.hikoki-powertools.se

Mycket snabb kap-/gersåg som är enkel att jobba med. Bäst i klassen på antal
kapningar/laddning (med BSL36B18 batteri).
230V STYRKA - SLADDLÖS FRIHET! Med MULTIVOLT batteri 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.
De nya MULTI VOLT BATTERIERNA passar även till 18V batterimaskiner (med
slidefäste för batteri).
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