
CIRKELSÅG METALL 36V (MULTI VOLT) / TOOL ONLY + HSC
CD3605DA

Art.nr.: 68010925 / GTIN-nr: 4966376328383

EGENSKAPER

• Kraftfull och flexibel 36V cirkelsåg med kompakt maskinkropp och varvtal som är
anpassat för kapning i metall.
• Med Power och Silent mode. Silent mode ger ökad motoreffektivitet, längre
batteritid och lägre ljudnivå. Går automatiskt över till Power Mode vid ökad belastning
(och tillbaka till Silent Mode när belastningen minskar).
• Utrustad med spånuppsamling och LED-belysning med 3 lägen: konstant på, på
endast vid användning och av.
• Utrustad med MULTI VOLT batteriteknik och kolborstfri motor.

LEVERERAS MED

Levereras som Tool only - utan batteri och laddare, men med stapelbar
förvaringsväska (HSC - HiKOKI Stackable Case).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Klingdiameter 125 mm
Håldiameter 20 mm
Kapdjup v/90° 0 - 46 mm
Varvtal obelastad 3.600 (power mode) / 2.400 (silent mode)
Vibrationsnivå m/s² (3D) 2.1
Ljudtrycksnivå dB(A) 103
Ljudeffekt dB(A) 114
Dimension (L x H) 286 x 193 x 236 mm
Vikt u/batteri 2,1 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Kapning och sågning i olika typer av metall.

TILLÄGGSINFORMATION

Överbelastningsskydd och skydd mot "kick-back" ger ökad säkerhet.
Mjukstart (startströmbegränsning) för exakt start på såglinjen.
Blåsfunktionen håller sågområdet fritt från damm.
Sågbord av rostfritt stål som enkelt transporterar bort metalldamm.
Designad för att kunna ligga stadigt på sidan, vilket möjliggör snabbt och enkelt byte
av sågklinga (gummerad yta skyddar mot repor).
HiKOKI:s MULTI VOLT batteriteknik ger en 36V-maskin i samma kompakta storlek
som en 18V. Det betyder att du får en mycket kraftfull maskin – men med låg vikt och
som därmed ger en bra ergonomi och smidighet.
Den kolborstfria motorn ger högre kapacitet, längre driftstid per laddning, längre
livslängd och minimalt underhåll för motorn jämfört med konventionella motorer.
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