Kapp og gjærsag
MULTI VOLT 36V
C3607DRA

NYHET

Presise kutt med
perfekt finish.
Kompakt sag med stor mobilitet
og høy kraft.

Lett og kompakt, enkel å frakte
Glideskinne gjør at du kan sage helt inntil vegg
MULTI VOLT batteriteknologi gir kraft tilsvarende elektrisk
Høyeffektiv børsteløs motor

Brukes med
MULTI VOLT 36V
batteri
BSL36A18 V.60020905
eller
BSL36B18 V.60020906

1.080W

1.440W

Strømadapter
ET36A
V.68020454

Kapp og gjærsag
C3607DRA

Behagelig i bruk - lavt støynivå.
Høy kraft og presisjon.
Lett og kompakt, enkel å frakte
Glideskinne gjør at du kan sage helt inntil vegg
MULTI VOLT batteriteknologi gir kraft tilsvarende elektrisk
Høyeffektiv børsteløs motor
Effektiv og rask, med like høy kapasitet som en elektrisk sag, takket
være innovativ MULTI VOLT batteriteknologi. Svært presis med lasermarkør og enkel justering av gjæringsvinkel. Integrert LED-lys som lyser
opp arbeidsområdet. Kompakt glideskinnesystem gjør at sagen kan
brukes helt inntil vegg. Høy kapasitet med kraftig børsteløs motor som
gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og mindre vedlikehold av
motor. Behagelig i bruk med lavt lydnivå. Overbelastningsbeskyttelse
(HiKOKI Protection System)

780 mm dybde

Tverrsnitt 0°

45°

45°

39 × 218mm
45 × 183mm
(20mm plate/bord)*

90°

90°

39 × 310mm
45 × 263mm
(25mm plate/bord)*
45°

45°

Gjæring høyre 45°

90°

90°

58 × 310mm 16 × 310mm
67 × 263mm 22 × 263mm
(25mm plate/bord)* (25mm plate/bord)*
45°
45°

45°

90°

45° 58 × 218mm
67 × 183mm
(20mm plate/bord)*

90°

Gjæring høyre 45°

Gjæring v/h 45°

Gjæring 0°

Gjæring venstre 45°

45°

45°
16 × 218mm
22 × 183mm
(20mm plate/bord)*

* Maks kappekapasitet når et støttebord er montert på gjerdet. Når man kutter et
arbeidsemne som overstiger maks høyde over, juster nedre grenseposisjon slik at
bunnen av motorhodet ikke kommer i kontakt med det.

Batteriplattformen
for både 36V- og
18V- verktøy.

Spesifikasjoner C3607DRA
Batterifeste

Slide

Bladdiameter

185 mm

Hulldiameter

20 mm

Svingplate

0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)

Maks gjæringsvinkel

45°

Hastighet ubelastet

4.000 /min

Maks kap. tverrsnitt (HxB) 0°

58x310 / 67x263 mm

Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B)

58x218 / 67x183 mm

Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B)

39x310 / 45x263 mm

Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B)

39x218 / 45x183 mm

Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B)

16x218 / 22x183 mm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

<2,5 m/s2

Lydtrykksnivå dB (A)

80

Lydeffekt dB (A)

91

Dimensjon (L x B x H)

830 x 780 x 484mm

Vekt u/batteri

14,5 kg

18V

36V

Tool Only - Leveres uten batterier og lader: V. 68011505 N. 57151458

Smarte funksjoner
Opplev fordelene
med MULTI VOLT 36V.
• Samme batteri for alle HiKOKI og Hitachi 36Vog 18V-verktøy med slide-batterifeste.

Dobbelt LED-lys som
lyser opp på begge sider
av sagbladet. Valgfrie
funksjoner høyre/venstre,
begge eller 'av'

Godt synlig laser-linje
system med automatisk
av/på-funksjon gjør det
enkelt å sage presise kutt.

45°

45°

• Lavere kostnader; når du har et (eller flere) MULTI VOLT-batteri,
trenger du kun å investere i Tool Only-verktøy (som leveres uten batterier).
• Ett (1) eneste batteri gir all den kraft du behøver, selv for 36V-maskiner.
Du trenger altså ikke krangle med 2 stk 18V-batterier for å oppnå 36V.
• Maksimal kraft helt til batteriet er helt utladet.
• Lang holdbarhet.

310 mm

Enkel tilting til begge sider gjør det mulig å kutte
raskt i forskjellige materialer, inkludert gulvbord
uten å måtte rotere arbeidsstykket.
Skann QR-koden for å lese mer om fordelene med MULTI VOLT!

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel. 66 92 66 00

Følg oss i sosiale medier

hikoki-powertools.no

3ÅRS

VERKTØY
GARANTI

FORHANDLER:

3 års garanti på alt av elektroverktøy,
batteriverktøy, batterier og ladere
– UTEN krav til registrering.

