
Betongkutter 
CM5MA

1,900 W motor gir rask kuttehastighet

Sikker og støvfri jobbing

Perfekt manøvrering for arbeid i alle retninger

Enestående kuttedybde opp til 40 mm

Enestående  
kuttedybde 
og hastighet.
For sporfresing i betong, tegl,  
skifer og andre steinmaterialer.

NYHET



Perfekt resultat. 
Raskere. Sikrere.

Vi introduserer her en kraftfull betongkutter CM5MA. 
Den har enestående kuttedybde på opp til 40 mm og 
kuttebredde på opp til 35 mm. Brukes med 125 mm 
diamantblad. Store asymmetriske håndtak for  
komfortabel vertikal og horisontal skjæring.  
Takket være den kraftfulle 1,900 W motoren og  
nytt diamantblad, kan du jobbe inntil 50% raskere.

¹ Standard tilbehør kan variere. 2 Vekt ihht EPTA-Procedure 01/2014.

Spesifikasjoner
Maks kuttedybde 40 mm
Maks kuttebredde 35 mm
Hastighet ubelastet 5,000 rpm
Maks skivediameter 125 mm
Moment 6 Nm
Spindelgjenge M14 
Effekt 1,900 W 
Vibrasjoner 5.5 m/s² 
Restartbeskyttelse Ja 
Konstant hastighet Ja
Overbelastningsbekyttelse Ja 
Mykstart Ja 
Dimensjoner 480 x 195 x 175 mm 
Vekt 4.7 kg

Leveres med 
2 stk diamantblader, meisel, hakenøkkel og 
verktøykoffert

CM5MA
Betongkutter

Store asymmetriske  
håndtak for komfortabel  

vertikal og horisontal skjæring.



  

Perfekt resultat. 
Raskere. Sikrere.

Enten du kutter kanaler/spor i betong, mur eller stein, 
får du garantert en rask og stabil arbeidsprosess
med konstant hastighetskontroll.

Kraftfull motor med  
konstant hastighetskontroll.Sammenligning  

sporskjæring med 
betongkutter vs. 

meisling  

 Ca.

50%
raskere. 

Rengjøring

Meisling

Slissing

Fresing

Sporskjæring 
med meisel

Sporskjæring 
med CM5MA

Super tids- 
besparer.

I tillegg til en kraftig 1900 W motor, vil denne 
betongkutteren spare opptil 50% av tiden din når 
du bruker våre nye diamantskiver. Tidkrevende og 
tungvint meisling er dermed utdatert.

Velg betongkutteren for spor-
skjæring og spar enda mer tid.

Komplettér betongkutteren din med innovativt tilbehør.
I tillegg til våre medfølgende standard diamantblad, tilbyr vi også annet tilbehør.
Våre doble- og trippelbladede diamantblader gjør kappearbeidet mye enklere.  
De fjerner den midtre ryggen direkte fra snittet ditt, noe som gjør meisling foreldet.

Rene kuttespor takket være 
“kryssete” utforming av kjerne

Fresing/meisling i én 
operasjon sparer 50% tid

Kutter veggspor med 30 mm bredde

Diamantblad 
Dobbelt 
Ø 125 mm
4100298

Diamantblad
Trippel  
Ø 125 mm
4100299

For mange og varierte  
byggematerialer

Reduserer skitt og støv

Komfortabel og rask  
skjæring av veggspor

Trapesformede segmenter for å 
beskytte kroppen mot underkutting

Kutter veggspor med 20 mm bredde



Ergonomisk 
design for 
komfortabel 
kutting både 
horisontalt 
og vertikalt.



Merker for å gi perfekt 
orientering langs snittet.

Enkel klemmespak.

To-trinns bryter
for ekstra sikkerhet.

LED -lysindikator for  
overbelastning.

CM5MA skjærer spor med 10 til 40 mm dybde,
og med 9 til 35 mm bredde, og er ideell for elektrisk
og sanitær veggmontering.

Ren, sikker,  
og komfortabel.

Robust aluminium 
beskyttelse for  
lang levetid
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Kompatibel med 
støvsuger for 
støvfritt arbeid

Valgfritt 2 eller 3-raders 
blad for 20 eller 30 mm 
skjærespor



Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.

Med forbehold om trykkfeil.

Hikoki Power Tools  
Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel.  66 92 66 00 
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hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier


