
SIRKELSAG 36V (MULTI VOLT)
C3606DA (TOOL ONLY + HSC)

Varenr: 68010918 / NOBB-nr: 54071235 / GTIN-nr.:

EGENSKAPER

• Kompakt, velbalansert og lett sirkelsag
• Meget høy kuttekapasitet (kuttedybde på hele 66 mm - tilsvarende sager med
bladdiameter på 190 mm)
• Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
• Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30% lengre
driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved økt motorbelastning.
• Spindellås for enklere bladbytte
• Mykstart (startstrømbegrensning)
• Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
• Fluorinebelagt (PTFE) aluminumsbord for minimal friksjon mot underlaget
• Enkel justering av gjæringsvinkel
• Mulighet for forhåndsjustering av kuttedybde
• Integrert "Twin LED" som lyser opp bladet fra begge sider for å unngå forstyrrende
skyggeeffekt
• Blåsefunksjon for effektiv fjerning av spon etc. Kan tilkobles sponavsug
• Batteriindikator i tre trinn som gjenværende strømforsyning
• Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
• Leveres med parallellanlegg

LEVERES MED

Leveres med stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case), men uten batterier og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterifeste Slide
Ladetid 32
Bladdiameter 165 mm
Hulldiameter 20 mm
Kuttedybde v/90° 66 mm
Kuttedybde v/45° 45 mm
Maks gjæringsvinkel -/+ 5°
Hastighet ubelastet 2,000/min, 4,300/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) .
Lydtrykksnivå dB (A) .
Lydeffekt dB (A) .
Dimensjon (L x H) 292 x 188 mm
Vekt inkl. batteri 3,4 kg

BRUKSOMRÅDE

• Kapping og skråskjæring i ulike materialer
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TILLEGGSINFORMASJON

SAMME KOMPAKTE STØRRELSE - BETYDELIG MER KRAFT. Det unike med Multi
Volt batteriet er at man nå får 36V i samme kompakte størrelse som 18V batteriet,
takket være ny og revolusjonerende celleteknologi. Det betyr i praksis at du får svært
kraftige maskiner, i like lett og kompakt maskinkropp som 18V maskiner. Dette ivaretar
suveren ergonomi, noe som er spesielt viktig for deg som setter store krav til effekt og
ytelse.

TRÅDLØS HVERDAG
36V batterisystemet utfordrer de elektriske kraftmaskinenes kraft og effektivitet - og du
kan nå se frem imot en ”trådløs” hverdag.

KOMPATIBELT MED 18V
Om du har Hitachi 18V slide batterimaskiner fra før, kan du fint beholde disse da det
nye Multi Volt-systemet er kompatibelt med 18V. Genialt ikke sant!?
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