
Bordsåg med 
ihopfällbart sågbord 

C10RJ

Nästa steg 
inom portabilitet.
Vår nya bordsåg med ihopfällbart 
sågbord med hjul.  

Parallellanslag med kugghjulsstyrning för större sågkapacitet

Varvtal 4.500/min ger snabb sågprestanda

Enkel att förvara, transportera och använda

NYHET

En bordsåg 
med hög
potential.
Upptäck alla egenskaper 
hos C10RJ.
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Rulla. Veckla ut. Såga.

En av de utmärkande egenskaperna hos C10RJ är dess stabila och hållbara ihopfällbara sågbord med 
hjul. Enkel att förvara. Enkel att transportera. Enkel att använda. Rulla helt enkelt den 44 kg tunga 
bordsågen till arbetsplatsen och fäll ut den. Vill du använda sågen på en arbetsbänk eller ett bord? 
Bara ta bort hjulsektionen från bordssågen och du är redo att såga. 

Stabila hjul för 
smidig transport

C10RJ
Bordsåg med ihopfällbart och hjulförsett sågbord

Specifikationer
Effekt 1.500W
Klingdiameter Ø254 mm  
  40T karbidspets
Varvtal obelastad 4.500/min
Max gervinkel 0º - 45º
Bordsstorlek 730 x 559 mm
Utdragbart stöd 730 x 50 mm
Max klyvbredd Vänster 440 mm 
  Höger  880 mm
Max kapdjup 0º 79 mm
Max kapdjup 45º 57 mm
Vikt 44.0 kg

Egenskaper
Kraftfull 1.500W motor med 4.500 varv/min.
Gervinkel 0° to 45°.
880 mm klyvbredd.
Tillbehör förvaras på verktyget. 
Nödstopp. 
Enkel justering av stöd och geringsvinkel.
Stabilt och hållbart ihopfällbart sågbord med hjul.
Överbelastningsskydd.

Standardtillbehör
Geringsreglage - klingskydd - spärr som förhindrar 
kick-back - parallellanslag - utdragbart materialstöd - 2 x 
skiftnycklar - insexnycklar - ihopfällbart sågbord med hjul

254 mm 40-tandad 
klinga med 
karbidtoppade 
tänder

Enkel justering 
av klingans höjd 
och gervinkel

Parallellanslag kan 
användas både till höger 
och vänster om sågklingan 
och är utdragbar upp till 
880 mm

Ben som kan fällas 
in 

Utdragbara stöd 
adderar 150 mm 
extra stödyta

Säkerheten först.

För att säkerställa maximal säkerhet, har vi försett 
start/stopp-knappen med ett skyddshölje. I händelse 
av ett nödläge kan du trycka ner det röda skyddshöljet. 
Bordssågen stannar direkt och förhindrar att du skadar 
dig.



Den är snabb.
Precis som du.

Att kunna arbeta snabbt kräver mer än bara en kraftfull  
motor. Det handlar också om att ha möjlighet att skifta 
snabbt mellan aktiviteter - eller arbetsstationer. Denna 
bordsåg transporteras snabbt och enkelt. Du kan enkelt ta 
med den var helst du önskar, utan krångel med lösa delar. 
Vidare mot nästa jobb, helt enktelt!

Förläng 
bordet. Öka 
möjligheterna.

880 mm

150 mm  
extra djup

Större sågkapacitet.
Fäst parallellanslag i skenorna och expandera det upp till 880 mm från 
sågklingan. Dessutom är arbetsytan möjlig att dra ut på längden. Det 
utmatade stödet på baksidan av bordsågen ger dig omkring 150 mm 
extra stöd när du sågar i längre material.

Eftersträva en
perfekt finish.
Med C3610DRJ medföljer som 
standard ett 40-tandat carbide tipped 
blade (4100024) för att såga många 
olika typer av trä. Men vi erbjuder 
också Proline-blad anpassade för att 
såga mer specifika material.

Trä
4100023
Ø254 mm

Trä
4100025
Ø254 mm

Aluminium  
och laminat
4100026
Ø254 mm

Cementbundna 
spånskivor, gips  
och träfiberskivor
4100018
Ø254 mm

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Upptäck även vår sladdlösa 
och batteridrivna bordsåg  
C3610DRJ, som kan drivas 

med ett MULTI VOLT-batteri   
eller en nätadapter.

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78  Sollentuna

Tel 08-598 999 00 
info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
 hikokipowertoolsswe
  HiKOKI Sverige

Missa inga nyheter! 
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev 
som kommer en gång per månad!

Bordssåg C10RJ, septem
ber 2020. 
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