
Betongspårfräs
CM5MA

1,900 W motor ger snabb kapkapacitet

Säkert och dammfritt arbete

Perfekt hantering för arbeten i alla riktningar

Skärdjup upp till 40 mm

Enastående 
skärdjup och 
hög hastighet.
Upptäck vår nya betongkap.

NYHET



  

Utmärkt resultat 
med hög 
hastighet.
Vår nya betongspårfräs CM5MA, har ett enastående 
skärdjup upp till 40 mm och en skärbredd upp till 35 mm, 
med 125 mm diamantkapskiva. Det stora asymmetriska 
handtaget ger bekväm hantering både för vertikal och 
horisontell skärning. Tack vare sin kraftfulla 1.900 W 
motor och diamantkapskivorna gör du jobbet upp till 
50% snabbare.

Specifikationer
Max skärdjup 40 mm
Max skärbredd 35 mm
Varvtal obelastad 5,000/min.
Max. skivdiameter 125 mm
Moment 6 Nm
Spindelgänga M14 
Effekt 1,900 W 
Ljudeffekt/ljudtrycksnivå 111,3/100,3 dB (A) 
Osäkerhet K 3 dB (A)
Vibrationsvärden 5,5 m/s² 
(triax vector sum) 3 1,5 m/s²
Återstartsskydd Ja 
Konstant varvtalsreglering Ja
Överbelastningsskydd Ja 
Mjukstart Ja 
Dimension 480 x 195 x 175 mm 
Vikt 2 4.7 kg

Levereras med 
2 st diamantkapskivor 1 - mejsel - nyckel -  
distansbrickor - förvaringsväska

CM5MA
Betongspårfräs

Oavsett om du skär spår i betong, murbruk eller 
sten garanterar den konstanta varvtalskontrollen ett 
snabbt, konstant och ihållande arbetsmoment.

Kraftfull motor med 
konstant varvtalskontroll.

Jämfört med 
spårfräsning och 

mejsling.
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Spårskärning Spårfräsning

En bra 
tidssparare.

Förutom en kraftfull motor på 1.900 W spar du 
upp till 50% av din tid närdu använder våra nya 
diamantkapskivor. De spar både tid och anstränging 
för ditt jobb.

Välj spårfräsning och spara 
ännu mer tid.

Asymmetriskt handtag för  
bekväma vertikala och  

horisontella snitt.

Utrusta din betongspårfräs med proffsiga kapsivor.
Förutom de kapskivor som ingår, erbjuder vi också andra. Våra dubbla och trippelbladade 
diamantkapskivor gör skärarbetet mycket enklare. De tar bort mittkanten direkt vid applikationen.

Mycket rent snitt på grund av 
segmentens korslagda formation

50% snabbare fräsning per 
applikation

Ger skärbredd på 30 mm

Diamantkapskiva
Dubbla blad  
Ø 125 mm
4100298

Diamantkapskiva
Trippla blad  
Ø 125 mm
4100299

Lämplig för varierande 
byggmaterial

Reducerar smuts och damm

Bekväm och snabb 
fräsning av spår

Trapetsformade segment ger kontroll 
av kapdjup och hög säkerhet.

Ger skärbredd på 20 mm

1 Fnns även modell utan diamantkapskivor. 2 Vikt enligt EPTA- 01/2014
3 Vibrationsvärden varierar beroende på applikation och material.

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/betongkutter/betongkutter-1900w-m-blad


Ergonomisk 
design för 
bekväm 
kapning 
horisontellt 
och vertikalt.

Markeringar för att ge perfekt 
orientering längs snittet.

Enkel justering av kapdjup.

Tvåstegs-brytar för extra 
säkerhet.

LED-ljusindikator för att visa 
eventuell överbelastning.

CM5MA skär spår från 10 till 40 mm djupa och från 9 till 35 mm breda och är 
idealisk för el- och VVS installationer på vägg.

Rent, säkert och 
bekvämt.

Robust gjutna 
delar i aluminium 
för lång livslängd
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Kompatibel med 
dammsugare för 
damfritt arbete

Tillval dubbla eller 
trippla blad för 20 
eller 30 mm spår



Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Power Tools Sweden AB

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

Tel.   08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se

Teknik som förenklat 
sedan 1948.
HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat 
tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet 
och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta 
nya sätt att göra verktyg som ska underlätta 
ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig 
maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.


