
18V Cirkelsåg
C1806DA

Perfekta 
kap - även 
för tuffa 
jobb.
Vår nya cirkelsåg,  
18V C1806DA.

Kraftfull 18V motor för snabbt och precist kap

165 mm sågblad med 57 mm sågdjup

Ergonomisk design med låg vikt

Robust sågbord i metall

NYHET

Kompatibel med
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C1806DA ger den bästa komforten vid 
användning tack vare sina ergonomiska 
egenskaper och låga vikt. 

Ergonomiska  
funktioner 
gör ditt jobb 
lättare. 

Optimerad
för hög 

kapprestanda.
Kaphastigheten för C1806DA är betyligt högre jämfört 
med andra motsvarande modeller i sin klass. Jämförelse 
visar att C1806DA är ca. 40% snabbare än motsvarande 
modell på marknaden. 

Upplev en högre 
kaphastighet.

Batteri-indikator för check av batteristatus. 

Dammutsugkompabiitet för en renare 
arbetsyta och miljö. 

Spindellås för enkelt bladbyte. 

Ergonomiskt och glidsäkert grepp.

Full potential för din cirkelsåg 
med bra sågblad.

1  Vikt enligt EPTA- 01/2014. 

Specifikationer
Klingdiameter  165 mm
Håldiameter   20 mm 
Max kapdjup  vid 90° 57.0 mm
 vid 45°  38.0 mm 
Max gervinkel  45°
Varvtal obelastad  3,800 /min. 
Volt  18V
Batteri  18V och MULTI VOLT
Motorbroms  Ja
Dimensioner (L x B x H)  291 x 212 x 267 mm
Vikt med BSL1850C1  3.5 kg

Levereras med
2 st BSL1850C batterier, laddare UC18YFSL, cirkelsågblad (för trä), paral-
ellanhåll, nyckel, utsugsadapter, förvaringsväska HSC IV

C1806DA
Cirkelsåg

Versioner
Tool only, utan batterier och laddare. Med cirkelsågblad (för trä), 
paralellanhåll, nyckel, utsugsadapter.

För trä 
165x1.8/1.2x20 T18  
66752414

För trä 
165x1,6x20 T24 
60355033

Jämförelse kaphastighet.
Kap av 5 x 20 cm konstruktionsvirke.

HiKOKI 
C1806DA 4.2 m/min.

2.9 m/min.

Jämfört med motsvarande 
modell på marknaden.

ca.

40%
snabbare. 

Jämförande 
modell



Developing innovative technologies in Japan since 1948.

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.


