
Flexibilitet
utan gränser.
Vår nya batteridrivna
36V  bordsåg.

Batteridriven
Bordsåg

C3610DRJ

Enkel att trasportera, förvara och använda

Största klyvbredden i sin klass

Drivs av våra MULTI VOLT- 
batterier eller nätadapter

NYHET

C3610DRJ
36V MULTI VOLT bordsåg

Specifikationer
Motor 36V Kolborstfri 
Användningstemperatur  -10 ºC till 40 ºC
Varvtal obelastad 5.000/min
Sågklinga Ø254 mm 40T karbidspets
Klingtjockhet 1.6 mm
Bredd på sågspår 2.3 - 2.5 mm
Spaltkniv 2.0 mm
Max gervinkel 0º - 45º
Vinkel på geringsreglage 60º höger eller vänster
Storlek på arbetsbord 730 x 559 mm
Utdragbart stöd 730 x 50 mm
Skärdjup vid 0º 79 mm
Skärdjup vid 45º 57 mm
Max skärbredd Vänster 440 mm 
  Höger  880 mm
Strömkälla BSL36B18 eller ET36A
Vikt 30.5 kg med BSL36B18

Egenskaper
Kan köras på batteri- eller nätdrift.
Marknadens första sladdlösa 254 mm bordsåg i full storlek.
Marknadsledande klyvkapacitet på 800 mm.
Mjukstart: minskar ljudnivån, rekylen och slitaget på maskinen. 
Överbelastningsskydd som automatiskt stänger av motorn. 
Nödstopp.
Elektronisk broms: stoppar bladets rotation på sekunder.

Standardtillbehör
Geringsreglage - sågklinga 4100024 - klingskydd - 
spärr som förhindrar kick-back - parallellanslag - utdragbart 
materialstöd - skiftnycklar - insexnycklar

Kompatibel med HiKOKI MULTI 
VOLT-batteri och nätadapter

*Med MULTI VOLT-batteri BSL36B18.

98 m raka skär genom  
13 mm spånmaterial,  
23 m raka skär genom  
50 mm furu*

Vi introducerar vår nya batteridrivna 36V 
bordsåg. Den är portabel och enkel att trans-
portera, förvara och använda. Varje del är 
designad och utvecklad med maximal säkerhet, 
bekvämlighet och precision i fokus. Utöver att 
det är utrustad med MULTI VOLT batteriteknik, 
så har C3610DRJ den högsta klyvkapaciteten för 
en batteridriven bordsåg.  

Upptäck 
alla
finesser.

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. Bordsågen 
stannar direkt och förhindrar att du skadar dig.

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

Vårt ihopfällbara sågbord med hjul (66376510) är ett 
tillval till C3610DRJ. Det ger stabilitet när du sågar 
och är lätt att transportera.

Såga, fäll ihop and rulla iväg.

254 mm 40-tandad 
klinga med 
karbidtoppade 
tänder

Enkel justering av klin-
gans höjd och gervinkel



18V 36V

En av de unika egenskaperna hos vår nya 36V batteridrivna bordsåg, är 
att den är utrustad med HiKOKI:s unika MULTI VOLT batteriteknik. Med 
ett fullt laddat MULTI VOLT BSL36B18-batteri, kan du göra totalt 98 m av 
raka snitt i 13 mm spånmaterial eller 23 m raka snitt genom 50 mm furu. 
Vid behov kan du enkelt byta till den kraftfulla nätadaptern. Oavsett om 
du är i närheten av en strömkontakt eller inte, så kan du alltså klyva med 
högsta kapacitet.

Batteri- eller nätdrift?
Du bestämmer.

Upptäck fler tunga 
36V elverktyg.
Vissa jobb kräver mer kraft. Vårt MULTI 
VOLT BSL36B18-batteri och nätadapter 
ET36A ger dig all den kraft du behöver.

ET36A 
MULTI VOLT nätadapter

BSL36B18 
MULTI VOLT-batteri

G3623DA 
Vinkelslip*

C3610DRA
Kap-/gersåg

*ET36A ska inte användas med G3623DA batteridriven vinkelslip.

Kompatibelt med  
över 100 verktyg.

Vårt innovativa MULTI VOLT-batteri är kompatibelt med en 
stor bredd av batteridrivna elverktyg. Batteriet fungerar med 
både 36V och 18V-verktyg, och är bakåtkompatibelt med dina 
Hitachiverktyg. Du kan nu såga, klyva, slipa, borra, klippa, 
blåsa, hugga och trimma med samma kraft som hos ett 
nätdrivet verktyg, men med friheten att jobba sladdlöst.

Fördelarna med MULTI VOLT

• Ett batteri för alla HiKOKI 36V och 18V elverktyg. 

•  Ett batteri ger all kraft du behöver, även för 36V-maskiner.  

•  Maximal kraft till den allra sista sekunden.

•  Lång livslängd.

DH36DMA
SDS-max Kombihammare

Developing innovative technologies  
in Japan since 1948.

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!

Bordsåg C3610D
RJ, septem

ber 2020. 
M

ed reservation för ev. tryckfel. H
iKO

KI Pow
er Tools förbe-

håller sig rätten att ändra produkter och produktspecifikati-
oner utan föregående avisering.

Största bordsstorleken.

Större sågkapacitet.
Fäst parallellanslaget 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.

Mer kraft: upp till 5.000 varv per minut.
Tack vare den kraftfulla kolborstfria motorn och vår MULTI 
VOLT batteriteknik, kan sågklingan komma upp i ungefär 
5.000 varv per minut. Det gör att du hinner göra fler kap 
coh kan arbeta extremt snabbt.

880 mm

150 mm  
extra djup

Förläng bordet. 
Öka möjligheterna.

Trä
4100023
Ø254 mm

Trä
4100025
Ø254 mm

Aluminium  
och laminat
4100026
Ø254 mm

Cementbundna 
spånskivor, gips  
och träfiberskivor
4100018
Ø254 mm

Eftersträva en
perfekt finish.
Med C3610DRJ medföljer som 
standard ett 40-tandad sågklinga med 
karbidtoppade tänder (4100024) för att 
såga många olika typer av trä. Men vi 
erbjuder också Proline-blad anpassade 
för att såga mer specifika material.


