
En cirkelsåg
för varje
tillfälle

Det finns en anledning till att vi har 13 olika cirkelsågar.

Ytterst handlar det om att du som proffs ska få 
en smidigare vardag. Och ha roligare på jobbet. 
För oss betyder det också mycket att du ska få 
bästa tänkbara förutsättningarna att kapa och 
klyva snabbt och kraftfullt i hårt eller mjukt 
material. 

Du som väljer en cirkelsåg från HiKOKI får alltid 
den bästa sågen utifrån vad du ska utföra för  
typ av jobb. 
Här har vi samlat alla våra cirkelsågar, batteri - 
såväl som nätdrivna.



Batteridrivna 
cirkelsågar.
• Säkerhetsfunktion för att förhindra ”kick-back”
• Mjukstart
• Motorbroms
• Två hastigheter (Power mode / Safe mode)
• Kolborstfri motor
• Automatisk hastighetsreglering i förhållande till 

belastning
• Bra balans och ergonomi
• Led belysning
• Spånblås
• Snabbjustering av sågdjup

Alla våra batteridrivna sågar har: 

Vet du om att...
MULTI VOLT-batterierna passar till HiKOKIS- och Hitachis 
batterimaskiner med slidefäste 18 och 36 Volt . HiKOKI:s 
MULTI VOLT-batteriteknik ger en 36-Voltsmaskin samma 
kompakta storlek som en 18-Voltsmaskin. Det betyder 
att du får en mycket kraftfull maskin – men med låg vikt, 
som därmed ger en bra ergonomi och smidighet. Den 
kolborstfria motorn ger högre kapacitet, längre driftstid 
per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för 
motorn jämfört med konventionella motorer.

Med HiKOKIs nya 36 Volts-adapter 
blir din 36 Volts MULTI VOLT-
maskin en hybrid, där du väljer 
själv om du ska köra på batteri eller 
sladd. Adaptern kopplas enkelt in i 
maskinens batteriuttag.

När du behöver obegränsat 
med körtid

Fakta:  C18DBL 
Batteri:  BSL1850 (18V-5,0 Ah
Varvtal obel./ min:  3.000 - 5.000.
Klingdiameter:  125 mm
Klinghålsdiamater:  20 mm.
Max geringsvinkel:  45°.
Sågdjup 90°:  47 mm.
Sågdjup 45°:  30 mm.
Vibrationsnivå m/s² (3D):  < 2,5.
Vikt med batteri:  2,5 kg.

C3605DA 
BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
2.600 – 5.000.
125 mm
20 mm.
45°.
30 mm.
47 mm.
< 2,5.
2,7 kg.

C3606DA
BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V – 5,0 Ah).
2.000 - 4.300.
165 mm
20 mm.
- / + 45°.
66 mm.
45 mm.
2,0.
3,4 kg.

Fakta:  C18DBAL 
Batteri:  BSL1850 (18V-5,0 Ah
Varvtal obel./ min:  2.500 - 4.100.
Klingdiameter:  165 mm
Klinghålsdiamater:  20 mm.
Max geringsvinkel:  - / + 45°.
Sågdjup 90°:  66 mm.
Sågdjup 45°:  45 mm.
Vibrationsnivå m/s² (3D):  < 2,5.
Vikt med batteri:  3,2 kg.

CD3605DA 
BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
2.400 – 3.600.
125 mm
20 mm.
90°.
46 mm.
--
< 2,5.
2,8 kg.

C3607DA
BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
2.000 - 4.300.
185 mm
30 mm.
55°.
62 mm.
47,5 mm.Sågdjup 55°: 39 mm. 
2,8.
4,0 kg

Tekniska fakta:

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4
https://hikoki-multivolt.se/
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4


Minsting som klarar 45 mm sågdjup
C18DBL 18V, 5,0Ah / 125 mm 

En omåttligt populär såg som vinner på sin smidighet och låga 
vikt. Det är förstås också en viktig egenskap att cirkelsågen 
klarar ett sågdjup på 47 millimeter, det vill säga tjockare än en 
standardbyggregel på 45 millimeter. Klingans tandbredd på 1,2 
millimeter ger fantastiska sågegenskaper och fina snitt i träreg-
lar, skivmaterial med mera. Sågens totala vikt på 2,5 kilo med 
batteri ger mycket god ergonomi.

Mer kraft och högre hastighet
C3606DA 36V MULTI VOLT / 165 mm 

För dig som behöver mer kraft och högre såghastighet genom 
virket föreslår vi att du använder denna såg. Precis som sin sys-
tersåg, C18DBAL 18V, är sågdjupet 66 millimeter vid 90 grader 
och 45 millimeter vid 45 graders vinkel. Sågarna har i övrigt 
exakt samma egenskaper, det enda som skiljer dem åt är att de 
drivs med 18- respektive 36 Volt. Denna såg är endast 200 gram 
tyngre än sågen som drivs med 18 Volt. 

Kraftfull och smidig
C3605DA 36V MULTI VOLT / 125 mm 

Såg med samma fina egenskaper och möjligheter som C18DBL 
18V. Denna maskin har med sin 36-Voltsmotor mer kraft, vilket 
ger snabbare avverkningshastighet än systermaskinen. MULTI 
VOLT-batteriet, med samma storlek och vikt som 18 V-5,0 Ah, 
gör maskinen lika kompakt som 18-Voltsmaskinen. Bägge sågar-
na är utrustade med en 125 millimeters klinga, vars tandbredd 
på 1,2 millimeter ger fantastiska sågegenskaper och fina snitt i 
träreglar, skivmaterial med mera. Sågens totala vikt på 2,7 kilo 
med batteri ger mycket god ergonomi.

Exakt sågning i metall och trä
CD3605DA 36V MULTI VOLT (Tool only) / 125 mm 

Mycket smidig och kraftfull maskin anpassad för kapning i me-
tall, då ett lägre varvtal används, men fungerar även i trä. Maski-
nen går automatiskt över till Power Mode när belastningen ökar 
och över till Silent Mode när belastningen minskar. Sågbordet 
är i stål. Använd uppsamlingsbehållare eller dammsugare för att 
få bort spånet.  Maskinens låga vikt ger bra ergonomi och med 
den tunna sågklingan på 1,45 millimeter får du snabb och exakt 
sågning. Anpassad för kapning av metall upp till 10 millimeter.

Sågdjup på 66 millimeter
C18DBAL 18V, 5,0Ah / 165 mm

En maskin med den klassiska klingdiametern 165 millimeter, 
för dig som behöver ett lite större sågdjup. Sågen klarar ett 
maximalt sågdjup på 66 millimeter vid 90 graders kapning. Med 
geringsvinkeln 45 grader kan du såga igenom en 45 millimeters 
byggregel. Sågklingans tunna utformning på 1,6 millimeter ger 
exakta och snabba skär. Maskinens låga vikt är också en fördel 
för extra smidigt arbete. Välj systersågen C3606DA 36V MULTI 
VOLT om du ska utföra ännu tyngre arbetsmoment.

För riktigt tung klyvning
C3607DA 36V MULTI VOLT (Tool only) / 185 mm

Maskin med kraftfull motor som prestandamässigt motsvarar en 
nätdriven såg på 1.700 Watt. Ett smart val för tung sågning när 
du ska kapa och klyva grova reglar och surt virke, som till exem-
pel nysågat eller tryckimpregnerat. Med 185 millimeters klingan 
får du ett sågdjup på upp till hela 62 millimeter. Maskinen har 
ett sågskydd i gjuten aluminium och en riktigt robust konstruk-
tion för de tyngsta jobben.  

Se filmen

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4/sirkelsag-batteri-c18dbl-5-0ah-sk-1
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4/sirkelsag-36v-multi-volt-1
http://
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4/sirkelsag-36v-multi-volt-7
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4/sirkelsag-batteri-c18dbal-5-0ah-1
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/batterimaskiner-2-1/cirkelsaag-batteri-4/sirkelsag-36v-multi-volt-5
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Nätdrivna
cirkelsågar.
• Välbalanserad och hög kapkapacitet
• Spindellås för enkelt klingbyte
• Säkerhetsbrytare
• Enkel justering av sågdjup och sågvinkel
• Sågbord av gjuten aluminium för lång hållbarhet
• Kan anslutas till spånuppsamlare
• Kraftfulla motorer
• Motorbroms *

• Klyvkniv *

• Klingskydd av aluminium
• Lång gummikabel 4 meter

Alla våra nätdrivna sågar har: 

Fakta:  
Effekt: 
Varvtal obel./ min:  
Klingdiameter:  
Klinghålsdiamater:  
Max geringsvinkel:  
Sågdjup 90°:  
Sågdjup 45°:  
Vibrationsnivå m/s² (3D):
Vikt:  

C7SS 
1050 W
5.500
190 mm
30 mm
45°
68 mm
46 mm
< 5,9
3,4 kg

C6BU3 
1300 W
5.800
165 mm
30 mm
45°
54 mm
40 mm
< 2,5
4,2 kg

C6BUM 
1300 W
5.800
165 mm
30 mm
45°
54 mm
40 mm
< 2,5
4,9 kg

C7BU3 
1300 W
5.800
190 mm
30 mm
45°
66 mm
48 mm
< 2,5
4,7 kg

C9BU3
2000 W
5.200
235 mm
30 mm
45°
86 mm
65 mm
4,1
7,2 kg

C6MEY
1050 W
2.500 - 4.100
165 mm
20 mm
45°
66 mm
45 mm
< 2,5
2,8 kg

C6SS 
1050 W
5.500
165 mm
30 mm
45°
57 mm
38 mm
< 2,5
2,5 kg

Tekniska fakta:
*Gäller ej C6SS samt C7SS

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag


Enkel såg för djupare kapning
C7SS 1050W / 190 mm 

En cirkelsåg för dig som vill ha en enkel och mycket prisvärd ma-
skin med hög kapacitet, men som klarar dig utan en rad extra 
finesser för mer krävande träbearbetning. Välj denna maskin om 
du behöver såga lite djupare än med systermaskinen C6SS. Ma-
skinen levereras med sågklinga, parallellanslag och nyckel och har 
ett sågbord av gjuten aluminium. Kan förses med spånsugsadap-
ter. 

Klyvkniv för 45/45
C7BU3 1300W / 190 mm

Den här cirkelsågen, C7BU3, är snarlik C6BU3. Skillnaden är att 
denna såg har en 190 millimeters klinga mot 165 millimeter för 
C6BU3. Det ger förstås ett större kapdjup, vilket är 66 millimeter 
vid 90 grader och 48 millimeter vid 45 graders gering. Om du 
behöver jobba med klyvkniv och köra 45/45 är det C7BU3 som 
gäller.

Flugviktare med sladd
C6MEY(S) 1050W / 165 mm

Cirkelsåg med extremt lätt vikt i jämförelse med andra nätdrivna 
maskiner. Maskinen har god prestanda och automatisk hastig-
hetsreglering och är ett bra val för dig som föredrar nätdrivet 
framför batteridrivet. Sågen har samma egenskaper som de bat-
teridrivna, förutom att den har  två hastigheter. Sågdjupet är 66 
millimeter vid 90 grader och 45 millimeter vid 45 graders vinkel. 
Denna maskin har för övrigt inte klyvkniv.

Hederlig och stark byggsåg
C6BU3 1300W / 165 mm

Denna cirkelsåg och C6BUM är i det närmaste identiska. Den här 
sågen har dock inte något sågbord som anpassats för sågskena. 
Om du har behov av det är det sågen C6BUM som gäller. Bägge 
maskinerna är oerhört välbalanserade och det är enkelt att ställa 
in sågdjup och sågvinkel. Sågarna har varsin 1300-Watts motor 
med blåsfunktion som ger en ren såglinje fri från damm och 
spån. Denna såg finns med eller utan staplingsbar låda.

Sågbord anpassat för sågskena
C6BUM 1300W / 165 mm

En maskin med den klassiska klingdiametern 165 millimeter, I stort 
sett samma såg som C6BU3. Det som skiljer cirkelsågarna åt är 
att denna har ett annat sågbord som passar direkt på sågskenan. 
Något som vi anpassat för hantverkare som efterfrågar en sån 
lösning. I övrigt är bägge maskinerna oerhört välbalanserade och 
det är enkelt att ställa in sågdjup och sågvinkel. Sågarna har var-
sin 1300-Watts motor med blåsfunktion som ger en ren såglinje 
fri från damm och spån.

Jätten bland cirkelsågar 
C9BU3 2000W / 235 mm

Hikokis tyngsta cirkelsåg för kapning av grovt trä, till exempel 
limträbalkar och grova reglar. Cirkelsågen är en riktig bjässe med 
en klinga som har en diameter på 235 millimeter som ger ett 
maximalt kapdjup på 86 millimeter i 90 graders vinkel. Maskinen 
är också utrustad med klyvkniv, elektronisk motorbroms och såg-
bord i gjuten aluminium. Även denna maskin har spånblås som 
ger en ren såglinje fri från damm och spån.   

Liten och smidig
C6SS 1050W / 165 mm

En populär och mycket prisvärd såg, som främst vinner på att 
den är smidig, liten, enkel att jobba med och har en låg vikt (3,2 
kilo). Maskinen är perfekt för dig som vill ha en cirkelsåg med 
hög kapacitet men som klarar dig utan extra finesser för mer 
krävande träbearbetning. Sågen levereras med klinga, paral-
lellanslag och nyckel och har ett sågbord av gjuten aluminium. 
Om du behöver en enkel maskin som sågar djupare ska du välja 
C7SS. Kan förses med spånsugsadapter.

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-c7ss-1050w-1
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-1300w
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-1-050w-1
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-c6bu3-1300w-stablekasse
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-c6bum-1300w-stablekasse
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-c9bu3-2000w
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/elektriska-maskiner-1-1/sirkelsag/sirkelsag-c6ss-1050w-2


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

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

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

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.

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Power Tools Sweden AB

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

mailto:info%40hikoki-powertools.se?subject=Kontakt

