
CIRKELSÅG 18V
C 18DBL TOOL ONLY

Art.nr.: 60010912 / GTIN-nr: 4966376251377

EGENSKAPER

• Kolborstfri motor ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt
underhåll för motorn
• Kompakt och smidig
• 2 hastigheter, power mode / silent mode
• Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
• Utrustad med mjukstart och motorbroms
• Elektronisk brytare
• Sågbord i gjuten aluminium
• Utrustad med spånblås
• Spindellås för enkelt byte av klinga
• Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
• Integrerat LED ljus
• Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
• Batteriindikator med information om batterinivå
• Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi
batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

LEVERERAS MED

Endast maskin utan batterier, batteriladdare, förvaringsväska och övriga tillbehör

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Klingdiameter 125 mm
Håldiameter 20 mm
Kapdjup v/90° 47 mm
Kapdjup v/45° 30 mm
Max geringsvinkel 0 - 45°
Varvtal obelastad 5.000 /min (3.000 /min i silent mode)
Vibrationsnivå m/s² (3D) <2,5
Ljudtrycksnivå dB(A) 79,0
Ljudeffekt dB(A) 90,0
Dimension (L x H) 280 x 237 mm
Vikt u/batteri 1,8 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Kapning och sågning i olika material

TILLÄGGSINFORMATION

EN UNIK TEKNOLOGI FRÅN HITACHI
ACS - Active Control System är en helt ny teknologi utvecklad av Hitachi som innebär
att motorn automatiskt reglerar varvtalet i förhållande till aktuell belastning och
moment (Power mode / Silent mode).
Det här ger helt unika funktioner för ett mer tystgående arbetsmoment (Silent Mode)
och innebär optimal kraft genom automatisk avkänning av belastning och varvtals-
hastighet. ”Silent mode” ger upp till 40% längre driftstid mellan varje batteriladdning.
”Power mode” kopplas automatiskt på vid en viss belastning.
I tillägg ökas säkerheten genom att motorn stoppar automatiskt vid plötsliga
händelser, som t.ex. fastkörning i materialet.
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