Accu cirkelzaagmachine
C1806DA

Perfect zagen,
zelfs bij de
zwaarste
klussen.
Ontdek onze nieuwe 18V
accu cirkelzaagmachine C1806DA.
Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
Krachtige 18V motor voor snel en precies zagen
165 mm zaagblad voor 57 mm zaagdiepte
Robuuste stalen voetplaat

Geoptimaliseerde
zaagprestaties op
hoge snelheid.

C1806DAWRZ
Accu cirkelzaagmachine
Standaard toebehoren1
2x accu BSL1850C, oplader UC18YFSL, zaagblad voor hout, parallel
geleider, inbussleutel, stofafzuigadapter, HSC IV koffer
Specificaties
Diameter zaagblad		
165 mm
Diameter asgat
20 mm
Max. zaagdiepte
90° hoek
57,0 mm
45° hoek
38,0 mm
In verstek		
45°
Onbelast toerental		
3.800 /min.
Spanning		18V
Accu		
18V en MULTI VOLT
Motorrem		Ja
Afmetingen (L x B x H)		
291 x 212 x 267 mm
Gewicht met BSL1850C2		
3,5 kg
Exclusief accu's en lader
C1806DAW2Z: zaagblad voor hout, parallelgeleider, inbussleutel,
stofafzuigadapter, HSC IV koffer
C1806DAW4Z: zaagblad voor hout, parallelgeleider, inbussleutel,
stofafzuigadapter, kartonnen doos

1

Standaard toebehoren verschillen per land of gebied. 2 Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014..

Wij maken
zagen zo makkelijk
en comfortabel
mogelijk.
Door het ergonomisch design, biedt de C1806DA
de beste zaagervaring. Dit type is licht in gewicht
en zorgt voor optimaal gebruiksgemak.

Zagen op
topsnelheid.
Ergonomische handgreep.

De zaagsnelheid van de C1806DA is aanzienlijk
hoger in vergelijking met concurrenten in zijn klasse.
Zo is de C1806DA maar liefst 40% sneller dan
modellen van concurrenten.

Vergelijking van zaagsnelheden.
Zagen van 5 x 20 cm hout.

HiKOKI
C1806DA

4.2 m/min.

Concurrent

2.9 m/min.

Ongeveer.

Accu-indicator om altijd op de hoogte
te zijn van de inhoud van de accu.

40%
sneller.

Vergeleken met zijn concurrent.

Spindelblokkering voor gemakkelijk
wisselen van zaagbladen.

Haal het beste uit uw
cirkelzaagmachine met
topkwaliteit zaagbladen.

Geschikt voor gebruik met stofafzuiging,
voor een schone werkomgeving.

Voor hout
165x1.8/1.2x20 T18
752414

Voor hout
165x1.8/1.2x20 T36
752415
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Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

