Verdens første 420-millimeters stensav med indbygget støvkontrol.

iQMS362-BR0318

iQMS362-BR0818-CE-DANISH DA

VERDENS FØRSTE OG ENESTE
420-MILLIMETERS TØRTSKÆRENDE
STENSAV MED INDBYGGET
STØVKONTROL.
iQMS362 repræsenterer den næste banebrydende udvikling i
byggesektoren. Den uden sammenligning højeste hastighed og største
præcision, mulighed for skæring i en lang række materialer samt
nem transport, effektregulering og støvopsamling betyder, at den
420-millimeters tørtskærende stensav iQMS362 med indbygget støvkontrol
er det ENESTE rigtige valg til fagfolk, der arbejder med beton og murværk.

Det her er IKKE din bedstefars stensav.

420-MILLIMETERS
DIAMANTKLINGE
MED IQ-RÆKKER

Den proprietære 420-millimeters
iQ-diamantrækkeklinge med
Q-Drive™ er udstyret med den
nyeste teknologi inden for
diamantværktøjer. Diamantrækkerne
på iQ-klingen giver hurtigere og
mere ensartede skærehastigheder.
Når en række af diamanter er ved at
være slidt op, står anden række lige
bagved klar til at skære.
Skæredybde på 140 mm
Skærelængde på 610 mm

HØJ YDEEVNE

iQ-EFFEKTSTYRING

MOBILITET

Q-Drive-klingen sætter iQMS362 i stand
til at skære op til 40 % hurtigere end
konkurrenterne i dens klasse. Hastighed,
præcision og evnen til at skære et bredt
udvalg af beton- og murværksmaterialer.

Teknologi til ”blød opstart” regulerer
effekten, så der opnås en jævn,
uafbrudt arbejdsgang.

Dæk med store bæreflader gør det
muligt for én person ubesværet at
manøvrere over ujævnt terræn på
arbejdsstedet.

+1-888-274-7744

ALSIDIGHED

Skær mursten, fliser, sten og
overfladematerialer med hidtil
uset præcision.
Solidt bord, der kan bære op til 20 kg.

SIKKERHED

Indbygget støvopsamling, der opfanger
99,5 % af farligt kvartsstøv.
Tør skæring, der samtidig beskytter dine
medarbejderes helbred og sikkerhed.

MOBILITET

Nem at flytte og transportere,
velegnet til brug overalt, nem adgang
til elektricitet.
Integreret bord med mekanisk
hæve/sænke-anordning til høje
og lave arbejdsstillinger.

STØVSUGERSYSTEM

3-TRINS CYKLONFILTRERING

STØVBEHOLDER

Støvet opsamles i
klingebeskyttelsesskærmen, den
bagerste støvskærm samt med sug
gennem bordlamellerne takket være det
kraftige, indbyggede støvsugningssystem

Opfanger tungere skærerester såvel
som fine og superfine partikler. Dette
gør det muligt at opfange op til 99,5 % af
støvet, når der skæres.

Konstrueret med indbygget
støvopsamlingsbeholder med en
kapacitet på 18 kg.

iqpowertools.com

DET HER ER IKKE DIN BEDSTEFARS STENSAV.

• SLIP FOR AT INDÅNDE KVARTSSTØV

• FÅ OPGAVERNE HURTIGERE FRA HÅNDEN

• SPAR TID

• REDUCER ERSTATNINGSANSVARET

• SLIP FOR VANDET

• SPAR PENGE

SPECIFIKATIONER
SPÆNDING: 230 V
SAMLET SYSTEMEFFEKT: 24 kW
SAVENS MOTOREFFEKT: 1,8 kW
STØVSUGERENS MOTOREFFEKT: 0,6 kW
SAVENS VÆGT: 68 kg
KLINGESTØRRELSE: Q-Drive-klinge på 420 mm
FILTERTYPE: iQ Dura Bond-patron
SKÆREDYBDE: 140 mm H x 600 mm L
STØVKAPACITET: 18 kg
SAVENS MÅL: 1092 × 813 × 1016

+1-888-274-7744 • iqpowertools.com
En banebrydende udvikling indenfor byggesektoren.

