
Jobb raskt  
og smidig. 
Ny bordsag med sammenlegg-
bart bordstativ m/store hjul.

Justerbar sidestøtte for større kuttekapasitet

4,500 RPM for raskere kuttekastighet

Lett å oppbevare, transportere og bruke

Bordsag C10RJ  
1500W 254 mm

Med sammenlegg- 
bart bordstativ

NYHET



Opplev kraft  
og presisjon.

HiKOKI Bordsag C10RJ - enkel å  
oppbevare, transportere og bruke.
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Klar til bruk på 1-2-3

En av de karakteristiske egenskapene til C10RJ er det stabile og solide folde- og rullestativet. 
Enkel å oppbevare, enkel å transportere og enkel å betjene. Du ruller enkelt bordsagen på 44 kg til 
arbeidsplassen og folder den ut. Vil du bruke bordsagen på et håndverksbord eller en arbeidsbenk? 
Bare fjern hjuldelen fra bordsagen, så er du klar til å sage.

Robuste hjul for 
smidig transport

C10RJ
Bordsag med sammenleggbart bord og store hjul

Spesifikasjoner 
Effekt 1,500 W
Blad Ø254 mm, 40T 
Hastighet ubelastet 4,500 RPM
Gjæringsvinkel 0º - 45º
Arbeidsbord, dim. 730 x 559 mm
Forlengerbord/støtte, dim 730 x 50 mm
Sidestøtte (gjerde) Venstre 440 mm 
  Høyre 880 mm
Kuttedybde ved 0º 79 mm
Kuttedybde ved 45º 57 mm
Vekt 44,0 kg

Varenr.  68101200
Nobb. 56160194
Gtin/EAN.  4966376334483

Egenskaper
• Kraftig 1,500 W motor, hastighet 4,500 RPM
• Gjæringsvinkel 0° to 45°
• Kløyvekapasitet 880 mm 
• Alt nødvendig verktøy på sagen
• Justering av sagblad og støtter er lett tilgjengelig fra    
   forsiden av sagen
• Stabilt og solid sammenleggbart sagbord som  
   kan rulles 
• Overbelastningsbeskyttelse
• Spaltekniv

Standard tilbehør
Linjal - sagbladdeksel - anti-kickback/stopper -  
støttegjerde  - påskyver - 2 fastnøkler - umbrakonøkkel - 
sammenleggbart stativ



254 mm 40-tannet 
karbidbelagt sagblad

Enkel justering av høyde 
og gjæringsvinkel på 
sagblad

Sikkerhet først.

For å sikre optimal sikkerhet er sagen utstyrt med en  
start-/stopp-knapp - med en smart funksjon: bryterdekselet.  
Ved nødstilfeller trykker du på det røde bryterdekselet, 
bordsagen stopper øyeblikkelig og forhindrer deg i  
å bli skadet.

Sidestøtte kan brukes på 
både høyre/venstre side av 
sagbordet og kan forlenges 
opp til 880 mm

Sammenleggbare 
bein for kompakt 
lagring

Uttrekkbar støtte 
150 mm for lange 
arbeidsemner 





Større kuttekapasitet 
Fest støttegjerdet til skinnene og forleng sidestøtten med opp til  
880 mm fra bladet. Selve arbeidsflaten er også forlengbar med ca  
150 mm ekstra støtte bak bordsagen. Smart og praktisk når du jobber 
med større arbeidsemner.

Utvid sag- 
bordet. Utvid 
mulighetene.

880 mm

150 mm  
ekstra dybde

Tre
4100023
Ø254 mm, 24T
Ekstra tynt 2,4/1,8mm

Tre
4100025
Ø254 mm, 60T
Ekstra tynt 2,4/1,8mm

Aluminium  
og laminater
4100026, 80T
Ø254 mm
Ekstra tynt 2,4/1,8mm

Gå for perfekt
resultat og finish.

Sagen C10RJ kommer som standard 
med et 40-tannet karbid sagblad 
(4100024) for kutting i flere typer 
treverk. Men, vi kan også tilby Proline 
sagblader for for kutting   
i spesifikke materialer.



Den er 
rask.
Det er  
du også.

Å kunne jobbe raskt er avhengig av mer enn kun  
kreftene som kommer fra den kraftige, innebygde 
motoren. Å jobbe raskt handler også om å kunne 
bytte hurtig mellom oppgaver og arbeidsplasser. Den 
optimale friheten med denne bordsagen at den er så 
smidig å transportere - raskt og enkelt. Du kan ta den 
med hvor som helst, uten besværet med "tilleggsdeler". 
Ingen tid å miste - videre til neste jobb.



Garanti og service 
du kan stole på. 
Kortreist service
Ved vårt hovedkontor på Kjeller - et steinkast utenfor 
Oslo har vi en dyktig serviceavdeling med 6 ansatte  
med lang erfaring og meget god teknisk kompetanse. 

Her utføres alt av service- og garantireparasjoner. 
Med lager under samme tak og rask tilgang til deler - 
dermed også raskere service.

Vi utfører også vedlikeholdsservice for å forlenge 
maskinens levetid: demontering, rengjøring og utskift-
ning av olje, fett og slitasjedeler. 

Les mer:  
www.hikoki-powertools.no/service/informasjon

1. 
Reparasjon gjennomført innen 3 dager eller mindre  
i Norden som en generell regel

2.
Praktisk registering og håndtering

3. 
Tracking og slutt-bruker oppdatering

4. 
Teknisk support for forhandler – direkte kontakt  

med tekniker

 

3VERKTØY
GARANTI

ÅRS

3 års garanti på alt av elektro-
verktøy, batteriverktøy, batte-
rier og ladere – UTEN krav til  
registrering.

Unik 3 års
garanti

Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norge for å  
kunne gi raskest mulig service til deg. Gjelder alle 
brukere, også for deg som jobber profesjonelt.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

Markedets beste service.



Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.

Sjekk også ut  
vår batteridrevne  

bordsag C3610DRJ 
som brukes med enten et   
MULTI VOLT batteri eller  

med strømadapter.

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel.  66 92 66 00 

hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier


