
iQMS362-BR0318
Världens första 420 mm murverkssåg med inbyggt dammskydd. 

iQMS362-BR0818-SWEDISH SV



iQ ENERGISTYRNING
Mjukstartstekniken styr ingångseffekten 

vid start för smidig, oavbruten drift.

MOBILITET
Lågtrycksdäcken med stor kontaktyta 

gör att en person enkelt kan förflytta sig 
på arbetsplatsens ojämna underlag.

PRESTANDA
Med Q-Drive-klingan skär iQMS362 upp 

till 40 % snabbare än övriga konkurrenter 
i samma klass. Snabbhet, precision 
och förmåga att såga i många olika 

murverksmaterial.

iQMS362 är nästa revolution inom byggbranschen. Med sin oöverträffade 
hastighet och precision, mångsidighet i materialkapning, portabilitet, 
energistyrning och dammuppsamling är 420 mm murverkssåg iQMS362 
för torrsågning med inbyggd dammkontroll det ENDA valet för alla proffs 
som arbetar med murverk och skärning av hårda material.

VÄRLDENS FÖRSTA OCH ENDA 420 MM 
MURVERKSSÅG FÖR TORRSÅGNING, 
MED INBYGGD DAMMKONTROLL. 

Det här är INTE din farfars murverkssåg. 

888-274-7744

420 MM iQ SEGMENTERAD 
DIAMANTKLINGA

Vår egenutvecklade Q-Drive™ 
420 mm iQ segmenterade 

diamantklinga har försetts med 
den allra senaste  teknologiska 

funktionerna för diamantverktyg. 
Den speciella placeringen av 
diamanterna på klingan ger 

en snabbare, mer konsekvent 
skärhastighet. När en diamantrad 
börjar slitas ut finns det en andra 
rad bakom som är redo att skära.

140 mm skärdjup

610 mm skärlängd 



VAKUUMSYSTEM
Dammet samlas upp i bladskyddet, 

det bakre dammskyddet och 
rasterbordet med utsug via ett inbyggt 

vakuumsystem med hög effekt.

CYKLONFILTRERING I 3 STEG
Fångar upp både grova, fina och mycket 
fina partiklar. Systemet samlar in upp till 

99,5% damm från skärningen.

DAMMUPPSAMLING
Med inbyggd 

dammuppsamlingsbehållare som kan 
innehålla 18 kg damm.

PORTABILITET
Enkel att förflytta och transportera, 
idealisk för alla platser, enkelt tillgänglig 
kraft.

Integrerat stativ med en gasfjäderdriven 
lyft-/sänkmekanism för höga respektive 
låga arbetsställningar

SÄKERHET
Inbyggd dammuppsamling som fångar 
in upp till 99,5 % av farligt kvartsdamm.

Såga torrt samtidigt som du skyddar 
medarbetarnas hälsa och säkerhet.

FLEXIBILITET
Såga tegelsten, klinkers, sten och fanér 
med oöverträffad precision.

Kraftigt bord som klarar upp till 20 kg.

iqpowertools.com



888-274-7744  •  iqpowertools.com
En banbrytande innovation inom byggbranschen. 

SPECIFIKATIONER
SPÄNNING:  230 V

SAMMANLAGD SYSTEMSPÄNNING:  24 kW

SÅGMOTOR EFFEKT:  1,8 kW

VAKUUMMOTOREFFEKT:  0,6 kW

SÅGVIKT:  68 kg

BLADSTORLEK:  420 mm Q-Drive-blad

FILTERTYP: iQ Dura Bond-patron

SKÄRDJUP:  140 mm H x 600 mm L

DAMMKAPACITET:  18 kg

SÅGENS DIMENSIONER:  1092 × 813 × 1016

• SLUTA ANDAS IN KVARTSDAMM

• MINSKA DIN ANSVARSSKYLDIGHET

• SLUTFÖR JOBBEN SNABBARE

• INGET VATTEN KRÄVS

• SPARA TID 

• SPARA PENGAR

DET HÄR ÄR INTE DIN FARFARS MURVERKSSÅG. 


