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Maailman ensimmäinen 
kuivaleikkaava kivisaha 
integroitu 
pölynhallintajärjestelmä.



iQ Siisti  
leikkausjärjestelmä

• Tyhjennä pölykaukalo kerran päivässä
• Helppo puhdistus ja kierrätys

Jokaiseen iQ Power Tools -sahaan on integroitu 
pölynkeruujärjestelmä. Tämä innovatiivinen 
teknologia mahdollistaa sisä- ja ulkopuolisen 
leikkaamisen ilman vettä ja pölyä.

888-274-7744

• Quick-Spin®-suodatin helppoa puhdistamista varten
• iQ Dura Bond -suodatin

Älykäs ja vahva voimatyökalu. 
Kun leikkaat betonia tai muurikiveä, tiedät mitä pöly 
voi aiheuttaa työpaikallasi.  Yli 30 vuoden kokemus 
rakennusalalla on saanut meidät vakuuttumaan siitä, että 
pöly maksaa liiketoiminnallemme aikaa ja rahaa sekä uhkaa 
työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta. 

Tämän tuloksena kehitettiin iQ360XR®, maailman 
ensimmäinen ja ainoa 355 mm kuivaleikkaava kivisaha, 
joka kerää 99,5 % kuivaleikkauksessa syntyvästä pölystä. 
iQ360XR® on kehitetty rakennusalan ammattilaisille ja 
suunniteltu poistamaan märkäleikkauksen ongelmat, 
säästämään aikaa sekä kasvattamaan töidesi tuottavuutta.

• 47 dm^3/s  tyhjiöteho
• Testikäytössä 99,5 % pölystä kerätty

talteen

Tyhjiöjärjestelmä

Suodatusjärjestelmä Pölyn leviämisen estäminen



iQ360XR Ominaisuudet

• Leikkaa tiiliä, kiveä, pihalaattoja ja 
seinälaattoja

• Leikkauskapasiteetti taulukon kanssa 
95  x 305 mm

• Sisä- ja ulkokäyttöön

Työn monipuolisuus -luokiteltu
• Vastuullinen käyttö: 50 metriä 8 tunnin 

työpäivässä sahaamalla keraamisia ja 
luonnonkivilaattoja sisä- ja 
ulkokäytössä.

• Valkoinen kirja saatavilla olevat raportit

• Pehmokäynnistystekniikka vähentää 
virrankulutusta käynnistämisen 
yhteydessä

• Tiivistetty Rokkarin Virtakytkin

iQ-tehonhallintajärjestelmä

iQ360XR Tarvikkeet

355 mm x 
10 mm

• Laserhitsattu
• Q4-testattu
• Leikkaa tiiliä, laattoja ja kiveä

355 mm Muuraus Terä

iQ SmartCart
• Korkea ja matala työasento
• Mitat taitettuna leveys 686 mm x 

pituus 686 mm x korkeus 508 mm 
• Laajennetut mitat Leveys 686 mm x 

pituus 686 mm x korkeus 1067 mm 
• 254 mm x 89 mm pyörät
• Taittuva teräskahva
• Paino 18 kg

Korkea

Matala

iqpowertools.com

• Q4-testattu
• 50 % äänenvaimennus
• Ääntä absorboiva kupariydin
• Speedcore-tekniikka - nopea leikkaus 

segmentteihin jaetulla terän muotoilulla
• Leikkaa tiiliä, laattoja ja kiveä

355 mm Äänetön Ydin -Muuraus Terä

355 mm x 
10 mm

• Leveys 457,2 mm korkeus 50,8 mm 
pituus 406,4 mm

• Nopea asennus ja irrotus
• Kumin leikkuupinta

Liukupöytä



888-274-7744  •  iqpowertools.com
Läpimurtava innovaatio rakennusteollisuudessa. 

TEKNISET TIEDOT

JÄNNITE:  230 V
JÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO:  2300 W 
SAHAMOOTTORIN TEHO:  1800 W 
TYHJÖMOOTTORIN TEHO:  500 W 
TERÄN KOKO:  355 mm 
SUODATINTYYPPI:  iQ Dura Bond -Sylinteriampulli 
LEIKKAUSKAPASITEETTI, TAULUKON KANSSA:   
95  x 305 mm 
PÖLYKAPASITEETTI:  22,7 kg
SAHAN PAINO:  30 kg
SAHAN MITAT:  432 mm × 762 mm × 508 mm 
JATKOJOHTO:  50 m, 3 x 2,5 mm 
GENERAATTORI:  4500 W

RAKENNUSLAATU  KOVUSS

Me tunnemme rakennusteollisuuden ja sen, mitä 
työkaluiltasi vaaditaan. iQ360XR™ on valmistettu 
kestämään rakennusteollisuuden jokapäiväiset 
vaatimukset ja raskaan työkuormituksen. Se on 
myös helppohoitoinen ja kestää vuosikausia.

• Iskunkestävät materiaalit

• 1 vuoden rajoitettu takuu

• Yli 100 000 leikkausta testikäytössä

• LUOKITUS
• LOPETA KVARTSIKITEIDEN

HENGITTÄMINEN

• PIENENNÄ KORVAUSVASTUUTASI
• VIIMEISTELE TYÖT NOPEAMMIN

• LOPETA VEDEN KÄYTTÖ
• SÄÄSTÄ AIKAA JA RAHAA




