
iQMS362-BR0318
Maailman ensimmäinen kuivaleikkaava 420 mm kivisaha integroidulla pölynimurilla. 

iQMS362-CE-BR0818-FI



iQ-TEHONHALLINTA
Pehmokäynnistystekniikka ohjaa 

syöttövirran käynnistymistä 
sekä varmistaa tasaisen ja 

keskeytymättömän toiminnan.

LIIKKUVUUS
High-flotation-pyörät ansiosta käyttäjä 

voi yksinkin siirtää koneen helposti 
epätasaisessa maastossa.

MAAILMAN ENSIMMÄINEN JA 
VAIN 420MM: N KUIVALEIKKAAVA 
KIVISAHA, JOSSA ON INTEGROITU 
PÖLYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ.

iQMS362 on seuraava merkittävä edistysaskel 
rakennusteollisuudessa. Lyömätön nopeus ja tarkkuus, monipuolisuus 
materiaalin leikkaus, siirrettävyys, tehonhallinta ja 
pölynkeräysjärjestelmä tekee iQMS362 420mm - n kuivaleikkaava 
kivisaha  AINOAN oikean vaihtoehdon kivitöiden ja piharakentamisen 
ammattilaisille.

Tämä EI OLE sinun vaarisi kivisaha. 

SUORITUSKYKY
Q-Drive-terä sallii iQMS362 sahaamaan 

leikkaamaan 40 % nopeammin kuin 
mikään muu luokkansa kilpailija. Nopeus, 

tarkkuus ja kyky sahata monia erilaisia 
kivimateriaaleja.

888-274-7744

420 MM iQ-RIVITETTY 
TIMANTTITERÄ

Ainutlaatuinen Q-Drive™  
420 mm iQ-rivitetty timanttiterä 

edustaa uusinta timanttityökalujen 
teknologiaa. iQ-rivitetyt timantit 
mahdollistavat nopeamman ja 

tasaisemman leikkausnopeuden. 
Kun yksi timanttirivi alkaa kulua 

loppuun, toinen rivi on heti takana 
valmiina leikkaukseen.

140mm leikkaussyvyyden kapasiteetti

610mm leikkuupituus kapasiteetti 



TYHJIÖJÄRJESTELMÄ
Tehokas imurointijärjestelmä imee pölyn 

teräsuojuksen ja takapölysuojuksen 
sisään sekä alakautta pöytäsäleikön läpi.

3-VAIHEINEN SYKLONISUODATUS
Talteen kerätään suuret roskat, pienet 

hiukkaset ja hienopöly. Tämän ansiosta 
jopa 99,5 % pölystä voidaan kerätä 

talteen. 

PÖLYSÄILIÖ
Rakennettu integroidulla 

pölynkeräyskammiolla, jossa on 
18 kg pölyä.

MUUNNELTAVUUS
Leikkaa tiiltä, pihalaattoja, ja kiveä ja  
lyömättömällä tarkkuudella.

Kestävä pöytä kantaa 20 kg kuorman.

TURVALLISUUS
integroidun pölynkeräysjärjestelmän  
kaapata 99,5 % vaarallisesta 
kvartsipölystä.

Leikkaa kuivana samalla kun suojellaan 
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

SIIRRETTÄVYYS
Helppo kuljettaa, sopii joka paikkaan, 
missä on sähköä saatavana.

Integroitu seiso, joissa on 
kaasusokkikäyttöinen nosto-ja 
laskumekanismi varten korkeaan ja 
alhaiseen työskentely positiot

iqpowertools.com



TEKNISET TIEDOT
JÄNNITE:  230 V

JÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO:  2300W 

SAHAMOOTTORIN TEHO:  1800W

TYHJÖMOOTTORIN TEHO:  500W

SAHAN PAINO:  68 kg

TERÄN KOKO:  420 mm Q-Drive-terä 

SUODATINTYYPPI: iQ Dura Bond -Sylinteriampulli 

LEIKKAUSKAPASITEETTI:  140 mm x 600 mm 

PÖLYKAPASITEETTI:  18 kg

SAHAN MITAT:  813 × 1016 × 1092

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

• LOPETA KVARTSIKITEIDEN
HENGITTÄMINEN

• PIENENNÄ KORVAUSVASTUUTASI

• VIIMEISTELE TYÖT NOPEAMMIN

• LOPETA VEDEN KÄYTTÖ

• SÄÄSTÄ AIKAA
• SÄÄSTÄKÄÄ RAHAA

TÄMÄ EI OLE SINUN VAARISI KIVISAHA. 




