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Världens första betongsåg 
för torrsågning med inbyggt 
dammskydd.



iQ-system för ren kapning

• Töm dammbehållaren en gång om dagen
• Enkel rengöring och återvinning 

Alla sågar från iQ Power Tools har inbyggd 
dammuppsamlingsteknik. Med den här innovativa 
tekniken kan du kapa både inomhus och utomhus 
utan vare sig vatten eller damm.

888-274-7744 

• Quick-Spin®-filter för enkel rengöring 
• iQ Dura Bond-filter 

Ett smart, tåligt elverktyg. 
Om du sågar i betong eller murbruk vet du 
vilka problem det brukar bli med allt damm på 
arbetsplatsen. Vi har arbetat som entreprenörer 
i över 30 år och insåg hur mycket tid och pengar 
dammet kostar i verksamheten. Dessutom hotar det 
personalens hälsa och säkerhet. 

Därför konstruerade vi iQ360XR®, den första och 
enda 355 mm betongsågen för torrsågning i världen 
som enligt test fångar upp 99,5 % av dammet 
vid torrsågning. iQ360XR® är en proffssåg som 
konstruerats för att slippa problem med våtsågning, 
spara tid och förbättra lönsamheten.

• 92 CFM vakuumutgång
• Fångar upp 99,5 % av dammet enligt test

Vakuumsystem

Filtersystem Dammuppsamling



Egenskaper för iQ360XR

• Kapar tegel, sten, klinker och kakel
• Skärkapaciteten är 114 mm × 305 mm
• För bruk både inomhus och utomhus

Mångsidigt                  -klassad
• Ansvarsfull användning: 50 meters 

sågning per 8-timmars arbetsdag 
av natursten och keramiska plattor 
både inomhus och utomhus

• Rapporter finns tillgängliga

• Mjukstartstekniken minskar 
strömförbrukningen vid uppstart

• Kapslad vippomkopplare
• Hela systemet är på 10,5 A 

iQ-system för energistyrning

Tillbehör för iQ360XR

355 mm × 
10 mm

• Lasersvetsad
• Q4-testad
• Kapar tegel, betong, klinker och sten

355 mm betongsågblad

iQ SmartCart
• Hög eller låg arbetsställning
• 686 mm B × 686 mm L × 508 mm H infälld
• 686 mm B × 686 mm L × 1 067 mm H utfälld 
• 254 mm × 89 mm hjul
• Stålkvalitet ASTM A 500
• Hopfällbart stålhandtag
• Ramen har testats med 450 kg+ 
• Arbetsbelastning 157 kg
• Vikt 18 kg
• Ryms under en tonneau  

(flaköverdrag på pickup)

Hög

Låg

iqpowertools.com

• Q4-testad
• 50 % mindre buller
• Ljudabsorberande kopparkärna 
• Speedcore-teknik – snabb bearbetning 

med segmenterad design
• Kapar tegel, betong, klinker och sten

355 mm betongsågblad  
med tyst kärna

355 mm × 
10 mm

• B 457,2 mm H 50,8 mm L 406,4 mm
• Snabb att montera och demontera
• Gummibelagd bordsyta
• Vikt 0,5 kg

Sågbänk



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

SPECIFIKATIONER

SPÄNNING:  230 V
TOTAL STRÖMSTYRKA/EFFEKT:  10,5 A/2 300 W
SÅGMOTORNS STRÖMSTYRKA/EFFEKT:  8,2 A/1 800 W
VAKUUMMOTORNS STRÖMSTYRKA/EFFEKT:  2,3 A/500 W
BLADDIMENSION:  355 mm blad
FILTERTYP:  iQ Dura Bond-patron
SKÄRKAPACITET:  114 mm × 305 mm
DAMMKAPACITET:  22,7 kg
SÅGVIKT:  30 kg
SÅGENS DIMENSIONER:  508 mm × 432 mm × 762 mm
FÖRLÄNGNINGSKABEL:  50 m, 3 × 2,5 mm
GENERATOR:  4 500 W

ETT TÅLIGT PROFFSVERKTYG

Vi kan byggbranschen och vet vad verktygen 
utsätts för. iQ360XR™ är byggd för kraven som 
ställs vid byggarbeten och annan tung belastning. 
Maskinen är enkel att underhålla och har lång 
livslängd.

• Tåligt material 

• 1 års begränsad garanti

• Över 100 000 kapningar i test 

•                   -KLASSAD
• SLIPP ANDAS IN 

KVARTSDAMM

• MINSKA DIN BELASTNING
• SLUTFÖR JOBBEN 

SNABBARE

• INGET VATTEN KRÄVS
• SPARA TID OCH 

PENGAR


