
Piła stołowa
ze składanym stolikiem

C10RJ(X)

Wygoda i komfort 
w pracy.
Wygoda i komfort 
w pracy
Nowa piła stołowa ze składanym stolikiem  
na kołach.

Regulowana prowadnica do wydajnego cięcia

4500 obr./min. większa prędkość cięcia

Łatwa do przechowywania, transportu i obsługi

NOWOŚĆ



Bądź gotowy 
do wydajnej 
pracy.
Poznaj wszystkie funkcje naszej 
piły stołowej C10RJ (X).
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Przewoź, rozkładaj, tnij.

Jedną z charakterystycznych cech C10RJ (X) jest stabilny, trwały i składany stół z kołami. 
Łatwy do przechowywania, łatwy w transporcie i łatwy w obsłudze. Wystarczy przewieść 
44-kilogramową piłę stołową na miejsce pracy i rozłożyć. Chcesz użyć piły stołowej na stole  
na budowie lub warsztacie? Po prostu zdejmij piłę ze stołu. Jest gotowa do pracy.

Solidne koła 
do wygodnego 
transportu

C10RJ(X)
Piła wraz ze stołem i kołami

Specyfikacje
Moc 1500 W
Tarcza Ø254 mm  
  40T zębów z węglika
Prędkość bez obciążenia 4500 obr./min.
Zakres fazowania 00 - 450

Rozmiar stołu roboczego 730 x 559 mm
Wymiary po złożeniu 730 x 50 mm
Maks. szerokość cięcia 
pod kątem w lewo 440 mm 
  w prawo 880 mm
Głębokość cięcia przy 00 79 mm
Głębokość cięcia przy 450 57 mm
Waga 44,0 kg

Charakterystyka
Mocny silnik 1500 W z 4500 obr/min.
Zakres fazowania od 0° do 45°.
Wydajność cięcia 880 mm.
Przechowywanie akcesoriów w narzędziu.
Łatwa regulacja ograniczników i wysokości  
lub kąta ostrza.
Stabilny i trwały stół składany z kołami.
Zabezpieczenie przeciążeniowe.
Klin rozszczepiający.

Akcesoria standardowe
Wskaźnik kąta, osłona tarczy, zapadki zapobiegające 
odrzutowi, prowadnica równoległa, drążek dociskowy, 
klucze imbusowe - składany stół z kołami



tarcza 254 mm 40 
zębów, ostrza z 
węglika spiekanego

Łatwo ustawisz 
wysokość i skos 
tarczy

Po pierwsze - bezpieczeństwo.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, 
zaprojektowaliśmy przycisk start-stop z inteligentną funkcją 
w osłonie przełącznika. W nagłych wypadkach wystarczy 
nacisnąć czerwoną osłonę przełącznika, piła stołowa 
natychmiast się zatrzyma i uchroni operatora przed kontuzją.

Przystawki można używać 
zarówno po prawej i lewej 
stronie piły, a stolik można 
rozłożyć do 880 mm

Składane nogi

Wyjmowane podpory 
dodają 150 mm
dodatkowej powierzchni.



Większa wydajność cięcia.
Przymocuj prowadnicę równoległą do szyn i przedłuż ją do 880 mm 
od tarczy. Ponadto powierzchnia robocza jest również rozsuwana  
po długości. Podpora odprowadzająca z tyłu piły stołowej zapewnia 
dodatkowe wsparcie przy cięciu dłuższych elementów  
o około 150 mm.

Rozłóż stół. 
Rozszerz 
opcje.

880 mm

150 mm  
dodatkowego wsparcia

Drewno
4100023
Ø254 mm

Drewno
4100025
Ø254 mm

Aluminium  
i laminaty
4100026
Ø254 mm

Płyty  
karton gips,  
MDF
4100018
Ø254 mm

Perfekcyjne 
wykończenie.
C10RJ (X) jest dostarczana ze
standardową 40-zębną tarczą
z węglików spiekanych (nr tarczy
4100024) do cięcia różnego rodzaju 
drewna. Oczywiście oferujemy
także tarcze Proline do cięcia 
różnorodnych materiałów.



Jest 
szybka. 
Ty też.

Szybka praca dzięki bardzo mocnemu silnikowi,
ale szybkość to nie tylko mocny silnik. Szybka praca
to także możliwość zmiany między czynnościami
i miejscami pracy. Dzięki swojej konstrukcji i stołowi
wyposażonemu w koła możliwy jest szybki
i łatwy transport w dowolne miejsce. Możesz ją
zabrać wszędzie, bez niedogodności związanych
z dodatkowym montażem stołu. Nie ma czasu do
stracenia. Idziemy do następnej pracy.



Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku..

Odkryj także naszą 
bezprzewodową

piłę stołową C3610DRJ (X),
która może być zasilana przez 

akumulator MULTI VOLT 
lub zasilacz sieciowy ET36A

HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495  Warszawa
Telefon: +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79, 
e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl

hikoki-narzedzia.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych


