A satisfazer as necessidades dos profissionais

Serra de esquadria a bateria
DLS600 165 mm

Excelente portabilidade.
Ideal para cortar flutuante, rodapés, caleiras, etc.

Usa a correia do ombro para
facilitar o transporte 166058-0*
(opcional). *Consultar disponibilidade.

Compacta e leve.
Serra de esquadria a bateria 165 mm.

O nosso modelo anterior.

O nosso modelo anterior.

Cortes transversais até 46 x 92 mm a 90°.
Recomendado para cortar rodapés, flutuante, caleiras, etc.
Usado na construção devido ao baixo peso e facilidade no transporte.

Potente motor
BL sem escovas
5.000RPM.

Excelente
capacidade
de corte.
Com uma bateria BL1860B
podemos cortar cerca de 270
rodapés de 15x90mm a 45º.

Trabalhos ligeiros:
Modo de altas rotações

Velocidade

Controlo automático da velocidade

Trabalho duros:
Modo alto par motor
Carga

O sistema ADT muda de forma
automática a velocidade de corte e
ajusta-se á carga de trabalho para
uma operação ótima.

Dupla inclinação.
A cabeça tanto inclina para a esquerda como para a direita
de 0º a 45º ( até 46º quando é usado o botão de
desbloqueio), o que permite ao utilizador cortar uma
peça de trabalho sem a virar para fazer coincidir cada canto.

0°
45°
46°
Função de linha laser.

45°
46°

Luz de trabalho LED.
Asa de transporte,
facilita o transporte da máquina
ao lugar de trabalho.

Indicador de carregamento.
Mini guia lateral,
aumenta a área de
apoio ao fazer cortes
verticais ou biselados à
esquerda.

Alimentada com baterias
18V Lítio-ion.
1,5Ah
2,0Ah
3,0Ah
4,0Ah
5,0Ah
6,0Ah

BL1815N
BL1820B
BL1830B
BL1840B
BL1850B
BL1860B

Mini guia lateral

Conectável a um
aspirador Makita.

Laser incorporado,
aumenta a visibilidade da
linha de corte e facilita
assim a precisão no
trabalho.

Máx. capacidade de corte (mm). (Altura x largura) com 165mm. Disco de serra.
Corte transversal.
90o

Corte de esquadria
(esquerda e direita).
90o

Corte biselado (esquerda e direita).

45o

45o
45o

45o

90o

46 x 92 mm

Corte composto.

90o

Esquadria:
o
45 Esq./Dta.

46 x 65 mm

Bisel: 45 Esq.

Esquadria:
o
52 Esq./Dta.

46 x 56 mm

Bisel: 45 Dta.

o

o

30 x 92 mm

Bisel: 45 Esq.
o
Esquadria: 45 Esq/Dta.

o

15 x 92 mm

Bisel: 45 Esq.
o
Esquadria: 45 Esq/Dta.

30 x 65 mm

o

Serra de esquadria a bateria DLS600
Travão eléctrico
Arranque suave sem puxões
Cabeça basculante 45º ambos lados
Laser
Conectável a um aspirador

15 x 65 mm

165 mm

Diâmetro do disco
Corte em esquadro
Corte em bisel
Máxima capacidade de corte
Velocidade sem carga (RPM)
Nível de pressão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)
Peso

165 mm
52° Esq / 52° Dta
46° Esq / 46° Dta
90° esquadro: 46 x 92 mm
5.000 RPM
90 dB(A)
97 dB(A)
2,5 m/s² ou menos
340x400x440 mm
6,3 - 6,6 Kg

Luz LED integrada
Equipamento basico: Consultar na Web.
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