Satisfy Professional's Needs

Sladdlös Kap- och Gersåg
DLS111 260 mm

Hög prestanda!
För snabb kapning

Auto-start Wireless System

DVC864LZ

350 kap
45x95 regel

(med 2x5,0 Ah batteri)

Lika kraftfull som motsvarande sladdmodell
tack vare den kolborstfria motorn

Lasermarkör
enkelt justerbar
vänster/höger

One-touch låsning
med bajonettfattning
låser enkelt och
snabbt sågen på
gejdrarna.

Smidigt och följsamt
klingskydd

Alla justeringar av
geringsvinklar görs enkelt på
framsidan av sågen

Gejdrarnas diameter har ökats från 25 mm
till 30 mm. Gerningsprecisionen har ökat tack
vare en nydesignad gejderkonstruktion.

Ø30 mm

Gejdrar

Den nya gejderplaceringen möjliggör
att sågen kan placeras direkt mot vägg
Sågen glider på fasta gejdrar utan teleskop vilket gör att sågen inte skjuter ut
bakåt och kan därför användas i trängre utrymmen än tidigare.

Konventionell modell

DLS111

behöver avstånd från väggen

kan placeras nära en vägg

Hög prestanda och snabb kapning

Automatic torque Drive Technology
Ändrar automatiskt kaphastigheten som anpassas
efter belastningen:
• Lättare arbete: rotationsläge i hög hastighet
• Tyngre arbete: högt vridmoment

Lättare arbere: rotationsläge i hög hastighet
Automatiskt vridmoment

Hastighet

Snabb

• 2x18V Li-ion batterier
• Kolborstfri motor

Tyngre arbete: högt vridmoment

Vridmoment (läge)

Hög

Nyutvecklad dammuppsamlare
Det dubbla dammutsuget är mer effektivt än tidigare
modeller även vid sågning av mindre arbetsstycken.

Stort sågbord
stabilt även för stora arbetsstycken

Låsspak

Enkel inställning av geringsvinklar
Gerningsvinkeln låses med vridhandtag och kan
ställas in i fasta eller valfria vinklar.
Vridhantag

Frikopplare

Låsspaken låser sågbordet vid fasta lägen 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° och 60° (v/h).
Frikopplaren spärrar låsspaken i nedtryckt läge så att sågbordet kan vridas i valfria vinklar utan fasta stopp.
Vridhandtaget används som handtag och för att låsa fast sågbordet i önskad vinkel.
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Horisontalskruvstycke
Art Nr. 122470-4

Dammpåse
Art Nr. 122852-0

Hållarset för taklist
Art Nr.192628-9

Sågbänk
Art Nr. 194043-3

Sågbänk
Art Nr. DEAWST06

Sågbänk
Art Nr. DEAWST05

Sladdlös Kap- och Gersåg
Elektronisk broms
Mjukstart
Vinkelkapning 45° vänster/höger

Horisontell kapning

Horisontell kapning
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Tillbehör

Lasermarkör
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Dammuppsamlare

Stående kapning

DLS111

AWS (Auto-start Wireless System)
Det nya AWS-systemet från Makita kopplar ihop
kompatibla verktyg och dammsugare trådlöst
via Bluetooth. Nya 2x18V dammsugaren
DVC864LZ är navet i systemet och parkopplas
enkelt med AWS-utrustade verktyg. Detta bidrar
till en portabel och enkel användning utan
sladdar.

260 mm

Klingans Ø
Håldiameter
Max gerräckvidd (v/h)
Max gervinkel (v/h)
Sågkapacitet vid 90°
Sågkapacitet vid 45°
Varvtal (RPM)
Ljudtrycksnivå
Vibrationsnivå
Mått (L x B x H)
Nettovikt

260 mm
30 mm
60°/60°
48° /48°
91x279 mm
91x197 mm
4400
92 dB(A)
≤2,5 m/s²
805x644x660 mm
27,3 kg

