Satisfy Professional's Needs

Sladdlös sänksåg
DSP601/DSP600 165 mm
OBS! Endast DSP601

DVC864LZ
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Lika kraftfull som motsvarande sladdmodell
tack vare den kolborstfria motorn

Tipskydd

Vinkelkapning
22.5

0

-1

:: -1 till 48 grader

45
låsspak

48

Precision för vinkelkapning
Placeringen av skärlinjen är alltid densamma
oavsett vinkeln vid skärning med medföljande
styrskena.
Fasta lägen
Fast läge vid: 22,5°

reglage för fasta lägen
mellan 45-48°

Lås fast bottenplattan i skenan vid vinkelsågning
för att förhindra att maskinen tippar.
Reglage för vinkeln -1

Hög prestanda och snabb kapning
• 18V X2 Li-ion batterier
• Kolborstfri motor
• Ny tunn sågklinga

Hög manövrerbarhet
Automatic torque Drive Technology

Snabbt

Ändrar automatiskt kaphastigheten som anpassas
efter belastningen:
• Lättare arbete: rotationsläge i höghastighet
• Tyngre arbete: högt vridmoment
Lättare arbere : rotationsläge i höghastighet

Hastighet

Automatiskt vridmoment
Tyngre arbete : högt vridmoment

Vridmoment (läge)

Hög

Djupstoppare för splitterfri kapning

Nu Ut
an
Sladd

Sågen kan placeras direkt mot vägg

För splitterfri kapning låses sågklingan på 2 mm djup
för sågning av ett preliminärt spår.

Djupstoppare

18mm
Minst 18 mm från väggen

Mjukstart
gör att verktyget startar smidigt.

Elektronisk broms
Splitterfri kapning

gör att du snabbt kan
starta nästa operation.

Kan anslutas till en
dammsugare

Drivs med 2 stycken
Li-ion batterier

Vred för inställning
av hastighet

Förvaringsutrymme
för insexnyckel

Parallellanslag (tillval)
Används istället för styrskena.

Batterikapacitet
varningslampa

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.

Ställbart anhåll

Styrskena
Längd
1,400 mm
3,000 mm

Art Nr. 196664-7
Längd

Tvingar för
skena

Parallellanslag
Art Nr. 165447-6

Art Nr. 194385-5

Dammpåse
Art Nr. 126599-8

OBS! Endast DSP601

Sladdlös sänksåg
DSP601/DSP600
Variabel hastighet
Elektronisk broms
Mjukstart
Dammuppsamlare
Verktygsväska

165 mm

Klingans Ø
Håldiameter
Sågkapacitet
Varvtal (RPM)
Vibrationsnivå
Ljudtryck
Mått (LxBxH)
Nettovikt

165 mm
20 mm
90°: 56 mm
45°: 40 mm
48°: 38 mm
2500-6300
≤2,5 m/s²
92 dB(A)
346x241x272mm
4,4 kg

Art Nr.
194368-5
194367-7

