Satisfy Professional's Needs

Dễ dàng iều chỉnh
Đế tỉa mép với tấm hình vuông

Đế lệch tâm với
bộ tay cầm

Đế nghiêng với tay cầm
Bộ tay cầm
Mã số:
196924-7

Đế lệch tâm
Mã số:
413148-3

Ống nối
hút bụi
Mã số:
195559-1

Đế tỉa mép với bộ tay cầm

Tay cầm
Mã số:
153489-2

Bộ tay cầm
Mã số:
196924-7

Đế nghiêng
Mã số: 413150-6
Thuận tiện cho việc cắt phôi
bằng cách sử dụng thanh dẫn hướng
và thanh chắn bảo vệ

Đế tỉa mép với
thước canh thẳng

Thuận tiện cho việc cắt phôi rộng

Thuận tiện cho việc cắt trong khi giữ 1
trong 2 tay cầm

Đế tỉa mép với thanh hướng
canh mép

Thuận tiện cho việc cắt mép trong khi giữ
ồng thời 2 bên tay cầm

Đế soi với thanh dẫn hướng, bộ iều chỉnh thanh dẫn hướng,
và bộ kẹp

Bộ iều chỉnh
thanh dẫn hướng
Mã số: 194579-2

Phụ kiện
thanh dẫn
cho
ế tỉa mép
Mã số:
122703-7

Thước
canh thẳng
Mã số:
122391-0

Côn chụp
Mã số
763618-5
763619-3
763636-3
763637-1

Vòi thu bụi
Mã số: 194733-8

Chân ế
Mã số
Đế tỉa mép

454842-8

Đế soi

450819-1

Đế nghiêng

413150-6

Đê lệch tâm

413148-3

Bộ giữ
Mã số: 195564-8

Thước canh thẳng
(dùng cho nghành gỗ)
Mã số: 122391-0

Thước canh thẳng với
ộ iều chỉnh rất nhỏ (micro met)
Mã số: 195136-9

Thước canh thẳng
Mã số: 164834-6

Bộ iều chỉnh mẫu

dùng cho ế soi

Bộ kẹp
Mã số:
194385-5

Chân ế với thước canh thẳng và vòi thu bụi
Kích cỡ
8mm
3/8”
6mm
1/4”

dùng cho ế tỉa mép

Thanh dẫn hướng
Độ dài Mã số:
1.4m
194368-5
1.9m
194925-9
3.0m
194367-7
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CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0274-3628338
Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

Mã số

Máy ánh cạnh dùng pin DRT50

343577-5

Nhiều tốc ộ

164379-4
164775-6
164388-3
164776-4
165366-6
193043-0
164393-0
165364-0
164470-8
163080-8
164471-6
165046-4
164472-4

Ổn ịnh tốc ộ iện tử

Tốc ộ không tải
Khả năng
Kích thước

Khởi ộng êm
Hệ thống thu bụi
Có èn

6 mm, 8 mm

Trọng lượng

10,000 - 30,000
với ế tỉa mép: 0 - 40 mm
với ế soi: 0 - 35 mm
với pin BL1815N / BL1820B:
134x89x208 mm
với pin BL1830B / BL1840B /
BL1850B / BL1860B:
134x89x226 mm
1.8kg

Hộp ựng ồ
Phụ kiện i kèm: Đế phay lắp ráp, thước canh thẳng, chấu bóp 1/4” và 3/8”,
cờ lê (2 cái), ống nối hút bụi.

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942
Fax : 0222-3765941

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358
Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 – 0236-3525179
Fax : 0236-3525479

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556
Fax: 0262 355 4557

Máy ánh cạnh dùng pin
DRT50 6 mm, 8 mm

Máy dùng pin tiện dụng và linh hoạt nhờ
khả năng kết hợp với 4 loại ế khác nhau

4

loại ế
khác nhau

Máy dùng pin tiện dụng

Động cơ không chổi than (BL),
giải quyết các yêu cầu về hiệu
suất và năng lượng

Nút công tắc nhấn
Nút Khóa / Mở
Nút nguồn Bật / Tắt

Điều chỉnh tốc ộ iện tử

Sử dụng dòng pin LXT Li-ion

18V

Độ bền và ộ chính xác cao
do thân máy ược cấu tạo
từ nhôm

Khóa mũi giúp thay mũi phay
dễ dàng

Đèn LED kép giúp tăng
khả năng quan sát

Sử dụng cho cả chuôi mũi phay
6mm & 8mm

Có n h i ề u s ự k ế t hợ p,
t ăn g t í n h linh hoạ t
Với ế tỉa mép

Với ế soi (phụ kiện mua thêm)

Đế tròn giúp dễ cầm, phay nhanh và ẹp

Điều chỉnh ộ cắt sâu chính xác
Khả năng phay sâu: 0 - 35mm

Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái
cho người vận hành

Dễ dàng
mở khóa

Điều chỉnh ộ sâu cắt chính xác

Tay cầm bằng cao su mềm
3 mức iều chỉnh ộ sâu cắt

Hệ thống khóa ế ơn giản và hiệu quả

Độ hở của ế ược tăng lên cho
khả năng quan sát mũi phay tốt
mà vẫn duy trì ộ chắc chắn của ế

Độ bền và ộ chính xác cao do ế tỉa mép ược cấu tạo
từ nhôm
Lớp nhựa dẻo có thể thay thế ược bảo vệ ế, ồng thời giúp máy
trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

Với ế nghiêng (phụ kiện mua thêm)

Tay cầm thiết kế công thái học giúp dễ dàng cầm nắm dù chỉ bằng 1 tay
Khả năng nghiêng: -30˚ ến 45˚

Độ bền và ộ chính xác cao do
chân ế ược cấu tạo từ nhôm

2 nút tay cầm công thái học,
dễ dàng iều chỉnh ường cong

Có thể sử dụng thêm
thước canh thẳng (mua thêm)

Với ế lệch tâm (phụ kiện mua thêm)

Có thể phay gần tường và các góc hẹp với mũi cắt
ặt lệch tâm

Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái
cho người vận hành
Điều chỉnh ộ sâu cắt chính xác
Hệ thống khóa ế ơn giản và hiệu quả
Độ hở của ế ược tăng lên cho
khả năng quan sát ầu mũi phay tốt

Thân máy với lớp vỏ chống trượt,
nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

18.5 mm

Độ bền và ộ chính xác cao do chân ế ược cấu tạo từ nhôm
Lớp nhựa dẻo có thể thay thế ược bảo vệ ế nghiêng, ồng thời
giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế ược
bảo vệ ế, ồng thời giúp máy
trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

Khả năng cắt gần tường hoặc trong góc hẹp cự ly gần nhất 18.5mm

Hệ thống khóa ế ơn giản và hiệu quả
Độ bền và ộ chính xác cao do
chân ế ược cấu tạo từ nhôm
Lớp nhựa dẻo có thể thay thế ược
bảo vệ ế, ồng thời giúp máy
trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

