Satisfy Professional's Needs

Máy cưa cành trên cao chạy xăng
EY2650H25H

Cưa cành trên
cao tối đa
3,920mm
Cho phép người dùng
chạm đến những cành
khó tiếp cận từ vị trí an
toàn trên mặt đất.

Động cơ 4 thì 25.4mL thân thiện với
môi trường và tiết kiệm chi phí với hệ
thống bôi trơn đa vị trí.
• Tiếng ồn thấp và khí thải sạch.
• Chi phí vận hành thấp.
• Phù hợp với quy định khí thải.
• Hệ thống bôi trơn đa vị trí cho phép động cơ nghiêng bất kỳ góc độ nào
cho hoạt động liên tục mà khí thải sạch không có khói trắng và mùi của
động cơ đốt dầu.

Tay cầm cao su mềm

Thiết kế trọng lượng nhẹ
Đầu cưa trọng lượng nhẹ giảm mỏi tay.

So sánh tải trọng
Chúng tôi đo tải trọng trên tay cầm phía sau của người dùng
theo mô tả dưới đây.

2,720mm~3,920mm

Điều kiện kiểm tra:

•Độ dài mỗi sản phẩm được điều chỉnh đến
3,720mm (độ dài của đối thủ “E”).
• Mỗi sản phẩm được cầm bằng 2 tay,
nghiêng góc 30o so với phương thẳng đứng.

Kết quả kiểm tra:
Makita EY2650H 65N (6.6kg. f)
Đối thủ “S”

90N (9.2kg. f)

Đối thủ “E”

90N (9.2kg. f)

Chiều dài sào có
thể điều chỉnh dễ
dàng bằng 1 vít.

Nhẹ hơn 30%
so với đối thủ

Bơm dầu
có thể điều chỉnh
Dung tích bình dầu xích: 120mL

Máy cưa cành trên cao chạy xăng EY2650H
Bơm kích nổ

Chiều dài lam: 255mm (10”)
Mã số: 165695-7
Xích: 91VXL-39E
Bước răng: 3/8”
Bề dày mắc xích: 1.3mm (0.050”)
Mã số: 196142-7
Vỏ lam
Mã số: 452093-7

Bộ đánh lửa của tụ điện
Giảm áp tự động
Tự động tra dầu

Phụ kiện đi kèm:

25.4mL 4 thì

Dung tích
Công suất động cơ
Bình chứa nhiên liệu
Chiều dài lam
Lưỡi xích
Mức độ tiếng ồn
Mức độ tiếng ồn động cơ
Độ rung tay cầm trái
Độ rung tay cầm phải
Kích thước
Trọng lượng

25.4mL
0.77kW / 1.1PS
0.6L
255mm (10")
Bước răng : 3/8"
Bề dày mắc xích : 1.3mm (0.050")
89.5dB(A)
107.3dB(A)
7.2m/s²
5.3m/s²
2,720x223x240mm (107"x8-3/4"x9-1/2")
7.2kg (16.0bs)

Bảo vệ lưỡi, bộ dụng cụ, dầu, túi phụ kiện, dây đeo vai, đồ bảo hộ.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.
Điện thoại : 0650-3628338 Fax : 0650-3628339
Email : salesassist@makitavn.com
Website : www.makitavn.com

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh,
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241-3765942
Fax: 0241-3765941
Email : northsalesassist1@makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179
Fax : 0511-3525479
Email : salesassitst_danang@makitavn.com

