Máy Cưa Kiếm

JR001G

Cấu Trúc Bền Vững

Cần gạt dễ dàng

Cơ chế bôi trơn được
thiết kế lại phần trượt.

cắt mượt với cơ chế
cắt dọc
Cân bằng

Đế cứng
độ dày và hình dạng
được thiết kế lại

Cấu trúc phụ khung cao su
Thân máy được tách thành vỏ trên
và dưới kết hợp với sự hấp thụ
rung động đệm cao su để giảm tải
pin và động cơ bên trong
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Trọng
lực

Đế điều chỉnh
không cần khóa

Dòng pin Lithium-ion 40Vmax

Tốc Độ Cắt Nhanh

Công tắc kích hoạt
2 ngón tay
2 tốc độ điện tử

Tốc độ
cắt kim loại
cao hơn khoảng

10 %

Tốc độ
cắt gỗ
cao hơn khoảng

Thiết kế thân máy nhỏ gọn
dễ cầm

35 %

ø25.4mm (1") ống thép Carbon
JR001G
Máy 18Vx2 trước đây

110
100

Chậm

Nhanh

SPF 2 x 10

135

JR001G
Máy 18Vx2 trước đây

100

Chậm

Nhanh

Lượng công việc trên một lần sạc đầy pin *1
Đèn LED đôi

130lần

khoảng

ø25.4mm (1") Ống thép Carbon

Trọng lượng nhẹ

4.2 kg
Pin: BL4025

Móc treo

Độ xọc
Nhịp cắt (l/p)
Khả năng
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng
Phụ kiện đi kèm

155lần

khoảng

SPF 2 x 10

32 mm (1-1/4")
Cao / Thấp: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Ống thép : 130 mm (5-1/8") Gỗ: 255 mm (10")
85 dB(A)
96 dB(A)
với pin BL4025: 457x88x233 mm (18"x3-1/2"x9-1/8")
với pin BL4040: 472x88x239 mm (18-5/8"x3-1/2"x9-3/8")
4.2 - 4.5 kg (9.3 - 9.9 lbs.)
JR001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac
JR001GZ:
Không kèm pin, sạc
Lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa ván ép

*1 Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu thử nghiệm, v.v.
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