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CẮT SÂU
Bộ giảm tốc 3 tầng và tấm bảo vệ lưỡi di động mặt sau giúp tạo khả năng cắt
lớn hơn để cắt khuôn lồi và gờ chân tường.
Mẫu
Conventional
mã tiện model
lợi

LS1216

Khả năng cắt xéo
Khả năng cắt dọc
gờ chân tường lên đến tấm khuôn lồi lên đến
203mm (8")
165mm (6-1/2")

Bộ giảm tốc 3 tầng
Thanh bảo vệ lưỡi mặt sau
có thể di chuyển

CẮT CHÍNH XÁC
Cơ cấu trượt đôi

Các tiện ích của Makita khi sử dụng 4 thanh trượt ngắn
thay vì 2 thanh trượt dài là:
- Rung tự do, cắt chính xác và đúng đường nét.
- Máy được thiết kế gọn nhẹ thuận tiện trong việc di chuyển.
4 short steel poles

Tấm chắn trượt đôi
Các bộ phận trên và dưới trượt
độc lập với nhau giúp di
chuyển dễ dàng hơn. Mỗi lá
chắn bên trên trượt ra ngoài để
cắt các đường xiên và mỗi lá
chắn bên dưới
trượt vào trong để
giữ chặt các
mảnh nhỏ giúp
các đường nét
cắt chính xác.

Tổng chiều cao
140mm (5-1/2”)

Khóa góc xiên nhanh và chính xác
-Góc 45o được khóa hay mở đơn giản
bằng việc xoay chốt quay 90o
6 ổ bi lăn tuyến tính được sử dụng
giúp cho 4 lỗ trượt êm và đường
cắt cđược chính xác.

-Các điểm ngừng tại
0, 15, 22.5, 31.6, 45 độ.

Cắt miếng gỗ lên đến
416mm (16-3/8")

Đọc dễ dàng góc nghiêng
với bảng hướng dẫn lớn

Với miếng gỗ dày
38mm(1-1/2"), có thể cắt bản
gỗ rộng 406mm(16") và cắt
xiên bản gỗ rộng 292mm tại
góc 45 o.

Nghiêng 45 o trái phải
phải có các điểm
chặn ở tại 22.5, 33.9,
45otrái phải.

