
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

190 / 185 mmDHS783

Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

Thanh dẫn hướng cố định 
cho việc cắt dễ dàng và 

chính xác hơn



48°

Tính năng kết nối không dây giúp vận hành sạch và thoải mái hơn. Chỉ 
bằng việc thiết lập kết nối Bluetooth giữa máy hút bụi và dụng cụ cầm tay, 
máy hút bụi có thể tự động vận hành khi dụng cụ cầm tay hoạt động.

Chíp wifi tương thích với tất cả các máy

Góc cắt tối đa 48 độ

Hệ thống tự động khởi động không dây

Lưỡi cắt EFFICUT Thanh dẫn hướng

Túi đựng thanh ray Kết nối thanh dẫn hướng (2cái /bộ)

Phụ kiện

Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

Hãm bằng điện

Khởi động êm

Có đèn

190/185 mmDHS783
Đường kính lưỡi cắt:
Công suất tối đa:

Tốc độ không tải:
Công suất tối đa:
Độ rung:
Độ ồn động cơ:
Cường độ âm thanh:
Kích thước (L x W x H):
Trọng lượng:
DHS783ZU: Không kèm pin/sạc.
DHS783Z: Không kèm pin/sạc.

190 / 185 mm 
90°: 62.5 / 60 mm
45°: 44.5 / 43 mm 
48°: 42 / 41 mm
6,000
1,800 W
2.5 m/s² hoặc ít hơn
93 dB(A)
104 dB(A)
348x210x290 mm
4.5 - 5.1 kg

Công suất cao như máy điện

Công nghệ tự 
động điều tốc

Tự động điều tốc

Tải nhẹ :
Chế độ quay tốc độ cao

Tải nặng :
Chế độ mô-men xoắn cao

Mô-men xoắn (tải)

Tố
c 

độTự động thay đổi tốc độ cắt 
theo điều kiện tải nhằm hoạt 
động tối ưu:
• Tải nhẹ: chế độ quay tốc độ 
cao
• Tải nặng: chế độ mô-men 
xoắn cao

Phụ kiện kèm theo: 

Đèn LED đôi

Chức năng thổi

Dùng để gắn vòi 
máy hút bụi.

Ống hút bụi

Điểm dừng khi thay 
đổi góc cắt ở 22.5° và 
45°

Đối với đường sắt 1,4m, 1,5m

Bộ kẹp

Móc treo

Bộ dẫn góc xiên

Chiều rộng 3 "x gỗ (65mm)

Thay đổi góc của thanh ray

trong 2 x 10 SPF 900mm (trích xuất)
với 2xBL1850B ( 5.0Ah ) pin

Công suất cắt lên đến

175 lần cắt

Kích thước (mm) Mã số.

185 x 1.45 x 20 x 24T
185 x 1.45 x 20 x 45T
190 x 1.45 x 20 x 24T
190 x 1.45 x 20 x 45T

B-62022
B-68616
B-64200
B-68644

Chiều dài 
tổng thể nói 

chung (m)
Mã số.

1
1.4
1.5
1.9
3

199140-0
194368-5
199141-8
194925-9
194367-7

Mã số.  
Loại A: 194385-5
Loại B: 199826-6

A

B

Mã số.  196664-7

Mã số.  199386-8 Mã số.  B-57613
Mã số.  198884-9
                  198885-7(EU)

Lưỡi cưa E�cut(B-62022), khóa lục giác, thanh cữ, đầu nối ống hút bụt.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.


