
Phụ kiện

0° 45°

H x W : 115 x 130 

102 x 194mm 

70 x 233mm 

S x S : 137 x 137mm S x S : 100 x 100mm

Công suất cắt

Điều chỉnh góc nghiêngDạng nguyên
vật liệu

D : Đường kính W : Ngang H : Cao S : Sườn
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D : ø127mm D : ø127mm 

H x W : 119 x 119mm H x W : 106 x 106mm

H x W : 115 x 103mm

Cho phép dễ dàng điều chỉnh 
thanh dẫn hướng đơn giản.
・3 bước thay đổi vị trí
・0 đến 45 độ góc thay đổi

Động cơ tải tăng lên thì đền cũng 
sáng dần lên .

Dễ dàng cho việc gập đầu máy 
xuống lưu kho hoặc vận chuyển.

Tải chỉ báo trạng tháiThay thế lưỡi cắt không cần dụng 
cụ.

Điều chỉnh thanh dẫn hướng 

Đầu lưỡi cưa khóa bằng khóa pin

Tháo ê tô nhanh 
chóng

Dễ dàng cho việc di chuyển đến nơi 
làm việc.

Tay cầm

Hãm bằng điện

B-64711Mã số.

Lưỡi cắt đá mài

Bảo vệ khỏi tia lửa lớn

Cho tất cả các vật liệu sắt (sắt, gang) và kim 
loại cứng khác

Grit : A36P-BF
Kích thước (mm) : 355x2.5x25.4

Phụ kiện đi kèm : Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ để biết thêm chi tiết

Máy cắt sắt
Hãm bằng điện

Khởi động êm

355 mm DLW140

Đường kính lưỡi
Đường kính lỗ
Đầu ra tối đa
Độ rung
Độ ồn động cơ
Cường độ âm thanh
Kích thước
Trọng lượng

355 mm 
25.4 mm
3,800
1,300 W
2.5 m/s²
103 dB
115dB
537x290x640 mm 
17.2 - 17.8 kg 

Mẫu cắt mỏng hơn 1.6mm được cắt với máy .



Satisfy Professional's Needs

355 mm DLW140
Máy cắt sắt dùng pin

(ngày 1 tháng 10, 2018)

Máy cắt sắt dùng pin đầu tiên 
trên thế giới

Khả năng cắt

130cắt

75 x 45mm, T : 0.8mm ống kim loại 
ngắn với pin BL1850B x 2


