
Chuyên dụng 

bởi khả năng cơ động tuyệt vời

Satisfy Professional's Needs

DPB181
Máy cưa vòng dùng pin

cho những công việc cắt ngang và trên cao



Phụ kiện đi kèm:
Pin, sạc, lưỡi cưa vòng, cờ lê lục giác.

Khả năng

Tốc độ lưỡi
Kích thước
Trọng lượng

Phôi tròn đường kính : 64mm (2-1/2") 
Phôi hình chữ nhật ngang :
 64x64mm (2-1/2"x2-1/2")
3.2m / min. (630ft/ min)
468x197x233mm (18-1/2"x7-3/4"x9-1/8")
3.2kg (7.1lbs) (BL1815N)
3.5kg(7.7lbs) (BL1830, BL1840)

Máy cưa vòng dùng pin
DPB181

Có đèn

Thiết kế cân bằng cao, trọng lượng nhẹ
Cho phép khả năng cơ động trên cao.
Trọng lượng: 3.2kg (với pin BL1830)
Pin được bố trí gần tay cầm nhằm giảm bớt sức nặng của 
thân máy và giảm mỏi cho cổ tay trong những công việc 
cưa ngang.

Dễ dàng cầm chặt

Sức mạnh từ nguồn pin Li-ion 18V

với bề mặt đàn hồi chống trượt

• Mật độ năng lượng cao cho phép 
pin được thiết kế gọn, nhẹ mà không 
làm giảm năng lượng

• Có thể sạc bất cứ lúc nào bởi vì pin 
Li-ion không bị ràng buộc từ hiệu 
quả bộ nhớ.

Móc treo

Thanh dẫn có thể điều chỉnh
thuận tiện để cắt ống nước gần sát 
tường, sàn hay trần nhà.

Giá đệm lưỡi cưa
(bán riêng)

Đèn LED đơn
với chức năng sáng trước
Khi khởi động máy, đèn tự động bật trước 
khi động cơ bắt đầu quay.

Dễ dàng thay lưỡi cưa 

Lưỡi cưa vòng hợp kim

bằng cách tăng giảm độ căng của 
lưỡi cưa

Răng cưa

Rộng : 13 mm, Dày : 0.5 mm, Dài : 835 mm
Số răng

 inch
Độ dày 
vật liệu Ứng dụng Mã số

14 3-6mm

2-3mm

dưới 2mm

B-40543

18 B-40559

24 B-40565

Nhựa, kim loại 
màu, thép nhẹ, 

thép phôi và gang

Biểu đồ tham chiếu 
pin, sạc 
và thời gian sạc

DC18RC / DC18RA DC18SD DC18SF

DC18SE
(tự động)

60phút
22phút

3.0Ah

BL1830

30phút15phútBL1815N 30phút 1-2 pin
60phút 3-2 pin

60phút 1-2 pin
120phút 3-4 pin

1.5Ah

Sạc nhanh

90phút36phút
4.0Ah

BL1840 90phút 1-2 pin
180phút 3-4 pinSạc nhanh

Sạc nhanh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
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       

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 


