
Thanh cốt thép và 
thanh ren cắt ở 3,5mm 
từ bề mặt.

Công suất cắt
10 - 25 mm

Phụ kiện kèm theo : 

3.5mm

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.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Lưỡi cắt TCT, Tay cầm, Khóa lục giác, Túi chứa bụi

Hộp đựng đồ Đường kính lưỡi cắt 
Công suất cắt
Tốc độ không tải
Độ rung
Độ ồn
Kích thước
Trọng lượng

DSC251RT: Sạc nhanh, pin 5.0 Ah
DSC251ZK: Không kèm pin/sạc

110 mm (4.3")
10 - 25 mm (3/8" - 1")
2,200 v/p
Cắt cốt thép: 2.5 m/s² hoặc ít hơn
78dB(A)
471x137x139mm 
4.0 kg (8.82 lbs.)

Thanh đỡ có 
phủ huỳnh 
quang giúp dễ 
nhận diện. 

Giữ túi bụi.

Động cơ không chổi 
than công suất cao.

Tự động thay đổi tốc độ 
dựa vào điều kiện chịu tải 
khi cắt vật liệu.

D25

D19

D16

D13

D10

SD345(490N/mm2)

Trong khoảng 50 Cắt

Trong khoảng 90 Cắt

Trong khoảng 35 Cắt

Trong khoảng 200 Cắt

Trong khoảng 300 Cắt

Công suất cắt Khối lượng công việc trên 
một lần sạc đầy pin 

Nút tháo vỏ túi bụi.

Hiển thị lưu lượng pin.

Bề mặt nền được 
xử lí chống hao 
mòn. 

Có 3 vị trí cầm tay   
giúp người sử 
dụng chọn vị trí 
thuận tiện.

Phụ kiện
Lưỡi cắt TCT
Đường kính lưỡi 
110mm 

Mã số.
SC09003260

Túi thu bụi thu 
những mảnh 
vụn cắt và bụi.
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Máy Cắt Sắt Ren Dùng Pin DSC251

(với BL1850B)



Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Lưỡi cắt mới

 Khả năng cắt luôn tuyệt vời
Khả năng cắt đẹp - chỉ cách bề mặt cắt 3.5mm.

DSC251
Máy Cắt Thép Dùng Pin

Khả năng cắt sắt ren và thép  
10mm – 25mm

Dễ dàng tháo lắp bu lông
mà không bị vướng.


