
1.5Ah

2.0Ah

4.0Ah
BL1041B

(197406-2)
(Hiển thị mức pin)

BL1021B
(197396-9)

(Hiển thị mức pin)

BL1016
(197393-5)

DC10SB
(197393-4)

DC10WD
(197343-0)

 Máy Cưa Kiếm Dùng Pin
JR103D / JR105D

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Sử dụng dạng pin trượt lithium mới của Makita trong dòng 12V



70
phút

Máy Cưa Kiếm Dùng Pin
JR103D/ JR105D

Phụ kiện đi kèm : 
Lưỡi cưa gỗ có đinh(B-20432), Lưỡi cưa kim loại 
(B-20404), khóa lục giác(783201-2).

Khả năng cắt  
                                
Độ xọc
Nhịp cắt
Kích thước 
Trọng lượng

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Lưỡi cưa lọng, chuôi kiểu 
lưỡi lê
Có đèn

Hộp đựng đồ

Ống : 50mm 
Gỗ : 50mm 
13mm 
0-3,300
376x66x186mm
BL1015: 1.3kg 
BL1040B: 1.5kg

Pin Li-ion và thời gian sạc tham khảo, 
biểu đồ so sánh

BL1016
12V 1.5Ah

22
phút

30
phút

DC10WD
cho 12V

50
phút

130
phút

60
phút

BL1021B 
12V 2.0Ah

BL1041B 
12V 4.0Ah

DC10SB
cho 12V

với đồng hồ đo nhiên liệu với đồng hồ đo nhiên liệu

Đồng hồ đo nhiên liệu
(BL1021B, BL1041B)

Dung lượng pin được thể hiện ở 4 
cấp độ chỉ đơn giản bằng cách nhấn 
nút.

Chỉ thị dung lượng pin
(4 mức hiển thị đèn)

Nút bấm

・Giữ nguyên thời gian sạc cho đến khi bộ sạc 
khởi động  thời gian có thể được rút ngắn  
bằng cách sử dụng 
bộ sạc DC10SB được 
trang bị quạt làm 
mát.
・Làm mát hiệu quả 
cho mỗi pin bằng hệ 
thống làm mát và 
tản nhiệt .

Hệ thống làm mát
Chỉ DC10SB

quạt làm mát

Công tắc đa điểm tạo 
cảm giác vận hành dễ 
dàng ở bất kì vị trí nào 
của tay cầm cho các ứng 
dụng rộng rãi.

Công tắc cò trên tay cầm thiết bị 

Bộ lưu trữ trên công cụ cho cờ lê 
lục giác

Công tắc mái chèo trên thân máy

Đèn LED

Hai công tắc chuyển đổi 
cho phép thay đổi nhiều 
tốc độ.

Thay lưỡi không cần dụng cụ 
cho lưỡi cưa kiếm

JR103D
Chốt giữ lưỡi hợp với cả lưỡi cưa 
lọng và cưa kiếm.

JR105D

 trọng lượng theo EPTA-Quy trình 01/2003
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

50 100 150

nhanh →← chậm

Máy Makita JR103/ JR105D 150150

Đối thủ "M"

Đối thủ "D"

100100
127127

0

Hình ảnh: JR103D

So sánh sự vận hành

Tốc độ làm việc

Chú ý:1. Các kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất lớn vào độ cứng của vật liệu.
2. trong số các biểu đồ cột là các giá trị tương đối khi dung lượng của đối thủ 
"M" ở trang mục lục 100.

Khảo sát trên vật liệu ETM sắt ống kích thước ø25.4mm


