
Phụ kiện đi kèm : 

(DJR360, DJR187)

(DJR360, DJR187)

Hộp đựng đồ

Hãm bằng điện

2 tốc độ điện tử

Nhiều tốc độ

Có đèn

Lưỡi cưa.

Khả năng

Độ xọc
Nhịp cắt (SPM)

Kích thước 
Trọng lượng

Máy cưa kiếm dùng pin
DJR360 / DJR187 / DJR186

Ống : 130mm 
Gỗ: 255 mm 
32 mm 
Cao: 0-3,000 l/p
Thấp: 0-2,300p l/p
439x81x222mm 
3.4kg

Khả năng

Độ xọc
Nhịp cắt 

Kích thước
Trọng lượng

Ống: 130mm 
Gỗ: 255 mm 
32 mm
Cao: 0-3,000 l/p
Thấp: 0-2,300 l/p
449x115x242mm 
4.0kg

DJR360

DJR187
Ống : 130mm 
Gỗ: 255 mm 
32 mm 
0-2,800 l/p

486x81x222mm
3.5kg 

DJR186

 Công suất lớn
và độ bền cao

Cơ cấu tay quay
theo chiều dọc

BL1850B :  5.0Ah
BL1860B :  6.0Ah

BL1850B

BL1815N
*BL1815N : 1.5Ah

DC18RC

DC18RD

Sạc nhanh

Sạc
2 cổng sạc nhanh

DC18SD
Sạc

2 tốc độ điện tử

Lực hãm bằng điện

Đèn LED công trường
(DJR360, DJR187)

Móc treo 
(DJR360, DJR187)

(DJR360, DJR187)

hiển thị mức pin

(*không hiển thị mức pin)

Điều chỉnh thanh cữ không 
cần dụng cụ (DJR360, DJR187)

Sử dụng pin 18V Li-ion 

DJR360 :  Hai pin 18V Li-ion có thể được cài đặt 
trực tiếp trên máy để cung cấp năng 
lượng tới hệ thống động cơ 36V DC 
mạnh mẽ.

1. Những con số trong biểu đồ dưới đây là những giá trị tương đối 
    khi khả năng của đối thủ “M” ở mức 100.
2. Kết quả kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào độ cứng và đàn hồi của vật liệu, vv

Lưu ý: 

Bọc đệm tay cầm
tạo cảm giác thoải mái hơn khi 
điều khiển.

Ảnh: DJR187

hệ thống cấp độ được sử dụng thay vì 
hệ thống nút.
Khóa chặn lưỡi khỏi sự tuột lưỡi khi 
không mong muốn bị rơi.

Thay lưỡi không cần dụng cụ
Thiết kế lại kẹp làm cho việc 
thay lưỡi dễ dàng hơn.

Động cơ không chổi than

Công tắc bóp

(DJR360, DJR187)

BL1820B :  2.0Ah

DJR360 DJR187 DJR186

BL1840B :  4.0Ah
BL1830B :  3.0Ah

0 100 150 200

nhanh →← chậm

Hiệu quả khi cắt kim loại

Tốc độ làm việc

Vật liệu kiểm tra: ø1" Ống thép Carbon 25A

Makita DJR360

Makita DJR187

Makita DJR186

Competitor “M”

115115
150150

180180

100100

441

Máy Cưa Kiếm Dùng Pin
DJR186/DJR187/DJR360



và Động cơ không chổi than tính năng cao, 
giúp việc cắt đạt hiệu suất cao.

Cơ cấu tay quay dọc
được thiết kế mới

Độ bền caoĐường cưa mượt với 
hệ thống tay quay 
mới

Chuyển động trở lại 
nhanh hơn

Cơ chế giữ thanh trượt 
bền hơn

Một con lăn ở đầu phía sau của thanh trượt 
trên thanh kim loại có độ bền cao, được vận 
hành trượt từ phía sau tới.

• Độ dày được tăng lên.
• Độ dày thiết kế cố định để bền hơn.

Cân đối
Phía trước
(Chuyển động lưỡi cưa)

Phía sau
(Chuyển động lưỡi cưa)

Nhanh

Trục quay cân bằng nên 
thanh trục khuỷu được đẩy 
mạnh hơn

Góc quay phía sau ít hơn

Cứng cáp hơn

(DJR360, DJR187)

(DJR360, DJR187)

Ảnh: DJR187 Ảnh : DJR360

3,00032mm

Tốc độ cao
Nhát/phút

Tốc độ cắt
xấp xỉ

nhanh hơn so với model dùng 
1 pin 18V thế hệ trước, khi cắt 
một đường ống ..DJR360

2 LẦN

cao hơn
Độ bền cơ học

2 lần

Nhát cắt dài


