
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Phụ kiện kèm theo: 

Máy Cưa Đa Góc Trượt Dùng Pin

Hãm bằng điện

Ổn định tốc độ 
điện tử

Khởi động êm

Cắt nghiêng 45° 
trái, phải

Hệ thống hút bụi

Có đèn

305 mm (12") / 260 mm (10-1/4")LS003G / LS004G

Đường kính lưỡi
Góc vát
Góc nghiêng
Khả năng tối đa

Tốc độ không tải (RPM)
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước(L x W x H)
Trọng lượng

LS003G
305 mm (12")
60° L / 60° R
48° L / 48° R
Cắt vát 90°: 92 x 382 mm, 107 x 363 mm
Cắt vát 45°, L/R: 92 x 268 mm, 107 x 255  mm 
3,600
91 dB(A)
100 dB(A)
898 x 690 x 725 mm 
30.5 - 31.1 kg 

LS004G
260 mm (10-1/4")
60° L / 60° R
48° L / 48° R
Cắt vát 90°: 68 x 310 mm, 91 x 279 mm 
Cắt vát 45°, L/R: 68 x 218 mm, 91 x 197 mm 
3,600
91 dB(A)
100 dB(A)
805 x 644 x 660 mm 
26.6 - 27.2 kg

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
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.
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Máy Cưa Đa Góc Trượt 
Dùng Pin

Khả năng cắt tối đa (cao x rộng) 

Cắt thẳng Cắt vát (trái & phải) Cắt nghiêng (trái & phải) Cưa đa góc

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o

92 x 382 mm
(3-5/8” x 15”)

68 x 310 mm
(2-11/16 x 12-1/4)

Góc 
nghiêng 
45° trái

Góc 
nghiêng 
45° phải

61 x 382 mm
(2-3/8” x 15” )

44 x 382 mm
(1-3/4” x 15” )

Vát 
45° 
trái/
phải

Vát 
60° 
trái/
phải

92 x 268 mm
(3-5/8”x10-1/2”)

92 x 185 mm
(3-5/8”  x 7-1/4”)

Góc 
nghiêng 
45° trái
Vát 45° 

trái/phải

Góc 
nghiêng 
45° phải
Vát 45° 

trái/phải

44 x 268 mm
(1-3/4” x 10-1/2”)

61 x 268 mm
(2-3/8” x 10-1/2”)

Video về cơ chế 40Vmax
Đoạn phim này được sản xuất ở Nhật Bản. Máy và 

thông số kĩ thuật phụ thuộc vào từng quốc gia

DC40RC

Thời gian sạc

28phút

22phút

45phút

50phút

38phút

30phút

67phút

85phút

DC40RA

BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4040 4.0Ah

Phụ kiện
Lưỡi  EFFICUT
Mã số B-67452

Bộ kẹp ngang
Mã số 122470-4

Bàn mở rộng
Mã số 191U61-8
Chỉ LS004G

Bộ kẹp dọc
Mã số 126617-2

Kích thước (mm) 
305 x 25.4 x 60T

Mã số B-64668
Kích thước (mm) 
260 x 25.4 x 45T

Bộ cữ chặn khuôn vòm
Mã số 192628-9

Giá đứng
Mã số  WST06 / WST07 Mã số  WST05

Túi chứa bụi
Mã số  122852-0

Cắt 450 vật liệu thẳng 
đứng

Cắt 450 vật liệu nghiêng 
góc chữ V

Cắt thẳng
203 mm (8 ”)

Cắt thẳng
171 mm (6-3/4”)

42 x 310 mm
(1-5/8 x 12-1/4)

68 x 218 mm
(2-11/16 x 8-5/8)

42 x 218 mm
(1-5/8 x 8-5/8)

Cắt thẳng
168 mm (6-5/8)

Cắt thẳng
133 mm (5-1/4”)

Cắt ngang
320 mm (12-5 / 8 ”)

Cắt ngang
(ván chân tường)
416 mm (16-3/8”)

29 x 305 mm
(1-1/8 x 12)

68 x 155 mm
(2-11/16 x 6-1/8)

29 x 215 mm
(1-1/8 x 8-1/2)

Cắt ngang
248 mm (9-3/4”)

Cắt ngang
305 mm (12”) Có đèn LED cảnh báo 

đường cắt chính xác nhất

92 x 382 mm

LS003G

68 x 310 mm

LS004G

Khả năng cắt tối đa (cao x rộng)

LS003GZ: Không kèm pin, sạc LS004GZ: Không kèm pin, sạc
Lưỡi Efficut cho gỗ (B-67452)(LS003GZ), lưỡi Efficut cho gỗ (B-64668)(LS004GZ), bộ kẹp (126617-2), túi chứa bụi (122852-0), 
thước tam giác (762001-3), khoá lục giác (781044-6). 

Phụ kiện kèm theo

WST06

Kích thước (Dài x rộng x cao)

Chiều dài phần mở rộng tối đa 3,830 mm2,550 mm

1,765 x 750 x 860 mm1,150 x 750 x 850 mm

WST07



92 x 382 mmLS003G

68 x 310 mmLS004G

Khả năng cắt tối đa (cao x rộng)

thuận tiện cho việc vệ sinh sau khi làm việc với công cụ này

Bật công tắc 
trên máy

Máy hút bụi 
được kích hoạt

Đèn LED tạo bóng của lưỡi cưa trên vật 
liệu như một đường cắt chính xác.
Bằng cách căn chỉnh bóng với dòng mực 
trên vật liệu, bạn có thể cắt chính xác

• Phương pháp mới khi cắt vuông  
để bàn cắt dễ dàng điều chỉnh 
với độ chính xác cao, do cần 
chỉnh góc được thiết kế ngược 
lại so với bàn cắt.

• Cấu trúc kết hợp của thanh dẫn 
hướng loại cao và loại thấp hơn 
tăng độ cứng của thanh dẫn 
hướng:

   1) hạn chế tối đa sai lệch giữa 
các mặt phía bên phải và các 
thanh dẫn phía bên trái để tăng 
độ chính xác cắt.

   2) hạn chế việc cắt giảm độ 
chính xác có thể xảy ra khi cắt 
trong thời gian dài liên tục.

• Thiết kế cho phép đặt máy sát vào tường 
giúp tiết kiệm không gian làm việc.

• Hệ thống dẫn trượt đơn giúp máy hoạt 
động cho đường cắt ổn định và vượt trội.

Công tắc nguồn để khỏi động máy hút bụi
(thông qua AWS)

 Có đèn LED cảnh báo 
đường cắt chính xác nhất Khi cắt vật liệu mỏng, việc thu 

gom bụi hiệu quả hơn so với 
model hiện tại do cổng thu bụi 
kép được cải tiến.

Thu bụi tuyệt vời

Góc xiên có thể được khóa / tháo 
ra bằng cách xoay mặt số phía 
sau tay nắm phía trước.

Dễ dàng khóa và tháo ra 
góc xiên

Thiết kế đường ray Cắt chính xác cao

Chức năng kết nối không dây sẽ được khởi động để làm sạch và tạo ra môi 
trường sạch sẽ khi làm việc. Bằng cách hỗ trợ kết nối giữa máy và máy hút 
bụi, bạn có thể chạy máy hút bụi tự động khi khởi động máy.

Hệ thống tự động khởi động 
không dây 

AWS kết nối với máy hút bụi 
tương thích với Bluetooth
Biểu tượng và nhãn hiệu Bluetooth® là các 
nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của 
Bluetooth SIG, Inc. và mọi việc sử dụng các 
nhãn hiệu đó của Makita đều phải được cấp 
phép.
Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của 
các chủ sở hữu tương ứng. 

Cắt mượt

Khóa góc cắt dễ 
vận hành

Khóa thanh trượt 
một chạm

Mâm xoay kích thước 
lớn

Khóa vị trí cắt sâu có thể tắt bằng cách gạt 
đòn bẫy

60°

60°

45°45°

Công suất cao được cung cấp bởi động cơ BL 40Vmax cho phép cắt nhanh
như thể bạn đang sử dụng máy cưa đa góc dùng điện


