
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Cắt gỗ 3 × 63,5 mm với khả năng 

cắt tối đa 65 mm

Công Suất Cao Và Gọn Nhẹ

Trọng Lượng Nhẹ 5.3kg(Với pin BL4040)

(Với pin BL4050F: 5.6 Kg)

185 mmRS001G

Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau 
Dùng Pin



Phụ kiện kèm theo :

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.

Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau Dùng Pin

Công suất cao
Pin Li-Ion 40Vmax XGT công suất cao và động cơ BL hiệu suất cao cung 
cấp khả năng cắt dễ dàng và thoải mái hơn model trước đó dùng điện.

Phụ kiện
Thanh dẫn hướng
(Thanh cữ)
Sử dụng với vít tai vặn
M6x14 Mã số: 265701-9
Mã số: 
165153-3 *1 

185 mmRS001G

Lưỡi cưa gỗ TCT efficut 
185mm 24T(B-62022), 
tuýp mở(782016-4)

Hãm bằng điện

Khởi động êm

Hệ thống hút bụi

Đường kính lưỡi cắt
Khả năng cắt tối đa

Tốc độ không tải
Độ rung
Độ ồn áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước
Trọng lượng

185 mm
90°: 65 mm
45°: 45 mm
53°: 38 mm
6,400
2.5 m/s² or less
92 dB(A)
103 dB(A)
446 x 196 x 270 mm 
5.0 - 5.6 kg

Công nghệ tự động 
điều tốc

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Hệ thống hãm bằng điện
Cho phép bạn khởi động lại máy 
nhanh chóng.

Khởi động êm

Dòng máy cưa 40Vmax
Máy Cưa Đĩa
RS002G

Máy Cưa Đĩa
HS003G/ 
HS004G

Máy Cưa Đa Góc Trượt
LS002G/ LS003G

Đối với đế và chụp bảo vệ lưỡi , trọng lượng 
dụng cụ được giảm mà không làm giảm độ bền 
và công suất.

Sử dụng mạ ma-giê

Móc treo rộng
• Tương thích với chiều rộng lên đến 
66mm
• Máy có thể được treo vào,
ví dụ: móc vào gỗ...
(với chiều rộng 64mm), v.v..

Góc vát lên đến 53 độ 
Núm và nút chặn để điều 
chỉnh góc xiên với cữ 
chặn cố định ở  22,5 và 
45 độ.

53 độ

Khả năng cắt

Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào độ 
cứng của vật liệu thử nghiệm, v.v.

Cắt Melapi 60x300mm
ở 0 độ, cắt ngang

130 lần cắt (Với pin BL4040)

165 lần cắt
(Với pin BL4050F) Video 

cơ chế 
40Vmax

Đoạn phim này được quay tại 
Nhật Bản. Model và thông số 
sẽ có những khác biệt tùy 
theo quốc gia

Video
40Vmax

Có thể kết nối với máy hút bụi
Khi bạn muốn cắt sạch, kết nối máy hút bụi Makita 
với máy cưa. Nối ống của máy hút bụi tới ống hút 
bụi bằng cách sử dụng vòng bít trước 24.

Tham chiếu thời gian sạc pin

DC40RC

28 phút

45 phút

50 phút

38 phút

67 phút

85 phút

DC40RA

BL4025   2.5Ah

BL4050F    5.0Ah

BL4040    4.0Ah

22 phút 30 phútBL4020   2.0Ah

*1 Pin đề nghị

*1 

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

RS001GZ: Không kèm pin, sạc


