
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8")HS011G
Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

trên một lần sạc đầy pin
Khối lượng công việc

40lần cắtMelapi ( Độ dày : 90mm / 
Chiều rộng: 1,000mm / Gốc xiên: 0º ) 
với pin BL4050F

với lưỡi cưa 270mmvới lưỡi cưa 260mm

Cắt sâu tối đa 101mm97mm

với pin BL4050F

Trọng lượng nhẹ 6.1kg



Phụ kiện kèm theo :

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 phút 170 phút*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

HS011GZ : Không kèm pin, sạc
Lưỡi cưa Efficut (E-07733), Khóa lục giác(783204-6), Thanh cữ (162A32-2)

Hãm Bằng Điện

Ổn Định Tốc Độ Điện Tử

Khởi Động Êm

Hệ Thống Hút Bụi

Có Đèn

260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8")HS011GZ
Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

Đường kính lưỡi cắt
Khả năng cắt tối đa

Tốc độ không tải (v/p)
Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước

Trọng lượng

15.88, 25, 25.4, 30 mm
0°: 97 - 101 mm 
45°: 68 - 71 mm 
60°: 48 - 51 mm 
3,500
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
93 dB(A)
104 dB(A)
Với pin BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4050F 
hoặc không pin : 453 x 196 x 336 mm 
Với pin BL4080F: 453 x 214 x 336 mm
5.5 kg (Với pin BL4020) - 6.7 kg (Với pin BL4080F)

Ống hút bụi 
có thể xoay

Công Suất Cao Và Trọng Lượng Nhẹ

thanh dẫn hướng có thể sử 
dụng như đế thay thế bằng 
cách quay mặt xuống

Hợp kim mạ Ma-giê
Tấm đế, Nắp chụp an toàn 
và Vỏ lưỡi

với chức năng sáng trước 
tắt sau

Đèn LED đôi

Tương thích trực tiếp với thanh dẫn hướng
cho khả năng cắt chính xác cao

60°

Cắt góc nghiêng lên đến 
1° bên trái và 60° bên 
phải

Tính năng kết nối không dây giúp vận hành sạch và 
thoải mái hơn. Chỉ bằng việc thiết lập kết nối 
Bluetooth giữa máy hút bụi và dụng 
cụ cầm tay, máy hút bụi có thể tự 
động vận hành khi dụng cụ 
cầm tay hoạt động

Thiết bị không dây tương thích với tất cả các dụng cụ được hỗ trợ

Hệ thống tự kết nối 
không dây

Hãm bằng điện

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Phụ kiện
Bộ kẹp

loại A : 194385-5
loại B : 199826-6

Mã số 198885-7Mã số :

A B

Bộ dẫn góc xiên
Góc điều chỉnh
của thanh
dẫn hướng

Mã số : 196664-7

Túi đựng
thanh dẫn hướng

Dành cho thanh 
dẫn 1.4m, 1.5m
Mã số : E-05664

Dành cho thanh dẫn 
1.0m
Mã số E-05670

Kết nối thanh dẫn
hướng, bộ 2 cái

Thanh dẫn hướng

Mã sốChiều dài
tổng (m)

1

1.4

1.5

1.9

199140-0

194368-5

199141-8

194925-9

Lưỡi cưa chuyên dụng EFFICUT

Kích thước (mm) Mã số
260x 2.15 x 25 x 24T E-07733

270 x 2.15 x 25.4 x 24T E-12974

Đế phụ

giảm thiểu việc giảm tốc độ lưỡi cắt để 
giúp cắt ổn định

Ổn định tốc độ điện tử

Công nghệ cảm biến
kích hoạt điều tốc

Máy ngừng hoạt 
động để bảo vệ 
người dùng nếu 
tốc độ vòng quay
giảm đột ngột

Thời gian

Giảm đột ngột
tốc độ quay

Tự động dừng
Tố

c 
độ

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.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
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Sạc tiêu chuẩn


