
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Lượng công việcTốc độ bào

Độ rộng bào  67mm và dài 1.000mm
Pin: BL4025

Độ rộng bào  67mm và dài 1.000mm

Độ sâu bào: 2.0mm
Pin: BL4025

105mtăng 55% 55m
0.5mm

Độ sâu bào

2.0mm
Khối lượng công việc trong một lần sạc đầy pinSo với model trước

Cắt mối ghép âm dương

 25mm

Độ sâu bào tối đa

 4mm

Độ rộng bào

82mm
lên đếnlên đến

82 mm (3-1/4")KP001G
Máy Bào Dùng Pin

Hình: KP001G với pin BL4025



*1 Pin đề xuất

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

76 phút 170 phútBL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc
Sạc tiêu chuẩn

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.

Phụ kiện kèm theo : 
Lưỡi bào (D-16346)(1 cái), thước dẫn 
(122785-9), thước canh lưỡi (122695-0), 
tuýp siết bu lông 9 (782209-3), thanh dẫn 
hướng sâu (342390-8), bệ mài lưỡi bào 
(123004-6), giấy chống thấm (442198-1).

Máy Bào Dùng Pin
Hãm bằng điện

Khởi động êm

Hệ thống thu bụi

Hộp đựng đồ

82 mm (3-1/4")KP001GZ

Bề rộng đường bào
Độ sâu bào
Cắt mối ghép âm dương
Tốc độ không tải (RPM)
Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước
(L x W x H)

Trọng lượng

82 mm (3-1/4")
4 mm (5/32")
25 mm (1")
15,000
4.3 m/s² 
87 dB(A)
98 dB(A)
với pin BL4025, BL4020: 379 x 156 x 166 mm
với pin BL4040: 385x 156 x 166 mm 
với pin BL4050F: 405x 156 x 175 mm 
với pin BL4080F: 424x 156 x 175 mm 
3.7kg (với pin BL4025) - 4.9 kg (với pin BL4080F) 

Phụ kiện

Thanh dẫn hướng sâu
Mã số 342390-8

Thanh dẫn hướng
Mã số 191C23-8

Thước phay
Mã số 191C22-0

Hướng thoát phôi có thể 
được thay đổi sang hai bên 
để tạo sự thoải mái và thuận 
tiện cho người vận hành.

Thoát phôi trái và 
phải

Chân đế
bảo vệ phôi và lưỡi dao 
không bị trầy xước và hư 
hỏng ngay cả khi máy được 
đặt trên phôi trước khi trống 
dừng hoàn toàn.

Có thể kết nối với máy hút 

bụi Makita và túi bụi

có thể cài đặt độ sâu chính 
xác bằng núm cao su với các 
điểm dừng bấm và vạch dễ 
đọc. 

Núm điều chỉnh

:: Dễ dàng vát cạnh bằng cách căn chỉnh 
rãnh với cạnh của phôi.
:: 3 rãnh khác nhau.

Đế trước với 3 rãnh vát

Khoảng
3mm

Khoảng
4mm

Khoảng
1.4mm

kết nối với máy hút bụi 
tương thích qua Bluetooth.

Hệ thống kết nối không 
dây

Bộ kết nối không 
dây tương thích 
với tất cả các dụng 
cụ có hỗ trợ.

Cắt mối ghép âm dương: 
lên đến 25mm (1”)

25mm (1”)

Đá mài
Mã số 794061-7

Tấm chắn (2 cái/bộ)
dùng cho lưỡi bào mini
Mã số 193540-6

Lưỡi bào nhỏ TCT
(2 cái/bộ
Mã số A-82921
            D-07945

Bộ bệ mài lưỡi bào
Mã số 191C17-3

Bộ điều chỉnh lưỡi
Mã số 191C19-9

Lưỡi bào
(2 cái/bộ) 
TCT: Mã số D-07967
HSS: Mã số D-16346

Bộ bệ mài lưỡi bào

Lưỡi bào

Đá mài

Độ sâu bào tối đa:
lên đến 4mm (1/8")

Công suất cao nhờ động 
cơ không chổi than

Túi chứa bụi
Mã số 191C21-2

Khớp nối 
Mã số 191C20-4

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Dùng cho lưỡi bào có thể mài lại

Dùng cho lưỡi bào nhỏ 

KP001GZ: Không kèm pin sạc

(Số lượng có hạn)


