
Dễ dàng tùy chỉnh

Thuận tiện cho việc cắt phôi bằng cách sử 
dụng thanh dẫn hướng và thanh chắn bảo vệ

Đế tỉa mép với đế hình vuông Đế lệch tâm với bộ tay cầm Đế nghiêng với tay cầm

Thuận tiện cho việc cắt phôi rộng Thuận tiện cho việc cắt trong khi giữ 1 trong 
2 tay cầm

Đế tỉa mép với bộ tay cầm

Thuận tiện cho việc cắt mép trong khi giữ 
đồng thời 2 bên tay cầm

Bộ tay cầm
Mã số 196924-7

Thanh dẫn hướng
cắt mép thẳng
Mã số 122965-7

Thanh dẫn hướng
cắt mép
Mã số 122703-7

Kẹp
Mã số  194385-5
 199826-6*
* Loại thay nhanh

Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng
Mã số  164834-6

Ống hút bụi
Mã số 194733-8

Bộ giữ
Mã số  195564-8

Bộ điều chỉnh thanh dẫn hướng
Mã số 194579-2

Thanh dẫn hướng
Độ dài
1.4m
1.9m

Mã số
194368-5
194925-9

Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng và 
thanh dẫn hướng cắt mép

Ống hút bụi 
Mã số 
195559-1

Đế tỉa mép 
Mã số 413150-6

Đế lệch tâm 
Mã số 413148-3

Tay cầm
Mã số 
318685-1

Chân đế với ống thu bụi, thanh dẫn hướng cắt mép thẳng, bộ giữ, bộ điều chỉnh thanh dẫn hướng, thanh dẫn hướng, bộ kẹp 

Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng
Mã số  122965-7

Thước canh thẳng với
bộ điều chỉnh rất nhỏ (micro met)
Mã số 195136-9

 Bộ điều chỉnh mẫu

Dùng cho đế tỉa mép

Dùng cho đế tỉa mép

Dùng cho đế soi

Tay cầm 
Mã số 
153489-2

Kích thước  Mã số
1/4''   763637-1
3/8''         763619-3
8mm   763618-5
6mm   763636-3

Côn chụp

(với gỗ phụ trợ )

22 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

*1

*1

BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Phụ kiện

Đế tỉa mép

Đế soi

Đế nghiêng

Đế lệch tâm

Chân đế

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

454842-8

450819-1

413150-6

413148-3

  A(mm)  B(mm)  C(mm)     Mã số
 7.7 9.5  11.5  164379-4
 9  11  13 164775-6
 10  12  9  164388-3
 11  12.7  13 164776-4
 14  17  20  165366-6
 14.5  16  13 193043-0
 18  20  13  164393-0
 22  24  13  165364-0
 24  27  13  164470-8
 25  29  15  163080-8
 27  30  13  164471-6
  37  40  13  165046-4
  37  40  13  164472-4

Dùng cho đế soi

 

  A(mm)  B(mm)  C(mm)  Mã số
  8 10  9.5  343577-5
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Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

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

A3-042022-1Các 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.

Sạc tiêu chuẩn

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

*So sánh với model tiền nhiệm (DRT50)
Cắt một rãnh Melapi dài 1m ở độ sâu 6mm sử dụng mũi phay thẳng ø6mm.

Tốc độ đánh cạnh cao tăng  35%*

6.35mm (1/4"), 9.5 mm (3/8")RT001G
Máy Đánh Cạnh Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo: Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng (122965-7), ống hút bụi (195559-1), bộ điều chỉnh mẫu 10 (343577-5), cờ 
lê 22 (781011-1), cờ lê 13 (781039-9), côn chụp 1/4” (763637-1), côn chụp 3/8” (763619-3), đế tỉa mép (454842-8). 

Máy Đánh Cạnh Dùng Pin
Nhiều tốc độ

Ổn định tốc độ

Khởi động êm

Hệ thống thu bụi

Có đèn

Hộp đựng đồ RT001GZ23: không kèm pin, sạc

6.35 mm (1/4"), 9.5 mm (3/8")RT001GZ23
Kích thước côn
Tốc độ không tải (RPM)
Khả năng

Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

6.35mm(1/4"), 9.5mm (3/8")
110,000 - 31,000
với đế tỉa mép: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16")
với đế soi: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Không tải: 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
81 dB(A)
92 dB(A)
với pin BL4020 / BL4025: 126 x 89 x 245 mm 
với pin BL4040: 141 x 89 x 251 mm 
2.2 kg(BL4020) - 2.5 kg(BL4040) 

Hãm bằng điện

Phụ kiện kèm theo 



Với đế nghiêng (bán riêng) 

 Độ hở của đế được tăng lên cho khả 
năng quan sát đầu mũi phay tốt

Hệ thống khóa đế đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm 

Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành 

Với đế lệch tâm (bán riêng)

Hệ thống khóa đế đơn giản và hiệu quả 

Tay cầm với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người 
vận hành 

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm 

Với đế tỉa mép 

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác 

Hệ thống khóa đế đơn giản và hiệu quả 

Độ bền và độ chính xác cao do đế tỉa mép được cấu tạo 
từ nhôm 

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ 
dàng trên bề mặt vật liệu 

Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho 
người vận hành 

Đế tròn giúp dễ thao tác, phay nhanh và đẹp

Tay cầm thiết kế công thái học giúp dễ dàng cầm nắm dù chỉ bằng 1 tay Khả 
năng nghiêng: -300 đến 450 

Điều chỉnh độ cắt sâu chính xác 
Khả năng phay sâu: 0 - 35mm

Có thể phay gần tường và các góc hẹp với mũi phay đặt lệch tâm  
Có thể cắt sát tường hoặc góc gần nhất -18,5mm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế nghiêng, đồng thời giúp máy 
trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu 

Với đế soi (bán riêng)

Dễ dàng tùy chỉnh

Có thể sử dụng thêm thước 
canh thẳng

3 mức điều chỉnh độ sâu cắt

Tay cầm bằng 
cao su mềm 

Tay cầm kiểu núm có đường 
viền công thái học

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế 
được cấu tạo từ nhôm

Dễ dàng mở 
khóa 

Lớp nhựa dẻo của đế bảo vệ có thể 
thay thế được, giúp máy trượt dễ dàng 
trên bề mặt vật liệu 

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác 

Lớp nhựa dẻo của đế bảo vệ có thể thay thế được, giúp máy trượt dễ dàng trên 
bề mặt vật liệu 

Khóa trục
Thiết kế phẳng và ổn định để 
thay đổi mũi dễ dàng hơn.

Công tắc nguồn

Đèn LED đôi
Chiếu sáng đường cắt và tăng 
khả năng hiển thị

Khởi động êmKích thước côn
Giảm sốc khi khởi 
động và vận hành 
mượt mà

Dừng sản phẩm nhẹ nhàng làm giảm 
thiệt hại cho vật liệu do phản lực của 
quá trình dừng

Độ bền và độ chính xác cao 
Nhờ thân máy làm nhôm

Động cơ không chổi than (BL), giải 
quyết các yêu cầu về hiệu suất và 
năng lượng

Có thể sử dụng côn 6.35mm 
(1/4") & 9.5mm (3/8")

Điều chỉnh tốc độ 

Nút khóa / mở khóa
Công tắc bật/ tắt

bằng số

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Hãm bằng điện (Phanh êm)

Tố
c 

độ
 q

ua
y

Khối lượng công việc CaoThấp

RT001G

Model tiền nhiệm (DTR50)

Hệ thống tự động khởi động không dây

kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth.
Máy hút bụi tự động chạy trong khi bật công tắc.

tương thích với tất cả các 
công cụ được hỗ trợ

Bật máy

Máy hút 
bụi

được kích 
hoạt

Bộ phận không dây

Ổn định tốc độ
giảm thiểu việc giảm tốc độ phay để quá trình cắt ổn định.


