
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Khối lượng công việc
trên 1 lần sạc đầy pin BL4025

Vật liệu cắt: Melapi (50mm x 300mm) 
khoảng 110  lần cắt.

Trọng lượng nhẹ

với pin BL4025
3.2  kg

165 mmHS012G
Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

Khả năng cắt tối đa

57 mm
Góc vát: 0º



Phụ kiện kèm theo: Khóa lục giác (783203-8), bộ ống thổi bụi (196961-1), lưỡi cưa hợp kim Efficut 165MMX20MMX25T (B-63018), 
thước dẫn (164095-8).

HS012GZ: Không kèm pin, sạc

Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

Đường kính lưỡi cắt
Đường kính lỗ
Khả năng cắt tối đa

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

Trọng lượng

165 mm
20 mm
0°: 57 mm
45°: 41 mm
5,200
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
91 dB(A)
102 dB(A)
không có pin: 298 x 157 x 246 mm
với BL4020 / BL4025: 352 x 157 x 246 mm
với BL4040: 359 x 157 x 246 mm
với BL4050F: 388 x 157 x 246 mm
với BL4080F: 406 x 157 x 246 mm
3.2kg (với BL4020) - 4.4kg (với BL4080F)

165 mmHS012GZ
Hãm bằng điện

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

Hệ thống hút bụi

Có đèn

Phụ kiện
Bộ kẹp

Loại A: 194385-5
Loại B: 199826-6

Mã số 198885-7Mã số

A B

Bộ dẫn góc vát
Góc điều chỉnh 
của thanh dẫn 
hướng

Mã số  196664-7

Đầu nối thanh dẫn 
hướng, bộ 2 cái 

Bộ chuyển đổi thanh dẫn hướng, thanh 
dẫn hướng và túi bảo vệ thanh dẫn hướng

Mã số
Chiều dài tổng 

(m)

1
1.4
1.5
1.9

199140-0
194368-5
199141-8
194925-9

Mã số
Thanh dẫn hướng

Bộ chuyển đổi 
thanh dẫn hướng
Mã số 196953-0

Túi bảo vệ
thanh dẫn hướng

E-05670

E-05664

E-10920

Lưỡi cưa chuyên dụng EFFICUT
Phụ kiện kèm theo

Size (mm) Mã số
165x 1.4 x 20 x 25T B-63018

Hợp kim mạ Ma-giê
Tấm đế, nắp an toàn 
và vỏ lưỡi 

Cần gạt khóa lớn

Móc treo

kết nối với máy hút bụi tương thích qua Bluetooth.

Thiết kế nhỏ gọn

Hệ thống tự kết nối 
không dây

Hãm bằng điện

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Dẫn hướng kim loại 
cho đường cắt

Máy tiền nhiệm (DHS680): 170mm

Sự kết hợp tuyệt vời giữa công suất cao 
và thiết kế gọn nhẹ

HS012G: 157mm

Đèn LED đôi
với chức năng 
phát sáng trước 
và sau

Phạm vi cắt 
góc nghiêng

 (0°- bên phải: 50°)

Cố định 
góc cắt

 (22.5° và 45°)

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. A4-012023-1
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22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề xuất


