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Акумулаторен комплект Makita 18V - строителна количка DCU180Z с багажник и леген + батериен комплект
198830-2 + ъглошлайф DGA504Z + въздуходувка DUB184Z + верижен трион DUC353Z

Акумулаторен комплект Makita 18V - строителна количка DCU180Z с багажник и леген + батериен комплект
198830-2 + ъглошлайф DGA504Z + въздуходувка DUB184Z + верижен трион DUC353Z
 Акумулаторна строителна количка Makita DCU180Z
- Акумулаторна строителна количка Makita DCU180Z с две възможност за транспорт с олекотен решетъчен
багажник и леген за насипни материали
- Регулируема височина на ръкохватките
- Регулиране на ширината на стъпване на задните колела от 480 до 760 мм
- Сменяеми задни колела
- LED светлини осветяват предната зона
- Спирачният лост с блокиращ механизъм предотвратява случайното стартиране по наклон
- 60 минути непрекъсната работа без товар с батерия 6.0 Ah
- Доставя се в комплект с олекотен решетъчен багажник Makita 199009-8 и леген за насипни материали Makita
199008-0

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Скорост на движение (1./2./Задна): 3.5/1.5/1.0 km/h
- Максимална товароносимост: 130 кг
- Максимален ъгъл на катерене: 12°
- Размери(ДхШхВ) с леген: 1310х790х900 мм
- Размери(ДхШхВ) с багажник: 1560х1060х900 мм
- Тегло количка: 44.80 кг
- Тегло багажник/леген: 16.3/10.5 кг
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- Общо тегло: 71.6 кг

Батериен комплект Makita 198830-2
- 4бр. батерии Makita  BL1830B 18 18V/3.0Ah
- 1бр. двойно зарядно устройство Makita DC18RD 14.4-18V
- 1бр. куфар Makpac 4
- Общо тегло: 7.2 кг

Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504Z:
- С безчетков мотор за по-ефективно, дълготрайно и безаварийно използване, и по-дълга работа с едно
зареждане на батерията
- XPT технология ограничава проникването на вода и прах
- Стабилизирана електроника за работа с различни по твърдост материали
- Електронен ограничител на напрежението с предупредителна лампа дава възможност за постоянна употреба,
докато се контролира натоварването на мотора
- Блокировка на стартирането с предупредителна лампа се включва, когато акумулаторната батерия е разредена
и се изключва, когато акумулаторната батерия се зареди
- Противоплъзгащ се корпус

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Обороти на празен ход: 8500 мин-1
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм
- Резба на шпиндела: M 14 x 2 
- Размери(ДхШхВ): 362х140х145мм
- Тегло: 2.5 кг

Акумулаторна въздуходувка DUB184Z
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа
- Ергонамична ръкохватка с гумено покритие, допълнителни принадлежности
- Регулиране на въздушния поток чрез превключвател
- Дълъг накрайник
- С технология за по-тиха работа
- BL мотор: Мощен, повишена компактност на машината, по-висока ефективност и намалена поддръжка в
сравнение с конвенционалните двигатели

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Обороти на празен ход: 0 - 18000 мин
- Максимално количество подаван въздух: 13.0 м3/мин
- Скорост на въздушния поток: 43.2-54 м/сек
- Размери(ДхШхВ): 825х160х285 мм
- Тегло: 3.00 кг

Акумулаторен верижен трион DUC353Z
- Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
- Ниското ниво на шум прави инструмента подходящ за използване на обществени места или в жилищни
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комплекси
- Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия
- Система за защита на батерията от прекалено изтощаване, висока температура и претоварване
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа
- Опъване на веригата без помощта на инструмент
- Голям визьор на масления резервоар, който позволява на потребителя по-лесно да проверява нивото на
маслото
- Лесна проверка и смяна на маслото

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 + 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Скорост на веригата: 1200 м/мин
- Дължина на рязане: 350 мм
- Стъпка на веригата: 3/8\"
- Размери(ДхШхВ): 443х215х235 мм
- Тегло: 5.20 кг

- Общо тегло: 89.5 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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