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Акумулаторна въздуходувка Makita DUB363ZV + акумулаторен верижен трион Makita DUC356Z + батериен
комплект и ранница адаптор за батерии - 18V+18V/6.0Ah

Акумулаторна въздуходувка Makita DUB363ZV + акумулаторен верижен трион Makita DUC356Z + батериен
комплект и ранница адаптор за батерии - 18V+18V/6.0Ah
 Акумулаторна въздуходувка Makita DUB363ZV
- Безчеткова технология, без потдръжка, високи характеристики и голям въздушен поток
- Функция за засмукване и мулчиране: засмуква и нарязва листовете, за да оптимизира капацитета за
съхранение на резервоара
- Много мощен вакуумен вентилатор
- Променлива скорост на спусъка + лост за управление на скоростта за непрекъсната работа
- Може да се използва като прахосмукачка с допълнителна торба за прах
- Система за блокиране на двигателя - двигателят не се стартира, докато дюзата и капакът на вентилатора не са
монтирани правилно

Характеристики:
 - Батерия: Li-Ion
 - Напрежение на акумулатора: 18V+18V
 - Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
 - Обороти на празен ход: 53000 - 7850 мин
 - Максимално количество подаван въздух: 13.4 м3/мин
 - Скорост на въздушния поток: 46/65 м/сек
 - Размери(ДхШхВ): 981х204х298 мм
 - Тегло: 4.20 кг

Акумулаторен верижен трион Makita DUC356Z
 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
- Kickback спирачка и електрическа спирачка за максимална производителност и максимална безопасност
- Регулируемо автоматично смазване на веригата с голям резервоар за масло
- Големият отвор за пълнене с масло с прозорец за изглед позволява на оператора лесно да добавя и проверява
нивото на маслото
- 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
- LED индикаторите на батерията показват ниво на зареждане за всяка 18V LXT батерия

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V+18V
- 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): 651х205х232 мм
- Тегло: 5.10 кг

Батериен комплект Makita 198077-8
- 2 бр. батерии 18V/6.0Ah BL1860B 
- Двойно зарядно устройство DC18RD
- Куфар Makpac 3
-Тегло: 4.7 кг

Раница адаптор за акумулаторна батерия Makita 191A64-2
- Раница адптор Makita 191A64-2 е преносимото захранване и дава възможност на потребителите на 18V LXT
батерии да получат по-дълго време, като използват това преносимо захранване
- Съвместима с 18V и 2x18V LX батерии
- Има водоустойчив IPX4 дизайн
- Доставя се с 18V адаптор Twin
- Отстрани на захранващия блок са индикаторните лампи на батерията, което ви позволява да проверите заряда
на батериите в кутията, без да е необходимо да спирате и проверявате всяка батерия поотделно
- Захранването автоматично ще избере батерията, която използва на ниво на зареждане, първо ще използва
онези батерии с най-висок заряд, а в случай на инструменти с двойни батерии ще използва 2 батерии
едновременно, за да захрани 36V DC мотора
- Това е идеалният инструмент за осигуряване на допълнително време за изпълнение на вашите
електроинструменти, особено когато работите в отдалечени райони или където няма захранване
- Може да се използва с верижни триони, въздуходувки, тримери за трева, ножици за трева, ъглошлайфи и
перфоратори Makita, които се захранват с две 18 V батерии
- Положението на колана на талията може да се регулира според личното прилягане и комфорт
- Ако се приложи много сила към адаптерния кабел на инструмента, междинният конектор се изключва
автоматично

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V/ 18V+18V
- Размери(ДхШхВ): 400х195х132 мм
- Тегло: 7.00 кг

- Общо тегло: 20.6 кг
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- Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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