
Задовольнити потреби професіоналів

Акумуляторний різак DCE090 
230 mm

Акумуляторний
Живиться від двох 18V LXT
Літій-іонні акумуляторів

88 мм

Максимальна глибина 
різання



DC18RC DC18RD DC18SD

BL1815N 1.5Ah 15 хв 30 хв

BL1820B 2.0Ah 24 хв 45 хв

BL1830B 3.0Ah 22 хв 60 хв

BL1840B 4.0Ah 36хв 90 хв

BL1850B 5.0Ah 45 хв 110 хв

BL1860B 6.0Ah 55 хв 130 хв

Час заряджання

Акумуляторний різак

Гальмо

Плавний пуск

Підсвічування робочої зони

DCE090 230mm

Діамантовий диск 230 mm
Діаметер посадочний 22.23 mm
Максимальна товщина диска            3.0 mm

Максимальна глибина різання            88 mm
Кількість обертів                                   6,600
Рівень вібрації 5.9 / 4.0

m/s²Рівень звукового тиску 103 dB(A)
Рівень звукової потужності                114 dB(A)
Розміри (L x W x H) 554x241x283 mm
Вага 5.6 - 6.3 kg

Стандартна комплектація: Шестигранний ключ, гайковий ключ, муфта м, акумулятор, зарядний пристрій

Вага може відрізнятися залежно від насадки(ів), включаючи акумулятор. Найлегша та найважча комбінація, згідно з EPTA-Процедурою 01/2014, наведена в таблиці.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону. 

Можна підключити 

комплект 

водопостачання.
Шланг призначений для 

проходження всередині 

корпусу інструменту, щоб 

запобігти зачепленню з 

предметами.

Діамантовий диск 
діаметром 230 мм 
ідеально підходить для 
акумуляторного різака

Новий діамантовий диск з 

рівномірним розміщенням 

алмазного зерна 

Розташування зерна 

забезпечує постійну гостру 

ріжучу кромку.

Подвійний яскравий 

світлодіод
дозволяє працювати в темних 

місцях, де нема освітлення

Світлодіодний індикатор 

попередження про 

перевантаження

попереджає оператора про 

перевантаження червоним 

миготливим світлодіодом.

Кришка акумулятора

захищає акумулятор від води при 

мокрому різанні.

Технологія активного 
зворотного зв'язку

вимикає струм до двигуна, 

якщо швидкість обертання 

раптово сповільнюється (у 

разі віддачі тощо).

Час

Раптова зупинка

Auto-Stop

Ш
в
и
д
к
іс

ть

Електричне гальмо

•Після відпускання вмикача

•Діамантовий диск зупиняється 

приблизно за 4,0 секунди

•Диск по металу зупиняється 

приблизно за 2,0 секунди

Аксесуари 

Абразивний 

відрізний диск / 

нержавіюча сталь
арт No. E-03006

230 x 2.0 x 22.23

Діамантовий диск230mm 

сегментований

арт No. E-02967

230 x 22.23
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Ефективне різання з 

безщітковим  мотором

Makita  Corporation


