
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТА

СУПУТНІ ТОВАРИ
1. X-LOCK 5" x 1/4" x 7/8" шліфувальний круг з металу та 

нержавіючої сталі, 36 зернистості (E-00468)X-LOCK 5" x .045" x 

7/8«

2. Металеві та тонкі відрізні диски з нержавіючої сталі, зернистість 

60 (E-00474)X-LOCK 5" 

3. Сегментне алмазний диск (E-07238)

4. Портативний  блок живлення LXT® і LXT® X2 (36 В) (PDC01)

5. Кутова шліфувальна машина 18V LXT® BL мотор 4-1/2” / 5” X-

LOCK, з AFT® (XAG25Z)

makita.ua
Усі технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Усі моделі та аксесуари на складі. Makita Teal Color є торговою 

формою корпорації Makita, захищена загальним законодавством і зареєстрована в Управлінні патентів і товарних знаків

18 В LXT ® BL мотор
КУТОВА ШЛІФМАШИНА  з  X-LOCK,  
ВЕЛИКИЙ КЛАВІШНИЙ ВМИКАЧ

ОСОБЛИВОСТІ

• Електричне гальмо зупиняє шліфувальний або 

відрізний круг за 2 секунди або менше для 

максимальної продуктивності Технологія Automatic 

Speed Change™ регулює швидкість і крутний 

момент під час роботи для досягнення оптимальної 

продуктивності Плавний пуск пригнічує реакцію 

запуску для плавного запуску та тривалого терміну 

служби передачі Захист від перезапуску, 

розроблений для запобігання запуску двигуна, коли 

акумулятор вставлено з перемикачем у положенні 

увімкнено Без блокування вимикача живлення; 

Оснащений двоступеневим вимикачем блокування 

живлення для запуску подрібнювача
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумулятор.................................................. 18V LXT® Lithium-Ion

Діаметер диску......................................................................125мм

Кількість обертів ...............................................................8,500 RPM

Тип шпинделя.................................................................... X-LOCK

Перемикач блокування............................................................. Ні

Вимикач блокування................................................................ Так

Тип перемикача.............................................................Весельний

Електричне гальмо............................................................... Так

Змінний швидкість....................................................................Ні

Довжина ................................................................................... 140

Вага (з акумулятором)…..........................................................3 Кг

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

• Бічна ручка (158237-4)X-Lock 5" X 1/4" X 7/8" 

• Шліфувальний круг з металу та нержавіючої сталі, 

36 Grit (E-00468)X-Lock 5" X .045" X 7/8

• Металеві та тонкі відрізні диски з нержавіючої 

сталі, 60 зернистості (E-00474)

• 5-дюймовий захисний кожух без інструментів 

(140T26-1)

• 5-дюймовий захисний кожух без інструментів 

(140U29-1)

ПОТУЖНІСТЬ

BL мотор усуває 

вугільні щітки, 

дозволяючи двигуну 

працювати 

холодніше та 

ефективніше

КОНТРОЛЬ

AFT®

вимикає двигун, якщо 
обертання диску 

раптово зупиниться

ІННОВАЦІЯ

X-Lock Система 

швидкої заміни 

дозволяє легко 

змінювати колесо 

без інструментів

ЗРУЧНІСТЬ

3-ступінчастий 

L.E.D. індикатор 

показує рівень 

заряду акумулятора

ОГЛЯД НОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

DGA520ZX1
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