
Висока потужність

Довговічність

Цифровий зв'язок

Перфоратор Відбійний молоток

Тример

Різчик

Нагнітач повітряПовітродувка

Кущорізи

Цвяхозабивач
Радіо

Ліхтарі

Вентилятор

Охолоджувач та 
підігрівач

Чайник

Гайковерти

Перфоратори

Перфоратор

Кутовий дриль

Землебур

Відбійний молоток

Кутові шліф 
машини

Циркулярна 
пилка

Торцеві 
пилиЛанцюгові 

пили

Полірувальник

Стрічкова пила

Заглиблювальна 
пила

Фрезер

Металоріз

Рубанок

Пила

ReciproSaw

Пилосос

Мультіфункційний 
інструмент

Пилосос

Ранцевий 
пилосос

Тримери

Висоторіз

Імпакт
Шуруповерт з ударом

Шуруповерти

Makita Corporation
ТОВ « Макіта Україна» Київська обл. м.Бровари

Вул. Олега Онікіенка 61 .тел. +38 (044) 492-27-76

www.makita.ua

Акумуляторний різчик

CE001G 355 мм

Вага може відрізнятися залежно від насадки(ів), включаючи акумуляторний картридж. 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.

Акумуляторний різчик 
CE001G 355 мм

Задовольнити потреби професіоналів

Гальмо

Макс. Ріжуча здатність
Кількість обертів
Рівень вібрації
Рівень звукового тиску 
Рівень звукової потужності 
Розміри (L x W x H)

Вага

Діаметр диску                      355 мм

Вбудована підсвітка Посадковий діаметер 25.4мм
Макс. товщина  диску 5.0мм
Товщина диску 2.0мм

127 мм
5,300
Різка бетону, пер./задня: 2,5 / 2,5 м/с² або менше

109 Дб
120 Дб
w/BL4040, BL4050F:786 x272 x433 мм

w/BL4080F: 786 x283 x433 mm (31x11-1/8x17")
12.3 -14.1кг

Стандартна комплектація: гайковий ключ, з'єднувальна втулка, набір кілець, 

акумулятор, зарядний пристрій

50мм x 300мм
Діамантовий диск 355мм

18 різів

Обсяг роботи різання акумулятор:BL4050F x 2

Робочий обсяг від одного повного заряду 
акумулятора

Безперервно різати бетон ：

Макс.  
Здатність різання

127мм

[Глибина різання: 50 мм]

Ефективність
різання бетону

Вище
на25%

Ніж бензиновий 
інструмент

Аксесуари

Діамантовий диск по бетону
Сегментований

355 x 2.8 x 25.4

Арт .E-12996

Абразивний відрізний диск по металу

355 x 4.3 x 25.4 A24T

5 шт. уп.

Арт .E-12790-5

Менша вібрація

[Різання бетону]

Передня ручка   Задня ручка   

2.0/1.2
м/с

*1 Рекомендовані акумулятори

DC40RA DC40RC

BL40404.0 Аг 45хв 67хв

*1BL4050F 5.0Аг 50хв 85хв

*1BL4080F 8.0Аг 76хв 170хв

Час заряджання



Макс. різальна здатність

127мм

Технологія активного 

зворотного зв'язку

вимикає струм до 

двигуна, якщо 

швидкість 

обертання 

раптово 

сповільнюється (у 

разі віддачі тощо)

Час

Раптове зниження 

швидкості

Auto-Stop

Ш
в
и
д
к
іс

ть

Менша вібрація

[Різання бетону]

Паредня ручка         Задня ручка

2.0/1.2
м/с

Антивібраційний 
корпус
з вбудованою пружиною для 

поглинання вібрації від різання до 

вбудованих передніх і задніх 

ручок.

Антивібраційна система

Антивібраційний корпус Привідний блок

Електричне гальмо

Технологія 

екстремального захисту

/IPX4
Висока водонепроникність 

дозволяє експлуатувати машину, 

навіть якщо вона змочена водою.

LED робоча підсвітка

Конектор підключення  
води

Оптимальний аксесуар

•можна вмикати/вимикати 

за допомогою кнопки, 

зручно розташованої на 

задній ручці.

•автоматично вимикається, 

якщо курок перемикача не 

натискається протягом 60 

секунд.

LEDвмик/вимк. світла

Кнопка блокування

Індикатор перевантаження

Потужніший за бензинові інструменти  та 
низький рівень вібрації

Швидкість різання бетону

100
Попередня 

модель

125CE001G
CE001G
Акумулятор: BL4050F x 2 (на одному повному 
заряді акумулятора)
Постійне різання бетону：50мм x 300мм
Діамантовий диск:355мм

Покращений захист від пилу та 

крапель забезпечує надійну роботу 

навіть у погану погоду


