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MAKITA DSL800RMEU
akumulatorowa szlifierka do
gładzi ścian sufitów na
wysięgniku LXT 18V 4,0Ah
BLDC AWS (żyrafa)
Cena

3 400,00 zł brutto

Dostępność

"od ręki"

Czas wysyłki

Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym
samym dniu

Numer katalogowy

DSL800RMEU

Opis produktu
MAKITA DSL800RMEU akumulatorowa szlifierka do gładzi ścian sufitów
na wysięgniku LXT 18V 4,0Ah BLDC AWS
Szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufitów Makita DSL800, wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC i regulację
obrotów od 1000 obr/min do 1800 obr/min, co pozwala na szybsze szlifowanie. Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia
bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie
uruchomienia elektronarzędzia. Stała kontrola prędkości dla gładkiego wykończenia. Lepsza zwrotność niezależnie od wzrostu użytkownika
dzięki teleskopowej rurze od 1100 mm do 1520 mm. Bezstopniowa prędkość obrotowa i łagodny rozruch zwiększają komfort użytkowania.
Głowica ze ściętym segmentem umożliwia obróbkę przejść powierzchniowych od ściany do sufitu. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji z
dwoma akumulatorami LXT 18V 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania i szybką ładowarką. Pakowana w torbę narzędziową.

WŁAŚCIWOŚCI
Szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufitów
Czas pracy do 35 minut (akumulator 5.0Ah, dysk ścierny 120, prędkość 3)
Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC zapewnia do 1800 obr/min, co pozwala na szybsze szlifowanie
Długość rury można przedłużyć do 420 mm
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za
pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
Stała kontrola prędkości dla gładkiego wykończenia
Lepsza zwrotność niezależnie od wzrostu użytkownika dzięki teleskopowej rurze (1100 – 1520 mm)
Bezstopniowa prędkość obrotowa i łagodny rozruch zwiększają komfort użytkowania
Zintegrowane krawędzie ślizgowe na głowicy szlifierskiej zapobiegają uszkodzeniom powierzchni stykowych na ścianie
i suficie
Głowica ze ściętym segmentem umożliwia obróbkę przejść powierzchniowych od ściany do sufitu
Skuteczne odsysanie pyłu, wysoka szybkość usuwania powierzchni

DANE TECHNICZNE
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Średnica papieru: 225 mm
Średnica podkładki: 210 mm
Prędkość obrotowa: 1000 - 1800 obr/min
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Wymiary (D x S x W): 1100 - 1520 mm x 259 mm x 273 mm
Waga: 4.5 - 5.7 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 75 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5m/s2
Poziom wibracji przy szlifowaniu: 2.5 m/s2 lub mniej

ZESTAW ZAWIERA
Szlifierka do gładzi DSL800
Klucz imbusowy 5 (783217-7)
Talerz szlifierski 210 mm miękki (199939-3)
1x Papier szlifierski 225mm K120 (B-68404)
Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
Wewnętrzna taca / miska
Torba transportowa
2x Akumulator LXT 18V 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1840B
Szybka ładowarka DC18RC
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna
Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.
Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Typ zasilania: akumulatorowe
Pojemność akumulatora [Ah]: 4.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Silnik bezszczotkowy: tak
Łagodny rozruch: tak
Regulacja obrotów: tak
Prędkość obrotowa [rpm]: 1800
Ilość akumulatorów: 2
Typ opakowania: torba
Dodatkowe wyposażenie: tak
System zasilania: LXT 18.0V
Waga [kg]: 4.5
Wymiary [mm]: 1100 - 1520 x 259 x 273
Ładowarka w zestawie: tak

Technologie

LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi
profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność
ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.
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Technologia silnika BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)
to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych
akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V.
Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu
ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia
wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i
zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym
naładowaniu akumulatora.

Technologia AWS - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system
automatycznego
uruchamiania
odkurzacza
po
włączeniu
akumulatorowego
elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi
akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z
modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.
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