
DCO180Z

DCO180Z

Tupia de Corte 3.18mm / 6.35 mm

30.000 Rotações/ minuto
para um corte rápido



Equipo básico:

Makita, Lda.
WWW.MAKITA.PT

 

   

Capacidade
Rotações por minuto
Dimensões (L x An x Al)

Peso

Pinça: 3.18 mm (1/8") ou 6.35 mm (1/4")
30,000  Rpm
31 3x 77 x 118 mm 
com BL1830, BL1840
1.4kg com BL1815, BL1815N
1.7kg com BL1830 , BL1840, BL1850

DCO180

 de corte DCO180Z   6.35mm (1/4")

Arranque suave

Conectable a 
un aspirador

430
Ajuste rápido da 
profundidade
Não requer ferramentas 
adicionais.
Pode-se  ajustar a  
prfundidad deseada

      
  
   

    
  

BL1840 (4.0Ah), 

BL1850 (5.0Ah), 

BL1830 (3.0Ah), 

BL1815N (1.5Ah), 

Corpo ergonómico com cobertura antideslizante

Bateria de Lítio-Ion

• Retira fadiga na mão do operário e lhe proporciona
  maior controlo sobre a máquina.

Grande botão para bloquear 
o casquilho e libertar o acessório.

Acesso as escovas 
desde o exterior

acidentes depois de corte eléctrico

Fácil de utilizarDiâmetro da pinça
6.35 mm (1/4") 
3.18 mm (1/8")

 

Compativel com o colector
de pó  do  modelo 3706

Conectável a um aspirador

Referência 193449-2

Muito leve 1.7 kg 
com BL1840/ BL1830

Foto: DCO180Z

Foto: DCO180Z

     

DC18RC 

DC18SD 

Tempo  de carga 
(4.0Ah) 36 minutos 

Tempo de carga (4.0 Ah)  
90 minutos

DC18SE (Automóvel)
Tempo de carga (4.0 Ah)  
90 minutos

DC18SF (multicarregador)
tempo de carga (4.0 Ah) 
1 a 2 baterias: 90 minutos
3 a 4 baterias: 180 minutos

Carregadores

Tamanho
(mm)

3.18
 (1/8”)

6.35
(1/4”)

Código

733229-0

(multiuso)

733232-1

Fresas para 

BL1815 (1.3Ah)

193483-2

Interruptor com
possibilidade de bloqueio

• Permite segurar a máquina com maior segurança.

RPM

Indicada para trabalhos em
gesso cartonado

gesso cartonado

Função antirestart para evitar

Sem bateria e carregador no equipamento básico

fresas para gesso cartonado

Frente a um corte de energia o motor
não arranca mesmo que o interruptor
esteje na posição ON.

Para que volte a funcionar há que
situar o interruptor na posição OFF.

Tupia

A paca base pode-se
utilizar como chave para
para mudar o acessório
sem ferramentas


