
MakPac

CA5000
Fresadora de placas

A satisfazer as suas necessidades pro!ssionais.

118mm

90°

Fresados em V de compósitos com lâminas de alumínio.



Para materiais 
compósitos de 
alumínio.

Disco fresador.
Ranhura de 90º com 
disco fornecido no 
equipamento básico.

Faz ranhuras em 
materiais compostos
de alumínio, como 
panéis de paredes 
exteriores.

Ranhura de 135º com 
acessório opcional.

90° 135°

90° 45°



Fácil mudança do disco.
A coberta da caixa do disco, abre-se apenas 
ao afroxar um parafuso com a chave 
hexagonal fornecida, e o disco pode-se 
mudar com a mesma chave. 

Regulador de ajuste 
da profundidade.

Travão eléctrico.

3mm/4mm/6mm sem a necessidade de usar 
ferramentas. 

Controlo electrónico.

velocidade
  de corte).

Punho traseiro e auxiliar recobertos 
de elastómero

Conectável a um aspirador. Compatível com as guias de carril.

para maior comodidade e controlo.

Leve 5,1kg.

As guias de carril Makita (1,4m/ 

disponíveis de forma opcional.
Nota: Quando usar o disco fresador, a  

borrahca anti-apara corte-se mais 



Comparação de rendimento.

Acessórios.

Pode-se usar com uma lâmina de ø165 mm 
(mesmas referências que SP6000).

75 100 125 150
RápidoDevagar

Makita CA5000 145

Compêtencia "A" 100

0

Part No. 194368-5 Part No. 194367-7Part No. 194925-9

Part No. 194385-5
(2 Unidades)

Part No. 196664-7

1,4m 1,9m 3,0m

Tamanho

Disco fresador,

Ângulo de 
ranhura Parts No.

118x20mmx6T

118x20mmx6T

para composite com lâminas de alumínio

90°

135°

B-48832

B-48860

Guia de carril. Grampo para guia
de carril.

Guia de ângulo para 
guias de carril.

Equipamento básico: consultar na web.

Potência
Lâmina

Velocidade (rpm)
Capacidade max. de corte
Dimensões (C x L x A)
Peso *
Comprimento do cabo

1.300W
Tipo: Disco fresador,  Número de dentes: 6
Diâmetro exterior: 118mm, Diâmetro interior: 20mm, Grossura: 14mm 
2.600-6.400
com guia de carril: 11mm 
346x250x250mm 
5,1kg 
2,5m 

Fresadora de placas CA5000 118mm

Duplo isolamento

Conectável a um aspirador 

Travão eléctrico

Velocidade varíavel

Arranque suave

Electrónica constante

303

* peso de acordo com a EPTA.

Nota: 1. Os resultados da prova dependem em grande medida da dureza dos materiais, etc.
2. Os números nos grá!cos de barras são valores relativos quando la capacidad de 
Competencia "A" está indexada a 100.

Condições do test: 
Corte do material composto de alumínio (3,0 x 1.000 mm) continuamente 
a profundidades de 2,5 mm, e se mede o tempo necessário para cortar.
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