
CG100D

DCG180 + kit de �xação
de 600ml.

DCG180

Gama a bateria de
pistolas de silicone.

A satisfazer as necessidades dos pro�ssionais.

CG100D 
DCG180

Pistola de silicone a bateria

Foto : CG100D



CG100D DCG180

O cartucho pode ser rodado 360º 
facilitando o trabalho em qualquer 
posição. Ajuste a boca do cartucho 
na melhor posição.

facilita o início da aplicação de 
silicone nos sítios mais delicados.

Cartucho rotativo 360º.

Evita a rotura do cartucho selante 
indicando da seguinte forma:
- Luz intermitente - A máquina está 
perto da sobrecarga.
- Luz �xa - A máquina está em 
sobrecarga. O circuíto de sobrecarga 
apaga a força que a máquina está 
a realizar.

Luz indicadora de 
sobrecargas.

oferece um equilíbrio ideal da máquina o que evita o cansaço 
do utilizador em trabalhos contínuos.

O centro de gravidade actualizado,

Regulador de controlo 
da velocidade,

Velocidade variável no interruptor 
e mediante regulador.

permite ao usuário coincidir 
a velocidade com a aplicação.

Velocidade variável no 
interruptor,

Dá uma força de tração de 5.000 N. 
Líder na indústria para trabalhar com os adesivos e selantes da viscosidade mais alta.with the highest viscosity adhesives and sealants



Equipamento básico.

Acessórios opcionais.

O motor retrocede uns milímetros 
quando soltamos o gatilho, evitando 
assim que o cartucho de silicone 
continue a receber pressão.

Sistema antigota.

para iluminar a zona de trabalho 
nos lugares mais inacessíveis.

Luz LED de trabalho,

para um cómodo aperto da 
máquina.

Punho revestido 
a elastómero,

Foto : CG100D

Regulador do controlo da velocidade.
Máx. 215mm

Máx.  355mm Máx.  355mm

Para conexões exteriores de 
paredes e janelas.

Para lugares com água y 
acabamentos interiores.

Cartucho
[ Pistão A ]

Part No. 196351-8.
Kit de �xação 300ml.

Modo de cartucho.　
Kit de �xação A.

Part No. 196352-6.
Kit de �xação 600ml.

Modo de cartucho / Modo de salchicha / Modo a granel.

Kit de �xação B.

Part No. 197195-9.
Kit de �xação 800ml.

Modo de cartucho / Modo de salchicha.　
Kit de �xação C.

Ø51
mm

Ø51
mm

Ø51
mm

Modo de salchicha.
[ Pistão B ]

Modo de cartucho. 
[ Pistão A ].

Modo a granel.
[ Pistão C ].

Para trabalhos de selado com 
sistema de dois componentes.

Para conexões de azulejos.

Para trabalhos contínuos com silicone densa. 

Máx. 295mm

Ø65
mm

Máx. 295mm

Ø65
mm

Modo de salchicha.
[ Uso con Pistão E ] (Part No. 143222-0).

Modo de cartucho.
[ Pistão D ].

Ø65mm

(Part No. 143222-0)



Ø51
mm

Equipamento básico: Consultar na web. 

Pistola de silicone a bateria

Velocidade variável

Luz de trabalho

Mala de transporte

CG100D

CG100D / DCG180

Força máx. de tração
R.p.m.
Dimensões
(C x L x A)

Peso

 5.000 N 
0-28 mm/seg. 
com kit de �xação A, BL1020B : 
404x108x259 mm 
com kit de �xação B, BL1020B : 
538x108x259 mm  
com kit de �xação C, BL1020B : 
480x108x267mm 
com kit de �xação A : 1,9 - 2,1kg
com kit de �xação B: 2,5 - 2,6kg
com kit de �xação C: 2,3 - 2,4kg

DCG180
 5.000 N 
0-28 mm/seg.
com kit de �xação A, BL1830B : 
404x108x281 mm
com kit de �xação B, BL1830B : 
538x108x281 mm 
com kit de �xação C, BL1830B : 
480x108x289 mm 
com kit de �xação A : 2,1 - 2,4kg
com kit de �xação B : 2,6 - 3,0kg
com kit de �xação C: 2,5 - 2,8kg

Baterias Lítio-Ion, tempos de carregamento(aprox) min:

BL1815N
1,5Ah

BL1820
2,0Ah

*BL1830B 
3,0Ah

*BL1840B
4,0Ah

*BL1850B
5,0Ah

*BL1860B 
6,0Ah

DC18RC 15
min

24
min

22
min

36
min

45
min

DC18SD

30
min

45
min

60
min

90
min

110
min

130
min

55
min

Part No. 196351-8.

Suporte A (Modo cartucho).

Suporte A.

Kit de �xação de 300ml.

Modo de cartucho.

Kit de �xação A.
Part No. 196352-6.

Kit de �xação de 600ml.

Modo de cartucho / Modo de 
salchicha / Modo a granel.

Kit de �xação B.
Part No. 197195-9.

Kit de �xação de 800ml.

Modo de cartucho / 
Modo de salchicha.

Kit de �xação C.

Conexão do suporte A.

Conexão do suporte A.

Barra dentada (42 dentes).

Barra dentada 42.

Pistão A.

Pistão A.

Suporte B. Bico.

Pistão A (Modo de cartucho). 

Conexão do suporte B.

Anel de borracha.Barra dentada (64 dentes).

Pistão B (Modo de salchicha). 
Pistão C (Modo a granel).

Suporte B.Anel de borracha.
Conexão do 
suporte B.Bico.

Pistão A.Pistão C. Pistão B. Barra dentada 64.

215mm

 Modo de cartucho. [ Pistão A ].

Tamanho máx. de selagem compatível.

355mm

Ø51
mm

 Modo de cartucho. [ Pistão A ].

Tamanho máx. de selagem compatível.

355mm

Ø51mm

Modo de salchicha. [ Pistão B ].

295mm

Ø65 mm

Modo de cartucho. [ Pistão D ].

295mm

Ø65mm

Modo de salchicha. [ Uso con Pistão E ]. 
(Part No. 143222-0).

Modo a granel.
[ Pistão C ].

Suporte C.

Conexão do suporte  C completo.

Conexão do suporte C.

Barra dentada (53 dentes).

Pistão D (Modo cartucho).

Suporte C. Conexão do suporte C.

Pistão D. Barra dentada 53.

Tamanho máx. de selagem compatível.

 *BL1020B 
2,0Ah

*BL1040B 
4,0Ah

30
min

70
min

60
min

130
min

DC10SB

 

DC10WD

*com indicador de carga.

Makita, Lda.
Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187

Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991PT


