
Mecanismo de força de 
baixa reação
Proporciona estabilidade e comodidade, reduz a 
força necessária para pregar.

A satisfazer as necessidades dos pro!ssionais

DPT353　　　PT354D

PT354D

DPT353

Pregadoras a bateria Lítio-ion

Baixa

Reação
comparado com o 

modelo anterior

40%



Impactador
A dispararAntes do disparo

Peso

O impactador empurra a agulha para 
disparar um prego, simultáneamente o 
contrapeso descoloca-se para atrás 
contrapondo a reacção reduzindo assim o 
ricochete em cada disparo. 

Enquanto o impactador se desloca 
para atrás, o contrapeso vai para a 
frente.

apróx.1.000 pregos

Volume de trabalho com uma bateria carregada completamente

apróx.5.300 pregos

Volume de trabalho com uma bateria carregada completamente

com BL1850B
2,3kg

com BL1020B
1,8kg

Mecanismo de contrapeso

PT354DDPT353

Comoda execução + acabamentos perfeitos



Com protetor 
de ponta

Design de ponta estreita 
permite maior visibilidade

Dispara nas duas direções 
vertical e horizontalmente

Excelente a
disparar em
esquinas

O novo design da forma de disparo 
equilibra um bom acabamento com 
um final mais duradouro

Pregos Pregos

Sem protetor 
de ponta

2,5mm 1,5mm

Os pregos podem-se disparar na ranhura do rodapé.

Re-design da posição do 
parafuso que permite disparar 
muito perto da parede.

Agulha facilmente 
intercambiavel

0,6mm

Escala real

A forma estreita da 
ponta reduz os danos 
na superfície de 
trabalho

Parafuso 

Foto : PT354D

Foto : DPT353

Compativel com 
ranhuras de 4mm 
de largura



Equipamento básico : consultar na web. 

Pregadora a bateria

Ajuste da profundidade

Parada automática de disparos

Luz integrada

Mala

DPT353

DPT353, PT354D

Capacidade

Capacidade do carregador
Nível de vibração
Nível de pressão sonora
Dimensões (C x L x A)
Peso neto

Comprimento: 15, 18, 25, 30, 35 mm 

Dia.: 0.6mm 
Pregos: 23 Ga
120
2,5 m/s! ou menos
76 dB(A)
257 x 79 x 226 mm
BL1815N : 2,0 kg 
BL1860B : 2,3 kg 

PT354D
Comprimento: 15, 18, 25, 30, 35 mm 

Dia.: 0,6mm 
Pregos: 23 Ga
120
2,5 m/s! o umenos
76 dB(A)
231 x 66 x 226 mm
BL1016 : 1,8 kg 
BL1041B : 2,0 kg

Mecanismo de contacto
+

Luz LED integrada Controlador da 
capacidade de 
bateria

(Apenas em DPT353)

Modelo anterior

Centro de gravidade

Mecanismo de baixa força de reação

■Ajuste da profundidade

■Mecanismo de disparo em vazío

■Punho com design ergonómico

30
min

DC10WC
70
min

130
min

60
min

BL1020B 
10,8V  2,0Ah

BL1040B 
10,8V  4,0Ah

DC10SA

Com medidor da 
capacidade da 
bateria

Com medidor 
da capacidade 
da bateria

Com medidor 
da capacidade 
da bateria

Com medidor 
da capacidade 
da bateria

Com medidor 
da capacidade 
da bateria

Referência de tempo de carregamento das baterias de lítio,
tabela de compatibilidade

BL1815N
18V  1,5Ah

DPT353 PT354D

BL1820 
18V  2,0Ah

BL1830B 
18V  3,0Ah

BL1840B
18V 4,0Ah

BL1850B
18V  5,0Ah

DC18SD
para18V

DC18RC
para18V

15
min

24
min

30
min

45
min

60
min

22
min

36
min

45
min

90
min

110
min

Balanço de peso óptimo para 
um fácil manuseamento

Peso de acordo com a EPTA

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

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

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

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

Foto : DPT353


