
Liberdade de movimentos.
4 bases para maior versatilidade. 

4
bases diferentes

A satisfazer as necessidades dos profissionais.

6 mm, 8 mmDRT50
Tupia a bateria



Com base de eixo descolocado.

Sistema simples de bloqueio. 

Punho antiderrapante coberto com elastómero 
para um maior conforto para o usuário. 

Base sólida e duradoura, fabricada em 
alumínio.

18,5mm18,5mm

Precisão de corte com profundidade de corte 
ajustável: 0 - 35 mm.

Ideal para chegar a lugares de difícil acesso. 

Com base de superfície.

Pode trabalhar com a guia 
paralela com ajuste �no 
milimétrico. 

3 profundidades preestabelecidas 
de corte.

Pegas de borracha. 

Design das pegas muito 
ergonómicas. 

Base sólida e duradoura, fabricada em 
alumínio.

Patilha de bloqueio 
fácil de usar. 

Base de plástico para evitar arranhões na 
superfície de trabalho. 

Ajustável a uma parede ou canto de 18,5mm de distancia.

Base de plástico para evitar arranhões na 
superfície de trabalho.

Bloqueio simples do eixo 
colocado no lateral para uma fácil 
mudança dos acessórios. 

Duplo LED, para uma melhor 
iluminação da área de trabalho. 

Corpo de alumínio, melhor 
refrigeração e durabilidade.

Potente motor BL sem escovas.

Capacidade da pinça de 
6mm e 8mm.

Velocidade variável controlada a 
través de dial. 

Tupia a bateria de fácil manuseamento.
Botão de 
bloqueio/desbloqueio
Botão On/O�



Com base inclinável.

Base aberta para uma visibilidade 
melhor do corte. 

Diferentes combinações para uma 
maior versatilidade. 

Sistema de bloqueio.

Base sólida e duradoura, fabricada em alumínio. 

Punho antiderrapante coberto com elastómero para um maior conforto para o 
usuário. 

Com base recta.

Profundidade de corte ajustável. 

Base aberta para uma visibilidade 
melhor do corte.

Sistema de bloqueio.

Base sólida e duradoura, fabricada em alumínio. 

Base de plástico para evitar arranhões na superfície de trabalho. 

Punho antiderrapante coberto com elastómero para um 
maior conforto para o usuário. 

Base redonda para um corte suave e rápido, 
manuseamento muito simples. 

Pega ergonómica inclinável 
de -30º a 45º.

Base de plástico para evitar arranhões na superfície de trabalho. 

Profundidade de corte ajustável. 

Tupia a bateria de fácil manuseamento.

Alimenada por baterias LXT Lítio-Ion de 18V.



Simples personalização. 

Para recortes com guia e para bordas de 
madeiras.

Com base inclinável. Com base de eixo descolocado e punho. Com base para superfície.

Para trabalhar em peças largas. Para fresados de imersão.

Punho.
Ref. 153489-2.

Guia 
paralela.
Ref. 
122391-0.

Guia de 
recorte. 
Ref. 
122703-7.

Grampos para guia.
Ref. 194385-5.

Guia paralela.
Ref. 164834-6.

Colector de pó.
Ref. 194733-8.

Tamanho   Ref. 
8mm  763618-5
6mm  763636-3
1/4''  763637-1

Guia ajustável.
Ref. 195564-8.

Adaptador para guia 
de carril. 
Ref. 194579-2.

Guia de carril:
Long.
1,4M
1,9M
3,0M

Ref.
194368-5.
194925-9.
194367-7.

Com base recta. Base recta com guia de recorte. Base de superfície com carril, adaptador de guia de carril 
e grampos para guia.

Colector de pó.
Ref. 195559-1.

Base.
Ref. 413150-6.

Base de eixo descolocado.
Ref. 413148-3.

Casquilho cónico.

Placa para:   Ref.

Base recta   454842-8

Base de superfície  450819-1

Base inclinável  413150-6

Base de eixo  413148-3

Placa para base.

Guia de molde.

Base de superfície com guia paralela.

Guia paralela regulável.
Ref. 122391-0.

Guia paralela com 
regulação milimétrica.
Ref. 195136-9.

  A(mm)  B(mm)  C(mm)  Ref.

  8 10  9,5  343577-5

 7,7   9,5  11,5  164379-4
  9  11  13   164775-6
 10  12   9  164388-3
 11  12,7  13 164776-4
 14,5  16  13   344364-5
 18  20  13  164393-0
 24  27  13  164470-8
 25  29  15  163080-8
 27  30  13  164471-6
  37  40  13  165046-4

Para base recta

Para base de superfície
Para base recta:

Para base de superfície:

Equipamento básico: Consultar na web.

Tupia a bateria
Velocidade variável

Electrónica constante

Arranque suave

Conectável a um aspirador

Iluminação da área de trabalho

Mala de transporte

6 mm, 8 mmDRT50
R.P.M.
Máx. profundidade 
de fresado

Vibração

Pressão sonora
Dimensões
(C x L x A)

Peso

10.000 - 30.000
Com base recta: 0 - 40 mm
Com base de superfície: 0 - 35 mm

Sem carga: 2,5 m/s² ou menos
A cortar MDF: 4,5 m/s²
78 dB(A)
com BL1815N / BL1820B: 
134x89x208 mm 
com BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 134x89x226 mm 

1,8 - 2,1 kg 

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

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


