
260mmLS1019L
Serra de esquadria telescópica

Sistema deslizante o qual permite um trabalho suave 
para a produção de cortes de qualidade superior. 

 A satisfazer as necessidades dos profissionais.



Corte de alta precisão.
Interruptor laser 
independente.

Fixador de deslizamento 
com apenas um toque,
permite retirar e insertar 
de forma simples o 
trinco de bloqueio. 

Marca de laser.

Guidão frontal para 
um ajuste fácil do 
ângulo de bisel. 

Guias de profundidade 
auxiliares. 

Sistema móvel do 
protector mais 
duradouro.

Aumentamos o diâmetro do tubo de deslizamento de 25mm a 30mm. Por outro lado, a 
través do redesign em forma de braço, é incrementada a precisão no corte em bisel. 

Ø30mm
Deslizamento
no tubo.

A integração das guias de profundidade 
auxiliares dão rigidez à base.



O design do carril permite ser colocado contra a parede para 
maximizar o espaço de trabalho. 

Excelente aspiração do pó.

A cabeça é deslizada sobre as 
guias sem sobresair pela 
parte de atrás da máquina, e 
pode así ser colocada perto 
da parede. 

Modelo convencional
precisa de espaço entre a máquina 
e a parede.

pode-se colocar perto da parede.

LS1019L

Quando as peças de trabalho são cortadas �nas, a 
recolhida de pó é mais e�ciente que nos modelos actuais, 
devido à dupla saída de pó. 

Bloqueio do ângulo de 
esquadria fácil de usar.
O ângulo de esquadria pode-se desbloquear 
ao girar o guidão no sentido contraio ao 
relógio enquanto a patilha de bloqueio é 
empurrada para abaixo. 

 • A base de giro pode-se mover sem empurrar a patilha de bloqueio. 
 • A ação de giro é suave porque são liberados as guias de profundidade positivas.
 • Ângulo de esquadria 0º - 60ª a esquerda e direita, com guias de profundidade positivas a 0 °, 15 
°, 22.5 °, 31.6 °, 45 ° e 60 ° (esquerda e direita).

Uma vez que a patilha de liberação é empurrada para abaixo:

Base giratoria grande.
Soporta incluso peças de trabalho 
grandes de forma estável.

Patilha de liberação

Patilha de 
bloqueio

Guidão



68 x 310 mm

91 x 279 mm

Corte horizontal Corte horizontal

42 x 310 mm

58 x 279 mm

68 x 218 mm

91 x 197 mm

Corte vertical

168 mm 

Corte vertical

133 mm

248 mm 305 mm

Corte Transversal Corte em esquadria
(esq. e dta.)

Corte biselado 
(esq. e dta.)

Corte composto

45o

esq.

45o

dta.

45o

esq./
dta.

29 x 215 mm

43 x 197 mm

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o

Bisel
Bisel EsquadriaEsquadria

Bisel
45o 
esq.

Esquadria
45o

esq./
dta.

Bisel
45o 
dta.

Esquadria
45o

esq./
dta.

42 x 218 mm

58 x 197 mm

Corte de 
moldura 
(vertical).

Corte de 
moldura
de 45º

29 x 305 mm

43 x 279 mm

Equipamento básico: consultar na web. 

Serra de esquadria telescópica LS1019L
Potência
Diâmetro ext. do disco
Ângulo de esquadria
Ângulo de bisel
Capacidade máx. de corte

Velocidade (RPM)
Nível de presão sonora
Nível de potência sonora
Nível de vibração
Dimensões (C x L x A)
Peso
Cabo de conexão

1.510W
260 mm
60° Esq. / 60° Dta.
48° Esq. / 48° Dta.
90° Esquadria: 91 x 279 mm 
90° Esquadria: 68 x 310 mm 
45° Esquadria, Esq./Dta.: 91 x 197 mm
45° Esquadria, Esq./Dta.: 68 x 218 mm
3.200
91 dB(A)
101 dB(A)
2,5 m/s² ou menos
805x644x660mm 
26,3kg 
2,5 m

260mm 

Duplo isolamento de segurança

Electrónica constante

Travão eléctrico

Cabeça basculante 45º ambos lados

Conectável a um aspirador

Arranque suave

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

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

Máxima capacidade de corte (alto e largo).

Acessórios.

Grampo vertical.

Grampo horizontal.
Ref. 122470-4

Topo de apoio
para molduras

Ref. 192628-9

Ref. 194043-3
Mesa.

Ref. DEAWST06
Mesa.

Ref. DEAWST05
Mesa.

Ref. 122852-0
Saco recolhe-pó.


