
Pistola de silicone a
bateria

DCG180Z
Pistola de silicone a bateria
Com sistema antigota. Sem baterias e sem carregador.

Código EAN

0088381658645

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 3 Kg
Dimensões (CxLxA) 402 x 109 x 282

mm
Tipo de bateria LXT
Tensão da bateria 18 V
Trabalho contínuo com uma bateria 480 cartuchos de

300 ml hrs
Velocidade variável (dial) ✓
Velocidade de alimentação 0 - 28 mm/seg
Emissão de vibração 2,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 70,00 dB(A)
Potência sonora 80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Força máx. de tração 5.000
Capacidade do cartucho 300 ml
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

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

• Nova pistola de silicone a bateria de lítio-ion de 18V.
Muito cómoda para trabalhar, evitando o cansaço do
operário em trabalhos contínuos.

• Design muito compacto e leve. Com punho revestido
a elastómero para um cómodo aperto da máquina.

• Velocidade variável no interruptor e mediante
regulador. Facilita o início da aplicação de silicone nos
sítios mais delicados.

• Luz indicadora de sobrecarga. Evita a rotura do
cartucho selante indicando da seguinte forma:

• Luz intermitente - A máquina está perto da
sobrecarga.

• Luz fixa - A máquina está em sobrecarga. O circuíto
de sobrecarga apaga a força que a máquina está a
realizar.

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

Instagram Facebook Youtube

DCG180ZDCG180ZDCG180ZDCG180Z - Pistola de silicone a bateria
Página 1(2)

www.makita.pt

09/05/2023

https://www.makita.pt/product/dcg180z.html
https://www.instagram.com/makita_spain/
https://www.facebook.com/Makita-Espa%C3%B1a-SA-114200093612275
https://www.youtube.com/user/makitaespana


Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

196351-8
Kit fixação 300ml para o modelo

ACESSÓRIOS

1911T4-0
Kit fixação de tubo 600ml

191P89-6
Conjunto de suporte de 400 ml de

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

454223-6
Tampa de boquilha

Suporte

Manual do usuário:

Imagem de peça sobressalente:

Folheto:
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