
Serra circular

DHS783ZU
DHS783
Serra circular compacta de 36V.

Serra circular compacta para corte de todos os tipos
de painéis e madeira.

A base pode ser colocada diretamente num trilho de
guia.
Elevada capacidade de corte (62,5 mm a 90°) e
inclinação de 0° a 48° com paragem de 45°.

Parafuso de ajuste para ajuste preciso dos ângulos
de 90° e 45°

Sistema AWS (sem fios, de inicialização automática):
conexão Bluetooth entre a máquina e o aspirador de
pó.

Excelente visão da parte frontal da lâmina e da parte

Imagem 360º

Código EAN

0088381879767

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 5,1 Kg
Motor BL
Dimensões (CxLxA) 348 x 210 x 290

mm
Tensão nominal da bateria 18Vx2
Tipo de bateria LXT
Bloqueio do eixo ✓
Rotações por minuto. (r.p.m) 6.000 Rpm
Travão eléctrico ✓
Emissão de vibração 2,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 93,00 dB(A)
Potência sonora 104,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Iluminação integrada ✓
Conectável a um aspirador. ✓
Diâmetro exterior do disco 190 mm
Diâmetro interior do disco 30 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Serra circular compacta e leve de 36V, aplicando duas
baterias de 18V. Motor BL sem escovas.

• Pontos para agarrar com cobertura de elastómero
para maior segurança e comodidade para o utilizador.

• Pegas de ajuste para uma fixação de profundidade e
de ângulo mais acessível (de 0° a 48°).

• Bloqueio do disco para mudança mais fácil.
• Travão elétrico para maior segurança do utilizador.
• Luzes LED dual para iluminar a área de trabalho.
• Amplo bocal de aspiração para uma boa remoção das

aparas. Conectável a um aspirador.
• Design equilibrado, pega dianteira para um maior

controlo da máquina.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

198900-7
Dispositivo de conexão Bluetooth

ACESSÓRIOS

196426-3
Multicarregador 4 portas

196933-6
Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion

197265-4
BL1840B Bateria 18V 4,0Ah

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

821552-6
Mala Makpac tipo 4

835C85-3
Plástico interior MAKPAC

Suporte
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