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Makita
DUC353Z Kettingzaag
Zwaardlengte 35 cm - 18+18 Volt
Body zonder accu's en zonder snellader
Als uitbreiding op een bestaand LXT 18V systeem
Te gebruiken accu's: 2x18 Volt 3.0/4.0/5.0 Ah Lithium Ion (Li-Ion)
Energiebron: accu
Accuspanning: 18 Volt
Aantal meegeleverde accu's: 0
Zwaardlengte: 35 cm
Kettingsnelheid: 0-20 m/s
Kettingtype: 90PX - 3/8" - 0.043" - 1.1 mm - 52 sch
Gereedschapsloze kettingwissel: ja
Gereedschapsloze kettingspanning: ja
Automatische kettingsmering: ja
Olietank: 200 ml
Kettingrem
Metalen kettingvanger
Oliepeilglas voor de kettingsmeerolie
Regelbare kettingsmering
Aanduiding van de resterende batterijcapaciteit voor beide accu's
Comfortabele en geluidsarme accukettingzaag bijzonder geschikt
voor gebruik in een lawaaigevoelige omgeving zoals parken, woonwijken, rond
scholen en ziekenhuizen.
De machine is voorzien van een veiligheidssysteem met motorrem en safety-matic
kettingrem die bij terugslag de ketting blokkeert en de motor stopt.
De nieuwe borstelloze motor (BL Brushless) met buitenrotor zorgt voor
rechtstreekse aandrijving van het kettingwiel zonder tandwieloverbrenging. Dit
garandeert kracht en bedrijfszekerheid.
De veiligheidsschakelaar met variabele snelheid en hoofdschakelaar geeft
hetzelfde gevoel van 'gas geven' als bij een benzine machine.
Dankzij de permanente snelheidscontrole blijft de snelheid bij belasting stabiel en
wordt er bij niet-belasting minder energie verbruikt en minder geluid geproduceerd.
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De voordelen van deze machine zijn duidelijk:
- grote bewegingsvrijheid
- géén geur
- géén ongezonde dampen
- géén startproblemen
- géén geknoei met benzine
- géén periodiek onderhoud
- géén blijvende kosten voor benzine
Geleverd met:
zwaard, ketting en zwaardbeschermer
Bekijk hier een Youtube filmpje van deze nieuwe Makita accu kettingzaag

Artikelnummer: DUC353Z
Afmetingen: 773 x 215 x 235 (lxbxh) (mm)
Gewicht: 4.70 kg.
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