
355 mm CE001G
Debitator cu acumulatori

Capacitate de tăiere

Tăiere continuă in beton:
50 mm x  300 mm
Disc diamantat: 355 mm 18 tăieri
Cu o singură încărcare a acumulatorilor de 5.0 Ah (2xBL4050F)

127mm

Adâncime max.
de tăiere 

[ Adâncime de tăiere: 50 mm ]

Eficiență de 
tăiere în beton

MAI MARE
cu până la %25

în comparație cu 
modelele pe benzină

Vibrații reduse

[ Tăiere în beton]

Mâner față Mâner spate

2,0/1,2
m/s



127mm

Adâncime max.
de tăiere

Active Feedback sensing 
Technology 

Oprește automat 
mașina dacă este 
detectată o utilizare 
incorectă sau un șoc.

Timp

Scăderea bruscă
a vitezei de rotație

Auto-Stop

Vi
te

ză

Protecția ridicată împotriva prafului și
umezelii permite utilizarea mașinii și în
condiții de vreme rea.

eXtreme Protection 
Technology

/ IPX4

Vibrații reduse

[ Tăiere în beton]

Mâner față Mâner spate

2,0/1,2
m/s

Construit cu două zone de funcționare, 
secțiunea de alimentare și electronică 
fiind separată printr-o zonă de 
absorbție a vibrațiilor de angrenajul 
motor-disc.

Echipat cu carcasă
anti-vibrații. 

Arc anti-vibrații

Carcasă anti-vibrații Unitate motorie

Frână electrică

Rezistența ridicată la apă permite 
utilizarea mașinii chiar și în condiții de 
umiditate ridicată. 

Lumină de lucru LED

Duză de alimentare cu apă 
pentru tăiere fără praf

Se pornește din buton și se 
oprește automat la 60 de 
secunde după ce nu mai 
acționați mașina. 

Buton on/o� cu LED

Buton de blocare

Indicator suprasarcină

Mai puternic decât modelul pe benzină, mai silențios
și cu vibrații reduse. 

Eficiență de tăiere în beton

100

rapidvitezăîncet

Modelul anterior
pe benzină

125CE001G
CE001G
Cu o singură încărcare a acumulatorilor de 5,0 Ah 
(2xBL4050F)

Tăiere continuă în beton: 50mm x  300mm
Disc diamantat： 355mm



Putere

Rezistență
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

Debitator

Multifuncțională

Mașină
de su�at

Su�antă

Mașini de tuns
gard viu

Pistol pentru
cuie cu jumatate
de cap

Pompă
de aer

Aparate radio

Lumini de lucru

Ventilator

Ladă frigori�că

Fierbător de apă

Chei cu impact

Ciocane
rotopercutoare

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de găurit
unghiulară

Foreză de pământ

Demolator SDS-MAX

Polizoare unghiulare

Fierăstraie circulare

Fierăstraie 
pentru tăieri
înclinate

Fierăstraie
cu lanț

Mașină
de polișat

Rindea

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău
circular cu
plonjare

Mașină
de frezat

Debitator
metale

Fierăstraie circulare
cu mâner amplasat
în spate

Fierăstrău
alternativ

Aspiratoare

Aspirator

Aspirator
tip rucsac

Mașini de cosit
Fierăstrau
emondor

Mașină de înșurubat
cu impact Mașini de înșurubat și găurit cu percuție

Mașini de găurit și înșurubat

Debitator cu acumulatori
355 mm CE001G

Accesorii

Frână electrică

Lumină de lucru
Diametru disc
Diametru gaură de prindere 
Grosime max. disc
Grosime min. disc
Adâncime max. de tăiere
Turație de mers în gol (RPM)
Vibrații
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

355 mm
25,4 mm
5,0 mm
2,0 mm 
127 mm
5.300
Tăiere beton, Față/Spate: 2,0 / 1,2 m/s²
109 dB(A)
120 dB(A)
cu BL4040, BL4050F: 786 x 272 x 433 mm 
cu BL4080F: 786 x 283 x 433 mm
12,3 - 14,1kg

Disc diamantat segmentat
pentru beton
355 x 2,8 x 25,4 
Cod comandă: E-12996

Disc abraziv pentru metale
355 x 4,3 x 25,4 A24T
5 buc./set
Cod comandă: E-12790-5

*1 Acumulator recomandat

DC40RA DC40RC

50 min

45 min

85 min

67 min

76 min 170 min

BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

www.makita.ro     |           facebook.com/MakitaRomaniaSRL     |           instagram.com/MakitaRomania

Componența setului de livrare: 
CE001GZ01: Cuplă, set inele, disc diamantat segmentat 355 mm.


