
Serra circular

HS004GZ01
HS004GZ01
Serra circular BL 40V máximo 190mm.

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão nominal da bateria 40Vmáx
Tipo de bateria XGT
Motor BL
Rotações por minuto. (R.p.m) 6.000 Rpm
Diâmetro interior do disco 15,88 / 20 / 30 mm
Diâmetro exterior do disco 190 / 185 mm
Máx. capacidade corte 90 (retângulo) 62,5 / 60 mm
Capacidade de corte 45 44,5 / 43 mm
Capacidade de corte 48º 42 / 41 mm
Bloqueio do eixo ✓
Travão eléctrico ✓
Iluminação integrada ✓
Conectável a um aspirador. ✓
Pressão sonora 93,0 dB(A)
Potência sonora 104,0 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,0 dB(A)
Emissão de vibração 2,5 m/seg²
Incerteza da vibração 1,5 m/seg²
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Leve e de elevada potência. A bateria de 40V máximo
XGT e o motor BL estabelece um excelente equilíbrio
entre o uso e a potência similar às ferramentas
eléctricas.

• Compatível com guia paralela sem adaptador,
proporcionando cortes precisos.

• O motor BL com 6.000 r.p.m. para um corte rápido.
• O motor BL elimina as escovas de carvão, o que

permite que o motor BL funcione mais frio e de
maneira mais eficiente para uma vida útil mais longa.

• Grande capacidade de corte: 62,5 mm a 90°. Máxima
capacidade de inclinação 48º.

• A tecnologia AWS conecta a ferramenta a aspiradores
compatíveis com Bluetooth.

• A tecnologia ADT ajusta a velocidade de corte e o par
durante o trabalho para total eficácia.

• Alerta em caso de trabalhar com sobrecarga.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6
Bateria BL4040 40V

191B36-3
Bateria BL4025 40V

191C10-7
Adaptador ADP10 40/18V

191E07-8
DC40RA Carregador XGT 40V

B-09195
DISCO HM 190/30/24D ES BSR730

Suporte
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