
Cortador de metal
com depósito 150MM
18V

DCS553Z
DCS553Z
Cortador de metal a bateria 150 mm 18V com motor sem
escovas e design compacto e leve para reduzir a fadiga do
operador.

Imagem 360º

Código EAN

0088381865241

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

LXT
18 V
5.0 Ah
BL
4.200 Rpm
150 mm
20 mm
90º a 57,5 mm mm
3,1 Kg
332 x 158 x 231
mm
✓
✓
2,50 m/seg²
1,50 m/seg²
78,00 dB(A)
80,00 dB(A)
3,00 dB(A)

Tipo de bateria
Tensão da bateria 
Amperagem da bateria
Motor
Rotações por minuto. (R.p.m) 
Diâmetro exterior do disco 
Diâmetro interior do disco 
Máx. capacidade de corte 
Peso
Dimensões (CxLxA)

Travão eléctrico
Iluminação integrada
Emissão de vibração 
Incerteza da vibração
Pressão sonora
Potência sonora
Incerteza (k) sonora

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Cortador de metal a batería 150 mm 18V con motor
sin escobillas y diseño compacto y ligero para reducir
la fatiga del operador.

• 4.200 rpm para um corte mais rápido numa ampla
gama de metais, incluindo unistrut, todos os fios,
aços, tubos, chapas, etc.

• Gran capacidad de corte a 90º: 57.5 mm.
• Chave hexagonal na ferramenta para mudar de lâmina

de forma rápida, fácil e evitar perdas.
• A carcaça plana do motor permite que a ferramenta se

mantenha vertical quando se mudam as escovas.
• O eixo e a fecho estão localizados de forma a facilitar

a mudança da lamina.
• Equipada con el sistema de control automático de la

velocidad que permite que la herramienta se adapte
de forma automática a cada trabajo.

• Dispõe de travão eléctrico que maximiza a
produtividade e aumenta a segurança do operador.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Sem baterias e carregador en equipamento básico.

B-47036
Disco HM Metal 150X20X32T

ACESSÓRIOS

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

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

839751-6
Plástico interior para mala

B-47058
Disco HM INOX 150X20X60T

B-47064
Disco HM 150X20X52T

B-47167
Disco HM Metal FINO 150X20X52T

Suporte

Manual do usuário:
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