
Serra circular 165 mm
1.100 W

HS6601
HS6601
Substitui a 5604R. Compatível com guia de carril.

Código EAN

0088381806404

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Potência 1.050 W
Rotações por minuto. (R.p.m) 5.200 Rpm
Diâmetro interior do disco 20,0 mm
Diâmetro exterior do disco 165,0 mm
Máx. capacidade corte 90 (retângulo) 54,5 mm
Capacidade de corte 45 37,5 mm
Peso 3,7 Kg
Comprimento do cabo 2,5 m
Dimensões (CxLxA) 296 x 143 x 157

mm
✓
✓
2,50 m/seg²
1,50 m/seg²
87,00 dB(A)
98,00 dB(A)
3,00 dB(A)

Bloqueio do eixo
Conectável a um aspirador. 
Emissão de vibração 
Incerteza da vibração
Pressão sonora
Potência sonora
Incerteza (k) sonora

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Desenvolvida a partir do modelo 5604R.
• Sólida base de aluminio que proporciona um

movimento mais suave em contacto com o material,
mais fácil de manusear e com mais precisão. Também
é mais resistente face à oxidação.

• Design mais compacto e leve.
• Compatível com as guias de carril mediante um

adaptador conseguindo cortes com mais precisão.
• Patilha de ajuste de altura de uma só acção. Muito

fácil de ajustar.
• Novo design da carcaça: tampa do motor plana para

facilitar a mudança de disco.
• Punhos antideslizantes, maior comforto e segurança

no manuseamento.
• Mais 200 r.p.m. do que o modelo anterior

conseguindo, assim, cortes mais rápidos.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Clave allen e tomada de aspiración.

164095-8
Guia paralela

B-31930
Disco HM 165/20/16D M-FORCE

ACESSÓRIOS

194368-5
Conjunto guia de carril 1400

197462-2
Adaptador guia de carril

821551-8
Mala Makpac tipo 3

838314-5
Plástico interior MAKPAC HS660

B-62979
Disco TCT 165X25mm EFFIC

E-05664
Saco para guia de carril 1,4 m

Suporte

Manual do usuário:

Imagem de peça sobressalente:
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/es/user_manual/HS6601.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/es/parts_drawing/HS6601_.pdf



