
Boven- en kantenfrees
18V

DRT50RTJX3
Accu boven- en kantenfrees LXT 18V 8mm (4 machines in
1) max induik 35mm + 2xBL1850B + 1xDC18RC + MAKPAC

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 18 V
Bijgeleverde accu's 2 x 5,0Ah
Toerental onbelast 10000 - 30000

t.p.m.
Induikdiepte 0 - 35 mm
Ø spantang - inbegrepen 6, 8 mm
Afmetingen (L x B x H) 134 x 89 x 226 mm
Netto gewicht 1,8 kg
Ø spantang - bereik 6 - 8 mm
Diameter voetplaat 89 mm

EAN 0088381846219

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met
elektronische sturing zorgt voor een hoog
motorrendement en beduidend minder opwarming.

• Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart
voor een comfortabele, efficiënte en zuivere
verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in
alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.

• De verschillende voetstukken worden in een
handomdraai uitgewisseld dank zij het robuuste
gereedschapsloze snelklemsysteem, dat tevens een
snelle en precieze instelling van de freesdiepte
mogelijk maakt via een stelwieltje met
tandheugelsysteem.

• Uitgerust met de ronde voetplaat vormt de motor een
slanke en zeer handzame afkantfrees met een gewicht
van amper 1,8kg en een greepdiameter van slechts
74mm. uitstekend voor alle lichte
profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten.

• Met rubber beklede greepvlakken zorgt voor een
comfortabele handligging en een uitstekende controle
over de machine.

• Uitstekend zicht op het werkstuk dank zij de

• Het voetstuk met verschoven spindel laat toe om dicht• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare
opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om

• Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion
schuifaccu's, met elektronische overbelastings-,
oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en
zelfreinigende contacten die garant staan voor een

• De krachtige batterijlader bepaalt een individueel
laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij
en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in
slechts 45 minuten.
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Accessoires
Standaard accessoires

122965-7
langsgeleider

153489-2
zijhandgreep

194733-8
adapter voor stofafzuiging

195559-1
adapter voor stofafzuiging

195561-4
kantelvoetstuk

195562-2
voetstuk met verschoven spindel

195563-0
induik-voetstuk

195584-2
snellader DC18RC

196612-6
ronde voetplaat

197280-8
Li-ion accu BL1850B

343577-5
kopieerring

763618-5
spantang 8mm

781039-9
steeksleutel 13mm

781043-8
steeksleutel 22mm

821552-6
MAKPAC IV opbergkoffer

A-86197
spantang 6mm

Optionele accessoires

194579-2
adapter voor geleiderail

194622-7
autolader DC18SE

194935-6
langsgeleider met fijnafstelling

195136-9
langsgeleider met fijnafstelling

195584-2
snellader DC18RC

197280-8
Li-ion accu BL1850B

197288-2
TWINPACK BL1850B

197422-4
Li-ion accu BL1860B

197624-2
POWERPACK BL1850B

198720-9
CXT/LXT snellader DC18RE

Algemeen toebehoren
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