
UA003G / UA004G

Fierăstraie emondor
cu acumulatori

Viteză max. lanț

20 m/s

2,5 - 3,75 m*

*fără lama de tăiere

2,23 m*
Lungime totală 

Lungime totală 

Tijă telescopică

Tijă �xă

Lungime lamă: 30 cm Lungime lamă: 30 cm

UA004G Tijă telescopicăUA003G Tijă �xă

Putere mare de 
1500 W.

foto: UA002G

Tăieri la înălțimi
de peste 5 m. 



foto: UA002G

Ansamblu de protecție 
a acumulatorului
Acesta are și rol de suport auxiliar. 

Performanță similară sau mai mare decât a motoarelor pe benzină de 35 cc.

Lungime maximă totală

3,74 m

Lungime minimă totală

2,5 m

Lungime totală

2,23 m

Roată motrică cu 2 fețe 
(pas de 3/8” pe o față si de 

0.325” pe cealaltă față)

Lățime totală

87mm

Piuliță captivă anti-cădere

Cârlig integrat

Ansamblu de tăiere slim
Oferă o mai mare manevrabilitate 
printre crengi.

Capac rezervor de ulei retractabil
Reduce riscul de deschidere accidentală 
a capacului între crengi.

Recipient de ulei transparent
Vă permite să vedeți de la distanță dacă 
aveți su�cient ulei pentru ungerea lanțului.

Rezistență ridicată la apă 
Permite utilizarea mașinii chiar 
și în condiții de umiditate 
ridicată.

Eficiență mare de operare

Active Feedback sensing 
Technology

30 cm

Motorul Brushless (fără perii de carbon) este mai eficient și are 
putere mare de 1500 W echivalentă
cu a unui motor pe benzină
de 35 cc.  

Balans excelent
Motorul este localizat în zona de 
jos, lângă acumulator, iar sus este 
amplasat ansamblul motric de tăiere. 
Acest lucru oferă un mai bun echilibru al 
mașinii și ajută la un control ridicat al 
manevrării.

Tijă telescopică

Tijă �xă

UA003G Tijă �xă

Tijă telescopicăUA004G

Tijă telescopică
(doar UA004G)
Tijă extensibilă cu sistem toolless de fixare (nu 
necesită unelte sau accesorii suplimentare)

/ IPX4/

Limitatorul de 
cuplu oprește 
motorul dacă lanțul 
se blochează. 

Timp

Scăderea bruscă
a vitezei de rotație

Auto-Stop

Vi
te

ză
Pentru agățarea și colectarea 
crengilor tăiate. 



Fierăstraie emondor cu acumulatori

Turație variabilă

Frână de motor

Soft Start

Lungime lamă
Lanț

Viteză lanț
Volum rezervor ulei lanț 
Dimensiuni (L x l x H)
fară lamă și acumulator 
cu lamă și acumulator BL40450F
Greutate netă

30 cm
Canelură: 1,1 / 1,3 mm
Pas: 3/8"
0 - 20,0 m/s
160 mL

2.230 x 156 x 187 mm 
2.526 x 156 x 192 mm 
6,1 - 7,4 kg

30 cm
Canelură: 1,1 / 1,3 mm
Pas: 3/8"
0 - 20,0 m/s
160 mL

2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm 
2.812 - 4.044 x 156 x 192 mm 
7,8 - 9,1 kg

Accesorii

Ham pentru umeri (inclus în setul de livrare)

Cod comandă: 191K37-5

Lamă / Lanț / Protecție lamă
Tip tăiere: CC: Chamfer chisel

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Lamă

Lamă Lanț Protecție lamă Roată de transmisie

Lanț Protecție lanț Roată de transmisie

Cod comandăTip

CC

90PX

3/8''
1,1 mm

1,3 mm

Vârf
circulant

30 cm 419288-5191H01-846191G15-1

191G23-2
A041

419288-5191H10-791PX4630 cm

226992-7Roată
3/8''

Cod comandăLungime Motor Tip Cod
comandă Număr dinți Canelură Pas Tip OREGON Tip

tăiere Cod comandă

Acumulator tip rucsac

PDC1200

Adaptor XGT
Cod comand: 191N62-4

UA003G UA004G 

Acumulator încorporat 
36V-40Vmax

Distribuie greutatea pe umerii utilizatorului pentru 
un bun echilibru în operare.

foto: UA004G foto: UA003G

Videoclip cu mecanismul 40Vmax
Acest videoclip a fost realizat în Japonia.

Unele modele pot diferi în funcție de zona geogra�că.

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

UA003GZ / UA004GZ: Lamă, lanț, protecție lamă, pilă rotundă de 4,5 mm pentru ascuțit lanțul, ham de umăr, 
ulei pentru lanț 100 ml, cheie tubulară și cheie imbus. 

Componența setului de livrare: 

Fierăstraiele se poate folosi cu acumulatorul tip rucsac 
PDC1200 împreună cu adaptorul XGT.




