
Eficiență mare 
de tăiere

JR002G

Fierăstrău alternativ
cu acumulatori

Eficiență de 
tăiere în lemn

[ Material testat: LVL 14" x 1-3/4" ] [ Țeavă oțel carbon (25A) ]

MAI MARE
cu până la %30

Eficiență de 
tăiere în metal 

%35
în comparație cu 

modelul precedent.

MAI MARE
cu până la

în comparație cu 
modelul precedent.



Gamă largă de 
aplicații pentru 

taiere

Contragreutate

Glisor

Capacitate de lucru
cu o singură încărcare a acumulatorului

Eficiență tăiere lemn

Acumulator: BL4025
Material testat: Panou laminat (LVL) 14" x 1-3/4"

30 tăieripană la 

Eficiență tăiere metal

Acumulator: BL4025
Material testat: Țeavă oțel carbon (25A)

pană la 55 tăieri

eXtreme Protection 
Technology

Mecanism de lubrifiere 
reproiectat al glisorului

Motor fără perii de mare putere

Vibrații reduse

Manetă de înlăturare a lamei
Poziționată pe lateral pentru o utilizare mai 
ușoară.

Mecanism oscilant
Pentru viteză mare de tăiere a lemnului.

Tăiere oscilantă

Tăiere dreaptă

Pentru tăiere rapidă a 
lemnului și betonului 
ușor.

Pentru tăierea țevilor de 
metal, aluminiu, oțel și 
plastic.

[ Nivel vibrații: 8,5 m/s² ]

Nivel vibrații

MAI MIC
cu până la %50

Lumină dublă 
de lucru

Selector viteză variabilă

Pârghie pentru 
reglarea pânzeiSistem menținere pânză

• Minimizează posibilitatea căderii 
accidentale a pânzei când aceasta 
este reglată.

• Pânza poate fi scoasă ușor prin 
acționarea pârghiei și butonului.

Permite utilizatorului să ajusteze 
frecvența curselor de tăiere în 
funcție de materialul piesei de  
                          prelucrat.

1.000 - 3.000 rpm

datorită mecanismului cu contragreutate.

Cârlig de 
agățat 

Eficiență de 
tăiere în lemn

[ Material testat: LVL 14" x 1-3/4" ] [ Țeavă oțel carbon (25A) ]

MAI MARE
cu până la %30

Eficiență de 
tăiere în metal 

%35
în comparație cu 

modelul precedent.

MAI MARE
cu până la

în comparație cu 
modelul precedent.



Putere

Durabilitate
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

Debitator

Multifuncțională

Mașină
de su�at

Su�antă

Mașini de tuns
gard viu

Pistol pentru
cuie cu jumatate
de cap

Pompă
de aer

Aparate radio

Lumini de lucru

Ventilator

Ladă frigori�că

Fierbător de apă

Chei cu impact

Ciocane
rotopercutoare

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de găurit
unghiulară

Foreză de pământ

Demolator SDS-MAX

Polizoare unghiulare

Fierăstraie circulare

Fierăstraie 
pentru tăieri
înclinate

Fierăstraie
cu lanț

Mașină
de polișat

Rindea

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău
circular cu
plonjare

Mașină
de frezat

Debitator
metale

Fierăstraie circulare
cu mâner amplasat
în spate

Fierăstrău
alternativ

Aspiratoare

Aspirator

Aspirator
tip rucsac

Mașini de cosit
Fierăstrau
emondor

Mașină de înșurubat
cu impact Mașini de înșurubat și găurit cu percuție

Mașini de găurit și înșurubat

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 min 170 minBL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat
Componența setului de livrare: 
JR002GM201: 2 acumulatori BL4040 (40Vmax/4,0Ah), încărcător rapid DC40RA, set pânze, valiză de transport.
JR002GZ: Set pânze.
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Fierăstrău alternativ
Turație variabilă

Frână de motor

Limitator de cuplu

Tăiere oscilantă

Lumină de lucru

Valiză de transport

JR002G

Lungime cursă
Bătăi pe minut (SPM)
Capacitate tăiere
Vibrații

Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

32 mm 
0 - 3.000
Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm
Tăiere scânduri: 8,5 m/s²
Tăiere grinzi de lemn: 7,9 m/s²
87 dB(A)
98 dB(A)
cu BL4020 / BL4025: 436 x 97 x 250 mm 
cu BL4040: 451 x 97 x 256 mm 
cu BL4050F: 470 x 97 x 277 mm 
cu BL4080F: 471 x 97 x 296 mm 
4,6 - 5,8 kg

Lungime cursă
Bătăi pe minut (SPM)
Capacitate tăiere

32 mm
0 - 3.000
Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm

20 mm
0 - 3.000
Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm

32 mm
High / Low: 0 - 3.000 / 0 - 2.300
Țeavă / Lemn: 130 / 255 mm

13 mm
0 - 3.000
Țeavă / Lemn: 50 / 50 mm

JR001G DJR188 DJR187 DJR183

Gama de fierăstraie alternative cu acumulatori

JR001G DJR188 DJR187 DJR183
Sistem schimbare pânză Toolless Sistem schimbare pânză Toolless Sistem schimbare pânză Toolless Sistem schimbare pânză Toolless


