Satisfaz as Necessidades dos Profissionais

Aparador de cerca a bateria
BUH650 650mm (25-1/2")
BUH550 550mm (21-5/8")

ZERO
BAIXO
FÁCIL
Emissões
Ruído
Manutenção
Maior Potência e Funcionamento Superior
com Lâmina de 650/550mm

Foto:
BUH550
(acessório(opcional:
opcional: Coletor
de resíduos)
Foto:
BUH550
coletro
de resíduo)

Acessórios
Coletor de resíduos
Evita a dispersão de folhagens e
resíduos
• Instalação/remoção em um toque
• Anexável aos dois lados da lâmina

Cinto de braço completo
protege o cabo de energia de
ficar preso nos galhos.
Código 194679-8

Código
194681-1
Lâmina

Protetor da
lâmina

Adaptador de bateria BAP36N
permite separar a bateria da ferramenta
para diminuir o peso e minimizar
a fadiças nos bralços e nas mãos.

Para o Modelo

Código 195311-7

Aparador de cerca a bateria
Velocidade variável

BUH650

Lâmina

Protetor

Código

Código

BUH550

194671-4

450489-6

BUH650

194673-0

450490-1

650mm (25-1/2”)

/ BUH550 550mm (21-5/8”)
Comp. da lâmina
Golpes por minuto (gpm)
Dimensões
(C x L x A)
Peso
*

BUH650

Freio
Partida suave

BUH550

BUH650
650mm (25-1/2")
1.000-1.800
1,150 x 220 x 190mm
(41-1/4" x 8-5/8" x 7-1/2")
5,2kg

BUH550
550mm (21-5/8")
1.000-1.800
1,070 x 220 x 190mm
(42" x 8-5/8" x 7-1/2")
5,1kg

*Peso conforme Procedimento EPTA 01/2003
Equipamento padrão Carregador rápido, Cartucho, Protetor da lâmina
Os itens de equipamento padrão e as especificações podem variar segundo o país ou a região.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR 376, KM 506,1
CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR
Tel.: (042) 3302-2100 - Fax: (042) 3302-2120

SAC: 0800 019 2680

Escritório: Alameda Juarí, 469 - Tamboré
CEP: 06460-090, Barueri - SP
Tel.: (011) 4392-2411 - Fax: (011) 4392-2471
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A MAIOR ENERGIA
Foto: BUH650

Zero
Emissões
Alimentado por

Mínima
Poluição sonora

86.5dB[A]

Fácil
Manutenção
sem necessidade de troca de
óleo, drenagem de combustível
limpeza do filtro de ar/
silenciador/
vela de ignição,
etc.

Partida
extra-fácil
simplesmente carregando
a bateria e acionando
o interruptor.
Corte na horizontal

0 graus

Corte na vertical

90 graus

Corte em ângulo

45 graus

Punho giratório em 5 posições

- Trava a 0 graus e em 45 e 90 graus positivos/negativos.
- Torna o corte na vertical e em ângulo mais fácil e rápido.

Humano e Ambientalmente Correto
além de Baixo custo de funcionamento
por não utilizar óleo nem combustível

Punho emborrachado

Aparador de cerca a bateria

com desenho ergonômico

650mm (25-1/2")

BUH650

Punho frontal
ergonomicamente desenhado

550mm (21-5/8")

BUH550

Foto : BUH550

Tempo de
carga

BL3626

22min.
(BL3626)

provides higher maneuverability,
more comfort and better control
while minimizing hand fatigue
and pain.

Funcionamento contínuo
numa só carga de bateria:

Freio elétrico

aprox.

pára a rotação da lâmina
de forma rápida e cuidadosa,
permitindo que o usuário
continue com a operação rapidamente.

As melhores opções
para uso em
Resorts, Lugares Públicos
e em
Áreas Residenciais.

Desenho balanceado
da ferramenta
A bateria posicionada na parte inferior
traseira da ferramenta reduz o estresse
do antebraço e das mãos.

Photo : BUH650

Centro de
gravidade
Modelo
Competitive
concorrente

Model

Bateria

aprox.
aprox.

37 min. (1.800min-1)
40 min. (1.500min-1)
50 min. (1.000min-1)

DC36RA

Controle de velocidade
eletrônico
para maior versatilidade
- Em velocidade baixa para cortar folhagem jovem e dar a forma desejada
- Corte rápido e poderoso na velocidade 6,
na velocidade máxima de 1.800 min.-1

Adaptador de bateria
BAP36N (acessório opcional)
permite separar a bateria da ferramenta para reduzir o peso e diminuir a fadiga nos
braços e nas
mãos.

Cinto de braço completo

(acessório opcional)
protege o cabo de energia
de ficar preso nos galhos.

Coletor de resíduos

(acessório opcional)
evita a dispersão de folhagens e
resíduos, tendo por característica:
- Instalação/remoção em um toque
- Anexável aos dois lados da lâmina

