
PODALJŠAJTE
ČAS DELOVANJA
VAŠIH ORODIJ

Tehnični podatki PDC1200 (PDC1200A01)

Kompatibilen z 18+18 V (LXT)*¹ / 40 V max (XGT)*¹ / PDC direct

Kapaciteta 33,5 Ah

Moč 1,206 Wh

Število celic 100

Čas polnjenja 6 h

Napajalni kabel 1,1 m + adapter 0,6 m

Mere (D x Š x V) 369×261×139*² / 428×261×164*³ mm

Teža 8,8*² / 10,4*³ kg
*¹Z adapterjem, *²brez oprtnika, *³z oprtnikom

Tehnični podatki PDC01 (191A64-2)

Kompatibilen z 18+18 V, 18 V (LXT)*¹ / 40 V max (XGT)*¹ / PDC direct

Kapaciteta (2×BL1860B / 4×BL1860B) 12 / 24 Ah

Moč (4×BL1860B) 432 Wh

Število celic -

Čas polnjenja -

Napajalni kabel 1,7 m

Mere (D x Š x V) 400×195×132*² mm

Teža 2,8*² / 7,0*³ kg
*¹Z adapterjem, *²brez oprtnika in akumulatorjev, *³z oprtnikom in 4× 18 V/6,0 Ah akumulatorji

 Î Z integriranimi baterijskimi celicami
 Î IPX4 - zaščita pred škropljenjem vode iz vseh smeri 
 Î Približno 6× večja kapaciteta od 2×6,0 Ah LXT akumulatorjev

NAHRBTNI AKUMULATOR PDC1200 NAHRBTNI ADAPTER PDC01
 Î Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev
 Î IPX4 - zaščita pred škropljenjem vode iz vseh smeri
 Î Prikazovalnik napolnjenosti za vsak posamezen akumulator

Prikazovalnik stanja 
napolnjenosti

Prikazovalnik stanja 
napolnjenosti
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Priložen adapter za 
polnjenje 191L00-4

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Cena 2.061,80 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Cena 779,58 €



Akumulatorska orodja z 
direktnim priključkom

 

XGT adapter 40 V max
191N62-4

 

LXT adapter 18+18 V
191J51-5

 

LXT adapter 18 V
191A53-7

PDC1200
Nahrbtni akumulator z integriranimi 

baterijskimi celicami

Odsevniki na zadnjem delu
poskrbijo za vidljivost 

uporabnika v temi.

Odstranljiv oprtnik 
omogoča uporabo enote kot 

stacionaren vir napajanja.

Nastavljiv oprtnik
za boljše prileganje in 

večje udobje med delom.

Odstranljiv oprtnik 
omogoča uporabo enote kot 

stacionaren vir napajanja.

PDC01 
Nahrbtni adapter za priklop do 

4× 18 V LXT akumulatorjev

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni 
po kataloški specifikaciji.
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Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja 
proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji. Cene orodja in opreme so priporočene maloprodajne cene z DDV.
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