
DGA458

A MELHOR SOLUÇÃO 
PARA MINERAÇÃO

MAIOR SEGURANÇA - GATILHO “HOMEM MORTO”

Esmerilhadeira Angular a Bateria 
115 mm (4-1/2”)

Freio elétricoTecnologia Anti - acionamento

Se o gatilho estiver acionado e a bateria 
for conectada, a máquina não liga.

O gatilho só será acionado logo após 
desprender uma trava. Ao soltar o gatilho 

a máquina desliga automaticamente.

Gatilho “Homem Morto”

A ferramenta para 
automaticamente ao soltar o gatilho.
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Tecnologias

 Maior Mobilidade – Ideal para trabalhos externos
 Menor Vibração – Maior conforto ao operador
 Maior Durabilidade em aplicações mais severas

Protetor contra contaminações

Punho Anti-vibração
Punho emborrachado para redução 
da vibração e o mesmo é alinhado em 20° 
para uma melhor posição para o operador, 
melhorando a ergonomia na aplicação.

Possui uma tela protetora que evita a 
entrada de contaminações para o motor 
e todo o sistema elétrico.

Sistema de partida suave do disco
A máquina só atinge o máximo de rotação logo 
após 2 segundos do acionamento.

Motor com maior potência e maior tempo 
de trabalho com uma única carga de bateria.

Maior proteção dos componentes contra 
pó e umidade.

Máxima prevenção contra acidente, 
evitando o contragolpe para o operador.

A ferramenta se adequa a dificuldade da 
operação, controlando a rotação do disco 
automaticamente.

•
 
Alta performance com motor BL. 

•
 
Resistente à água e poeira. 

•
 
Partida suave. 

•
 
Freio instantâneo. 

•
 
Gatilho Paddle.

Esmerilhadeira Angular a Bateria DGA458RTJ1 / RTJ / RFJ / DGA458Z / ZX1

Rotações por minuto  8.500 rpm
Diâmetro do disco  115 mm (4-1/2”)
Dimensões(C x L x A)  362 x 130 x 151 mm
Peso   2,4 kg
Bateria  18V Li-ion
Gatilho Paddle

 DGA458RTJ1: 2 Baterias 18V 5.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, 5 discos de desbaste, chave e maleta MAK-PAC
 DGA458RTJ: 2 Baterias 18V 5.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta MAK-PAC
 DGA458RFJ: 2 Baterias 18V 3.0 Ah, carregador BIVOLT, punho lateral, disco de desbaste, chave e maleta MAK-PAC
 

DGA458Z
DGA458ZX1

NÃO acompanha bateria, carregador e maleta DGA458ZX1: 5 discos de desbastex2

Li-ion 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


