DUP362

DUP361

Model có mô men xoắn cao
Cắt cành cứng

Model mô men xoắn tiêu chuẩn
cắt nhanh

Lưỡi cắt cành cứng

Máy Cắt Cành Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

DUP362

Lưỡi cắt tiêu chuẩn

Khả năng cắt những cành
cứng hiệu quả
Hiệu suất cắt
Lực cắt

Tốc độ cắt

135

Makita DUP362

100

Makita DUP361
0
Phụ kiện

Thấp

100

Makita DUP362

135

Makita DUP361

100 110 120 130 140

0

Cao

100 110 120 130 140

Chậm

Nhanh

Lưỡi cắt cành
Lưỡi cắt (U)

Lưỡi cắt (L)

*Nút vặn đầu lục giác vít M3x6 và bu lông M8 cũng cần thiết.
Mã số.

Lưỡi (U)

Lưỡi (L)

197588-0 / 197366-8

197367-6

Với cành cứng

199168-8

199169-6

Với cành mềm

199314-3*

199171-9

Loại

Tiêu chuẩn

Bộ giữ lưỡi cắt

Số lượng có hạn

Máy Cắt Cành Dùng Pin
DUP362
Khả năng
Lực cắt
Áp suất âm thanh
Độ rung
Kích thước
Trọng lượng(Chỉ cắt tỉa):

Cắt tối đa : 33 mm
Độ mở tối đa của lưỡi: 54 mm
250 N
70 dB(A) hoặc ít hơn
2.5 m/s² hoặc ít hơn
305x43x106 mm
0.77 - 0.82 kg

DUP362ZN: Không kèm pin, sac

Mã số.

199311-9

Phụ kiện kèm theo:
Dầu, bộ chuyển đổi, bao đựng máy, túi đeo, túi xách, băng tay,
giũa kim cương, đầu giữ, bộ dây đeo, khoá lục giác,
đầu tuýt mở đai ốc, lưỡi cắt cành cứng(199168-8).
Trọng lượng có thể khác nhau tùy theo phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Lực cắt

hơn khoảng

Khả năng cắt

khoảng

35 71,000
%

So với model hiện tại
(DUP361)

lần cắt

( với 2 pin BL1850B)

Cắt hiệu quả với
cành nho kích thước 15mm

Lực cắt mô men xoắn
được tăng lên khoảng
35% để cắt được
những cành cứng.

Ba lô đeo vai thoải mái
• Nhỏ gọn và tiện dụng thích hợp để sử dụng nơi nhỏ hẹp.
• Phù hợp với vóc dáng người sử dụng ngay cả khi thay đổi tư thế.
• Dây và thân máy có thể chuyển qua bên trái hoặc bên phải.

Hộp công tắc nguồn

Hộp chuyển đổi nằm ở đai thắt lưng
hoặc dây đeo vai có kẹp ở mặt sau,
giúp bạn dễ dàng:
• Công tắc nguồn chính on/off
• Kiểm tra phát hiện lỗi ( quá tải, quá tải
nhiệt, cảnh báo dung lượng pin,v..v)
được thể hiện bởi 2 đền LED trên
hộp công tắc nguồn.

Tốc độ đóng/mở giảm 35%.

Băng tay
Hộp
chuyển đổi
Bao da

Hộp điều khiển

Lưỡi cắt mới

2 pin và bộ điều khiển có thể được bỏ trong ba lô đeo vai

• Lưỡi cắt loại lồi cho các nhánh cứng.
• Dễ dàng phục hồi lưỡi hư
Tay cầm thiết kế công thái học với tay cầm mềm.

Chuyên dùng cho những ứng dụng ngoài trười
hoặc sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt,
tăng cương bảo vệ khởi bụi và ẩm.

Cắt ngọt như kéo cắt cành
bằng tay
Lưỡi dao có thể được lồng vào nhau
với cò bóp, cung cấp chuyển động
lưỡi trơn tru tương tự như lưỡi cắt tỉa tay.

Thân máy nhỏ gọn.
• Khả năng cơ động cao dễ dàng
sử dụng trong không gian nhỏ hẹp.
• Bảo vệ ngón tay của bạn.

Điều chỉnh lưỡi cắt mở
• Điều chỉnh lưỡi cắt mở theo 2 bước,
tùy thuộc vào kích thước cành.
• Khi bạn cắt các nhánh mảnh, lưới cắt
mở 1 nữa có thể tăng hiệu quả công việc
và hiệu suất thời gian vận hành máy.

Mô men xoắn cắt

trong khoảng trên

25mm

Ø

Mở một nửa

Ø

33mm
Mở tối đa

35

%

So với
model hiện tại
(DUP361)

Khả năng cắt
khoảng

71,000
lần cắt

(với 2 pin BL1850B)

Cành nho kích thước
cành Ø15mm

Trọng lượng
nhẹ

0.77
kg

Chỉ cắt tỉa

