
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Loại trục có thể tháo rời

Loại trục không thể tháo rời

Thay lưỡi
không cần dụng cụ

DUR191U / DUR191L
Lưỡi cắt cành: 300 mm
Lưỡi dao kim loại: 230 mm
Lưỡi nhựa: 255 mm
3,500 - 6,000 v/p
M8 x 1.25 LH
DUR191U: 1,836x610x473 mm 
DUR191L: 1,836x348x236 mm 
DUR191U: 3.4 - 3.7 kg 
DUR191L: 3.2 - 3.5 kg 

DUR191U / DUR191L
DUR190U / DUR190L
Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Phụ kiện đi kèm: Nắp bảo vệ, dây đeo vai, kính bảo hộ(195246-2), đai bảo vệ lưỡi, đầu tuýp mở đai ốc,
cờ lê lục giác, lưỡi 4 răng, túi đựng đồ, tay cầm bên (chỉ DUR190L/DUR191L)

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

DUR190U / DUR190L

DUR190U / DUR190L / DUR191U / DUR191L

Độ rộng lưỡi cắt

Tốc độ không tải
Kích cỡ trục
Kích thước

Trọng lượng

Lưỡi cắt cành: 300 mm
Lưỡi dao kim loại: 230 mm
Lưỡi nhựa: 255 mm
3,500 - 6,000 v/p
M10 x 1.25 LH
DUR190U: 1,836x610x473 mm 
DUR190L: 1,836x348x236 mm 
DUR190U: 3.1 - 3.4 kg 
DUR190L: 2.9 - 3.2 kg 

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào 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.

Phụ kiện

Kích thước
Màu xanh lá

Mã số
Ø2.0mmx15m
Ø2.0mmx30m
Ø2.0mmx310m

E-01769
E-01775
E-01781

Kích thước
Màu cam

Mã số
Ø2.4mmx15m
Ø2.4mmx30m
Ø2.4mmx225m

E-01797
E-01806
E-01812

Dây cước
Mã số 196324-1
Độ dày/dài: Ø2.4mmx3.6m
Tham khảo: UN-74L

Mã số 198893-8
Độ dày/dài: Ø2.0mmx3m
Tham khảo: 95-M10L

Mã số 191D89-4
Độ dày/dài: Ø2.0mmx4m
Tham khảo: 96-M10L

bộ lưỡi nhựa
Lưỡi nhựa

Mã số 198383-1
Kích thước: 255mm

Với đai ốc M10x1.25LH
Lưỡi nhựa thay thế

Mã số 198426-9
Kích thước: 255mm

12 cái/bộ

Dây cắt dạng xoắn 4 cánh

Lưỡi kim loại Đường kính
lưỡiMã số

230mm
230mm
230mm
230mm
230mm

2
3
4

32
36

Độ dày Số răng

3.0mm
3.0mm
1.8mm

1.25mm
1.25mm

D-67315
D-66020
D-66008
199248-0
D-65981

Lưỡi 2 răng
Lưỡi 3 răng
Lưỡi 4 răng
Lưỡi cắt TCT
Lưỡi cắt TCT

Lưỡi 3 răngLưỡi 2 răng Lưỡi 4 răng Lưỡi cắt TCT

Máy Cưa Xích
DUC252 / DUC252C / 
DUC256 / DUC256C / DUC302 / 
DUC303 / DUC353 / DUC400 / 
DUC305 / DUC355 / DUC405 / 
DUC306 / DUC356 / DUC406

Máy Cắt Cành
DUP361 / DUP362

Máy Thổi
DUB361 / DUB362 / 
DUB363

Máy Cắt Bê Tông
DCE090

Máy Cắt Cỏ Đẩy
DLM382 / DLM432 / 
DLM460 / DLM462 / 
DLM530 / DLM532 / 
DLM533 Máy Cắt Cỏ

UR101C / UR201C / 
UR202C

Bộ Cấp Nguồn
Di Động Đeo Vai
PDC01

Máy Cắt Cỏ
DUR364L / DUR368A / 
DUR368L / DUR369A / 
DUR369L / DUR369N

Máy Thổi
DUB183 / 
DUB184

Máy Tỉa Cỏ
DUM604 

DCU180

Xe Vận Chuyển
Hàng Hoá

Máy Cắt Cỏ
DUN500W / DUN501W / 
DUN600L / DUN601L

Máy Tỉa Hàng Rào
DUH483 / DUH523 / 
DUH501 / DUH601 / DUH751 / 
DUH502 / DUH602 / DU752 / 
DUH604S / DUH754S

Máy Cắt Cỏ
DUR184L / DUR189 / 
DUR190U / DUR190L / 
DUR191U / DUR191L

Máy Cưa Kiếm
DJR183 / 
DJR185

Máy Cưa Xích
DUC122 / DUC204 /  
DUC254 / DUC254C

Máy Cắt Cỏ
DUR181

DUX60
Máy Đa Năng

1.5Ah   2.0Ah

3.0Ah   4.0Ah

5.0Ah   6.0Ah

Trên một lần sạc đầy pin BL1860B
Tốc độ không tải
Cao / Trung bình / Thấp : 6,000 / 5,100 / 3,500  phút-1 

Khối lượng công việc (phút)

Lưỡi nhựa
Kích thươc: Ø255mm 

Lưỡi kim loại
Kích thươc: Ø230mm 

Lưỡi cắt

Lưỡi cước
Đường kính:
Ø2.0 mm   

210

67

271

74

243

70

Không tải

Có tải

Không tải

Có tải

Không tải

Có tải

89

45

143

55

113

40

66

35

123

43

81

34

Thấp Trung
Bình Cao

Mã số 125516-5
Máy:
DUR190L / 
DUR191L

Mã số 125520-4
Máy: 
DUR190U / 
DUR191U

Dây đơn
Dây đeo máy cắt cỏ

Loại trục có thể tháo rờiLoại trục không thể tháo rời

DUR190U
Tay cầm
dạng chữ U

Tay cầm
dạng chữ U

DUR190L
Tay cầm vòng

DUR191U DUR191L
Tay cầm vòng

Chỉ Cần Khởi Động Máy!
Không Cần Nhiên Liệu, Không Cần Nguồn Điện

DUR190LRT1: Sạc nhanh, pin 5.0Ah
DUR190LZX1: Không kèm pin, sạc
DUR190URT1: Sạc nhanh, pin 5.0Ah
DUR190UZX1: Không kèm pin, sạc

DUR191LRT1: Sạc nhanh, pin 5.0Ah
DUR191LZX1: Không kèm pin, sạc
DUR191URT1: Sạc nhanh, pin 5.0Ah
DUR191UZX1: Không kèm pin, sạc



Đảo chiều

Chỉ báo tốc độ

Chế độ ADT tự động điều khiển tốc độ
(Máy có chức năng ADT)

Nút nguồn chính

Dễ dàng loại bỏ cỏ dại mắc kẹt trong lưỡi cắt
Công tắc đảo chiều 

Có thể loại bỏ cỏ bị kẹt
trong lưỡi cắt dễ dàng 
Nếu cắt cỏ bị kẹt...

Được trang bị công tắc đảo chiều để dễ dàng loại bỏ cỏ bị mắc kẹt
trên lưỡi, cỏ có thể được loại bỏ trên lưỡi và xung quanh lưỡi
bằng cách quay đảo chiều lưỡi.

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Hiệu suất chống bụi và ẩm được tăng cường đảm bảo hoạt động tốt
ngay cả khi thời tiết xấu.

Dễ dàng vận hành. (DUR190U / DUR191U)

Trọng lượng nhẹ

Máy: DUR190L
Với pin: BL1860B

(DUR190L / DUR191L)

Thiết kế phù hợp,
tay cầm dạng vòng lớn

Thiết kế tay cầm chữ U phù hợp với người dùng.  

Điều này cho phép tiết kiệm năng lượng
và tiếng ồn thấp

Tốc độ có thẻ thay đổi giữa 4000/5000/6000 bằng cách ấn nút.

Vùng cỏ thưa

Tốc độ lớn và công suất cao

 

:: Không tốn công bảo trì vì không có chổi than
:: Hiệu quả công việc tốt hơn động cơ DC có chổi than
vì không mất ma sát do chổi than, cho phép giảm
cường độ dòng điện để nhiệt năng
sản sinh ra thấp và tăng lượng
công việc trên 1 lần sạc pin đầy.

Giới hạn mô men xoắn khi động cơ đột ngột bị buộc dừng lại

Động cơ không chổi than

Tối đa 6,000phút-1

Tất cả các thiết bị điều khiển được đặt
thuận tiện gần bàn tay của bạn.

Công nghệ tự động
điều tốc

Công nghệ cảm biến
kích hoạt điều tốc

RPM được tự động chuyển sang 3.500 - 6.000 phút theo
đến mật độ cỏ dại.

Trục có thể khóa với
lục giác giống với
những model trước. 

Thay lưỡi
không cần dụng cụ

Chụp bảo vệ lưỡi ngăn ngừa
cỏ dại cuộn vào lưỡi cắt khi hoạt động.

 
 

on

Bảo vệ chống cỏ dại

Chụp bảo vệ cho
lưỡi kim loại /
lưỡi nhựa /
đầu tông đơ 

Loại trục có thể tháo rời

Loại trục không thể tháo rời

DUR190U

DUR191L
Tay cầm
dạng vòng

Chia trục cho dễ dàng và không gian
tiết kiệm lưu trữ và vận chuyển 

Tay cầm thiết kế
phù hợp với
người sử dụng Đường tâm dọc của thanh tay cầm

luôn luôn phù hợp với người dùng
・Cho phép người dùng làm việc
     ít mệt mỏi hơn ngay cả trong
     hoạt động liên tục dài.
・Cho phép cắt với xải tay rộng hơn.

Thời gian sử dụng

66 / 89 / 210
Cao

phút

Lưỡi cước

123 / 143 / 271
Cao

phút

Lưỡi nhựa

81 / 113 / 243
Cao Trung bình Trung bình Trung bìnhThấp Thấp Thấp

phút

Lưỡi kim loại

Với pin BL1860B

*Thời gian chạy liên tục ở tốc độ không tải (khoảng) : phút

Thời gian

Giảm đột ngột
tốc độ quay

Tự động dừng

ộđ cốT

Vùng cỏ rậm

3.2kg

Thiết kế gọn nhẹ với khả năng cân bằng tuyệt vời
để dễ dàng xử lý trong quá trình vận hành 

Tay cầm
dạng chữ U


