
Máy cưa xích
DUC252 / DUC252C / DUC302 / 
DUC303 / DUC353 / DUC400 / 
DUC305 / DUC355 / DUC405 

Máy tỉa hàng rào
DUH551
DUH651

Máy cắt cành
DUP361 / 
DUP362

Máy thổi
DUB361 / 
DUB362

Máy cắt cỏ đẩy
DLM380 / DLM431 / 
DLM460

Máy cắt cỏ
DUR364L / DUR365U
DUR366L / DUR368A
DUR368L

Máy thổi
DUB183

Máy tỉa cỏ
DUM604 

Xe vận chuyển hàng hóa
DCU180

Máy tỉa hàng rào
DUH483 / DUH523 / 
DUH501 / DUH601 / 
DUH751 / DUH502 / 
DUH602 / DU752

Máy cắt cỏ
DUR184L / DUR187L / 
DUR187U / DUR188L / 
DUR188U / DUR189

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

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Phụ kiện

Bộ lưỡi nhựa
Mã số. 198383-1
with nut
M10x1.25 LH

Mã số. 198427-7
12pcs. set
Lưỡi nhựa thay thế

Mã số.122906-3
Dạng ba lô

Mã số.125516-5
Dạng đơn

Kích thước
Màu xanh lá

Mã số.
2.0mmx15m
2.0mmx30m
2.0mmx160m
2.0mmx280m

197472-9
197473-7
197474-5
197475-3

Kích thước
Màu cam

Mã số.
2.4mmx15m
2.4mmx30m
2.4mmx120m
2.4mmx180m

198501-1
198502-9
198503-7
198504-5

Phụ kiện đi kèm : Safety Goggles, Metal Blade / Nylon Cutting Head / Plastic Blade (country-specific), Blade cover (for the product with 
metal blade), Accessory Bag, Hex Wrench, Box Driver, Shoulder Belt, Battery, Charger

Hãm bằng điện

Kiểu đảo điều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

DUR368A

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin
DUR368A Tay cầm dạng chữ U  / DUR368L Tay cầm dạng vòng

Cutting Width

No Load Speed (RPM)

Spindle Size
Dimensions (L x W x H)

Net weight

Metal Blade: 230 mm (9")
Trimmer Head: 350 mm (13-3/4")
Plastic Blade: 255 mm (10")
Manual mode: 
High / Med / Low: 
6,500 / 5,300 / 3,500
ADT mode: 3,500 - 6,500
M10 x 1.25 LH
1,758x615x442 mm 
(69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")
4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

DUR368L
Metal Blade: 230 mm (9")
Trimmer Head: 350 mm (13-3/4")
Plastic Blade: 255 mm (10")
Manual mode: 
High / Med / Low: 
6,500 / 5,300 / 3,500
ADT mode: 3,500 - 6,500
M10 x 1.25 LH
1,758x362x231 mm 
(69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

Lưỡi cước cho hiêu quả cắt cao Lưỡi nhựa 255mm cắt hiệu suất tốt hơn

Lưỡi 3 răng
Mã số. 195298-3
Lưỡi dao : 230mm
Độ dày : 3.0mm

Mã số. 196324-1
Đường kính/dài :
2.4mm x3.6m
Ref. : UN-74L

Mã số. 197296-3
Đường kính/dài : 
2.0mm x3m
Ref. : ECO 4L

Mã số. 198892-0
Đường kính/dài : 
2.0mm x3m
Ref. : 95-M10L

Mã số. 197804-0
Cord/Line : 2.4mm x3m
Ref. : 95-M10L

Lưỡi 4 răng
Mã số. 195150-5
Lưỡi dao : 230mm
Độ dày : 1.8mm

Lưỡi thay thê

Chỉ có
Mã số. 197294-7

Tấm chắn bảo vệ lưỡi

Dây đeo vai 

DUR368L
DUR368A
Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

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.

DUR368A
Tay cầm 
dạng chữ U

DUR368L
Tay cầm dạng vòng

Thời gian sử
dụng lâu hơn

AN toàn hơn

Tay cầm dạng vòng

Tay cầm dạng chữ U



rô to
stator

Thời gian sử dụng*

55 / 96 / 311
Cao Vừa Thấp

phút

Đầu cắt với lưỡi cước

Với pin BL1850B x2

*Thời gian sử dụng liên tục (khoảng): phút

Công suất cao tương tự như máy động cơ 25ml

Công tắc nguồn chính

Công tắc đảo chiều / ADT

Đèn cảnh báo 

Khoảng

290m2

trên 1 lần
sạc đầy pin

Khối lượng công việc 

Lưỡi cước

Lưỡi nhựa

Công tắc đảo chiều
Đảo chiều để làm sạch cỏ vướng trong lưỡi cắt

DUR368A
Tay cầm dạng chữ U

DUR368L
Tay cầm dạng vòng

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Tương thích với lưỡi nhựa 3 lưỡi

Công nghệ tự động điều tốc

Chế độ vận hành có 
thể được chọn phù 
hợp với từng loại 
lưỡi cắt.

Tự động thay đổi tốc độ cắt 
tùy theo điều kiện tải.

Lưỡi dao thuộc loại quay ngược và bảo vệ 
người dùng và máy nếu nó va chạm mạnh 
hoặc những đối tượng khác.

Khối lượng công việc dựa 
trên điều kiện của pin, loại 
cỏ, thời tiết...

Với pin BL1850B x2

Công nghệ 
tự động điều tốc

Công nghệ cảm biến 
kích hoạt điều tốc+

Giới hạn mô-men xoắn 
tắt động cơ nếu công cụ 
đột nhiên buộc phải khóa

Đường trung tâm dọc của thanh tay cầm 
luôn luôn thẳng hàng với người dùng,
Cho phép người dùng làm việc với ít mệt 
mỏi hơn
ngay cả trong hoạt động  dài liên tục.
Cho phép dang tay rộng hơn.

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải nhằm hoạt 
động tối ưu:
• Tải nhẹ: chế độ quay tốc độ cao
• Tải nặng: chế độ mô-men xoắn cao

Rô to ngoài động cơ 
không chổi than cung cấp 
hiệu quả cao khi vận hành

Điều khiển tốc độ cân bằng

Vỏ máy  nhôm

Hệ thống truyền động 
trực tiếp
Cho công suất cao, tốc độ cao 
và thời gian sử dụng lâu hơn.

Tốc độ xoay tốc độ cao

v/p6,500

Tố
c 

độ
N

ha
nh

Tự động điều tốc

Cao

Tải nhẹ:
Chế độ quay tốc độ cao

Tải nặng:
Chế độ mô-men xoắn cao

Mô-men xoắn (tải)

eXtreme Protection Technology
Tăng cường chống bụi và nhỏ gọn
Hiệu suất cao, hoạt động ngay cả 
khi thời tiết xấu

Bảng điều khiển đa chức năng
gắn bên phải tay cầm, dễ dàng 
thao tác và vận hành.


