
Đáp ứng yêu cầu sử dụng chuyên nghiệp

5 LDUS054 / US053D
Máy Phun Thuốc Dùng Pin

Phun nhanh 
chóng mà không 
cần bơm tay

DUS054 US053D
Áp suất tối đa cho 

phép

0.3MPa

hình ảnh: DUS054

Bình chứa thuốc

5L



Phụ kiện đi kèm: 

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

22phút

60phút

30phút

DC10SB 

50phút

130phút

70phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah

BL1021B 2.0Ah

BL1041B  4.0Ah

Thời gian sạc
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Máy Phun Thuốc Dùng Pin
5 LDUS054/ US053D

Áp suất tối đa
Bình chứa thuốc
Độ dài ống
Chiều dài cần phun
Ren gắn vòi phun
Kích thước

Trọng lượng

0.3 MPa
5 L
1.7 m
0.5 - 0.7 m
G 1/4
DUS054: 343 x 182 x 368 mm 
US053D: 343 x 182 x 343 mm 
DUS054: 3.2 - 3.5 kg 
US053D: 2.9 - 3.0 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.

18V 12Vmax

Dễ dàng tháo pin

Tháo pin dễ dàng chỉ bằng cách đẩy móc 
của pin.

Ống phun dạng thẳng

Điều chỉnh 
bằng cách 
nới lỏng ốc

Chiều dài cần 
phun thuốc

0.5-0.7 m

2 chế độ lựa chọn

Chế độ phun xịt tối ưu cho việc tưới nước 
hoặc bón phân cho cây trồng, chẳng hạn 
như cây nằm cách xa người dùng một chút.

Nắp vòi có thể xoay để 
lựa chọn chế độ

Chế độ phun sương

Chế độ phun xịt

Đầu phun đơn/ phun đôi có thể chọn
Đầu phun đôi dạng chữ H

Phun hai đầu cho phép phun diện rộng

Núm vặn chọn đầu 
phun đơn hoạc đôi

Đầu vòi 
có thể xoay

Thời gian sử dụng liên tục/khả năng phun
Thời gian sử dụng liên tục/khả năng phun
Trên 1 lần sạc đầy pin
sử dụng đầu phun đơn

hình ảnh : US053D

DUS054
BL1830B

Phun sương Phun xịt

BL1016
US053D

Công tăc 
nguồn chính

3 đèn led hiển thị 
lưu lượng pin

Tăng cường chống bụi và ẩm 
khi sử dụng dưới thời tiết xấu

Công tắc bóp 
để điều khiển

1.7m ống

95 phút
/ 40 L

90 phút
/ 50 L

240 phút
/ 110 L

235 phút
/ 140 L

Bình chứa được thiết kế tối ưu

Cả hai mặt đều được thiết kế cong để vừa 
vặn với cơ thể người sử dụng thoải mái khi 
mang máy trên vai, giúp tăng năng suất 
của người sử dụng.

Model: DUS054 Model: US053D

Không kèm pin, sạc

Đầu phun đôi dạng chữ H (PR00000142), cần phun (PR00000145),
giữ đầu phun (PR00000144), dây đeo vai (PR00000128) 
Đầu phun đôi dạng chữ H (PR00000142), cần phun (PR00000145),
giữ đầu phun (PR00000144), dây đeo vai (PR00000128) 

DUS054Z/US053DZ:

DUS054Z:

US053DZ:


