
Phụ kiện kèm theo:

Phụ kiện kèm theo:

1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Cao/thấp: 0 - 1,300 / 0 - 350
650 W
Hoạt động không tải: 2.5 m/s² hoặc 
thấp hơn
74 dB(A)
307x89x231 mm 
(12-1/8"x3-1/2"x9-1/8")
2.7 - 3.0 kg (5.8 - 6.6 lbs.)

Khả năng đầu khoá
Tốc độ không tải(RPM)
Công suất tối đa
Độ rung

Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Tay cầm phía sau với cao 
su mềm

Phụ kiện

Tay cầm được thiết kế phù hợp 
với người sử dụng tạo sự thoải 
mái khi dùng máy.

2 tốc độ cơ
(0-350 & 0-1,300 RPM)

Cho những ứng dụng đa dạng

Nắp bảo vệ pin Sử dụng pin18V Li-ion

tránh vữa văng dính lên pin

Lưỡi trộn

Để trộn các vật liệu có độ đậm đặc thấp như sơn
để trộn các vật liệu có 

đậm đăc cao như 
thạch cao, vữa

Ứng dụng

130150165 135

-

A-43686A-43692 A-43670

M8 x 25M8 x 18 M8 x 18

251686-5265220-5

-

A-43723

W5/16 x 16

265475-2265220-5

Trục Inox

168349-5 A-43773

Hình dạng

Bu-lông riêng

Mã số

Kích thước bu-lông

Mã số

Mã số

DUT130

Trục inox

chống rỉ sét

Đường kính lưỡi: 165mm

chỉ máy DUT130

chỉ máy DUT130

DUT130
Trục ren dài

BL1815N 1.5Ah

BL1850B

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Khả năng đầu khoá : 
1.5 - 13 mm

DUT131
Đầu khoá

Trọng lượng có thế khác nhau tuỳ thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tuỳ 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.

Máy Trộn Sơn Dùng Pin

Nhiều tốc độ

2 tốc độ cơ

Khởi động êm

Nhiều tốc độ

2 tốc độ cơ

Khởi động êm

DUT130

DUT131

Đường kính lưỡi
Tốc độ không tải(RPM)
Công suất tối đa
Độ rung

Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

165 mm (6-1/2")
Cao/thấp: 0 - 1,300 / 0 - 350
650 W
Hoạt động không tải:
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
74 dB(A)
Có lưỡi trộn: 916x89x231 mm 
(36"x3-1/2"x9-1/8")
Không có lưỡi trộn: 320x89x231 mm 
(12-5/8"x3-1/2"x9-1/8")
2.5 - 2.8 kg (5.6～6.3 lbs.)

DUT130RTE:     Sạc nhanh, 2 pin 5Ah
DUT130Z:     Không kèm pin, sạc

Tay cầm (140G50-6), khoá 
mở đầu kẹp (763448-4),
chụp bảo vệ (459241-9), túi 
đựng (831253-8).

DUT130RTE:     Sạc nhanh, 2 pin 5Ah
DUT130Z:     Không kèm pin, sạc

Tay cầm (140G50-6), đầu nối trục 
(326649-1), trục thép (168349-5), lưỡi 
trọn sơn (A-43692), cờ lê (3 cái: cờ lê 13 
781006-4, cờ lê 19 781010-3 (2 cái)), 
chụp bảo vệ (458814-5), bu lông M8X18 
(265220-5), túi đựng ((831253-8)



Đáp ứng yêu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Hình: DUT130

Thời gian trộn

25 phút
Lưỡi: 165mm 
Pin: BL1850B
Vật liệu: thùng sơn 4L
Chế độ xoay: quay tốc độ cao

DUT130, DUT131
Máy Trộn Sơn Dùng Pin

Trộn sơn
bất cứ nơi đâu


