
DVC260
Máy hút bụi đeo vai dùng pin

BL1850B: 5.0Ah
BL1860B: 6.0Ah

Sạc nhanh DC18RD

Sạc nhanh DC18RC

Sạc DC18SDBL1840B: 4.0Ah

BL1830B: 3.0Ah
BL1820B: 2.0Ah
*BL1815N: 1.5Ah

(*Không hiển thị mức pin)

Sạc nhanh 2 cổng

Satisfy Professional's Needs

Khả năng

Thời gian sử dụng liên tục 

Lưu lượng khí tối đa
Lưu lượng hút tối đa
Công suất hút
Kích thước(L x W x H)
Trọng lượng
                                   

Túi lọc/ Túi bụi giấy: 
2.0 / 2.0 L
Túi bụi vải: 1.5L
With BL1850B (Cao): 60
With BL1850B (Thấp): 90
1.5 m³/min
7.1 kPa 
Cao / Thấp: 45 / 25 W
230x152x373mm 
BL1815N x 2: 3.9 kg 
BL1850B x 2: 4.3 kg 

Đầu hút T, Đầu hút khe bằng cao su, 
Ống dài, Ống mềm hoàn thiện 28-1.0, Ống cong, Đầu giữ, 
Túi bụi giấy , Pin, Sạc.

Phụ kiện kèm theo 

Máy hút bụi đeo vai dùng pin
DVC260

Sử dụng 2 pin Li-ion 18V SẠC

Ống tuần hoàn

2 tốc độ điện tử

Dây không tĩnh điện

Có đèn

Satisfy Professional's Needs

Sử dụng 2 pin Li-ion 18V Sử dụng 2 pin Li-ion 18V 

18Vx2 Lithium-ion18Vx2 Lithium-ion

Power selection: Low (with BL1850B)

Hai pin Li-ion 18V  có thể cài đặt trực tiếp trên máy cung cấp 
năng lượng cho động cơ 36V mạnh mẽ.

4.3kg

Nhẹ và 
thoải mải 

45W

Công suất 
cao

90min.

Thời gian hoạt 
động lâu 

Hiển thị mức pin

Phụ kiện

Ống mềm

Lưu ý:

B: để hút bụi

A: để kết nối công cụ

Kích cỡ Chiều dài(m) Loại Vòng bít trước Mã số

28mm 1.0 B - 143787-2

28mm 1.5 B 22, 38 A-3423528mm 1.5 A 22, 38 A-34235

28mm 1.5 A 38 152992-0

Ống dài
Mã số

123584-2

Ống cong

Mã số

123677-5

Đầu hút khe

Loại Mã số

Sử dụng ống mềm 28mm (Vòng bít trước 22) 192236-6

Đầu hút khe bằng cao su

Mã số

197901-2

Đầu giữ

Mã số

166116-2

Vòng bít trước và khớp nối

Loại Mã số

Vòng bít trước 22

Vòng bít trước 22

195547-8

Vòng bít trước 24
Vòng bít trước 24

195546-0

Front c s 38
Vòng bít trước 38

195545-2

Khớp nối 22-38 195548-6

Bộ lọc HEPA

Mã số

*123636-9

Túi bụi giấy

Mỗi bộ Mã số

10

Túi bụi vải

Mã số

Đầu hút T

Mã số

123486-2

Mặc dù ống mềm loại A có  thể kết nối với công 
cụ, nhưng vòng bít trước và khớp nối vẫn cần 
thiết để kết nối với công cụ.

197902-0

197898-5



Ly chứa bụi
195179-1

Bộ phụ kiện
gắn máy hút bụi
193472-7

Máy khoan động lực dùng pin, 
Máy khoan đa dụng dùng pin

Biểu đồ hệ thốngBộ điều khiểnĐai lưng thoải mải

HEPA Filter

Khí thải ra được lọc 
sạch sẽ nhờ bộ lọc 
HEPA

DHR243

DHR162, DHR164, HR165
DHR202

Vòng bít trước 22

Vòng bít trước 38

Máy mài góc
Cho Model 125mm 

196845-3

196846-1

Hộp chứa bụi 

DSS611
DSS501, DSS500
HS300D, HS301D 

419283-5

Máy cưa đĩa
 dùn pin
DHS630

Khớp nối (Vòi hút bụi)
194314-8

194415-2
452237-9

Đầu hút chân không
126331-0

Vòng bít trước 24

Máy cưa lọng dùng pin
DJV141, DJV142 
DJV181, DJV182

Máy cắt

 Máy cắt tường

DCO180, DCO140

DSD180, DSD140

Máy đa năng

DTM50, DTM40 195965-0

Đầu giữ

Vòng bít trước 22

Cho máy Hệ thống máy hút bụi và mã số Cho máy Hệ thống máy hút bụi và mã số 

For cup type 
diamond 
wheel

Cho Model 115, 125mm w/o mark of origin
195239-9for IEC
195250-1

Hộp chứa bụi

DHS710, DHS711
Máy cưa đĩa dùng pin Khớp nối (Vòi hút bụi)

196520-1
196961-1
196952-2

(EU)

(with short lever)
(nước khác)

DHS680

Có thể sử dụng với công cụ

Trọng lượng của thân máy 
được loại bỏ bởi cổ tay và bàn 
tay, nên cho phép làm sạch từ 
góc này đến góc khác trong 
thời gian dài hơn khác với ít 
mệt mỏi hơn. 

Nút tắt

Điều chỉnh tốc 
độ cao/thấp

Bật/tắt đèn

Công cụ được tùy chọn kết nối với ống mềm và vòng bít.

Đèn Led giúp 
làm việc trong 
m ô i  t r ư ờ n g  
thiếu ánh sáng

Phần vai và eo có thể điều chỉnh cho 
phù hợp với người sử dụng nên ít gây 
mệt mỏi khi sử dụng liên tục.

Có thể hút tới 99,97% 
các hạt nhỏ cỡ 0,3-1μm

Là bộ lọc chính được sử dụng để
hút bui

Nắp thu bụi
193449-2


