
Thời gian

Giảm đột ngột tốc 
độ quay

Tự động dừng

Tố
c 

độ

1,080
mm

Điều khiển tốc 
độ bằng cò

Điều khiển tốc độ bằng 
cò

Khóa cần gạt
Khóa cần gạt

Khóa cần gạt

Điều khiển tốc 
độ bằng cò

Simple switch specifications

DUX60UX01G DUX18

Phụ kiện mua thêm

Đặc điểm

Tỉa hàng rào
Thẳng: 
EN410MP(197742-6)
Điều chỉnh góc: 
EN401MP(196303-9) 

Thẳng

High Power 
BL Motor

Động cơ BL công suất cao 
cho phép vận hành thoải 
mái hơn trong các ứng dụng 
khá nặng bằng cách sử dụng 
phụ kiện như chổi quét nước, 
chổi quét, thổi, v.v.

Khả năng chống nước cao 
cho phép vận hành máy 
ngay cả khi máy bị ướt.

Nút đảo ngược để dễ dàng loại bỏ các xén cỏ khỏi máy 
cắt  (chỉ dành cho UX01G / DUX60)

Cỏ có thể được loại bỏ bằng cách quay ngược 
chậm của máy cắt.
Sau 1,5 giây, máy dừng. Công tắc chuyển đổi 
sẽ tự động trở lại “Chuyển tiếp” sau khi dừng.

Thay đổi dễ dàng
Hệ thống khóa kiểu đòn bẩy cho phép 
lắp đặt và thay thế các phụ kiện kèm 
theo một cách nhanh chóng.

Tính di động tuyệt vời
• Trục máy có thể tháo rời mang lại khả 

năng di chuyển dễ dàng hơn.
• Túi đựng dụng cụ (mua thêm) giúp việc 

vận chuyển đầu máy và thân máy trở nên 
dễ dàng hơn cũng như để vào cốp xe hơi 
hoặc chỗ để đồ nhỏ.

Cắt cỏ

Cắt cỏ

*chỉ UX01G / DUX60

EM403MP*(198760-7) 
Cắt cạnh
EE400MP(196751-2)

Phụ kiện hái cà phê
EJ400MP(195726-8)

Chổi quét Chổi quét nước
SW400MP(199344-4)

Thổi
UB400MP(191F68-4)  
UB401MP(191P75-7)

Tỉa sát đất
EN420MP(198061-3) 

Cưa cành trên cao
EY401MP(199925-4)

EY403MP(191T41-8)

Xới đất
KR400MP
(195716-1)
(195707-2)
KR401MP
(199185-8)

Thanh nối kéo dài

LE400MP(191E23-0)

Dùng cho phụ 
kiện cưa cành 

trên cao, tỉa hàng 
rào, hái cà phê

EM408MP
(191N34-9)
EM409MP
(191N46-2)

Cắt cỏ kim loại
EM407MP(191M57-1)

Công nghệ bảo bệ 
vượt trội

Công nghệ bảo bệ 
vượt trội

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

• Nếu hiện tượng giật ngược xảy ra khi sử dụng phụ 
kiện đi kèm bên dưới, phanh sẽ tự động hoạt động:

    1) Lưỡi cắt cỏ kim loại
    2) Phụ kiện cưa cành
• Nếu cảm biến phát hiện vòng quay giảm mạnh, 

động cơ dừng ngay lập tức.

Nút đảo 
ngược

Cài đặt 2 tốc độ

Cài đặt 3 tốc độ

Đèn nguồn

Điều chỉnh 
góc

Nút BẬT/TẮT
Nút BẬT/TẮT

Nút đảo 
ngược

Nút BẬT/TẮT

Cài đặt 3 tốc độ

Đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo

Quá tải

Quá nóng

Xả quá mức

Máy Pin

Công suất tối đa

1.0kW

Li-ion (Ah)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Li-ion (Ah)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Li-ion (Ah)
2.0 2.5 4.0 5.0

MỚI MỚI

Công suất tối đa

0.6kW

Công suất tối đa

0.47kW

BR400MP
(199323-2)
(199332-1)

Số lượng có hạn Số lượng có hạn

Số lượng có hạn Số lượng có hạn

Điều chỉnh 
góc



18V x 2 PDC01  (191A67-6)

18V

18V x 2

PDC02  (191A62-6)

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Dây đeo vai (127759-5), kính bảo 
hộ (195246-2), khoá lục giác 
(783202-0), túi đựng phụ kiện 
(831304-7)

Dây đeo vai (127508-0), kính bảo hộ (195246-2), khoá lục giác (783202-0), túi đựng 
phụ kiện (831304-7)

Dây đeo vai (125516-5), khoá lục 
giác (783202-0), túi đựng phụ kiện 
(831304-7)

Dây đeo vai (127508-0), kính bảo hộ (195246-2), khoá lục giác (782238-6),tuýp mở 
(782238-6), đầu cắt (191D89-4), lưỡi cắt cỏ EM408MP, túi đựng phụ kiện (195638-5)

Máy Đa Năng Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

2 tốc độ điện tử 
(DUX60 / UX01G)

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

DUX18 / DUX60 / UX01G

Tốc độ không tải (RPM)

Công suất tối đa
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

DUX18
Cao: 0 - 9,700
Thấp: 0 - 6,800

0.47 kW
983 x 318 x 175 mm 
(38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
2.8 - 3.1 kg 

DUX60
Cao: 0 - 9,700
Vừa: 0 - 8,200
Thấp: 0 - 5,700
0.6 kW
1,011 x 320 x 216 mm 
(39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")
4.1 - 4.7 kg

UX01G
Cao: 0 - 9,700
Vừa: 0 - 8,200
Thấp: 0 - 5,700
1.0 kW
1,027 x 320 x 209 mm 
(40-1/4 x 12-5/8 x 8-1/4")
4.2 - 4.8 kg

UX01G / DUX60 / DUX18

Dòng Máy Đa Năng 
Dùng Pin

Bộ cấp nguồn đeo vai

2 tốc độ điện tử 
(DUX18)

Kiểu đảo chiều quay 
(DUX60 / UX01G)

UX01G

Được cung cấp 
bởi tối đa bốn 
pin LXT 18V

Bộ cấp nguồn đeo vai Bộ chuyển đổi Máy

18V

18Vx2

40Vmax

DUX18

DUX60

UX01GPDC1200 (PDC1200A02)
Được tích hợp lõi pin bên trong

UX01GDUX18 / DUX60

DUX60

DUX18

Công suất đa
DUX18

0.47kW

Công suất đa
DUX60

0.6kWCông suất đa
UX01G

1.0kW

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.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Cắt cạnh

Cưa cành

Thanh nối kéo 
dài

Thu hoạch cà phê

Chổi quét

Chổi quét nước

Tỉa hàng rào

Tỉa sát đất

Xới đất

EE400MP(196751-2)

KR400MP
(195716-1)
(195707-2)
220mm

UB401MP(191P75-7)
Độ ồn thấp

KR401MP(199185-8)
160mm

LE400MP(191E23-0)
Chiều dài: 1,080mm 
(42-1/2’’ )

EJ400MP(195726-8)

BR400MP
(199323-2)
(199332-1)

SW400MP(199344-4)

Kèm theo DUX18 
(18V)

DUX60
(18V x2)

UX01G
(40V max)

EN410MP(197742-6) 
1,104mm (43-1/2’’)
Thẳng

EN401MP(196303-9) 
1,624mm (64”)  
Điều chỉnh góc

EN420MP(198061-3) 
1,324mm(52”)
Điều chỉnh góc

Thổi

UB400MP(191F68-4) 

Cắt cỏ

Cắt cỏ kim loại

EY401MP(199925-4)
Độ rộng cắt: 255mm

EY403MP(191T41-8)
Độ rộng cắt: 300mm

EM403MP(198760-7)

(Bảo vệ lưỡi phổ thông)
ø420mm Đầu cắt cước ø2.0

EM408MP(191N34-9)
(Bảo vệ lưỡi phổ thông)
ø420mm Đầu cắt cước ø2.0

EM409MP(191N46-2)
(Loại hẹp)
Bảo vệ lưỡi phổ thông Ø420mm / Ø2.0

EM407MP(191M57-1)

Kèm theo DUX18 
(18V)

DUX60
(18V x2)

UX01G
(40V max)

Phụ kiện 

(191N62-4)

(191A52-9)

(191A53-7)

UX01GZ: Không kèm pin, sạc. DUX60Z: Không kèm pin, sạc. DUX18Z: Không kèm pin, sạc.

DUX18RGX4: 1 pin 6.0 Ah BL1860B(197422-4), sạc nhanh DC18RC

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn


