
Có thể tháo ra đơn giản
bằng 1 chạm.
Vứt cỏ tiện lợi.

Ấn cỏ bằng taytay, có thể
nén lại 60%.
Giảm số lần vứt cỏ.

Loại bỏ tắt nghẽn
đơn giản không cần
dụng cụ

Khả năng cắt cỏ sát tường hay đá

Hộp chứa cỏ vận hành dễ dàng

Vỏ bảo vệ không cần dụng cụ

▲ Có thể tháo lắp
     tấm chắn cỏ Chiều rộng cắt ở góc cạnh tường

Nếu tháo tấm chắn gom cỏ ra
cũng có thể cắt cỏ ở góc cạnh tường.

Lưỡi xoay
Lưỡi cố định

Trước 5mm bên cạnh 6mm

Lưỡi xoay

Trước 1mm bên cạnh 1mm

Không có tấm chắn cỏ

Có tấm chắn cỏ

Do cỏ bị lưỡi cố định và lưỡi xoay giữ 
lại rồi cắt nên cắt sắc bén. Khi cắt ở 
góc cạnh (cạnh tường) lưỡi xoay 
không chạm vào tường nên an toàn

～90m²［khoảng］
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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.

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin
DLM160

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin 
DLM160 160mm

Chiều rộng cắt
Chiều cao cắt
Đầu ra USB tối đa
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

160 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (7 cấp độ)
1.600
346×178×751～1,046
với pin 3.0Ah BL1830B : 5.8 kg

DLM160Z: Không kèm pin, sạc
Phụ kiện kèm theo: Lưỡi xoay 160 (A-48957), cờ lê 17 (782036-8) 

lưỡi cố định 160 (A-70334).

MỚI

Đèn báo hết pin

Điều chỉnh chiều cao cắt
dễ dàng(7 mức)
10mm～40mm

Cờ lê dùng để
thay lưỡi cắt

Tấm chắn cỏ

Khoảng cách điều chỉnh
của tay cầm 310mm

Điều khiển trơn tru
(nhẹ nhàng)

Độ ồn thấp 76dB

8.4L

Lưu trữ nhỏ gọn

Cắt mượt mà trên lưỡi 
dao cố định.
Sử dụng lớp phủ đặc 
biệt và lưỡi cắt laser.

Dung tích
hộp chứa cỏ

160mm

Chiều rộng
cắt


