
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Tốc độ cao ( tốc độ không tải)

v/p3,600

Nhịp cắt

phút122 / 53

Thời gian sử dụng*

BL1850B BL1041B
DUN461W  UN460WD

* Thời gian chạy liên tục trong một lần sạc đầy pin / Thời gian chạy liên tục không tải (khoảng)

/

460 mmUN460WD
460 mmDUN461W

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin

Đối với hàng rào cao 

và khó tiếp cận

UN460WDDUN461W



Phụ kiện kèm theo: 

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.

Độ dài thân máy có thể điều chỉnh

Tổng chiều dài

Tối đa 2,511mm 1,889mm

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin
460 mmDUN461W/ UN460WD

Chiều dài lưỡi
Khả năng cắt tối đa
Nhịp cắt (SPM)
Chu kỳ mỗi phút(CPM)
Thời gian sử dụng liên tục 
(phút)
Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

460 mm 
18 mm 
3,600
1,800
DUN461W: w/ BL1850B: 122
UN460WD: w/ BL1041B: 53
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
74dB(A)
1,889 - 2,511 x 87 x 134 mm 
DUN461W: 3.0 - 3.3 kg 
UN460WD: 2.8 - 3.0 kg 

Máy cắt tỉa hàng rào có thể điều 
chỉnh  đầu góc
• 60 ° nghiêng lên trên,  đến 75 ° nghiêng 

xuống từ vị trí nằm ngang.
• 10 cài đặt góc
   (60°,45°, 30°, 15°, 0°, -15°, 30°-45°, -60°, 75°)   

60 ° nghiêng lên 

75 ° nghiêng xuống

Light trimming at 3600spm, 
but 73db is quiet.

Chiều dài lưỡi: 460mm

UN460WDDUN461W

Tay nắm phía 
trước kiểu trượt
vị trí có thể điều 
chỉnh để phù hợp với 
người dùng  và thoải 
mái, hiệu quả  cho 
công việc ở các tư 
thế làm việc khác 
nhau

Khóa đòn bẩy
dễ dàng điều chỉnh 
phần mở rộng  mà 
không cần dụng cụ

Công nghệ bảo vệ vượt trội
Hiệu suất chống bụi và chống nhỏ giọt 
được nâng cao để sử dụng trong môi 
trường khắc nghiệt.

Khay chứa cỏ MỚI

có thể giúp người dùng thu lá dễ dàng 
hơn và mảnh vụn cành cây, nhờ:

- chiều cao của móc nối thấp hơn 
- chiều cao bước răng của khay giảm lại giúp 

dễ dàng hứng lại mảnh vụn cành cây

Hình ảnh: DUN461W

Phụ kiện
Lưỡi tỉa hàng rào
Mã số 191P00-8

Vỏ bảo vệ lưỡi
Mã số  413720-1 Mã số  191T43-4

Khay chứa cỏ

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

DUN461WZ: Không kèm pin, sạc

Lưỡi tỉa hàng rào 460 (191P00-8), vỏ bảo vệ lưỡi (413720-1)

UD460WDZ: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo


