
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Thời gian hoạt động
liên tục lâu

534 mm   chế độ tự hànhLM001C
Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Khu vực cắt cỏ (chế độ đẩy thủ công)*

6,900 m²
PDC1200A02

2,300 m²

PDC01/PDC02
(BL1860B x4)

*Kết quả của khu vực cắt cỏ và thời gian sử dụng khi cắt cỏ từ 
50mm đến 30mm khác nhau bởi mật độ cỏ, chiều cao cắt, v.v.

Sử dụng bộ cấp 
nguồn di động Makita

PDC1200A02
Sử dụng pin 
36V-40Vmax 
tích hợp PDC01/PDC02

Được hỗ trợ 
bởi tối đa bốn 
pin LXT 18V



Phụ kiện kèm theo: 
Lưỡi cắt cỏ 530mm 
(191D52-7)
Tuýp mở 17 (782210-8), 
tuýp mở 13 (782212-4), 
máng xả cỏ bên (459887-1) 

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Hãm bằng điện

2 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ 
điện tử

Khởi động êm

534 mm   chế độ tự hànhLM001C
Độ rộng cắt
Chiều cao cắt
Khả năng hộp chứa cỏ
Tốc độ không tải (RPM)
Tốc độ đẩy
Diện tích cắt thực tế

Thời gian sử dụng liên 
tục (phút)

Độ ồn áp suất
Độ ồn âm thanh
Độ rung
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

534 mm (21")
20 - 100 mm
70 L
2,300 - 2,800
2.5 - 5.0 km/h
với PDC01 (BL1860B X4), chế độ tự hành: 1,700 m²
với PDC01 (BL1860B X4), chế độ đẩy thủ công: 2,300 m²
với  PDC1200, chế độ tự hành: 5,100 m²
với PDC1200, chế độ đẩy thủ công: 6,900 m²
với PDC01 (BL1860B X4), chế độ tự hành: 40
với  PDC01 (BL1860B X4), chế độ đẩy thủ công: 50
với  PDC1200, chế độ tự hành: 120
với  PDC1200, chế độ đẩy thủ công: 150
80.0 dB(A)
91.2 dB(A)
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm 
42.1 - 49.5 kg

Lưỡi cắt 2 cạnh

Bộ lưỡi cắt

Phụ kiện

Bộ lưỡi cắt 530
Kích thước: 530mm
Mã số 191D50-1

Bộ lưỡi thay thế 
530 (4 cái)
Mã số 191D48-8

Kích thước: 530mm
Mã số 191D52-7

Bộ cấp nguồn di động đeo vai Diện tích cắt và thời gian sử dụng trên 1 pin sạc đầy
Bộ cấp nguồn di động đeo vai

DC4001
(191L00-4)

Sạc

Dòng máy sử dụng bộ cấp nguồn di động đeo vai

UB001C
Máy thổi

LM001C
Máy cắt cỏ đẩy

UR101C
Máy cắt cỏ

Được hỗ trợ 
bởi tối đa bốn 
pin LXT 18V

PDC01 (191A67-6)
PDC02 (191A62-6)

PDC1200A02

• Chế độ thường
• Chế độ không tải êm
• Chế độ giảm tiếng ồn

3 chế độ cắt

Tốc độ tự hành: 2.5-5.0 km/h

Bảng điều khiển

Chế độ tự hành

Công tắc 
nguồn

Cần điều chỉnh độ cao cắt cỏ

ĐầyTrống

Cảnh báo lượng cỏ

với miệng xả bên

Xả bên

Hiệu suất cắt cao hơn

Lưỡi cắt được thiết kế để nó 
nghiêng về phía trước của 
máy cắt khi được gắn vào, 
ngăn chặn việc cắt đôi để 
giảm mức tiêu thụ dòng điện.

*1 Kết quả của khu vực cắt cỏ và thời gian sử dụng khi cắt cỏ từ 50mm đến 30mm khác nhau bởi mật 
độ cỏ, chiều cao cắt, v.v.

Thiết kế lưỡi tối ưu để 
giảm tốc độ quay của 
lưỡi

Thân máy 
bằng thép

PDC01
/PDC02
(Mua thêm)

PDC1200A02
(Mua thêm)

Sử dụng pin 
36V-40Vmax 
tích hợp

IPX4-rated water-resistance

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.
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Phụ kiện kèm theo

PDC01/PDC02
(4 pin BL1860B) PDC1200A02

Diện tích cắt thực tế 
trên 1 pin sạc đầy*1: 

m2

Chế độ tự hành

Đẩy thủ công

1,700 (lưỡi cắt 2 cạnh)
1,400 (bộ lưỡi cắt 530)

2,300 (lưỡi cắt 2 cạnh)
1,800 (bộ lưỡi cắt 530)

40 (lưỡi cắt 2 cạnh)
34 (bộ lưỡi cắt 530)

50 (lưỡi cắt 2 cạnh)
42 (bộ lưỡi cắt 530)

5,100 (lưỡi cắt 2 cạnh)
4,200 (bộ lưỡi cắt 530)

6,900 (lưỡi cắt 2 cạnh)
5,400 (bộ lưỡi cắt 530)

120 (lưỡi cắt 2 cạnh)
102 (bộ lưỡi cắt 530)

150 (lưỡi cắt 2 cạnh)
126 (bộ lưỡi cắt 530)

Chế độ tự hành

Đẩy thủ công

Thời gian sử dụng 
liên tục trên 1 pin sạc 

đầy*1: phút 

18V x 2

PDC01 

18V

18V x 2

PDC02 


