
2.6m3/phút

Lượng khí tối đa

75 m/giây

Tốc độ khí tối đa

Máy: UB100D

UB101D

UB100D

UB100D

UB101D

UB100D

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

UB100D / UB101D
Máy Thổi Dùng Pin

Nhỏ gọn
        và
trọng lượng nhẹ

Dùng trong việc hút bụi
* Việc hút bụi có thể dùng vơi túi chứa bụi UB100D được kèm 

theo ống thổi tiêu 
chuẩn cho các ứng 
dụng thổi thông 
thường

UB101D kèm theo ống 
thổi vườn để thổi lá 
rụng



Phụ kiện thèm theo : 

UB101D
Lượng khí tối đa
Tốc độ khí tối đa
Áp lực khí
Tốc độ không tải (RPM) Lực 
thổi
Thời gian sử dụng liên tục 
(phút)
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung
Kích thước (L x W x H) 

Trọng lượng

2.6 m³/phút
56 m/giây
-
0 - 15,800
1.6 N
với pin BL1016, Cao / Vừa/ Thấp: 
7 / 20 / 45
74.6 dB(A)
86.3 dB(A)
Hoạt động không tải: 2.5 m/s²
với pin BL1016/BL1021B: 849x155x184 mm 
với pin BL1041B: 852x155x202 mm 
1.4 - 1.9 kg 

Ống thổi (123245-4)(UB100D), Ống thổi vườn (191G09-6)(UB101D)  

UB100DZ:  Không kèm pin, sạc UB101DZ:  Không kèm pin, sạc

Máy Thổi Dùng Pin

Nhiều tốc độ

3 tốc độ điện tử

UB100D

UB100D / UB101D

2.6 m³/phút
75 m/giây
4.0 kPa
0 - 15,800
1.8 N
với pin BL1016, Cao / Vừa/ Thấp: 
8 / 20 / 45
74 dB(A)
-
Hoạt động không tải: 2.5 m/s²  hoặc thấp hơn
với pin BL1016/BL1021B: 505x155x184 mm 
với pin BL1041B: 508x155x202 mm 
1.4 - 1.9 kg

Thời gian sạc

22 phút

60 phút

30 phút

DC10SB 

50 phút

130 phút

70 phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah

BL1021B 2.0Ah

BL1041B  4.0Ah

Pin Li-Ion 12Vmax CXT nhỏ gọn 
và trọng lượng nhẹ để tăng
khả năng cơ động

Đầu hút khe
Mã số 192236-6 
Mã số 198558-2
                  (số lượng có hạn)

Mã số 196643-5
Bộ ống thổi mềm

Mã số 123241-2
Túi chứa bụi

Mã số 123245-4*
Ống thổi

*Phụ kiện kèm theo UB100D / **Phụ kiện kèm theo UB101D

Mã số 123246-2
Ống thổi dài

Mã số 191G09-6**
Ống thổi dùng cho vườn

Chổi quét
Mã số 191M30-1 Mã số 191M32-7

Vòi gạt nước (để thổi bay những giọt nước)
Mã số 191M34-3

Để nối với chổi quét 
hoặc vòi gạt nước

Bộ ống mềm

Phụ kiện

BL1016N (1.5Ah)
Thời gian sử dụng liên tục (khoảng) trên 1 lần sạc

Mức 3 [Cao] Mức 2 [Vừa] Mức 1 [Thấp]

20phút 45phút8.0phút
UB101D: 7.0 phút

Đường kính ống thoát khí ø40mm

Lượng khí nhận được lớn hơn
nhờ tăng đường kính ống thoát khí

505Tổng chiều dài mm

Với pin BL1016
Ống thổi

Trọng lượng

1.4 kg Thay đổi 3 tốc độ bằng số 
+ thay đổi tốc độ bằng cò 
cho điều khiển tối ưu

Được thiết kế đặc biệt để chải và thổi 
sạch bụi và các mảnh vụn nhỏ, cho 
phép dễ dàng làm sạch hoặc loại bỏ 
bụi hoặc phấn hoa khỏi vải

Được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nước
ví dụ như giọt nước từ một chiếc xe 
vừa rửa

Hình ảnh: UB100D

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

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.


