
Đáp ứng yêu cầu sử dụng

với lưỡi nhựa 
(1 lưỡi cắt duy nhất)

với dây cước
(Sẽ có 1 dây cước khi bạn 
mở nắp chụp lưỡi ra)

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Ý tưởng thiết kế 
nhỏ gọn cho việc 
cắt cỏ và tỉa viền cỏ

UR100D



Tăng cường chống bụi và ẩm khi sử dụng 
dưới thời tiết xấu

Vành bảo vệ
•  giảm nguy cơ thiệt hại
   hàng rào, hoa hoặc đồ trang trí.
• được sử dụng như khung bảo vệ  phụ khi   
   cắt viền

Hướng quay theo chiều 
kim đồng hồ
Khi một người thuận tay phải sử dụng máy, 
cắt cỏ bay về phía đối diện bên người.

Tấm chắn bảo vệ, vành bảo vệ bằng kim loại, khóa lục giác, lưỡi
cước thay thế, túi đựng phụ kiện, dây đeo, lưỡi nhựa (chỉ UR100DZY) 

Chiều rộng cắt

Tốc độ không tải
(v/p)
Kích cỡ trục
Độ ồn áp suất

Độ rung
Kích thước 
(L x W x H)
Trọng lượng

Lưỡi cước : 260 mm (10")
Lưỡi nhựa : 230 mm (9")
10,000

M8 x 1.25 RH
Lưỡi cước : 74 dB (A)
Lưỡi nhựa : 75.8 dB (A)
Trước / Sau : 2.5 m / 2.5 m/s2 hoặc ít hơn
Lưỡi cước : 845-1,195x267x210-315(33-1/4"-47"x10-1/2"x8-1/4"-12-3/8")
Lưỡi nhựa : 852-1,202x267x210−315(33-1/2"-47-1/4"x10-1/2"x8-1/4"-12-3/8")
1.9 - 2.1 kg (4.3 - 4.6 lbs.)

Phụ kiện đi kèm:

* Phụ thuộc vào mật độ của cỏ dại
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Lượng công việc trong một lần sạc đầy pin

Không tải

(phút)

với lưỡi nhựa 
Chiều rộng cắt : 
ø230mm 
(1 lưỡi cắt duy nhất)

Lưỡi cắt cỏ
Pin

với dây cước, đường kính: 
ø1.65 mm  ø260mm 
(Sẽ có 1 dây cước khi 
bạn mở nắp chụp lưỡi ra)
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Với tải*

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Khởi động êm

UR100D

Extreme Protection Technology

Lưu trữ cho lưỡi nhựa dự phòng

Khóa dễ dàng

Khóa Mở

Thiết kế tay cầm dạng vòng phù hợp cho tính 
cơ động cao 

Thiết kế cân bằng với tất cả các đặc điểm 
phù hợp với người sử dụng

• Cung cấp xử lý dễ dàng đặc biệt là trên mặt đất.
• Tháo/ lắp công cụ
• Vị trí lắp đặt có thể điều chỉnh theo bất kỳ vị trí mong muốn nào mà 
không cần dụng cụ.

(với lưỡi nhựa)

Dạng thân máy thẳng có thể điều chỉnh được độ 
dài từ  845mm (33-1/4") đến 1,195mm (47")

Dễ dàng di chuyển

350mm

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.

UR100DWYE: Sạc, 2 pin 1.5Ah
UR100DZ: Không kèm pin, sạc


