
1.0kW 0.55kWCông suất tối đa Công suất tối đa

Máy

UR101C

DUR369A

DUR368A

Pin

Bộ cấp nguồn

18V x2

18V x2

Dạng tay cầm

Tay cầm chữ U

Tay cầm chữ U

Tay cầm chữ U

Lưỡi cước

430mm

430mm

350mm

Lưỡi nhựa

255 / 305mm

255 / 305mm

255mm

Lưỡi kim loại

230 / 255mm

230 / 255mm

230mm

 

1.0kW

1.0kW

0.55kW

UR101C

UR101C

PDC01

DUR369A

DUR368A

Tay cầm dạng chữ U

Đầu nối trung gian
Nếu dây của bộ điều hợp công cụ 
được tải với trọng lượng nhất định 
trở lên, đầu nối trung gian giữa 
công cụ và bộ điều hợp công cụ sẽ 
tự động ngắt kết nối.

Công nghệ 
tự động điều tốc

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải
nhằm hoạt động tối ưu:
• Tải nhẹ: chế độ quay tốc độ cao
• Tải nặng: chế độ mô-men xoắn cao

Tố
c 

độ
N

ha
nh

Tự động điều tốc

Cao

Tải nhẹ:
Chế độ quay tốc độ cao

Tải nặng
Chế độ mô-men xoăn cao

Mô-men xoắn (tải)

Công tắc đảo chiều
Đảo chiều để làm sạch cỏ vướng trong
lưỡi cắt

Tay cầm dạng chữ U

Đường dọc trung tâm của thanh tay cầm 
luôn luôn thẳng hàng với người dùng:
・ Cho phép người dùng làm việc với ít 
mệt mỏi hơn ngay cả trong hoạt động 
liên tục dài.
・ Cho phạm vi cắt rộng hơn

(chỉ UR101C / DUR369A / DUR368A)

DUR369A
Tay cầm dạng chữ U

Động cơ gắn phía sau làm cho 
công cụ cân bằng tương tự như 
máy cắt cỏ.

Động cơ gắn phía sau làm cho 
công cụ cân bằng tương tự như 
máy cắt cỏ.

Động cơ không chổi than cung 
cấp hiệu quả hoạt động cao

DUR368L

DUR368A
Tay cầm dạng chữ U

Dạng tay cầm vòng

Công nghệ cảm biến
tốc độ điều tốc

Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng
nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

rô to

stator

Bộ Cấp Nguồn Di Động Đeo Vai 36V

Bộ Cấp Nguồn Di Động Đeo Vai

Công suất tối đa



Đáp ứng yêu cầu sử dụng

Phụ kiện đi kèm: Lưỡi kim loại 255mm (198345-9), bảo vệ lưỡi, dây đeo vai (197243-4), túi phụ kiện, kính bảo hộ (195246-2), cờ lê.

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

UR101C

UR101C

Phụ kiện đi kèm: 

PDC01

Khả năng 
Năng lượng
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

24 Ah
432 Wh
400x195x132 mm 
(15-3/4"x7-5/8"x5-3/16")
2.8 kg (6.1 lbs.)

Trọng lượng: với pin

Phụ kiện đi kèm: DUR369A: lưỡi kim loại 255mm (198345-9), bảo vệ lưỡi, dây đeo vai (122906-3), túi phụ kiện, kính bảo hộ (195246-2), cờ lê.
DUR368A: lưỡi nhựa 255mm (198383-1), dây đeo vai (125516-5), túi phụ kiện, kính bảo hộ (195246-2), cờ lê.

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

DUR369A

DUR369A / DUR368A

Độ rộng lưỡi cắt

Tốc độ không tải (v/p)

Kích cỡ trục
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Độ rộng lưỡi cắt

Tốc độ không tải (v/p)

Kích cỡ trục
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Lưỡi kim loại: 255 mm (10")
Lưỡi cước: 430 mm (17")
Lưỡi nhựa: 305 mm (12")
Lưỡi kim loại (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
Lưỡi cước (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Lưỡi nhựa  (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
Lưỡi nhựa (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
M10 x 1.25 LH
Trái / Phải: 2.5 / 2.5 m/s² hoặc ít hơn
1,846x628x530 mm 
(72-1/2"x24-3/4"x20-7/8")
5.9 - 6.3 kg (13.0 - 14.3 lbs.)
DUR369APT2        Sạc nhanh 2 cổng, 2 pin 5.0Ah
DUR369AZ           Không kèm pin, sạc

DUR368A
Lưỡi kim loại: 255 mm (10")
Lưỡi cước: 350 mm (13-3/4")
Lưỡi nhựa: 255 mm (10")
High / Med / Low: 
6,500 / 5,300 / 3,500

M10 x 1.25 LH
Trái / Phải: 2.5 / 2.5 m/s² hoặc ít hơn
1,758x615x442 mm 
(69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")
4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)
DUR368AZ Không kèm pin, sạc 

Lưỡi kim loại: 255 mm (10")
Lưỡi cước: 430 mm (17")
Lưỡi nhựa: 255 mm (10")
Lưỡi kim loại (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
Lưỡi cước (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Lưỡi nhựa (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
Lưỡi nhựa (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
M10 x 1.25 LH
Trái / Phải: 2.5 / 2.5 m/s² hoặc ít hơn
UR101C: 1,760x628x550 mm 
(69-1/4"x24-3/4"x21-5/8")
5.2 kg (11.5 lbs.) / UR201C: 4.7 kg (10.4 lbs.)

Bộ Cấp Nguồn
Di Động Đeo Vai 36V

UR101C / DUR369A / DUR368A  
Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Phụ kiện

Bộ lưỡi nhựa
với đai ốc M10x1.25 LH

Lưỡi nhựa thay thế
12 cái / bộ

Kích thước
Xanh lá

Mã số
Ø2.0mmx15m

Ø2.0mmx30m
Ø2.0mmx310m

197472-9
E-01769
E-01775
E-01781

Kích thước Mã số
255mm
305mm

198383-1
199868-0*1

Kích thước
lưỡi Mã số

230mm
255mm
230mm
255mm
230mm
255mm

*2chỉ DUR369A / UR101C *3chỉ UR101C
*1chỉ DUR369A / UR101C

chỉ UR101C

Lưỡi 2 răng

Lưỡi 3 răng

Lưỡi 4 răng

Lưỡi 2 răng

Lưỡi 4 răng

Lưỡi 3 răng
Độ dày

2.0mm
2.0mm
3.0mm
3.0mm
1.8mm
2.0mm

197997-3*2

198345-9*2

D-66020
D-66036*3

195150-5
D-66014*3

Kích thước Mã số
255mm
305mm

198426-9
199870-3*1

Kích thước
Màu cam

Mã số
Ø2.4mmx15m

Ø2.4mmx30m
Ø2.4mmx225m

198501-1
E-01797
E-01806
E-01812

Lưỡi cước Lưỡi nhựa
Mã số 196324-1
Độ dày/dài: Ø2.4mmx3.6m
Tham khảo: UN-74L

Mã số 198266-5*1

Cord/Line : Ø2.4mmx6m
Tham khảo: UN-72L

Mã số 197296-3
Độ dày/dài: Ø2.0mmx3m
Tham khảo: ECO 4L

Mã số 198892-0
Độ dày/dài: Ø2.0mmx3m
Tham khảo: 95-M10L

Mã số 197804-0
Độ dày/dài: Ø2.4mmx3m
Tham khảo: 95-M10L

Dây cắt dạng xoắn 4 cánh

Lưỡi kim loại

Mã số
122906-3

Thoải mái
Mã số
A: 125516-5
B: 125520-4

Mã số
A: 191E43-4
B: 197243-4

A BA B

Dây đơn

Dây đeo vai Dây đeo máy cắt cỏ 
cho PDC01

Được cung cấp bởi 
tối đa bốn pin18V

Công tắc nguồn chính
với chức năng  tự động dừng

Bộ trữ pin đeo vai
Cũng có thể được sử dụng như một bộ cấp 
nguồn cố định bằng cách tháo dây đai ba lô

Hiển thị mức năng lượng cho
mỗi pin
cho biết trạng thái pin
bởi hai đèn xanh.

Bộ Cấp Nguồn Di Động Đeo Vai
PDC01

Makita cung cấp giải pháp 
cho các ứng dụng khác nhau.

Bộ Cấp Nguồn Di Động

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.


