
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Sử dụng nguồn năng 
lượng pin 64V max

LM002J

530 mm (21")

530 mm (21") LM002J
Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

BL6440
Là pin với nguồn năng lượng 
mạnh mẽ được tối ưu hóa 
dành cho máy cắt cỏ đẩy 
dùng pin của Makita

Diện tích cắt đề nghị

1,600 m²



(2 mức)

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Hãm bằng điện

2 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ 
điện tử

530 mm (21") LM002J

Độ rộng đường cắt
Độ cao cắt
Khả năng chứa cỏ
Tốc độ không tải (RPM)
Diện tích cắt đề nghị
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

Lưỡi cắt
Phụ kiện

Kích thước: 530mm
Mã số 191V95-5

Pin & sạc
DC64WABL6440 (4.0Ah)

Chỉ số chống 
nước IPX4

Có thể cất trữ 
dạng đứng

Hiệu suất cắt cao hơn

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

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

Thân máy bằng nhựa

Cài đặt độ cao cắt cỏ 10 cấp độ 
từ 20mm tới 100mm

(Tốc độ không tải)
• Chế độ bình thường
  2,800
• Chế độ vận hành êm
  2,300 / 2,800
• Chế độ tiếng ồn thấp
  2,300

3 chế độ cắt 

Bảng điều khiển

Nguồn chínhđầy

trống

Cảnh báo 
mức cỏ

Tay cầm có thể gập 
lại không cần dụng cụ 

Chiều cao tay cầm 
có thể điều chỉnh 

Hộp đựng pin
 . Hỗ trợ dễ dàng lắp đặt / tháo pin 
khỏi máy cắt cỏ hoặc bộ sạc pin.
. Dễ dàng vận chuyển pin đến nơi 
làm việc.

Hiển thị mức 
pin

Lưỡi cắt cỏ (191V95-5), tuýp mở 17 (782210-8), khay chứa cỏ 480 (413946-5), chốt gài 6 (327589-6).

Pin 60V max 4.0 Ah BL6440 , sạc DC64WA

Phụ kiện kèm theo: 

LM002JM101:

534 mm
20 - 100 mm 
70 L
2,300 - 2,800
1,600 m²
39
82.1 dB(A)
91.6 dB(A)
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
1,710 - 1,800 x 585 x 985 - 1,115 mm 
25.7 - 27.6 kg 

LM002J

120 phút

DC64WA

BL6440 4.0Ah 

Thời gian sạc

64Vmax

BL6440

Sử dụng pin 64V max

Độ rộng cắt

534mm

Xả bên Xả sauNghiềnGom

Sau Trước

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

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.

(191R06-8) (191W19-9)

Phụ kiện kèm theo


