
Phụ kiện kèm theo: 

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Hình ảnh: UR006G

Công suất tối đa

1.0 kW

Mạnh mẽ như máy cắt cỏ chạy xăng 30cc

 Đầu cắt cỏ (197993-1), lưỡi nhựa 255 (126642-3), lưỡi kim loại 2 răng 255(D-66064 ), tuýp mở (782238-6), cờ lê 
lục giác (783202-0), túi đựng phụ kiện (831304-7), kính bảo hộ (195246-2), dây đeo vai (122A37-4)(UR006G)/
(127759-5)(UR007G), viền nhựa bọc lưỡi cắt (144392-8).

Máy cắt cỏ dùng pin
UR006G / UR007G

Độ rộng lưỡi cắt

Tốc độ không tải 
(RPM)

Kích cỡ trục
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Lưỡi kim loại: 255 mm (10") (UR006G / UR007G only)
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
M10 x 1.25 LH
Không với lưỡi cắt, với pin BL4050F: 
UR006G: 1,840 x 681 x 563 mm 
UR007G: 1,840 x 400 x 269 mm 
UR006G: 5.6 - 6.2 kg 
UR007G: 5.2 - 5.8 kg 

UR006G / UR007G 
Cordless Grass Trimmer

DC40RC

Biểu đồ thời gian sạc

28phút

22phút

45phút

50phút

38phút

30phút

67phút

85phút

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

Phim này được quay ở 
Nhật Bản.
Mô hình và thông số kỹ 
thuật có thể khác nhau 
tùy theo quốc gia.

Phim 
series 

40Vmax

Phim 
cơ chế 

40Vmax Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

6.2 kg

Trọng lượng

Model: UR006G
Pin: BL4050F

*1 Pin được đề xuất

Chống Nước

Phụ kiện
Đầu cắt cỏ dạng cước

Dây cắt dạng xoắn 4 cánh

Mã số 196324-1
Độ dày/Dài: 2.4mm x3.6m
Tham khảo: UN-74L

Mã số 198266-5
Độ dày/Dài: 2.4mm x6m
Tham khảo: UN-72L

Mã số 197296-3
Độ dày/Dài: 2.0mm x3m
Tham khảo: ECO 4L

Mã số 197993-1
Độ dày/Dài: 2.4mm x3m
Tham khảo: 95-M10L

Mã số 198893-8 (EU)
Độ dày/Dài: 2.0mm x3m
Tham khảo: 95-M10L

Mã số 191D89-4
Độ dày/Dài: 2.0mm x4m
Tham khảo: 96-M10L

Mã số 191D90-9
Độ dày/Dài: 2.4mm x3m
Tham khảo: 96-M10L

Dùng cho UR006G / UR007G
Lưỡi cắt cỏ

Lưỡi nhựa

Dây đeo vai
Thoải mái
Mã số 122906-3

Đơn
Mã số 127759-5

Mã số 191B54-1
UR006G / UR007G

Chụp bảo vệ lưỡi cắt cỏ

Trước sau

Đường kính 
lưỡi

230mm
197997-3 195150-5

D-66008D-66058
D-66020

D-66064 D-66036 D-66014

2 răng 3 răng 4 răng

255mm

Độ rộng 
cắt

255mm
126642-3 (không đóng gói)

198383-1(đóng gói)
198426-9

199868-0 199870-3

Bộ lưỡi nhựa Bộ lưỡi thay thế
(12 cái/bộ)

305mm

Bộ Cấp Nguồn Di Động 
Đeo Vai

Bộ Trữ Pin Đeo Vai

PDC1200A02PDC01
(191A67-6)

 PDC02
(191A62-6)

Được hỗ trợ bởi tối đa 
bốn pin LXT 18V

Được hỗ trợ bởi 36V-40Vmax
pin tích hợp

Bộ chuyển đổi (40Vmax)
(Sử dụng chung với PDC1200A02, PDC01, PDC02) 

Mã số : 191N62-4Bộ sạc: 
DC4001
(191L00-4)

thời gian sạc:
6 giờ Bộ chuyển đổi giữa hộp pin 

của Bộ nguồn di động và 
Sản phẩm trên nền tảng 
XGT 40Vmax

18V x 2

18V18V x 2

Kích thước
Xanh lá

Mã số
2.0mmx15m
2.0mmx30m
2.0mmx310m

E-01769
E-01775
E-01781

Kích thước
Cam

Mã số
2.4mmx15m
2.4mmx30m
2.4mmx225m

E-01797
E-01806
E-01812

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động mềm

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.

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

UR006GZ02: Không kèm pin, sạc UR007GZ01: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo



Thời gian sử dụng*

Đầu cắt cỏ dạng cước

12 / 24 / 38
Cao Vừa Thấp

phút
với pin BL4050F

* trong một lần sạc đầy pin / Không tải

Mạnh mẽ như máy cắt cỏ chạy xăng 30cc

Công tắc đảo chiều

Cơ chế khóa tay cầm không dùng 
dụng cụ dễ dàng cho việc di chuyển 
tay cầm (UR006G)

Đảo chiều để làm sạch cỏ vướng trong lưỡi cắt

Chụp bảo vệ 
• Chụp bảo vệ mục đích kép, đầu cắt dạng cước có thể được 

sử dụng bằng cách gắn phần mở rộng.
• Độ rộng cắt: 255mm với lưỡi kim loại 430mm với đầu cắt 

dạng cước.

Độ rộng cắt: 430mm (17")
tương đương như máy cắt cỏ chạy xăng 30mL.

UR006G
Tay cầm chữ U

UR007G
Tay cầm vòng

Đường tâm dọc của thân máy 
điều khiển luôn luôn được căn 
chỉnh với của người dùng 
(UR006G)

Cần siết tay cầm dễ dàng siết 
chặt mà không cần dụng cụ
(UR006G)

• Giúp người dùng làm việc ít mệt mỏi 
hơn ngay cả khi hoạt động liên tục trong 
thời gian dài.

• Cho phép chiều rộng cắt rộng hơn.

•Tương thích với thanh tay cầm hai bên
• Mỗi góc từ tay cầm đến trục là
  có thể điều chỉnh độc lập mà không cần 

dụng cụ

Công nghệ tự động điều tốc
Tự động thay đổi tốc độ cắt theo mật độ cỏ.

Công nghệ cảm biến kích hoạt 
điều tốc
Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người sử dụng 
nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

Thời gian

Giảm đột ngột tốc độ 
quay

Tự động dừng

Tố
c 

độ

Khả năng chống nước cao 
cho phép vận hành máy 
ngay cả nếu nó bị ướt với 
nước.

Công tắc nguồn chính 

Công tắc đảo chiều/ ADT

Bảng điều khiển 3 tốc độ

Bảng điều khiển đa chức năng: gần bên phải 
vị trí tay để dễ dàng truy cập và vận hành.

Động cơ gắn phía sau
Giúp trọng lượng máy cân bằng tương tự 
như máy cắt cỏ chạy xăng, cho phép 
người sử dụng dễ dàng nâng đầu cắt cỏ 
lên để loại bỏ cỏ dại ở sườn núi, v.v.

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

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Công suất tối đa

1.0 kW

Hình ảnh: UR007G

Công tắc nguồn lớn 
cho phép dễ dàng bật/tắt 
bằng 1 tay.

Tố
c 

độ
N

ha
nh

cỏ mỏngcỏ dàycỏ mỏng

Tự động điều 
chỉnh tốc độ


