
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

270 m²

Phạm vi hoạt động
với pin BL1840B

330 mmDLM330
Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Dành cho những 
khu vườn nhỏ



15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

Lưỡi

Phụ kiện

Kích thước : 330mm
Mã số : GB00000042

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.

Phụ kiện kèm theo : Cờ lê 13 ( GB00000134 ), lưỡi ( GB00000042)

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Hãm bằng điện

Khởi động êm

330 mmDLM330Z
Độ rộng đường cắt
Độ cao cắt
Tốc độ không tải (RPM)
Kích thước bánh xe
Diện tích cắt đề nghị*
Thời gian sử dụng liên tục (phút)*
Độ ồn từ áp suất
Độ ồn từ động cơ
Độ rung
Kích thước

Trọng lượng

330 mm 
20 - 75 mm 
4,300
Trước / Sau : 140 / 180 mm 
với pin BL1840B: 270 m²
với pin BL1840B: 14 min
82.4 dB(A)
89.0 dB(A)
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
Trong quá trình hoạt động: 
1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm 
Khi lưu trữ ( không với hộp chứa cỏ ): 
520 x 375 x 775 mm 
11.6 - 12.5 kg 

(3 mức)

Chỉ số chống 
nước IPX4

Măng sông bằng thép 
để giữ trục bánh sau

Tay cầm cứng

Cho cả cắt và 
nghiền

Đèn cảnh báo 
phía sau động cơ 
để dễ dàng quan 
sát

• Cần gạt hình quả trứng dễ cầm nắm.
• Các rãnh điều chỉnh có thể dễ dàng 
nhận biết.

Thân máy bằng nhựa
Cho phép thiết kế nhẹ để tăng khả năng cơ 
động khi đối hướng, chuẩn bị, lưu trữ và hơn 
thế nữa

Cài đặt độ cao cỏ
8 cấp độ (20 - 75 mm) Lưỡi dao 2 răng

Tăng độ cứng của tay cầm 
bằng cách thêm một đường 
ống hình vòng lặpTay cầm linh hoạt

Mỗi bên của tay cầm có thể được 
khóa / mở khóa chỉ bằng một thao 
tác duy nhất mà không cần dụng cụ.

Cảnh báo mức cỏ

đầy

trống

Chiều cao tay 
cầm có thể điều 
chỉnh

Lưu trữ thẳng đứngĐèn cảnh báo

Máy cắt cỏ cho phép trữ theo chiều 
dọc tiết kiệm không gian

Cần gạt khóa tay cầm dễ vận hành

3 trong 1 Cắt / Gom / Nghiền

*trong 1 lần sạc đầy

Các rãnh 
điểu chỉnh

Cần gạt
hình quả trứng

Độ rộng cắt

330mm

DLM330Z : Không kèm pin, sạc

Phụ kiện đi kèm


