
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Phụ kiện kèm theo:
Lưỡi tỉa cỏ 110 (191N23-4), vỏ bảo vệ lưỡi 
110(413885-9), lưỡi tỉa hàng rào 200 (191N24-2), 
vỏ bảo vệ lưỡi 200 (458342-0), dầu (188369-3)

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin
110 mmUM110D

Độ rộng cắt

Điều chỉnh độ sâu
Nhịp cắt (SPM)
Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Cường độ áp suất
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Lưỡi tỉa cỏ: 110 mm (4-5/16")
Lưỡi tỉa hàng rào: 200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2,500
với pin BL1815G: 65
70 dB(A)
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
với pin BL1815G: 
331 x 120 x 130 mm
1.4 - 1.5 kg 

2-công cụ 
trong 1

tỉa hàng rào

tỉa cỏ

Tay cầm được thiết kế tiện 
dụng với tay cầm chắc chắn

Đèn cảnh báo 
dung lượng pin

Khóa công tắc

(10 mm: Khi cỏ đã 
được loại bỏ)Lưỡi cắt đôi ( lưỡi kép)

Điều chỉnh độ sâu cắt: 
15/ 20/ 25 mm

Hệ thống thay lưỡi không dùng 
dụng cụ

• Lưỡi cắt cỏ có thể được tháo /lắp mà 
không cần dùng dụng cụ.
• Lưỡi cắt tỉa hàng rào có thể được 
tháo/lắp bằng cách nới lỏng 2 con ốc.

70 phút

BL1815G 1.5Ah

Thời gian sạc

18V
Lithium-ion

DC18WA

Chiều rộng của 
lưỡi cắt cỏ

110 mm

Phụ kiện tay cầm nối dài

• 5 mức điều chỉnh góc cho phép 
điều chỉnh độ cao tay cầm theo 
chiều cao của người dùng.

• Nút khóa có thể hoạt động từ cả 
bên trái và bên phải

5 mức
điều chỉnh

Phụ kiện tay 
cầm nối dài

200mm(7-7/8” )

Khay chứa cỏ
Mã số 191N25-0

Khay chứa cỏ 110

Vỏ bảo vệ lưỡi
Mã số  452198-3

Vỏ bảo vệ lưỡi
Mã số  452198-3

Vỏ bảo vệ lưỡi 110
Mã số 454880-0 Mã số 413885-9

Khay chứa cỏ
Mã số 198401-5

Mã số   198486-1

Vỏ bảo vệ lưỡi
Mã số 195274-7

Vỏ bảo vệ lưỡi
Mã số 458342-0Luỡi tỉa cỏ

Mã số 191N23-4

110mm Cho phép sử dụng máy thoải mái ở tư 
thế đứng.

Phụ kiện
Lưỡi tỉa hàng rào
Mã số 191N24-2

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.
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68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Phụ kiện kèm theo

 sạc DC18WA , 1 pin 1.5Ah BL1815GUM110DSYX:

110 mmUM110D
Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin


