
Áp suất tối đa cho 
phép

0.5 MPa

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

15 L DUS158
10 L DUS108

Máy Phun Thuốc Dùng Pin

DUS108Z DUS158Z

10 L 15 L

Hình ảnh: DUS108Hình ảnh: DUS108

Hình ảnh: DUS158



Phù kiện kèm theo : 

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Thời gian sạc

Công nghệ chống bụi và chống thấm 
nước đạt tiêu chuẩn IP54

A4-072022-1

Lô 36 - 38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
0258 220 0039

Đầu phun đôi dạng chữ I (PR00000255), Đầu phun thuốc diệt cỏ (PR00000251), Dây đeo vai 
(PR00000319), Giữ đầu phun (PR00000314) , Ly định lượng (PR00000317).

DUS108Z/ DUS158Z: Không kèm pin, sạc

Máy Phun Thuốc Dùng Pin
10 L / 15 LDUS108Z / DUS158Z

Áp suất tối đa
Bình chứa thuốc
Chiều dài ống
Thời gian hoạt động liên tục (phút)

Khả năng phun (L)

Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

0.5 Mpa
DUS108: 10 L / DUS158: 15 L
1.7 m
với BL1850B, Đầu phun đôi: 335
với BL1850B, Đầu phun thuốc diệt cỏ: 460
với BL1850B, Đầu phun đôi: 300
với BL1850B, Đầu phun thuốc diệt cỏ: 780
DUS108: 317 x 237 x 437 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 17-1/4")
DUS158: 317 x 237 x 517 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
DUS108: 5.6kg (BL1815N) - 5.9 kg (BL1860B)
DUS158: 5.9kg ( BL1815N- 6.2 kg (BL1860B)

Tháo pin dễ dàng

Dây đeo vai giảm mệt mỏi

Dây đeo vai được thiết kế theo đường 
cong công thái học dọc theo vai, ngực và 
bên hông của người sử dụng, vừa vặn 
thoải mái với cơ thể người dùng để giảm 
mệt mỏi trong quá trình hoạt động.

có các phần thông gió tự nhiên  
để giảm thiểu mồ hôi.

3 đèn LED thể hiện mức độ pin

Đệm lưng thông thoáng

Đầu phun đôi 
dạng chữ I

Đầu phun 
thuốc diệt cỏ

hoặc

• nằm dưới tay cầm của ống phun, dễ 
dàng điều khiển bật / tắt việc phun.

• được trang bị nút khóa để phun liên tục.

Công tắc bóp liên kết với mô tơ

• cho phép hoạt động với máy phun 
trên mặt đất.

• không chà xát mặt đất khi máy 
phun treo trên vai.

Ống 1.7m

Thời gian sử dụng liên tục/ Khả năng phun
trên 1 lần sạc đầy pin (với pin BL1850B)

Đầu phun đôi

335 phút

/ 300 L

Đầu phun thuốc 
diệt cỏ

460 phút

/ 780 L

Hình ảnh: DUS158

Pin được tháo ra dễ dàng bằng cách đẩy 
móc của pin.

Nút nguồn 
chính

3 đèn LED 
xanh thể hiện 
lưu lượng pin

Máy Phun Thuốc Dùng Pin 18V LXT 
Li-Ion Loại 10 L / 15 L 


