
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

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

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Thời gian sạc

Xe Vận Chuyển Hàng Hoá Dùng Pin

Xe Vận Chuyển Hàng Hoá Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện 
tử

Khởi động êm

Có đèn

DCU603Z / DCU604Z / DCU605Z
Khả năng chịu tải tối đa

Tốc độ di chuyển

Đường kính bánh xe
Khoảng cách di chuyển
Thời gian sử dụng liên tục trên 
một pin (ước chừng)
Khả năng leo dốc tối đa
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Mặt phẳng (0° - 3°): 300 kg
Dốc (3°- 12°): 180 kg
Đi tiến, 0-1.5/3.5/5.0 km/h
Đi lùi: 0-1.0 km/h
Trước/Sau: ø330 mm / ø210mm (ø13" / ø8-1/4")
7.2 km*
100 phút*

12°
DCU603: 1,480 x 730 x 820 mm 
DCU604: 1,450 x 730 x 820 mm
DCU605: 1,440 x 730 x 820 mm
DCU603: 122 kg (BL1815N x2) - 124 kg (BL1860B x2)
DCU604: 119 kg (BL1815N x2)- 120 kg (BL1860B x2)
DCU605: 104 kg (BL1815N x2) - 106 kg (BL1860B x2) 

*Với 4 pin BL1860B  / Trên mặt phẳng, không mở đèn, trọng tải 300kg, tốc độ 5.0km/h
DCU603Z/DCU604Z/DCU603Z: Không kèm pin, sạc

DCU603Z: Dạng thùng 200 (191B69-8), đế nâng (191B63-0), bánh xe sau màu xám 210 (đơn)(1911K6-3)
DCU604Z: Dạng khung (191B67-2), đế nâng (191B63-0), bánh xe sau màu xám 210 (đơn)(1911K6-3)
DCU603Z: Dạng thùng đáy phẳng(191B3-6), bánh xe sau màu xám 210 (đơn)(1911K6-3)

DCU603/ DCU604/ DCU605

DCU603
Đế nâng + Dạng thùng

DCU604
Đế nâng+ Dạng khung

DCU605
Dạng thùng đáy phẳng

Dạng thùng 200
Phụ kiện

Mã số 191B69-8
Bệ tải dạng thùng
*Có thể được sử dụng bằng cách gắn vào Đế nâng được lắp 

trên phần thân xe.

Đế nâng
Mã số 191B63-0
Bộ giảm chấn cho dạng khung hoặc dạng thùng 200

Bánh xe trước 330 (đơn)
Mã số 1911K4-7
Cho bãi cỏ và mặt đường lát

• Săm lốp
• Màu: Đen
• Gồm 1 bánh xe.

Bánh xe trước màu xám 330 (đơn)
Mã số 1911K5-5
Để sử dụng trong các khu công nghiệp, chẳng 
hạn như nhà máy, nơi không mong muốn có vết 
bánh xe đen trên sàn

• Săm lốp
• Màu: Xám
• Gồm 1 bánh xe

Bánh xe sau màu xám 210 (đơn)
Mã số 1911K6-3
Để sử dụng trong các khu công nghiệp, chẳng 
hạn như nhà máy, nơi không mong muốn có vết 
bánh xe đen trên sàn

• Săm lốp
• Màu: Xám
• Gồm 1 bánh xe

Dạng khung
Mã số 191B67-2
• Cấu trúc khung dạng ống
• Bệ tải có thể thay đổi kích thước

*Có thể được sử dụng bằng cách gắn vào Đế nâng được lắp 
trên phần thân xe.

Dạng thùng đáy phẳng
Mã số 1911B3-6
Gồm phần thùng* và khung.
*được trang bị một vòi có nắp để thoát chất lỏng

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.
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Phụ kiện kèm theo

Phụ kiện kèm theo:

DCU603

DCU604

DCU605

DCU603 DCU604 DCU605



980
mm 740

mm

90°
110°

DCU603
Đế nâng + Dạng thùng

DCU604
Đế nâng + Dạng khung

DCU605
Dạng thùng đáy phẳng

Trục bánh sau được thiết kế nghiêng để 
cho phép bánh trước (bánh lái) tiếp đất ổn 
định giúp lái xe an toàn ngay cả trên mặt 
đường gập ghềnh.

Bánh lái (Bánh trước) chạm đất 
ổn định.

Chiều cao tay cầm có thể được 
điều chỉnh theo chiều cao của 
người sử dụng bằng cách xoay 2 
núm vặn mà không cần dụng cụ 

Điều chỉnh độ cao tay cầm không 
cần dụng cụ

Lốp đôi, mỗi lốp quay 
độc lập, cải thiện hiệu 
suất quay.

Lốp đôi
(Chỉ bánh sau)

Có thể lắp hai hoặc bốn 
pin cho kết nối song 
song để đảm bảo an 
toàn cho công việc

• bật / tắt bằng cách nhấn nút đèn 
trên hộp pin.

• tự động tắt khi không hoạt động 
trong 10 phút.

Đèn pha

Khóa xoay

được thiết kế để tăng 
hiệu quả trong việc 
dỡ hàng

Sức chứa thùng

625 - 
1,015mm

945 - 
1,090mm

Đế nâng
Hiệu suất dỡ hàng 
cao

Vòi có nắp để 
thoát chất lỏng 
thuận tiện
khi mang chất 
lỏng hoặc làm 
sạch thùng

Không có vít ở bên trong thùng, 
cho phép dỡ hàng trơn tru bằng 
cách sử dụng công cụ như xẻng 
nhỏ.

Đế nâng Bệ đỡ điều chỉnh 
được kích thước

• Thùng nhựa không rỉ sét có thể chở hàng hóa ướt.
• Mặt đáy và mặt trước được thiết kế góc cạnh để dễ 
dàng vận hành.

Lý tưởng cho hộp đựng hoặc vật liệu đóng bao •Thùng nhựa không rỉ sét có thể chở hàng hóa ướt
•Tối ưu cho các hoạt động không yêu cầu dỡ hàng 
như cho ăn trong chuồng

ngắt truyền lực giữa trục động cơ và 
trục xe trong trường hợp không lắp 
pin, dung lượng pin yếu hoặc động 
cơ bị hỏng, cho phép lái xe bằng tay.

Chế độ cân bằng

Khả năng chống nước cao cho 
phép vận hành máy ngay cả khi 
máy bị ướt.

Chống nước/ tiêu chuẩn IPX4

Động cơ không chổi 
than công suất cao

Phanh điện + phanh điện từ2

• Bạn có thể hạn chế nguy cơ sập tải bằng cách nhả công 
tắc kích hoạt để kích hoạt phanh điện mềm.

Phanh điện

Phanh điện từ
• Phanh điện từ mạnh mẽ được kích hoạt để giữ cho 

động cơ phanh khi tốc độ lái xe giảm gần như xuống 
0km.

Thắng tay
• Phanh để giảm tốc độ khi lái xe
• Có thể được sử dụng như một phanh tay bằng cách 

khóa cần này

1Khả năng 
chịu tải tối đa

trên mặt phẳng (0o - 3o)

300kg
Thay đổi tốc độ di chuyển
• Lựa chọn 3 tốc độ Chuyển tiếp và xoay F / R bằng nút nhấn
• Điều khiển nhiều tốc độ bằng kích hoạt công tắc  trong từng phạm viKhoảng cách 

di chuyển
với BL1860B x 4
7.2km

Dốc (3o - 12o)

180kg

Đi tới Đi lùi

3 tốc độ
(1.5/3.5/5.0 km/h)

1 tốc độ 
(1.0 km/h)

Khóa trẻ em

Nút 
nguồn

Nút cảnh 
báo Đèn sau LED màu đỏ

Công tắc khởi động

Nút chọn 
3 tốc độ

Nút chọn F/R

12°Khả năng leo 
dốc tối đa

12°

Cấp nguồn bởi 2 pin 18V LXT

Sức chứa khi chất hàng

200 L

Dung tích chứa chất lỏng

100 L

Sức chứa thùng

Sức chứa khi chất hàng

295 L

Dung tích chứa chất lỏng

250 L


