
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

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

Phụ kiện

Bộ trữ pin
đeo vai
PDC01

PDC1200

1.5Ah   2.0Ah

3.0Ah   4.0Ah

5.0Ah   6.0Ah

Máy thổiMáy cưa kiếm

Chain Saw*

Máy tỉa cỏ

Máy cắt cỏ

Máy tỉa hàng rào

Máy tỉa hàng rào

Máy cắt cỏ đẩy

Máy thổi

Máy đa năng

Wheelbarrow* Máy
phun thuốc*

Máy
cắt cành*

Máy cắt bê tông*

Máy thổi

Máy cưa xích

Máy cưa cành
trên cao**

Máy khoan đất

Máy cắt cỏ
Máy cắt cỏ đẩy*

Máy xịt rửa
áp lực cao*

Máy
đa năng

* Các Model này không tương thích với bộ trữ pin đeo vai (PDC1200, PDC01) / Chỉ máy cưa xích loại tay cầm phía sau mới tương thích
** Các Model này không tương thích với bộ trữ pin đeo vai (PDC1200)

Máy cắt cỏ

Máy cắt cỏ đẩy*

Xe vận chuyển
hàng hoá*

Blower 
Vacuum**

Máy cưa cành**

Bộ trữ pin
đeo vai

Sạc tiêu chuẩn

Phụ kiện kèm theo : 
Túi chứa bụi (GB00000185), 
dây đeo vai (GB00000198).

Máy Thổi Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Khởi động êm

DUB187Z
Tốc độ không tải
Lưu lượng khí tối đa (hút bụi)
Lực hút tối đa
Khả năng chứa bụi
Lưu lượng khí tối đa

Vận tốc khí tối đa
Lực hút tối đa
Độ ồn áp suất
Độ ồn âm thanh
Độ rung

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

9,000-13,500 v/p 
6.1 m³/phút
3.3 kPa
25 L
Thổi: 4.2 m³/phút
Thu bụi: 6.1 m³/phút
Thổi: 64.0 m/s
Thu bụi: 3.3 kPa
81.8 dB (A)
94.32 dB (A)
Chạy không tải (Thổi): 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
Chạy không tải (Thu bụi): 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
1,168 x 164 x 416 mm
3.7kg (BL1815N) - 4.0 kg (BL1860B)

DUB187
Máy Thổi Và Hút Bụi Dùng Pin

Chế độ  thổi

Lượng khí tối đa

4.2 m3/phút

Vận tốc khí tối đa

64 m/giây

Chế độ  hút bụi

Lưu lượng khí tối đa

6.1 m3/phút

Lực hút tối đa

3.3 kPa

Bộ trữ pin đeo vai
Đầu hút T
Mã số GB00000165
Việc thu gom bụi có thể 
được thực hiện hiệu quả 
trên mặt đất bằng phẳng, 
v.v.

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 Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

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

A3-122022-1Các 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.

DUB187Z: Không kèm pin, sạc

Bộ chuyển đổi 18V
Mã số 191J50-7
Sử dụng với
PDC01(191M44-0)/(191A67-6)

Công suất cao 432 Wh (với 4 pin BL1860B)
PDC01/PDC02

18V x 2

PDC01
(191A67-6)

18V

18V x 2

PDC02 (191A62-6)PDC01
(191M44-0)
Không kèm
theo adapter



Thổi

Hút bụi

Thổi

Chế độ thổi

Lưu lượng khí tối đa

4.2 m3/phút

14 phút
Với pin BL1860B

Vận tốc khí tối đa

64 m/giây

Chế độ hút bụi / chế độ thổi

trên 1 pin sạc đầy: phút
Thời gian sử dụng liên tục (khoảng)

Chế độ hút bụi

Lưu lượng khí tối đa

6.1 m3/phút

Lực hút tối đa

3.3 kPa

Máy thổi và hút bụi dùng pin Li-Ion 18V LXT

ThổiHút bụi

Trước Sau

Hút bụi

Thay đổi tốc độ bằng cò bóp + có 
cần khóa chế độ khi hoạt động.
Cần điều khiển hành trình cho phép người dùng 
khóa kích hoạt điều khiển tốc độ thay đổi ở mức 
công suất mong muốn.

Cần gạt
để lựa chọn chế độ thổi/ 
thu bụi

Lưỡi cắt
Lưỡi cắt bằng kim loại 
được gắn trên quạt để 
băm nhỏ lá hoặc cành 
cây rụng để làm lớp 
mùn.

Hai bánh xe

Khả năng chứa bụi

túi chứa bụi có lỗ 
hút gió lớn

25L

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội


