
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

500mm

500 mmDUH507
Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin

Trọng lượng

Pin: BL1860B

3.0 kg

* Thời gian chạy liên tục trong một lần sạc đầy pin

Nhịp cắt

2,700 phút-1

Thời gian sử dụng*

Pin: BL1830B

77 phút



Phụ 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

1911J2-4 413L92-6 1910T2-8

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Thiết kế lại công tắc giúp dễ dàng nhấn
Có thể nhấn mà không cần nắm tay cầm trước 
sâu trong lòng bàn tay, cho phép tắt mở dễ dàng.

Thanh dẫn hướng bằng nhôm

Cần gạt công tắc chính lớn

để cải thiện việc 
chuyển đổi

40mm
Cải thiện hiệu suất cắt tỉa
Hiệu suất dẫn cành/nhánh về phía răng lưỡi đã được cải thiện nhờ:

• Rút ngắn chiều dài bao phủ bởi răng cố định.
• Làm thon đầu răng cố định.

Phần răng cố định chỉ cách phần tay cầm phía trước 400mm.

Chiều dài lưỡi: 500mm

Cơ chế trục khuỷu độ bền cao
Tăng độ dày thành trục khuỷu:

・ Giảm nguy cơ rơi ra của tay biên từ trục khuỷu.
・ Tăng diện tích tiếp xúc giữa trục khuỷu và tay 

biên, giảm độ mòn của trục khuỷu.

Khay chứa cỏ (bán riêng)
có thể giúp người dùng dễ dàng thu các mảnh 
vụn của lá và cành cây nhờ:

・Chiều cao của móc nối thấp hơn.
・ Giảm chiều cao của máng nhựa gom lá.

1910T1-0

Mã máy

DUH507
(500mm)

600mm

Lưỡi tỉa hàng rào Vỏ lưỡi bảo vệ Khay chứa cỏ

Tay biên
Trục khuỷu

Lưỡi tỉa hàng rào Vỏ bảo vệ Khay chứa cỏ
Phụ kiện

Lưỡi tỉa hàng rào 500mm (1911J1-6), vỏ bảo vệ lưỡi (413L91-8). 

Máy tỉa hàng rào dùng pin

Hãm bằng điện

500 mm DUH507F001/DUH507Z

Chiều dài lưỡi cắt
Đường kính nhánh tối đa
Nhịp cắt (SPM)
Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

500 mm 
15 mm
2,700
với pin BL1830B: 77
Trước/sau: 1.1/0.6 m/s² 
74 dB(A)
85 dB(A)
Không gồm pin: 872 x 209 x 188 mm 
với pin BL1815N / BL1820B: 909 x 209 x 188 mm
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
925 x 209 x 188 mm 
2.7 kg (BL1815N) - 3.0 kg (BL1860B)

DUH507

Thiết kế trọng lượng nhẹ

Hiện tại Mới

15.0 mm

Đường kính 
nhánh tối đa

DUH507F001:  Sạc giá tiết kiệm (DC18WC), 1 pin 3.0Ah (BL1830B).
DUH507Z:  Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo

1911J1-6 413L91-8

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. A4-012023-1
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