
DUB362

13.4

96   dB

Soprador a bateria

Potente,
leve
e muito
silencioso

Volume de ar:

Nível de ruído:



Muito confortável e fácil de 
manusear, muito equilibrado.

O soprador a bateria mais potente
6 velocidades
controladas por dial.

Para uso em exteriores e condições 
adversas, XPT protege a máquina face 
ao pó e à água.

Tubo de sopro com
3 posições de ajuste

telescópicas.

Funcionamiento contínuo com uma carga de bateria       (min)

Dial BL1815N x2 BL1830    x2 BL1840   x2 BL1850   x2

1 24 44 61 75

2 13 25 34 42

3 9 16 23 28

4 6 12 17 20

5 5 9 13 16

6 4 6.3 9.3 11.4

Tempo de 
carga

15 22 36 45

Multicarregador de duas portas
Carga rápida                                                                   DC18RD

DUB362
em dial 4, com BL1840x2

Competência “A”
com bateria de 4.5Ah

Competência “B”
com bateria de 2.6Ah

17 min

13 min

11 min

0 5 10 11

Duração da bateria.
Maior capacidade de trabalhio comparado com a concorrência (baseado no 
mesmo volume e velocidade de ar)



O soprador a bateria mais potente

Botão de bloqueio.
Design do punho e do ângulo 
de sopro para trabalhar de  
forma mais eficiente.

Impulsionado pela força de duas 
baterias colocadas em série.
Duas baterías de 18V podem ser colocadas na 
máquina convertendo-se assim num potente 
motor de 36V.

3,5 KG
(bateria de 1.5Ah

MUITO LEVE

 · Um ventilador de 3 lâminas para 
reduzir o nível de ruído sem perder 
volume nem velocidade de ar.
· Dupla estrutura interna para re-
duzir ao mínimo o nivel de ruído.
· Esponja adicional dentro da car-
caça para absorver o ruído produzi-
do pela máquina.

Esponjas Ventilador

Reduzimos o nível de ruído.

100 mm



Equipo básico : 

Volume de ar:
Velocidade de ar:
R.p.m.:
Potência sonora:
Emissão de vibração:
Dimensões:
(C x L x Alt)
Peso:*

6,9-13,4m³/min
27-54m/s
11.400-21.500
96dB(A)
2,5m/seg²
830-930x205x295mm 

3,5 Kg

Soprador a bateria DUB362  

Velocidade variável

*Peso segundo a EPTA

indicam o nível de carga que permanece em
cada bateria individualmente. 

Duplo indicador de carga das
baterias.

Prática correia para levar a máquina
ao ombro.

Orifício na parte inferior da
máquina para poder ser pendurada
na parede.

Tubo
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