
Tesoura de poda a bateria
DUP361

Corte tão suave quanto 
uma tesoura manual.

Alimentada por dos baterias 18V Lítio-Ion.

Capacidade para cortar

86.000
ramas de vinhas de ø15 mm

(com 2 x BL1860B).



ø 30 mm
Abertura completa.

ø 25 mm
Abertura meia.

Corte tão suave quanto
uma tesoura manual.

Abertura das lâminas ajustável.

Afiado de qualidade superior.

Punho ergonomicamente 
criado com uma superfície 
cómoda e suave. 

A lâmina pode ser bloqueada com o gatil-
ho, proporcionando um movimento suave 
da lâmina como uma tesoura manual.

• Abertura das láminas ajustável em duas posições
mediante o tamanho das ramas.
• Ao cortar ramas finas, a opção de abertura meia
pode melhorar a eficiência do trabalho e a rapidez
de corte.
• A rapidez de corte permite uma operação suave
sem esforço.

Corte fino e suave devido a:
• Lâmina superior concebida de modo a 
que ofereça menos resistência ao corte.
• Arestas afiadas.
• Força extrema das lâminas devido à
utilização de materiais específicos
para tesouras de poda.

0,8Kg

Muito leve



Alimentada por 2 baterias Lítio-Ion. Carregamento rápido.

Mochila/arnés muito cómoda.

Comando interruptor.

Controlador.

Corpo muito fino. 

Controlador.
Fita para 
o braço.

comando
interruptor.

Porta
tesouras.

Compacta e manuseável para espaços
apertados.
• Adapta-se ao corpo ainda que mude de 
postura.
• Apta para canhotos e destros: o cabo de 
conexão pode saír pela direita ou esquerda da 
mochila para uma utilização mais confortável.

Pode ser utilizado no cinto para que
seja mais fácil:
• Ligado / Desligado.
• Verificar os LEDs de aviso (vermelhos)
para qualquer mal funcionamento.

As duas baterias e o controlador podem 
ser colocados na mochila.

• Muito manuseável.
• Com protector de dedo.

55 min (BL1860B),
com multicarregador de duas 
portas DC18RD.

Capacidade para cortar

86.000
ramas de vinhas de ø15 mm

(com 2 x BL1860B).



Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 
2615-187 Alverca do Ribatejo 

Telf.: 219 936 750  Fax.: 219 574 991

Grande capacidade de corte.
Corta mais ramas de vinha que a concorrência.

Acessórios. Baterias e carregadores.

Concorrente A

71.000

61.000

50.000

Makita DUP361
(com 2 BL1850B)

Concorrente B

BL1815N
1,5 Ah

*BL1820B
2,0 Ah

*BL1830B
3,0 Ah

*BL1840B
4,0 Ah 

*BL1850B
5,0 Ah

*BL1860B
6,0 Ah

15
min

24
min

22
min

36
min

45
min

55
min

30
min

45
min

60
min

90
min

110
min

130
min

Lima de diamante.
(794530-8)

Lâmina fixa.
(197367-6)

Lâmina móvel.
(197366-8)

DC18RC

DC18RD

DC18SD

Tesoura de poda a bateria

DUP361
Capacidade: Máx. capacidade de corte: 33 mm

Máx. abertura lâminas: 54 mm

Cortes por carregamento (BL1860B): 86.000

Punho antideslizante: Sim

Dimensões (C x L x A): 305 x 43 x 106mm

Peso: 0,8 Kg* / 3,9 Kg**

* Peso de acordo com EPTA apenas máquina. 
** Tesoura, arnés, porta tesoura, controlador, cabo de conexão e 2x BL1850B.

Equipamento básico: Consultar na Web. 

Makita, Lda.

PT

*Com indicador de carga.


