
DUR187L
Roçadora a bateria

A satisfazer as suas necessidades pro!ssionais

Respeita o meio ambiente
Zero emissões e a mínima contaminação sonora.
Não precisa de gasolina, não precisa de corrente.

Punho tipo D Tracção direta

Baixo ruído e fácil manuseamento



O motor sem escovas de alta potência 
vai colocado perto da área de corte 
para reduzir a perda de mecânica, 
proporcionando uma alta velocidade 
de rotação e um binário motor mais 
e!ciente para uma corte mais rápido 
e persistente.

Max. 6.000 RPM

Alto rendimento de corte obtido através da colocação 
de um motor de corrente contínua sem escovas no 
lado inferior do eixo.

As RPM mudam de forma automática de  4.000 - 6.000 
RPM de acordo com a densidade da vegetação. 

Controlo automático da velocidade

Isto vai permitir poupar energia e trabalhar 
com um nível baixo de ruído. 

A velocidade pode ser mudada também de forma manual 4.000/5.000/6.000 ao apertar apenas um botão.

Alta velocidade & alta potência

Áreas de vegetação pouo densa
 

Áreas de densa vegetação

:: Sem manutenção. 
:: A energia dos motores BL sem escovas é 
mais e!ciente, reduz a fricção e o 
aquecimento do motor aumentando 
assim a duração da bateria. 

:: Devido à mais e!ciente produção de 
energia do motor sem escovas, aumenta a 
capacidadede trabalho que pode fazer 
com apenas uma carga de bateria. 
:: Vai aumentar o tempo de trabalho com 
uma bateria, redizindo assim o custo da 
bateria. 

:: O uso do motor sem escovas vai 
produzir menos calor; o aumento da 
temperatura na superfície da carcaça vai 
ser bem reduzido, mesmo em trabalhos 
pro!ssionais que vão requerer um 
trabalho contínuo e prolongado. 

Motor de corrente contínua 
sem escovas

Mais tempo de trabalho com 
apenas uma carga da bateria

Mais duração em trabalhos 
contínuos 

Alto rendimento com motor de corrente contínua sem escovas.



Equipamento básico: Consultar na web.

Roçadora a bateria

Travão eléctrico

Reversível

3 velocidades eléctricas

Velocidade constante

Arranque suave

DUR187L 

Largura de corte Cabeça de corte de Nylon: 
 Lâmina de Nylon: 
Velocidade (RPM) Alto/ Médio / Baixo/ Modo ADT : 
Tamanho do veio
Nível de pressão sonora  Cabeça de corte de Nylon: 
Nível de potência sonora Cabeça de corte de Nylon: 
Nível de pressão sonora Lâmina de Nylon: 
Nível de potência sonora Lâmina de Nylon: 
Nível de vibração Afrente / Atrás: 
Dimensões
(C x L x Al)
Tempo máximo de trabalho (min)
Peso                            BL1815N : 
                                                BL1860B : 

300 mm 
255 mm
4.000 / 5.000 / 6.000 / 4.000 - 6.000
M8 x 1,25 LH
74 dB(A)
84 dB(A)
79 dB(A)
88 dB(A)
2,5 / 2,5 m/s! ou menos
1.791x258x232mm 

com BL1860B: 168
3,4 kg 
3,7 kg

Peso de acordo com a EPTA

Indicador da velocidade

Indicador da velocidade automática 
(Modo ADT).

Botão de ligação.

Botão principal de ligação.

mostra três niveis de RPM.
Também indica o sobreaquecimento, sobrecarga e 
sobredescarga da máquina. 

para eliminar fácilmente os restos de relva 
da máquina de corte.

Botão para modo “reverse”

Comando centralizado e de fácil acesso

Perfeita para proteger as 
máquinas em trabalhos no 
exterior ou em condições 
climatéricas adversas.

Cabeça de corte de Nylon (95-M8L)

Secção em 
forma de trevo 
(ø 2,0mm)

Cabeça de Policut
Lâmina de reposição 12 Ud. 
Part No. 198426-9

Part No. 
197472-9 

Tamanho
2,0mmx15m 

BL1860B
BL1850B
BL1840B
BL1830B
BL1815N

BL1860B
BL1850B
BL1840B
BL1830B
BL1815N

66
55
43
32
17

100
83
65
48
25

168
139
109
81
42

123
102
80
59
31

146
121
94
70
37

219
181
142
105
55

46
38
30
22
12

54
45
35
26
14

124
103
80
60
31

38
31
24
19
10

75
62
48
36
19

115
94
74
55
29

Trabalho
com apenas uma carga de bateria

Sem carga

Velocidade
Alta / Média / Baixa: 6.000 / 5.000 / 4.000 RPM

(min)

Cabeça de Policut 
ø255mm 
(Três lâminas)

Lâmina de corte Bateria

Com !o de Nylon
 ø2.0 mm (Dois !os 
nascem de forma 
separada de 
difrentes aperturas)

AltaFoto: lâmina de Nylon Média Baixa

Com carga (vai 
depender da densidade 
da vegetação)

Alta Média Baixa

Acessórios

198383-1Part No. 

・Arranque rápido sem a 
necessidade de 
combustível ou corda de 
arranque.

・Fácil manutenção.

Devido ao seu funcionamento a bateria:

Design ergonómico, 
com punho em D.

Extreme Protection Technology

A través do seu botão de modo 
“reverso”  a máquina faz uma 
mudança de sentido 1,5 segundos 
para retirar as ervas presas, 
automáticamente volta à sua 
rotação normal.Reverso

Se a relva !car presa

Com um leve design, excelente equilibro da máquina para um 
manuseamento fácil enquanto estiver a trabalhar. 
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