
Podadora a bateria
18V lítio-ion

DUH523Z
DUH523Z Podadora a bateria 18V
Litio-ion
18V 3.0Ah Lítio-ion. Sem baterias e sem carregador.

Código EAN

0088381673686

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 3,3 Kg
Potência máx. 210 W
Dimensões (CxLxA) 938 x 195 x 180

mm
Cursos por min. 1.350 - 2.700 cpm
Comprimento de corte 52 cm
Distância entre os dentes 26 mm
Tensão nominal da bateria 18V
Tipo de bateria LXT
Travão elétrico ✓
Emissão de vibração 2,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 77,00 dB(A)
Potência sonora 84,30 dB(A)
Incerteza (k) sonora 2,50 dB(A)
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Muito cómodo para trabalhos pequenos de
jardinagem.

• Ideal para uso em locais onde não é possível ligação a
rede elétrica ou lugares onde você não pode
ultrapassar determinados níveis de ruído.

• Ideal para o uso em áreas residenciais, escolas,
hospitais, etc ...

• Sistema anti-vibração que separa o punho do motor
por 4 amortecedores silenciosos. Menos vibração
para o utilizador.

• Design muito ergonómico com punho antideslizante
para um manuseamento mais seguro e confortável.

• Dois interruptores. Por razões de segurança, a
máquina só trabalha quando accionamos os dois
interruptores ao mesmo tempo.

• O pente está recoberto com um banho de níquel, que
o protege contra a corrosão prolongando a vida útil
das lâminas.

• Travão de segurança eléctrico que para as lâminas ao
mesmo tempo que soltamos um dos dois
interruptores. Maior segurança.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

195769-0
serra de 520mm

198068-9
HTCS3 acessório

ACESSÓRIOS

194533-6
DC18SD CARREGADOR 7.2V-18V

194622-7
Carregador MakStar 18V Lítio-ion

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

Suporte

Manual do usuário:

Imagem de peça sobressalente:
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