
Cutia acumulatorilor are 2 sloturi disponibile

Tip platformă

Platforma este extensibilă atât pe lungime, cât 
și pe lățime. Puteți transporta baloți, lemne 
pentru foc, cutii, saci sau orice mai este nevoie, 
având capacitatea de până la 130 kg.

Easy to dump

Tip cuvă

Cu acumulatori LXT 18V 

DCU180
Roabă cu acumulatori

Cară orice tip de material greu, având opțional atât cuva, cât și platformă.



trăgaci

Toate butoanele sunt la îndemână și
ușor de utilizat.

Capacitate maximă de încărcare

130kg 12°
Unghiul maxim de urcare

2 sloturi disponibile pentru 
acumulatori

2 lumini de lucru LED

Previne alunecarea accidentală 
atunci când sunteți în pantă. )

După îndepărtarea roților din spate și montarea picioarelor de sprijin, roaba 
poate fi folosită și cu o singură roată.

poate fi spălată cu apă 
de la robinet (nu se 
recomandă spălarea 
cu presiune.

Manetă de frână cu mecanism 
de blocare

Mâner pliabil

2 trepte de viteză și funcție de marșarier pentru un 
control e�cient al roabei

Acumulatorul în sarcină 
poate fi ales cu ajutorul 
butonului de selecție

Ecologic, Vibrații reduse, Zgomot redus
Ideal penru lucrări urbane și rurale

Control constant al vitezei - ajustează automat puterea 
pentru a menține viteza indiferent de sarcină (rampă, 
teren accidentat).

capabil să transporte materiale grele fără efecte asupra spatelui utilizatorului

12°

Roțile din spate sunt detașabile

Cheie de blocare



cheie de blocare, picioare de sprijin, chei

Roabă cu acumulatori

Turație variabilă

Rotație dreapta/stânga

2 trepte de viteză reglate electronic

Viteză constantă reglată electronic

Soft Start

Lumină de lucru tip LED

Cod comandă:199009-8 
(EU)

DCU180
Utilizare continuă (min)
Capacitate maximă
Viteză de deplasare

Unghi maxim de urcare
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

cu BL1860B: 120
130 kg 
High / Low : 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Marșarier: 0 - 1 km/h
12°
cu platformă 1,315x1,060x900 mm 

cuvă: 1,310x820x900 mm

Platformă: 44.5 - 44.8 kg 
Cuvă: 39.3 - 39.6 kg 

Set de livrare DCU180Z: 

Timpi de încărcare (aprox): min.

2 tipuri Platformă

Cod comandă: 199008-0 
(EU)

Cuvă

BL1815N
1.5Ah

BL1820B 
2.0Ah

BL1830B 
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1860B 
6.0Ah

DC18RC

DC18RD

15
min

24
min

22
min

36
min

45
min

DC18SD

30
min

45
min

60
min

90
min

110
min

130
min

55
min
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Portable 
Power Pack
PDC01

Portable 
Power Pack
PDC1200

1.5Ah   2.0Ah

3.0Ah   4.0Ah

5.0Ah   6.0Ah

BlowerRecipro 
Saw

Chain Saw*

Grass Shear

Grass 
Trimmer

Hedge 
Trimmer

Pole Hedge
Trimmer

Lawn 
Mower

Blower

Multi 
Function 
Power Head

Wheelbarrow* Garden
Sprayer*

Pruning 
Shears*

Power Cutter*

Blower

Chain Saw

Pole Saw**

Earth Auger

Grass 
Trimmer Lawn Mower*

High Pressure
Washer*

Multi 
Function 
Power Head

* These models are not compatible with Portable Power Pack (PDC1200, PDC01) / Only rear handle type chainsaws are compatible
** These models are not compatible with Portable Power Pack (PDC1200)

Grass 
Trimmer

Lawn 
Mower*

Wheelbarrow*

Blower 
Vacuum**

Pruning
Saw**

Pentru combinații de roaba + accesorii, vizitați �zic sau online cel mai apropiat dealer autorizat Makita. 


