
DUB187
Suflantă cu acumulatori

Funcție de su�are

Debit max. de aer

4.2 m3/min

Viteză max. aer

64 m/s

Funcție de aspirare

Debit max. de aer

6.1 m3/min

Putere max. absorție

3.3 kPa



Suflantă

Aspirator

Suflantă

Funcția de su�are

Volum max. de aer

4.2 m3/min

14 min
Acumulator BL1860B

Viteză max. aer

64 m/s

Aspirator / Su�antă

baterie încărcată complet
Utilizare continuă (aprox.)

Funcția de aspirare

Debit max. de aer

6.1 m3/min

Putere max. absorție

3.3 kPa

Suflantă și aspirator compatibil cu acumulatori LXT 18V Li-Ion

SuflantăAspirator

Înainte După

Aspirator

Control variabil al vitezei prin acționarea manetei
+ Cruise control

Maneta Cruise control permite utilizatorului să seteze 
turația mașinii la puterea dorită

O singură acționare 
a manetei
pentru schimbarea 
funțtiilor

Lamă de tocare
Lama metalică a tocătorului 
este atașată la ventilator 
pentru a mărunți frunzele 
sau crengile căzute înainte 
de colectare.

2 roți

Capacitate sac 
colector

sac colector cu o 
deschidere mare 

25L

eXtreme Protection 
Technology



15 min

55 min

45 min

36 min

22 min

24 min

DC18RC

30 min

130 min

110 min

90 min

60 min

45 min

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Timpi de încărcare

Accesorii

Acumulator
tip rucsac
PDC1200

1,5Ah   2,0Ah

3,0Ah   4,0Ah

5,0Ah   6,0Ah

Su�antă

Fierăstrău cu lanț *

Foarfecă pentru tuns iarba

Masină de cosit

Masină de cosit

Mașină de tuns
gard viu

Mașină de
tuns gard viu
la înălțime

Su�antă

Roabă *

Pulverizator *

Foarfecă de tăiat
pomi și viță de vie *

Su�antă

Fierăstrău
cu lanț

Fierăstrău
emondor *

Foreză de pământ

Masină
de cosit

Mașină de tuns gazon *

Mașină de
tuns gazon

Mașină de spălat
cu presiune *

Multifuncțională

Multifuncțională

* Aceste modele nu sunt compatibile cu acumulatorul tip rucsac PDC1200.
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Componența setului de 
livrare: sac colector, curea de umăr, acumulator, încărcător

Suflantă cu acumulatori

Turație variabilă

Soft Start

DUB187
Turație de mers în gol
Debit max. de aer
(aspirator)
Putere max. absorție
Capacitate sac colector
Volum max. aer

Viteză max. aer
Putere max. absorție
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Vibrații
Dimensiuni (L x l x H)
Greutate netă

9,000-13,500 RPM
6.1 m³/min

3.3 kPa
25 L
Suflantă: 4.2 m³/min
Aspirator: 6.1 m³/min
Suflantă 64.0 m/s
Aspirator: 3.3 kPa
81.8 dB (A)
94.32 dB (A)
2.5 m/s² 
1,168 x 164 x 416 mm
3.7 - 4.0 kg

Acumulatori tip rucsac 
PDC1200Ansamblu duză în formă de T

Cod: GB00000165

Aspirarea prafului este mai 
eficientă pe suprafețe plate

Adaptor
Cod comandă: 191J50-7

Capacitate maximă 432 Wh  (cu 4 buc. BL1860B)


