
Greutate netă

Acumulator: 
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100 mm DUC101
Mini fierăstrău cu acumulatori

UC100DDUC101

100 mm UC100D

Ungere 
automată a 

lanțului



Lungimea lamei

100mm
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Ungere automată a lanțuluiCapac pentru ulei Toolless
eXtreme Protection Technology

Motor 
Brushless 
compact și ușor

Sistem Toolless de acces la angrenajul lamei 
și lanțului. 

Ungere automată a lanțului

Fierăstrăul nu mai riscă defectarea cauzată de lipsa 
ungerii. 

Apărătoare mobilă
acoperă partea superioară a mecanismului de tăiere. 
Aceasta se va ridica gradual în timpul efectuării unei 
secțiuni și are rolul de a vă apăra de așchii și rumeguș. 

• Sistem automat de întindere a lanțului. 
• Sistem Toolless pentru înlocuirea lanțului și a lamei. 

Apărătoare pentru 
protecția mâinii.

Buton de deblocare 
accesibil din ambele părți.

Capacitate de tăiere
Condiții de testare:
Lemn de cedru cu diametrul de 50 mm, apăsare controlată de 20 
Nm
Tip lanț: 80TXL

Acumulator: BL1830B

DUC101

210 secțiuni
UC100D

Acumulator: BL1021B

73secțiuni.



Conținutul setului de livrare : 

Lamă de ghidaj, set 4 buc
Accesorii

Cod comandă: 1910W0-3

Tip: 80TXL
Lungime: 100 mm
Canelură: 1.1 mm

Lanț set 4 buc
Cod comandă. 1910V6-4

Tip: 80TXL
Număr dinți: 26
Pas: 0.325"
Canelură: 1.1 mm

Pentru depozitarea 
mașinii.

Toc pentru brâu
Cod comandă: 1911R0-4

22 min

60 min

30 min

DC10SB 

50 min

130 min

70 min

DC10WD

BL1016 1.5Ah 

BL1021B 2.0Ah 

BL1041B 4.0Ah 

Timpi de încărcare

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

 lamă, lanț, ulei lanț 30ml, cheie tubulară 13, imbus 4, imbus 2.5, 
pilă pentru ascuțire. 

Mini fierăstrău cu acumulator

Frână de motor

Ungere automată a 
lanțuiui

DUC101

100 mm DUC101/UC100D

Lungimea lamei
Tip lanț

Viteza lanțului
Volum recipient ulei
VVibrații

Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

100 mm 
Tip: 80TXL
Pas 0.325"
Canelură: 1.1 mm 
8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
55 mL 
Față : 4.6 m/s²
Spate : 4.0 m/s²
fără acum. 357 x 90 x 232 mm 
cu acum. BL1815N / BL1820B: 
394 x 90 x 245 mm 
w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 408 x 90 x 249 mm 
1.6-2.0 kg 

UC100D
100 mm 
Tip: 80TXL
Pas: 0.325"
Canelură: 1.1 mm
8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
55 mL
Față : 4.8 m/s²
Spate: 4.1 m/s²
fără acum. 350 x 90 x 215 mm 
cu acum. BL1016/BL1021B: 
383 x 90 x 220 mm 
w/ BL1041B: 
398 x 90 x 226 mm 
1.5-1.6 kg
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Fișă produs DUC101 / UC100D 
 

Modele disponibile:  

 

 

Beneficii 

• Fierăstrău simplu de utilizat, ușor și compact, permite tăierea rapidă a crengilor din livadă și a viței 
de vie.  

• Este o soluție completă, având sistem de ungere automată și mecanism de întindere automată a 
lanțului. 

• Pur și simplu slăbiți și strângeți din nou maneta pentru retensiona automat lanțul.  

• Lubrifierea automată a lanțului minimizează șansa ca acesta să se blocheze, evitând defectarea.  

• Motor Brushless compact și ușor pentru o eficiență mai mare de funcționare. 

• Buton de deblocare accesibil din ambele părți. 

• Apărătoare pentru protecția mâinii.  

• Apărătoare mobilă ce acoperă partea superioară a lamei de ghidare și se deschide treptat, pe 
măsură ce lanțul patrunde mai adânc în material.  

• Lanț ferăstrău: 80TXL (pas: 0.325”, 1.1mm) 10 cm. 

• Recipient transparent pentru ulei ce permite operatorului să verifice cu ușurință nivelul. 

• Frână electrică ce oprește imediat lanțul pentru protecție ridicată.  

• Tehnologia (XPT) este un standard de proiectare ce asigură o rezistență mare la praf și apă. 

• Circuitul de protecție a bateriei asigură împotriva supraîncărcării, supradescărcării și supraîncălzirii 

 

Recomandări 

Ideal pentru activitati de toaletare a copacilor și a viței de vie.  
 

 

Atentionari 

Pentru a evita o accidentare în caz de recul, recomandăm operarea cu ambele mâini, așa cum se vede 
în imaginile de mai jos.  

 

       

 
Model Descriere Disponibilitate 

DUC101Z 
UC100DZ 

18V LXT, 10cm 
12V CXT, 10cm 

Aprilie 2023 
Martie 2023 



 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatii / Model DUC101Z UC100DZ 

Platforma acumulator  18V 12V 

Putere motor 320 W 210 W 

Viteza lant 8.0 m/s (480 m/min) 8.0 m/s (480 m/min) 

Pas, grosime lant 0,325”, 1.1mm 0,325”, 1.1mm 

Lungime lama 10cm 10cm 

Capacitate rezervor ulei lant 55 ml 55 ml 

Dimensiuni (LxWxH) 408 x 90 x 249 mm 383 x 90 x 220 mm 

Greutate 1.6 - 2.0 kg 1.5 – 2.0 kg 



Rezultat testare Brănești, Ianuarie 2023:  Au fost efectuare 220 secțiuni în lemn de pin cu diametrul de 5,5cm 

cu un acumulator de 5.0Ah BL1850B (utilizat din 2018):  
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