
600 mm 

500 mm 

DUH606
DUH506
Mașină de tuns gard viu

Greutate netă

Acumulator: BL1860B
Model: DUH506

2.9 kg

*Utilizarea continuă cu un acumulator încărcat complet

Curse pe minut

4,000 min-1

Utilizare continuă

Acumulator: BL1860B

DUH506/DUH606

75/70 min



Conținut set de livrare: 

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
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eXtreme Protection Technology

Model precedent Model nou

protecție lamă

Mașină de tuns gard viu cu acumulatori

Frână de motor

Viteză constantă

500 mm / 600 mm DUH506 / DUH606

Lungime lamă
Capacitate maximă de 
tăiere
Bătăi pe minut (SPM)
Utilizare continuă 
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Vibrații
Dimensini(L x l x H)

Greutate netă

500 mm 

20.0 mm (13/16")
4,000
w/ BL1860B: 75
77 dB(A)
88 dB(A)
2.5 m/s²
897 x 207 x 185 mm

2.5 - 2.9 kg 

DUH506 DUH606
600 mm 

20.0 mm (13/16")
4,000
w/ BL1860B: 70
79 dB(A)
90 dB(A)
2.5 m/s²
1,016 x 207 x 185 mm

2.7 - 3.0 kg 

Manetă cu design nou ușor de utilizat
poate fi apăsat ușor, fără a apuca partea din față 
a mânerului frontal cu palmă, permițând un 
control ușor de pornire/oprire.

Design ușor
Mașina este concepută din aluminiu pentru a 
micșora greutatea acesteia și pentru a reduce 
oboseala utilizatorului.

DUH606

Lungime lamă: 600mm

DUH506

Lungime lamă: 500mm

・Este echipat cu un motor Brushless pentru a crește nivelul puterii și a 
numărului de curse pentru o tundere lină și eficientă.

・Controlul vitezei constante permite o tundere uniformă prin menținerea 
vitezei lamelor. 

Mecanismul durabil al manivelei
Grosimea crescută a peretelui manivelei

・ reduce șansele de cădere a lamei de pe 
manivelă.
・ crește suprafața de contact dintre manivelă 

și lamă, reducând uzura.

Noua tăviță colectoare (opțional)
colectarea frunzelor și crengilor devine mai 
ușoară datorită înălțimii reduse a pârghiilor de 
conectare:

1910H9-0 413L92-6 1910T2-8

1910H8-2 413L91-8 1910T1-0

Model

DUH506
(500mm)

DUH606
(600mm)

Lamă cu dinți Protecție lamă
Tăviță 

colectoare

Lamă
Manivelă

Kit lame complet Protecție lamă Tăviță colectoare
Accesorii

Tundere uniformă și eficientă


