
DUR193
Cositoare de iarbă cu acumulatori

 Diametru de cosire

260 mm

Utilizare continuă

Acumulator: BL1830B
încărcat complet

45 min

Cap cu �r nailon 
ø1.65mm
Durabilitatea �rului de nailon 
este îmbunătățită cu 30%



Conținutul setului de 
livrare DUR198Z: 

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

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Timpi de încărcare
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curea de umăr, cap cu fir 1,65 mm

Mașină de cosit cu acumulatori
DUR193
Diametru cosire
Putere absorbită
Turație în gol (RPM)
Utilizare continuă (min)
Nivel presiune acustică
Nivel putre sonoră
Vibrații
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

 260 mm 
280  W 
7,800
w/ BL1830B: 45
73.2 dB(A)
83.1 dB(A)
2.5 m/s² 
w/ cap cu fir nailon, w/ BL1815N / BL1820B
: 1,238 - 1,427 x 265 x 358 mm 
w/ cap cu fir nailon, w/ BL1830B / BL1840B / 
BL1850B / BL1860B
: 1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm 

2.3 - 2.6 kg

Design ușor pentru reducerea oboselii 
utilizatorului

Capete cu �r
Accesorii

Cod comandă: 191Y39-5

Buton de ajustare

Mâner frontal ușor 
de folosit
Ajustabil la înălțimea 
dorită prin schimbarea 
unghiului și a poziției.

Capătul mașinii 
are unghi ajustabil
Unghiul de cosire 
poate � ajustat în 5 
trepte

Poziția verticală
Permite folosirea mașinii pentru 
delimitarea zonelor dintre gazon si 
elemenete precum borduri, trotuare 
sau pereți. 

Capătul de tăiere are 
mecanism automat de 
eliberare a firului Tap & Go.

Ajustați înalțimea tijei prin acționarea 
levierului. 

Mâner telescopic
• Mașina poate � folosită de orice utilizator deoarece are un 

design bine echilibrat, pisele componente �ind reglabile.
• Lungime ajustabilă de la  1.248mm la 1.436mm.

Apărătoare din metal

Capătul mașinii are unghi 
ajustabil

cap cu fir nailon de 
ø1.65mm

Mâner frontal 
ușor de folosit

Mâner telescopic

Buton de blocare

Trăgaci

• reduce riscul distrugerii 
gardurilor, florilor sau 
ornamentelor

• se folosește ca un ghidaj 
auxiliar pentru cosirea în 

  zone înguste

Curea de umăr
(Set de livrare)

Dimensiuni
Albastru

Cod comandă
Ø1.65mmx15m
Ø1.65mmx30m
Ø1.65mmx445m

E-01731
E-01747
E-01753

Fire în formă de trifoi cu 4 foi


