
disc metalic

cap cu lame 
de plastic

cap cu fir de nailon

Poate fi folosit cu 
următoarele accesorii 
de cosit

DUR194
Cositoare de iarbă cu acumulatori

Utilizare continuă
Disc metalic (ø200mm / 8 dinți)

Acumulator: BL1860B 
încărcat complet

105/185 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

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Timpi de încărcare

Pot fi folosite următoarele 
accesorii de cosire

Disc metalic

cap cu lame de plastic Cap cu fir de nailon

ochelari de protecție, curea de umăr, cap cu fir de nailon, disc 
metalic/ cap cu fir de nailon / lamă de plastic, cheie hexagonală, 
protecție lame, săculeț de accesorii, acumulator, încărcător

Mașină de cosit cu acumualtori

Frână de moror

2 trepte de viteză

Soft Start - limitarea 
curentului la 
pornire

DUR194

Diametru cosire

Turație în gol (RPM)
Dimensiune filet
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Vibrații
Dimensiuni (L x l x H)
Greutate netă

Disc metalic: 200 mm
Cap de cosit: 280 mm 
Lamă de plastic: 230 
6,000 / 4,500
M10 x 1.25 LH
Disc metalic: 73.5 dB(A)
Disc metalic: 88.6 dB(A)
2.5 m/s² 
1,630 x 288 x 236 mm 
2.6 - 2.9 kg 

Filet de tip M10 pntru înlocuirea 
accesoriilor de tăiere

Sistem Toolless pentru blocarea 
capătului de cosire

Disc metalic cu 8 dinți
(diametru de tăiere de ø200mm)
Noul disc metalic special dezvoltat-
pentru  modelul DUR194.

Buton de deblocare 
Trăgaci

Manetă pentru schimbarea 
vitezei

2 trepte de viteză care 
pot fi schimbate ușor

Mâner tip buclă

Accesorii

Cod comandă 191D89-4

Disc metalic

Cod comandă: 191Y44-2

Cap cu lame de plastic
Cod comandă. 
198383-1

Set lame de plastic 
cu 12 buc rezervă 

Cod comandă. 198426-9

Cod comandă 198893-8

Ham de umăr
Cod comandă 125516-5

Fir : Ø2.0mmx3m
Ref. : 95-M10L

Fir: Ø2.0mmx4m
Ref. : 96-M10L

dimensiune: 200mm
dimensiune: 255mm

Dimensiune
Verde

Cod
Ø2.0mmx15m
Ø2.0mmx30m
Ø2.0mmx310m

E-01769
E-01775
E-01781

Fir în formă de trifoi cu 4 foiCapete cu fir
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