
Presiune maxină 
admisă

0.5 MPa

15 L DUS158
10 L DUS108

Pulverizator cu acumulator

Recomandăm evitarea substanțelor cu 
aciditate crescută; a substanțelor cu 
vâscozitate prea mare, altele decât cele 
destinate plantelor și gospodăriei. DUS108 DUS158

10 L 15 L
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Set de livrare DUS108Z / 
DUS158Z: 

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

cupă de măsurare: PR00000317; duză dublă; duză pentru ierbicide, tijă 70 cm.

Pulverizator cu acumulator
10 L / 15 LDUS108 / DUS158

Presiune maximă
Volum bazin
Lungime furtun
Utilizare continuă (min.)

Capacitate de pulverizare 
(L)

Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

0.5 Mpa
DUS108: 10 L / DUS158: 15 L
1.7 m
w/ BL1850B, Duză dublă: 335
w/ BL1850B, Duză de ierbicide: 460
w/ BL1850B, Duză dublă: 300
w/ BL1850B, Duză de ierbicide: 780
DUS108: 317 x 237 x 437 mm
DUS158: 317 x 237 x 517 mm
DUS108: 5.6 - 5.9 kg 
DUS158: 5.9 - 6.2 kg 

Acumulatorul este 
ușor de conectat

Ham comod pentru confort 
sporit

Hamul de umeri conferă o utilizare ușoară 
și confortabilă. Greutate este distribuită 
uniform pe umeri chiar și când recipientul 
este plin.

Pernele asigură suportul iar 
canalele de aer permit circulația 
aerului.

Indicator luminos LED pentru nivelul bateriei

Spate bine ventilat

Duză dubșă 
în formă de I

Duză de 
ierbicide

or

• Localizată pe mânerul tijei de stropire. 
• Padela se poate bloca pentru utilizare 

continuă

Padelă de acționare mare

• Nu atinge solul în timpul operării 
obișnuite, cu recipientul purtat în 
spate. 

• Totusi, lungimea de 1,7m permite 
operarea cu recipientul la sol. .

Furtun de 1,7 mm

Timp de utilizare continuă / 
Capacitate se pulverizare 

cu o încărcare a unui singur acumulator

Cu duză dublă

335 min

/ 300 L

Cu duză de 
ierbicide

460 min

/ 780 L
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Acumulatorul se desprinde prin simpla 
apăsare a butonului.

Comutator principal
indicator cu 3 
LED-uri pentru 
acumulator

Pulverizator cu acumulator LXT Li-Ion 
18V 10 L / 15 L 
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