
DUA300 / DUA301

Fierăstraie emondor cu 
acumulatori

Viteză lanț fără sarcină

20,0 m/s

2.530 - 3.762mm*

*fără cap de tăiere

2.238mm*
Lungime totală

Lungime totală

DUA301 Lungime reglabilă

Lungime reglabilă

DUA300

Lungime �xă

Lungime �xă

Tăiere eficientă 
și ușoară



Protecție acumulator
Poate � folosită și ca mâner 
suplimentar.

Performanța livrată este echivalentă cu a unui 
motor pe benzină de 30cc.

Lungime maximă totală

3.762 mm

Lungime minimă totală

2.530 mm

Lungime totală

2.238 mm

Greutate cap tăiere

0,7kg

6,2 sec

Lățime cap tăiere

87mm

Piuliță captivă
anti-cădere

Cârlig integrat
pentru agățarea și colectarea 
crengilor tăiate. 

Mod de accelerare Boost
permite creșterea temporară a turației  pentru 
a trece de un nod sau o creangă mai groasă. 

Timp de tăiere

Testat pe lemn de cedru cu diametru de 20 
cm cu o apăsare pe material de 30N / 90PX

Cap de tăiere îngust
Diametrul de numai 87 mm vă permite să 
ajungeți printre crengi în interiorul coroanei 
copacului. 

Capac rezervor de ulei 
retractabil

Recipient de ulei transparent
Vă permite să vedeți permanent nivelul 
uleiului de ungere a lanțului. 

Eficiență crescută 

300 mm

Motorul de înaltă putere livrează o putere similară sau chiar mai 
mare decât a unui motor pe benzină de 30cc.  

Echilibru excelent
Motorul este amplasat la baza ansamblului. 
Poziționarea acestuia ajută la echilibrarea mașinii 
pentru un control mai ușor al mișcărilor și pentru 
a reduce oboseala. 

Timp de tăiere

1,6 sec

Capacitate de tăiere
 cu o singură încărcare a acumulatorului

238buc.

Performanță de tăiere
În lemn de cedru pătrat 10x10cm

Apasare dispusă de 30N / 90PX

Tijă telescopică
(DUA301)
Sistem de extindere și fixare a tijei fără 
chei suplimentare pentru ajustarea după 
preferință a înălțimii de tăiere. 

DUA300

DUA301 Lungime reglabilă

Lungime reglabilă

Lungime �xă

Lungime �xă



15 min

55 min

45 min

36min

22 min

24 min

DC18RD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Timpi de încărcare Fierăstraie emondor cu acumulatori

Turație
variabilă

Frână
de motor

Soft Start

Lungime lamă
Lanț

Viteză lanț
Volum rezervor ulei lanț
Vibrații (Față / Spate)

Nivel putere sonoră
Dimensiuni (L x l x H)*
Greutate netă

300 mm
Canelură: 1,1 / 1,3 mm
Pas : 3/8"
0 - 20,0 m/s 
160 mL
1,6  / 1,2 m/s²

103 dB(A)
2.238 x 155 x 191 mm 
6,1 - 6,8 kg

300 mm
Canelură: 1,1 / 1,3 mm 
Pas : 3/8"
0 - 20,0 m/s 
160 mL
Tija neextinsă: 2,6  / 2,2 m/s²
Tija extinsă: 2,8  / 2,3 m/s²
105 dB(A)
2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm 
7,8 - 8,4 kg

DUA300 DUA301

Acumulator
tip rucsac
PDC1200

1,5Ah   2,0Ah

3,0Ah   4,0Ah

5,0Ah   6,0Ah

Su�antă

Fierăstrău cu lanț *

Foarfecă pentru tuns iarba

Masină de cosit

Masină de cosit

Mașină de tuns
gard viu

Mașină de
tuns gard viu
la înălțime

Su�antă

Roabă *

Pulverizator *

Foarfecă de tăiat
pomi și viță de vie *

Su�antă

Fierăstrău
cu lanț

Fierăstrău
emondor *

Foreză de pământ

Masină
de cosit

Mașină de tuns gazon *

Mașină de
tuns gazon

Mașină de spălat
cu presiune *

Multifuncțională

Multifuncțională

* Aceste modele nu sunt compatibile cu acumulatorul tip rucsac PDC1200.

Accesorii

Ansamblu ham pentru spate

Cod comandă: 
191K37-5

Lamă / Lanț / Protecție lamă
Tip tăiere: MC : Micro chisel, CC: Chamfer chisel

Lamă

Lamă Lanț Protecție lamă Roată de transmisie

Lanț Protecție Roată de transmisie

Cod comandăTip

25 cm

CC

90PX / 291

3/8''

1.1 mm

1.3 mm

Vârf
circulant

30 cm

458501-6

419288-5

191H00-0

191H01-8

40

46

191G14-3

191G15-1

191G23-2

A041
25 cm 458501-6

419288-5

191H08-4

191H10-7
91PX / 492

40

46

191G22-4

30 cm

226992-7Roată
3/8'' LP

Cod comandăLungime Motor
Mount Tip Cod

comandă Număr dinți Canelură Pas Tip OREGON /
DOLMAR

Tip
tăiere Cod comandă

Acumulator tip rucsac

PDC1200 Adaptor 2x18V
Cod comandă:  191J51-5

*fără cap tăiere

DUA300 / DUA301 300 mm

Acumulator încorporat 
36V-40Vmax  

Se poate folosi cu acumulatorul tip rucsac PDC1200 împreună cu adaptorul 2x18V.
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DUA300Z / DUA301Z: Cheie 13-16 mm
Componența setului de livrare: 


