
480 mmLM001G
Mașină de tuns gazon

530 mmLM002G

Utilizare continuă
Mod fără autopropulsie / Autopropulsie

Acumulator încărcat complet: BL4080F x2 

LM001G

68/55 min
LM002G

95/66 min



Putere echivalentă cu cea a mașinilor cu �r 

Performanță excelentă 
pentru aplicațiile solicitante

Zona de mulcire

Autopropulsie
interval de viteză 1.5-5.0km/h
• Manetă On/o� pentru funcția de autopropulsie
• Accelerare rapidă (0.5s până la viteza maximă)
• Viteza autopropulsiei: 1.5-5.0km/h
  Viteza minimă a fost redusă pentru a permite mașinii să se 

întoarcă într-un spațiu îngust.

acumulator încărcat complet (cu BL4080F x2)

LM002G (534mm)

LM001G (480mm)

aprox.

2,600 m²

Fără autopropulsie
aprox.

2,100 m²

Autopropulsie (5.0km/h)

Cuvă metalică

Cuvă metalică

Tăiere, Colectare, Mulcire*2, Evacuare prin spate, Evacuare laterală*3

*2 necesită accesoriu de mulcire. *3 necesită accesoriu pentru evacuare laterală.

Indicator de umplere coș

gol pli

Rezultatul privind timpul de lucru și suprafeța de mulcire tăierea ierbii de 20 mm poate 
să difere în funcție de densitatea ierbii și înalțimea de tăiere

Funcționează cu acumulatori 
XGT 40Vmax LI-Ion (2  în paralel 
sau unul)

Acumulatorii se schimbă automat
Dacă sunt introduși 2 acumulatori, iar 
acumulaotrul în sarcină se descarcă, 
atunci sarcina se schimbă automat pe cel 
de-al doilea acumulator

Secțiunea autopropulsiei nu 
trebuie udată.

Inălțime de tăiere ajustabilă 
cu o singură mână

20-100mm

Manetă pentru reglajul 
vitezei constante

3 moduri de tăiere

A se selecta în funcție de mediul de lucru:
∙ Normal
∙ Soft no-load mode
∙ Zgomot redus

Mâner rigid pliabil Interiorul carcasei de 
tăiere poate fi spălat.

Roți mari
ø230mm față/spate

Depozitare verticală

Unitatea motor a sistemului de autopropulsie

aprox.

3,400 m²

Fără autopropulsie 
aprox.

2,500 m²

Autopropulsie
(5.0km/h)

Interval aprox. 
de viteza: km/h

1.5-2.5

2.5-4.0

4.0-5.0

Aplicații principale

Mulcirea în zonele înguste lângă copaci, 
obstacole etc., unde mașina de tuns iarba 
necesită întoarcea în spații mici.

Aplicații grele precum tunsul ierbii în 
pantă, tăierea ierbii dense și lungi etc.

Tundere ușoară până la medie pe teren 
plat

LM001G

480 mm

LM002G

530 mm

Perfomanță ridicată de tundere
Lama a fost concepută cu o
înclinație ușoara în jos spre fața
mașinii pentru a evita tăierea
dublă și o forță de frecare
suplimentară - cu scopul de a
crește autonomia acumulatorilor.

Motor fără perii de carbon optimizat 
pentru mașina de tuns iarba

Sistem îmbunătățit pentru 
colectarea ierbii tocate
E�ciență mai mare dobândită prin 
noua formă de pâlnie a cuvei.

Cu o rezistență mare la umiditate, mașina de tuns iarba 
poate funcționa chiar dacă întâlnește infiltrații de apă



22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

76 min 170 min

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulatori recomandați

Accesorii
Cod Model Funcții și utilizări

Putere

Rezistență
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

Debitator

Multifuncțională

Mașină
de su�at

Su�antă

Mașini de tuns
gard viu

Pistol pentru
cuie cu jumatate
de cap

Pompă
de aer

Aparate radio

Lumini de lucru

Ventilator

Ladă frigori�că

Fierbător de apă

Chei cu impact

Ciocane
rotopercutoare

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de găurit
unghiulară

Foreză de pământ

Demolator SDS-MAX

Polizoare unghiulare

Fierăstraie circulare

Fierăstraie 
pentru tăieri
înclinate

Fierăstraie
cu lanț

Mașină
de polișat

Rindea

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău
circular cu
plonjare

Mașină
de frezat

Debitator
metale

Fierăstraie circulare
cu mâner amplasat
în spate

Fierăstrău
alternativ

Aspiratoare

Aspirator

Aspirator
tip rucsac

Mașini de cosit
Fierăstrau
emondor

Mașină de înșurubat
cu impact Mașini de înșurubat și găurit cu percuție

Mașini de găurit și înșurubat

Set de livrare: 

Lamă, accesoriu pentru 
mulcire, cheie tubulară, tijă 
acumulator, încărcător

Mașină de tuns iarba

Frână de motor

2 trepte de viteză 
reglate electronic

Viteză constantă 
reglată electronic

LM001G

480 mmLM001G / LM002G

Lățime de tundere
Înălțime de tundere ajustabilă

Turație în gol (RPM)

Diametru de tundere
Volum coș colector
Vibrații
Nivel putere sonoră
Nibel presiune acustică
Dimensiune (L x l x H)

Greutate netă

480 mm
Interval ajustabil: 
20 - 100 mm
Trepte: 10
Normal / Soft no-load / Mod cu zgomot redus: 
3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500
230 / 230 mm
62 L 
2.5 m/s² 
91 dB(A)
81 dB(A)
În timpul operării: 
1.670 - 1.745 x 550 x 965 - 1.075 mm 
Cu mânerul pliat, fără coșul de iarbă: 
585 x 550 x 900 mm
28.0 - 33.0 kg

LM002G
534 mm
Interval ajustabil:: 
20 - 100 mm
Trepte 10
Normal / Soft no-load / Mod cu zgomot redus: 
2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
230 / 230 mm
70 L
2.5 m/s² 
91 dB(A)
81 dB(A)
În timpul operării: 
1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm 
Cu mânerul pliat, fără coșul de iarbă: 
580 x 595 x 930 mm
29.5 - 34.7 kg

Accesoriu de mulcire
Model: LM001G
Dimensiune: 480mm
Cod: 413L54-4

Model: LM002G
Dimensiune: 534mm
Cod: 413L55-2

Accesoriu pentru evacuare laterală
Model: LM001G
Dimensiune: 480mm
Cod: 413L56-0

Model: LM002G
Dimensiune: 534mm
Cod: 413L57-8

Lamă cu 2 
dinți

Lamă de colectare

Lamă pentru 
mulcire

191V97-3
LM001G
(480mm)

191V96-5
LM002G
(530mm)

Cuțit

Lamă standard pentru mulcire și colectarea 
ierbii tocate. 

Vârful mai lung și mai înalt al lamei generează 
o cantitate mai mare de aer, asigurând o 
evacuare mai eficientă a resturilor de iarbă. 
Așadar, această lamă permite o colectare 
eficientă a iarbii, chiar dacă volumul acestuia 
este ridicat.

Această lamă taie iarba mărunt și le împrăștie 
uniform pe sol pentru mulcire. Lama este 
proiectată pentru a genera un volum adecvat 
de aer, suficient pentru a face să circule iarba 
în carcasa de tăiere.

191W87-2
LM002G
(530mm)

191Y64-6
LM001G
(480mm)

191Y65-4
LM002G
(530mm)
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