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Putere maximă

1,0 kW

Putere echivalentă cu a unui motor pe benzină de 30 cc.

UR006G / UR007G
Cordless Grass Trimmer

6,2 kg

Greutate netă

model: UR006G
acumulator: BL4050F

Wet Guard 

Mașini de cosit cu acumulatori



Utilizare continuă*

Cap cu fir de nailon

12  /  24  /  38
High Med Low

min
cu BL4050F

*cu o singură încărcare a acumulatorului / fără sarcină

Putere echivalentă cu a unui motor pe benzină de 30 cc.

Funcție Reverse

Sistem Toolless de pliere a mânerului pentru facilitarea 
transportului și a depozitării (UR006G).

Rotește în sens invers firul/lamele sau discul pentru a 
elibera iarba înfășurată. 

Buton mare
pentru acționare ușoară 
chiar și cu mănuși.

Apărătoare din plastic
Diametru de tăiere de 255 mm cu disc metalic
și 430 mm cu fir de nailon. 

Diametru mare de tăiere de 34 cm
similar cu motocoasele pe benzină de 30 cc.

UR006G
Mâner asimetric

UR007G
Mâner tip buclă

Echilibru și stabilitate
(UR006G)

Greutatea mecanismului de tăiere și cea a sistemului 
de alimentare se află la capetele mașinii. Astfel, 
mașina este bine echilibrată și foarte ușor de folosit.

Automatic torque Drive 
Technology
Funcția ADT reglează automat cuplul și viteza 
în funcție de sarcina impusă de grosimea ierbii. 

Vi
te

ză

iarbă subțireiarbă groasăiarbă subțire

Auto speed 
control

Active Feedback sensing 
Technology
Limitatorul de cuplu va opri motorul dacă este 
identificată o utilizare incorectă sau un șoc. 

Timp

Scaderea bruscă
a vitezei de rotație

Auto-Stop

Vi
te

ză

Mașina se poate folosi chiar 
și pe timp ploios sau pentru 
iarbă udă.

Buton principal de pornire

Mod Reverse / ADT

3 trepte de viteză

Panou de control pentru funcții și moduri, 
ușor de operat, poziționat la mâna dreaptă. 

Motor fără perii
Motorul fără perii amplasat în partea din 
spate asigură un echilibru al mașinii 
similar cu cel al mașinilor cu motor termic.

Protecția ridicată împotriva prafului și 
umezelii permite utilizarea mașinii și 
în condiții de vreme rea.

eXtreme Protection 
Technology

Putere maximă

1,0 kW



Mașini de cosit cu acumulatori
UR006G / UR007G

Diametru de cosire

Turație de mers în gol (RPM)

Filet
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

Disc metalic: 255 mm
Cap cu fir de nailon: 430 mm
Lame de plastic: 305 mm
Disc metalic (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600
Cap cu fir de nailon (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600
Lame de plastic (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600
M10 x 1,25 LH
fără cap de tăiere, cu BL4050F: 
UR006G: 1.840 x 681 x 563 mm
UR007G: 1.840 x 400 x 269 mm
UR006G: 5,6 - 6,2 kg
UR007G: 5,2 - 5,8 kg

DC40RC

Timpi de încărcare

28min

22min

45min

50min

38min

30min

67min

85min

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1 Acumulator recomandat

Dim.
Verde

Cod comandă

2,0mmx15m
2,0mmx30m
2,0mmx160m
2,0mmx280m

197472-9
197473-7
197474-5
197475-3

Dim.
Portocaliu

Cod comandă

2,4mmx15m
2,4mmx30m
2,4mmx120m
2,4mmx180m

198501-1
198502-9
198503-7
198504-5

Accesorii
Capete cu fir

Fire în formă de trifoi cu 4 foi

Cod comandă: 196324-1
Fir: 2,4 mm x 3,6 m
Ref. : UN-74L

Cod comandă: 
198266-5
Fir: 2,4 mm x 6 m
Ref. : UN-72L

Cod comandă: 197296-3
Fir: 2,0 mm x 3 m
Ref. : ECO 4L

Cod comandă: 198893-8
Fir: 2,0 mm x 3 m
Ref. : 95-M10L

Cod comandă: 191D89-4
Fir: 2,0 mm x 4 m
Ref. : 96-M10L

Cod comandă: 
191D91-9
Fir: 2,4 mm x 3 m
Ref. : 96-M10L

Discuri metalice

Lame de plastic

Ham pentru umeri

Cod comandă: 
122906-3

Cod comandă: 127759-5

Cod comandă:191B54-1

Apărătoare

față spate

Diametru

230 mm 197997-3 195298-3 195150-5

198345-9 195299-1 196895-8

2 dinți 3 dinți 4 dinți

255 mm

Diametru

25 5mm 198383-1 198426-9

199868-0 199870-3

Cap cu 3 lame 
de plastic

Lame de plastic de rezervă 
(12buc./set)

305 mm

Acumulator tip rucsac

PDC1200
Acumulator
încorporat
36V-40Vmax

Adaptor GXT 40Vmax
Cod comandă: 
191N62-4

Încărcător: DC4001
Adaptor necesar pentru conectarea 
mașinilor XGT 40Vmax la acumulatorul 
tip rucsac.

Turaţie variabilă

Frână de motor

Funcție Reverse

3 trepte de viteză
reglate electronic

Viteză constantă
reglată electronic

Soft Start - Limitarea
curentului la pornire

Componența setului de livrare: 
UR006GZ02/UR007GZ01:  Disc metalic, cap cu �r, cap cu lame de plastic, protecție lame, săculeț de accesorii, 
cheie hexagonală, curea de umăr.
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Curea de umăr

Videoclip  cu
mecanismul

40Vmax

Aceste videoclipuri au fost 
realizate în Japonia. Unele 
modele pot diferi în funcție 
de zona geogra�că.

Videoclip cu
seria de mașini

40Vmax


