
UB002C

Suflantă tip rucsac
cu acumulator PDC1200

Forță max. de suflare

22,0N

Utilizare continuă

78 min cu 15 N forță de suflare și 45 min cu 22 N forță de 
suflare (maximă) folosind variatorul de Cruise control.

78/45min

Debit max. de aer

19,0m3/min
With End nozzle 82



Rezistența ridicată la apă permite utilizarea 
mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Clasa de protecție: IPX4

UB002C

Suflantă tip 
rucsac

Nivel redus de zgomot
datorită limitării zgomotului aerului prin:
• ventilatorul cu 13 palete.
• canalul de refulare a aerului cu formă specială 
și a materialelor ce amortizează zgomotul.

Putere foarte mare

Conectare directă

Duză telescopică 
cu 3 trepte de 
lungime.  

Mâner ajustabil stânga/dreapta și 
înainte/înapoi pentru a face 
operarea cât mai simplă.

Construcția ajută la reducerea epuizării 
operatorului prin poziția greutății care 
se află în partea din spate, pe umeri, nu 
pe o singură mână.

3 LED-uri verzi

Indicator luminos pentru 
nivelul de încărcare

Performanță de suflare foarte ridicată echivalentă 
cu cea a unui motor pe benzină de 50 cc.

Nivel de zgomot

81dB(A)

Forța max. de suflare

22,0 N

Debit max. de aer

*19,0m3/min

Viteză max. aer

*71,7m/sec

Control variabil al vitezei ce vă 
permite blocarea la nivelul preferat 
pentru ușurarea muncii. 

Variator Cruise control

Ajustare mâner 
stânga/dreapta: 180°

Ajustare înainte/înapoi: 
9 cm

Variator de viteză 
tip trăgaci

Benzi reflectorizante ce 
fac operatorul vizibil de 
la distanță mare. 

Sistem simplu de detașare 
de pe echipamentele 
compatibile. 

PDC1200
Acumulator tip rucsac 

Capacitate mare de 1.200 Wh

Indicator luminos 
pentru nivelul de 
încărcare. 

*cu duza rotundă 

cu PDC1200



Suflantă tip rucsac

Turație variabilă

Viteză constantă
reglată electronic

UB002C
Debit de aer

Viteză aer

Forță de suflare
Turație de mers în gol (RPM)
Utilizare continuă cu
o singură încărcare
Vibrații
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

cu duza rotundă: 0 - 19,0 m³/min
cu duza plată: 0 - 17,9 m³/min
cu duza rotundă: 0 - 71,7 m/s
cu duza plată: 0 - 76,0 m/s
0 - 22,0 N
0 - 22.000 
78 min

2,5 m/s²
80,9 dB(A)
95,5 dB(A)
fără duză: 267 x 565 x 715 mm 
cu duză: 1.368 x 694 x 715 mm 
15,9 - 16,1 kg

Acumulator tip rucsac
PDC1200

33,5 Ah
1.206 Wh
100
6
de alimentare: 1,1 m
adaptor: 0,6 m
fără ham: 369 x 261 x 39mm 
cu ham: 428 x 261 x 164 mm 
8,8 kg

Capacitate maximă
Capacitate de stocare 
Număr celule
Timp de încărcare (ore)
Lungime cablu

Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

Acumulator tip rucsac

Adaptoare

18Vx2

Mașini compatibile cu conectare directă

UB001C
Suflantă

UB002C
Suflantă tip rucsac

LM001C
Mașină de tuns gazon

UR101C
Mașină de cosit

Adaptor pentru 
conectarea mașinilor 
LXT 2x18V la 
acumulatorul 
PDC1200.

40Vmax Adaptor pentru 
conectarea mașinilor 
XGT 40Vmax la 
acumulatorul 
PDC1200.

Cod comandă: 
191N62-4

Cod comandă:  
191J51-5

Acumulator tip rucsac

PDC1200

DC4001
Încărcător

Duză adaptoare 104-72

Accesorii

Cod comandă: 1910M7-9
Duză plată

Cod comandă: 197889-6
(compatibilă și cu DUB363/362/184) (compatibilă și cu DUB363/362/184)

Extensie duză 

Cod comandă: 197888-8

Timpi de încărcare

360 
min

DC4001

PDC1200

Înălțime ajustabilă
Poziția acumulatorului poate fi 
ajustată după conformația 
operatorului. 

Acumulator încorporat  36V-40Vmax
Capacitate mare de 1.200 Wh
(echivalentă cu 12 x BL1860)

Rezistență ridicată la pătrunderea 
apei. Permite operarea chiar și în 
condiții de umezeală.

Componența setului de livrare: 
UB002Z: Duză adaptoare, duză plată, extensie duză.

Componența setului de livrare: 
PDC1200A01: Adaptor 18Vx2, încărcător.
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