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Гладкий зріз схожий 

на ручний секатор

Швидкий зарядний пристрій DC18RC

Зарядний пристрій DC18SD

BL1850B BL1820B

BL1850 :

BL1840 :

BL1830 :

BL1820 :

5.0Аг

4.0Аг

3.0Аг

2.0Аг

BL1850B : 5.0Аг

BL1840B : 4.0Аг

BL1820B : 2.0Аг

BL1815N : 1.5Аг

Задовольнити потреби 

професіоналівАкумуляторний 
секатор DUP361

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися 

залежно від країни чи регіону.

Акумуляторні секатори

DUP361

Характеристики Макс. зрізання: 33mm
Макс. Розкриття леза: 54mm

Розміри 305x43x106mm

Секатор                                    0,8 кг
Вага 3.9 Кг

*вага згідно EPTA-Procedure 01/2003*

*Секатори, джгут, кобура, контролер, з'єднувальний шнур і BL1850B 

(x2)

Стандартне обладнання Подача масла, набір гайкових ключів, 

алмазний напилок, тримач шнура (для поясного пояса), кобура, джгут, 

нарукавний ремінець, сумка для інструментів, секатор (U), 

акумулятор, зарядний пристрій

Сумісні батареї Зарядні пристрої

Швидкий зарядний пристрій DC18RD
з двома портами

Лезо(U)
арт No.197366-8

Висока продуктивність         
різання

Здатний зрізати більше лози винограду, 

ніж інші.

71,000
(з двома BL1850)

За умови зрізання виноградної

лози Ø15 мм:

Інший виробник ”P ”

Інший виробник ” I”

Makita DUP361
(з двома BL1850B)

71,000

61,000

50,000

Лезо(L)
артNo.197367-6

Аксесуани

Алмазний напилок 
арт No.794530-8

Працює від двох літій-

іонних батарей на 18 В, які 

підключені послідовно

З індикатором зарядаАКБ



Гладкий зріз схожий на 

ручний секатор
Лезо сінхронезуеця з спусковим гачком, 

забезпечуючи плавний рух леза, схожий на рух 

ручного секатора.

Регулювання відкриття 
леза

Відкриття леза регулюється в 2 

ступені відповідно до розміру 

гілок.

Під час зрізання тонких гілок 

напіввідкрите зрізання може 

збільшити роботу-ефективність і 

продуктивність.

Висока швидкість різання 

забезпечує плавну роботу.

Дуже гостре коване

лезо японської якості
Гладке і тонке різання завдяки наступному:

Верхнє лезо спеціально сформоване для меншої 

стійкості до різання. Гострі краї. 

Більш висока міцність леза досягається при 

використанні спеціального матеріалу.

Ø25мм Ø33мм

Кобура

Гумовий 
фіксатор

Корпус 
контролера

Пульт керування

Живиться від двох 
18ВЛітій-іонних 
акумуляторів

Швидка зарядка

45хв акумулятори 5 Аг

напіввідкритий повністю розкритий

Тонкий корпус

Дуже маневрений для 

використання навіть у 

тісних місцях. З захистом 

для пальців.

Ергономічна ручка з 

м'якою рукояткою

0.8кг

Легкий

71,000
(з двома BL1850)

За умови зрізання виноградної 

лози Ø15 мм :

Швидкий зарядний 
пристрій з двома 
портами DC18RD

Зручний  рюкзак

Компактний і маневрений для використання в тісних 

місцях. Добре сидить на вашому тілі, навіть коли ви 

змінюєте позу. Шнур до корпусу ножиць можна 

протягнути з лівого або правого боку.

Пульт керування
Можна носити на поясі або плечовому 
ремені із затискачем , що полегшує:

увімкнути/вимкнути головний вимикач

.перевірити наявність індикації 
помилки (перевантаження, перегрів, 
попередження про ємність 
акумулятора тощо), що 
відображається двома світлодіодами


