
Ratiņu tips
(var iekraut smiltis, granti, pelnus utt.)

Viegli izbērt

Tvertnes tips

Aprīkota ar LXT 18V akumulatoru

DCU180

Ar akumulatoru darbināma 
ķerra

Atbilst arī profesionāļu prasībām

Jebkura tipa smagu kravu pārvadāšanai, papildus iespējams izvēlēties ratiņus vai tvertni

Divi varianti: ratiņu tips un tvertnes tips



Palaišanas slēdzis

VIsas slēdža pozīcijas ir viegli aizsniedzamas 
un vienkārši lietojamas

Maksimālā kravnesība

130kgs

Akumulatoru nodalījumā, ja nepieciešams, 
var ievietot divus akumulatorus

Regulējami divi ātrumi un atpakaļgaita optimālai 
ātruma kontrolei un pagriezieniem ar nelielu rādiusu 

Akumulatora kārtridžu var 
izvēlēties ar akumulatora 
izvēles slēdža palīdzību

Bez izplūdes gāzēm, ar zemu vibrācijas un trokšņa līmeni.
Piemērots izmantošanai piemājas dārzā, lauku mājās, saimniecībās, dārzkopības uzņēmumos, 
siltumnīcās, būvniecības vietās u.tml.

iespēja pārvietot smagas kravas, neiedzīvojoties muguras sāpēs

Aizslēgtaustiņš



12°
Maksimālais kāpuma leņķis

Dubultās LED darba 
apgaismojuma spuldzes

no nejaušas palaišanas 
slīpumā (priekšējais ritenis)

Pēc aizmugurējo riteņu noņemšanas un atbalsta pēdu (labās/kreisās) 
uzstādīšanas, ratiņus var izmantot kā vienriteņa konstrukciju.

mazgājams krāna 
ūdenī (nedrīkst 
izmantot mazgāšanu 
ar spiedienu)

Bremžu svira ar 
slēgmehānismu 

Nolokāms rokturis

Bez izplūdes gāzēm, ar zemu vibrācijas un trokšņa līmeni.
Piemērots izmantošanai piemājas dārzā, lauku mājās, saimniecībās, dārzkopības uzņēmumos, 
siltumnīcās, būvniecības vietās u.tml.

Pastāvīga ātruma vadība automātiski palielina dzinēja 
jaudu ātruma saglabāšanai, vedot kravu

12°

Noņemams aizmugurējais ritenis



Standartaprīkojums un speci�kācijas dažādās valstīs var atšķirties.
Svars var atšķirties atkarībā no pievienotajiem piederumiem, arī akumulatora ietvara. 
Vieglākā un smagākā kon�gurācijas atbilstoši EPTA- noteikumiem 01/204.

Aizslēgs, balsti, atslēgas

Ar akumulatoru darbināma 

Maināms ātrums

Atpakaļgaita

Divi elektroniski 

Nemainīgs ātrums

Plūdena uzsākšana

Iebūvēts darba apgaismojums

Detaļas Nr.198491-8
Detaļas Nr. 199009-8 (EU)

DCU180
Maksimālais darbības laiks (min)
Maksimālā kravnesība
Darbības ātrums

Maksimālais kāpuma leņķis
Izmēri (GxPxA)

Neto svars

Ar BL18060B:120
130 kg (290 lbs.)
Uz priekšu ātri/lēni: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Atpakaļgaitā: 0 - 1 km/h
12°
Ar pievienotiem ratiņiem/ Darbības 
laikā: 1,315x1,060x900 mm 
(51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Ar pievienotu kausu/Darbības laikā: 
1,310x820x900 mm 
(51-1/2"x32-1/4"x35-1/2")
Ratiņu tips: 44.5 - 44.8 kg (98.0 - 98.7 lbs.)
Tvertnes tips: 39.3 - 39.6 kg (86.5 - 87.2 lbs.)Standartaprīkojums:

Makita Estonia branch
Piirimäe 13, Saku parish, Estonia

Litija jonu akumulatora uzlādes laika gra�ks (aptuvens): min

Divi varianti Ratiņu tips

Detaļas Nr.198494-2
Detaļas Nr.199008-0 (EU)

Tvertnes tips

BL1815N
1.5Ah

BL1820B 
2.0Ah

BL1830B 
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1860B 
6.0Ah

DC18RC

DC18RD

15
min

24
min

22
min

36
min

45
min

DC18SD

30
min

45
min

60
min

90
min

110
min

130
min

55
min

Divas pieslēgvietas 
daudzfunkcionālajam un 
ātrajam lādētājam

Paplašiniet savu litija akumulatoru instrumentu klāstu. Produkta pieejamība un speci�kācija dažādās valstīs var atšķirties.

1.5Ah BL1815N3.0Ah 2.0Ah

5.0Ah6.0Ah

BL1830B BL1820B

BL1860B 4.0Ah BL1840BBL1850B

Ķēdes zāģis
DUC252 / DUC252C
DUC400 / DUC353
DUC303 / DUC302

DUX60
Dzīvžoga šķēres
DUH651 / DUH551

Zaru grieznes
DUP361

Pūtējs
DUB362 / DUB361

Mauriņa 
pļaujmašīna
DLM380 / 
DLM431

Zāles trimmeris
DUR365U / DUR364L
DUR361U / DUR362L
DUR366L

Dārza laistītājs
DVF154 / VF104

Pūtējs
DUB183 / 
DUB182 

Grass Shear
DUM604 

Dzīvžoga šķēres
DUH483 / DUH523 

Zāles trimmeris

Zāles trimmeris
DUR187L / DUR187U 
DUR188L / DUR188U

Zobenzāģis
DJR187 / DJR186  
DJR185 / DJR183

Ķēdes zāģis
DUC122

DUR184L Trimmeris ar auklu
DUR181

Mauriņa pļaujmašīna
BLM430 / LM430D

Trimmeris ar auklu

Krūmgriezis

Daudzfunkcionāls 
elektriskais uzgalis

BBC231U / BC231UD

BBC300L / BC300LD
BUR360 / UR360D

Kultivators
BUK360 / UK360D

Pūtējs
BUB360 / UB360D

Olīvu novākšanas 
instruments
BHL360 / HL360D

Dzīvžoga šķēres ar 
regulējamu griešanas 
asmeni
BUN490 / UN490D

Dzīvžoga šķēres
BUH650 / UH650D
BUH550 / UH550D

Ķēdes zāģis
BUC300 / UC300D
BUC250 / UC250D

Lietotāji, kuriem ir divi 18V 
akumulatori, var izmantot 3V 
bezvadu instrumentus

Akumulatora pārveidotājs
BCV01 (iespēja)

Akumulatora pārveidotājs
BCV03 (iespēja) 

+

+


