
Batterifacket rymmer två batterier

Last�ak
kan lasta sand, grus, pulver mm

Lätt att dumpa

Plåtkorg

Drivs av ett 18V batteri

DCU180 
Batteridriven Skottkärra

Satisfy Professional's Needs

Klarar all tung last, går att använda med last�ak eller plåtkorg



Avtrycksknapp

Alla knappar är inom räckhåll och 
enkla att använda.

Max belastning

130 kg 12°
Max lutning

Batterifacket rymmer två batterier Dubbel LED-arbetsbelysning

Förhindrar oavsiktlig start på 
en sluttning. (Framhjul)

Efter borttagning av bakhjul och påmontering av foten (vänster/höger) kan 
vagnen användas som en enhjuling.

tvättbar med 
kranvatten 
(högtryckstvätt kan 
inte användas.)

Bromshandtag med 
låsningsmekanism

Hopfällbart handtag

Variabel hastighet, 2-växlad och back för optimal 
hastighetsreglering och liten vändradie

Inga avgaser, Låga vibrationer, Tyst
Perfekt för användning på byggarbetsplatser och gårdar

Konstant hastighetsreglering bidrar automatiskt med 
extra ström till motorn för att bibehålla hastigheten 
under belastning

klarar att flytta tunga laster utan ryggvärk

12°

Löstagbart bakhjul

Låsnyckel



Avtrycksknapp

Alla knappar är inom räckhåll och 
enkla att använda.

Max belastning

130 kg 12°
Max lutning

Batterifacket rymmer två batterier Dubbel LED-arbetsbelysning

Förhindrar oavsiktlig start på 
en sluttning. (Framhjul)

Efter borttagning av bakhjul och påmontering av foten (vänster/höger) kan 
vagnen användas som en enhjuling.

tvättbar med 
kranvatten 
(högtryckstvätt kan 
inte användas.)

Bromshandtag med 
låsningsmekanism

Hopfällbart handtag

Variabel hastighet, 2-växlad och back för optimal 
hastighetsreglering och liten vändradie

Inga avgaser, Låga vibrationer, Tyst
Perfekt för användning på byggarbetsplatser och gårdar

Konstant hastighetsreglering bidrar automatiskt med 
extra ström till motorn för att bibehålla hastigheten 
under belastning

klarar att flytta tunga laster utan ryggvärk

12°

Löstagbart bakhjul

Låsnyckel



Batteri & laddare tidsreferenser (i minuter)

BL1820B 
2.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1860B 
6.0Ah

DC18RC

24
min

36
min

45
min

DC18SD

45
min

90
min

110
min

130
min

55
min

Batteridriven Skottkärra

Variabel Hastighet

Back

Elektroniskt 2-växlad

Elektronisk hastighetsjustering

Mjukstart

Inbyggd arbetslampa

Art Nr. 199009-8
DCU180 

Max körtid (min)
Max belastning
Hastighet

Max lutning
Mått (L x B x H)

Nettovikt

med BL1860B: 120
130 kg
Fram, Hög / Låg : 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h
Bak: 0 - 1 km/h
12°
Med pakethållare 
1,315x1,060x900 mm 
Med skopa
1,310x820x900 mm 
Pakethållare 44,5 - 44,8 kg
Skopa: 39,3 - 39,6 kg

Två varianter Last�ak

Art Nr. 199008-0 
Plåtkorg

Expand Your Lithium Line Up

2.0Ah

5.0Ah6.0Ah

h BL1820B

h BL1860B h BL1850B

4.0Ah BL1840B

  

DC18RD2-portsladdare


