
Satisfy Professional's Needs

DUX60
Sladdlös Multitrimmer

Stort utbud av tillbehör

En för alla
Alla för en



Hög prestanda
Den kraftfulla BL-motorn gör det möjligt att arbeta 
under hög belastning 

Backväxel för enkel borttagning av sly/gräs som
fastnat på skärverktyget

Tillval 

Den kolborstfria motorn bidrar till 
hög arbetse�ektivitet.

Active Feedback sensing Technology

Hög/Mellan/Låg 
3 hastighetslägen &
hastighetsreglering 
via avtryckaren 

Avtryckare med  
hastighetsreglering

Backväxel

Val mellan 3 hastigheter

Nytt utformat loop-handtag som 
är ergonomiskt och passar bekvämt i 
användarens hand

Utan belastning: Låg hastighet 
Tillbehör: EM401MP (Nylontråd) 
Batteri: 2xBL1850B (5,0 Ah)

Enkelt byte
Låsningssystem med snabbkoppling
gör det möjligt att byta tillbehör snabbt 
och enkelt.

Extreme Protection Technology

Smidig och portabel
När maskinhuvud och tillbehör är isärmonterade tar multitrimmern 
lite plats på längden, vilket gör maskinen lätt att transportera.
Verktygsväska �nns som tillval och gör transport och förvaring 
ännu enklare.

Sly/gräs kan enkelt avlägsnas genom 
användning av backväxeln.

130 min

upp till
Körtid

motsvarande 25mL bensinverktyg

Stänger av motorn för att skydda användaren
om rotationshastigheten plötsligt saktar ner.

Avsedd för krävande miljöer, skydd mot damm 
och droppande vatten har förbättrats.

Kultivator
199182-4
(KR401MP)Kedje-/stångsåg

196101-1 (EY401MP)

Kantskärare
196756-2
(EE400MP)Slysax

198055-8
(EN420MP

Häcksax

Häcksax (extra lång)

197733-7 
(EN410MP)

Trimmerdel
198769-9 (EM404MP)

196258-8 (EN401MP)



Hög prestanda
Den kraftfulla BL-motorn gör det möjligt att arbeta 
under hög belastning 

Backväxel för enkel borttagning av sly/gräs som
fastnat på skärverktyget

Tillval 

Den kolborstfria motorn bidrar till 
hög arbetse�ektivitet.

Active Feedback sensing Technology

Hög/Mellan/Låg 
3 hastighetslägen &
hastighetsreglering 
via avtryckaren 

Avtryckare med  
hastighetsreglering

Backväxel

Val mellan 3 hastigheter

Nytt utformat loop-handtag som 
är ergonomiskt och passar bekvämt i 
användarens hand

Utan belastning: Låg hastighet 
Tillbehör: EM401MP (Nylontråd) 
Batteri: 2xBL1850B (5,0 Ah)

Enkelt byte
Låsningssystem med snabbkoppling
gör det möjligt att byta tillbehör snabbt 
och enkelt.

Extreme Protection Technology

Smidig och portabel
När maskinhuvud och tillbehör är isärmonterade tar multitrimmern 
lite plats på längden, vilket gör maskinen lätt att transportera.
Verktygsväska �nns som tillval och gör transport och förvaring 
ännu enklare.

Sly/gräs kan enkelt avlägsnas genom 
användning av backväxeln.

130 min

upp till
Körtid

motsvarande 25mL bensinverktyg

Stänger av motorn för att skydda användaren
om rotationshastigheten plötsligt saktar ner.

Avsedd för krävande miljöer, skydd mot damm 
och droppande vatten har förbättrats.

Kultivator
199182-4
(KR401MP)Kedje-/stångsåg

196101-1 (EY401MP)

Kantskärare
196756-2
(EE400MP)Slysax

198055-8
(EN420MP

Häcksax

Häcksax (extra lång)

197733-7 
(EN410MP)

Trimmerdel
198769-9 (EM404MP)

196258-8 (EN401MP)



Sladdlös Multitrimmer

Variabel Hastighet

Elektronisk broms

Back

Elektroniskt 3-växlad

Elektronisk hastighetsjustering

Mjukstart

DUX60

Varvtal (RPM)

Mått (LxBxH)
Nettovikt

Hög: 0 - 9,700
Mellan: 0 - 8,200
Låg: 0 - 5,700
1,011x320x216 mm 
5,6 kg

Drivs med två 18V batterier

Häcksax
DUH651

Kedjesåg
DUC303 / DUC302

Grästrimmer
DUR365U / DUR364L

Lövblås
DUB361 / DUB362

Gräsklippare
DLM431 / DLM380

Multitrimmer 
DUX60

Sekatör
DUP361

18V x2 Lithium-ion

2,0 Ah

BL1840B 4,0 Ah

BL1850B  5,0 Ah

BL1860B 6,0 Ah

24 min

55 min

45 min

36 min

DC18RD

Batteri & laddare tidsreferenser (i minuter)

18V x2 Lithium-ion

BL1820B 

Tillval
Trimmerdel
198769-9 (EM404MP)

Kultivator
199182-4
(KR401MP)

Kedje-/Stångsåg
196101-1 (EY401MP)

Kantskärare
196756-2
(EE400MP)

Häcksax

Häcksax (extra lång)

197733-7 (EN410MP)
Slysax
198055-8 (EN420MP)

196258-8 (EN401MP)

Rak

Vinkeljustering

Vinkeljustering

Förlängningsdel
196032-4 (LE400MP)

Längd: 1,080 mm
För motorsåg och häcksax 


