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Volume de ar
Velocidade do ar
Rotações por min. (rpm)
Nível de pot. sonora**
Nível de vibração
Dimensões 
(C x L x A)
Peso*

6.9-13.4m³/min.
27-54m/s
11.400-21.500
96dB(A)
0.3m/s²
830-930x205x295mm 
(32-3/4”-36-5/8"x8-1/8"x11-5/8")
3,5kg (7.7lbs)

Soprador a Bateria DUB362  

Velocidade
Variável

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, 
assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 

*peso conforme o Procedimento EPTA-01/2003

Indica a carga restante em cada bateria de
forma individual em 3 níveis de LED.

Duplo indicador de carga Cinto de ombroAbertura na parte inferior da 
carcaça para penduar a máquina

**O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela 
Directiva 2000/14 / CE foi em conformidade com o anexo V.

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

DUB362
Soprador a Bateria

Potente, Leve e com 
Nível de ruído muito 
baixo

Máx. volume de ar:

13.4
                   m3/min

Baixo ruído:

Nível de pot. sonora
96   dB

Satisfazendo as Necessidades do Profissional



O Soprador a Bateria mais potente

Excelente equilíbrio proporciona
ótimo manuseio e uma operação 
confortável

Alimentado por duas
baterias em série

Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma única carga 
total da bateria

• Duas baterias Li-ion de 18V podem ser 
instaladas diretamente na máquina para
fornecer energia ao potente sistema de

  acionamento do motor CC de 36V.
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BL1820  x2 BL1840  x2BL1830  x2BL1815N  x2dial

DUB362

Competidor "S" 

Competidor "H" 

10 15
(min.)

50

No nível 4, com 2 BL1840

com bateria de 4.5Ah

com bateria de 2.6Ah
11min.

13min.

17min.

Longo tempo de uso Nível de ruído reduzido

Características DUB362 Makita:
• 3 pás para reduzir o nível de
  ruído sem diminuir o volume 
  e a velocidade do ar.
• A dupla estrutura da carcaça 
  minimiza o nível de ruído.
• A esponja adicional dentro
  da carcaça absorve o ruído.

Anel de borracha

Esponjas de absorção de vibração

Tempo de
recarga

6 níveis de velocidade/ volume
de ar ajustáveis por controle.

Melhor ângulo do punho e tubeira
para limpeza/ variação e�ciente.

Trava de segurança
Operável de ambos os
lados.

Tubeira telescópica longa com 3 
níveis de ajuste de 100mm (4").

Maior tempo de uso comparado aos competitodores. (baseado no
mesmo volume e velocidade do ar)

(apenas função de soprador)

Leve

3,5kg (7.7lbs)
[com bateria de 2.0Ah]

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando
o uso é necessário em condições adversas.

DC18RDCarregador duplo
rápido

(min.)

15
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min.

Nível de ruído reduzido

Características DUB362 Makita:
• 3 pás para reduzir o nível de
  ruído sem diminuir o volume 
  e a velocidade do ar.
• A dupla estrutura da carcaça 
  minimiza o nível de ruído.
• A esponja adicional dentro
  da carcaça absorve o ruído.

Anel de borracha

Esponjas de absorção de vibração

Maior tempo de uso comparado aos competitodores. (baseado no

3,5kg 
[com bateria de 2.0Ah]

3 pás


