DUP362

DUP361

Modelo de alto torque
Para galho duro

Modelo de torque padrão
Para corte rápido

Lâmina para galhos duros

Tesoura de Poda
a Bateria
DUP362

Lâmina padrão

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Alta potência para cortar
galhos mais duros
Desempenho de corte
Torque de corte

Velocidade de corte
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Acessórios
Lâmina
Lâmina (U)

Lâmina (L)

*O parafuso Allen M3x6 e o parafuso M8 também são necessários.
Código

Lâmina (U)

Lâmina (L)

Padrão

197588-0

197367-6

Para galhos duros

199168-8

199169-6

Para galhos finos

199314-3*

199315-1*

Tipo

Conjunto coletor de galhos

Tesoura de Poda a Bateria
DUP362
Capacidade
Torque de Corte
Nível de Pressão Sonora
Nível de Vibração
Dimensões (C x L x A)
Peso (apenas a tesoura)

Corte máx.: 33 mm (1-5/16")
Máx. abertura da lâmina: 54 mm
250 N
70 dB(A) ou menos
2.5 m/s² ou menos
305x43x106 mm
(12"x1-11/16"x4-3/16")
0,77 - 0,82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Frasco de Óleo (espec. do
país), Chave, Lima diamantada, Suporte do Cabo, Coldre, Cinto, Faixa
de Braço, Bolsa para Ferramenta, Bateria, Carregador, Lâmina

Código

199311-9

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria.
A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento
EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
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.

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080
SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br
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de corte
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de corte
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35 71.000
%

Comparado ao
modelo atual
(DUP361)

cortes

(com duas BL1850B)

Corta videiras
de 15mm.

É possível cortar
galhos mais duros
graças ao aumento
de aprox. 35 % do
torque.

Cinto confortável para as costas
• Compacto e manejável para uso em espaços estreitos.
• Encaixa bem no corpo mesmo ao mudar de posição.
• O cabo da estrutura pode ser conduzido através de
ambos os lados, esquerdo ou direito.

Caixa de comutação

Pode ser usada no cinto da cintura ou
do ombro, com o gancho na parte
traseira, facilitando para:
• Ligar e desligar o interruptor principal.
• Verificar a indicação de erros (sobrecarga, superaquecimento, capacidade
da bateria, etc.) mostrados por 2 LEDs.

A velocidade de abertura/ fechamento da lâmina reduz cerca de 35%.

Faixa de braço
Caixa de
comutação
Coldre

Caixa controladora

Novas lâminas

As duas baterias e o controlador podem ser
armazenados na mochila.

• Lâmina borda tipo convexa para
galhos duros.
• Fácil de liberar os galhos presos à
lâmina

Punho macio desenhado
ergonomicamente

Proteção melhorada contra poeira e gotas
d’água ao trabalhar em ambientes em
condições adversas.

Corte suave como corte
feito à mão
A lâmina pode ser interligada ao
gatilho, porporcionando um
movimento suave parecido ao
movimento feito à mão.

Estrutura fina
• Fácil manuseio mesmo
em espaços estreitos.
• Com protetor de dedo.

Torque de corte

Ajuste da abertura da lâmina
• É possível ajustar a abertura da lâmina
em 2 níveis conforme o tamanho dos
galhos.
• Ao cortar galhos finos, o corte semiaberto pode aumentar a eficiência
e o desempenho do tempo de
execução.
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