
Možné použití libovolných typů akumulátorů Li-ion 18 V LXT

Přepravní koš
umožňuje přepravu sypkých materiálů
(písek, hlína, stavební suť, stavební materiál atd.)

jednoduché vyklopení

Korba

Napájené akumulátory Li-ion 18 V LXT

Aku přepravní kolečko

Elektronika s regulací

Zpětný chod

Dvě rychlosti

Celorozsahová elektronika

Omezení rozběhového proudu

LED osvětlení pracovní plochy

DCU180

Max doba použití (min)

Max nosnost

Přepravní rychlost

Max. náklon

Rozměry (D × Š × V)

Hmotnost

120 (s BL1860B)
130 kg
Vpřed vysoká / nízká:  0 –3,5 / 0–1,5 km/h
Zpětný chod: 0–1 km/h
12°
S přepravním košem:1,315 × 1,060 × 900 mm
S korbou: 1,310 × 820 × 900 mm

 

S košem:  44,5 –44,8 kg
S korbou: 39,3–39,6 kg

DCU180
Aku přepravní kolečko

Díky možnosti výběru přepravního koše

Li-ion akumulátory, nabíječky, nabíjecí časy (min)

Dvojí provedení Přepravní koš
Obj. číslo 199009-8

Korba
Obj. číslo 199008-0

BL1815N
1,5 Ah

BL1820B 
2,0 Ah

BL1830B 
3,0 Ah

BL1840B
4,0 Ah

BL1850B
5,0 Ah

BL1860B 
6,0 Ah

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

Dvojitá
rychlonabíječka

nebo korby umožňuje převoz všech typů materiálu



Vypínač

Ideální umístění
ovládacích prvků

Maximální nosnost

130 kg 12°
Maximální náklon

Možnost použití libovolných
akumulátorů li-ion 18 V LXT

Kvalitní LED osvětlení

zabraňuje samovolnému
rozjetí při práci ve svahu

Po odmontování zadních kol je možné na jejich místo
dát podpěry (součást dodávky)

Omývatelné
tekoucí vodou
(tlakovou myčku 
nelze použít)

Spolehlivá brzda
s možností aretace

Sklopná rukojeť

Možnost volby 2 rychlostí vpřed a jedné vzad
pro optimální přepravu a radius zatáčení

Žádné výfukové plyny, nízká hladina hluku a vibrací
Ideální použití v městské zástavbě i na farmě

Elektronika automaticky zaručuje
optimální zatížení stroje

umožňuje přepravu těžkých věcí bez bolesti v zádech

1

Možnost odmontování zadních kol

Bezpečnostní klíč
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Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno
Tel.: 543 216 944 | 544 527 193 |  544 527 194  
Fax: 543 216 946 |  Servis: 544 527 192
www.makita.cz |  www.maktec.cz |  www.dolmar.cz
info@makita.cz

Váš prodejce:

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.


