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Собствен ход

2.5-5 km/h
(С лост за управление на скоростта 

и превключвател за вкл./изкл.)

САМОХОДНА АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА  DLM532 | DLM462
 Широк и здрав стоманен кожух за повишена 

издръжливост
 Предлага режим за нисък шум

Контролен панел 
с индикатори за 
заряда на батерията

Отделение за батериите с 
4 гнезда за батерии и ключ 

за безопасност

Страничен изход 
за трева

(Само за DLM532)

Издръжливи колела
Вградени сачмени лагери

DLM532 DLM462
Ниво на звуково налягане: 78,1 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 90,4 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Ниво на звуково налягане: 82,7 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 90,9 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Четири гнезда за батерии
Моделът използва 2 батерии за 
захранване, а 2-те допълнителни 
гнезда служат за съхранение на 
резервни батерии.

Големи гуми
Осигуряват по-голяма контактна 
площ със земята за по-добра 
маневреност по неравен терен

Индикатор за нивото на тревата
Лесно следете нивото на тревата в 
коша. Текстилната лента се изправя, 
когато кошът е празен, и лежи 
хоризонтално, когато кошът е пълен.

Спецификации DLM532 DLM462

Напрежение на батерията 18 + 18 V

Обороти на празен ход (станд. режим) 2300/2800 min-¹ 2500/3300 min-¹

Обороти на празен ход (нисък шум) 2300 min-¹ 2,500 min-¹

Ширина на косене 534 mm 460 mm

Капацитет на коша за трева 70 l 60 l

Височина на косене 20-100 mm (10 степени)

Собствен ход Да

Препоръчителна площ  
на косене 1700 m² 1400 m²

Размери (Д x Ш x В)* 1,715 x 590  
x 1,095 mm

1,690 x 535  
x 1,095 mm

Тегло (EPTA)* 42,9 kg 39,8 kg

* С батерия BL1860B

XPT защита

XPT (eXtreme Protection Technology) 
– подобрена защита от прах и 

водни пръски за работа при лошо 
време.

Аксесоари (доставени с 
продукта)

Аксесоари (продават се 
отделно)

Нож
191D52-7 - DLM532
199367-2 - DLM462

Приставка за мулчиране
671660001 - DLM462
127516-1 - DLM532

Модел Цена

DLM532

DLM462
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС
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