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Makita lanserar 36V multitrimmer med en mängd tillbehör

Makita DUX60ZM4 är en kraftfull multitrimmer för grönyteskötsel och drivs av 2 st 18V batterier.
Batteridrift gör DUX60ZM4 betydligt mer miljövänlig än en bensindriven trimmer, och dessutom
tystare. Med sina många smarta tillbehör klarar DUX60ZM4 av en mängd olika arbetsuppgifter, och
med det ergonomiska handtaget gör den även arbetsdagen behaglig.

Mindre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.
Eftersom DUX60ZM4 drivs av batterier är den långt mer miljövänlig än en bensindriven trimmer, och
batteridriften gör den även tystare än traditionella trimmers. Minskad ljudnivå bidrar även till en
förbättrad arbetsmiljö för användaren. För bästa komfort under arbetsdagen är DUX60ZM4 utrustad
med ett ergonomiskt loop-handtag som passar bekvämt i användarens händer.

3 effektlägen och variabel hastighetsreglering
DUX60ZM4 har tre olika effektlägen för att passa de många olika tillbehören som den kan användas
tillsammans med, och har även variabel hastighetsreglering.

Utrustad med AFT, XPT och backväxel
AFT - Active Feedback sensing Technology - känner av om rotationshastigheten plötsligt saktar ner,
och stänger då av motorn. Detta skyddar motorn om till exempel sågen skulle fastna under arbetets
gång. Trimmern är även utrustad med en backväxel för enkel borttagning av sly eller gräs som fastnat
på skärverktyget. DUX60ZM4 är anpassad för arbete under alla väderförhållanden och är därför
utrustad med XPT - Extreme Protection Technology - som skyddar maskinen från damm och
vattendroppar under arbete i krävande miljöer.

Brett utbud av tillbehör
Trimmerhuvud ingår vid köp av DUX60ZM4, men det finns även en rad tillbehör att köpa till. Välj
mellan kedje-/stångsåg, häcksax, kultivator och kantskärare. Det går även att köpa till en
förlängningsdel på 1080 mm för kedje-/stångsåg och häcksax, vilket underlättar arbeten över
huvudet, då användaren kan stå på marken och arbeta istället för att använda en stege. Förutom
ökad komfort ger förlängningsdelen på så sätt en ökad säkerhet på arbetsplatsen, då fallrisken
elimineras om stege inte behöver användas.

Specifikationer med trimmerhuvud
•
•
•
•

Varvtal (min-1): 0-5700 / 0-8200 / 0-9700
Klippdiameter: 230/420 mm
Ljudeffektnivå: 93,3 dB(A
Ljudtrycksnivå: 82,5 dB(A)
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