
CL003G

Tip capsulă

Întrerupător
One-touch

Întrerupător
One-touch

CL002G
Sac de hârtie

Aspirator vertical
cu acumulator XGT 40Vmax

CL001G CL002GCL003G

Întrerupător
One-touch

Unitate ciclonică Sac de hârtie

CL003G
Unitate ciclonică

CL001G
Tip capsulă



ON/OFF 
button

Suction 
power 

change 
button

Burete fonoabsorbant

Țeavă
perforată

Filtru
burete

Prefiltru

Unitate ciclonică nouă
Înfundarea filtrului este suprimată prin separarea particulelor fine de praf din aer cu 
forța centrifugă din unitatea ciclonică. Astfel, evitați ca forța de absorbție să scadă din 
cauza acumulării de material pe filtru. 

Dacă unitatea ciclonică nu este folosită, filtrul trebuie curațat de aproximativ 6 
ori mai des. 

Pentru o eficiență crescută de curățare, unitatea ciclonică integrată este 
poziționată deasupra țevii astfel încât să nu lovească podeaua în poziție înclinată, 
cum ar fi sub canapele sau mobilier. 

Putere de aspirare

Cantitatea de praf ce poate fi aspirată 
înainte de curățarea filtrului.

Curățare �ltru (standard)

fără unitate ciclonică

cu unitate ciclonică

Curățare �ltru

4 trepte de putere cu funcție de 
memorie a ultimei utilizări. 
∙ 4 trepte de putere cu funcție de 

memorie a ultimei utilizări. 
∙ Aspiratorul poate memora treapta de 

putere precedentă și pornește de la 
treapta folosită la ultima utilizare. 

∙ Treapta de putere poate � setată 
înainte să porniți aspirarea. 

∙ Treapta de putere este indicată de 
cele 4 leduri verzi.

Țeavă cu capăt 
înclinat. 
Pentru spațiile înguste, 
țeava poate fi folosită fără 
duză specială datorită 
terminației înclinate. 

Mecanism simplu 
pentru înlocuirea 
filtrului. 

Putere de absorbțieUtilizare continuă
cu o singură încărcare a acumulatorului

Acumulator: BL4025

Treapta 4 3 2 1

16 25 40 80
min min min min

CL003G

21kPa
Model  

anterior

8,2kPa
+12,8

Capacitate
sac colector

250mL

Mecanism de 
blocare a țevii. 
Țeava este fixată cu un 
mecanism de blocare 
pentru a preveni căderea 
accidentală. 

Led integrat 
pentru vizibilitate 
crescută. 
Funcționează și ca 
indicator pentru nivelul 
acumulatorului. 

Noua structură reduce rezistența cauzată de aspirare, 
asigurând o manevrabilitate mai mare.

Noua proiectare a traseului de aer reduce 
zgomotul produs în interiorul periei.

Perie pentru pardoseli reproiectată. 

Construit cu protecție din elastomer 
pentru a reduce vibrațiile dintre 
motor și recipientul colector. 

Zgomot redus obținut prin 
noua construcție de 
extracție a fluxului de aer. 

Zgomot redus

54dB(A)
[ Treapta 1 ]

[ Treapta 4: 65 dB(A) ]

Recipient ușor de golit. 



Aspirator cu acumulator

4 trepte de viteză
reglate electronic
Lumină de lucru

CL003G

Capacitate recipient
Utilizare continuă
Debit maxim de aer
Putere de absorbție
Putere de aspirare
Nivel de zgomot
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

250 mL
cu BL4025, treapta 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min
1,0 m³/min
20 kPa (2,000 mmH2O)
cu filtru ușor de curățat, treapta 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
treapta 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 59 / 62 / 65 dB(A)
cu țeavă și perie, cu BL4020 / BL4025: 1.106 x 113 x 177 mm
cu țeavă și perie, cu BL4040: 1.121 x 113 x 177 mm
1,9 - 2,5 kg

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Capacitate recipient

Utilizare continuă

Debit maxim de aer
Putere de absorbție
Putere de aspirare
Nivel de zgomot
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

730 mL

cu BL4025, treapta 1 / 2 / 3 / 4:
80 / 40 / 25 / 16 min
1,2 m³/min
21 kPa (2,100 mmH2O)
treapta 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
treapta 1: 54 dB(A)
cu țeavă și perie, cu BL4020 / BL4025: 
1.066 x 113 x 152 mm
cu țeavă și perie, cu BL4040:
1.081 x 113 x 158 mm
1,7 - 2,3 kg

CL001G
Sac textil: 500 mL
Sac de hârtie: 330 mL
cu BL4025, treapta 1 / 2 / 3 / 4:
80 / 40 / 25 / 16 min
1,2 m³/min
21 kPa (2,100 mmH2O)
treapta 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
treapta 1: 54 dB(A)
cu țeavă și perie, cu BL4020 / BL4025: 
1.066 x 114 x 152 mm
cu țeavă și perie, cu BL4040:
1.081 x 114 x 158 mm
1,8 - 3,0 kg

CL002G

Aspiratoare cu acumulatori XGT

CL001G CL002G

Sac de hârtieTip capsulă

Întrerupător
One-touch

Întrerupător
One-touch

Accesorii Alb Albastru Makita Negru

Cod comandă: 
199439-3

Tijă îngustă

Perie pentru podele

123486-2

123488-8

123539-7

Cod comandă:

Perie pentru mașină

199041-2

199039-9

Cod comandă:

Perie pentru podele și covoare

198525-7/
198528-1
198523-1/
198527-3
198526-5/
198529-9

Cod comandă:

Duză pentru colțuri

198990-0

198992-6

Cod comandă:

Perie pentru rafturi

198538-8

198540-1

Cod comandă:

Țeavă dreaptă cu mecanism de blocare

459356-2

Cod comandă:

Cod comandă: 

Perie rotundă

198553-2

198555-8

Cod comandă: 
1910C7-9

Filtru de înaltă performanță
Cod comandă: 1910C9-5

Filtru HEPA

Cod comandă:

Furtun flexibil

198545-1

198547-7

Furtun flexibil
Cod comandă: 191E30-3

Componența setului de livrare: 
CL003GZ:  Perie de aspirare, duză îngustă, țeavă de aspirare, clamă de prindere.
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