
Gamă largă de aplicații
Mașina poate � folosită pentru o gamă variată de aplicații doar prin înlocuirea duzelor compatibile.

Suflare Umflare Dezumflare

Pompă de aer
AS001G

Mașină de suflat
cu acumulator XGT 40Vmax



MP001G / DMP181
Pompă de aer

Lumină de 
lucru LED

4 trepte 
de viteză

Buton cu turație 
variabilă

Sistem one-touch pentru 
schimbarea duzei

Suport pentru agățătoare

Înlocuirea 
facilă a duzei 
fără alte 
accesorii.

*1 Se utilizează prin adăgarea duzei de 13 mm și a furtunului de aer.

• Pentru suflarea prafului
• Pentru umflarea piscinelor gonflabile.

Duză 13 mm
Cod comandă: 191X15-3

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor
și mingilor de plajă.

Duză cu supapă 
Cod comandă: 191X17-9

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor
și mingilor de plajă.

Se utilizează în medii în care 
predomină praful.

Furtun de aer
Cod comandă: 191X23-4

Pentru dezumflarea piscinelor și 
saltelelor gonflabile*1

Duză de cauciuc
20-30 mm
Cod comandă: 191X25-0

*Îndepărtați capătul pentru praf și fixați 
furtunul.

Filtru adițional C
Cod comandă: 191X29-2

*Îndepărtați capătul pentru praf și 
fixați acest filtru.

Pentru aspirarea aerului din sacul 
de compresie*1

Duză de cauciuc
65 mm
Cod comandă: 191X27-6

Pentru curățarea filtrelor.

Duză 7 mm
Cod comandă: 191X13-7

Pentru curățarea spațiilor
înguste (poate fi folosit ca un spray 
cu aer comprimat).

Duză 3 mm
Cod comandă: 191X11-1

Pentru o gamă variată de 
aplicații de suflare.

Duză cu 5 găuri
Cod comandă: 191X19-5

Pentru îndepartarea prafului de 
pe echipamentele electronice 
sau din spațiile înguste.

Duză cu furtun 
�exibil
Cod comandă: 191X21-8

Pentru umflare/dezumflare

Gamă variată de aplicații

Debit max. de aer

[cu duză / treapta 4]

1,1
m³/min

Viteză max. aer

[cu duza 7 mm / treapta 4]

200
m/s

Filtru
Pentru prevenirea 
aspirării unor particule 
care ar putea afecta 
mașina.

Agățătoare 
de curea 
(opțional)

Duză lungă

Pentru suflare/curățare



22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Duză lungă F

Duză lungă R

Mașină de suflat

Turație variabilă

Lumină de lucru LED

4 trepte de viteză
reglate electronic

Valiză de transport

AS001G

Forța max. de suflare
Debit max. de aer
Putere de absorbţie
Utilizare continuă (min.)
Nivel presiune acustică
Vibrații
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

Treapta: 4/ 3/ 2/ 1: 2,8/ 2,3/ 1,7/ 1,1 N
Treapta: 4/ 3/ 2/ 1: 1,1/ 1,0/ 0,8/ 0,6 m³/min
10,3 kPa
Treapta: 4/ 3/ 2/ 1: 13/ 17/ 25/ 50
79 dB(A)
2,5 m/s² sau mai puțin
fără acumulator: 175 x 94 x 300 mm 
cu BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 248 mm 
1,5 - 2,3 kg

Accesorii

Duză 13 mm

Pentru umflare/curățare

Cod comandă: 191X15-3

• Duza lungă R poate fi folosită singură sau în 
ansamblu cu duza de 13 mm.

Duză 7 mm
Cod comandă: 191X13-7
Diametru duză: 7 mmDiametru duză: 13 mm

• Pentru suflarea prafului
• Pentru umflarea 

piscinelor gonflabile.

Pentru curățarea 
filtrelor.

Duză 3 mm
Cod comandă: 191X11-1
Diametru duză: 3 mm

Pentru curățarea spațiilor
înguste (poate fi folosit ca 
un spray cu aer  comprimat).

Duză cu furtun
�exibil
Cod comandă:  191X21-8
Diametru duză: 6 mm
Lungime furtun: 80 cm
Pentru îndepartarea prafului 
de pe echipamentele 
electronice sau din spațiile 
înguste.

Duză cu 5 găuri
Cod comandă: 191X19-5

Duză cu supapă 
Cod comandă: 191X17-9
Diametru duză: 7 mmDiametru duză: 6 mm

(fiecare gaură)

Pentru o gamă variată de 
aplicații de suflare.

Pentru umflarea/dezumflarea 
colacelor și mingilor de plajă.

Duză lungă
Cod comandă: 191X78-9 Diametru duză: 8 mm

• Pentru curățare găurilor
  de ancore.
• Pentru curățarea spațiilor 

înguste.

Furtun de aer

Pentru dezumflare Pentru protecția mașinii

Cod comandă: 191X23-4
Duză de cauciuc 
20-30 mm
Cod comandă: 191X25-0
Diametru duză: 7 mm

Diametru duză: 13 mm

Pentru umflarea/dezumflarea colacelor
și mingilor de plajă. (Îndepărtați capătul 
pentru praf și fixați furtunul) Pentru dezumflarea 

piscinelor și saltelelor 
gonflabile *1

Duză de cauciuc 65 mm
Cod comandă:  191X27-6
Diametru duză:  65 mm

Pentru aspirarea aerului din 
sacul de compresie *1

Filtru adițional C
Cod comandă: 191X29-2
Se utilizează în medii în care predomină 
praful.

(Îndepărtați capătul 
pentru praf și fixați 
acest filtru).

*1 Se utilizează prin adăgarea duzei de 13 mm și a furtunului de aer.

AS001GA101:  Acumulator BL4020 (40Vmax, 2.0Ah), încărcător DC40RA, duză 3 mm, duză 7 mm, duză 13 mm, duză cu 
supapă 7 mm, duză cu 5 găuri și geantă textilă.
AS001GZ: Duză 7 mm, duză 13 mm, duză cu supapă 7 mm, duză cu 5 găuri și geantă textilă.

Componența setului de livrare: 

www.makita.ro     |           facebook.com/MakitaRomaniaSRL     |           instagram.com/MakitaRomania

Videoclip  cu
mecanismul

40Vmax

Acest videoclip a fost 
realizat în Japonia. Unele 
modele pot diferi în funcție 
de zona geogra�că.


