
VR003G / VR004G

Mașini de vibrat beton
cu acumulatori XGT 40Vmax

VR003G
cu tijă flexibilă ø32 mm

1,2 m (opțional 1,7 m sau 2,4 m)

VR004G

1,2 m (opțional 2,4 m)

cu tijă flexibilă ø38 mm



eXtreme Protection 
Technology

Protecție butoane

Asigură o compactare stabilă și eficientă.
 

Viteză constantă reglată electronic
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Sarcină de lucru maremică

VR001G

Model anterior

Potrivit pentru o gamă largă de șantiere

Mod Power

15.500 min-1

Mod Normal

12.000 min-1

Vibrații pe minut Vibrații pe minut

Pentru o gamă largă de operații 
de compactare a betonului 
(pardoseli, piloni, fundații, etc.).

Pentru operații de cofraj și vibrații 
la suprafață.

35 min 50 min

Utilizare continuă
(cu o singură încărcare a acumulatorului)

Utilizare continuă
(cu o singură încărcare a acumulatorului)

(cu tija ø32 mm-1,2 m și BL4040) (cu tija ø32 mm-1,2 m și BL4040)

Protejează butoanele împotriva blocării acestora cauzate de 
materialele aderente și întărite, cum ar fi betonul.

Compatibil cu tije de diametru mare
Diametrul piesei de vibrație este mai mare decât cel al 
modelului actual  și transmite vibrația pe o rază mai mare 
pentru a îmbunătăți eficiența compactării.

Carcase pentru acumulatori
Disponibile pentru toți acumulatorii recomandați sau compatibili.

Buton de blocare

Carcasa din pachetul de livrare 
este compatibilă cu acumulatorii 
BL4020, BL4025 și BL4040.

Carcase opționale:
∙ Carcasă tip L pentru BL4050F
  și BL4080F.
∙ Carcasă tip H pentru PDC1200

Buton declanşator

Motor fără perii de carbon 
pentru eficiență ridicată.

Model

VR003G

VR004G

Diametru 
vibrator

ø32 mm

ø38 mm

Lungime tijă 
�exibilă

1,2, 1,7, 2,4 m

1,2, 2,4 m



Putere

Durabilitate
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

Debitator

Multifuncțională

Mașină
de su�at

Su�antă

Mașini de tuns
gard viu

Pistol pentru
cuie cu jumatate
de cap

Pompă
de aer

Aparate radio

Lumini de lucru

Ventilator

Ladă frigori�că

Fierbător de apă

Chei cu impact

Ciocane
rotopercutoare

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de găurit
unghiulară

Foreză de pământ

Demolator SDS-MAX

Polizoare unghiulare

Fierăstraie circulare

Fierăstraie 
pentru tăieri
înclinate

Fierăstraie
cu lanț

Mașină
de polișat

Rindea

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău
circular cu
plonjare

Mașină
de frezat

Debitator
metale

Fierăstraie circulare
cu mâner amplasat
în spate

Fierăstrău
alternativ

Aspiratoare

Aspirator

Aspirator
tip rucsac

Mașini de cosit
Fierăstrau
emondor

Mașină de înșurubat
cu impact Mașini de înșurubat și găurit cu percuție

Mașini de găurit și înșurubat
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22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

76 min 170 min

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1

*1 *2

BL4040 4.0Ah

*1 *2BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Recommended battery *2 Use with Battery case L set

Mașini de vibrat beton VR003G / VR004G

2 trepte de viteză Putere maximă
Diametru vibrator
Lungime tijă flexibilă
Vibraţii pe minut (VPM)
Utilizare continuă cu o singură
încărcare a acumulatorului
Nivel presiune acustică
Vibrații
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

cu PDC1200: 550 W
VR003G: 32 mm, VR004G: 38 mm
VR003G: 1,2, 1,7, 2,4 m, VR004G: 1,2, 2,4 m
mod Power: 15,500, mod Normal: 12,000
cu tijă 32 mm-1,2 m, cu BL4040,  mod Power: 35 min
cu tijă 32 mm-1,2 m, cu BL4040, mod Normal: 50 min
80 dB(A)
cu tijă: 4,9 m/s²
VR003G: cu tijă 32 mm-1,2 m, cu BL4020/BL4025/BL4040:
 1.495 x 112 x 258 mm 
 cu tijă 32 mm-2,4 m, cu BL4050F/BL4080F:
 2.509 x 112 x 299 mm
VR004G: cu tijă 38 mm-1,2 m, cu BL4020/BL4025/BL4040:
 1.493 x 112 x 258 mm
 cu tijă 38 mm-2,4 m, cu BL4050F/BL4080F:
 2.507 x 112 x 299mm
4,2 - 7,8 kg

Carcasă acumulator tip HAcumulator tip rucsac PDC1200
Cod comandă: 1910J4-4
Pentru PDC1200

Pentru BL4050F, BL4080F

Carcasă acumulator tip L
Cod comandă: 1910J1-0

Accesorii

Dimensiuni
ø32-1,2 m
ø32-1,7 m
ø32-2,4 m
ø38-1,2 m
ø38-2,4 m

Tijă �exibilă

Cod comandă
1910E1-5
1910E2-3
1910C2-9
1910E3-1
1910C4-5

Viteză constantă
reglată electronic

Componența setului de livrare: 
VR003GM101/VR004GM101: Acumulator BL4040 (40Vmax/4,0Ah), încărcător rapid DC40RA, cheie 8.
VR003GZ/VR004GZ: Cheie 8

Adaptor 40Vmax
Cod comandă: 191N62-4

(necesită adaptorul 40Vmax și carcasa acumulator tip H)


