
VC3011L

VC2512L

 

CL104DWYX

 

	 Прахосмукачка	(сухо	и	мокро	почистване)

	 Акумулаторна	прахосмукачка

	 Прахосмукачка	(сухо	и	мокро	почистване)

За мокро и сухо почистване.
•	 99%	ефикасност	на	филтъра	при	запрашаване	на	въздуха	до	1	mg/m.	Прахов	

клас	L	(размер	на	частиците	<1	mg/m3)	в	съответствие	със	стандартите	на	ЕС.
•	 Прахосмукачка	за	работилници.
•	 Лесно	свързване	към	електроинструменти	Makita.
•	 Система	почистване	на	филтъра	 

Push	and	Clean.
•	 PET	миещ	се	филтър.
•	 Вътрешна	част	с	ръкохватка	за	лесно	 

изпразване.

За мокро и сухо почистване.
•	 99%	ефикасност	на	филтъра	при	запрашаване	на	въздуха	до	1	mg/m.	Прахов	

клас	L	(размер	на	частиците	<1	mg/m3)	в	съответствие	със	стандартите	на	ЕС.
•	 Прахосмукачка	за	работилници.
•	 Лесно	свързване	към	електроинструменти	Makita.
•	 Система	почистване	на	филтъра	 

Push	and	Clean.
•	 PET	миещ	се	филтър.
•	 Резервоар	от	неръждаема	стомана

Висока смукателна мощност – 20 W в режим 
"Турбо".
•	 LED	предупредителен	индикатор
•	 Лесно	отваряне/затваряне	на	предния	капак.
•	 T-образен	накрайник	с	повишена	маневреност.
•	 Вградена	батерия	10,8	V.

Прахов	клас	L
(размер	на	частиците	<	1	mg/m3)

Стандартни	аксесоари:
Скоба	за	бързо	свързване	на	маркуч,	смукателен	
накрайник,	тесен	накрайник,	2	смукателни	маркуча,	
маркуч	32	mm	-	3,5	m,	извита	тръба	с	ръкохватка,	
хартиена	торба	за	прах,	накрайник	за	мокро	и	сухо	
почистване,	полиетиленова	торба

VC2512L: 469 лв.

Мощност	 1.000	W
Макс.	въздушен	дебит	 216	m3/h
Макс.	ниво	на	вакуум	 210	mbar
Обем	на	резервоара	 25	l
Размери	(Д	x	Ш	x	В)	 375x395x530	mm
Тегло	според	EPTA	 8,0	kg

Нова	конструкция	
на	корпуса	за 
по-лесно	
съхранение

Големи	задни	
колела	за	по-добра	
подвижност	и	
стабилност

Прахов	клас	L
(размер	на	частиците	<	1	mg/m3)

Стандартни	аксесоари:
Скоба	за	бързо	свързване	на	маркуч,	смукателен	
накрайник,	тесен	накрайник,	2	смукателни	маркуча,	
маркуч	32	mm	-	3,5	m,	извита	тръба	с	ръкохватка,	
хартиена	торба	за	прах,	накрайник	за	мокро	и	сухо	
почистване,	полиетиленова	торба,	пластмасов	
държач	за	накрайници

VC3011L: 649 лв.

Мощност	 1,000	W
Макс.	въздушен	дебит	 216	m3/h
Макс.	ниво	на	вакуум	 210	mbar
Обем	на	резервоара	 30	l
Размери	(Д	x	Ш	x	В)	 375x390x635	mm
Тегло	според	EPTA	 10,5	kg

Нова	
конструкция	
на	корпуса	
за	по-лесно	
съхранение

Големи	задни	
колела	за	по-добра	
подвижност	и	
стабилност

Шум:
Звуково налягане: 72 dB (A)
Звукова мощност: 64 dB (A)
Отклонение (K): 2 dB(A)

Вибрации:
Изсмукване: 2,5 m/s2 
или по-малко

VC3011L

VC2512L Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

•	 99% filtration efficiency for maximum air dust level of  1 mg/m³ or less.  
Dust class L (particle size < 1 mg/m3) in accordance with the EU standards.

•	 Vacuum cleaner for workshops.
•	 Simple connection to Makita power tools.  
•	 Push and Clean filter cleaning system. 
•	 PET washable filter.
•	 Inner part with handle  

for easy discharge.

For wet and dry vacuuming.

VC2512L: 199,00 €

Standard accessories:
Quick hose clamp, suction nozzle, crevice nozzle, 
2x suction hose, hose 32 mm - 3.5 m, curved 
hand pipe, paper dust bag, suction nozzle for 
wet and dry vacuuming, poly bag, plastic nozzle 
holder

•	 99% filtration efficiency for maximum air dust level of  1 mg/m³ or less.  
Dust class L (particle size < 1 mg/m3) in accordance with the EU standards.

•	 Vacuum cleaner for workshops.
•	 Simple connection to Makita power tools.  
•	 Push and Clean filter cleaning system. 
•	 PET washable filter.
•	 Stainless steel tank.

For wet and dry vacuuming.

Continuous rating Input

Max. peak air flow

Max. sealed suction

Tank capacity

Dimensions (L x W x H)

Weight according to EPTA

1.000 W

216 m3/h

210 mbar

30 l

375x390x635 mm 

10,5 kg

CL104DWYX Cordless vacuum cleaner

Standard accessories:
Charger DC1001, nozzle assembly, sash
nozzle, sash nozzle holder, pipe, cloth dust 
bag, paper dust bag

High suction power 20 W in Turbo mode.
•	 LED warning lamp.
•	 Easy opening/closing of  front cover. 
•	 T-nozzle with enhanced maneuverability.
•	 Integrated 10,8 V battery cartridge.

Battery cartridge

Max. peak air flow

Max. sealed suction

Dimensions (L x W x H)

Weight according to EPTA

10,8 V/1,5 Ah

1,1 m3/min

33 mbar

446x113x136 mm 

1,1 kg
CL104DWYX: 78,69 €

Continuous rating Input

Max. peak air flow

Max. sealed suction

Tank capacity

Dimensions (L x W x H)

Weight according to EPTA

1.000 W

216 m3/h

210 mbar

25 l

375x395x530 mm 

8,0 kg

VC3011L: 277,00 €

Vibration: 
Vacuuming: 2,5 m/s2 or less

Noise: 
Sound pressure: 72 dB (A)
Sound power: 64 dB (A)
Uncertainty (K): 2 dB (A) 

Noise: 
Sound pressure: 72 dB (A)
Sound power: 64 dB (A)
Uncertainty (K): 2 dB (A) 

Vibration: 
Vacuuming: 2,5 m/s2 or less

Standard accessories:
Quick hose clamp, suction nozzle, crevice nozzle, 
2x suction hose, hose 32 mm - 3.5 m, curved hand 
pipe, paper dust bag, suction nozzle for wet and 
dry vacuuming, poly bag 

Large rear wheels 
for added mobility

and stability

New housing 
design for easier 

storage

Large rear wheels 
for added mobility

and stability

New housing 
design for easier 

storage

Dust class L 
(particle size < 1 mg/m3)

Comfortable handle 
for easy transport

Plug for connecting 
power tools

Dust class L 
(particle size < 1 mg/m3)

Comfortable handle  
for easy transport

Plug for connecting 
power tools

Turbo mode 
is available by pressing and holding 
down Touch button switch

LED warning lamp 
for battery capacity indication 
and charging

Sash nozzle

Режим	"Турбо" 
е	достъпен	чрез 
натискане	и	задържане 
на	превключвателя

Стандартни	аксесоари:
Зарядно	устройство	DC1001,	комплект	накрайник,	
тесен	накрайник,	държач	за	тесен	накрайник,	тръба,	
платнена	торба	за	прах,	хартиена	торба	за	прах CL104DWYX: 189 лв.

Батерия	 10,8	V/1,5	Ah

Макс.	въздушен	дебит	 1,1	m3/min

Макс.	ниво	на	вакуум	 33	mbar

Размери	(Д	x	Ш	x	В)	 446x113x136	mm

Тегло	според	EPTA	 1,1	kg

LED	индикатор 
за	показване	на 
заряда	на	батерията 
и	зареждане

Тесен	накрайник

Шум:
Звуково налягане: 72 dB (A)
Звукова мощност: 64 dB (A)
Отклонение (K): 2 dB(A)

Вибрации:
Изсмукване: 2,5 m/s2 
или по-малко

Удобна	ръкохватка	за	
лесно	пренасяне

Контакт	за	
свързване	на	
електроинструменти

Удобна	ръкохватка	
за	лесно	пренасяне

Контакт	за	
свързване	на	
електроинструменти


