
Chuôi gài
SDS-PLUS

Đap ứng nhu cầu sử dụng

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Phụ kiện đi kèm : Tay cầm 36(158057-6), thước canh độ sâu(324219-0), nắp chắn bụi (5 cái)(424474-5), đầu khoan thay đổi nhanh 13mm(194079-2)(chỉ HR2653T).
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Cách điện kép

Nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều quay

Chuôi gài SDS-PLUS

Cơ cấu giới hạn lực
 mô-men xoắn

Hệ thống thu bụi

Hộp dựng đồ

325Thích hợp cho mũi chuôi gài SDS-PLUS 26 mmHR2652 / HR2653 / HR2653T 

Công suất
Lực đập

Khả năng khoan

Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung

Kích thước 
Trọng lượng
Dây dẫn điện

HR2652
800W
Chuẩn EPTA-05/2009: 2.2 J
Điều kiện thử nghiệm: 2.9 J
Bê tông: 26 mm
Mũi định tâm:  68 mm 
Mũi định tâm kim cương (loại khô): 80 mm
Thép : 13 mm
Gỗ: 32 mm
0 - 4,600 l/p
0 - 1,200 v/p
91 dB(A)
102 dB(A)
Khoan trên bê tông: 12.5 m/s²
Chức năng khoan với tay cầm bên: 9.5 m/s²
Khoan trên kim loại: 2.5 m/s²
604x89x260 mm 
3 - 4.3 kg
2.5 m

HR2653
800W
Chuẩn EPTA-05/2009: 2.2 J
Điều kiện thử nghiệm: 2.9 J
Bê tông: 26 mm
Mũi định tâm: 68 mm
Mũi định tâm kim cương (loại khô): 80 mm
Thép : 13 mm
Gỗ: 32 mm
0 - 4,600 l/p
0 - 1,200 v/p
92 dB(A)
103 dB(A)
Khoan trên bê tông: 11.5 m/s²
Chức năng khoan với tay cầm bên: 9.0 m/s²
Khoan trên kim loại: 2.5 m/s²
604x89x260 mm 
3.1 - 4.3 kg 
2.5 m

HR2653T
800W
Chuẩn EPTA-05/2009: 2.2 J
Điều kiện thử nghiệm: 2.9 J
Bê tông: 26 mm
Mũi định tâm: 68 mm
Mũi định tâm kim cương (loại khô): 80 mm
Thép : 13 mm
Gỗ: 32 mm
0 - 4,600 l/p
0 - 1,200 v/p
92 dB(A)
103 dB(A)
Khoan trên bê tông: 11.5 m/s²
Chức năng khoan với tay cầm bên: 9.0 m/s²
Khoan trên kim loại: 2.5 m/s²
630x89x260 mm 
3.2 - 4.5 kg
2.5 m

Thích hợp cho mũi chuôi gài SDS-PLUS 26 mm
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pít tông

Đối trọngĐối trọng

pít tông

Hình ảnh : HR2653

HR2652 / HR2653 / HR2653T

Hệ thống hút bụi có thể tháo rời

Lò xo giảm chấn
hấp thu phản lực của sự va chạm.

1 Cơ chế cân bằng đối trọng
Độ rung giảm nhờ việc bộ đối trọng di chuyển ngược chiều với 
chiều của pít tông.

2

Độ rung cực thấp đạt được bởi...

Chức năng chỉ búaChức năng khoan và búa Chức năng chỉ khoan

1 2

Với cơ chế làm sạch bộ lọc

HR2652 HR2653

Thay đầu gài nhanh

HR2653T



Bằng cách xoay, bụi rơi ra khỏi bộ 
lọc

Cơ chế làm sạch bộ lọc

Lưới lọc được thiết kế nhằm 
ngăn bụi vào động cơ khi sử 
dụng mà không có gắn hệ 
thống hút bụi

Lưới lọc

Điều chỉnh vị trí
của khe hút bụi
Để điều chỉnh theo chiều dài của 
mũi khoan chỉ đơn giản bằng việc 
nhấn nút

Mã số: 199555-1
Hộp chứa bụi

190mm
Ống hút bụi dạng ống lồng cũng có 
chức năng như thước canh độ sâu.
Độ sâu lỗ khoan có thể dễ dàng 
được điều chỉnh, chỉ bằng việc nhấn 
nút trên thanh trượt đến
vị trí mong muốn.

Điều chỉnh theo độ sâu

Hộp chứa bụi trong suốt giúp dễ dàng kiểm 
tra khối lượng bụi bên trong

• Hộp chứa bụi dễ dàng được mở/đóng chỉ với 1 thao tác đơn giản trên nút 
khóa.

• Hộp chứa bụi được mở rộng.

Dễ dàng loại bỏ bụi và làm sạch túi bụi

Kết nối an toàn
Giữa phần chứa bụi và ống thu bụi giúp 
giảm lượng bụi thoát ra thấp nhất

Quạt lớn giúp tăng lực hút bụi

Khả năng hút bụi cao cho các ứng 
dụng trên cao
Tỷ lệ hút bụi khi sử dụng máy trên cao

Cao

Số lượng lỗ khoan

Thấp

46 lỗ khoan

Đường kính mũi khoan: 10.5mm, Độ sâu: 60mm,
Vật liệu kiểm tra: Bê tông với độ cứng 40N/mm2

Duy trì hiệu suất hút bụi cao

Cho phép sử dụng các mũi khoan dài hơn

Hình ảnh : HR2653

65
mm

Tốc độ quay 
cao

20,900
phút-1

Bụi Luồng khí sạch


