
Bộ lọc 
làm sạch tự động

Cho phép:
hút ở công suất cao,

dễ dàng làm sạch bộ lọc,
vận hành êm ái

Satisfy Professional's Needs

VC3210L, VC2510L, VC1310L

VC3210L

VC2510L

VC1310L

Máy hút bụi

Công suất bình chứa

VC3210L VC2510L VC1310L

27L 14L 7L

32L

Ướt

Khô 25L 13L

Ướt và khô

32L

Ướt và khô

25L

Ướt và khô

13L

Máy hút bụi ướt và khô
thích hợp cho bụi cấp độ L

Công suất
Lưu lượng khí tối đa 
  
Lưu lượng hút tối đa
Bình chứa Khô:
  Ướt: 
Kích thước
(dài x rộng x cao)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

 VC2510L
1,050W
2.0m3 / min
3.5m3 / min
22.0kPa 
14L 
25L 
432 x 416 x 451mm 
(17” x 16-3/8” x 17-3/4")
10.5kg (23.2lbs)
5.0m (16.4ft)

 VC1310L 
1,050W
2.0m3 / min
3.5m3 / min
22.0kPa
7L 
13L
366 x 334 x 420mm 
(14-3/8” x 13-1/8” x 16-1/2")
9.6kg (21.2lbs)
5.0m(16.4ft)

VC3210L
1,050W
2.0m3 / min
3.5m3 / min
22.0kPa 
27L 
32L
552 x 398 x 685mm 
(21-3/4” x 15-5/8” x 27")
14.5kg (32.0lbs)
5.0m (16.4ft)

Máy hút bụi VC3210L/ VC2510L/ VC1310L

Phụ kiện đi kèm:  Ống 28-3.5 (với vòng bít trước 38), đế 10-33, vòng bít trước 22, vòng bít trước 24.

Ống tuần hoàn

Nhiều tốc độ

Dây không tĩnh điện

Bình chứa bằng inox
(VC3210C)

Hút bụi ướt và khô

Nút điều khiển cấp độ hút
Sức hút được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại dụng cụ 
cầm tay.

Đầu máy thiết kế phẳng
Cho phép cất máy cầm tay tạm thời bằng cách chồng lên nhau.

Vỏ thùng bằng thép không gỉ nên rất bền
Chỉ có ở máy VC3210L 

Đầu nối ống mềm
Dễ dàng nối với ống hút bụi.

Kết nối dễ dàng với dụng cụ cầm tay Makita
Đây là dòng máy hút bụi mới có thể kết nối với nhiều loại máy cầm tay Makita, đơn giản là kết nối ống mềm từ dụng cụ cầm tay và máy hút bụi.

Khóa bánh lái
khóa 1 bánh lái với máy  VC3210L/ *X1 
khóa 2 bánh lái với máy  VC1310L/ *X1, VC2510L/*X1 

*với bộ hút bụi

Ảnh: VC3210L

Cản bảo vệ máy to
Bảo vệ máy và bề mặt máy không bị nứt hỏng.

Tương thích với túi ni-lông, cho phép:
Đổ bụi nhanh và dễ dàng.
Tiết kiệm chi phí hơn túi bụi bằng giấy.

Chốt máy bền
Làm bằng thép và khóa bằng nhựa đàn hồi nên dễ dàng đóng/mở.

Máy cắt tường SG1250 và
máy hút bụi VC2510L

Bao gồm:
-Ống mềm 38-2.5
-Ống thẳng
-Ống chờ
-Đầu hút
-Đàu hút góc
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Đạt được nhờ cấu trúc bộ lọc ba phần gồm có : 
Bộ lọc bụi + Bộ giảm âm + Bộ lọc sơ bộ

Khi bật công tắc nguồn điện thì 
bộ lọc sơ bộ sẽ sụp xuống để 
ép bộ giảm âm và làm gần 
khớp hoàn toàn với bộ giảm 
âm và bộ lọc bụi.

Khi tắt nguồn điện thì bộ giảm 
âm sẽ giãn ra như trạng thái 
kích cở ban đầu và tự động 
tống tất cả bụi từ bộ lọc sơ bộ  
bằng công suất giãn nở của nó.

Bộ lọc bụi

Bộ giảm âm

Bộ lọc sơ bộ

Bộ lọc làm sạch tự động

Hút liên tục và mạnh mẽ Kết nối dễ dàng

Khả năng cất giữ tạm thời trên máy nhiều

Điều chỉnh lượng hút bằng nút quay

Chốt bánh lái

Sử dụng túi ni-lông đựng bụi,
cho phép:

Cất giữ gọn gàng

Dây điện Ống và đầu hút

Sức hút có thể điều chỉnh cho phù hợp với 
các công cụ kết nối. 

- Xử lý bụi nhanh chóng, dễ dàng.
- Chi phí thấp so với túi bụi giấy.

Máy hút bụi (VC3210L, VC2510L, VC1310L) tự động bật/tắt khi
thiết bị kết nối với máy hút bụi khởi động hoặc tắt.

Trước khi kết nối cần quan sát công suất tối đa của máy khi 
cắm thiết bị vào. (tham khảo sách hướng dẫn)

Thuận tiện cho việc cất 
giữ dụng cụ cầm tay.

Ống mềm Vòng bít trước

Lưu lượng khí 
tối đa

2.0m3/min.
với ống cao su mềm 28-3.5

3.5m3/min.
với ống cao su mềm 38-2.5

(tùy chọn)

VC2510L

Máy khoan đa năng HR2811FT và
hệ thống hút bụi được bán riêng.

Máy cắt được 
bán riêng

Chốt giữ ống hút
chỉ có ở máy VC1310L

Mang lại : 
Công suất hút cao và liên tục.
Dễ dàng làm sạch bộ lọc bằng cách đập nhẹ cho bụi ra khỏi bộ lọc sơ bộ.
Làm sạch một cách nhẹ nhàng vì bộ giảm âm và bộ lọc sơ bộ không gây 
tiếng ồn. 

Ngăn chặn máy tự nhiên di 
chuyển không theo ý muốn 
khi sử dụng các công cụ.


