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22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*Pin đề xuất

với Bộ Hút BụiVC008G VC009G

Máy Hút Bụi Đeo Vai 
Dùng Pin

VC008GZ: Bộ lọc H (191Y27-2), Túi bụi vải (197898-5), đầu hút T (sàn & thảm)(191G86-8), ống mềm 
32mm-1.0m (199453-9), ống thẳng (140G19-0), ống cong có khoá ( 140G26-3), đầu giữ (166116-2), 
túi lọc bụi giấy (197903-8), đầu hút khe (198919-6).

Không kèm pin, sạc

VC009G:  Bộ lọc H (191Y27-2), ống mềm 28mm-1.5m (A-34235), đầu giữ (166116-2), túi bụi giấy 
(197903-8), vòng bit trước 22 (417765-1), vòng bit trước 24 (424379-9). 

Máy Hút Bụi Đeo Vai Dùng Pin

4 tốc độ điện
(VC008G)

3 tốc độ điện
(VC009G)

Ống tuần hoàn

Dây không tĩnh điện

Đèn tích hợp
(VC008G)

VC008GZ / VC009GZ
Khả năng
Sử dụng liên tục (phút)

Lưu lượng khí tối đa
Lực hút tối đa
Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Túi bụi giấy: 2.0 L / Túi bụi vải: 1.5 L
VC008G: với pin BL4050F, Mức 1 / 2 / 3 / 4: 110 / 55 / 30 / 14
VC009G: với pin BL4050F, Mức 1 / 2 / 3: 55 / 30 / 14
VC008G: 2.4 m³/ phút / VC009G: 1.9 m³/ phút
18 kPa
2.5 m/s2 hoặc thấp hơn
72 dB (A)
với pin BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 mm 
với pin BL4040: 233 x 150 x 375 mm 
với pin BL4050F: 233 x 157 x 394 mm 
với pin BL4080F: 233 x 158 x 413 mm 
4.3( với BL4020 ) - 4.7 kg ( với BL4080F ) 

Ống nối 28mm Kèm theo

Hỗ trợ vòng 
bít trước 22, 
24 và 38mm

Chiều dài
1.0m
1.5m
1.5m

Mã
143787-2
144408-9
A-34235*

*với Vòng bít trước 
22mm và 38mm

Mã 
Chổi xoay 360

140H94-2
Mã 
199453-9 (32mm x 1.0m)
199388-4 (38mm x 1.5m)

Ống mềm
Mã 140G26-3
Ống cong loại có khóa

Mã 140G19-0
Ống nốiĐầu hút cao su 

linh hoạt 28 *
Mã 
197901-2

197900-4 (Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

*Các đầu hút này không thể gắn 
trực tiếp vào Ống cong sử dụng 
với ống nối hoặc ống thẳng

Phụ kiện cho làm sạch

Phụ kiện cho hút bụi

Đầu hút T
Đầu hút T 28 cho sàn

123486-2
Mã 

Đầu hút T
Loại phẳng

191X06-4
Mã 

Mã 
Đầu hút khe dài

410306-2

Trắng Xanh Makita Đen

Đầu hút T cho Sàn/Thảm

198528-1

Cho thảm

Mã 

Đầu hút T
Cho sàn / thảm

191G86-8
Mã 

Đầu hút T 28 chuyển đổi 
Sàn/Thảm
Cho sàn / thảm

198532-0

Mã 

Đầu hút T
Cho mặt phẳng

199454-7
Mã 

Cho xe hơi

Đầu hút ghế 120

140H95-0
Mã 

Mã 
Đầu hút khe dài 330

198919-6

(VC008G)

Đầu hút dài 415

199439-3
Mã 

Chổi tròn

198878-4
Mã 

Cho xe hơi

Mã 

Đầu hút bụi 28 cho ghế
 xe hơi

199038-1

Mã 
198873-4

Chổi dọn kệ
Mã 

191M30-1

Đầu hút khe

Mã 191Y14-1

Bộ dây đeo vai

Mã 191Y27-2

Được làm bằng vật liệu 
HEPA có thể lọc các hạt 
bụi mịn

Bộ dây đeo vai với chất liệu lưới 
thoáng khí có thể giặt

Bộ lọc H

Mã
197898-5

197899-3

Túi bụi vải

Mã 197903-8
197902-0

Túi bụi giấy 10 cái

Phụ kiện kèm theo:
VC008GZ,VC009GZ: 

Cho xe hơi

Đầu hút sàn 120

459056-4
Mã 

VC008G
Dành cho việc vệ sinh Dành cho việc thu gom bụi

VC009G

Chỉ VC009G

A4-042022-1

Phụ kiện kèm theo VC008G
Phụ kiện kèm theo VC009G



48 mm

Tính năng kết nối không dây giúp vận hành sạch và thoải mái hơn. Chỉ bằng việc 
thiết lập kết nối Bluetooth giữa máy hút bụi và dụng cụ cầm tay, máy hút bụi có thể 
tự động vận hành khi dụng cụ cầm tay hoạt động.

Hệ thống tự động khởi động không dây

AWS công nghệ kết nối thiết bị thông qua Bluetooth 
Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu 
của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu nào của Makita đều 
được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là tên của chủ sở hữu 
tương ứng của họ.

Dành cho việc vệ sinh VC008G Dành cho việc thu gom bụi VC009G

Cơ chế chống quên cho 
việc lắp túi bụi giấy

Đai đeo

Tay cầm

Bộ dây đeo vai được thiết 
kế thoải mái để giảm đau 
vai, lưng và thắt lưng

Đai đeo có thể được sử dụng 
để mang các đầu hút như 
minh họa.

Khi túi lọc/túi bụi không 
được lắp trong máy hút bụi, 
phần nắp phía trước sẽ 
không đóng hoàn toàn

Có tay cầm thuận tiện cho 
việc mang theo

Bề mặt bộ dây đeo vai làm từ 
lưới ở các mặt tiếp xúc với 
vai, lưng và eo, giảm cảm 
giác khó chịu khi đeo

Có thể lọc
 99.97% các hạt bụi 
nhỏ từ 0,3-1 μm

Bộ lọc HEPA là bộ lọc chính được sử 
dụng để hút bụi. 

Bảng điều khiển

VC009G

VC008G

Lựa chọn trước chế độ
(Với chức năng nhớ chế độ)
Máy hút bụi có thể ghi nhớ mức 
công suất trước đó và tiếp tục hút 
bụi ở chế độ giống như lần trước 
mà người dùng đã tắt để tạo sự 
thuận tiện cho người dùng.
Độ ồn thấp

Bảng điều khiển
Lựa chọn trước chế độ
(Với chức năng nhớ chế độ)
Máy hút bụi có thể ghi nhớ 
mức công suất trước đó và 
tiếp tục hút bụi ở chế độ 
giống như lần trước mà 
người dùng đã tắt để tạo sự 
thuận tiện cho người dùng.

Chế độ

3

4

2

1

66 dB(A)

72 dB(A)

63 dB(A)

60 dB(A)

Độ ồn

Độ ồn thấp

Chế độ

2

3

1

66 dB(A)

72 dB(A)

63 dB(A)

Độ ồn

Nút TẮT

Hiển thị phần 
pin còn lại

Nút TẮT

Hiển thị phần 
pin còn lại

Thuận tiện cho 
sử dụng trong 
môi trường tối

Đèn LED

Nút điều chỉnh 
chiều dài ống nối

Cơ chế khóa

Công tắc chuyển chế độ

Đầu hút nhỏ gọn giúp dễ 
dàng vệ sinh bên dưới đồ 
đạc hơn.

Ống nối với khóa
• Cơ chế khóa được thêm vào kết nối của 
ống cong và ống nối để tránh rơi ra

• Có cả chất liệu nhựa và nhôm

Có thể chuyển chế độ sàn cứng/thảm

Cho sàn cứng Cho thảm


