
Sistem de extracție a prafului
DX10 (opțional)

Sistem de extracție a prafului
DX11 (opțional)

HR008G / HR009G

Ciocane rotopercutoare SDS-PLUS
cu acumulatori XGT 40Vmax

30 mm

HR008G

HR009G

Mandrină 
rapidă

Foto: HR008G+DX10

3,9 J

Energie
 de impact

[Conform EPTA 05/2009]



Anti-Vibration 
Technology 

Motor fără perii 
de carbon pentru  
eficiență ridicată.
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Sarcină de lucru MareMică

HR008G / HR009G

Model anterior
Contragreutate pentru 

mișcarea înainte-înapoi
Contragreutate pentru anularea  
vibrațiilor cauzate de mișcarea 

înainte-înapoi.

Contragreutate pentru 
mișcarea de rotație

Contragreutate pentru anularea  
vibrațiile cauzate de rotația 

dezechilibrată a arborelui cotit

Contragreutate pentru 
mișcarea înainte-înapoi

Piston
Contragreutate pentru 

mișcarea de rotație

Centrul de rotație

Centrul de greutate 
al arborelui cotit

Reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Active Feedback 
sensing Technology

Auto-start Wireless 
System

Permite conectarea prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
Aspiratorul pornește automat când este pornit rotopercutorul.

Aspiratorul
se activează

Rotopercutorul
pornește

Unitate Wireless

STOP

Perfomanța de găurire

Viteza de lucru

Adancimea de găurire ajunge până la 60 mm la o sarcină de presare de 10 kg
Beton cu rezistență la compresiune de 40N/mm²

BL4040 / acumulator încărcat complet

ø10,5 mm ø20,0 mm

17,1sec

ø16,0 mm

9,1sec5,0sec

Capacitatea de lucru

ø10,5 mm ø20,0 mm

35 găuri

ø16,0 mm

59găuri109 găuri

Portsculă SDS-PLUS

3 moduri de operare
∙ Rotație
∙ Rotație cu percuție
∙ PercuțieMâner anti-vibrații

Lumină de lucru LED

Mâner cu absorbție 
a vibrațiilor

Comutator schimbare 
sens de rotație

Comutator cu turație 
variabilă 

Variator de turație 
5 trepte

Foto: HR008G

Foto: HR008G+DX10

Asigură o găurire stabilă și eficientă.

Viteză constantă reglată electronic



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 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

3,9 J
Beton (cu burghiu TCT): 30 mm, 
Metal: 13 mm, Lemn: 32 mm
Carotă diamantată: 80 mm
0 - 4.500
0 - 840
1,5 - 13 mm
94 dB(A)
105 dB(A) 
Găurire cu percuție în beton: 9,1 m/s²
cu BL4040: 439 x 97 x 242 mm 
cu BL4050F: 457 x 97 x 263 mm
5,3 - 6,7 kg

HR009G

Ciocane rotopercutoare SDS-PLUS cu acumulatori

Turație variabilă

Frână de motor

Rotație
dreapta/stânga

Portsculă SDS-PLUS

Limitator de cuplu

Viteză constantă
reglată electronic

Permite atașarea unui
sistem de aspirare

Lumină de lucru

HR008G 

30 mmHR008G / HR009G

Energie de impact
Capacitate de găurire

Bătăi pe minut (BPM)
Turație de mers în gol (RPM)
Deschidere mandrină
Nivel presiune acustica
Nivel putere sonoră
Vibrații
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

3,9 J
Beton (cu burghiu TCT): 30 mm, 
Metal: 13 mm, Lemn: 32 mm
Carotă diamantată: 80 mm 
0 - 4.500
0 - 840
-
94 dB(A)
105 dB(A) 
Găurire cu percuție în beton: 9,1 m/s²
cu BL4040: 422 x 97 x 242 mm 
cu BL4050F: 441 x 97 x 263 mm
5,2 - 6,8 kg

Accesorii

Cod comandă: 195173-3

Burduf de colectare

Cod comandă: 191F47-2

Mandrină SDS-PLUS
pentru HR009G

pentru HR008G

Cod comandă: 195179-1

Foto: HR008G+DX10

pentru HR009G

Sistem de extracție a prafului

Limitator de adâncime pentru reglare 
optimă

Cod comandă: 
191L91-5

Distanțier
pentru HR008G

Cod comandă: 191F46-4

Mandrină rapidă
pentru HR009G

Cod comandă: 191F49-8

Cod comandă: 
199557-7

Recipient pentru 
colectarea prafului

Filtru

pentru DX11 / DX10
Diametru burghiu: 14,5 mm 
Cod comandă: 421342-3

Diametru burghiu: 12-16 mm 
Cod comandă: 421664-1

Cupă de colectare

Cod comandă: 
191W90-3

Cârlig de agățat

Compatibil cu burghie de lungime mare
Sistemul permite colectarea prafului pentru 
burghie cu o lungime totală de până la 265 mm.

Echipat cu �ltru HEPA
cu o eficiență de 99,75% de
extragere a particulelor din aer.

Eliberare și curățare ușoară 
a recipientului de colectare

Recipientul pentru 
colectarea prafului 
este dotat cu un 
ventilator.datorită:

• capacului care se 
deschide/închide foarte 
ușor, prin eliberarea 
unei clapete.

- deschiderii largi pentru 
eliminarea prafului.

Recipient transparent 
pentru  colectarea prafului
Pentru vizualizare ușoară a 
nivelului prafului colectat.

Mecanism de curățare
a �ltrului
Prin rotirea acestuia filtrul
este scuturat.

HR008GZ: Mâner lateral, distanţier, burduf de colectare, vaselină 100 ml, limitator 
de adâncime, lavetă.
HR009GZ: Mâner lateral, mandrină rapidă, burduf de colectare, vaselină 100 ml, 
limitator de adâncime, lavetă.

Componența setului de livrare: 

www.makita.ro     |           facebook.com/MakitaRomaniaSRL     |           instagram.com/MakitaRomania


