
9,4 J

Energie
de impact

[Conform EPTA 05/2009]

Model

HM001G
Demolator SDS-MAX

Mai puternic
decât varianta cu fir

HM001GM201 (2 x BL4040 + DC40RA + WUT01) 

HM001GZ02  (include  WUT01,  nu  include  
acumulator și încărcător)

Preț de listă fără TVA                       TVA 19%

3.939  Lei -            
2.211  Lei  -



Mai puternic decât varianta cu fir

Fără sarcină În sarcină

HM001G 9.4 J

8.1JVarianta cu fir

Anti-Vibration Technology

Putere mare
Motor Brushless

Amortizorul dinamic activ de vibrații 
se mișcă în direcția opusă pistonului de 
antrenare pentru a reduce vibrațiile.

Carcasa motorului este izolată
de mânerul operatorului pentru 
a reduce transmiterea vibrațiilor.

6,0m/s2

Nivelul de vibrații la mânerul principal

Auto-start Wireless 
System

Mâner
Permite conectarea wireless la un aspirator compatibil.
Aspiratorul pornește în momentul acționării demolatorului.

Mâner lateral
drept

Mâner tip D
(opțional)

Lumină de lucru
duală tip LED

eXtreme Protection 
Technology

Turația merge la relanti
când nu este în sarcină

Suprafața de lucru
Beton îndepărtat și cantitatea de beton

îndepărtată / Beton cu rezistență la
compresiune de 40 N/mm2

cu acumulator BL4040

20%cu până la 

MAI MARE

Portsculă SDS-MAX

12 poziții de montare a dălții Blocarea / deblocarea întrerupătorului poate � setată 
pur și simplu prin apăsarea butonului glisant
• Pentru blocarea declanșatorului, trageți și țineți 
apăsat pe declanșator, apoi împingeți butonul glisant.
• Pentru deblocarea declanșatorului, împingeți maneta 
glisantă fără să apăsați pe întrerupător.

Buton glisant pentru blocarea / deblocarea declanșatorului

Selectarea vitezei de lucru în 5 trepte
prin buton de control variabil 
permite utilizatorului să potrivească
viteza la aplicație pentru o mai mare
versatilitate.

Când
pornește
mașina

Pornește și
aspiratorul

Unitate
Wireless

9,4 J

Energie
de impact

[Conform EPTA 05/2009]



Ciocan rotopercutor
HR006G

Ciocan demolator
HM002G

 

100, 115, 125, 150, 
180, 230mm

Demolator SDS-MAX cu acumulatori

Turație variabilă

Portsculă SDS-MAX

Viteză constantă
reglată electronic

Limitarea curentului
la pornire

Lumină de lucru
tip LED

Valiză de transport

HM001G
Energie de impact
Bătăi pe minut (BPM)
Diametru prindere
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Vibrații

Dimensiuni (L x l x H)

Greutate

Conform EPTA 05/2009: 9,4 J
0 - 2.650
18 mm
89 dB(A)
100 dB(A)
Dăltuire cu mâner lateral: 6,0 m/s²
Dăltuire cu mâner lateral tip D: 5,5 m/s²
cu acumulator BL4040: 496 x 113 x 258 mm
cu acumulator BL4050F: 516 x 113 x 280 mm
6,3 - 7,1 kg

Acumulator extern tip rucsac

PDC1200

PDC01 Adaptor pentru
XGT 40Vmax
Cod comandă: 191N62-4

DC40RC

Timpi de încărcare

45min

50min

67min

85min

DC40RA

BL4050F 5.0Ah

BL4040 4.0Ah

Atașamente pentru extracția prafului
fără furtun
Cod comandă: 199143-4

Mâner tip D
Cod comandă:
136362-1

cu furtun inclus
Cod comandă: 199144-2

Mâner lateral

sau

Mâner
tip D

Accesorii

foto: HR005G

Acumulator încorporat
36V-40Vmax

Timp de încărcare: 
6 ore

Încărcător: 
DC4001
(191L00-4)

Alimentat cu până la
4 acumulatori LXT 18V

Componența setului de livrare: 
HM001GM201: Acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah) (2 buc.), încărcător 
DC40RA, unitate wireless WUT01, mâner lateral, mâner lateral tip D, tub 
vaselină, lavetă, valiză de transport.
HM001GZ02: Unitate wireless WUT01, mâner lateral, mâner lateral tip D, tub 
vaselină, lavetă, valiză de transport.

Cheie cu impact

Mașină de înșurubat
și găurit cu percuție

Mașină de găurit
și înșurubat

Ciocan rotopercutor

Ciocan demolator

Polizor unghiularFierăstrău circular

Fierăstrău circular
cu mâner amplasat în spate

Fierăstrău circular
de masă

Fierăstrău alternativ

Pistol 
pentru cuie

Diametru disc: 

Puternic

Rezistent

Conectat

Mașină de înșurubat
cu impact

Videoclip  cu
mecanismul

40Vmax

Aceste videoclipuri au fost 
realizate în Japonia. Unele 
modele pot diferi în funcție 
de zona geogra�că.

Videoclip cu
seria de mașini

40Vmax

www.euroissa.ro     |           facebook.com/euroissacompany


