
Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Ampla gama de aplicações
Pode ser usado para uma ampla gama de aplicações ao trocar o bocal.

Limpar Inflar Esvaziar

AS001G
Soprador a Bateria



*1 Uso com o bocal 13 e mangueira de ar.

• Para limpeza de poeira.
• Para encher piscinas, etc. 

Bocal 13
Código: 191X15-3

Para encher/ esvaziar bolas de praia, etc.

Bocal de válvula
Código: 191X17-9

Para encher/ esvaziar tubos internos e 
bolas de praia.

Para uso em ambiente
empoeirado.

Mangueira de ar (opcional)
Código: 191X23-4

*Retire a tampa traseira completa e 
  instale esta mangueira.

Filtro (opcional)
Código: 191X29-2

*Remova a tampa traseira completa e 
  instale este filtro.

Para encher/ esvaziar

Máximo volume
de ar

[sem bocal/ modo: 4]

1.1
m³/min

Máxima velocidade
do ar

[com bocal 7/ modo: 4]

200
m/s

Tubeira longa

Para limpeza e compressão de ar



LED de
iluminação

4 níveis de
volume de ar

Gatilho de
controle de
velocidade
variável

Troca rápida do acessório Orifício para suspensão
Fácil troca 
de acessórios
sem uso de
ferramentas.

*1 Uso com o bocal 13 e mangueira de ar.

Permite usar
a máquina
pendurada.

Para esvaziar piscinas, colchões 
infláveis, etc.*1

Bocal de borracha 
20-30
Código: 191X25-0

Para esvaziar colchões,
futons infláveis.*1

Bocal de borracha 
65
Código: 191X27-6

Para limpeza de filtros de
ar condicionado.

Bocal 7
Código: 191X13-7

Para limpeza em locais
estreitos.
(Pode ser usado como um spray de ar.)

Bocal 3
Código: 191X11-1

Para limpeza ampliada.

Bocal de alcance
Código: 191X19-5

Para limpeza em locais
de difícil acesso.

Bocal �exível
completo
Código: 191X21-8

Ampla gama de aplicações

Saída de ar
Pode ser instalado
o �ltro.

Gancho
(opcional)

Para limpeza e compressão de ar



22 min.

50 min.

45 min.

28 min.

DC40RA

30 min.

85 min.

67 min.

38 min.

DC40RC

*BL4020 2.0Ah 

*BL4025 2.5Ah

*BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Tempo de recarga

*Bateria recomendada

Tubeira longa F

Tubeira longa R

Velocidade Variável

Iluminação de Trabalho

Soprador a Bateria

4 Velocidades Eletrônicas

Maleta

AS001G

Máx. força de sopro
Máx. volume de ar
Máx. sucção selada
Uso contínuo (min.)
Nível de pressão sonora
Emissão de vibração
Dimensões (C x L x A)

Peso

Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 2.8/ 2.3/ 1.7/ 1.1 N
Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 1.1/ 1.0/ 0.8/ 0.6 m³/ min.
10.3 kPa
Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 13/ 17/ 25/ 50
79 dB(A)
2.5 m/s² ou menos
Sem bateria: 175 x 94 x 300 mm 
(6-7/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
C/ BL4020/ BL4025: 180 x 94 x 248 mm 
(7-1/8 x 3-11/16 x 9-3/4")
1,5 - 2,3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. 
O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios

Bocal 13

Para limpeza e compressão de ar

Código: 191X15-3

• A tubeira longa R pode ser usada individualmente.
• Também pode ser usada como um conjunto com o bocal 13.

Acessórios que acompanham a máquina: Bocal 3, Bocal 7, Bocal 13, Bocal de válvula, Bocal de alcance, Bateria, 
Carregador, Específico do país: Bocal flexível completo, Mangueira de ar, Bocal de borracha 20-30, Bocal de borracha 65, 
Filtro C completo, Gancho

Vídeo do
mecanismo

40Vmax

Bocal 7
Código: 191X13-7
Diâmetro: 7,0 mmDiâmetro: 13 mm

(Igual ao calibre da
máquina.)

• Para limpeza de poeira.
• Para encher piscinas, etc.

Para limpeza de filtros 
de ar condicionado

Bocal 3
Código: 191X11-1
Diâmetro: 3,0 mm

Para limpeza em locais
estreitos.
(Pode ser usado como
um spray de ar.)

Bocal �exível
completo
Código: 191X21-8
Diâmetro: 
6,0 x 800 (mangueira)

Para limpeza de 
quadros elétricos, 
placas eletrônicas e
locais de difícil acesso.

Bocal de alcance

Para compressão de ar

Código: 191X19-5
Bocal de válvula
Código: 191X17-9
Diâmetro: 7,0 mmDiâmetro: 6,0 mm

(Cada orifício.)

Para limpeza ampliada.
Para encher/ esvaziar
bolas de praia, etc.

Tubeira longa
Código: 191X78-9 Diâmetro: 8,0 mm

• Para limpar orifícios de
  ancoragem.
• Para limpeza em locais 
  estreitos de difícil acesso.

Mangueira de ar

Para esvaziar Para proteção

Código: 191X23-4
Bocal de borracha
20-30
Código: 191X25-0
Diâmetro: 7,0 mm

Diâmetro: 13 mm
(Igual ao calibre da máquina.)

Para encher/ esvaziar bolas de praia, etc.
(Retire a tampa traseira completa e instale esta
mangueira.)

Para esvaziar piscinas, 
colchões infláveis, etc.*1

Bocal de borracha 65
Código: 191X27-6
Diâmetro: 65 mm

Para esvaziar colchões,
futons infláveis.*1

Filtro completo
Código: 191X29-2
Para uso em ambiente empoeirado.

(Remova a tampa
traseira completa 
e instale este filtro.)

*1 Uso com o bocal 13 e mangueira de ar.
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Este vídeo foi filmado no
Japão.
Modelos e especificações
podem variar conforme
o país.




