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BL1850B x 2: 200
BL1830B x 2: 120
BL1850B x 2: 500 m²
BL1830B x 2: 300 m²
0.3 m/sec
2.5L
460x460x180mm 
BL1850Bx2: 7.3 kg
BL1815Nx2: 7.8 kg

DRC200

　 

 

BL1850B :  5.0Ah
BL1860B :  6.0Ah

BL1815N : 1.5Ah

DC18RC

DC18SD

BL1820B :  2.0Ah

BL1840B :  4.0Ah
BL1830B :  3.0Ah
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Robotický vysavač
DRC200

Inteligentní robotický vysavač Makita

Automatické čištění Automatické vysávání prachu a větších částic

Možnost výběru stylu práce Stanovení pracovní plochy
Systematický Náhodný

Vhodný pro úklid větších ploch
s menším množstvím překážek.
(např. sklad)

Vhodný pro úklid ploch s větším
množstvím překážek. (např. obchod,
kancelář apod.)

Tlačítko stylu práce
Pro výběr systematického nebo náhodného stylu

Tlačítko překážkového senzoru
Možnost vypnutí / zapnutí senzoru

Indikátor nabití Tlačítko START / STOP Dálkový ovladačUkazuje stav nabití
akumulátoru

Tlačítko sáníTlačítko časovače

Tlačítko bzučáku

Možnost zapnutí/vypnutí
sání

Možnost nastavení
tří stupňů hlasitosti

Signální kontrolka
Možnost zapnutí za 1, 3 nebo 5 hodin Vysavač během úklidu svítí

a vydává zvukový signál

Plocha mimo
stanovený

prostor

Plocha úklidu

Vymezující
páska

Instalací pásky si živatel může přesně vymezit prostor
pro úklid, který vysavač nesmí překročit.

Umožňuje dálkové ovládání řady
funkcí vysavače (START/STOP, 

bzučák, styl práce, sání, časovač)

Dosah ovladače je 20 m

Umožňuje tak automatické vysávání plochy
mimo pracovní dobu (např. v noci)

Jednoduchý stroj
Nádoba
na prach
Snadné vyjmutí
a čištění

Kartáč Filtr
Snadné vyjmutí
a čištění vodou

Snadné vyjmutí
a čištění vodou

Příslušenství
Kartáč

Kryt kartáče

Filtr

Vymezující páska
(15 m)

Boční kartáče

Aku/nabíječky

Rychlonabíječka

rychlonabíječka
Dvojitá

Nabíječka

Doba práce na nabití (min)

Max plocha úklidu

Max rychlost
Objem nádoby
Rozměry
Hmotnost

Součást dodávky :

Dálkové ovládání, vymezovací páska, boční kartáče

Robotický vysavač



*cca 500m2 s BL1850Bx2

*cca 300m 2 s BL1830Bx2

*cca 1000m2

s BL1850Bx2

＝

Large debris

Small debris

Sklad Kancelář Obchod Výrobní prostory

Výborné schopnosti vysávání
v různém prostředí

Poháněný dvěma akumulátory 
Li-ion 18 V

S BL1850 uklidí plochu
Cca dvou a půl

tenisových

kurtů

Při zapnutém sání a vysávání prachu a větších částic

Dlouhá doba použití
Cca 200 minut práce
Koberec cca 170 min s BL1850x2

Cca 120 minut práce
Koberec cca 100 min s BL1830x2
Doba použití na jedno nabití akumulátorů

úklidu pouze větších částic

Vypnuté sání

* při účinnosti 80%

Velké boční kartáče + silný kartáč

Objem nádoby na prach 2,5l

Boční kartáče umožňují čistění blízko
stěn, překážek a v rozích.

Rotující kartáč 
260x50 mm

Systém dvojího sběru - jedna nádoba na jemný prach, druhá na větší
částice - ideální pro průmyslové použití.

Jemné částice jsou
nasávány do horní
nádoby

Kartáč sbírá větší částice
částice do spodní nádoby

Vysoce účinný filtr stejné kvality
jako filtry u ostatních vysavačů Makita


