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NOVOSTI

49. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM CELJE
Makitina ekipa bo od 13. do 18. septembra prisotna na 
49. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Predstavili 
bomo našo široko ponudbo orodja in pribora, ne bomo 
pozabili tudi na letošnje novost. Naši strokovnjaki bodo 
praktično prikazali delovanje in uporabo orodja, na voljo 
pa bodo tudi za vsa vprašanja in nasvete obiskovalcem. 
Obiščite nas na razstavnem prostoru ZP4-418. Vljudno 
vabljeni.

IZID KATALOGOV 2016/2017
Z veseljem vam sporočamo, da smo tudi letos izdali 
katalog orodja, osvežen in s številnimi novostmi. Poleg 
kataloga orodja smo izdali tudi nov katalog pribora, 
v katerem lahko najdete široko ponudbo pribora za 
naše orodje. Kataloga najdete pri vseh pooblaščenih 
prodajno-servisnih mestih Makita v Sloveniji, ogledate 
pa si ju lahko tudi na spletni strani www.makita.si/
katalogi.

PRIMOPREDAJA ORODJA V MLADINSKI POSTAJI MOSTE
Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM v sodelovanju 
z Zavodom Delavnica konceptov in Mladinsko postajo 
Moste išče načine za kvalitetno preživljanje prostega 
časa mladih. S pomočjo Urada za mladino MOL aktivno 
izvaja tri-letni program Urbana delavnica, ki v prvem letu 
služi za vzpostavitev drugih prostorov (pisarna, avdio-
video-grafični studio in dnevna soba), kasneje pa se bo 
razvila v skupnosti prostor ustvarjalnih, popravljalnih in 
izobraževalnih dejavnosti za vsakogar, ki mu je ročno 
delo blizu. 
Ker Urbana delavnica brez orodja ne more zagnati koles, 
so se za donacijo orodja obrnili na podjetje Makita d.o.o. 
Z veseljem smo se odzvali ter jim je priskočili na pomoč 
z donacijo vijačno-vrtalnega ročnega orodja in vbodne 
žage. 
Na dan predaje orodja je v Mladinsko postajo Moste 

POMURSKI SEJEM V GORNJI RADGONI
Med 20. in 25. avgustom smo bili prisotni na 54. 
Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni. Skupina naših strokovnjakov je obiskovalcem 
predstavila Makitine novosti orodja in pribora ter delila 
koristne nasvete za uporabo. Na našem razstavnem 
prostoru so obiskovalci lahko tudi sami preizkusili 
orodje. Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk.

MAKITA, VSE NAJBOLJŠE!
Kot vsako leto smo tudi letos v juniju organizirali 
tradicionalni piknik Makitinih trgovcev, na katerem 
smo predstavili novosti orodja in pribora. S praktičnim 
prikazom smo predstavili uporabo orodja in bili na voljo 
za nasvete. 
Kvaliteto in odlično 
delovanje novega orodja 
so lahko preizkusili tudi 
trgovci sami. 
Poleg predstavitve 
novosti smo praznovali 
5. obletnico ustanovitve 
podjetja Makita v Sloveniji.

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 49,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600,
F: +386 (0) 59 083 601
E: info@makita.si

Prodajalec:
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prišla delegacija iz podjetja, kjer smo si ogledali, kaj 
ekipa mladih počne in za kaj jim bo to orodje služilo.
Veseli smo, da smo del zgodbe, ki bo mnogim mladim 
omogočila pridobivanje novega znanja in aktivno 
preživljanje prostega časa. Za več informacij o programu 
ste vljudno vabljeni v Mladinsko postajo Moste!

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 49,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600
F: +386 (0) 59 083 601
E: info@makita.si

Prodajalec:
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DFJ201Z DFJ202Z DFJ300Z

Količina zraka 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m3/min 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m3/min 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m3/min

Material 100%  poliester 100%  poliester 100%  bombaž

Paraprepusten, vodoodbojen Paraprepusten, vodoodbojen Odpornost na vročino in iskrenje

Pranje v pralnem stroju ✔ ✔ ✔

Velikosti S, M, L, XL, 2XL, 3XL S, M, L, XL, 2XL, 3XL S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Teža (vel. L + ventilator + BL1850) 1,56 kg 1,46 kg 1,57 kg

Samostoječ ovratnik ✔ ✔ ✔

Odstranljivi rokavi (dolgi/kratki) ✔ — —

Zložljivi rokavi (dolgi/kratki) — ✔ ✔

Št. žepov 3 6 6

Delovno okolje Običajno delo Običajno delo Varjenje/brušenje

AKUMULATORSKE JAKNE ZA HLAJENJE

Adapter GM00001607 (14,4 V/18 V) - -

Cena z DDV 148,84 € 136,64 € 148,84 €

Tipka turbo

Nadzorna plošča 
uravnava količino zraka

Tipka 
za vklop/izklop

Zaponka za pas Napajalni 
USB-priključek

Oznaka Velikost (cm) S M L XL 2XL 3XL

A Višina 64 66 68 70 72 74

B Ramena 51,5 54 56,5 59 61,5 64

C Rokavi 54 56 58 60 62 64

D Prsa 116 121 126 131 136 141

E Pas 77-108 82-113 87-113 92-113 97-113 102-
133

Adapter Napetost 
aku.

Model Čas delovanja

Visoka 
hitrost

Srednja 
hitrost

Nizka 
hitrost

GM00001605
10,8 V

BL1015 2,5 ure 4,5 ure 6,5 ure
BL1040B 6 ur 11 ur 16 ur

GM00001607

14,4 V

BL1415N 2,5 ure 4,5 ure 6 ur
BL1430 4 ure 7,5 ure  10 ur
BL1440 6,5 ure 12 ur 16 ur
BL1450 8 ur 15 ur 20 ur

18 V

BL1815N 3,5 ure 6 ur 8,5 ure
BL1830B 6,5 ure 11 ur 15 ur
BL1840B 9 ur 16 ur 22 ur
BL1850B 12 ur 21 ur 29 ur
BL1860B 14 ur 25 ur 34 ur
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Za komercialno in industrijsko uporabo 
Samodejno čiščenje z izbiro dveh načinov delovanja: naključni in vzorčni način
Zmogljivost čiščenja: območje 300 m2 v 120 minutah (80 % stopnja prekrivanja)

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DRC200Z - - - 1.137,04 €

AKUMULATORSKI ROBOTSKI SESALNIK DRC200

*Z dvema akumulatorjema BL1830

Napetost akumulatorja 18 V

Neprekinjena uporaba: BL1850B x 2 200 min

Neprekinjena uporaba: BL1830B x 2 120 min

Največje območje čiščenja: BL1850B x 2  500 m²

Največje območje čiščenja: BL1830B x 2  300 m²

Največja hitrost premikanja 0,3 m/s

Prostornina posode za prah 2,5 l

Mere (D x Š x V) 460 x 460 x 180 mm

Teža (EPTA)* 7,3 kg

Brezžični daljinski 
upravljalnik

Za iskanje lokacije sesalnika 
po koncu čiščenja (čistilnik 
bo svojo lokacijo sporočil 
z zvočnim opozorilom in 
vklopom LED-lučke ob 
vsakem pritisku gumba na 
daljinskem upravljalniku).

Za nadzor
zagona/
zaustavitve ipd.

Komunikacijski 
doseg: 20 m

DVA VZPOREDNO VEZANA 18 V 
LI-ION AKUMULATORJA

DOLGOTRAJNO DELOVANJE

Z dvema akumulatorjema BL1850B lahko sesalnik očisti območje:
- približno 500 m2 = približno dva in pol teniška igrišča v načinu 

»sesanje plus močna ščetka« (pobira majhne in velike delce)
- približno 1000 m2 v načinu »samo močna ščetka« (pobira samo 

velike delce)

Z dvema akumulatorjema BL1830B lahko stroj očisti območje 
približno 300m2

Čistilnik prav tako lahko deluje z enim samim akumulatorjem.

DOLGOTRAJNO DELOVANJE
Z dvema akumulatorjema BL1850B: Približno 200 min. 
  Tekstilne talne ploščice: Približno 170 min.
Z dvema akumulatorjema BL1830B: Približno 120 min. 
  Tekstilne talne ploščice: Približno 100 min.
Čas neprekinjenega delovanja z enim polnjenjem baterije.

LED lučka
utripa med čiščenjem

Veliki stranski ščetki

Posoda za prah

Indikatorja 
akumulatorja
ločena za levi in 
desni akumulator

Gumb časovnika za vklop
Omogoča samodejni 
vklop čez 1, 3 ali 5 ur. 
Za samodejno čiščenje 
praznih pisarn, skladišč 
ipd. (na primer ponoči).

Gumb za 
zagon/
zaustavitev

Gumb za izbiro načina
za izbiro naključnega/vzorčnega 
načina Gumb tipala mej

za vklop/izklop 
tipala mej

Gumb sesanja
za vklop/izklop 
sesalnega 
ventilatorja

Gumb za  nastavitev 
zvočnega opozorila
Izberete lahko tri stopnje glasnosti 
opozorila. Med čiščenjem nas zvočno 
opozarja in utripa vodilna lučka.
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NOVOSTIIZBIRA DVEH NAČINOV ČIŠČENJA: 
Po vzorcu 
Za čiščenje širokih prostorov z 
majhnim številom ovir. Na primer 
dobro organiziranih skladišč, 
dolgih hodnikov ipd. 

ZA INDUSTRIJSKO IN KOMERCIALNO UPORABO 
Skladišče Tovarna Pisarna Trgovina

POSODA ZA PRAH S PROSTORNINO 2,5 l
Struktura z dvema predaloma - eden za majhne delce, drugi za velike
delce - idealno za komercialno uporabo.

Po naključnem vzorcu 
Za čiščenje lokacij z veliko 
ovirami. Na primer pisarn ipd.

NASTAVITEV OBMOČJA ČIŠČENJA
Z aluminijastim lepilnim trakom za določanje mej lahko uporabnik 
določi območje čiščenja, tako da na tla nalepi trak, ki služi kot mejna 
črta, ki je sesalnik ne sme prestopiti. Za uporabo te funkcije morate 
vklopiti gumb tipala mej. 

VELIKI STRANSKI ŠČETKI + VELIKA MOČNA ŠČETKA

Opremljena z visoko učinkovitim filtrom, 
enake kakovosti kot filtri običajnih 
sesalnikov Makita.
Kat. št.: SH00000213 Filter

Posoda za prah z veliko prostornino - 
izjemno v svojem razredu. Mogoče jo 
je namestiti/odstraniti z zgornjega dela 
čistilnika.

Filter/posoda za prah
Oboje je mogoče oprati v vodi

Majhni delci

Veliki delci

Sesalni ventilator povleče 
majhne delce v zgornji 
predal.

Močna ščetka pobira večje 
delce v spodnji predal.

Z gumbom za sesanje lahko izbirate med: 
Načinom močne ščetke - samo pobiranje velikih delcev. 
Načinom močne ščetke + sesanjem - pobiranje majhnih 
in velikih delcev.

Kat. št.: SH00000231 ALU Lepilni trak (15 m)

Kat. št.: SH00000064 
Pokrov za ščetke

Stranski ščetki omogočajo čiščenje ob 
stenah, okrog ovir ali vogalov v vzorčnem ali 
naključnem načinu. 
Kat. št.: SH00000065 Stranski ščetki

ø 50 mm x 260 mm velika močna vrtljiva 
ščetka, ki jo je mogoče odstraniti in oprati 
pod vodo 
Kat. št.: SH00000063 Vrtljiva ščetka
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AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK DTD170

Model Aku. Polnilnik Kovček Cena z DDV

DTD170Z - - - 270,84 €

DTD170RTJ 2x BL1850B DC18RC 535,58 €

Napetost akumulatorja 18 V

Število udarcev - 1. do 4. stopnja 0-1.100/0-2.600/0-3.600/0-3.800 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 1. do 4. stopnja 0-1.100/0-2.100/0-3.200/0-3.600 min-1

Maks. zatezni moment 175 Nm

Vpenjalo orodja 1/4"

Mere (D x Š x V) 117 x 79 x 236 mm

Teža (EPTA)* 1,5 kg

Kompaktna zasnova: dolžina 117 mm
4-stopenjska elektronska izbira moči
T-način: način privijanja za samorezne vijake
A-način [način pomoči]

*Z akumulatorjem BL1850B

Full 

A-način [način pomoči]

  Pritisnjeno 
stikalo

Počasen in
enakomeren 
začetek

Samodejno 
pospeševanje

Hitro vijačenje
pri končni
hitrosti

min-1 s

Fotografija: 
DTD170

Ergonomsko oblikovan 
ročaj z mehkim oprijemom

Fosforescenten 
odbijač

Namestitev 
nastavka z 
eno potezo

Sponka za 
pas

Regulacijsko stikalo 

Dvojna delovna 
LED-lučka s 
predosvetlitvijo in 
zakasnitvijo

Nadzorna plošča

T-način: 

Mehko Srednje Trdo Maks.

4-stopenjska izbira moči udarcev

 
 Prikaz stanja 

akumulatorja

A-način 

Stikalo delovne 
LED-lučke

Stikalo za 
izbiro
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AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK DTD154
Izjemno zmogljiv DC brezkrtačni motor
Visoka vrtilna hitrost je optimalna 
za hitro privijanje samoreznih vijakov

Napetost akumulatorja 18 V

Št. vrt. - prosti tek - 1. - 3. st. 0-3.600/0-2.100/0-1.100 min-1

Št. udarcev - 1. - 3. st. 0-3.800/0-2.600/0-1.100 min-1

Maks. zatezni moment 175 Nm

Vpenjalo orodja 1/4"

Mere (D x Š x V)  117 x 79 x 236 mm

Teža (EPTA)* 1,5 kg

Fotografija: DTD154

Napetost akumulatorja 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 3.400 min-1

Število udarcev 0 - 3.600 min-1

Maks. zatezni moment 170 Nm

Vpenjalo orodja 1/4"

Mere (D x Š x V) 126 x 79 x 238 mm

Teža (EPTA)* 1,5 kg

Model Aku. Polnilnik Kovček Cena z DDV

DTD153Z - - - 225,70 €

DTD153RFE 2 x BL1830 DC18RC 469,70 €

Izjemno zmogljiv DC brezkrtačni motor

Sponka za pas

*Z akumulatorjem BL1850B

*Z akumulatorjem BL1850B

Ergonomsko oblikovan 
ročaj z mehkim oprijemom

Regulacijsko stikalo

3-stopenjska elektronska 
izbira moči
T-način: Način privijanja za 
samorezne vijake

Dvojna delovna LED-
lučka s predosvetlitvijo 

in zakasnitvijo

Model Aku. Polnilnik Kovček Cena z DDV

DTD154Z - - - 262,30 €

DTD154RFE 2 x BL1830 DC18RC 502,64 €

Aluminijasto ohišje

Namestitev nastavka 
z eno potezo

Stopnja zvočnega tlaka: 
96 dB (A)
Odstopanje: 1,5 m/s² 

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK DTD153

Fotografija: DTD153
Sponka za pas

Dvojna delovna LED-
lučka s predosvetlitvijo 

in zakasnitvijo

Aluminijasto ohišje

Ergonomsko oblikovan 
ročaj z mehkim oprijemom

Regulacijsko stikalo

Namestitev nastavka 
z eno potezo

3-stopenjska elektronska izbira moči
S pritiskom na tipko nastavite moč udarca na trdo/
srednjo/mehko nastavitev, da ga prilagodite materialu 
obdelovanca ali vrsti vijaka.

T-način: Način privijanja za samorezne vijake
T-način je poseben način, ki je optimalen za hitro 
privijanje samoreznih vijakov brez poškodb vijaka ali 
obdelovane površine.
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AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA DJR360
Na novo zasnovan navpični mehanizem
Brezkrtačni motor
Visoka moč in trpežnost
Visoka hitrost 3.000 hodov na minuto

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DJR360Z - - - 331,84 €

NA NOVO ZASNOVAN NAVPIČNI MEHANIZEM

*Z dvema akumulatorjema BL1830

Vrtenje nihajnega vzvoda
se zmanjša in materiali
se močneje pritisnejo skupaj

NIHAJNI VZVOD

Kot vrtenja v nasprotni 
smeri je zmanjšan.
POVRATNI HOD 
JE HITREJŠI 

Hitro

Naprej
(premikanje rezila)

Nazaj
(premikanje rezila)

Bolj tog prislon
Stabilen naslon zagotavlja

natančno rezanje.

Dolg hod 32 mm

BOLJ TRPEŽEN MEHANIZEM ZA DRŽANJE DRSNIKA
Valj na koncu drsnika se odbije od vodila kovinske 
ploščice, kar zagotavlja boljšo trpežnost kot trenutni 
mehanizem, ki uporablja drsni ležaj kot držalo 
zadnjega drsnika.
Več kot podvojena mehanska vzdržljivost

Nastavitev prislona brez orodja
Uporablja se sistem ročice 
namesto sistema gumba.
Ta preprečuje nenamerno

sprostitev rezila.

Zložljiva kljuka 
za obešanje

Veliko stikalo

Mehak oprijem 
zagotavlja več udobja in 
nadzora

Delovna LED-lučka Blokada / 1., 2. hitrost

Menjava žaginega lista brez orodja

Napetost akumulatorja 18 + 18 V

Dolžina hoda 32 mm

Št. hodov - prosti tek - 2. st. 0 - 3.000 min-1

Št. hodov - prosti tek - 1. st. 0 - 2.300 min-1

Kapaciteta rezanja v les 255 mm

Kapaciteta rezanja cevi 130 mm

Mere (D x Š x V) 449 x 116 x 243 mm

Teža (EPTA)* 4,6 kg

Stopnja vibracij 
pri rezanju desk: 16,5 m/s² 

pri rezanju lesenih tramov: 15,5 m/s²
Hrup: 85 db (A) 
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Napetost akumulatorja 18 V

Kapaciteta rezanja cevi 130 mm  

Kapaciteta rezanja v les 255 mm

Dolžina hoda 32 mm

Št. hodov - prosti tek - 1. st. 0-2.300

Št. hodov - prosti tek - 2. st. 0-3.000

Mere (D x Š x V) 439 x 83 x 231 mm

Teža (EPTA)* 3,7 kg

AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA DJR187
Na novo zasnovan navpični mehanizem
Brezkrtačni motor
Visoka moč in trpežnost
Visoka hitrost 3.000 min-1 hodov na minuto

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DJR187Z - - - 278,16 €

441

*Z akumulatorjem BL1830

Dolg hod 32 mm

Nastavitev prislona brez orodja
Uporablja se sistem ročice 
namesto sistema gumba.
Ta preprečuje nenamerno 

sprostitev rezila.

Zložljiva kljuka za obešanje

Veliko stikalo

Mehak oprijem zagotavlja 
več  udobja in nadzora

Delovna LED-lučka
Blokada / 1., 2. hitrost

Menjava žaginega lista brez orodja

NA NOVO ZASNOVAN NAVPIČNI MEHANIZEM

0 100 150 200
→← 

DJR360

DJR187

DJR186 115
150

180
JR3070CT*

JR3050T*

DJR182 75
95

170

UČINKOVITOST REZANJA KOVINE

- Številke na sliki so relativne 
vrednosti 

- Rezultati preizkusa so v 
veliki meri odvisni od trdote 
materialov in podobnih 
dejavnikov

- Uporabljeni material pri 
preizkusu: cev iz ogljikovega 
jekla 25A s premerom 2,5 cm 

* Električno orodje

Hitrost dela
hitropočasi

AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA DJR186
Na novo zasnovan navpični mehanizem
Visoka moč in trpežnost
Visoka hitrost 0-2.800 hodov na minuto

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DJR186Z - - - 246,44 €

441Dolg hod 32 mm Veliko stikalo

Mehak oprijem zagotavlja 
več udobja in nadzora

Menjava žaginega lista brez orodja

*Z akumulatorjem BL1830

Napetost akumulatorja 18 V

Dolžina hoda 32 mm

Št. hodov - prosti tek 0 - 2.800 min-1

Kapaciteta rezanja v les 255 mm

Kapaciteta rezanja cevi 130 mm

Mere (D x Š x V) 486 x 81 x 223 mm

Teža (EPTA)* 3,8 kg

Stopnja vibracij:
- pri rezanju desk: 13,0 m/s² 
- pri rezanju lesenih 

tramov: 12,5 m/s²
Hrup: 84 db (A)

NA NOVO ZASNOVAN NAVPIČNI MEHANIZEM

Bolj tog prislon
Stabilen naslon zagotavlja

natančno rezanje.

Blokada stikala

Stopnja vibracij:
- pri rezanju desk: 16,5 m/s² 
- pri rezanju lesenih tramov: 15,5 m/s²
Hrup: 84 db (A)
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Za izdelavo odprtin za vtičnice v mavčne plošče na gradbiščih 
Visoka hitrost vrtenja (30.000 min-1) zagotavlja hitro rezanje
Ozka zasnova ohišja

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DCO180Z - - - 145,18 €

Napetost akumulatorja 18 V  

Št. vrtljajev - prosti tek 30.000 min-1

Vpetje 6,35 mm ali 3,18 mm

Vibracije 2,5 m/s2

Hrup 77 dB

Mere (D x Š x V) 313 x 77 x 118 mm

Teža (EPTA)* 1,7 kg

*Z akumulatorjem BL1830

AKUMULATORSKI IZREZOVALNIK DCO180

430

Hitra nastavitev globine 
Za nastavitev globine ne

potrebujete orodja.

Prislon ima odprtino, ki jo 
lahko uporabite tudi kot 

ključ pri zamenjavi nastavka.

Ergonomski prijem na ohišju z rebrastim, mehkim materialom 
- omogoča trden oprijem s konicami prstov

Možnost priključitve sesalnika
(opcijsko)

Velikost vpenjalne puše
Sprejema tako 3,18 mm 
kot 6,35 mm nastavke.

Velika tipka za 
zaklep gredi

Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona orodja. 
Motor se ne zažene, čeprav je stikalo v vklopljenem položaju 
in je akumulator vstavljen. To funkcijo lahko prekličete, tako 
da potisnete stikalo v izklopljen položaj.

Grafitna krtačka, 
dostopna z zunanje strani

Enostavno drsno stikalo
za vklop/izklop naprave
s funkcijo zaklepa

Pribor:
Kataloška št.: 733229-0 Rezkar za suhomontažne stene (3,18 mm)
Kataloška št.: 733232-1 Rezkar za suhomontažne stene (6,35 mm)
Kataloška št.: 924149-5 Vpenjalna puša (3,18 mm)
Kataloška št.: 763608-8 Vpenjalna puša (6,35 mm)

AKUMULATORSKA ŽAGA ZA SUHOMONTAŽNE PLOŠČE DSD180
Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
Omogoča priključitev sesalnika

Model Aku. Polnilnik Kovček Cena z DDV

DSD180Z - - - 262,30 €

Napetost akumulatorja 18 V

Dolžina hoda 6 mm 

Število hodov - prosti tek 0 - 6.000 min-1

Kapaciteta rezanja v mavčne plošče 30 mm

Kapaciteta rezanja v les 15 mm

Mere (D x Š x V) 263 x 79 x 291 mm

Teža (EPTA)* 1,9 kg

Regulacijsko stikalo

Posoda za prah
zbira prah, ki pade 

skozi osnovno ploščo

Pokrov osnovne plošče
ščiti mavčne plošče pred 
poškodbami/praskami in 
pomaga ohraniti žago v 
ravnovesju med rezanjem

*Z akumulatorjem BL1850

Prikaz stanja
akumulatorja

Priključek za odsesavanje
omogoča priključitev 

sesalnika

Delovna LED-lučka

Rezila:

Za mavčne plošče - kataloška št. B-49719

Za les - kataloška št. B-49703

Možnost uporabe
(rezilo z lomljivimi izrabljenimi deli)

V-zareza v osnovni plošči
 omogoča enostavno 

sledenje črti reza Nastavitev globine reza

• Globino reza je mogoče prilagoditi debelini mavčne 
plošče.
• Preprečuje neželene poškodbe morebitne napeljave za 
ploščo.

Mavčna plošča

Pokrov rezila 
ščiti rezilo pred 

poškodbami

Rezanje mavčne plošče (debelina 30 mm):
Stopnja zvočnega tlaka: 79 dB (A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s² 
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Stopnja zvočnega tlaka: 
91 dB (A)

Odstopanje: 1,5 m/s² 

KOTNI BRUSILNIK GA7060/GA9060

Model Cena z DDV

GA9060  193,98 €

GA7060 187,88 €

GA7060 GA9060

Poraba 2.200 W 2.200 W

Brusilna plošča 180 / 22,23 mm 230 / 22,23 mm 

Št. vrtljajev - prosti tek 8.500 min-1 6.600 min-1

Mere (D x Š x V) 450 x 200 x 144 mm  450 x 250 x 144 mm

Teža (EPTA) 5,3 kg 5,5 kg

Fotografija: GA9060

Kompaktno ohišje
Večja trpežnost za zahtevna dela
Nova grafitna krtačka z dolgo življenjsko dobo

Nov, udoben stranski ročaj

Novo zasnovano držalo krtače
Čeprav smo namesto običajne 

vzmeti uporabili spiralno vzmet, 
smo uspeli ohraniti kompaktno 
ohišje ob še daljši delovni dobi 

grafitne krtačke.

Na novo zasnovana blokada gredi
Omogoča pritiskanje gumba tudi pod kotom, kar 
omogoča enostavno ravnanje tudi pri uporabi 
zaščitnih rokavic.

Blokada gredi Novo zasnovano 
držalo krtače

Togo ohišje motorja
Uporabljen je material z 
nizko stopnjo vpojnosti, 
ki zmanjša količino 
absorbirane vode iz 
zraka in prepreči širjenje 
ohišja, ki lahko privede 
do drgnjenja ohišja ob 
jedro rotorja. Prašno lakiranje

Preprečevanje obrabe 
rotorja
Z uporabo bombažnega 
ovoja in obloge iz filca 
smo dosegli boljšo 
pritrditev tuljave. 

Obloga iz filca

Bombažni ovoj

Stopnja zvočnega tlaka: 
91 dB (A)

Odstopanje: 1,5 m/s² 

KOTNI BRUSILNIK GA9061R

Model Cena z DDV

GA9061R 219,36 €

Poraba 2,200W

Brusilna plošča 230 / 22,23 mm 

Št. vrtljajev - prosti tek 6.600 min-1

Mere (D x Š x V) 450 x 250 x 145 mm

Teža (EPTA) 5,7 kg

Počasen zagon in zaščita proti nenamernem zagonu
Nova grafitna krtačka z dolgo življenjsko dobo
Kompaktno ohišje
Večja trpežnost za zahtevna dela

Nov, udoben stranski ročaj

Novo zasnovano držalo krtače
Čeprav smo namesto običajne 

vzmeti uporabili spiralno vzmet, 
smo uspeli ohraniti kompaktno 
ohišje ob še daljši delovni dobi 

grafitne krtačke.

Na novo zasnovana blokada gredi
Omogoča pritiskanje gumba tudi pod kotom, kar omogoča 
enostavno ravnanje tudi pri uporabi zaščitnih rokavic.

Blokada gredi Novo zasnovano 
držalo krtače

Togo ohišje motorja
Uporabljen je material z 
nizko stopnjo vpojnosti, 
ki zmanjša količino 
absorbirane vode iz 
zraka in prepreči širjenje 
ohišja, ki lahko povzroči 
drgnjenje ohišja ob jedro 
rotorja. Prašno lakiranje

Preprečevanje obrabe 
rotorja
Z uporabo bombažnega 
ovoja in obloge iz filca 
smo dosegli boljšo 
pritrditev tuljave. 

Obloga iz filca

Bombažni ovoj
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Napetost akumulatorja 10,8 V

Št. vrtljajev - prosti tek 1.600 min-1

Premer luknje (ø) 15 mm

Premer diamantne plošče (ø) 85 mm

Kapaciteta rezanja (45°) 16,5 mm

Kapaciteta rezanja (90°) 25,5 mm

Prostornina posode 0,5 l

Mere (D x Š x V) 313 x 170 x 125 mm

Teža (EPTA)* 1,8 kg

AKUMULATORSKI REZALNIK PLOŠČIC-STEKLA CC301D
Kompaktna in lahka zasnova za enostavno 
uporabo
Višja rezalna hitrost (največ 1.600 min-1) 
zagotavlja večjo učinkovitost

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

CC301DSAE BL1020B x 2 DC10SA 311,10 €

CC301DSME BL1040B x 2 DC10SA 350,14 €

CC301DZ - - - 169,58 €

*z akumulatorjem BL1020B

Vibracije: 2,5 m/s²
Hrup: 84 db (A) 

Posoda za dovajanje vode

Nastavitev globine reza

Nagib nastavljiv do 45°

Linija rezanja

Mehak oprijem
z elastomerom za dober in 
udoben oprijem

Velik pokrovček
za enostavno odpiranje in 
dolivanje vode

Shranjevanje inbus ključa
na orodju

Nagib nastavljiv do 45°

45°

AKUMULATORSKA VBODNA ŽAGA JV101D
Stabilno aluminijasto podnožje
4 nastavitve nihajnega hoda
Tehnologija CXT

Napetost akumulatorja 10,8 V

Višina hoda 18 mm  

Št. hodov - prosti tek 0-2.900 min-1

Kapaciteta rezanja v les 65 m

Kapaciteta rezanja v aluminij 4 mm

Nihajni hod 4 stopnje

Mere (D x Š x V) 232 x 76 x 196 mm

Teža (EPTA)* 1,7 kg

Kot rezanja

*Z akumulatorjem BL1020

Funkcija 
razpihovalnika

Ergonomska 
zasnova ročaja

Regulacijsko 
stikalo

Priključek za 
odsesavanje

4 nastavitve 
nihajnega hoda 

45° 45°

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

JV101DSME 2xBL1040 DC10SA 272,06 €

JV101DWAE 2xBL1020 DC10WC 234,24 €

JV101DWYE 2xBL1015 DC10WC 219,60 €

JV101DZ - - - 111,02 €

Vibracije (les): 7 m/s²
Hrup: 80 db (A) 
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AKUMULATORSKI VRTALNIK-VIJAČNIK DF332D
AKUMULATORSKI VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK HP332D

Izjemno lahek in kompakten
Izjemno učinkovit brezkrtačni motor

DF332
Hrup: 72 dB

Vibracije: 2,5 m/s2

HP332
Hrup: 82 dB

Vibracije (udarno vrtanje
 v beton): 12,5 m/s2

Vrtanje v les: 2,5 m/s2

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DF332DZ - - - 159,82 €

HP332DZ - - - 176,90 €

*z akumulatorjem BL1020B

Slika: HP332D

DF332D 154 mm,HP332D 168 mm dolžina

Sponka za pas

Mehanski dvostopenjski 
menjalnik

Regulacijsko stikalo

Enojna delovna LED-lučka 
s predosvetlitvijo in
zakasnitvijo10 mm (3/8”) hitrovpenjalna

vrtalna glava s slišnim
zaklepom, ki označi uspešno
namestitev svedra

Mehanski dvostopenjski 
menjalnik

Enojna delovna LED-lučka 
s predosvetlitvijo in 

zakasnitvijo

Ergonomičen ročaj 
A) Zgornji zadnji del ročaja je 
ergonomsko oblikovan in razširjen 
tako, da se popolno prilega U-obliki, 
ki nastane med palcem in kazalcem 
uporabnika.
B) Rebrasti del ročaja uporabnikom 
omogoča, da z vsemi prsti primejo 
ročaj in se tako uprejo močnim 
rotacijskim silam, tudi ko napravo 
držijo samo z eno roko. 

A

B

DF332D HP332D

Napetost akumulatorja 10,8 V 10,8 V

Št. vrtljajev - prosti tek 2.st. 0 - 1.500 min-1 0 - 1.500 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 1.st. 0 - 450 min-1 0 - 450 min-1

Število udarcev - 1./2. st. 0 - 6.750 min-1/0 - 22.500 min-1

Vrtilni moment / trdo / mehko 35 / 21 Nm 35 / 21 Nm

Razpon vpenjalne glave 0,8 - 10 mm 0,8 - 10 mm

Zmogljivost vrtanja (jeklo ø / les ø) 10 / 28 / - mm 10 / 28 / 8mm

Mere (D x Š x V) 154 x 66 x 217 mm 168 x 66 x 217 mm

Teža (EPTA)* 1,0 kg 1,1 kg

-

AKUMULATORSKO MULTIFUNKCIJSKO ORODJE TM30D
Kompaktna in lahka zasnova
Izjemno ergonomičen oprijem na ohišju
Številni različni načini uporabe

Model Aku. Polnilnik Kovček Cena z DDV

TM30DWYE 2 x BL1015 DC10WC 250,10 €

TM30DZKX1* - - 183,00 €

TM30DZ - - - 129,32 €

Napetost akumulatorja 10,8 V

Oscilacije 6.000 - 20.000 min-1 

Kot nihaja 3,2°

Mere (D x Š x V) 277 x 65 x 98 mm

Teža (EPTA)* 1,2 kg
*z akumulatorjem BL1020B

Stopnja zvočnega tlaka: 75 dB (A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s² 
Odstopanje (K): 3 dB (A)

Enojna delovna LED-lučka
Učinkovito osvetli vrh 
priključka v temnih, tesnih 
prostorih.

12 nastavitev kota
priključkov - vsakih 
30°
od 0° do 360°
omogoča številne različne 
načine uporabe: rezanje 
s segmentnim rezilom, 
rezanje s potopnim rezilom 
v tesnih prostorih itn.

OIS vpetje

Regulator za nastavitev 
števila vrtljajev

Sistem za odsesavanje 
prahu je na voljo kot 
dodatna možnost za 
odsesavanje prahu pri 
uporabi z brusno ploščo.

* Set vključuje noža TMA009, TMA006 ter podložno brusno ploščo.
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BENCINSKA MOTORNA KOSA EM2511LH
Ergonomično oblikovan krožni ročaj
Motor Makita MM4

Motor  4-taktni motor  

Moč motorja 0,71 kW/0,95 KM

Delovna prostornina 24,5 cm3

Rezervoar za gorivo 0,5 l

Navoj M10 x 1,25LH

Mere (D x Š x V) 1.766 x 368 x 286 mm

Teža (EPTA) 5,4 kg

Model Cena z DDV

EM2511LH 359,90 €
Nov krožni ročaj

Lahka zasnova

Univerzalni ščitnik 
za najlonsko glavo in rezilo

Mehak oprijem

24,5 cm3 

Motor Makita MM4

BENCINSKA MOTORNA KOSA EM2654LH
Motor deluje v več različnih položajih
Ergonomično oblikovan D ročaj
Motor Makita MM4

Motor  4-taktni motor  

Moč motorja 0,77 kW/1,1 KM

Delovna prostornina 25,4 cm3

Rezervoar za gorivo 0,6 l

Navoj M10 x 1,25 LH

Mere (D x Š x V) 1.765 x 368 x 293 mm

Teža (EPTA) 5,2 kg

Model Cena z DDV

EM2654LH 328,18 €

Ergonomično oblikovan D ročaj

Lahka zasnova

Ščitnik
za kovinsko rezilo in 
najlonsko rezalno glavo

25,4 cm3, 4-taktni 
motor Makita

Aluminijasto ohišje sklopke
Visoka togost zmanjšuje 

vibracije

Stopnja zvočnega tlaka: 
96,6 dB (A)

Odstopanje: 4,1 m/s² 

Najlonska rezalna glava

Kompakten okrogel 
pokrov preprečuje 
kosi, da bi se 
zataknila v tla, ko 
je nagnjena, poleg 
tega pa omogoča 
tudi bolj priročno 
zamenjavo nitk.

Večji stični 
del omogoča 
stabilnost 
uporabe tudi na 
bolj razgibanem 
terenu.

Vibracije (spredaj/zadaj): 5/6 m/s2

Hrup: 93,2 dB
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AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK DF031DSAE

Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober 
oprijem in boljši nadzor nad napravo
Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
Idealen za uporabo v ozkih prostorih

Št. vrtljajev - prosti tek 1.st./2.st. 0 - 450 min-1/0 - 1.700 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les Ø) 10/21 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko) 30/14 Nm
Mere (D x Š x V) 157 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA 0,94 kg

Koda za naročanje: DF031DSAE

Redna cena

209,84 €

Promo cena149,00 €

SET CLX201SA

Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 2.600 min-1

Število udarcev 0 - 3.500 min-1

Vpenjalo orodja 1/4 "
Mere (D x Š x V) 153 x 66 x 204 mm
Teža po EPTA 1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik TD110D 

Št. vrtljajev - prosti tek 1. st. 0 - 450 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 2. st. 0 - 1.700 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo, les Ø) 10/21 mm
Mere (D x Š x V) 189 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA 1,1 kg

Aku. vrtalnik-vijačnik DF331D

Koda za naročanje: CLX201SA

Priloženo:
Hitri polnilnik DC10SA, 2 x Akumulator BL1020B, Torba

AKU. VIBR. VRTALNIK-VIJAČNIK HP347DX100

Hitrovpenjalna glava
Kovinska zasnova zobnikov
Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Št. vrtljajev - prosti tek 1.st./2.st. 0 - 400 min-1/0 - 1.400 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les Ø) 10/25 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko) 30/15 Nm
Mere (D x Š x V) 216 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA 1,5 kg

Koda za naročanje: HP347DX100

Redna cena

239,12 €

Promo cena199,00 €

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK DF457DWEX3

Hitrovpenjalna glava
Kovinska zasnova zobnikov
Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Št. vrtljajev - prosti tek 1.st./2.st. 0 - 400 min-1/0 - 1.400 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les Ø) 13/36 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko) 42/24 Nm
Mere (D x Š x V) 221 x 83 x 240 mm
Teža po EPTA 1,7 kg

Koda za naročanje: DF457DWEX3

Redna cena

302,56 €

Promo cena239,00 €

AKU. RADIO DMR107

Možnost napajanja z AC adapterjem
Gibljivo anteno FM radia lahko odstranite in shranite v prostoru 
pod pokrovom akumulatorja
Vodoodporna zasnova IPX4 / zdrži do 5 min. izpostave na dežju

Napetost akumulatorja 7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja 7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2,

 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM 522 - 1629 kHz
Frekvenca FM 87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V) 257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA 4,6 kg

Koda za naročanje: DMR107

Redna cena

172,02 €

Promo cena139,00 €

Priloženo:
Polnilnik DC18WA, 
2 x akumulator BL1813G, 
Plastičen kovček, Set pribora

Priloženo: Polnilnik DC18WA, 
2 x akumulator BL1413G, 
Plastičen kovček, Set pribora

Priloženo: Polnilnik DC10SA, 
2 x akumulator BL1020B, 
Plastičen kovček

Redna cena seta

306,22 €

Promo cena seta219,00 €

2,0 Ah

2,0 Ah 2,0 Ah
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Redna cena seta

755,18 €

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK in VRTALNO KLADIVO

Št. vrtljajev - prosti tek 1. st. 0 - 400 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 2. st. 0 - 1.500 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo, les Ø) 13/38 mm
Mere (D x Š x V) 192 x 79 x 251 mm
Teža po EPTA 1,5 kg
Redna cena 469,70 €

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DDF456SP1F

Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 1.100 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les/beton Ø) 13/26/20 mm
Moč posameznega udarca 2,0 J
Mere (D x Š x V) 417 x 84 x 219 mm
Teža po EPTA 3,5 kg
Redna cena 292,80 €

Akumulatorsko vrtalno kladivo DHR241Z

Koda za naročanje: DDF456SF18AKC

Priloženo:
Hitri polnilnik DC18RC, 
2 x Akumulator BL1840, Plastičen kovček Makpac

Promo cena seta509,00 €

AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK in UDARNI VIJAČNIK

Št. vrtljajev - prosti tek 1. st. 0 - 400 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 2. st. 0 - 1.500 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les/kamen Ø) 13/38/13 mm
Mere (D x Š x V) 206 x 79 x 251 mm
Teža po EPTA 1,6 kg
Redna cena 490,44 €

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP456SP1F

Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 2.900 min-1

Št. udarcev 3.500 min-1

Maks. zatezni moment 165 Nm
Mere (D x Š x V) 137 x 79 x 220 mm
Teža po EPTA 1,3 kg
Redna cena 213,50 €

AkumulatorskI udarni vijačnik DTD152ZX3

Koda za naročanje: DHP456S18AKC

Priloženo:
Hitri polnilnik DC18RC, 
2 x Akumulator BL1840, Plastičen kovček Makpac

Promo cena seta499,00 €

Priloženo:
Vijačni nastavki 
Impact gold 4x

SET LXT DLX2084M

Št. vrtljajev - prosti tek 4.800 min-1

Žagin list/luknja žaginega lista (Ø) 190/20(30) mm
Kapaciteta rezanja (45/50/90°) 49/44/68,5 mm
Mere (D x Š x V) 356 x 217 x 298 mm
Teža po EPTA 4,1 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga DHS710 

Št. vrtljajev - prosti tek 1.st/2.st. 0 - 400/ 0 - 1.500 min-1

Št. udarcev - 1.st/2.st. 0 - 6.000/ 0 - 22.500 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les/kamen Ø) 13/38/13 mm
Mere (D x Š x V) 206 x 79 x 251 mm
Teža po EPTA 1,6 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP456 

Koda za naročanje: DLX2084M

Priloženo:
Hitri polnilnik DC18RC 
3 x Akumulator BL1840, Torba

Promo cena seta599,00 €

4,0 Ah

4,0 Ah

4,0 Ah



17

PROMOCIJA

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK 

Št. vrtljajev - prosti tek 1. st. 0 - 550 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 2. st. 0 - 2.100 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les Ø) 13/76 mm
Mere (D x Š x V) 205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA 2,4 kg
Redna cena 672,22 €

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DDF481RFE3

Koda za naročanje: DDF481R18AKC

Priloženo:
B-49915 26-delni set vijačnih 
nastavkov Impact Gold Torsion 25 mm 
(Redna cena: 34,68 €), 
Hitri polnilnik DC18RC, 3x Akumulator 
BL1830, Plastičen kovček

Promo cena529,00 €

Največji navor v razredu 125 Nm.
Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm

VRTALNO KLADIVO 
Koda za naročanje: HR5212C18AKC

VRTALNO KLADIVO 

3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih

Poraba 800 W
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 1.200 min-1

Moč posameznega udarca 2,4 J
Mere (D x Š x V) 361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA 2,8 kg

Redna cena

258,15 €

Promo cena209,00 €

Koda za naročanje: HR263018AKC

Priloženo:
66-214 Torbica za čez ramo - sintetično belo usnje

Priloženo:
Hitro zatezna glava z adapterjem SDS Plus

Promo cena seta1.099,00 €
Poraba 800 W
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 1.200 min-1

Moč posameznega udarca 2,4 J
Vpenjalo orodja SDS - Plus
Mere (D x Š x V) 361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA 2,8 kg
Redna cena 267,18 €

Vrtalno kladivo HR2630X7

Poraba 1.100 W
Udarna moč 8,1 J
Št. nastavitev dleta 12 položajev
Mere (D x Š x V)                466 x 116 x 230 mm
Teža po EPTA 5,6 kg
Redna cena 758,84 €

RUŠILNO KLADIVO

Ročaj za blaženje vibracij
Velike ogljene ščetke za manjše stroške vzdrževanja
AVT, tehnologija za blaženje vibracij

Priloženo:
D-42450 3-delni set SDS Max 
(Redna cena: 42,09 €)

Promo cena599,00 €

Koda za naročanje: HM0871C18AKC

Poraba 1.510 W
Udarna moč 19,9 J
Št. nastavitev dleta 12 položajev
Mere (D x Š x V) 700 x 129 x 265 mm
Teža po EPTA 12,3 kg
Redna cena 1.202,92 €

RUŠILNO KLADIVO

Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
Zmanjševanje hitrosti motorja v prostem teku zmanjša število 
vibracij na ohišju naprave

Priloženo:
P-18013 4-delni set dlet in špice SDS Max 
(Redna cena: 96,38 €)

Promo cena999,00 €

Koda za naročanje: HM1214C18AKC

Vrtalno kladivo HR2630

Rušilno kladivo HM0871C Rušilno kladivo HM1214C

Poraba 1.510 W
Št. vrtljajev udarcev 1.100 - 2.500 min-1

Moč posameznega udarca 20,0 J
Vpenjalo orodja SDS - Max
Mere (D x Š x V) 599 x 140 x 287 mm
Teža po EPTA 11,9 kg
Redna cena 1.317,60 €

Vrtalno kladivo HR5212C

4,0 Ah

3,0 Ah
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Dvojni drsni mehanizem za natančno rezanje
Električna zavora žaginega lista
Nastavitev kota in nagiba rezanja

Promo cena seta599,00 €

Poraba 1.400 W
Žagin list    216/30 mm
Št. vrtljajev - prosti tek 5.000 min-1

Kapaciteta rezanja (90°) 65-305 mm
Teža po EPTA 14,1 kg
Redna cena 478,24 €

ŠIROKI OBLIČ 1911B

Kompakten in lahek model
Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodilom za 
nastavitev
Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in 
zagotavlja varno uporabo

Poraba 840 W
Št. vrtljajev - prosti tek 16.000 min-1

Širina oblanja 110 mm
Mere (D x Š x V) 355 x160 x 172 mm
Teža po EPTA 4,3 kg

Koda za naročanje: 1911B

Redna cena

388,29 €

Promo cena299,00 €

S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje 
obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
Odprtina za izmet žaganja je obrnjena nazaj in zagotavlja udobno 
upravljanje
Natančno žaganje pod kotom, položaj linije rezanja je ves čas enak in 
neodvisen od kota, tudi pri žaganju pod kotom z uporabo vodila

Promo cena409,00 €

Poraba 1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek 2.000 - 5.800 min-1

Žagin list (Ø) 165/20 mm
Mere (D x Š x V) 341 x 225 x 250 mm
Teža po EPTA 4,4 kg
Redna cena 478,24 €

Priloženo:
194368-5 Vodilna letev 1400 mm
(Redna cena: 108,90 €)

Koda za naročanje: SP600018AKC

POTOPNA KROŽNA ŽAGA ROČNA KROŽNA ŽAGA HS7601K

Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, 
ki zagotavlja dober oprijem
Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
Aluminijasto podnožje

Redna cena

223,26 €

Promo cena179,00 €

Poraba 1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek 5.200 min-1

Žagin list (Ø) 190/30 mm
Mere (D x Š x V) 309 x 232 x 255 mm
Teža po EPTA 4 kg

Koda za naročanje: HS7601K

Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
Veliko regulacijsko stikalo
Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši 
nadzor nad napravo

Promo cena199,00 €

Poraba 1.010 W
Višina hoda 28 mm
Št. hodov - prosti tek 0 - 2.800 min-1

Mere (D x Š x V) 452 x 97 x 170 mm
Teža po EPTA 3,3 kg
Redna cena 294,02 €

Priloženo:
B-44432 
Žagin list za sabljsto žago 6 kos
(Redna cena: 21,45 €)

Koda za naročanje: JR3050T18AKC

SABLJASTA ŽAGA Z NIHAJNIM HODOM 

Sabljasta žaga JR3050T

Potopna krožna žaga SP6000

Koda za naročanje: LS0815F18AKC

Stabilna in kotna žaga LS0815FL

STABILNA KOTNA ŽAGA in DELOVNA MIZA

Priloženo: 
DEAWST06 
Nastavljiva delovna miza 
(Redna cena: 274,50 €)

VIBRACIJSKI BRUSILNIK BO3711

Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko 
vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij

Poraba 190 W
Št. vrtljajev - prosti tek 8.000 - 22.000 min-1

Brusna ploskev 93 x 185 mm
Mere (D x Š x V) 253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA 1,6 kg

Koda za naročanje: BO3711

Redna cena

120,78 €

Promo cena99,00 €

Priloženo:
Plastičen kovček
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SESALNIK

Sesalnik razreda L, za mokro in suho sesanje
Varčen 1.000 motor z veliko močjo sesanja
Samodejni zagon ob delovanju zunanje naprave

VC2512L

Poraba 1.000 W
Podtlak 21 kPa
Razred sesalne učinkovitosti L
Prostornina posode 25 l
Teža po EPTA 8,0 kg

Redna cena

259,86 €

Promo cena199,00 €

Koda za naročanje: VC2512L

REZKALNIK

Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal ter 1/4'' (6,35 mm) & 3/8'' 
(9,53 mm) vpenjal

Poraba 710 W
Št. vrtljajev - prosti tek 10.000 - 30.000 min-1

Vpenjalo orodja 6 / 8 mm
Mere (D x Š x V) 89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA 1,8 kg
Redna cena 218,38 €

Priloženo: 
D-53338 3-delni set za rezkanje, vpetje 
6mm (Redna cena: 24,28 €), Plastičen 
kovček Makpac

Koda za naročanje: RT0700C18AKC

Rezkalnik RT0700CX2J

KOTNI BRUSILNIK 9565CR

Super Joint System (SJS)
Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo

Poraba 1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek 12.000 min-1

Brusilna plošča (Ø) 125/22,23 mm
Mere (D x Š x V) 307 x 139 x 103 mm
Teža po EPTA 2,3 kg

Koda za naročanje: 9565CR

Redna cena

212,49 €

Promo cena119,00 €

KOTNI BRUSILNIK GA9020RF

Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij

Poraba 2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek 6.600 min-1

Brusilna plošča (Ø) 230/22,23 mm
Mere (D x Š x V) 473 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA 5,8 kg

Koda za naročanje: GA9020RF

Redna cena

217,16 €

Promo cena159,00 €

Promo cena249,00 €

KRIŽNI IN TOČKOVNI LASER SK103PZ

Samoizravnalna optika
Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
Merilno območje do 15 m

Redna cena

348,92 €

Promo cena289,00 €

Merilno območje 0 - 15 m
Tip laserja II 
Tip laserja 635 Nm
Mere (D x Š x V) 111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA 0,53 kg

Koda za naročanje: SK103PZ

LASERSKI MERILNIK LD050P

Enostavna uporaba
Merjenje razdalje, površine, prostornine, 
funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)

Redna cena

132,98 €

Promo cena99,00 €

Merilno območje 0,05 - 50 m
Tip laserja II 
Tip laserja 635 Nm
Mere (D x Š x V) 116 x 45 x 29 mm
Teža po EPTA 0,1 kg

Koda za naročanje: LD050P



Kosa DUR365UZ
Št. vrtljajev - prosti tek   1.st./2. st./3. st. 
 3.500/5.500/6.500 min-1

Tip ročaja U ročaj
Redna cena 437,98 €

Promo cena 349,00 €

Kosa DUR364LZ
Št. vrtljajev - prosti tek
 5.000 - 6.500 min-1

Tip ročaja D ročaj
Redna cena 403,37 €

Promo cena 329,00 €

Verižna žaga DUC302Z
Dolžina reza 300 mm
Razdelitev verige 3/8 “
Redna cena 323,30 €

Promo cena 269,00 €

Škarje za živo mejo  DUH551Z
Dolžina rezila 550 mm
Maks. debelina vej 18 mm
Redna cena 311,10 €

Promo cena 249,00 €

Puhalnik  DUB361Z
Največji pretok zraka 4,4 m3/min
Nastavljiva moč pihanja 2 x
Redna cena 196,42 €

Promo cena 179,00 €

Obiralnik oliv  BHL360
Dolžina teleskopa 0,95 m
Teleskopski ročaj 2,15 - 3,1 m
Redna cena 1.329,80 €

Promo cena 1.099,00 €

Stabilna kotna žaga  DLS714Z
Št. vrtljajev - prosti tek 5700 min-1

Žagin list (Ø) 190/15,8 mm
Kapaciteta reza pri 90° 52 x 300 mm
Redna cena 973,56 €

Promo cena 799,00 €

Škarje za obrezovanje DUP361Z
Maks. debelina vej 33 mm
Redna cena 1.370,06 €

Promo cena 1.099,00 €

Sesalnik DVC860LZ
Maks. pretok zraka AC: 3,6  DC: 2,1 m³/min
Podtlak AC: 24 kPa   DC: 9 kPa
Prostornina posode Suho 8 l   Mokro 6 l
Redna cena 699,00 €

Promo cena 599,00 €

Sesalnik DVC260Z
Maks. pretok zraka 1,5 m³/min
Podtlak 7,1 kPa
Prostornina posode 2 l
Redna cena 357,46 €

Promo cena 299,00 €

HIBRID

Dobava brez polnilnikov in akumulatorjev.



Ste vedeli, da ima Makita največjo izbiro orodja, ki se 
lahko uporablja na isti 18 V akumulator? 
Do konca leta 2016 bomo imeli 190 različnih orodij 
za 18 V akumulatorje serije LXT. To je velika prednost 
za naše uporabnike, saj lahko 18 V LXT akumulator 
uporabljajo na širokem izboru orodja. 
Kapacitete naših 18 V akumulatorjev LXT serije je 
od 1,5 Ah do 6,0 Ah. Nova serija prihaja z vgrajenim 
indikatorjem kapacitete energije na samem 
akumulatorju, ne smemo pa pozabiti na najhitrejše 
polnjenje v svojem razredu nasploh – 22 minut za 3 Ah 
akumulator. 
Vsi naši novi 18 V LXT akumulatorji in orodje iz iste serije 
prihajajo z najboljšo zaščito pred preobremenjenostjo, 
previsoko temperaturo in prenapolnjenostjo 
akumulatorja. Nakup Makita orodja iz serije 18 V LXT je 
odlična naložba za prihodnost.

Multifunkcijsko orodje DTM51Z
Vpenjalo orodja OIS 
Kot nihaja 3,2 °
Oscilacije 6.000 - 20.000 min-1

Redna cena 218,38 €

Promo cena 169,00 €

Verižna žaga DUC122Z
Dolžina reza 155 mm
Razdelitev verige 1/4’’
Redna cena 269,62 €

Promo cena 209,00 €

Sesalnik DCL180ZB
Podtlak 3,6 kPa
Maks. pretok zraka 1,3 m³/min
Prostornina posode 0,65 l
Redna cena 91,50 €

Promo cena 59,00 €

Tesnilna pištola  DCG180ZB
Maks. potisna sila 5.000 N
Kapaciteta kartuše 600 ml
Pomik v prostem teku  0 - 28 mm/sec
Redna cena 269,62 €

Promo cena 209,00 €

Sabljasta žaga   DJR183Z
Dolžina hoda 13 mm
Št. hodov - prosti tek 0 - 3.000 min-1

Kapaciteta rezanja
les/cevi 50/50 mm
Redna cena 189,10 €

Promo cena 139,00 €

Kotni vrtalnik-vijačnik  DDA351Z
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 1.800 min-1 
Razpon vpenjalne glave 1,5 - 10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø) 10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø) 25 mm
Redna cena 268,40 €

Promo cena 209,00 €

Vrtalnik-vijačnik  DDF458Z
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st/2.st.
 0 - 400 /0 - 2.000 min-1

Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø) 13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø) 76 mm
Vrtilni moment/trdo 91 Nm
Redna cena 242,78 €

Promo cena 189,00 €

Vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP482Z
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st/2.st.
 0 - 600/0 - 1.900 min-1

Število udarcev  1.st/2.st.
  0 - 9.000/0 - 22.8000 min-1

Vrtilni moment/trdo 62 Nm
Redna cena 189,10 €

Promo cena 149,00 €

Udarni vijačnik DTW190Z
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 2.300 min-1

Število udarcev 0 - 3.000 min-1

Maks. zatezni moment 190 Nm
Vpenjalo orodja  1/2 “
Redna cena 189,10 €

Promo cena 149,00 €

SDS Plus vrtalno kladivo DHR165Z
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 1.600 min-1

Moč posameznega udarca 1,3 J
Zmogljivost vrtanja (beton Ø) 16 mm
Redna cena 267,18 €

Promo cena 209,00 €

Dobava brez polnilnikov in akumulatorjev.



Kotni brusilnik DGA504Z
Št. vrtljajev - prosti tek 8.500 min-1

Brusilna plošča (Ø) 125/22,23 mm
Redna cena 290,36 €

Promo cena 199,00 €

Robotski sesalnik DRC200Z
Maks. hitrost delovanja 0,3 m/sec
Prostornina posode 2,5 l
Redna cena 1.137,04 €

Promo cena 1.099,00 €

Udarni vijačnik DTD154Z
Št. vrtljajev - prosti tek  1. st./2. st./3. st.

 0 - 1.100/2.100/3.600 min-1

Vpenjalo orodja 1/4 “
Maks. zatezni moment 175 Nm
Redna cena 262,30 €

Promo cena 189,00 €

Udarni vijačnik DTW1001Z
Št. vrtljajev - prosti tek  1. st./2. st./3. st.
  0 - 900/1.000/1.800 min-1

Vpenjalo orodja 3/4 “
Maks. zatezni moment 1050 Nm
Redna cena 401,38 €

Promo cena 369,00 €

Udarni vijačnik DTW281Z
Št. vrtljajev - prosti tek  1. st./2. st./3. st.

0 - 1.600/2.100/2.800 min-1

Vpenjalo orodja 1/2 “
Maks. zatezni moment 280 Nm
Redna cena 295,24 €

Promo cena 239,00 €

Suhomontažni vijačnik DFS452Z
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 4.000 min-1

Vpenjalo orodja 1/4 “
Vpenjalo orodja Šestrobno 
Suhomontažni vijaki 5 mm
Redna cena 272,06 €

Promo cena 217,00 €

Vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP481Z
Št. vrtljajev - prosti tek  1.st./2. st.

0 - 550/0 - 2.100 min-1

Razpon vpenjalne glave  1,5 - 13 mm
Vrtilni moment/trdo  115 Nm
Zmogljivost vrtanja  jeklo/les/kamen

13/76/16 mm
Redna cena 308,66 €

Promo cena 249,00 €

Vrtalnik-vijačnik DDF480Z
Št. vrtljajev - prosti tek  1.st./2. st.

0 - 400/0 -  1.550 min-1

Razpon vpenjalne glave  1,5 - 13 mm
Vrtilni moment/trdo  54 Nm
Zmogljivost vrtanja  jeklo/les

13/38 mm
Redna cena 231,80 €

Promo cena 179,00 €

SDS Plus vrtalno kladivo DHR243Z
Št. vrtljajev - prosti tek 0 - 950 min-1

Moč posameznega udarca 2,0 J
Zmogljivost vrtanja (beton Ø) 24 mm
Redna cena 416,02 €

Promo cena 329,00 €

Kosa DUR182LZ
Št. vrtljajev - prosti tek
 3.500 - 6.000 min-1

Tip ročaja D-tip 
Redna cena 303,78 €

Promo cena 219,00 €

Sabljasta žaga DJR187Z
Dolžina hoda 32 mm
Št. hodov   1 st./2. st.

0 - 2.300/0 - 3.000 min-1

Kapaciteta rezanja  les/cevi
  255/130 mm
Redna cena 278,16 €

Promo cena 219,00 €

Vbodna žaga DJV181Z
Višina hoda 26 mm
Št. hodov - prosti tek 800 - 3.500 min-1

Kapaciteta rezanja  les/kovina
  135/10 mm
Nihajni hod 4 stopnje
Redna cena 319,64 €

Promo cena 259,00 €

Brezkrtačni BL motor
Brezkrtačni BL motor nima krtačk, zato vzdrževanje naprave ni potrebno. Brezkrtačni 
BL motor ima več moči od običajnega, saj nima krtačk, ki sicer povzročajo trenje in s 
tem izgubo energije. Poraba električnega toka je manjša, zato se v napravi generira 
manj toplote in omogoča več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.
Več opravljenega dela z enim polnjenjem
Brezkrtačni BL motorji so veliko učinkovitejši in zaradi manjše porabe energije 
omogočajo daljšo uporabo naprave z enim polnjenjem akumulatorja. Daljša življenjska 
doba akumulatorja zmanjša stroške uporabe naprav.
Odporen na dolgotrajno uporabo
Uporaba brezkrtačnega BL motorja zmanjša porabo električnega toka, ki povzroča 
segrevanje naprave. Učinkovito zmanjševanje temperature na površini ohišja omogoča 
dolgotrajno industrijsko uporabo naprave.

Dobava brez polnilnikov in akumulatorjev.



LXT Power set 196693-0
2 x akumulator BL1830
Polnilnik DC18RC
Makpac Tip 1
Redna cena 279,38 €

Promo cena 219,00 €

Makita torba za orodje 66-997
(Brushless)
Redna cena 59,78 €

Promo cena 49,00 €

LED svetilka
DEADML185
Mere   284 x 84 x 96 mm
Redna cena 35,38 €
Promo cena 29,00 €

Polnilni adapter USB
ADP05
Redna cena 29,04 €

Promo cena 23,00 €

Akumulator 632F15-1
5,0 Ah BL1850B
Redna cena 184,22 €

Promo cena 119,00 €

Akumulator 632B42-4
2,0 Ah BL1820
Redna cena 97,97 €

Promo cena 51,00 €

Akumulator 193533-3
3,0 Ah BL1830
Redna cena 134,20 €

Promo cena 99,00 €

LXT Power set 197156-9
4 x akumulator BL1840
Polnilnik DC18RD
Makpac Tip 3
Redna cena 622,20 €

Promo cena 499,00 €

LED svetilka
DEABML801X
Mere  380 x 79 x 116 mm
Redna cena 53,07 €
Promo cena 43,00 €
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BENCINSKA MOTORNA ŽAGA DCS232T
Kompaktna in lahka zasnova
22,2 cm3 motor je dovolj zmogljiv za uporabo meča dolžine 25 cm
EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA3200S40B/EA3500S40B
Zavora verige Safety Matic
Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
Zračni filter iz flisa zagotavlja večjo odpornost proti vdiranju prahu v napravo
Nastavljiva oljna črpalka

Moč motorja EA3200S40B 1,35 kW/1,84 KM
Moč motorja EA3500S40B 1,7 kW/2,3 KM
Dolžina reza 400 mm
Razdelitev verige 3/8 " / 1,3 mm
Delovna prostornina EA3200S40B/EA3500S40B 32/35 cm³
Teža EA3200S40B/EA3500S40B* 4,1/4,4 kg
*Brez rezalne garniture

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA4300F38C
EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
Zavora verige Safety Matic
Magnezijevo ohišje
Nastavljiva oljna črpalka

Moč motorja 2,2 kW/3,0 KM
Dolžina reza 380 mm
Razdelitev verige 0,325 " / 1,3 mm
Delovna prostornina 43  cm³
Teža* 4,9 kg
*Brez rezalne garniture

Koda za naročanje: EA4300F38C 

EA3200S40B

Koda za naročanje: EA3200S40B

Delovna prostornina
32 cm3

Redna cena
235,46 €

Promo cena219,00 €

EA3500S40B

Koda za naročanje: EA3500S40B

Delovna prostornina
35 cm3

Redna cena
294,02 €

Promo cena269,00 €

Redna cena

477,02 €

Promo cena427,00 €

Koda za naročanje: DCS232T

Redna cena

411,14 €

Promo cena309,00 €

Moč motorja 0,74 kW/1,02 KM
Dolžina reza 250 mm
Razdelitev verige 3/8 " / 1,3 mm
Delovna prostornina 22,2 cm³
Teža* 2,5 kg
*Brez rezalne garniture
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BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA6100P45E/EA6101P45E
Zavora verige Safety Matic
Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
Long life filter
Magnezijevo ohišje

Moč motorja 3,4 kW/4,6 KM
Hitrost verige 1.800 m/min
Dolžina reza 450 mm
Razdelitev verige 3/8 " / 1,5 mm
Delovna prostornina 61 cm³
Teža* 6 kg
*Brez rezalne garniture

EA6100P45E

Koda za naročanje: EA6100P45E

Redna cena
819,84 €

Promo cena699,00 €

EA6101P45E

Koda za naročanje: EA6101P45E
OGREVAN ROČAJ

Redna cena
908,90 €

Promo cena709,00 €

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA7900P50E
Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje

Moč motorja 4,3 kW/5,9 KM
Hitrost verige 1.250 m/min
Dolžina reza 500 mm
Razdelitev verige 3/8'' / 1,5 mm
Delovna prostornina 79 cm³
Teža* 6,6 kg
*Brez rezalne garniture

Koda za naročanje:  EA7900P50E

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA5000P45E/ EA5001P38D
EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
Nastavljiva oljna črpalka
Magnezijevo ohišje

Moč motorja EA5000P45E 2,8 kW/3,8 KM
Moč motorja EA5001P38D 2,8 kW/3,9 KM
Hitrost verige 1.800 m/min
Dolžina reza EA5000P45E/EA5001P38D 450/380 mm
Razdelitev verige EA5000P45E 3/8" / 1,5 mm 
Razdelitev verige EA5001P38D 0,325'' / 1,5 mm 
Delovna prostornina 50 cm³
Teža EA5000P45E/EA5001P38D* 5,4/5,6 kg
*Brez rezalne garniture

EA5000P45E

Koda za naročanje: EA5000P45E

Dolžina reza
450 mm

Redna cena
636,84 €

Promo cena569,00 €

EA5001P38D

Koda za naročanje: EA5001P38D

Dolžina reza
380 mm Redna cena

725,90 €

Promo cena579,00 €
OGREVAN ROČAJ

Dolžina reza
450 mm

Dolžina reza
450 mm

Redna cena

1.012,60 €

Promo cena889,00 €
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ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA UC4051A
Kovinski zobati prislon za natančno vodenje
Velika odprtina za nadzor količine olja
Ergonomičen položaj in naklon sprednjega ročaja izboljša okretnost in olajša 
vodoravno žaganje
Nastavljiva oljna črpalka
Nastavitev napetosti in menjava verige brez orodja
Vzdolžni motor za profesionalno uporabo

Poraba 2.000 W
Razdelitev verige 3/8 ''/ 1,3 mm
Dolžina rezila 400 mm
Mere (D x Š x V)              505 x 200 x 220 mm
Teža po EPTA 5,6 kg

Redna cena

269,62 €

Promo cena209,00 €

Koda za naročanje: UC4051A

ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA UC3041A
Velika odprtina za nadzor količine olja
Ergonomičen položaj in naklon sprednjega ročaja izboljša okretnost in olajša 
vodoravno žaganje
Napenjanje verige brez orodja
Nastavljiva oljna črpalka
Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
Kovinski prislon

Poraba 1.800 W
Razdelitev verige 3/8 ''/ 1,1 mm
Dolžina rezila 300 mm
Mere (D x Š x V) 455 x 245 x 200 mm
Teža po EPTA 4,6 kg

Redna cena

172,02 €

Promo cena129,00 €

Koda za naročanje: UC3041A

Redna cena

262,30 €
Promo cena219,00 €

VISOKOTLAČNA ČISTILNA NAPRAVA HW132

Gumijasta cev okrepljena z jeklom in z zaščito pred zvijanjem, 
gibljiv priključek za pištolo
TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
Pršilna pištola ojačana z jeklom
Vgrajeno vbrizgavanje čistila s cevjo za čistilo
Asinhronski motor z batno črpalko

Poraba 2.100 W
Maks. tlak 140 bar 
Pretok vode 420 l/h
Maks. temperatura vode 50 °C
Teža po EPTA 18,8 kg

Redna cena

413,42 €

Promo cena309,00 €

Koda za naročanje: HW132

Redna cena

262,30 €
Promo cena219,00 €

VISOKOTLAČNA ČISTILNA NAPRAVA HW111

Gumijasta cev okrepljena z jeklom in z zaščito pred zvijanjem, 
gibljiv priključek za pištolo
TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
Pršilna pištola ojačana z jeklom
Vgrajeno vbrizgavanje čistila s cevjo za čistilo

Poraba 1.700 W
Maks. tlak 110 bar 
Pretok vode 370 l/h
Maks. temperatura vode 50 °C
Teža po EPTA 9,8 kg

Redna cena

227,44 €

Promo cena209,00 €

Koda za naročanje: HW111
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BENCINSKA MOTORNA TELESKOPSKA ŽAGA EY2650H25H
Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
Teleskopski podaljšek nastavljiv od 272 do 392 cm
Nizka raven hrupa
Multipozicijski motor s prisilnim kroženjem olja zagotavlja 
zanesljivo delo v vseh položajih

Redna cena
750,30 €

Promo cena679,00 €

Motor 4-taktni
Delovna prostornina  25,4 cm³
Moč motorja 0,77 kW/1,1 KM
Dolžina reza  255 mm
Razdelitev verige 3/8 ''/1,3 mm
Teža 7,2 kg

min. 279 cm        
        

       m
aks. 392 cm

BENCINSKI PUHALNIK EB7650TH
Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
Udoben nahrbtni pas
Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela

Redna cena

649,04 €

Promo cena589,00 €

Motor 4-taktni
Moč motorja 4,1 kW/5,6 KM
Delovna prostornina 75,6 cm³
Hitrost zraka 90 m/sek
Maks. pretok 1020 m³/h
Mere (D x Š x V)             332 x 460 x 480 mm
Teža po EPTA 10,8 kg

Koda za naročanje: EB7650TH

BENCINSKI PUHALNIK-SESALNIK BHX2501

Motor  4-taktni
Delovna prostornina  24,5 cm³
Maks. pretok zraka  606 m³/h
Hitrost zraka 65 m/sek
Mere (D x Š x V)  920 x 235 x 340 mm
Teža po EPTA 4,4 kg
Redna cena 294,02 €

Nizka poraba goriva
Sistem zagona s samodejnim dekompresijskim ventilom in
vbrizgalko omogoča enostaven zagon
Nizka raven hrupa

Promo cena seta299,00 €
Priloženo:
197235-3 Dvo delni set za sesanje
(Redna cena: 65,15 €)

Koda za naročanje: BHX250118AKC

Koda za naročanje: EY2650H25H
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MOTORNI REZALNIK EK7301WS

Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
Avtomatska nastavitev stikala za plin pri hladnem zagonu
Učinkovito dušenje vibracij

Motor 2-taktni motor 
Moč motorja 3,8 kW/5,2 KM
Delovna prostornina 73 cm3

Rezalna plošča (Ø) 350/25,4 mm
Globina reza 122 mm
Teža po EPTA 10 kg

Koda za naročanje: EK7301WS

Redna cena

1.089,46 €

Promo cena799,00 €

MOTORNI REZALNIK EK8100WS

Poraba goriva zmanjšana za 15% s tehnologijo SLR
Avtomatska nastavitev stikala za plin pri hladnem zagonu
Učinkovito dušenje vibracij

Motor 2-taktni motor 
Moč motorja 4,2 kW/5,71 KM
Delovna prostornina 81 cm3

Rezalna plošča (Ø) 400/25,4 mm
Globina reza 147 mm
Teža po EPTA 10,6 kg

Koda za naročanje: EK8100WS

Redna cena

1.256,60 €

Promo cena899,00 €

Št. vrtljajev - prosti tek 8.500 min-1

Brusilna plošča (Ø) 125 mm
Luknja brusilne plošče (Ø) 22,23 mm
Mere (D x Š x V) 362 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA 2,5 kg

Akumulatorski kotni brusilnik DGA504

Priloženo:
Hitri polnilnik DC18RC
1 x akumulator BL1840

AKU. KOTNI BRUSILNIK in MOTORNI REZALNIK 

Motorni rezalnik EK7651H
Motor 4-taktni motor
Moč motorja 3,3 kW/4,5 KM
Delovna prostornina 76,6 cm3

Rezalna plošča (Ø) 350/25,4 mm
Teža po EPTA 12,9 kg

Koda za naročanje: DK0040M

* Rezalna plošča ni priložena * Rezalna plošča ni priložena

MM4 4-taktni motor
Tiho delovanje
Manj vibracij
Enostaven zagon

* Rezalna plošča ni priložena

Redna cena seta

1.438,38 €

Promo cena seta1.199,00 €
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BENCINSKA ČRPALKA ZA VODO EW1060HX

Črpalni filter preprečuje črpanje listov, itd.
Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi emisijami
Montažna plošča z dušenjem vibracij

Motor 4-taktni motor
Delovna prostornina 33,5 cm3

Maks. pretok 130 l/min
Največja globina črpanja 8 m
Teža po EPTA 7,3 kg

Koda za naročanje: EW1060HX

Redna cena

415,81 €

Promo cena372,00 €

Redna cena

262,30 €
Promo cena219,00 €

GENERATOR EG2850A

Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
Enostaven zagon: brez povratnega udarca
Polni tank zadostuje za približno 12 ur neprekinjenega delovanja

Motor 4-taktni
Maks. AC izhodna moč 50 Hz; 2,8 kVa 
Rezervoar za gorivo 15 l
Poraba 1,2 l/h
Mere (D x Š x V)             600 x 442 x 450 mm
Teža po EPTA 52,8 kg

Redna cena

738,10 €

Promo cena669,00 €

Koda za naročanje: EG2850A

GENERATOR EG4550A

Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
Enostaven zagon, možnost el. zagona s pomočjo akumulatorja
Polni tank zadostuje za približno 13ur neprekinjenega delovanja
Dve kolesi in ročaji za enostavno mobilnost

Motor 4-taktni
Maks. AC izhodna moč 50 Hz; 4,0 kVa 
Rezervoar za gorivo 25 l
Poraba 1,9 l/h
Mere (D x Š x V) 680 x 550 x 550 mm
Teža po EPTA 95,5 kg

Redna cena

1.085,80 €

Promo cena969,00 €

Koda za naročanje: EG4550A

ELEKTRIČNI PUHALNIK - SESALNIK UB0800X
S kompletom za mulčenje
Dvostopenjsko nastavljiva hitrost zraka
Namestitev brez uporabe orodja

Poraba 1.650 W
Maks. pretok zraka 660 m³/h
Teža po EPTA 3,8 kg

Redna cena

176,90 €

Promo cena139,00 €

Koda za naročanje: UB0800X



Vibracijski vrtalnik-vijačnik
Vrtalnik-vijačnik

DHP481
DDF481

DHP480
DDF480

DHP483
DDF483

DHP458
DDF458

DHP482
DDF482

DHP453
DDF453

Zmogljivost vrtanja jeklo
Les

Kamen (vibr. vrtalnik-vijačnik)

13 mm 
76 mm
16 mm

13 mm 
38 mm 
13 mm

13 mm
36 mm
13 mm

13 mm 
76 mm
16 mm 

13 mm
38 mm 
13 mm

13 mm 
36 mm 
13 mm 

Število udarcev: 2. st. / 1. st.
(Vibracijski vrtalnik-vijačnik)

0-31.500/
0-8.250 min-1

0-23.000/
0-6.000 min-1

0-25.500/
0-7.500 min-1

0-30.000/
0-6.000 min-1

0-28.500/
0-9.000 min-1

0-19.500/
0-6.000 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek: 2. st. / 1. st. 0-2.100/
0-550 min-1

0-1.550/
0-400 min-1

0-1.700/
0-500 min-1

0-2.000/
0-400 min-1

0-1.900/
0-600 min-1

0-1.300/
0-400 min-1

Največji navor 115 Nm 54 Nm 40 Nm 91 Nm 62 Nm 42 Nm

Skupna dolžina 205 mm DHP480: 199 mm 
DDF480: 185 mm

DHP483: 176 mm 
DDF483: 162 mm

225 mm DHP482: 198 mm 
DDF482: 185 mm

DHP453: 240 mm 
DDF453: 222 mm

Teža (EPTA) DHP481: 2,7 kg
DDF481: 2,6 kg

DHP480: 1,8 kg
DDF480: 1,7 kg

DHP483: 1,6 kg
DDF483: 1,5 kg

DHP458: 2,3 kg
DDF458: 2,3 kg

DHP482: 1,8 kg
DDF482: 1,7 kg

DHP453: 2,0 kg
DDF453: 1,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalniki-vijačniki / akumulatorski vrtalniki-vijačniki

VODNIK ZA IZBIRO ORODJA

Brezkrtačni motor
• Ne potrebuje vzdrževanja, ker ne vsebuje krtač
• Daljša življenjska doba baterije
• Odporen na dolgotrajno uporabo
• Daljše delo z enim samim polnjenjem 
 akumulatorja.

Motor s krtačkami
Visoka moč glede na težo zaradi 
uporabe 4-polnega motorja

4-polni 
motor

2-polni 
motor

Maks. vrtilni moment

Mehak spoj
Maks. vrtilni moment

Trd spoj
Maks. vrtilni moment

Mehak spoj

DHP481

DDF481

4-polni 
motor

2-polni 
motor

4-polni 
motor

60

50

40

30

20

10

60
Nm

36
Nm

21
Nm

110

90

70

50

30

10

91
Nm

42
Nm

115
Nm

54
Nm

40
Nm

100

80

60

40

20

62
Nm

60

50

40

30

20

10

27
Nm

36
Nm

58
Nm

DHP480

DDF480

DHP483

DDF483

DHP458

DDF458

DHP482

DDF482

DHP453

DDF453

Nastavitev
vrtilnega momenta

Nastavitev
vrtilnega momenta

Nastavitev
vrtilnega momenta

Nastavitev
vrtilnega momenta

Nastavitev
vrtilnega momenta

Nastavitev
vrtilnega momenta

Za uporabo zunaj ali v težkih 
okoljskih pogojih. Izboljšana 
zaščita pred prahom in 
kapljajočo vodo v primerjavi 
z obstoječim modelom.

Tehnologija za zaščito 
v težkih pogojih



Primeren za delo, kjer je zahtevana 
nizka stopnja hrupa

Akumulatorski oljni udarni vijačnik
DTS141

40
Nm

3-stopenjska
izbira moči

Teks
način

+
Nizka raven hrupa  

77 dB

Akumulatorski udarni vijačnik s 4 načini delovanja
DTP141

150
Nm

3-stopenjska
izbira moči

Teks
način

+

DTD170 DTD154 DTD153 DTD152

Število udarcev (min-1) 0-3.800/3.600/2.600/1.100 0-3.800/2.600/1.100 0-3.600 0-3.500

Št. vrtljajev - prosti tek (min-1) 0-3.600/3.200/2.100/1.100 0-3.600/2.100/1.100 0-3.400 0-2.900

Skupna dolžina 117 mm 117 mm 126 mm 137 mm

Teža (EPTA) 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg

DTS141 DTP141

Število udarcev (min-1) 0-2.700/0-2.200/0-1.400 0-3.200/0-2.400/0-1.200

Št. vrtljajev - prosti tek (min-1) 0-3.200/0-2.000/0-1.200 0-2.700/0-2.200/0-1.300

Skupna dolžina 136 mm 171 mm

Teža (EPTA) 1,5 kg 1,8 kg

Teks

Akumulatorski udarni vijačnik

VODNIK ZA IZBIRO ORODJA

Brezkrtačni motor
• Ne potrebuje vzdrževanja, ker ne vsebuje krtač
• Daljša življenjska doba baterije
• Odporen na dolgotrajno uporabo
• Daljše delo z enim samim polnjenjem 
 akumulatorja.

Motor s krtačkami
Visoka moč glede na težo zaradi 
uporabe 4-polnega motorja

4-polni 
motor

Maks. vrtilni moment

175

170

165 165
Nm

180

175
Nm

170
Nm

4-polni 
motor

DTD152DTD153

DTD170

4-stopenjska
izbira moči

Teks
način

+ +

DTD154

3-stopenjska
izbira moči

Teks
način

+

A-način [Asistenca]
Samodejno pospeševanje število obratov 
glede na proces vijačenja.

Pritisnjeno 
stikalo

Počasen 
začetek

Samodejno
pospeševanje

Končna 
hitrost

min-1 s

Način "Teks" je poseben 
način, ki zagotavlja optimalno 
privijanje samoreznih vijakov 
brez poškodb vijakov in 
obdelovanca.

način

4 načini delovanja
Udarni vrtalnik/Udarni vijačnik/Vijačnik/Vrtalnik



DTW1001 DTW1002 DTW281 DTW450 DTW251 DTW190

Vpenjalo orodja 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Število udarcev 0-2.200/0-2.000/
0-1.800 min-1

0-2.200/0-2.000/
0-1.800 min-1

0-3.500/0-2.600/
0-1.800 min-1

2.200 min-1 0-3.200 min-1 0-3.000 min-1

Št. vrtljajev - prosti tek 0-1.800/0-1.000/
0-900 min-1

0-1.800/0-1.000/
0-900 min-1

0-2.800/0-2.100/
1.600 min-1

1.600 min-1 0-2.100 min-1 0-2.300 min-1

Skupna dolžina 229 mm 229 mm 147 mm 266 mm 165 mm 176 mm

Teža (EPTA) 3,7 kg 3,6 kg 1,7 kg 3,4 kg 1,7 kg 1,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik

VODNIK ZA IZBIRO ORODJA

Brezkrtačni motor
• Ne potrebuje vzdrževanja, ker ne vsebuje krtač
• Daljša življenjska doba baterije
• Odporen na dolgotrajno uporabo
• Daljše delo z enim samim polnjenjem 
 akumulatorja.

Motor s krtačkami
Visoka moč glede na težo zaradi 
uporabe 4-polnega motorja

DTW1001

4-polni 
motor

2-polni 
motor

1050

400

300

200

100

440
Nm

190
Nm

1050
Nm

1000

230
Nm

DTW1002

DTW281

DTW450

DTW251

DTW190

Maks. vrtilni moment

4-polni 
motor

Vpenjalo orodja
(1/2")

4-polni 
motor

Vpenjalo orodja
(1/2")

2-polni 
motor

Vpenjalo orodja
(1/2")

Vpenjalo orodja
(1/2")

Vpenjalo orodja
(1/2")

Vpenjalo orodja
(3/4")

M12-30

M10-24

Standardno

Visoko- 
zmogljivo

M12-30

M10-24

Standardno

Visoko- 
zmogljivo

M10-20

M10-16

Standardno

Visoko- 
zmogljivo

M12-22

M12-16

Standardno

Visoko- 
zmogljivo

M10-16

M10-14

Standardno

Visoko- 
zmogljivo

M8-16

M8-12

Standardno

Visoko- 
zmogljivo

280
Nm

Nastavek ni priložen orodju.

1000
Nm
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MAKPAC, DOPOLNITEV SISTEMA

ZABOJI ZA ORODJE
7. P-83836 PVC zaboj za orodje 1

(D x Š x V) 395 x 295 x 145 mm 56,12 €

8. P-83842 PVC zaboj za orodje 2
(D x Š x V) 395 x 295 x 250 mm 65,88 €

VOZIČKI
9. P-83886 Voziček za Makpac sistem 108,58 €

10. TR00000001 Voziček za Makpac sistem 164,94 €

NOTRANJE PODLOGE ZA PRIBOR
Šifra za 
naročanje Opis Cena z DDV 

1. P-83652 Notranja posoda z barvnimi 
škatlicami in peno 29,28 €

2. P-83668 Notranja podloga za pribor 8,05 €

3. P-83674 Univerzalna notranja podloga 
za pribor + pena 16,47 €

4. P-83680 Notranja podloga za pribor, 
2-delna s 6 prekati 14,03 €

5. P-83696 Notranja podloga za pribor, 
3-delna z 9 prekati 14,40 €

6. P-83705 Notranja prilagodljiva pena 19,03 €

1

notranje podloge za pribor
zaboji za orodje
vozički za Makpac sistem

2

7 8

3

4 5 6

9 10

VOTLI NATIČNI KLJUČI
Votli natični ključi skrajšajo 
čas privijanja matic na 
navojne palice v primerjavi 
z ročnim privijanjem.

Koda Dimenzija ključa (mm) Celotna dolžina (mm) Enota (kos/set) Cena z DDV
B-52526 10 75 1 19,30 €
B-52532 10 150 1 21,88 €
B-52548 10 300 1 23,96 €
B-52554 10 500 1 40,29 €
B-52560 10 700 1 47,06 €
B-52576 13 75 1 19,83 €
B-52582 13 150 1 21,94 €
B-52598 13 300 1 23,96 €
B-52607 13 500 1 40,52 €
B-52613 13 700 1 47,32 €
B-52629 17 75 1 20,43 €
B-52635 17 150 1 23,23 €
B-52641 17 300 1 25,97 €
B-52657 17 500 1 41,97 €
B-52663 17 700 1 49,00 €

①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④
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18 V/6,0 AH LI–ION AKUMULATOR 197422-4 
Nov 18 V akumulator s kapaciteto 6,0 Ah
S prikazom kapacitete akumulatorja

Koda 197422-4

Model BL1860B

Napetost akumulatorja 18 V

Kapaciteta akumulatorja 6,0 Ah

Čas polnjenja 55 min (DC18RA/RC/RD)

Cena z DDV 191,54 €

Koda Velikost (p1 x D x p2) Oblika glave Vrsta reza Uporaba Kosov/komplet Cena z DDV

B-52716-10 10 x 20 x 6 mm SA Standarden rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52722-10 10 x 20 x 6 mm SA Diamantni rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52738-10 10 x 20 x 6 mm SA Neželezni rez ne-železni materiali 1 13,02 €

B-52744-10 10 x 20 x 6 mm SC Standarden rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52750-10 10 x 20 x 6 mm SC Diamantni rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52766-10 10 x 20 x 6 mm SC Neželezni rez ne-železni materiali 1 13,02 €

B-52772-10 10 x 20 x 6 mm SF Standarden rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52788-10 10 x 20 x 6 mm SF Diamantni rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52794-10 10 x 20 x 6 mm SF Neželezni rez ne-železni materiali 1 13,02 €

B-52803-10 10 x 25 x 6 mm SL Standarden rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52819-10 10 x 25 x 6 mm SL Diamantni rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52825-10 10 x 25 x 6 mm SL Neželezni rez ne-železni materiali 1 13,02 €

B-52831-10 10 x 20 x 6 mm SM Standarden rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52847-10 10 x 20 x 6 mm SM Diamantni rez kovine in nerjavno jeklo 1 13,02 €

B-52853-10 10 x 20 x 6 mm SM Neželezni rez ne-železni materiali 1 13,02 €

ROTOREZKARJI IZ VOLFRAMOVEGA KARBIDA 

Karbidni rotorezkarji se pogosto uporabljajo v industrijski proizvodnji.
Konica iz volframovega karbida omogoča 10-krat hitrejše brušenje in 200-krat daljšo življenjsko dobo kot pri 
klasičnih brusilnih konicah. 
Na voljo je 5 različnih oblik glave, ki jih lahko uporabljate za različne namene, na primer obdelavo notranjosti 
strani, ukrivljenih površin, odpravljanje brazd ali sledi varjenja.

OBLIKE GLAV

Tip glave Slika Ustrezen obdelovanec

SA

SC

SF

SL

SM

VRSTA REZA UPORABA PREDNOSTI

Standarden rez

  

Hitro odstranjevanje materiala 
omogoča visoko učinkovitost

Diamantni rez

  

Nizke vibracije omogočajo 
gladko vodenje

Neželezni rez

  

Širok rez in manj zatikanja pri 
delu na neželeznih materialih

D

p1 p2

1 W LED-dioda na vrhu
 z difuzorjem svetlobe

in prozorno lečo

3-stopenjsko 
stikalo za osvetlitev

Ergonomsko oblikovan
ročaj z mehkim oprijemom



35

PRIBOR

AKU./ELEKTRIČNI LED REFLEKTOR DEADML805
Napajanje z omrežno napetostjo ali 14/18 V akumulatorji
Dvajset visoko učinkovitih LED diod po 0,5 W

Neprekinjen čas uporabe

BL1815N BL1820 BL1830 BL1840 BL1850 BL1415N BL1430 BL1440

Visoka 2,5 h 3,5 h 5,0 h 6,5 h 8,5 h 1,5 h 3,0 h 4,0 h

Nizka 5,0 h 7,0 h 10,0 h 13,0 h 17,0 h 3,0 h 6,0 h 8,0 h

Mere (D x Š x V): 214 x 261 x 328 
mm

Teža (EPTA)*: 2,6 kg
*Z baterijo BL1850

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DEADML805 - - - 154,33 € 

SVETLOBNI VIR; 20 LED DIOD PO 0,5 W 

Visoka Nizka    

Visoka svetilnost Nizka svetilnost    

Osvetlitev 1.150 lx Osvetlitev 750 lx

Svetlobni tok 
750 lm

Svetlobni tok 
450 lm

Pribor:
Koda: GM00001381 Kovinsko stojalo za svetilko DML805

Koda: GM00001396 Spona DML805

Nosilni ročaj za enostavno prenašanje,
lahko pa služi kot obešalna kljuka.

Stikalo
Visoka/Nizka/
Izklop

Električni kabel se lahko 
navije okrog svetilke

Možna namestitev na stojalo 
(od kamere, fotoaparata ipd.)

Brezstopenjsko nastavljanje 
naklona svetilke  (360°)

AKUMULATORSKA LED SVETILKA DEADML806
360-stopinjska osvetlitev
Tristopenjsko stikalo za nastavitev svetlosti
Napajanje s 14,4 in 18 V akumulatorjem

TRISTOPENJSKO STIKALO ZA NASTAVITEV SVETLOSTI

Neprekinjena uporaba
BL1810N BL1820 BL1830 BL1840 BL1850 BL1415N BL1430 BL1440

20 LED-lučk 3,0 ur 4,0 ur 6,0 ur 8,5 ur 11,0 ur 2,5 ur 4,0 ur 6,5 ur

10 LED-lučk 6,0 ur 8,5 ur 11,5 ur 16,5 ur 21,0 ur 4,5 ur 8,0 ur 12,5 ur

1 W LED 17,0 ur 23,0 ur 33,0 ur 46,0 ur 59,0 ur 14,5 ur 24,0 ur 38,0 ur

360° 180° SVETILKA
Polna svetlost 
z 20 LED-lučkami
(5 LED-lučk za 4 strani)

Polovična svetlost 
z 10 LED-lučkami
(5 LED-lučk za 2 strani) 

Zgornja LED-lučka (x1)

Svetilnost 310 lx* Svetilnost 280 lx* Svetilnost 2.100 lx*

Svetlobni tok 620 lm Svetlobni tok 310 lm Svetlobni tok 90 lm

Model Akumulator Polnilnik Kovček Cena z DDV

DEADML806 - - - 77,47 EUR

Mere: 365 x 78 x 119 mm
Neto teža: 0,93 kg

Priročna kovinska kljuka
• lahko jo poklopite in shranite za glavo svetilke
• obrača se za polnih 360°

Svetla plastika difuzorja -
mlečno bele barve

1 W LED-dioda na vrhu
 z difuzorjem svetlobe

in prozorno lečo

3-stopenjsko 
stikalo za osvetlitev

Ergonomsko oblikovan
ročaj z mehkim oprijemom
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Trajanje akcije: 1. 9. 2016 do 18. 11. 2016 oz. do razprodaje zalog. Akcijska cena predstavlja ceno 
izdelka s priloženim artiklom. V vseh cenah je vključen DDV. Skupina Makita si pridržuje pravico do 
spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli 
bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.

MAKITA d.o.o., 
Brnčičeva 49, 
1231 Ljubljana-Črnuče, 
T: +386 (0) 59 083 600

www.makita.si

NASVETI

Vaš specializiran trgovec:

Hiter razvoj baterijskih naprav bo očitno bistveno spremenil 
način, na katerega opravljamo nekatere naloge. To potrjuje 
tudi Makita, ki z 18 V akumulatorji iz litijevih ionov dosega 
zavidljivo avtonomijo v naboru naprav, ki je vsako leto večji. 
Akumulatorsko napajanje se uveljavlja tudi tam, kjer doslej ni 
predstavljajo močne konkurence električnemu kablu ali celo 
bencinskemu motorju. Delali smo že z Makitinimi baterijskimi 
kosilnicami, škarjami in žagami, tokrat pa smo prvič v roke 
vzeli akumulatorske sesalnike za profesionalno delo. 

Za številne naloge
Makita je z baterijskimi sesalniki za prah ponudila rešitve za 
različne naloge. Posodili so nam tri naprave: robotski sesalnik, 
hibridni sesalnik na kolesih in nahrbtni sesalnik. Vsaka naprava 
je namenjena določeni nalogi, zaradi uporabe brezkrtačnih 
motorjev in 18 V akumulatorjev se lahko vse pohvalijo z dolgo 
avtonomijo in življenjsko dobo. Baterijski sesalniki olajšajo 
zagotavljanje čistoče pri delu, saj prah odsesavajo brez 
uporabe električne inštalacije na objektu. Hibridni in nahrbtni 
sesalnik lahko priklopimo tudi na nastavek za odsesavanje 
prahu pri ročnih strojih. Predvsem pri nahrbtnem sesalniku 
nam je bila to v kombinaciji z Makitinim akumulatorskim 
ročnim orodjem najboljša rešitev, ko moramo biti pri delu hitri, 
čisti in izjemno mobilni.

Okreten z akumulatorjem, močan s kablom
Hibridni sesalnik DVC860L deluje z dvema akumulatorjema 
ali prek električnega kabla, ki ga je mogoče odstraniti. Pod 
pokrovom najdemo velik zračni filter in prostor za vrečko – 
uporabimo lahko običajno vrečko za smeti. Ob vklopu v vtičnico 
znaša moč sesanja 320 W, z baterijo pa se za doseganje dobre 
avtonomije zmanjša na 70 W. Glede na sesalno moč sesalnik ni 
namenjen globinskemu čiščenju, temveč sesanju prahu. Kljub 
manjši moči nam je bilo še posebej všeč delo brez električnega 
kabla. Znajde se povsod, kjer imamo težave z električno energijo, 
kabel pa bi nas oviral in bi ga lahko poškodovali. Odsesovanje 
prahu med žaganjem ali vrtanjem na terenu, čišcenje v pisarnah in 
med policami, doma se je najbolj izkazal pri sesanju avtomobila. 
Avtonomija je vedno močna stran Makitinih akumulatorskih 
naprav in sesalnik DVC860L je z akumulatorji srednje kapacitete 
zmogel približno pol ure dela pri največji moči in dvakrat več 
pri zmanjšani moči, medtem ko lahko z najmočnejšimi 5 Ah 
akumulatorji vse naprave delujejo več kot uro.

Robot za čiščenje skladišč
Makita je z robotskim sesalnikom DRC200 predstavila rešitev 
za redno vzdrževanje čistoče na velikih površinah. Preizkusi 
v različnih skladiščih in trgovinah so pokazali, da se lahko z 
robotskimi sesalniki zagotavlja čisto okolje z minimalnimi 
posegi uporabnika. Takšno čiščenje zahteva nekaj priprav 
(odstraniti je treba morebitne odpadne papirje, folijo in 
podobno), a tudi pri čišcenju večjih prostorov zahteva robotski 
sesalnik posredovanje zgolj ob praznjenju zbiralne posode ali 
menjavi akumulatorjev. V obrtniških delavnicah in skladišcih 
ga lahko pošljemo na nedostopna mesta, ki jih med običajnim 
sesanjem spregledamo – pod stroje in za skladišcne police, 
kamor ga je pametno usmeriti, ko je baterija popolnoma polna, 

Na tem mestu povzemamo članek časopisa Dnevnik, 
objavljen v prilogi Moj dom 22. junij 2016.

ekipa Makita d.o.o.

da nam brez energije kje ne obtiči. Ce ga ob izpraznjenju ne 
najdemo, lahko z daljinskim upravljalnikom sprožimo zvočni 
signal, ki deluje tudi, ko je baterija prazna. Poleg tega pa 
lahko sesalnik s samolepilnim aluminijastim trakom omejimo 
na določen sektor. Z dvema 5 Ah akumulatorjema deluje več 
kot tri ure, pri 3 Ah pa avtonomija pade na dve uri. Robotski 
sesalnik za polnjenje ne uporablja polnilne postaje.

Baterijski sesalniki - hitrejše in manj moteče delo

Nahrbtni sesalnik za najzahtevnejše delo
Nahrbtni sesalnik je težko primerjati s katero koli drugo 
napravo. Delo je hitro in učinkovito, saj z Makito DVC260 
na hrbtu ne iščemo električne vtičnice, ne vlečemo kabla, 
z rokami ne prenašamo naprave. Nahrbtni sesalnik tehta 
manj kot pet kilogramov in se ga na oprtniku odlično nosi. 
Izjemen je tam, kjer mora biti čiščenje hitro in nemoteče 
ter na vseh težko dostopnih mestih. Predstavljajte si, kako 
spraviti klasični sesalnik na streho. Prvič zaradi teže in drugič 
– kam ga priključiti? Nahrbtni sesalnik smo preizkusili skupaj 
s serviserji iz podjetja Astech. Čiščenje klimatskih naprav 
in prezračevalnih sistemov je z običajnimi sesalniki precej 
zamudno; pri sesanju jih na lestvah ovira prekratka sesalna 
cev, predvsem pri zunanjih enotah pa je pogost problem 
tudi lokacija električnega priključka: »Prednosti nahrbtnega 
sesalnika se najbolj pokažejo predvsem pri čiščenju večjih 
stropnih rekuperatorjev in klimatskih naprav. Tudi na lestvi 
me njegova teža ne ovira, ko ga ne uporabljam, pa lahko cev 
zataknem za pas in imam prosti obe roki.« Serviser pravi tudi, 
da je samostojno delo na terenu enostavnej še, predvsem pa 
manj moteče za uporabnike prostorov. 

Akumulator kot univerzalni vir napajanja
Akumulatorskimi sesalniki so praktične naprave, ki dodatno 
vrednost dosežejo posebej v kombinaciji z drugimi Makitinimi 
stroji iz programa 18 V ali 36 V. Tudi če razmišljate o sesalniku 
Makita kot prvi napravi iz akumulatorskega programa, ne 
boste zgrešili. Poleg delovne učinkovitosti se vam bo odprla 
možnost, da orodjarno v nekaj letih popolnoma usmerite v 
akumulatorsko napajanje, poleg delavnice pa tako posodobite 
tudi vrt, hišo in vikend.

Jošt Bukovec

Serviserji Astecha potrebujejo pri svojem delu optimalne stroje. Nahrbtni sesalnik Makita 
DVC260 je eden takšnih.


