CAMPANIE TOAMNĂ-IARNĂ 2022
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PLATFORME DE ACUMULATORI

Un acumulator robust si puternic de 40V
asigură performanțe extraordinare de
lucru și anduranță. Mașinile alimentate
de acumulatorii XGT au rezultate
impresionante și sunt, în același timp, mai
ușoare și mai simplu de folosit. Tensiunea
acumulatorului este de două ori mai mare
decât cea a acumulatorilor LXT de 18V
(40V maxim, 36V nominal).
Acumulatorii XGT au fost concepuți
pentru a rezista în condiții de utilizare
intensă și de mediu nefavorabil (praf, apă,
diferențe de temperatură). În același timp,
sunt dotați cu mecanisme electronice
de comunicare digitală cu stațiile de
încărcare și cu mașinile, care vor favoriza
o durată de viață cât mai îndelungată.

Platformă

Cea mai mare gamă de acumulatori
universali din lume, seria LXT de 18V
alimentează mașini din aproape toate
domeniile de activitate. Cu o gamă de
aproape 400 de mașini Makita disponibile
pentru această platformă de alimentare
putem oferi soluții tuturor profesioniștilor,
dar și utilizatorilor privați, dar pasionați.
Fie că aveți nevoie de 18V sau de 36V,
acumulatorii LXT asigură maximul de
eficiență și disponibilitate.
De asemenea, construiți să reziste
timp îndelungat în condiții grele și să
comunice digital cu restul mașinilor,
acumulatorii sunt o soluție de alimentare
sigură, constantă și foarte practică.

Seria CXT de 12V a fost special dezvoltată
pentru cele mai importante activități
(înșurubare, înfiletare, tăiere, stropire,
lumini și altele) unde aveți nevoie ca
mașina să fie compactă, ergonomică și
foarte ușoară. Astfel, mașinile CXT sunt
cele mai fiabile în activitățile în care
trebuie să fii rapid și eficient.

Voltaj și amperaj
Acumulatori Li-Ion 40Vmax
de la 2,0Ah până la 5,0Ah

Acumulatori Li-Ion 2x18V

Acumulatori Li-Ion18V
de la 2,0Ah până la 6,0Ah

Acumulatori Li-Ion 12Vmax
de la 1,5Ah până la 4,0Ah
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FIERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATORI LXT 2x18V

DUC406

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Putere: 1.200 W.
• Comutator principal cu funcție de oprire automată.
• Funcționare silențioasă, nivel de presiune acustică 89 dB(A).
• Frână electrică.
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu
BONUS
rezervor mare de ulei (200 ml).
Unealtă
• Protecție la suprasarcină.
multifuncțională
Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
40 cm
3/8”
1,1 mm / 1,3 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,1 kg
fără lamă: 270 x 205 x 232 mm

DUC406PG2 Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător dublu.
DUC406Z

Nu include acumulator sau încărcător.

DUC356

DUC306

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Putere: 1.200 W.
• Comutator principal cu funcție de oprire automată.
• Funcționare silențioasă, nivel de presiune acustică 89 dB(A).
• Frână electrică.
BONUS
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu
Unealtă
rezervor mare de ulei (200 ml).
multifuncțională
• Protecție la suprasarcină.

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Putere: 1.200 W.
• Comutator principal cu funcție de oprire automată.
• Funcționare silențioasă, nivel de presiune acustică 89 dB(A).
• Frână electrică.
BONUS
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu
Unealtă
rezervor mare de ulei (200 ml).
multifuncțională
• Protecție la suprasarcină.

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
35 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,1 kg
fără lamă: 270 x 205 x 232 mm

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
30 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,1 kg
fără lamă: 270 x 205 x 232

DUC356PT2 Include 2 acumulatori 18V 5,0Ah + încărcător dublu.

DUC306PG2 Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător dublu.

DUC356Z

DUC306Z
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Nu include acumulator sau încărcător.

Nu include acumulator sau încărcător.

FIERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATORI LXT 2x18V

DUC355

DUC353

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Comutator principal cu funcție de oprire automată.
• Nivel scăzut de vibrații și zgomot.
• Frână electrică.
BONUS
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu
Minge
rezervor mare de ulei.
de fotbal
• Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
Technology) oferă protecţie împotriva prafului
și umezelii.
• Reglarea tensiunii lanțului fără scule.
• Motor fără perii de ctarbon (Brushless).
• Comutator principal cu funcție de oprire
automată.
• Nivel scăzut de vibrații și zgomot.
• Frână electrică.
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu
rezervor mare de ulei.
• Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
35 cm
3/8"
1,1 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,4 kg
fără lamă: 443 x 215 x 235 mm

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

BONUS*
Mănuși de
grădină
*Pentru
DUC353PG2

BONUS**
Minge
de fotbal
**Pentru
DUC353Z

0 - 20 m/s
35 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,5 kg
fără lamă: 443 x 215 x 235 mm

DUC355PT2 Include 2 acumulatori 18V 5,0Ah + încărcător dublu.

DUC353PG2 Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător dublu.

DUC355Z

DUC353Z

Nu include acumulator sau încărcător.

Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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FIERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATORI LXT 2x18V

DUC256

DUC256C

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Lamă standard.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Motor fără perii din carbon (Brushless).
• Putere: 1.200 W.
• Comutator principal cu funcție de oprire automată.
• Frână electrică.
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu rezervor mare de ulei (200 ml).
• Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
• Lamă sculptură.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Motor fără perii din carbon (Brushless).
• Putere: 1.200 W.
• Comutator principal cu funcție de oprire automată.
• Frână electrică.
• Ungere automată reglabilă a lanțului cu rezervor mare de ulei (200 ml)
• Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
25 cm
3/8”
1,1 mm / 1,3 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,1 kg
fără lamă: 270 x 205 x 232 mm

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător

DUC256PT2 Include 2 acumulatori 18V 5,0Ah + încărcător dublu.

DUC256CPG2 dublu.

DUC256Z

DUC256CZ
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Nu include acumulator sau încărcător.

0 - 20 m/s
25 cm
1/4”
1,3 mm
200 ml
LXT 2x18 V
5,1 kg
fără lamă: 270 x 205 x 232 mm

Nu include acumulator sau încărcător.

FIERĂSTRAIE EMONDOR CU ACUMULATORI LXT 18V

DUC254

• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Lamă standard.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Distribuție excelentă a greutății.
• Buton de viteză variabilă.
• Pornire ușoară.
• Agățătoare metalică.
• Fereastră verificare ulei.
• Ungere automată a lanțului reglabilă.
Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 24 m/s
25 cm
3/8"
1,1 mm
140 ml
LXT 18 V
3,2 kg
fără lamă: 258 x 184 x 191 mm

DUC254RT

Include 1 acumulator 18V 5,0Ah + încărcător rapid.

DUC254Z

Nu include acumulator sau încărcător.

DUC254C

DUC122

• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Lamă sculptură.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
• Distribuție excelentă a greutății.
• Buton de viteză variabilă.
• Pornire ușoară.
• Agățătoare metalică.
• Fereastră verificare ulei.
• Ungere automată a lanțului reglabilă.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 24 m/s
25 cm
1/4"
1,3 mm
140 ml
LXT 18 V
3,3 kg
fără lamă: 258 x 184 x 191 mm

Design cu mâner superior.
Reglarea tensiunii lanțului fără scule.
Nivel de zgomot redus 92,7 dB(A).
Design compact, greutate redusă, manevrabilitate excelentă.
Rezervor de ulei dimensiune 80ml.
Prindere ușoară.
Lubrifiere automată a lanțului.
Protecție la suprasarcină.
Buton de blocare (previne pornirea accidentală).
Frână lanț de siguranță.
Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

5,0 m/s
11,5 cm
1/4"
1,3 mm
80 ml
LXT 18 V
2,6 kg
cu lamă și lanț: 422 x 195 x 215 mm

DUC254CRT Include 1 acumulator 18V 5,0Ah + încărcător rapid.

DUC122RT

Include 1 acumulator 18V 5,0Ah + încărcător rapid.

DUC254CZ

DUC122Z

Nu include acumulator sau încărcător.

Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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FIERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATORI XGT 40VMAX

UC013G

• Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță
crescută a lucrărilor de cepuire la înălțime.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s, până la 4,862 RPM, cu o
putere echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc.
• Reglajul lamei și tensiunea lanțului se fac clasic,
cu acces deplin la șuruburile laterale.
• Tehnologia Wet Guard oferă protecție împotriva BONUS
prafului și umezelii.
Ulei de
lanț (5x1L)
Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 25,5m/s
45 cm
.325"
1,1 mm
260 ml
XGT 40Vmax
7,4 kg
fără lamă: 445 x 230 x 275 mm

Include 1 acumulator 40Vmax 5,0Ah + încărcător

UC013GT101 rapid.
UC013GZ

Nu include acumulator sau încărcător.

UC016G

UC015G

• Putere mare de 1.600 W, echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc
si o viteză a lanțului de 25,5 m/s.
• Sistem Toolless de înlocuire și reglare a lamei și a lanțului.
• Întrerupător principal cu funcție de oprire
automată pentru a economisi bateria și pentru a
evita pornirea accidentală
BONUS
• Ungere automată a lanțului
Ulei de
• Frână electrică.
lanț (5x1L)
• Prin utilizarea unui motor Brushless (fără perii),
capacitatea acumulatorului este utilizată chiar mai
eficient decât la motoarele electrice convenționale.

• Putere mare de 1.600 W, echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc
si o viteză a lanțului de 25,5 m/s.
• Sistem Toolless de înlocuire și reglare a lamei și a lanțului.
• Întrerupător principal cu funcție de oprire
automată pentru a economisi bateria și pentru a
evita pornirea accidentală
• Ungere automată a lanțului
BONUS
Ulei de
• Frână electrică.
lanț (5x1L)
• Prin utilizarea unui motor Brushless (fără perii),
capacitatea acumulatorului este utilizată
chiar mai eficient decât la motoarele electrice
convenționale.

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 25,5 m/s
40 cm
.325"
1,1 mm
260 ml
XGT 40Vmax
7,5 kg
fără lamă: 445 x 234 x 275 mm

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 25,5 m/s
35 cm
.325"
1,1 mm
260 ml
XGT 40Vmax
7,5 kg
fără lamă: 445 x 234 x 275 mm

UC016GT101 rapid.

Include 1 acumulator 40Vmax 5,0Ah + încărcător

UC015GT101

Include 1 acumulator 40Vmax 5,0Ah + încărcător
rapid.

UC016GZ

Nu include acumulator sau încărcător.

UC015GZ

Nu include acumulator sau încărcător.
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FIERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATORI XGT 40VMAX

UC012G

UC011G

• Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută
a lucrărilor de cepuire la înălțime.
• Putere mare de 1.600 W.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s, până la 4.862 RPM, cu o putere
echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc.
• Reglajul lamei și tensiunea lanțului se fac clasic, cu
acces deplin la șuruburile laterale.
BONUS
• Tehnologia Wet Guard oferă protecție împotriva
Ulei de
prafului și umezelii.
lanț (5x1L)

• Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută
a lucrărilor de cepuire la înălțime.
• Putere mare de 1.600 W.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s, până la 4.862 RPM, cu o putere
echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc.
• Reglajul lamei și tensiunea lanțului se fac clasic, cu
acces deplin la șuruburile laterale.
BONUS
• Tehnologia Wet Guard oferă protecție împotriva
Ulei de
prafului și umezelii.
lanț (5x1L)

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 25,5 m/s
40 cm
.325"
1,1 mm
230 ml
XGT 40Vmax
6,5 kg
fără lamă: 446 x 237 x 274 mm

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

UC012GT101

Include 1 acumulator 40Vmax 5,0Ah + încărcător
rapid.

UC011GT101 rapid.

UC012GZ

Nu include acumulator sau încărcător.

UC011GZ

0 - 25,5 m/s
35 cm
.325"
1,1 mm
260 ml
XGT 40Vmax
7,4 kg
fără lamă: 445 x 230 x 275 mm

Include 1 acumulator 40Vmax 5,0Ah + încărcător
Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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FIERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATORI XGT 40VMAX

UC006G

•
•
•
•
•

Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută.
Putere mare de 1.400 W.
Lamă sculptură.
Motor fără perii de carbon (Brushless).
Viteza lanțului ajunge la 24,8 m/s, până la 4.880 RPM, cu o putere
echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
• Reglajul lamei și tensionarea lanțului se fac clasic,
cu acces deplin la suruburile laterale.
• Tehnologia Wet Guard oferă protecție împotriva
BONUS
prafului și umezelii.
Ulei de
lanț (5x1L)

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

UC006GZ

0 - 24,8 m/s
25 cm
1/4"
1,3 mm
200 ml
XGT 40Vmax
4,7 kg
fără lamă: 266 x 194 x 227 mm

Nu include acumulator sau încărcător.

UC004G

UC003G

• Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută
a lucrărilor de cepuire la înălțime.
• Putere mare de 1.400 W.
• Lamă standard.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Viteza lanțului ajunge la 24,8 m/s, până la 4.880 RPM, cu o putere
echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
• Reglajul lamei și tensionarea lanțului se fac clasic,
cu acces deplin la suruburile laterale.
BONUS
• Tehnologia Wet Guard oferă protecție împotriva
Ulei de
prafului și umezelii.

• Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută
a lucrărilor de cepuire la înălțime.
• Putere mare de 1.400 W.
• Lamă standard.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Viteza lanțului ajunge la 24,8 m/s, până la 4.880 RPM, cu o putere
echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
• Reglajul lamei și tensionarea lanțului se fac clasic,
cu acces deplin la suruburile laterale.
BONUS
• Tehnologia Wet Guard oferă protecție împotriva
Ulei de
prafului și umezelii.

lanț (5x1L)

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 24,8 m/s
35 cm
3/8"
1,1 mm
200 ml
XGT 40Vmax
4,7 kg
fără lamă: 266 x 194 x 227 mm

lanț (5x1L)

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

UC004GM101 rapid.

Include 1 acumulator 40Vmax 4,0Ah + încărcător

UC003GM101 rapid.

UC004GZ

Nu include acumulator sau încărcător.

UC003GZ
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0 - 24,8 m/s
30 cm
3/8"
1,1 mm
200 ml
XGT 40Vmax
4,7 kg
fără lamă: 266 x 194 x 227 mm

Include 1 acumulator 40Vmax 4,0Ah + încărcător
Nu include acumulator sau încărcător.

FIERĂSTRAIE EMONDOR CU ACUMULATORI LXT 2x18V

DUA301

• Alimentat de 2 acumulatori
Li-Ion LXT 18V.
• Tijă telescopică.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Motor fără perii de carbon (Brushless)
BONUS
• Funcţia AFT (Active Feedback sensing
Minge
Technology) reduce turaţia mașinii când
de fotbal
este detectată o utilizare incorectă.

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
30 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
160 ml
LXT 2x18 V
8,5 kg
fără lamă: 2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm

DUA301PG2 Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător dublu.
DUA301Z

Nu include acumulator sau încărcător.

DUA300

• Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
Technology) oferă protecţie împotriva prafului
și umezelii.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
BONUS
• Funcţia AFT (Active Feedback sensing
Minge
Technology) reduce turaţia mașinii când
de fotbal
este detectată o utilizare incorectă.
Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
30 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
160 ml
LXT 2x18 V
6,9 kg
fără lamă: 2.238 x 155 x 191 mm

DUA300PG2 Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător dublu.
DUA300Z

Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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FIERĂSTRAIE EMONDOR CU ACUMULATORI XGT 40VMAX

UA004G

• Tijă telescopică ajustabilă în lungime
de la 2,5 m la 3,8 m.
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută a
lucrărilor de cepuire la înălțime.
• Performanță echivalentă cu a unui motor termic
de 35 cc.
BONUS
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) Termos
oferă protectie impotriva prafului si umezelii.
metalic
Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
30 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
160 ml
XGT 40Vmax
9,1 kg
fără lamă: 2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm

Include 1 acumulator 40Vmax 4,0Ah + încărcător

UA004GM101 rapid.
UA004GZ

Nu include acumulator sau încărcător.

UA003G

• Motor fără perii de carbon (Brushless).
• Acumulator XGT de 40V pentru o
performanță crescută a lucrărilor de
cepuire la înălțime.
• Putere echivalentă cu a unui motor termic de 35 cc.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology)
BONUS
oferă protectie impotriva prafului si umezelii.
Termos
metalic

Viteză lanț
Lungime lamă
Pas lanț
Canelură lanț
Volum rezervor ulei lanţ
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20 m/s
30 cm
3/8"
1,1 mm / 1,3 mm
160 ml
XGT 40Vmax
7,4 kg
fără lamă: 2.230 x 156 x 187 mm

Include 1 acumulator 40Vmax 4,0Ah + încărcător

UA003GM101 rapid.
UA003GZ
12

Nu include acumulator sau încărcător.

SUFLANTE CU ACUMULATORI LXT 2x18V

DUB363

•
•
•
•
•
•
•

Duză telescopică reglabilă în 3 trepte.
Duză largă (diametru 72 mm).
Control variabil al turației.
Motor fără perii de înaltă performanță.
Design compact și ușor pentru operare cu o singură mână.
Funcție Soft Start.
Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology)
oferă protecţie împotriva prafului și umezelii.
• Curea de umăr pentru confortul operatorului.
BONUS
• Sac usor de golit, cu fermoar.
Termos
• Alegerea perfectă pentru zone publice și zone
rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot. metalic
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Putere de aspirație
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

65 m/s
13,4 m³/min
12,7 m³/min
LXT 2x18 V
6,6 kg
1.396 x 604 x 415 mm

Include 2 acumulatori 18V 5,0Ah + încărcător

DUB363PT2V dublu.
DUB363ZV

Nu include acumulator sau încărcător.

DUB362

DUB361

• Operează cu 2 acumulatori LXT 18V.
• Motor Brushless (fără perii de carbon) eficient și puternic.
• Timp de funcționare de 28 minute cu încărcarea a 2 acumulatori
LXT 18V 4.0Ah.
• 6 trepte de viteză ce va permit să vă adaptați oricărui tip de
aplicație.
• Zgomot redus și zero emisii poluante.
BONUS
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
Minge
Technology) oferă protecție împotriva
de fotbal
prafului și umezelii.

• Operează cu 2 acumulatori LXT 18V.
• Timp de funcționare de 73 minute cu
încărcarea a 2 acumulatori LXT 18V 4.0Ah.
• Două viteze de funcționare.
• Indicator LED pentru nivelul de încărcare a acumulatorilor.
• Zgomot redus și zero emisii poluante.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție
împotriva prafului și umezelii.

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

11.400 - 21.500 RPM
54 m/s
13,4 m3/min
LXT 2x18 V
4,2 kg
830 - 930 x 205 x 295 mm

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

17.000 / 10.000 RPM
93 m/s
4,4 m³/min
LXT 2x18 V
3,2 kg
905 x 141 x 194 mm

DUB362RG2 Include 2 acumulatori 18V 6,0Ah + încărcător rapid.

DUB361RFJ

Include 2 acumulatori 18V 3,0Ah + încărcător rapid
+ MAKPAC 1.

DUB362Z

DUB361Z

Nu include acumulator sau încărcător.

Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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SUFLANTE CU ACUMULATORI LXT 18V

DUB184

•
•
•
•
•

Motor fără perii de carbon (Brushless).
Control variabil al turației.
Design compact și ușor pentru operare cu o singură mână.
Maner cauciucat confortabil de utilizat.
Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii
• Poate fi atârnată pe umăr pentru confortul operatorului.
• Zero emisii poluante.

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 18.000 RPM
52,1 m/s
13 m3/min
18 V
3,0 kg
825 x 160 x 285 mm

DUB184RFJ

Include 2 acumulatori 18V 3,0Ah + încărcător rapid
+ MAKPAC 1.

DUB184Z

Nu include acumulator sau încărcător.

DUB186

UB101D

•
•
•
•
•

• Acumulatorul CXT, compact și ușor oferă o greutate redusă și
o manevrabilitate ridicată.
• Mâner soft grip ce oferă un confort sporit în timpul utilizării.
• Zgomot redus și zero emisii poluante.
• Include o duză opțională special concepută pentru
îndepărtarea picăturilor de apă, de exemplu, de pe o mașină
tocmai spălată.
• Control variabil al vitezei în trei trepte.

Operează cu un acumulator LXT de 18V.
Viteză variabilă în 3 trepte.
Zgomot redus și zero emisii poluante.
Ușoară și compactă pentru a spori confortul utilizatorului.
Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție
împotriva prafului și umezelii.

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 18.000 RPM
68 m/s
3,2 m3/min
18 V
2,1 kg
861 x 156 x 210 mm

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 15.800 RPM
56 m/s
2,6 m³/min
CXT 12Vmax
1,9 kg
849 x 155 x 184 mm

DUB186RFJ + MAKPAC 1.

Include 2 acumulatori 18V 3,0Ah + încărcător rapid

UB101DSA

Include 1 acumulator 12Vmax 4,0Ah + încărcător
standard.

DUB186Z

Nu include acumulator sau încărcător.

UB101DZ

Nu include acumulator sau încărcător.
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SUFLANTE CU ACUMULATORI TIP RUCSAC / XGT 40VMAX

UB001C

UB001G

•
•
•
•
•
•

• Forță maximă de suflare de 17 N în modul BOOST.
• Compactă și ușoară pentru utilizarea cu o singură mână.
• Datorită unui canal vortex reproiectat, mașina a devenit mai
silențioasă decât modelele anterioare.
• Mâner cauciucat pentru confort sporit.
• Compatibilă cu accesoriile disponibile pentru DUB362.
• Alegerea perfectă pentru zone publice
și zone rezidențiale datorită nivelului
BONUS
redus de zgomot.
Minge
• Zero emisii poluante.
de fotbal
• Costuri de întreținere reduse.

Motor fără perii de carbon (Brushless).
Duză lungă telescopică reglabilă în 3 trepte.
Control variabil al turației.
Design compact și ușor pentru operare cu o singură mână.
Curea de umăr pentru confortul operatorului.
Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale
datorită nivelului redus de zgomot.
• Costuri de întreținere reduse.

BONUS

Mănuși de
grădină

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

UB001CZ

0 - 21.000 / 24.000 RPM
70 m/s
17,6 m3/min
PDC1200
2,9 kg
960 - 1.060 x 295 x 180 mm

Nu include rucsac, acumulator sau încărcător.

Turație în gol
Viteză maximă aer
Debit maxim de aer
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 20.000 / 23.000 RPM
64 m/s
16 m3/min
XGT 40Vmax
3,9 kg
917 - 1.017 x 167 x 297 mm

UB001GM101

Include 1 acumulator 40Vmax 4,0Ah +
încărcător rapid.

UB001GZ

Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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FOREZE DE PĂMÂNT CU ACUMULATORI LXT 2x18V / XGT 40VMAX

DDG460

• Compactă și puternică, poate fi utilizată de o
singură persoană.
BONUS
• Comutatorul de sens invers vă permite să
Burghiu
eliberați burghiul blocat în pământ.
de pământ
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
150x800 mm
Technology) oferă protecţie împotriva prafului
și umezelii.
• Funcţia ADT (Automatic torque Drive
Technology) reglează în mod automat
BONUS
viteza și cuplul de lucru în funcţie de
Mănuși de
sarcina detectată.
grădină
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
Diametru burghiu - sol nisipos
Diametru burghiu - sol argilos
Turație în gol
Deschidere mandrină
Cuplu maxim (High/Low)
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

200 mm
150 mm
0 - 1.400 / 0 - 350 RPM
2 - 13 mm
48 / 136 Nm
LXT 2x18 V
8,2 kg
840 x 607 x 223 mm

Include 2 acumulatori 18V 5,0Ah + încărcător

DDG460T2X7 dublu.
DDG460ZX7

Nu include acumulator sau încărcător.

DG001G

• Compactă și puternică, poate fi utilizată de o
singură persoană.
BONUS
• Comutatorul de sens invers vă permite să
Burghiu
eliberați burghiul blocat în pământ.
de pământ
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
150x800 mm
Technology) oferă protecţie împotriva prafului
și umezelii.
• Funcţia ADT (Automatic torque Drive
Technology) reglează în mod automat
BONUS
viteza și cuplul de lucru în funcţie de
Mănuși de
sarcina detectată.
grădină
• Motor fără perii de carbon (Brushless).
Diametru burghiu - sol nisipos
Diametru burghiu - sol argilos
Turație în gol
Cuplu maxim (High/Low)
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

200 mm
150 mm
0 - 1.500 / 0 - 400 RPM
55 / 136 Nm
XGT 40Vmax
8,1 kg
863 x 605 x 199 mm

DG001GM105

Include 1 acumulator 40Vmax 4,0Ah +
încărcător rapid.

DG001GZ05

Nu include acumulator sau încărcător.
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FOARFECI PENTRU TĂIAT POMI ȘI VIȚĂ DE VIE CU ACUMULATORI LXT 2x18V

DUP362

• Cu până la 35% mai puternică
decât modelul anterior.
• Capacitate de lucru de până la 84.000 de tăieri
cu o singură încărcare a acumulatorilor de 6,0Ah.
• Tăiere curată și uniformă.
• Lame forjate, fabricate în Japonia.
• Reglare a diametrului de tăiere.
• Mâner ergonomic cu prindere comodă.
BONUS
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
Desfăcător
Technology) oferă protecţie împotriva
de vin
prafului și umezelii.
Diametru maxim de tăiere
Deschidere maximă a lamelor
Cuplu
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

33 mm
54 mm
250 Nm
LXT 2x18 V
0,8 kg
305 x 43 x 106 mm

Include 2 acumulatori 18V 3,0Ah + încărcător rapid +

DUP362RFJ MAKPAC 1.
DUP362Z

Nu include acumulator sau încărcător.

DUP361

• Capacitate de lucru de până la 71.000 de tăieri
cu o singură încărcare a acumulatorilor de 6,0Ah.
• Tăiere curată și uniformă.
• Lame forjate, fabricate în Japonia.
• Reglare a diametrului de tăiere.
• Mâner ergonomic cu prindere comodă.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection
BONUS
Technology) oferă protecţie împotriva
Desfăcător
prafului și umezelii.
de vin

Diametru maxim de tăiere
Deschidere maximă a lamelor
Cuplu
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

33 mm
54 mm
185 Nm
LXT 2x18 V
0,8 kg
305 x 43 x 106 mm

Include 2 acumulatori 18V 3,0Ah + încărcător rapid +

DUP361RFJ MAKPAC 1.
DUP361Z

Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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PULVERIZATOARE CU ACUMULATORI LXT 18V / CXT 12VMAX

DUS158
• Operează cu un acumulator de 18V LXT
și este mult mai ușor decât un model pe
benzină.
• Volum mare de pulverizare cu o singură
încărcare a bateriei.
• Două duze incluse pentru diferite aplicații.
• Ușor de transportat pe spate.
• Ecologic, fără emisii poluante și extrem de
silențios.
• WetGuard - Protecție excelentă
împotriva apei
BONUS*
Șapcă
• Presiune mare de 5 bari.
albastră

*Doar pentru DUS158Z

Presiune maximă
Volum bazin
Lungime furtun
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

5 bari
15 l
1,7 m
LXT 18V
4,6 kg
325 x 237 x 517 mm

DUS158RF** Include 1 acumulator 18V 3,0Ah + încărcător rapid.
DUS158Z** Nu include acumulator sau încărcător.
**Disponibil din Noiembrie 2022

DUS108

US053D

• Operează cu un acumulator de 18V LXT
și este mult mai ușor decât un model pe
benzină.
• Volum mare de pulverizare cu o singură
încărcare a bateriei.
• Două duze incluse pentru diferite aplicații.
• Ușor de transportat pe spate.
• Ecologic, fără emisii poluante și extrem de
silențios.
• WetGuard - Protecție excelentă
BONUS*
împotriva apei.
Șapcă
• Presiune mare de 5 bari.
albastră

• Alimentat de un acumulator CXT 12V,
pulverizatorul DUS053 de 5 litri este
ideal pentru aplicații de pulverizare în
gospodărie, horticultură și agricultură.
• Duza dublă în formă de H, lancea
telescopică și rezervorul de capacitate
potrivită permit pulverizarea pe suprafețe
mari.
• Model purtat pe umăr, ușor și confortabil.
• Clasa de rezistență la praf și apă IP54.
BONUS*
• Lumină de lucru LED încorporată.
Șapcă
• Funcție Soft Start.
albastră

*Doar pentru DUS108Z

Presiune maximă
Volum bazin
Lungime furtun
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

5 bari
10 l
1,7 m
LXT 18V
4,6 kg
325 x 237 x 439 mm

*Doar pentru US053DZ

Presiune maximă
Volum bazin
Lungime furtun
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

3 bari
5l
1,7 m
CXT 12Vmax
3,0 kg
343 x 182 x 343 mm

DUS108RF** Include 1 acumulator 18V 3,0Ah + încărcător rapid.

US053DSA

Include1 acumulator 12Vmax 2,0Ah +
încărcător standard.

DUS108Z**

US053DZ

Nu include acumulator sau încărcător.

Nu include acumulator sau încărcător.
**Disponibil din Noiembrie 2022
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ROABĂ CU ACUMULATORI LXT 18V

DCU180

Accesoriu cuvă

•
•
•
•

Capacitate max. de încărcare 130 kg.
2 lumini de lucru LED.
2 viteze înainte și 1 înapoi.
Frână ce împiedică deplasarea
accidentală.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Timpul de funcționare poate fi dublat folosind 2 acumulatori LXT 18V.

Capacitate max. de încărcare
Utilizare continuă (2 acumulatori 6,0Ah)
Trepte viteză
Viteză deplasare (treapta 1 / 2)
Unghi maxim de urcare
Platformă acumulatori
Dimensiuni cu cuvă (L x l x H)
Dimensiuni cu platformă(L x l x H)
Greutate netă

DCU180ZB
DCU180ZP

130 kg
120 min
2
0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
12°
LXT 18V
1,310 x 820 x 900 mm
1,315 x 1,060 x 900 mm
39,3 - 44,8 kg

Accesoriu platformă

Include accesoriu cuvă.
Nu include acumulator sau încărcător.
Include accesoriu platformă.
Nu include acumulator sau încărcător.

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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MAȘINI MULTIFUNCȚIONALE CU ACUMULATORI LXT 2x18V / LXT 18V / XGT 40VMAX

DUX60

DUX18

• Motor fără perii pentru eficiență maximă.
• Funcţia AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turaţia
mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
• 3 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
• Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Funcție Soft Start.

• Motor fără perii pentru eficiență maximă.
• Funcţia AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turaţia
mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
• 2 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
• Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
• Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecţie
împotriva prafului și umezelii.
• Funcție Soft Start.

Turație în gol (treapta 1)
Turație în gol (treapta 2)
Turație în gol (treapta 3)
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 5.700 RPM
0 - 8.200 RPM
0 - 9.700 RPM
LXT 2x18 V
4,1 - 8,7 kg
1.011 x 320 x 216 mm

Turație în gol (treapta 1)
Turație în gol (treapta 1)
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 6.800 RPM
0 - 9.700 RPM
LXT 18 V
2,8 - 10,3 kg
983 x 318 x 175 mm

Include accesoriu coasă, 1 acumulator 18V 6,0Ah

DUX18RGX1 și încărcător rapid.
DUX18RG
Include accesoriu coasă, 2 acumulatori 18V 6,0Ah

DUX18ZX1

Include accesoriu coasă. Nu include acumulator sau

DUX18Z

DUX60M4+ și încărcător rapid.
DUX60ZM4 încărcător.

UX01G

• Sistem multifuncțional ce poate
antrena mai multe accesorii, acoperind
principalele aplicații în grădinărit, precum
cosire, tăiere, tundere, suflare, curățare.
• Funcţia AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turaţia
mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
• 3 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
• Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea
accesoriilor.
• Funcția Reverse permite rotirea înapoi a
BONUS
mecanismilui pentru deblocarea lamelor/firului
Termos
din material.
Turație în gol (treapta 1)
Turație în gol (treapta 2)
Turație în gol (treapta 3)
Platformă acumulatori
Greutate netă
Dimensiuni (L x l x H)

0 - 5.700 RPM
0 - 8.200 RPM
0 - 9.700 RPM
XGT 40Vmax
4,2 - 12,6 kg
1,001 x 320 x 209 mm

UX01GZ01

Include accesoriu coasă. Nu include acumulator sau
încărcător.

UX01GZ

Nu include accesoriu, acumulator sau încărcător.
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Include 1 acumulator 18V 6,0Ah și încărcător
rapid. Nu include accesoriu.
Include accesoriu coasă. Nu include acumulator
sau încărcător.
Nu include accesoriu, acumulator sau încărcător.

ACCESORII PENTRU MAȘINI MULTIFUNCȚIONALE

Accesoriu fierăstrău emondor EY401MP

Conceput pentru tăierea crengilor aflate la înălțime. Funcționează cu
toate mașinile mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1.160 x 74 x 105 mm
Cod comandă: 199926-2

Accesoriu fix tuns gardul viu EN410MP

Conceput pentru tăierea gardului viu obișnuit. Funcționează cu toate
mașinile mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 2.030 x 225 x 209 mm
Cod comandă: 197743-4

Accesoriu flexibil tuns gardul viu EN401MP

Conceput pentru tăierea gardului viu obișnuit. Adjustabil în 13 unghiuri
de la –90°, la +45°. Funcționează cu toate mașinile mutifuncționale cu
acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 2.560 x 225 x 209 mm
Cod comandă: 196257-0

Accesoriu delimitator gazon EE400MP

Accesoriu pentru delimitarea marginilor gazonului. Funcționează cu toate
mașinile mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1,850 x 320 x 303 mm
Cod comandă: 196753-8

Accesoriu cosit iarba 420 mm EM400MP

Conceput pentru tăierea ierbii. Funcționează cu toate mașinile
mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1.815 x 320 x 251 mm
Cod comandă: 191A17-1 / 195648-2

Accesoriu cosit iarba 450 mm EM404MP

Conceput pentru tăierea ierbii. Funcționează cu toate mașinile
mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1.824 x 392 x 294 mm
Cod comandă: 198942-1

Accesoriu foarfecă rotativă EM407MP

Concepută pentru tăierea ierbii groase sau uscate, lăstăriș și vegetație
densă. Este recomandată numai împreună cu DUX60 si UX01.
Dimensiuni mm (L x l x H): 965 x 245 x 155 mm
Cod comandă: 191M75-9

Accesoriu perie măturătoare BR400MP

Conceput pentru măturarea grosieră a nisipului și alte depuneri pe pavaj,
asfalt ori beton. Este recomandată numai împreună cu DUX60 si UX01.
Dimensiuni (L x l x H): 2.078 x 600 x 366 mm
Cod comandă: 199320-8

Accesoriu valț măturător SW400MP

Accesoriu pentru îndepărtarea apei, zăpezii. Conceput pentru degajarea
apei adunate pe suprafețe pavate, betonate sau asfaltate. Este
recomandat numai împreună cu DUX60 si UX01.
Dimensiuni (L x l x H): 2.086 x 600 x 366 mm
Cod comandă: 199341-0

Accesoriu extensie 100 cm LE400MP

Conceput pentru a extinde lungimea mașinii (ex: emondor, foarfeca
pentru gardul viu). Funcționează cu toate mașinile mutifuncționale cu
acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1.000 x 30 x 30 mm
Cod comandă: 191E24-8

Accesoriu cultivator KR400MP

Conceput pentru afânarea solului și pregătirea pentru plantare. Funcționează
cu toate mașinile mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1.863 x 234 x 256 mm
Cod comandă: 199183-2

Accesoriu suflantă cu amortizor de zgomot UB401MP
Conceput pentru suflarea și degajarea frunzelor căzute toamna, cât și
îndepărtarea gunoiului obișnuit în curți, alei, ateliere, grădină. Funcționează
cu toate mașinile mutifuncționale cu acumulatori de la Makita.
Dimensiuni (L x l x H): 1.731 x2 25 x 209 mm
Cod comandă: 191P76-5

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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FIERĂSTRAIE CU LANȚ ELECTRICE CU FIR

UC3541A 35 cm
UC4041A 40 cm ►

• Putere 1.800 W
• Tensionarea lanțului fără scule
• Rezervor de ulei pentru ungere laț de
200 ml.
• Fereastră de vizionare mare
pentru a verifica nivelul uleiului
• Mâner frontal rotunjit
• Întreținere și utilizare ușoară
• Frână motor, frână lanț
• Lubrifiere automată a lanțului

35 cm
41A:
UC35
40 cm
:
41A
UC40

UC3551AX1 35 cm / UC4051AX1 40 cm ►

cm
1: 35
51AX
UC35
cm
1: 40
51AX
UC40

• Putere 2.000 W
• Tensionarea lanțului fără scule
• Fereastră de vizionare mare
pentru a verifica nivelul uleiului
• Mâner frontal rotunjit
• Întreținere și utilizare ușoară
• Pornire ușoară
• Frână motor, frână lanț
• Lubrifiere automată
a lanțului

BONUS
Lanț

cm
1: 35
50AX
UC35
cm
1: 40
50AX
UC40

◄ UC3550AX1 35 cm
UC4050AX1 40 cm
• Putere 2.000 W
• Fereastră de vizionare mare
pentru a verifica nivelul uleiului
• Mâner frontal rotunjit
• Întreținere și utilizare ușoară
• Pornire ușoară • Frână motor, frână lanț
• Lubrifiere automată a lanțului

BONUS
Lanț
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Cod mașină

UC3541A

UC4041A

UC3550AX1 UC3551AX1 UC4050AX1 UC4051AX1

Putere

1.800 W

1.800 W

2.000 W

2.000 W

2.000 W

2.000 W

Lungime șină ghidaj

35 cm

40 cm

35 cm

35 cm

40 cm

40 cm

Canelură lanț

1,1 mm

1,1 mm

1,3 mm

1,3 mm

1,3 mm

1,3 mm

Lungime cablu

0,3 m

0,3 m

0,3 m

0,3 m

0,3 m

0,3 m

Sistem Toolless

DA

DA

-

DA

-

DA

Greutate

4,7 kg

4,8 kg

5,5 kg

5,5 kg

5,6 kg

5,6 kg

POMPE SUBMERSIBILE ELECTRICE CU FIR

PF0403 ▲

PF0800 ▲

PF1100 ▲

• Pompă pentru apă curată
• Conexiune de 1”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Ușor de transportat datorită
mânerului ergonomic

• Pompă pentru apă curată
• Conexiune de 1 1/4 ”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Carcasă din oțel inoxidabil

• Pompă pentru apă curată
• Conexiune 1”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Ușor de transportat datorită
mânerului ergonomic

• Pompă pentru apă curată
• Conexiune de 1 1/4 ”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Carcasă din oțel inoxidabil

PF0410 ▲

PF0610 ▲

PF1010 ▲

PF1110 ▲

• Pompă pentru apă murdară
• Conexiune de 1”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Ușor de transportat datorită
mânerului ergonomic

• Pompă pentru apă murdară
• Conexiune de 1”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Carcasă din oțel inoxidabil

• Pompă pentru apă murdară
• Conexiune de 1”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Ușor de transportat datorită
mânerului ergonomic

• Pompă pentru apă murdară
• Conexiune de 2”
• Comutator plutitor reglabil pe
înălțime
• Carcasă din oțel inoxidabil

PF0300 ▲

Cod mașină

PF0403

PF0800

PF1100

PF0410

PF0610

PF1010

300 W

400 W

800 W

1.100 W

400 W

550 W

1.100 W

1.100 W

7m

6,5 m

9m

9m

5m

7m

10 m

10 m

8.400 l/h

7.200 l/h

13.200 l/h

15.000 l/h

8.400 l/h

10.800 l/h

14.400 l/h

15.000 l/h

20 mm

25 mm

20 mm

25 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

Conector de ieșire

1”

1 1/4”

1”

1 1/4”

1”

1”

1”

2”

Diametrul maxim al
particulelor admise

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Cablu de alimentare

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

Greutate

4,2 kg

4,4 kg

6,1 kg

6,7 kg

4,3 kg

5,5 kg

6,6 kg

7,0 kg

Putere
Înălțime de refulare
Debit maxim
Nivel minim de apă

PF0300

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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TOCĂTOR DE FRUNZE ȘI CRENGI / SCARIFICATOARE ELECTRICE CU FIR

UD2500

▼
Tocător de frunze și crengi
Putere: 2.500 W
Volum coș colector: 67 L
Diametru max. crengi: 4,5 cm
Greutate: 27,6 Kg
• Direcția de rotație dreapta-stânga
• Diametru de tăiere reglabil până la 45 mm
• Cuțit de oțel cu diametru mare, puternic
• Rezervor de 67 l
• Blocare coș colector ca întrerupător de
siguranță.

UV3200 ►
Scarificator electric
• Protecție împotriva ruperii
cablului.
• Siguranță de securitate.
• Sistem de înlocuire rapidă a
lamei (Toolless)
• Sac colector.
• Mâner cauciucat.
• Mâner pliabil pentru asamblare/
dezasamblare ușoară, fiind ușor
de transportat si depozitat.
• Înălțime de tăiere reglabilă.

UV3600

►
Scarificator electric
• Protecție impotriva ruperii cablului.
• Siguranță de securitate.
• Lamă rezistentă din aluminiu.
• Sistem de înlocuire rapidă a lamei
(Toolless)
• Sac colector.
• Mâner pliabil pentru asamblare/
dezasamblare ușoară, fiind ușor de
transportat și depozitat.
• Înălțime de tăiere reglabilă.
• Roți din cauciuc.
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Cod mașină

UV3200

UV3600

Putere

1.300 W

1.800 W

Lățime de scarificare

32 cm

36 cm

Adâncime de lucru

-10 - +10 mm

-10 - +5 mm

Volum coș colector

30 l

40 l

Greutate

15,0 kg

18,3 kg

ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GRĂDINĂ
► Lanțuri

► Șine de ghidaj

Cod

Descriere

Cod

Descriere

791284-8

1,3 mm | 1/4 | 16 cm | micro daltă | 25AP

158476-6

1,3 mm | 1/4 | 16 cm

199075-5

1,1 mm | 3/8 | 25 cm | semidaltă | 90PX

161846-0

1,1 mm | 3/8 | 25 cm

958291646

1,1 mm | 3/8” | 30 cm | semidaltă | 90 PX

958291652

1,1 mm | 3/8” | 35 cm | semidaltă | 90 PX

958030611

1,1 mm | 3/8” | 30 cm | Micro-Lite

958291656

1,1 mm | 3/8” | 40 cm | semidaltă | 90 PX

958035611

1,1 mm | 3/8” | 35 cm | Micro-Lite

196142-7

1,3 mm | 3/8 | 25 cm | semidaltă | 91PX

958040611

1,1 mm | 3/8” | 40 cm | Micro-Lite

958492646

1,3 mm | 3/8” | 30 cm | semidaltă | 91 PX

165695-7

1,3 mm | 3/8 | 25 cm

958492652

1,3 mm | 3/8” | 35 cm | semidaltă | 91 PX

958030661

1,3 mm | 3/8 | 30 cm | Double Guard

958492656

1,3 mm | 3/8” | 40 cm | semidaltă | 91 PX

958035661

1,3 mm | 3/8 | 35 cm | Double Guard

532484056

1,3 mm | 0,325” | 33 cm | semidaltă | 95 VP

958040661

1,3 mm | 3/8 | 40 cm | Double Guard

958484664

1,3 mm | 0,325” | 38 cm | semidaltă | 95 VP

442045661

1,3 mm | 3/8 | 45 cm | Double Guard

532484072

1,3 mm | 0,325” | 45 cm | semidaltă | 95 VP

444038141

1,3 mm | 0,325 | 38 cm | Pro-Am

523093656

1,5 mm | 3/8” | 38 cm | semidaltă | 73 DP

444045141

1,3 mm | 0,325 | 45 cm | Pro-Am

528099668

1,5 mm | 3/8” | 45 cm | daltă | 73 LP

1,5 mm | 3/8 | 38 cm | Pro-Lite

523093664

445038655

1,5 mm | 3/8” | 45 cm | semidaltă | 73 DP

528099672

1,5 mm | 3/8” | 50 cm | daltă | 73 LP

445045655

1,5 mm | 3/8 | 45 cm | Pro-Lite

534686064

1,5 mm | 0,325” | 38 cm | daltă | 21 LP

445050655

1,5 mm | 3/8 | 50 cm | Pro-Lite

958086664

1,5 mm | 0,325” | 38 cm | semidaltă | 21 BP

445038631

1,5 mm | 0,325 | 38 cm | Pro-Lite

528086666

1,5 mm | 0,325” | 40 cm | semidaltă | 21 BP

445045631

1,5 mm | 0,325 | 45 cm | Pro-Lite

534686072

1,5 mm | 0,325” | 45 cm | daltă | 21 LP

165202D6

PENTRU EA3201S EA3500S | 40 cm

958086672

1,5 mm | 0,325” | 45 cm | semidaltă | 21 BP

165427A2

DOLMAR 1,1 mm | 3/8” | 35 cm-3/8

191T90-5

1,1 mm | 0,325” | 30 cm | 51Z

958045651

BLISTER 45 cm

191T91-3

1,1 mm | 0,325” | 35 cm | 59Z

191G11-9

1.3 mm | 3/8” | 25 cm | 39Z

191T92-1

1,1 mm | 0,325” | 40 cm | 64Z

191G14-3

1,1 mm | 3/8” | 25 cm | 40Z

191X04-8

1,1 mm | 0,325” | 45 cm | 70Z

191G15-1

1,1 mm | 3/8” | 30 cm | 46Z

191G95-7

1,3 mm | 1/4” | 11,5 cm | MC 42Z

191H00-0

1,1 mm | 3/8” | 25 cm | CC 40Z

191G16-9

1,1 mm | 3/8” | 35 cm | 52Z

191H02-6

1,1 mm | 3/8” | 35 cm | CC 52Z

191G17-7

1,1 mm | 3/8” | 40 cm | 56Z

191H03-4

1,1 mm | 3/8” | 40 cm | CC 56Z

191G22-4

1,3 mm | 3/8” | 25 cm | 40Z

191H10-7

1,3 mm | 3/8” | 30 cm | CC 46Z

191G23-2

1,3 mm | 3/8” | 30 cm | 46Z

191H11-5

1,3 mm | 3/8” | 35 cm | CC 52Z

191G24-0

1,3 mm | 3/8” | 35 cm | 52Z

191H12-3

1,3 mm | 3/8” | 40 cm | CC 56Z

191G25-8

1,3 mm | 3/8” | 40 cm | 56Z

191H13-1

1,3 mm | 3/8” | 45 cm | CC 62Z

191G26-6

1,3 mm | 3/8” | 45 cm | 62Z

191H29-6

1,5 mm | 325 | 38 cm | MC 64Z

191G33-9

1,3 mm | 3/8” | 35 cm | 52Z

191H43-2

1,5 mm | 3/8” | 45 cm | SC 64Z

191G34-7

1,3 mm | 0.325” | 45 cm | 56Z

191H44-0

1,5 mm | 3/8” | 50 cm | SC 72Z

191G44-4

1,5 mm | 0.325” | 33 cm | 56Z

191H48-2

1,5 mm | 3/8” | 35 cm| FC 56Z

1,5 mm | 0.325” | 38 cm | 64Z

196519-6

191G45-2

1,3 mm | 3/8” | 30 cm

511291750

1,1 mm | 3/8” | 35 | 50Z

191G46-0

1,5 mm | 0.325” | 45 cm | 72Z

511291801

ROLĂ LANȚ | 1,1 mm | 3/8” | 30,5 m

191G50-9

1,5 mm | 3/8” | 38 cm 3/8 | 56Z

528099760

DOLMAR | 1,5 mm | 3/8” | 38 cm

191G51-7

1,5 mm | 3/8” | 45 cm, 3/8 | 64Z

572466742

PENTRU DUC122 | 1,3 mm | 1/4"

191T86-6

1,1 mm | 0.325” | 30 cm

713074-9

1,3 mm | 3/8" | 40 cm

191T87-4

1,1 mm | 0.325” | 35 cm

957099802

ROLĂ LANȚ | 1,5 mm | 3/8” | 73LP 100

191T88-2

1,1 mm | 0.325” | 40 cm

957291801

ROLĂ LANȚ | 1,1 mm | 3/8” | 90 PX 100

191X03-0

1,1 mm | 0.325” | 45 cm

958492655

1,3 mm | 3/8” | 40 cm | 55Z

168407-7

PENTRU DUC254C | 1,3 mm | 1/4" | 25 cm

► Pile
Descriere

Cod

Descriere

Cod

Set ascuțire lanț 4,0 mm cu husă

D-72154

Pilă rotundă 4,5 mm set/6 buc

953003100

Set ascutire lanț 4,5 mm cu husă

D-72160

Pilă rotundă 4,8 mm set/6 buc

953003070

Set ascutire lanț 4,8 mm cu husă

D-72176

Pilă rotundă 5,2 mm set/6 buc

953003110

Pilă lată

953003060

Pilă rotundă 5,5 mm set/6 buc

953003040

Pilă rotundă 3,5 mm set/6 buc

953003080

Pilă rotundă 6,3 mm set/6 buc

953003090

953003050

Pilă rotundă 4,0 mm set/6 buc

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GRĂDINĂ
► Accesorii pentru foreze de pământ
DDG460/DG001G

► Ulei
Descriere

Imagine

Capacitate

Ulei amestec 2T
50:1

1L

Ulei amestec 2T
50:1 cu dozator

1L

Ulei amestec 2T
sintetitc 50:1

1L

Ulei 4T SAE30

0,6 L

Cod

980008607

980008612

980008103

Descriere

Imagine

Cod

Burghiu de pământ
100x800 mm

E-07294

Burghiu de pământ
150x800 mm

E-07303

Burghiu de pământ
200x800 mm

E-07319

Extensie 540 mm burghiu

E-07325

Știft/siguranță pentru
burghiu

E-07331

Adaptor tip B
(model termic BBA)

327685-0

Adaptor tip A
(model termic S)

327684-2

Adaptor tip D
(model termic O/H)

327687-6

980508620

► Accesorii diverse
Descriere

Ulei de lanț (Biotop)

1L

Ulei de lanț
(mineral)

1L

Accesoriu cuvă

Accesoriu platformă
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Imagine

Cod

980008610
Duză pentru jgheaburi
DUB362/363/184

191B03-8

Extensie pentru
DUC122

195595-7

Kit aspirare
pentru DUB363

191E19-1

Lamă superioară pentru
DUP361 și DUP362

197366-8

Set lame tăiere delicată
pentru DUP361 și
DUP362

199311-9

195093A1

► Accesorii pentru roaba DCU180
Descriere

Imagine

Cod

199008-0

199009-8

Cea mai mare gamă
de mașini de grădină
cu acumulatori Li-Ion

40V max

PD
C1
20
0

Mașină de tuns
gard viu

Mașină
de cosit

Suflantă

Mașină
multifuncțională
Mașină
de cosit

Mașină
de cosit

Foreză de pământ

*

Mașină de
tuns gazon

Fierăstrău
emondor

200
C1
PD C01
PD

Foreză de pământ

Suflantă
Foarfecă de tuns iarba

Mașină
de cosit

8V

2 X1

18V / 14.4V

Mașină
multifuncțională

Fierăstrău cu lanț

Suflantă

*

Debitator

Mașină de tuns
gard viu

*

Foarfecă de
tuns iarba

Mașină de tuns
gazon

Foarfecă
de tăiat pomi
și viță de vie
Suflantă

*

Fierăstrău
cu lanț

Fierăstrău alternativ

Mașină de tuns
gard viu

*

Mașină de spălat
cu presiune

*

*

Suflantă

1 2V

Fierăstrău
alternativ

Pulverizator

ma

Foarfecă de tuns iarba
Mașină
multifuncțională

x

Mașină de tuns
gard viu
Mașină
de cosit
Mașină
de cosit

Trimmer

* Pulverizator

*

Roabă

1 8V

Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți la cei peste 200 de dealeri autorizați Makita!
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Makita România SRL
Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Ilfov
Tel: 0040.21.569.80.61
www.makita.ro |
@MakitaRomaniaSRL |

@makitaromania

Campania este valabilă în limita stocului disponibil, în perioada 01.09.2022 - 24.12.2022. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc la dealerul dumneavoastră
Makita, acesta poate fi livrat în maxim 48 de ore. Informațiile cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate unor modificări ulterioare ale
producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să consultați un dealer autorizat de
către Makita România. Produsele prezentate în această broșură respectă toate reglementările CE în vigoare. Informații suplimentare, eventuale modificări și lista dealerilor autorizați se
găsesc pe www.makita.ro.

