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SFATURI PENTRU O DURATĂ DE VIAŢĂ EXTINSĂ A ACUMULATORILOR

Prin oprirea funcţionării, mașinile Makita vă indică faptul că acumulatorul s-a descărcat.
Atunci când mașinile se opresc din funcţionare, încetaţi utilizarea și încărcaţi acumulatorul.1.

Înainte de depozitare, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat.2.
Încărcaţi acumulatorul și depozitaţi-l la o temperatură de 10 până la maximum 40°C. Temperaturile mai mari sau mai mici îl pot deteriora.3.
Dacă nu utilizaţi acumulatorul o perioadă mai lungă de timp vă recomandăm să-l încărcaţi la fiecare 6 luni.4.

1 ACUMULATOR COMPATIBIL CU MAȘINI 320+

Durata de viaţă a acumulatorilor este asigurată de comunicarea permanentă între mașină și acumulatori respectiv 
încărcător și acumulatori, astfel prevenind supradescărcarea, supraîncălzirea, precum și supraîncărcarea.
Puteţi contribui la durata lungă de viaţă a acumulatorilor și prin modul de folosire al mașinilor:

REZULTATE
DE NEEGALAT

PUTERE
MARE
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TEHNICĂ DE TOP

MOTOARE FĂRĂ PERII

MOTOR CU ROTOR EXTERIOR
Pornirea directă a motorului oferă o putere mai mare și eficienţă sporită 
într-o dimensiune compactă, fabricat complet din metal pentru o mai 
bună rezistenţă.

TEHNOLOGIA LXT
Acumulatorul de 18V cu Lithium-Ion eXtreme 
Technology, compatibil cu peste 320 de mașini, are 
o rezistenţă excepţională si o durată mare de viaţă. 
Sistemul electronic al acumulatorului comunică cu 
încărcătorul la fiecare încărcare pentru a asigura cea 
mai rapidă și optimă încărcare.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Indică mașinile cu rezistenţă crescută la praf și 
umezeală ca urmare a proiectării inovatoare a 
conductelor de aer și a orificiilor de drenaj.

Noua pictogramă care apare pe mașinile Makita 
indică faptul că mașinile pot fi alimentate doar cu 
noul adaptor tip rucsac pentru acumulatori. Aceste 
mașini cu acumulatori au în locul conexiunilor pentru 
acumulatori doar cablul conector pentru alimentare.

TEHNOLOGIA CXT
Acumulatorul de 12V Li-Ion cu indicativul Compact 
eXtreme Technology este compatibil cu toate 
mașinile 10,8V CXT și 12Vmax și se remarcă 
printr-o greutate mică, durabilitate excepţională, 
funcţionare îndelungată și capacitatea de încărcare 
rapidă cu DC10SB.

18V+18V
Mașinile cu alimentare de 36V se alimentează cu doi 
acumulatori de 18V.

80 mm, 52 mm, 44 mm și 38 mm
Încorporat în fierăstraiele cu lanţ și în mașinile de cosit iarba cu 
acumulatori selectate. Motorul de 52 mm BL este încorporat în suflantele 
și mașinile de cosit iarba cu acumulatori selectate.

DETALIEREA TEHNOLOGIILOR ȘI SOLUŢIILOR TEHNICE
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Sarcini ușoare:
Mod turaţie mare

Sarcini grele:
Mod cuplu mare

Control automat al turaţiei

Lovitură de recul

�
Oprire automată

Oprirea rapidă
 a turaţiei
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TEHNOLOGIA DE REGLARE AUTOMATĂ A 
CUPLULUI/VITEZEI
Tehnologia de reglare automată a cuplului sau a vitezei 
de tăiere în funcţie de rezistenţa întâmpinată, asigurând 
funcţionarea optimă a mașinii.

TEHNOLOGIA DE DETECTARE ACTIVĂ A 
LOVITURILOR DE RECUL
În caz de scădere bruscă a turaţiei, respectiv în caz 
de recul mașina se oprește automat, protejând astfel 
utilizatorul.
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DE GRĂDINĂ
MAȘINI

CU ACUMULATORI

Orice grădinar bun știe că pentru o activitate rapidă și eficientă în 
grădină este foarte important să ai mașini bune și de încredere. 
Compania Makita este conștientă de necesitatea unor astfel de mașini, 
dezvoltând în acest sens o gamă largă de mașini pentru toate activităţile 
din grădină. Deoarece mașinile pe bază de benzină degajă emisii de 
noxe și sunt zgomotoase, iar mașinile electrice au o rază limitată de 
acţiune, în funcţie de lungimea cablului, alegerea perfectă sunt mașinile 
pe bază de baterii, respectiv acumulatori. Dezvoltarea motoarelor 
fără perii generează performanţe ridicate ce concurează cu motoarele 
pe benzină și cu cele electrice, chiar depășind adesea performantele 
acestora.

ÎNTREŢINERE 
REDUSĂ

PORNIRE
IMEDIATĂ

FĂRĂ
COMBUSTIBIL toolspower-offgas-pumpban



O roabă inovatoare care vă ajută prin acumulatorul de 18V să 
transportaţi încărcături grele. Roaba poate susţine încărcături până la 
130 kg, permiţând transportul acestora la o înclinaţie de 12°. Opţional, 
puteţi alege accesorii de transport (cuvă și/sau platformă) în funcţie 
de aplicaţiile dumneavoastră.

Pentru o 
autonomie extinsă 
este posibilă 
conectarea a 2 
acumulatori

Roţile din spate se pot schimba
cu picioare metalice

Panou de control

DCU180
ROABĂ CU ACUMULATORI

DCU180

Acumulator 18 V

Sarcina maximă 130 Kg

Viteza de deplasare Mare: 3,5 km/h / Mică: 1,5 km/h
Mers cu spatele: 1 km/h

Înclinaţia maximă a traseului 12 °

Dimensiuni (L × l × h) 1.110 × 820 × 820 mm

Greutate (EPTA) 32,5 kg

CAPACITATE

ACCESORII OPŢIONALE

până la 120 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

până la 130 kg
ÎNCĂRCARE

până la 12 °
ÎNCLINAŢIE MAXIMĂ A 

TRASEULUI

199008-0
Cuvă

199009-8
Platformă

191A01-6
Roţi suplimentare
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Este o mașină care asigură o eficienţă ridicată de 
funcţionare, echivalentul unei motocositoare de 
25 cm³. Datorită gamei largi de accesorii, mașina 
multifuncţională DUX60 vă va ușura multe activităţi 
din grădină.

Panou de control multifuncţional
Sistem simplu de
conectare a accesoriilor

Mâner ergonomic circular
cu protecţie pentru prevenirea
loviturilor de recul

DUX60
MAȘINĂ MULTIFUNCŢIONALĂ

PENTRU DUX60

198942-1 199929-6 198062-1 197743-4 196257-0

ACCESORII

DUX60

Acumulator 18 V + 18 V

Trepte de viteză 3

Dimensiuni (L × l × h) 1.011 × 320 × 216 mm

Greutate (EPTA) 4,7 kg

EM404MP
Accesoriu trimmer

EY401MP
Accesoriu emondor

EN420MP
Accesoriu cosit iarba

EN410MP
Accesoriu tuns gard viu (fix)

EN401MP
Accesoriu tuns gard viu (flexibil)
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196753-8 199183-2 196032-4 199320-8 199341-0

EE400MP - Accesoriu
delimitator gazon 203mm

KR400MP
Accesoriu cultivator

LE400MP
Accesoriu extensie emondor

BR400MP
Accesoriu perie măturătoare

SW400MP
Accesoriu valţ măturător

Accesorii pentru coasă - 198942-1 
(EM404MP)

126012-6 Ham

457271-4 Apărătoare cuţit

144316-4 Apărătoare fir

195149-0 Cap de tăiere cu fir de nailon

198383-1 Cap de tăiere cu lame de plastic

198426-9 Set de 12 lame de plastic

B-14118 Disc cu patru vârfuri

B-14130 Lamă metalică cu opt vârfuri

Accesorii pentru fierăstră cu lanţ - 199929-6 
(EY401MP)

165695-7 Lamă - 250 mm / 1,3 mm / 3/8"

196142-7 Lanţ - 250 mm / 1,3 mm / 3/8" / 39 dinţi

418845-6 Scut lamă

XTM0000014 Pinion lanţ de acţionare

Accesorii pentru foarfecă dreaptă pentru
gard viu - 197743-4 (EN410MP)

197763-8 Cuţit foarfecă pentru gard viu

458342-0 Teacă cuţite gard viu

Accesorii pentru cultivator -  199183-2

XNR0000532 Disc stânga

XNR0000535 Disc dreapta

XNR0000515 Scut protecţie

Accesorii pentru foarfecă pentru iarbă
și gard viu - 198062-1 (EN420MP)

198195-2 Cuţit foarfecă pentru gard viu

458342-0 Teacă cuţite gard viu

9Accesorii pentru mașină multifuncţională cu acumulatori



Foarfecă cu lame din metal forjat de calitate japoneză care asigură o 
tăiere curată fără efort. Pe lângă foarfeca cu acumulatori și rucsacul 
confortabil în care se păstrează acumulatorii sunt incluse o pilă de 
șlefuit lame și ulei pentru lubrifiere.

2 niveluri de deschidere 
a lamelor

DUP362 are un cuplu cu 35% mai mare 
al tăierii comparat cu DUP361 Panou de

monitorizare

Comutator de reglare a 
deschiderii lamelor

Posibilitate de fixare 
a cablului foarfecei de 

mână pentru o utilizare 
continua

FOARFECI DE TĂIAT POMI ȘI VIŢĂ DE VIE

18 V + 18 V
6,0 Ah

Acumulator

CAPACITATE

DUP362  DUP361

86.000
TĂIERI

15 mm
RAMURĂ DE VIŢĂ DE VIE

DUP362 DUP361 

Acumulator 18 V + 18 V

Cuplu 250 Nm 185 Nm

Capacitate de tăiere 25 mm (Treapta 1), 33 mm (Treapta 2)

Deschiderea lamelor 54 mm

Dimensiuni (L × l × h) 305 × 43 × 106 mm (mașină)

Greutate (EPTA) 0,8 kg (mașina), 3.9 kg (dispozitiv + accesorii)
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ACCESORII
PENTRU FOARFECI DE TĂIAT POMI ȘI VIŢĂ DE VIE CU ACUMULATORI

Lame superioare

197366-8 Lamă superioară

199168-8 Lamă pentru ramuri mai groase

199314-3 Lamă pentru ramuri mai subţiri

Lame inferioare

197367-6 Lamă inferioară

199169-6 Lamă pentru ramuri mai groase

199171-9 Lamă pentru ramuri mai subţiri

Accesorii

794530-8 Pilă diamantată 140-170mm

782212-4 Cheie tubulară de 13mm

661445-3 Cablu de legătură
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MAȘINI DE TUNS GAZON

PROIECTATE PENTRU O UTILIZARE FACILĂ, ÎNTREŢINERE ȘI COSTURI DE UTILIZARE REDUSE

CU ACUMULATORI

Mașini de tuns gazon Mașini de tuns gazon cu autopropulsie



NOU

Mașină de tuns gazon cu acumulatori, are un șasiu rezistent din 
aluminiu și funcţie de autopropulsie. Lăţimea de tundere de 534 mm și 
posibilitatea de conectare a două seturi de acumulatori de 18Vx2 permit 
o funcţionare îndelungată, fără a fi nevoie de o încărcare suplimentară. 
Este potrivită pentru suprafeţe mari de până la 2.000 m². Mașina de 
tuns iarba permite tunderea, colectarea în coș și mulcirea.

Manetă de reglare a înălţimii
de tundere de la 20 la 100 mm

Pentru o autonomie mai lungă este posibilă 
conectarea a 4 acumulatori

Carcasă din aluminiu

534 mm lăţime de tundere

Posibilitate de mulcire

Indicator de umplere a coșului

DLM533

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 534 mm

Înălţime de tundere 20 - 100 mm

Capacitate coș de colectare 70 l

Mulcire / evacuare laterală  / -

Viteza 2,5 - 5,0 km/h

Dimensiuni (L × l × h) 1.740 × 590 × 1.190 mm

Greutate (EPTA) 47,9 kg

până la 41 min
Fără mod autopropulsat

2.000 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
4 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE

DLM533
MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU AUTOPROPULSIE

Gol Plin

Roţi mari în faţă și spate
de 230 mm

Panou de
monitorizare
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Indicator de umplere a coșului

Gol Plin

Panou de
monitorizare

NOU

Mașina de tuns gazon cu autopropulsie cu șasiu metalic poate funcţiona 
mult timp fără întrerupere datorită posibilităţii conectării a două seturi 
de acumulatori de 18Vx2. Mașina de tuns gazon permite tunderea, 
colectarea în coș, evacuarea laterală și mulcirea. Având o lăţime de 
tundere de 534 mm, mașina de tuns gazonul se recomandă pentru 
tunderea suprafeţelor de până la 2.000 m².

Posibilitate de evacuare laterală

DLM532

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 534 mm

Înălţime de tundere 20 - 100 mm

Capacitate coș de colectare 60 l

Mulcire / evacuare laterală  / 

Viteză 2,5 - 5,0 km/h

Dimensiuni (L × l × h) 1.630 × 590 × 1.190 mm

Greutate (EPTA) 42,9 kg

DLM532
MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU AUTOPROPULSIE

Roţi mari în faţă și spate de 
230 mm

Manetă de reglare a înălţimii de tundere
de la 20 la 100 mm

Carcasă metalică

Pentru o autonomie mai lungă este posibilă 
conectarea a 4 acumulatori.

534 mm lăţime de tundere
Posibilitate de mulcire

până la 41 min
Fără mod autopropulsat

2.000 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
4 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMPUL DE FUNCŢIONARE CAPACITATE
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Indicator de umplere a coșului

Gol Plin

Panou de
monitorizare

NOU

Mașina de tuns gazon cu autopropulsie cu șasiu metalic permite o 
funcţionare lungă fără întrerupere datorită posibilităţii de a conecta 
două seturi de acumulatori de 18Vx2 . Pentru a economisi suplimentar 
energia are și funcţia SOFT NO LOAD, respectiv funcţia SILENT.

DLM462

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 460 mm

Înălţime de tundere 20 - 100 mm

Capacitate coș de colectare 60 l

Mulcire / evacuare laterală  / -

Viteză 2,5 - 5,0 km/h

Dimensiuni (L × l × h) 1.690 × 535 × 1.090 mm

Greutate (EPTA) 39,8 kg

DLM462
MAȘINĂ DE TUNS GAZON CU AUTOPROPULSIE

Roţi mari în faţă și spate de 
230 mm

Manetă de reglare a înălţimii de tundere
de la 20 la 100 mm

Carcasă metalică

Pentru o autonomie mai lungă este posibilă 
conectarea a 4 acumulatori.

460 mm lăţime de tundere
Posibilitate de mulcire

până la 50 min
Fără mod autopropulsat

1.600 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
4 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE
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Indicator de umplere a coșului

Gol Plin

Panou de
monitorizare

NOU

Mașina de tuns gazon cu șasiu metalic permite o funcţionare lungă 
fără întrerupere datorită posibilităţii de a conecta două seturi de 
acumulatori de 18Vx2. Mașina de tuns gazon permite tunderea, 
colectarea în coș, evacuarea laterală sau mulcirea. Având o lăţime 
de tundere de 534 mm, mașina de tuns gazon se recomandă pentru 
tunderea suprafeţelor de până la 2.000 m².

DLM530

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 534 mm

Înălţime de tundere 20 - 100 mm

Capacitate coș de colectare 60 l

Mulcire / evacuare laterală  / 

Viteză -

Dimensiuni (L × l × h) 1.630 × 590 × 1.190 mm

Greutate (EPTA) 42,9 kg

DLM530
MAȘINĂ DE TUNS GAZON

până la 41 min
2.000 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
4 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE

Posibilitate de evacuare laterală

Roţi mari în faţă și spate de 
230 mm

Manetă de reglare a înălţimii de tundere
de la 20 la 100 mm

Carcasă metalică

Pentru o autonomie mai lungă este posibilă 
conectarea a 4 acumulatori

534 mm lăţime de tundere
Posibilitate de mulcire
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Mașina de tuns gazon este potrivită pentru 
suprafeţele mai mari. Roţile pe rulmenţi facilitează 
utilizarea, iar carcasa metalică oferă un grad mare de 
rezistenţă. Mașina de tuns gazon permite tunderea 
silenţioasă și posibilitatea de mulcire.

Carcasă metalică

Posibilitate de mulcire

Panou de control

DLM460

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 460 mm

Înălţime de tundere 20 - 75 mm

Capacitate coș de colectoare 60 l

Mulcire / evacuare laterală  / -

Viteză -

Dimensiuni (L × l × h) 1.518 × 532 × 1.138 mm

Greutate (EPTA) 27,6 kg

DLM460
MAȘINĂ DE TUNS GAZON

Roţi mari în faţă de 180 mm
Roţi mari în spate de 205 mm

până la 45 min
1.600 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE

Manetă de reglare a înălţimii de tundere de la 20 la 75 mm

460 mm lăţime de tundere
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NOU

Mașina de tuns gazon cu acumulatori pentru tuns o suprafaţă 
medie care are și opţiunea de mulcire. Foarte potrivită pentru 
grădini de până la 950 m². Marele avantaj al mașinii de tuns 
gazon este depozitarea facilă într-un spaţiu mic deoarece se 
pliază la dimensiunea unei valize. 

Carcasă din plastic

430 mm lăţime de tundere

Indicator de umplere
a coșului

DLM432

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 430 mm

Înălţime de tundere 20 - 75 mm

Capacitate coș de colectare 50 l

Mulcire / evacuare laterală  / -

Viteză -

Dimensiuni (L × l × h) 1.490 × 460 × 1.045 mm

Greutate (EPTA) 17,5 kg

DLM432
MAȘINĂ DE TUNS GAZON

Roţi mari în faţă de 140 mm
Roţi mari în spate de 160 mm

până la 36 min
950 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE

Posibilitate de mulcire
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Indicator de umplere
a coșului

Model ușor cu roţi pe rulmenţi pentru o ghidare 
ușoară. Datorită mânerului rabatabil și designului 
pentru poziţia verticală, mașina de tuns gazon poate 
fi depozitată într-un spaţiu mic.

Carcasă din plastic

430 mm lăţime de tundere

DLM431

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 430 mm

Înălţime de tundere 20 - 75 mm

Capacitate coș de colectare 50 l

Mulcire / evacuare laterală - / -

Viteză -

Dimensiuni (L × l × h) 1.490 × 460 × 1.020 mm

Greutate (EPTA) 18,4 kg

DLM431
MAȘINĂ DE TUNS GAZON

Roţi mari în faţă de 140 mm
Roţi mari în spate de 160 mm

până la 35 min
950 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE
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NOU

Noua versiune de mașină de tuns gazon cu acumulatori 
18Vx2, lăţime de tuns de 380 mm, roţi cu rulmenţi, opţiune 
de mulcire și depozitare într-un spaţiu foarte mic. Potrivită 
pentru tunderea grădinilor mai mici, de până la 560 m². 

Carcasă din plastic

Roţi mari în faţă de 140 mm
Roţi mari în spate de 160 mm

DLM382

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 380 mm

Înălţime de tundere 20 - 75 mm

Capacitate coș de colectare 40 l

Mulcire / evacuare laterală  / -

Viteză -

Dimensiuni (L × l × h) 1.410 × 450 × 1.005 mm

Greutate (EPTA) 16,9 kg

DLM382
MAȘINĂ DE TUNS GAZON

380 mm lăţime de tundere
Posibilitate de mulcire

Indicator de umplere
a coșului

până la 35 min
560 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE
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Mașină de tuns gazon prietenoasă cu mediul, ușor 
de utilizat și ușor de transportat. Potrivită pentru 
suprafeţe mici.

Carcasă din plastic

Deoarece pe mâner nu există o 
bară intermediară montarea și 
demontarea coșului sunt ușor 
de realizat

380 mm lăţime de tundere

Roţi mari în faţă de 140 mm
Roţi mari în spate de 160 mm

Indicator de
umplere

DLM380

Acumulator 18 V + 18 V

Lăţime de tundere 380 mm

Înălţime de tundere 25 - 75 mm

Capacitate coș de colectare 40 l

Mulcire / evacuare laterală - / -

Viteză -

Dimensiuni (L × l × h) 1.145 × 465 × 1.070 mm

Greutate (EPTA) 14,4 kg

DLM380
MAȘINĂ DE TUNS GAZON

până la 35 min
560 m2

SUPRAFAŢA DE TUNDERE

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

TIMP DE FUNCŢIONARE CAPACITATE
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ACCESORII
PENTRU MAȘINI DE TUNS GAZON CU ACUMULATORI
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Cuţite 

196863-1 380  

197760-4 430  

199367-2 460  

191D52-7 530   

Capac pentru mulcire 

671660001  

412273-7  

127516-1 
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TUNDEŢI
CU PLĂCERE

Indiferent de dimensiunea sau forma grădinii dumneavoastră, avem mașina ideală de tuns gazon cu acumulatori. 

și necesită extrem de puţină întreţinere.

Mașinile noastre de tuns gazon cu acumulatori sunt ușor de utilizat 



MAȘINI DE COSIT IARBA

CU ACUMULATORI
ALEGEREA EXCELENTĂ PENTRU UTILIZAREA ÎN ZONELE PUBLICE 



DUR369A

DUR369L

Mașinile de cosit iarba cu acumulatori se remarcă prin performanţele 
deosebite și prin greutatea redusă. Sunt alimentate cu ajutorul a doi 
acumulatori de 18V care în combinaţie cu motorul fără perii asigură o 
putere de pornire de 1 kW. Sunt dotate și cu sistemele ADT și AFT, aspect 
ce prelungește timpul de funcţionare și protejează utilizatorul. Diferenţa 
dintre modele este la mânerul din faţă, DUR369A are un mâner asimetric, 
iar DUR369L are un mâner tip buclă.

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

Motor puternic 
1 kW

Mâner
asimetric

Funcţie Reverse

Panou de control multifuncţional

Mâner cu protecţie
pentru prevenirea
loviturilor de recul

CAPACITATE la mers în gol

DUR369A  DUR369L
MAȘINI DE COSIT IARBA

DUR369A DUR369L

Acumulator 18 V + 18 V

Filet M10 x 1,25LH

Trepte de viteză 3

Diametru cosire
255 mm (lame metalice)

 305 mm (lame de plastic)
430 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.846 × 628 × 530 mm 1.846 × 400 × 269 mm

Greutate (EPTA) 6,6 kg 6,4 kg

până la 110 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

 305 mm
DIAMETRU COSIRE

Lame de plastic

NOU
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DUR368L

DUR368A

Mașini de cosit iarba cu 2 acumulatori de 18V dotate cu sistemul 
AFT care protejează utilizatorul și un sistem ADT care asigură rotaţii 
optime în funcţie de densitatea ierbii. 

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

Mâner
asimetric

Funcţie Reverse

Sistem de acţionare 
directă pentru mai 
multă putere și pentru 
o viteză mai mare și o 
viaţă mai lungă 

Panou de control multifuncţional

Scut protecţie 
compact

CAPACITATE la mers în gol

DUR368A  DUR368L
MAȘINI DE COSIT IARBA

DUR368A DUR368L

Acumulator 18 V + 18 V

Filet M10 x 1,25LH

Trepte de viteză 3

Diametru cosire
255 mm (lame metalice))
255 mm (lame de plastic)

350 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.758 × 615 × 442 mm 1.758 × 362 × 231 mm

Greutate (EPTA) 4,7 kg 4,5 kg

până la 120 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

255 mm
DIAMETRU COSIRE

Lame de plastic

NOU
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DUR187U

DUR187L

Mașini ușoare de cosit iarba cu acumulatori pentru 
un cosit cât mai simplu. Sunt dotate cu un comutator 
Reverse pe termen scurt, prin care se îndepărtează 
iarba blocată.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Formă ergonomică 
a mânerului pentru

o ghidare ușoară

Protecţie metalică pentru 
protejarea plantelor și gardurilor 

ornamentale care se pliază 
conform necesităţilor

Funcţie Reverse

Panou de control multifuncţional

MânerCAPACITATE la mers în gol

DUR187U  DUR187L
MAȘINI DE COSIT IARBA

DUR187U DUR187L

Acumulator 18 V

Filet M8 x 1,25LH

Trepte de viteză 3

Diametru cosire 255 mm (lame de plastic))
300 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.791 × 600 × 472 mm 1.791 × 258 × 232 mm

Greutate (EPTA) 3,5 kg 3,7 kg

până la 219 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

255 mm
DIAMETRU COSIRE

Lame de plastic
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DUR188L

DUR188U

Având aceleași caracteristici, sunt complet identice 
cu mașinile de cosit iarba DUR187U și DUR187L cu 
excepţia faptului că aceste modele au un sistem 
simplu de distribuţie pentru un transport mai ușor și 
o depozitare facilă.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Formă ergonomică 
a mânerului pentru 
un ghidaj mai 
simplu

Protecţie metalică pentru 
protejarea plantelor și gardurilor 
ornamentale care se pliază 
conform necesităţilor

Funcţie Reverse

Sistem simplu de conectare

Panou de control multifuncţional

Mâner tip buclă

CAPACITATE la mers în gol

DUR188U  DUR188L
MAȘINI DE COSIT IARBA

DUR188U DUR188L

Acumulator 18 V

Filet M8 x 1,25LH

Trepte de viteză 3

Diametru cosire 255 mm (lame de plastic)
300 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.791 × 600 × 472 mm 1.791 × 258 × 232 mm

Greutate (EPTA) 3,8 kg 4,0 kg

până la 219 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

255 mm
DIAMETRU COSIRE

Lame de plastic
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Mașină de cosit iarba, ușoară și reglabilă în funcţie de 
înălţimea utilizatorului. Tubul telescopic flexibil poate fi 
scurtat pentru o manevrare ușoară pe un teren dificil.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

DUR189

Acumulator 18 V

Filet M8 x 1,25RH

Trepte de viteză 3

Diametru cosire 255 mm (lame de plastic)
300 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.618 × 258 × 396 mm

Greutate (EPTA) 3,3 kg
Protecţie metalică pentru 
protejarea plantelor și 
gardurilor ornamentale care 
se pliază conform necesităţilor

Scut protecţie mai mic pentru 
o vizibilitate mai bună la tuns

Funcţie Reverse

Panou de control multifuncţional

Tijă telescopică

CAPACITATE la mers în gol

DUR189
MAȘINĂ DE COSIT IARBA

până la 210 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

255 mm
DIAMETRU COSIRE

Lame de plastic
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Trimmer cu cap de cosit reglabil în 5 unghiuri, ușor și 
bine echilibrat. Este ideal pentru cosit pe margini și în 
locuri greu accesibile.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

DUR181

Acumulator 18 V

Filet M8 x 1,25LH

Trepte de viteză 1

Diametru cosire 260 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.433 × 267 × 257 mm

Greutate (EPTA) 3,1 kg

Buton metalic tip Bump&feed 
pentru sistemul de reglare 
automată a firului de tăiere

Axul rotativ la 1800

permite o folosire ușoară
a trimmerului pentru

delimitarea gazonului

Mâner reglabil cu posibilitatea
de agăţare de ham

1
2

3

4

5

Cap reglabil cu
poziţie în 5 unghiuri

CAPACITATE la mers în gol

DUR181
MAȘINĂ DE COSIT IARBA

până la 60 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

260 mm
DIAMETRU COSIRE

Fir de nailon
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FUNCŢIONARE
CONTINUĂ

Anumite activităţi din grădină pur și simplu necesită mai mult timp și energie.

Designul compact și greutatea ușoară asigură o activitate plăcută.

Cu ajutorul mașinilor noastre de cosit iarba cu acumulatori 

nu trebuie să vă mai gândiţi la autonomie deoarece permit intervale lungi de lucru. 



Noul rucsac pentru acumulatori PDC01 permite conectarea 
a patru acumulatori LXT de 18V, ceea ce înseamnă că poate 
prelungi de patru ori perioada de funcţionare a mașinilor de 
18V, respectiv dublează perioada de funcţionare a mașinilor de 
18V+18V. Este dotat cu un ham dublu reglabil și confortabil pe 
care îl putem scoate dacă dorim să utilizăm rucsacul ca sursă de 
alimentare staţionară.

Comutator principal și
ecran de afișare a stării
de încărcare a 
acumulatorilor

Conexiunea intermediară la care se 
conectează adaptorul de 18V sau 18V+18V

Ham dublu reglabil
și confortabil 

Pot fi conectaţi până la patru acumulatori LXT de 18V 

COMPATIBILITATE

PDC01
RUCSAC PENTRU ACUMULATORI

 à Fierăstraie cu lanţ cu acumulatori
 à Suflante cu acumulatori
 à Mașini de tuns gazon cu acumulatori
 à Mașină multifuncţională cu acumulatori
 à Foarfecă cu acumulatori pentru gard viu
 à Foarfecă cu acumulatori pentru iarbă
 à Mașini de șlefuit unghiulare cu acumulatori
 à Ciocane de impact cu acumulatori* 

*DHR280, DHR281, DHR282 și DHR283 nu sunt compatibile

NOU

PDC01 (191A64-2)

Tensiune 18 V / 18 V + 18 V

Capacitate maximă 24 Ah

Lungime cablu 1,7 m

Dimensiuni (L × l × h) 400 × 195 × 132 mm

Greutate (EPTA) 1,7 kg

191A53-7 191A52-932 Mașini de cosit iarba cu acumulatori



UR101C

UR201C
Mașinile de cosit iarba cu acumulatori se remarcă prin 
performanţele deosebite și prin echilibrul bun. Se 
utilizează cu rucsacul pentru acumulatori (PDC01) care 
în combinaţie cu motorul BL asigură o putere de pornire 
de 1 kW. 

Conexiune la rucsacul 
pentru acumulatori 
PDC01 

Mâner asimetric

Funcţie Reverse

Panou de control 
multifuncţional

CAPACITATE la mers în gol

UR101C  UR201C
MAȘINI DE COSIT IARBA

UR101C UR201C

Alimentare Conexiune la PDC01

Filet M10 x 1,25LH

Trepte de viteză 3

Diametru cosire
255 mm (lame metalice)

305 mm (lame de plastic)
430 mm (fir de nailon)

Dimensiuni (L × l × h) 1.760 × 628 × 550 mm 1.760 × 400 × 269 mm

Greutate (EPTA) 5,4 kg 4,9 kg

18 V + 18 V
4 x 6,0 Ah
Acumulator

până la 215 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

430 mm
DIAMETRU COSIRE
Fir de nailon

NOU

Mâner cu protecţie
pentru prevenirea
loviturilor de recul Conector intermediar

PDC01
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ACCESORII
PENTRU MAȘINI DE COSIT IARBA CU ACUMULATORI
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Cap de tăiere Descriere

196146-9 Cu fir de nailon 

198971-4 Cu fir de nailon 

198385-7 Cu fir de nailon  

197296-3 Cu fir de nailon 

198893-8 Cu fir de nailon   

198383-1 Cu lame de plastic      

Lame de plastic

198426-9 (12 în set)      

Lame metalice

D-66064 (cu două laturi)  

B-14118 (cu patru laturi) 

B-14130 (cu opt laturi) 
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Diverse Descriere

126012-6 Ham    

125516-5 Ham   

122906-3 Ham dublu  

453353-0 Apărătoare pentru fir 

457324-9 Apărătoare pentru fir  

456651-1 Apărătoare pentru fir 

197295-5 Apărătoare pentru fir 

455815-4 Apărătoare pentru cuţit 

191B54-1 Apărătoare pentru fir   

Fire de nailon

E-01731 Albastru - 1,65 mm / 15 m

E-01747 Albastru - 1,65 mm / 30 m

E-01753 Albastru - 1,65 mm / 445 m

E-01769 Verde - 2,0 mm / 15 m

E-01775 Verde - 2,0 mm / 30 m

E-01781 Verde - 2,0 mm / 310 m

E-01797 Portocaliu - 2,4 mm / 15m

E-01806 Portocaliu - 2,4 mm / 30m

E-01812 Portocaliu - 2,4 mm / 225m

E-01828 Roșu - 2,7 mm / 15m

E-01834 Roșu - 2,7 mm / 30m

E-01840 Roșu - 2,7 mm / 180m
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FIERĂSTRAIE CU LANŢ

IDEALE PENTRU UTILIZAREA ÎN MEDIUL URBAN DATORITĂ FUNCŢIONĂRII EXTREM DE SILENŢIOASE

CU ACUMULATORI



DUC355

DUC353

Fierăstraiele cu lanţ cu acumulatori și motor fără perii 
asigură o eficienţă ridicată de funcţionare, înlocuind 
cu succes motofierăstraiele cu un motor de 30 cm³. 
Funcţionarea lor silenţioasă permite utilizarea în 
mediul urban.

18 V + 18 V
2 x 5,0 Ah

Acumulator

Piuliţă integrată

Gheară de 
prindere

Gheară de lanţ 

DUC355 și DUC353

Acumulator 18 V + 18 V

Lungime lamă 350 mm

Viteză lanţ 0 - 20 m/s

Lanţ 3/8" (1,1 mm)

Volum rezervor ulei 200 ml

Dimensiuni (L × l × h) 545 × 234 × 198 mm

Greutate (EPTA) 5,5 kg

Comutator 
principal pentru

pornire cu intrare 
automată în 

standby

Sistem simplu de 
întindere a lanţului 

fără scule
40 TĂIERI

ÎN LEMN DE CEDRU
Ø 290 mm

350 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUC355  DUC353
FIERĂSTRAIE CU LANŢ

Frână lanţ
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DUC306

DUC256C

Fierăstraiele cu lanţ cu 2 acumulatori de 18V, cu putere de 
1,2 kW, pot înlocui complet versiunea pe benzină de 30 
cm3. Forma compactă a fierăstrăului cu mâner superior și 
buclă de prindere este ideală pentru lucrările profesionale 
de tâmplărie și dulgherie. Diferenţa dintre cele două 
modele stă în tipul lamei, a lanţului și a roţii motrice.

18 V + 18 V
2 x 6,0 Ah

Acumulator

Piuliţă integrată

Gheară de 
prindere

Gheară de lanţ

Inel de
agăţare

Comutator pentru un 
cuplu mai mare de 
tăiere a ramurilor mai 
groase

Lamă / lanţ 
carving

58 TĂIERI
ÎN LEMN DE MOLID

Ø 200 mm

300 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUC306  DUC256C
FIERĂSTRAIE CU LANŢ

DUC306 DUC256C

Acumulator 18 V + 18 V

Lungime lamă 300 mm 250 mm

Viteză lanţ 0 - 20 m/s

Lanţ 3/8" (1,1 mm) 1/4" (1,3 mm)

Volum rezervor ulei 200 ml

Dimensiuni (L × l × h) 556 × 205 × 232 mm 515 × 205 × 232 mm

Greutate (EPTA) 5,1 kg 4,6 kg

Frână lanţ
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DUC302

DUC252

Fierăstraiele cu lanţ cu acumulatori extrem de 
silenţioase și prietenoase cu mediul înconjurător 
oferă o întindere ușoară a lanţului fără scule.

18 V + 18 V
2 x 5,0 Ah

Acumulator

Întindere facilă
a lanţului fără scule

3 niveluri de lubrifiere a 
lanţului

DUC302 DUC252

Acumulator 18 V + 18 V

Lungime lamă 300 mm 250 mm

Viteză lanţ 8,3 m/s

Lanţ 3/8" (1,1 mm) 3/8" (1,3 mm)

Volum rezervor ulei 85 ml

Dimensiuni (L × l × h) 600 × 234 × 198 mm 545 × 234 × 198 mm

Greutate (EPTA) 4,7 kg

Mâner ergonomic
din cauciuc

Lungime lamă 300 mm

Lungime lamă 250 mm

160 TĂIERI
ÎN LEMN DE CEDRU

50 × 50 mm

300 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUC302  DUC252
FIERĂSTRAIE CU LANŢ
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DUC254

DUC254C

Fierăstraie cu lanţ cu acumulatori, extrem de ușoare și 
compacte, cu caracteristici de invidiat care depășesc 
chiar și fierăstraiele mai mari. Modelele se diferenţiază 
prin tipul lamei, a lanţului și a roţii motrice.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Piuliţă integrată 

Gheară de lanţ

Inel de
agăţare

Comutator pentru un 
cuplu mai mare la tăierea 
ramurilor mai groase

Lamă / lanţ 
carving 

70 TĂIERI
ÎN LEMN DE CEDRU

50 × 50 mm

250 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUC254  DUC254C

DUC254 DUC254C

Acumulator 18 V

Lungime lamă 250 mm

Viteză lanţ 0 - 24 m/s 0 - 22,5 m/s

Lanţ 3/8" (1,1 mm) 1/4" (1,3 mm)

Volum rezervor ulei 140 ml

Dimensiuni (L × l × h) 482 × 184 × 191 mm 493 × 184 × 191 mm

Greutate (EPTA) 3,2 kg

FIERĂSTRAIE CU LANŢ
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18 V
3,0 Ah

Acumulator

45 TĂIERI
ÎN LEMN DE PIN

60 × 70 mm

115 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE ACCESORII OPŢIONALE

Unul dintre primele modele din seria fierăstraielor 
cu lanţ cu acumulatori Makita. Are o lubrifiere 
automată a lanţului și scut de protecţie cu un cârlig 
la capătul lamei pentru a preveni reculul.

Întindere facilă
a lanţului fără scule

Inel de agăţare

Comutator de blocare
pentru prevenirea
pornirii nedorite

Protecţie pentru
prevenirea loviturilor 
de recul

Scut protecţie

DUC122
FIERĂSTRĂU CU LANŢ

DUC122

Acumulator 18 V

Lungime lamă 115 mm

Viteză lanţ 5 m/s

Lanţ 1/4" (1,3 mm)

Volum rezervor ulei 80 ml

Dimensiuni (L × l × h) 422 × 195 × 215 mm

Greutate (EPTA) 2,6 kg

195595-7
Braţ telescopic
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ACCESORII
PENTRU FIERĂSTRAIE CU LANŢ CU ACUMULATORI

Lu
ng

im
e 

(m
m

)

Pa
s l

an
ţ (

")

Lă
ţim

e 
gh

id
aj

 (m
m

)

Nu
m

ăr
 za

le

D
U

C3
55

 | 
D

U
C3

53

D
U

C3
06

 | 
D

U
C2

56
C

D
U

C2
54

C 
| D

U
C2

54

D
U

C3
02

 | 
D

U
C2

52

D
U

C1
22

Lamă 

158476-6 160 1/4 1,3 

168407-7 250 1/4 1,3   

168408-5 250 3/8 1,3 

161846-0 250 3/8 1,1  

442030611 300 3/8 1,1   

442035611 350 3/8 1,1 

442040611 400 3/8 1,1 

Lanţ 

791284-8 160 1/4 1,3 24 

194098-8 250 1/4 1,3 60   

199075-5 250 3/8 1,1 40  

196205-9 250 3/8 1,3 40 

531291646 300 3/8 1,1 46   

531291652 350 3/8 1,1 52 

531291656 400 3/8 1,1 56 
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Scut protecţie lamă 

416311-7 160 

418845-6 250    

419288-5 300  

419242-9 350 

952020640 400 

Alte accesorii

744003-1 Pilă circ. cu mâner - Ø 4,0 mm

953003090 Pilă circ.fără mâner - Ø 4,0 mm

953030010 Suport cu ghidaj pilă circulară - Ø 4,0 mm

953003100 Pilă circ. fără mâner - Ø 4,5 mm

953003060 Pilă plată - 15 mm

953100090 Măsurător adâncime dinţi de lanţ

953007000 Suport pentru lamă

980008610 Ulei Biotop pentru lamă - 1 l

980008611 Ulei Biotop pentru lanţ - 5 l

988602656 Ulei mineral - 1 l

988602658 Ulei mineral pentru lanţ - 5 l

Mănuși de lucru

PGH-150021-L Mănuși de lucru Makita - L

PGH-150021-M Mănuși de lucru Makita - M

PGH-150021-XL Mănuși de lucru Makita - XL

Roată motrică lanţ

198259-2   

199063-2 

221464-7 

221526-1  

221527-9 

Gheară prindere

347078-5 

199067-4 

197944-4 
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FOARFECI

ECHILIBRU ȘI STRUCTURĂ ANTI-VIBRAŢIE

CU ACUMULATORI
PENTRU GARD VIU ȘI IARBĂ



DUN500W

DUN600L

Noua foarfecă telescopică pentru gard viu este proiectată cu scopul 
de a înlocui versiunea pe benzină. Motorul puternic fără perii permite 
tăierea lină și oferă o greutate mică mașinii. În plus, foarfeca se 
diferenţiază și prin lamele asimetrice care sunt mai eficiente decât 
cele clasice, simetrice.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

6 trepte de reglare
45° | 22.5° | 0° | -22.5° | -45° | -70°până la 36 min

TIMP DE FUNCŢIONARE
600 mm

LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUN600L  DUN500W
FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU

NOU

DUN600L DUN500W

Acumulator 18 V

Lungime lamă 600 mm 500 mm

Trepte de viteză 3

Grosimea maximă a ramurilor 23,5 mm

Dimensiuni (L × l × h) 2.050 × 230 × 178 mm 2.115 × 97 × 137 mm

Greutate (EPTA) 4,1 kg 4,3 kg

Oprire automată pentru protecţia utilizatorului și 
a mașinii în caz de suprasarcină / supraîncălzire

Funcţie Reverse

Formă specială a 
dinţilor cu 3 muchii 
pentru o tăiere optimă
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DUH751

DUH601

Foarfecă pentru tuns gard viu cu lame înclinate unice, 
care permit tăierea eficientă și curată a gardurilor vii. 
Mânerul rotativ cu cinci poziţii predefinite permite 
tunderea cu ușurinţă în forma dorită.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Lame cu formă specială
pentru o tăiere curată

Mâner rotativ cu 5 
reglaje de poziţie

până la 300 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

750 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUH751  DUH601
FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU

Funcţie Reverse

DUH751 DUH601

Acumulator 18 V

Lungime lamă 750 mm 600 mm

Trepte de viteză 3

Grosimea maximă a ramurilor 23,5 mm

Dimensiuni (L × l × h) 1.261 × 192 × 225 mm 1.121 × 192 × 225 mm

Greutate (EPTA) 4,5 kg 4,3 kg

Lungime lamă 600 mm

Panou de control
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DUH502
DUH602

DUH752

Foarfecă pentru gard viu cu lame standard care permit tăierea 
eficientă a gardurilor vii. Mânerul rotativ cu cinci poziţii predefinite 
permite tunderea cu ușurinţă în forma dorită.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Oprire automată după
60 de secunde de neutilizare

DUH752 DUH602 DUH502

Acumulator 18 V

Lungime lamă 750 mm 600 mm 500 mm

Trepte de viteză 3

Grosimea maximă a ramurilor 21,5 mm

Dimensiuni (L × l × h) 1.261 × 192 × 225 mm 1.121 × 192 × 225 mm 1.016 × 192 × 225 mm

Greutate (EPTA) 4,4 kg 4,3 kg 4,1 kg

până la 300 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

750 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUH752  DUH602  DUH502
FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU

Mâner rotativ cu 5 
reglaje de poziţie

Panou de control

Funcţie Reverse

Lungime lamă 600 mm Lungime lamă 500 mm
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DUH754S

DUH604S

Foarfeca unilaterală pentru gard viu este proiectată cu scopul de a 
avea un gard viu sănătos. Foarfeca taie doar pe o parte și are o tavă 
de colectare a resturilor vegetale. Acest lucru reduce semnificativ 
șansa de a dezvolta boli. Foarfeca este recomandată pentru tăierea 
plantelor mai sensibile, cum ar fi buxusul.

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Protecţie lamă și
tavă de colectare a 
resturilor pentru o 
curăţare facilă

până la 70 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

750 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUH754S  DUH604S
FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU

DUH754S DUH604S

Acumulator 18 V

Lungime lamă 750 mm 600 mm

Trepte de viteză 3

Grosimea maximă a ramurilor 23,5 mm

Dimensiuni (L × l × h) 1.198×280×147 mm 1.057×280×147 mm

Greutate (EPTA) 4,1 kg 4,0 kg

2 mânere pentru o 
manevrare mai ușoară 

în toate poziţiile de 
tăiere

Formă specială a 
dinţilor cu 3 muchii 
pentru o tăiere optimă

Lungime lamă 600 mm

Funcţie Reverse

NOU
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DUH551

DUH651

18 V + 18 V
2 X 6,0 Ah

Acumulator

până la 140 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

650 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

Foarfecă cu acumulatori puternică și bine echilibrată 
cu mâner rotativ pentru o tăiere mai eficientă.

Lame acoperite 
cu nichel

Buton de 
control al 
vitezei

Apărătoare la vârful cuţitului 
pentru evitarea deteriorarii 

lamelor

DUH651  DUH551
FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU

DUH651 DUH551

Acumulator 18 V + 18 V

Lungime lamă 650 mm 550 mm

Trepte de viteză 6

Grosimea maximă a ramurilor 18 mm

Dimensiuni (L × l × h) 1.161 × 225 × 199 mm 1.061 × 225 × 199 mm

Greutate (EPTA) 5,5 kg 5,3 kg

Mâner rotativ cu 5 reglaje de poziţie

Lungime lamă 550 mm
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DUH523

DUH483

Foarfecă cu acumulatori, compactă și ușoară, ușor 
de utilizat. Carcasa concepută împotriva vibraţiilor 
asigură o activitate plăcută. Se recomandă pentru 
suprafeţe mai mici de gard viu. 

18 V
6,0 Ah

Acumulator

Lumină de avertizare 
pentru descărcarea 
acumulatorului

până la 120 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

520 mm
LUNGIME LAMĂ

CAPACITATE

DUH523  DUH483
FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU

DUH523 DUH483

Acumulator 18 V

Lungime lamă 520 mm 480 mm

Trepte de viteză 1

Grosimea maximă a ramurilor 15 mm

Dimensiuni (L × l × h) 938 × 195 × 193 mm 888 × 195 × 193 mm

Greutate (EPTA) 3,4 kg 3,3 kg

Amortizoare pentru 
vibraţii în interiorul 

carcasei

Acces facil pentru
înlocuirea rapidă a lamei

Lungime lamă 480 mm

50 Foarfeci pentru tuns gard viu cu acumulatori



DUM604

18 V
6,0 Ah

Acumulator

până 250 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

160 mm
LAMĂ DE TĂIERE 
PENTRU IARBĂ

CAPACITATE ACCESORII OPŢIONALE

Accesoriu indispensabil la amenajarea gazonului și a 
grădinii. Mișcarea lamelor în ambele sensuri ajută la 
rezultate mai bune de tăiere. Prin simpla schimbare 
a lamei foarfeca pentru iarbă se transformă în 
foarfecă pentru tuns gard viu.

Tavă colectoare

198516-8
Accesoriu pentru tuns gazon

DUM604 
FOARFECĂ PENTRU IARBĂ

DUM604

Acumulator 18 V

Lăţime lamă pentru iarbă 160 mm

Înălţime de cosire 15/20/25 mm

Lungime lamă pentru gard viu 200 mm

Grosimea maximă a ramurilor 8 mm

Dimensiuni (L × l × h) 353 × 177 × 131 mm

Greutate (EPTA) 1,8 kg

1 foarfecă / 2 lame

Tavă colectoare 
cu posibilitatea de 
reglare a înălţimii de 
cosire

Posibilitate conectare 
accesoriu pentru tuns gazon
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ACCESORII
PENTRU FOARFECI PENTRU TUNS GARD VIU CU ACUMULATORI 

Lamă
Tavă 

colectoare Teacă protecţie

DUH751 199100-2 199151-5 458415-9

DUH601 199099-1 199151-5 458414-1

DUH752 199600-2 199151-5 459122-7

DUH602 199599-1 199151-5 459121-9

DUH502 199598-3 199151-5 459120-1

DUH754S 191D39-9 191D34-9 412770-3

DUH604S 191D38-1 191D33-1 412769-8

DUH651 196688-3 194681-1 450490-1

DUH551 196687-5 194681-1 450489-6

DUH523 195769-0 195050-9 452685-2

DUH483 195768-2 195050-9 452685-2

DUM604 (pentru gard viu) 198408-1 198401-5 451816-0

DUM604 (pentru gazon) 195267-4 457426-1 452055-5

DUN600L 191C13-1 - 458414-1

DUN500W 191C14-9 - 458413-3
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CÂND GARDUL VIU ARE
O NOUĂ FORMĂ

Makita a făcut din grija pentru gardul viu o prioritate în întreţinerea grădinii.

 timpul de funcţionare pentru o activitate rapidă și eficientă.

Dezvoltarea continuă și inovaţiile asupra foarfecelor contribuie la întreţinerea 

unui gard viu luxuriant și sănătos.

Se concentrează în principal pe puterea mașinilor, calitatea tăierilor și



SUFLANTE

IDEALE PENTRU UTILIZAREA ÎN MEDIUL URBAN
DATORITĂ FUNCŢIONĂRII EXTREM DE SILENŢIOASE

CU ACUMULATORI



Suflanta cu funcţie de aspirare alimentată de doi 
acumulatori de 18V se remarcă prin proprietăţile 
excepţionale de suflare și aspirare. Capabilităţile sunt 
perfect comparabile cu versiunile pe benzină. Aspiratorul 
este dotat și cu lame pentru tocat pentru a reduce volumul 
frunzelor aspirate.

DUB363
SUFLANTĂ

NOU

Comutator variabil de turaţie

Duză telescopică cu 3 niveluri

DUB363

Acumulator 18 V + 18 V

Viteză aer 234 km/h

Flux aer 13,4 m³/min

Trepte de suflare 1

Dimensiuni (L × l × h) 353 × 177 × 131 mm

Greutate (EPTA) 6,6 kg

Suflanta se poate transforma în 
aspirator de frunze cu tocător

1: suflare | 2: aspirare

Suport

CAPACITATE

până la 77 min
SUFLARE

La cea mai mică viteză

234 km/h
VITEZĂ MAXIMĂ

18 V + 18 V
6,0 Ah

Acumulator
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DUB362 a fost dezvoltată ca cea mai puternică 
suflantă cu acumulatori Makita care prin motorul fără 
perii depășește concurenţa. Este completată de o 
duză telescopică și un ventilator cu 3 palete pentru o 
suflare și mai puternică.

Prindere perete

Indicator de încărcare
a acumulatorilor

DUB362
SUFLANTĂ

Duză telescopică

DUB362

Acumulator 18 V + 18 V

Viteză aer 97-194 km/h

Flux aer 6,9-13,4 m³/min

Trepte de suflare 6

Dimensiuni (L × l × h) 981 × 204 × 298 mm

Greutate (EPTA) 4,2 kg

Comutator variabil

197889-6
Duză plată

197888-8
Duză circulară

Posibilitate de prindere
a unei duze circulare sau plate

ACCESORII INCLUSECAPACITATE

până la 29 min
SUFLARE

La cea mai mică viteză

194 km/h
VITEZĂ MAXIMĂ

18 V + 18 V
6,0 Ah

Acumulator
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Datorită fluxului și vitezei extrem de mari a aerului, 
suflanta este potrivită pentru curăţarea frunzelor și a 
resturilor din grădină. Funcţionarea silenţioasă o face 
ideală pentru utilizarea în mediul urban.

Indicator de 
încărcare a 
acumulatorului

DUB361
SUFLANTĂ

Comutator electronic
pentru reglarea vitezei

Duză lungă și curbată 
pentru o suflare mai 
eficientă

DUB361

Acumulator 18 V + 18 V

Viteză aer 205-334 km/h

Flux aer 2,6-4,4 m³/min

Trepte de suflare 2

Dimensiuni (L × l × h) 905 × 141 × 194 mm

Greutate (EPTA) 3,2 kg

ACCESORII OPŢIONALE

166095-4
Curea de umăr

CAPACITATE

până la 70 min
SUFLARE

La cea mai mică viteză

334 km/h
VITEZĂ MAXIMĂ

18 V + 18 V
6,0 Ah

Acumulator
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DUB185

Suflantele se diferenţiază de precedentele prin 
motorul fără perii și faptul că au un diametru mai 
mare al duzei de ieșire. Prin urmare, suflantele au 
un debit cu 0,5m³/min mai mare al fluxului de aer. 
Diferenţa dintre modele este că DUB185 are o duză 
scurtă și DUB186 o duză prelungită pentru grădină.

SUFLANTE

DUB186 DUB185

Acumulator 18 V

Viteză aer 187 km/h 288 km/h

Flux aer 3,2 m³/min

Trepte de suflare 3

Dimensiuni (L × l × h) 860 × 158 × 209 mm 516 × 158 × 209 mm

Greutate (EPTA) 2,0 kg 1,9 kg

Duză scurtă

Posibilitatea de prindere a duzei 
lungi și scurte sau a setului de 

conectori pentru aspirare

DUB186  DUB185

Duză lungă și curbată
pentru o activitate mai 
confortabilă

Buton pentru reglarea treptelor de suflare

NOU

CAPACITATE  DUB185

până la 120 min
SUFLARE

La cea mai mică viteză

188 km/h
VITEZĂ MAXIMĂ

18 V
6,0 Ah

Acumulator
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Suflantă cu acumulatori extrem de puternică, 
alimentată de un singur acumulator de 18V. Suflanta 
a fost proiectată cu gândul la întreţinerea generală 
a zonelor rezidenţiale dar datorită caracteristicilor 
sale excepţionale și a greutăţii mici își va găsi locul 
și printre profesioniști.

DUB184
SUFLANTĂ

Puncte de fixare pentru 
prinderea curelei de umăr

Orificiu în partea de 
jos a carcasei permite 

prinderea de perete

Comutator variabil de turaţie

456958-5
Duză plată

456957-7
Duză circulară

Posibilitatea de prindere
a unei duze circulare sau plate

ACCESORII INCLUSE

NOU

DUB184

Acumulator 18 V

Viteză aer 187 km/h

Flux aer 13 m³/min

Trepte de suflare Comutator variabil

Dimensiuni (L × l × h) 825 × 160 × 285 mm

Greutate (EPTA) 3,0 kg

CAPACITATE

până la 12 min
SUFLARE

La cea mai mare viteză

188 km/h
VITEZĂ MAXIMĂ

18 V
6,0 Ah

Acumulator
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Suflanta ușoară și compactă are o duză lungă, 
curbată la final, fapt care permite o suflare 
excelentă și o activitate confortabilă. Suflanta oferă 
posibilitatea de aspirare.

DUB183
SUFLANTĂ

Posibilitate
aspirare

DUB183

Acumulator 18 V

Viteză aer 187 km/h

Flux aer 2,6 m³/min

Trepte de suflare 3

Dimensiuni (L × l × h) 845 × 155 × 212 mm

Greutate (EPTA) 2 kg

Duza lungă și 
curbată la final 
pentru o suflare 
mai eficientă

Buton de reglare
a treptelor de suflare

Comutator variabil

CAPACITATE

până la 111 min
SUFLARE

La cea mai mică viteză

187 km/h
VITEZĂ MAXIMĂ

18 V
6,0 Ah

Acumulator

ACCESORII OPŢIONALE

166095-4
Curea de umăr

Posibilitate 
de prindere a 

diferitelor duze
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ACCESORII
PENTRU SUFLANTE CU ACUMULATORI

Duză 
lungă

Duză 
conică

Duză 
scurtă

Duză 
plată

Tub
prelungit

Tub 
lung Furtun

Curea 
de umăr

DUB183 TP00000199 192236-6 123245-4 - - - 191750-9 -

DUB184 - - - 456958-5 456957-7 455915-0 - 166095-4

DUB185 | DUB186 196729-5 - 123245-4 - - - 196643-5 -

DUB361 452123-4 - - - - - - 166095-4

DUB362 - - - 197889-6 19788-8 455915-0 - 166095-4

DUB363 - - - 456958-5 456957-7 455915-0 - 166095-4

Alte accesorii

191E19-1 Set de aspirare pentru DUB363

197580-6 Adaptor portabil pentru acumulatori 18Vx2 pentru DUB363

123241-2 Sac de praf pentru DUB185 și DUB186

122814-8 Sac de praf pentru DUB183
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Pe lângă platforma LXT (Lithium-Ion eXtreme Technology - 18V 
și 18V+18V), oferim și o versiune mai compactă a mașinilor CXT 
(Compact eXtreme Technology – 12Vmax).

Acumulatorul de 12V Li-Ion cu indicativul CXT este compatibil cu 
toate mașinile de 10,8V CXT și 12Vmax CXT și se remarcă printr-o 
greutate mică, durabilitate excepţională, funcţionare de lungă durată 
și capacitatea de încărcare rapidă cu DC10SB. Mașinile selectate 
CXT sunt dotate și cu un motor eficient fără perii care permite 
o funcţionare mai lungă și o putere mai mare. Pentru o 
funcţionare și mai lungă oferim acumulatorul 4.0 Ah.

MAȘINI CXT
ACUMULATORI LI-ION DE 10,8V / 12Vmax  
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UH201D

UM600D

Tavă colectoare

UM600DX este livrat cu 
foarfecă de gard viu

Spaţiu de depozitare pentru 
lama de plastic de rezervă

Braţ telescopic

Mâner reglabil pe înălţime și înclinare

Tavă pentru colectare și reglare 
înălţime tundere gazon

12 V Max
1 x 4,0 Ah

Acumulator

12 V Max
1 x 4,0 Ah

Acumulator

UH201D  UM600DUR100D
FOARFECĂ PENTRU GARD VIU ȘI IARBĂMAȘINĂ DE COSIT IARBA

până la 38 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

până la 90 min
TIMP DE FUNCŢIONARE

260 mm
DIAMETRU
Fir de nailon

UR100D

Acumulator 12 V Max

Filet M8 x 1,25RH

Trepte de viteză 1

Lăţime lamă 260 mm (fir de nailon)
230 mm (lame de plastic)

Dimensiuni (L × l × h) 1.185 × 267 × 315 mm

Greutate (EPTA) 2,1 kg

UH201D | UM600D

Acumulator 12 V Max

Lăţime lamă pentru iarbă 160 mm

Înălţime de cosire 15/20/25 mm

Lungime lamă pentru gard viu 200 mm

Grosime maximă a ramurilor 8 mm

Dimensiuni (L × l × h) 504 × 120 × 131 mm (UH201D)
329 × 177 × 131 mm (UM600D)

Greutate (EPTA) 1,5 kg

Protecţie metalică pentru 
protejarea plantelor și 
gardurilor ornamentale care 
se pliază conform necesităţilor

160 mm
LAŢIME DE TĂIERE 

PENTRU IARBĂ
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Schimbul de informaţii între circuitul de memorie din 
acumulatori și unitatea de procesare încorporată în 
încărcătoare permite încărcarea optimizată, cu o viteză 
excepţională.

La fiecare încărcare, încărcătorul stabilește comunicarea cu toate 
celulele din acumulator și monitorizează constant fluxul electric, 
tensiunea și temperatura. Astfel, asigură o încărcare rapidă, optimă și 
o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului și a încărcătorului.

TEHNOLOGIA LI-ION

TIMPII DE ÎNCĂRCARE

BL1815N
Rapid: 15 min

Standard: 30 min

BL1820B
Rapid: 24 min

Standard: 45 min

BL1830B
Rapid: 22 min

Standard: 60 min

BL1840B
Rapid: 36 min

Standard: 90 min

BL1850B
Rapid: 45 min

Standard: 110 min

BL1860B
Rapid: 55 min

Standard: 130 min

1,5 Ah 2,0 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah

BL1016
Rapid: 22 min

Standard: 50 min

BL1021B
Rapid: 30 min

Standard: 70 min

BL1041B
Rapid: 60 min

Standard: 130 min

4,0 Ah2,0 Ah1,5 Ah
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Ca orice companie de succes și Makita România este conștientă de faptul că o parte foarte 
importantă în creșterea încrederii clienţilor este și calitatea excepţională a serviciilor de 
service.

Servicii de pre-vânzare
Serviciile de pre-vânzare încep în magazinul 
fiecarui dealer. Orice vizitator poate vedea mașina 
necesară, o poate proba cu propriile mâini și poate 
obţine informaţii valoroase de la consultanţii de 
vânzări. În plus, compania Makita organizează 
cursuri regulate pentru partenerii noștri de afaceri 
iar pentru utilizatori oferim posibilitatea de a testa 
mașinile pe teren.

Achiziţia și garanţia
Aţi luat o decizie bună cumpărând o mașină 
Makita. Mașinile noastre se remarcă prin durata 
lungă de viaţă, fiind cunoscute și pentru fiabilitatea 
lor. De aceea prelungim la 3 ani garanţia pentru 
toate mașinile Makita achiziţionate prin reţeaua 
noastră de distribuitori autorizaţi cu anumite 
excepţii.

Pentru toţi acumulatorii Li-Ion cumpăraţi individual 
sau împreună cu setul de mașini vă oferim o 
garanţie totală de doi ani. Condiţia de extindere 

a garanţiei este înregistrarea pe site-ul 
nostru în termen de 4 saptămâni de la data 
achiziţiei. Perioada de garanţie începe de 
la data achiziţiei. Pe site-ul nostru veţi 
găsi termenii și condiţiile de extindere a 
garanţiei.

Servicii de post-vânzare
Serviciile de post-vânzare includ 
operaţiunile de service și intreţinere 
precum și disponibilitatea pieselor 
de schimb și a accesoriilor 
atașabile și consumabile. Și 
pe acest segment Makita se 
ingrijește de clienţii săi. Reţeaua 
de service extrem de bine dezvoltată la nivel 
naţional și depozitul nostru de piese de schimb 
asigură cumpărătorului servicii rapide aproape 
de casă. 

REŢEAUA DE SERVICE AUTORIZAT

SERVICE

Căutare centru
de service și puncte
de vânzare
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MAȘINI CU ACUMULATORI

COMPLETAŢI-VĂ SETUL

Prin achiziţia de mașini de grădină 
Makita cu acumulatori LXT sau CXT, aveţi 
posibilitatea de a vă extinde gama de 
mașini, precum și alte accesorii Makita care 
nu pot lipsi din gospodărie. Acest lucru 
este posibil prin platforma LXT care este 
compatibilă cu peste 320 de mașini cu 
acumulatori, de la cele mai simple mașini de 
găurit și șurubelniţe la cele mai specializate 
mașini de lucru. 

SARCINI
MAI SOLICITANTE

DJR360
Fierăstrău alternativ

DHR283
Ciocan rotopercutor

DLS211
Fierăstrău de masă pentru 
tăieri înclinate

DDF481
Mașină de găurit
și înșurubat

DGA513
Polizor unghiular

DHS660
Fierăstrău circular

DTD171
Mașină de înșurubat
cu impact
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DTD171
Mașină de înșurubat
cu impact

SARCINI
MAI UȘOARE

PROGRAM
DE COMPLETARE

DHP483
Mașină de înșurubat
și găurit cu percuţie

DHR171
Ciocan rotopercutor DTD156

Mașină de înșurubat
cu impact

DJV182
Fierăstrău vertical

HR166D
Ciocan rotopercutor CJ105D

Jachetă încălzită
MP100D
Pompă de aer

DEADML106
Lanternă LED

DMR114
Radio cu Bluetooth

DCM501
Aparat de cafea

DCB200
Pătură cu încălzire

DCF203
VentilatorDCL281F

Aspirator

WR100D
Cheie cu clichet

TW141D
Cheie de strâns
cu impact

DF333D
Mașină de găurit
și înșurubat
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Makita România își rezervă dreptul de a face unele schimbari la acest catalog fără o informare prealabilă. Datele tehnice pot suferi modificari iar pozele mașinilor pot diferi de forma reală. Mașinile se pot 
achiziţiona de la dealerii autorizaţi ce le comercializează în conditiile lor proprii asupra cărora Makita Romania nu are nicio influenţă. Găsiţi dealerul dumneavoastra pe www.makita.ro. Articolele vor fi 
expediate si echipate conform specificaţiilor din catalog și se pot livra în funcţie de stocul disponibil.

Makita România S.R.L.
Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Judeţul Ilfov

+40 (21) 569 80 61   /  www.makita.ro  

 facebook.com/MakitaRomaniaSRL


