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Ülikompaktne konstruktsioon, kaalub ainult 1 kg. Elektroonilise juhtimisega 
harjavaba mootor, et optimeerida aku energiakasutust ja võimaldada ühe 
laadimiskorraga pikemat tööaega. Parim võimalik ergonoomiline käepide 
puurimisrakenduste jaoks. Mugav 10 mm võtmeta padrun otsiku kiireks 
vahetamiseks. Maksimaalne kinnitusmoment: kõva: 35 / pehme: 21 Nm.
Standardvarustuses: trell, kaks 2,0 Ah akut, Makpac kohver nr 1, 
akulaadija DC10SB, vöökonks, otsik.

169.00€
Soovituslik jaemüügihind*

Akutrell             DF332DSAJ

Suure töökiiruse ning kompaktse ja kerge konstruktsiooniga mudel.
Kompaktne, üldpikkus: 198 mm. Kaks töökiirust: 600/1900 p/min.
Kaheosaline suurema heledusega LED-töötuli eel- ja järelhelendus-
funktsiooniga. Ülekandemehhanismi konstruktsioon on täielikult 
metallist. 21 siduriseadistust ja puurimisrežiim. Mugav 13 mm võtmeta 
padrun otsiku kiireks vahetamiseks. Elektriline pidur. Maksimaalne 
kinnitusmoment: kõva: 62 / pehme: 36 Nm.                                                                                       Standardvarustuses: trell, 
kaks akut (18 V, 5,0 Ah), kiirlaadija DC18RC, 
vöökonks, Makpac kohver nr 2.

€
Soovituslik jaemüügihind*

Akulööktrell  DHP482RTJ

Kompaktne ja ergonoomiline konstruktsioon, pikkus ainult 172 mm. 
Kaks töökiirust: 500/2000 p/min. Sisseehitatud kaheosalised LED-tuled eel- 
ja järelhelendusfunktsiooniga. Ülekandemehhanismi korpus on 
alumiiniumist, konstruktsioon üleni metallist. Maksimaalne kinnitusmoment:
kõva: 54 / pehme: 30 Nm. Kaalub ainult 1,5 kg. 13 mm võtmeta padrun otsiku 
kiireks vahetamiseks. Kaks töökiirust. Elektriline pidur tagab töö maksimaalse 
tõhususe ja kasutaja suurema ohutuse.                                                                         Standardvarustuses: trell, kaks 
akut (18 V, 5,0 Ah), kiirlaadija DC18RC, vöökonks, 
Makpac kohver nr 2.

285.00€
Soovituslik jaemüügihind*

Akutrell DDF484RTJ

Suure töökiiruse ning kompaktse ja kerge konstruktsiooniga mudel. 
Kogupikkus 185 mm. Kahe töökiirusega mudel. 1900 p/min ja 
600 p/min. Kaheosaline LED-töötuli eel- ja järelhelendusfunktsiooniga.
Ülekandemehhanismi konstruktsioon on täielikult metallist. 
21 siduriseadistust. 13 mm võtmeta padrun otsiku kiireks vahetamiseks.
Maksimaalne kinnitusmoment: kõva/pehme: 62/36 Nm. 

229.00€
Soovituslik jaemüügihind*

Akutrell  DDF482RTJ
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Standardvarustuses: trell, kaks akut (18 V, 5,0 Ah), 
kiirlaadija DC18RC, vöökonks, Makpac kohver 
nr 2, +/- otsik.

229.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompaktne ja kerge, väga vastupidav konstruktsioon tõhustatud tihenduse, 
täiustatud löögimehhanismi ja lööke summutava pehmendusrõngaga.
Võimas 800 W mootor tagab 2,4 J löögienergia. Pöördemomendi piirik.
3 töörežiimi: puurimine, löökpuurimine, meiseldamine 40 otsikunurga 
seadistust. Jõudlus: betoon: 26 mm, teras: 13 mm, puit: 32 mm. Löökide arv 
minutis: 4600 lööki/min, tühikäigu töökiirus: 1200 p/min.
Standardvarustuses: puurvasar, külgkäepide, 
sügavuspiirik, Makpac kohver nr 2.

€
Soovituslik jaemüügihind*

Puurvasar  HR2630J

3 töörežiimi: puurimine, löökpuurimine, meiseldamine. Kompaktne 
konstruktsioon ja kerge kaal. Sünkroniseeritud pöörete- ja löökide ajastus 
väldib löögi resonantsi. Meisli 40 erinevat asendit. LED-tuli. Ühe vajutusega 
avatav/suletav liugpadrun. Jõudlus: betoon: 20 mm, teras: 13 mm, 
puit: 26 mm. Löögisagedus: 4000 lööki/min, tühikäigu töökiirus: 1100 p/min.

€
Soovituslik jaemüügihind*

Akupuurvasar  DHR202RTJ

+KINGITUSEKS!
+KINGITUSEKS!

Standardvarustuses: trell DDF482, löökkruvikeeraja 
DTD152, Makpaci kohver nr 2, kaks (18V 4,0 Ah) 
akut. 

Kahe kompaktse ja kerge 18 V LXT-tööriista komplekt kahe aku, laadija ja 
Makpaci kohvriga. Trell DDF482, kahe töökiirusega: 1900 p/min ja 600 
p/min 21 siduriseadistust. 13 mm võtmeta padrun otsiku kiireks 
vahetamiseks. Löökkruvikeeraja DTD152, max pöörete arv 2900 p/min, 
max pöördemoment 165 Nm, ¼“ kuuskantpadruniga (6,35 mm).
Mõlemal tööriistal on suurendatud veepritsmete ja tolmukindlus (XPT).

€
Soovituslik jaemüügihind*
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Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.  
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

Akutööriistade komplekt DLX2127MJ

285.00

2 töökiirust2 töökiirust

KiirpadrunKiirpadrun

21 siduriseadistust21 siduriseadistust

Kummist löökkruvikeeraja 

otsakate, mis helendab pimedas

Kaks 
LED-tuld
Kaks 
LED-tuld

Standardvarustuses: puurvasar, kaks akut 18V, 5,0 Ah, kiirlaadija 
DC18RC, sügavuspiirik, Makpac kohver nr 3 149.00359.00

 

 

 

 

 

 

 

 



Võimas 720 W mootor tagab 11 000 p/min. Taaskäivituskaitse ja sujuvkäivituse 
funktsioon. Väikese läbimõõduga tööriista kere on mugav käes hoida ja 
kasutada. Nupuga spindlilukustus. Ketta läbimõõt 125 mm. Topeltisolatsiooniga.
Saab ühendada Makita tolmuimejaga ja kasutada lisavarustusena ostetavat 
tolmukogumisfunktsiooniga kettakatet.
Standardvarustuses: nurklihvija GA5030R, ketas, 
külgkäepide, kettakate, lukustusmutri võti. €

 

Tõhus tööriist rasketes tingimustes töötamiseks. Kompaktne, kerge ja 
ergonoomiline konstruktsioon, pikkus ainult 368 mm. Ketta läbimõõt 
125 mm. Harjavaba mootori pöörete arv on 8500 p/min.
Lukustusfunktsiooniga liuglülitit on mugav kasutada.
Sujuvkäivituse funktsioon ja taaskäivitumisvastane funktsioon.
Standardvarustuses: nurklihvija, külgkäepide, 
lukustusmutri võti, lihvketas
18 V, liitium-ioon

€

Akunurklihvija  DGA511Z

+KINGITUSEKS!

KOKKUSOBIVAD TARVIKUD

• 4 Pozi Drive-kruviotsikut: 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
• 4 kuuskant-kruviotsikut: 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6
• 2 soonega kruviotsikut: 1x SL 5.5mm, 1x SL 6.5mm
• 4 ristpea-kruviotsikut: 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
• 7 Torx-kruviotsikut: 1x 

T10, 1x T15, 1x 
T20, 2x T25, 2x 
T30

12.00€ 13.00€

Võimas 1200 W mootor. Suure võimsusega 12,0 A mootor tagab kuni 
3000 töökäiku minutis. Suure võimsusega mootor tagab kuni 3000 lõiget/
pööret minutis. Pikk – 30 mm töökäik annab kiirema lõiketulemuse.
Kiirusereguleerimisega päästik. Tööriistavaba teravahetus. Hästi 
tasakaalustatud konstruktsioon. Kinnituskonks tööriista riputamiseks.
Standardvarustuses: universaalsaag, kohver

€

 
JR3051TK  

UUS TOODE
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Kruvikeeramisotsikute 
komplekt

Kruvikeeramisotsikute 
komplekt

SOBIB 

MAKPACI 

AKU 

PESSA

21 otsiku komplekt sisaldab:

LXT-originaalaku kuju järgi 
disainitudkarp. Iga otsiku jaoks on 
karbis märgistusega koht.

LXT-originaalaku järgi disainitud 
karp. Iga otsiku jaoks on karbis 
märgistusega koht.

25 mm otsikud, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, 
PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0.6x4.5, 
SL0.8x5.5, SL1.2x6.5.
Otsikuhoidik 1/4", kuuskant, pikkus 60 mm

31 otsiku komplekt sisaldab:

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

135.00

Elektriline universaalsaag 

HÄSTI TASAKAALUSTATUD 

KESKKLASSISAAG!

169.00 49.00

Elektriline nurklihvija GA5030R

 

 

 

 



Võimas 1050 W mootor pöörlemissagedusega 5200 p/min. Lõikeketta 
läbimõõt 165 mm. Sobib kokku juhtsiiniga, kui kasutada lisavarustusena 
ostetavat adapterit juhtsiinile. Kahe sõrmega vajutatav lüliti. Üksiktalitlusega 
hoob lõikesügavuse kiireks reguleerimiseks. Kaldlõiked 0–45°. Maksimaalne 
lõikesügavus 90°: 54,5 mm. Tolmueemaldusadapteri saab kinnitada 
tolmuimejaga ühendamiseks.
Standardvarustuses: ketassaag HS6601, külgjuhik, 
tolmueemaldusadapter, kuuskantvõti 5, 
TCT-saeketas 165 mm.

€

 

Sujuv lõikamine suure pöörete arvuga: 5000 p/min. ADT – automaatne 
pööretekontroll. Lihtsalt kasutatav saeketta kaitse.  Paremini nähtav 
lõikejoon. Kergesti loetavad skaalatähised. Puhurifunktsioon puhub 
saepuru lõikejoonelt ära. Kaks LED-töötuld. Alumiiniumist tald 
kaldlõikevõimalusega 45 ja 50 kraadi. Tolmuotsiku saab kinnitada 
tolmuimejaga ühendamiseks.
traadita AWS-seadme komplekt, külgjuhik, 
tolmuotsiku komplekt, kuuskantvõti 5, TCT-tera 
165x25T puidule E�cut.

Akuketassaag  DHS661ZU

Sujuv lõikamine suure pöörete arvuga: 3700 p/min. Kerge ja kompaktne 
konstruktsioon. Sisseehitatud tolmupuhur ja LED-töötuli. 
Kalibreerimismärgiga kaitsekate. 45° ja 50° kaldlõike võimalusega.
Lõikeketta läbimõõt 165 mm. Max lõikevõime: 57 mm 90° nurga korral.
Standardvarustuses: ketassaag DSS610, külgjuhik, kuuskantvõti 5,
TCT-saeketas 165x20x16T.

€

Akuketassaag  DSS610Z

Kompaktne, ergonoomilise konstruktsiooniga ja kerge. Suur lõikejõudlus:
50,5 mm 90° nurga korral. Mootori pöörete arv on 3600 p/min.
Lõikeketta läbimõõt 136 mm. Tööriista külge ehitatud metallilaastude 
kogumise karp. Suur vaatlusava võimaldab hõlpsasti lõigata piki lõikejoont.
Tööriista külge kinnitatud kuuskantvõti võimaldab ketast vahetada kiirelt ja 
lihtsalt. Kaks sisseehitatud LED-märgutuld järelhelendusfunktsiooniga.
Standardvarustuses: metallisaag DCS552, 
kuuskantvõti 5, TCT-saeketas 136x20x30T.

€

Akumetallisaag  DCS552Z

+
KINGITUSEKS!

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt. 5

Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

 

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

155.00 165.00

219.00

Standardvarustuses: ketassaag DHS661, 

€

Elektriline ketassaag HS6601

89.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kahe terasest siiniga liugsüsteem Nimivõimsus pidevrežiimil: 1800 W.
Tühikäigu töökiirus 3200 p/min. Maksimaalne lõikesügavus (kaldservad/
kaldlõige): 90°/90° – 92 x 382 mm. Kaks tolmukogumispesa.
Liugsüsteem. Kaldlõike piirikud: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° ja 60° nurkade all 
vasakule või paremale. II klassi laser. Elektrooniline pöörete arvu 
reguleerimine. Tolmukott tagab puhtama töökeskkonna.
Standardvarustuses: tükeldus- ja nurksaag 
LS1219L, seadistusnurgik, pitskruvi, kuuskant-
võtmed 6 ja 2,5, TCT saetera 305x25,4x60T.

€

Tükeldus- ja nurksaag  LS1219L

 Mootori võimsus 1510 W. Tühikäigu töökiirus 3200 p/min. Lõikeketta 
läbimõõt 260 mm. Maksimaalne lõikesügavus (kaldservad/kaldlõige):
90°/90° – 68 x 310 mm. Kaldlõiked 0–60° vasakule ja paremale, piirikud 
0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° ja 60° nurkade all (vasakul ja paremal). II klassi laser 
tera ja lõikejoone täpseks joondamiseks. Elektrooniline pöörlemissageduse 
reguleerimine. Kaheastmeline turvalüliti.
Standardvarustuses: tükeldus- ja nurksaag 
LS1019L, seadistusnurgik, tolmukott, pitskruvi, 
kuuskantvõti 2,5 ja 6, TCT-tera 260x30x40T.

€

Tükeldus- ja nurksaag  LS1019L

Tera läbimõõt 260 mm. Maksimaalne lõikesügavus 90°: 91 x 279 mm.
Kaldlõiked 0–60° vasakule ja paremale, piirikud 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° ja 
60° nurkade all (vasakul ja paremal). Võimas otseajamiga mootor: pöörete 
arv 4400 p/min. Lihtne teravahetus. Lukustamine (kaheastmelise) 
kaitselüliti abil. Tänu liugursiinide asetusele saab sae paigutada seinale 
lähemale.                  Standardvarustuses: akutükeldus- ja nurksaag, 
seadistusnurgik, tolmukott, pitskruvi, AWS-seadme 
komplekt, kuuskantvõtmed 6 ja 2,5, 
TCT-tera 260x30x40 T või 260x30x60 T. €

Akutükeldus- ja nurksaag  DLS111ZU

Lõikeketta läbimõõt 305 mm. Maksimaalne lõikesügavus 90°: 
107 x 363 mm. Tühikäigu töökiirus 4400 p/min. Tänu liugursiinide 
asetusele saab saagi paigutada seinale lähemale. II klassi laser tera ja 
lõikejoone täpseks joondamiseks. Lihtne teravahetus. Kaheastmeline 
turvalüliti. Kaldlõiked 0–60° vasakule ja paremale, piirikud 0°, 15°, 22,5°, 
31,6°, 45° ja 60° nurkade all (vasakul ja paremal).
Standardvarustuses: akutükeldus- ja nurksaag, tolmukott, 
pitskruvi, AWS-kiip, seadistusnurgik, 
kuuskantvõtmed 6 ja 2,5, TCT-tera 305x60T 
puidule E�cut.

€

Akutükeldus- ja nurksaag 
DLS211ZU UUS TOODE
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Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

999.00

675.00

699.00

815.00

 

 

 

 

 

 

 

 



EFEKTIIVNE
Kaarjas saehamba kuju

Võimaldab laastu tõhusat 
eemaldamist lõikamise ajal.

Annab täppislõigatud pinna 
vaid vähese vaevaga.

Tagab aku pika kasutuskestuse 
ja vähendab lõiketakistust.

 

Terav tipunurk

EFEKTIIVNE
Õhendatud saehamba alaosa

Pikem kasutuskestus

Kiire lõikamine

　　
Lõigete suurem arv 

aku ühe laadimiskorra kohta

TARVIKUD

TOODE KOOD NIMETUS OTSTARVE HIND

B-69858 HM 165X20X1,85mm, Z-60 puit 32.00€ (hind KM-ga)*

B-57320 HM 165X20X1,45mm, Z-56 puit 36.00€ (hind KM-ga)*

B-62979 HM 165X20X1,40mm, Z-25 puit 19.00€ (hind KM-ga)*

B-64185 HM 190X30X1,45mm, Z-24 puit 20.00€ (hind KM-ga)*

B-68622 HM 190X30X1,45mm, Z-45 puit 25.00€ (hind KM-ga)*

B-64624 HM 260X30X1,45mm, Z-45 puit 33.00€ (hind KM-ga)*

B-67234 HM 260X30X2,15mm, Z-60 puit 39.00€ (hind KM-ga)*

B-67240 HM 260X30X2,15mm, Z-80 puit 46.00€ (hind KM-ga)*

B-67256 HM 305X30X2,15mm, Z-60 puit 46.00€ (hind KM-ga)*

B-67262 HM 305X30X2,15mm, Z-80 puit 52.00€ (hind KM-ga)*

B-67278 HM 305X30X2,15mm, Z-100 puit 60.00€ (hind KM-ga)*
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 Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

EFEKTIIVNE

SAEKETTAD



Kompaktne. ø180 mm. Pöördub automaatselt 45° vasakule/paremale.
3-astmeline automaatne taimer, millel saab väljalülitamise ajaks valida 
1, 2 või 4 tundi. 3 seadistust ( 180 m/s, 150 m/s, 120 m/s). Ventilaatoripea 
nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla (üles 90°, alla 45°, 
paremale ja vasakule 90°). Reguleeritav konks käepidemel võimaldab 
ventilaatori riputamist. Saab paigaldada statiivile.
Standardvarustuses:
ventilaator CF101Z.

€

 

CF101DZ

Konstrueeritud raskete tingimustega töötamiskohtades toimetulekuks.
ø300 mm. Kolm kiiruseastet (suur/keskmine/väike) ja võnkerežiimi 
valimise lüliti. 3-astmeline automaatne taimer, millel saab 
väljalülitamise ajaks valida 1, 2 või 4 tundi. Kallutatav üles ja alla.

Standardvarustuses:
ventilaator DCF300, vahelduvvooluadapter €

DCF300Z

Ruumisäästlik lame konstruktsioon. ø235 mm. Töötab vaikselt. Pöördub 
automaatselt 45° vasakule/paremale. Ventilaatoripea nurka saab 
reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla (üles 90°, alla 45°, paremale ja 
vasakule 90°). 3-astmeline automaatne taimer, millel saab väljalülitamise 
ajaks valida 1, 2 või 4 tundi. 3 seadistust (suur kiirus 190 m/min, 
keskmine kiirus 150 m/min, väike kiirus 120 m/min).
Standardvarustuses:
ventilaator DCF203, vahelduvvooluadapter

€

 

DCF203Z

Kompaktne. ø 180 mm. Pöördub automaatselt 45° vasakule/paremale.
3-astmeline automaatne taimer, millel saab väljalülitamise ajaks valida 
1, 2 või 4 tundi. 3 seadistust (180 m/s, 150 m/s, 120 m/s). Ventilaatoripea 
nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla (üles 90°, alla 45°, 
paremale ja vasakule 90°). Käepideme reguleeritav konks võimaldab 
ventilaatori riputamist. Saab paigaldada statiivile.
Standardvarustuses:
ventilaator DCF102, vahelduvvooluadapter

€

DCF102Z

Töötab 18V 
6,0 Ah akuga 
aeglasel 
režiimil kuni 21 tundi!

UUS TOODE
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Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

Automaatse võnkumisfunktsiooniga 
akuventilaator 

69.00

Automaatse võnkumisfunktsiooniga 
akuventilaator 

85.00

Töötab 18V 
6,0 Ah akuga 
aeglasel 
režiimil kuni 19 tundi!

99.00

Automaatse võnkumisfunktsiooniga 
akuventilaator 

Töötab 18V 
6,0 Ah akuga 
aeglasel 
režiimil kuni 6,7 tundi!

Automaatse võnkumisfunktsiooniga 
akuventilaator 

59.00

Töötab 12V 
4 Ah akuga 
aeglasel 
režiimil kuni 10,5 tundi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-

-
Standardvarustuses: raadio DMR114B, vahelduvvooluadapter.

169.00€

 DMR114B

7 helirežiimi ja 

reguleeritav 

ekvalaiser!

Sügavad bassihelid
 101,6 mm 

läbimõõduga 
subwooferist!

Lugude esitamist ja muusika valimist võimaldavad suured 
juhtnupud. Värviline LCD ekraan näitab kuulatava pala 
nime. Mobiiltelefoni laegas, kus saab mobiiltelefoni hoida 
ja laadida. Lame mobiilipaneel takistab mobiilseadme 
libisemist. Tolmu- ja niiskuskindel 
konstruktsioon vastab IP65 nõuetele. €

Juhtmeta Bluetooth-kõlar  DMR203B UUS TOODE

9

Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

 

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*

Akuraadio Bluetooth-vastuvõtjaga

LXT/CXT, akutoitega, kuid töötab ka vahelduvvoolutoitega. Bassikõlar all ning keskmise sagedusvahemiku 
kõlarid ja kõrgsageduskõlarid mõlemal küljel. Survevalualumiiniumist kaitse. Kandekäepide sisseehitatud 
FM-antenniga. Varustatud seitsme valitava helirežiimiga ekvalaiseriga, sealhulgas MY EQ (minu ekvalaiser). 
USB 2,4 A toiteväljund mobiilseadmete kiiremaks laadimiseks. Bluetooth võimaldab teie 
nutiseadmete juhtmeta ühendamist. Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku 
eest ja niiskuskindluse.

89.00

KERGE, MUGAV, 

VÕIMAS, 

KOMPAKTNE! 

Võimaldab ühendada 

kuni 10 kõlarit!

 

 

 

 

 

 

 

 



U-kujuline käepide. Lõikelaius: nailontrimmipea: 
430 mm, metalltera: 255 mm, plasttera: 305 mm.
Kolm kiirust kuni 7000 p/min. Tagurpidikäik
Sujuvkäivituse funktsioon.
Standardvarustuses:
trimmer, mutrivõti 17mm, kuuskantvõti, 
trimmipea tarvikute kott, trimmipea 
kaitsekate, nailontrimmipea, 
plasttera, metalltera, €

Akutrimmer  

Aasakujuline käepide. Lõikelaius: nailonlõikepea: 
350 mm, metalltera: 355 mm, plasttera: 255 mm.
3 kiirust: aeglane: 3500 p/min, keskmine: 
5300 p/min, kiire: 6500 p/min. Tagurpidikäik
Sujuvkäivituse funktsioon.
Standardvarustuses:
trimmer, õlarihm, trimmipea kaitsekate, 
nailontrimmipea, plasttera, 
metalltera, kuuskantvõti. €

Akutrimmer  

U-kujuline käepide. Lõikelaius: nailontrimmipea: 
350 mm, metalltera: 355 mm, plasttera: 255 mm.
3 kiirust: aeglane: 3500 p/min, keskmine: 
5300 p/min, kiire: 6500 p/min. Tagurpidikäik
Sujuvkäivituse funktsioon.
Standardvarustuses:
trimmer, õlarihm, trimmipea kaitsekate,
 nailontrimmipea, plasttera, 
metalltera, kuuskantvõti. €

Akutrimmer  

Suure võimsusega 36 V mootor, mis kasutab toiteallikana PDC01 seljakott
-akupanka. 3-astmeline töökiiruse reguleerimine suunavahetuslülitiga.
Lõikelaius: nailontrimmipea: 430 mm, plasttera: 305 mm, metalltera: 
255 mm. veekindlusklass IPX4 ja WetGuard-kaitse. Käepideme hoidiku 
kiire tööriistavaba kinnitamine. Sujuvkäivituse funktsioon. Tööriista külge 
kinnitatud kuuskantvõti võimaldab tarvikuid vahetada kiirelt ja lihtsalt.
Standardvarustuses: võsa- ning rohulõikur, mutrivõti 17mm, 
kuuskantvõti, trimmipea, tarvikute kott, 
trimmipea kaitsekate, metalltera, plastlõikepea, 
nailontrimmipea.

€

Võsa- ja rohulõikur  
UR101CZ

Seljakott-akupank PDC01  UUS TOODE

Kaasaskantav seljakott-akupank, mis võimaldab 
korraga kasutada mitut LXT-akut. 18 V LXT akude 
kasutamine tagab pikema tööaja ja väiksemad 
kulud. Kanderihmade eemaldamisel saab 
kasutada ka statsionaarse toiteplokina.
Standardvarustuses:
seljakott, kanderihmad, 
adapter 2 x 18V = 36V

Kuni 128 minutit tööaega, 
ühe laadimisega! 

(255mm plastteradega)

UUS TOODE

€
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Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

329.00

Kasutamiseks 

seljakott-akupangaga 

PDC01!

449.00

DUR368AZ DUR369AZDUR368LZ

289.00 249.00 299.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUS TOODE



Kaal: 2,9 kg. 

199.00€

DUR190LZX3

Kaal: 3,1 kg. 

209.00€

DUR190UZX3

Kaal: 3,2 kg. 

219.00€

DUR191LZX3

Kaal: 3,4 kg. 

229.00€

DUR191UZX3

Akutrimmerid  

Poolitatav vars

 
Juhtpaneel

81 • 113 • 243 min
KIIRE   KESKMINE   AEGLANE KIIRE   KESKMINE   AEGLANE KIIRE   KESKMINE   AEGLANE

Metallist lõiketera

66 • 89 • 210 min

Nailonlõikepea

123 • 143 • 271 min

Plasttera
koos BL1860B

*Koormuseta tööaeg (arvestuslik) minutites

• Üks kaitse trimmipea, metalltera ja 
plasttera jaoks

• Tööriistavabalt avatav/suletav 
spindlilukk lõikepea vahetamiseks.

• Integreeritud kaitseseib takistab 
rohu keerdumist ümber tarviku.

• 3 kiirusevalikut (aeglane:3500 p/min, 
keskmine: 5100 p/min, kiire:
6000 p/min).

ühes tükis või poolitatav. U-kujuline käepide või aasakujuline käepide!

UUS TOODE

SIRGE VARS
AASAKUJULINE KÄEPIDE

SIRGE VARS
U-KUJULINE KÄEPIDE

POOLITATAV VARS
AASAKUJULINE KÄEPIDE

POOLITATAV VARS
U-KUJULINE KÄEPIDE
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 Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

DUR190 ja  DUR191 

KÕIGE UNIVERSAALSEMAD 
TRIMMERID ÜLDKASUTUSEKS 

TÖÖAEG*

Harjavaba mootor

Ümber lõikepea kogunenud rohu 
eemaldamiseks tagurpidikäik

ühes tükis või poolitatav. U-kujuline käepide või aasakujuline käepide!

                      Standardvarustuses:
trimmer, õlarihm, nailon-
trimmipea, kuuskantvõti, 
trimmipea
Trimmipea kaitse.

                      Standardvarustuses:
trimmer, õlarihm, nailon-
trimmipea, kuuskantvõti, 
trimmipea kaitse.

                      Standardvarustuses:
trimmer, õlarihm, nailon-
trimmipea, kuuskantvõti, 
trimmipea kaitse.

                      Standardvarustuses:
trimmer, õlarihm, nailon-
trimmipea, kuuskantvõti, 
trimmipea kaitse.

 

 

 

 

UUS TOODE UUS TOODE UUS TOODE UUS TOODE



Meie seni kõige võimsam akupuhur: õhukiirus 54 m/s ja õhuhulk 
13,4 m³/min. Harjavaba mootori pöörete arv on kuni 21 500 p/min.
Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks, 6-astmeline õhukiiruse/
õhuvoolu päästik ja kiiruse muutmise hoob. 3-astmeliselt pikendatav 
teleskoopotsik reguleerimisvahemikuga 100 mm. Lukustusnuppu saab 
vajutada käepideme mõlemalt küljelt, mis tagab püsikiiruse.
Standardvarustuses:
puhur, teleskoopotsik, lapik otsik, õlarihm.

€

Akupuhur  DUB362Z

Meie seni kõige võimsam akupuhur: õhukiirus 54 m/s ja õhuhulk 
13,4 m³/min. Harjavaba mootori pöörete arv on kuni 21 500 p/min.
Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks, 6-astmeline õhukiiruse/
õhuvoolu päästik ja kiiruse muutmise hoob. 3-astmeliselt pikendatav 
teleskoopotsik reguleerimisvahemikuga 100 mm. Lukustusnuppu saab 
vajutada käepideme mõlemalt küljelt, mis tagab püsikiiruse.
Standardvarustuses: puhur, teleskoopotsik, 
lapik otsik, neli akut BL1850B, kiirlaadija 
DC18RD, õlarihm.

€

Akupuhur DUB362PT4

Standardvarustuses:
puhur, imamiseks vajalike tarvikute komplekt, 
kuuskantvõti, lapik otsik, õlarihm.

€

Akupuhur  DUB363ZV UUS TOODE

Kõige võimsam!
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For vacuuming and blowing!

2020. AASTA SUVEPAKKUMISED2020. AASTA 

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*

Saab kasutada nii puhuri kui ka imurina. 3-astmeline pikk teleskoopotsik 
reguleerimisvahemikuga 100mm. 72mm läbimõõduga otsik. 
DUB362 pikendusotsiku ja lameda otsiku saab ühendada ilma adapterita.
Suurim õhukiirus 65 m/s ja suurim õhuvool 13,4 m³/min. Päästikuga 
muudetav töökiirus, püsikiiruse hoidmise hoob lukustusfunktsiooniga.
Väike müratase sobib kasutamisel elurajoonides ja avalikes kohtades.

299.00

Kasutatav imurina ja puhurina!

199.00469.00

 

 

 

 

 

 

 

 



Päästikuga muudetav töökiirus, püsikiiruse hoidmise hoob lukustusfunktsiooniga.
Harjavaba mootor tagab õhukiiruse 52,1 m/s ja õhuhulga 13,0 m³/min. 
Pöörete arv koormuseta: 18 000 p/min. Kompaktne ja kerge, sobib ühe käega 
kasutamiseks. Ideaalne tööriist sillutisele kukkunud puulehtede ning muru- 
ja hekilõikmete kõrvaldamiseks või muudeks väiksemateks koristustöödeks.
Ideaalne kasutamiseks suvituspiirkondades, avalikes kohtades ja elurajoonides.
Standardvarustuses: puhur, pikendusotsik, 
lapik otsik, kuuskantvõti, õlarihm.

€

Akupuhur  DUB184Z

Päästikuga muudetav töökiirus, püsikiiruse hoidmise hoob lukustusfunktsiooniga.
Harjavaba mootor tagab õhukiiruse 52,1 m/s ja õhuhulga 13,0 m³/min. Pöörete 
arv koormuseta: 18 000 p/min. Kompaktne ja kerge, sobib ühe käega 
kasutamiseks. Ideaalne tööriist sillutisele kukkunud puulehtede ning muru- 
ja hekilõikmete kõrvaldamiseks või muudeks väiksemateks koristustöödeks.
Ideaalne kasutamiseks suvituspiirkondades, avalikes kohtades ja elurajoonides.-
Standardvarustuses: puhur, teleskoopotsik, lapik 
otsik, kuuskantvõti, üks aku 18V 5,0 Ah, kiirlaadija 
DC18RC, õlarihm.

€

Akupuhur DUB184RT

Kompaktne ja kerge. Tagab maksimaalse õhukiiruse 68 m/s. 
Tänu õhu väljalaskeava suuremale läbimõõdule annab õhuhulga 3,2 m³/min. 
Kolm töökiiruse astet tagavad töökiiruse optimaalse reguleerimise.
Pöörete arv koormuseta: 18 000 p/min.
Standardvarustus sisaldab aiaotsikut lehtede ärapuhumiseks.

€

Akupuhur  DUB186Z

Ideaalne puhur töötamiskoha koristamiseks. Väga kompaktne ja kaalult kerge.
Tagab maksimaalse õhukiiruse 98 m/s. Tänu õhu väljalaskeava suuremale 
läbimõõdule annab õhuhulga 3,2 m³/min. Pöörete arv koormuseta: 
18 000 p/min. Väike müratase sobib kasutamisel elurajoonides ja avalikes 
kohtades.
Standardvarustuses:
puhur, otsik. €

Akupuhur DUB185Z

UUS TOODE UUS TOODE

UUS TOODE UUS TOODE
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 Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

229.00 129.00

69.00 69.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tera pikkus 750 mm. 3 töökiirust, kuni 4400 
töökäiku minutis. Maksimaalne lõikevõime:
21,5 mm. Pöördkäepide suurendab 
manööverdusvõimet. Tagurpidikäigu funktsioon 
kinnijäänud okste vabastamiseks.
Standardvarustuses:
hekilõikur, terakate.

€

Akuhekilõikur  

Tera pikkus 600 mm. 3 töökiiruse astet, kuni 4400 
töökäiku minutis. Maksimaalne lõikevõime:
23,5 mm. Pöördkäepide suurendab 
manööverdusvõimet. Tagurpidikäigu funktsioon 
kinnijäänud okste vabastamiseks.
Standardvarustuses:
hekilõikur, terakate.

€

Akuhekilõikur  

Tera pikkus 500 mm. 3 töökiirust, kuni 4400 
töökäiku minutis. Maksimaalne lõikevõime:
21,5 mm. Pöördkäepide suurendab 
manööverdusvõimet. Tagurpidikäigu funktsioon 
kinnijäänud okste vabastamiseks.
Standardvarustuses:
hekilõikur, terakate.

€

Akuhekilõikur  

Suure võimsuse ja väikese kaalu ning manööverdusvõime hea tasakaal.
Uued kolme servaga lõikehambad on mõeldud okste hõlpsaks haaramiseks 
ja tugevaks kinnihoidmiseks ning need on väga teravad. Kaarja kujuga terad 
vähendavad hõõrdetakistust, et vähendada energiakadu. Laastukoguja 
on lõikelaiuse jaoks optimeeritud. Tera pikkus 750 mm. Maksimaalne 
lõikeulatus 23,5 mm. 3 töökiirust, kuni 4400 töökäiku minutis.
Tagurpidikäigu funktsioon kinnijäänud okste vabastamiseks.
Standardvarustuses:
hekilõikur, laastukoguja, terakate.

€

Akuhekilõikur  DUH754SZ UUS TOODE

Teravate servadega terad:
Ülemine tera – allapoole kaardus
Alumine tera – ülespoole kaardus

Kokkupuutepunkt on ainult 
mõlema tera tipus
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Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*

DUH752ZDUH601ZDUH502Z

359.00

OPTIMAALSE 
KUJUGA 

LÕIKETERA 
TAGAB 

SUJUVA 
LÕIKAMISE

249.00 284.00 269.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 4 õhuvoolu seadistust ja LED-märgutuled.
Helendav värv hõbedase helkurteibiga.
Tuule- ja veekindel.
Pestav. Polüester.
Saadaolevad suurused:

• 
• 
• 
• S - 3XL

95.00€

DFJ214Z

• 4 õhuvoolu seadistust ja 3 LED-märgutuld.
5 taskut, 2 eemaldatavat külgventilaatorit.
Väga veekindel
Pestav. 100% polüester.
Saadaolevad suurused:

• 
• 
• 
• S - XL

95.00€

DFJ213Z

• 4 õhuvoolu seadistust ja 3 LED-märgutuld.
4 taskut, 2 eemaldatavat külgventilaatorit.
Väga veekindel
Pestav. 100% polüester.
Saadaolevad suurused:

• 
• 
• 
• S - 3XL

95.00€

DFJ212Z

 
4 õhuvoolu seadistust ja 3 LED-märgutuld.
Süttimiskindel, sobib sädemeid tekitavate 
tööde tegemiseks.
5 taskut, 2 eemaldatavat ventilaatorit.
Pestav. 100% puuvill
Saadaolevad suurused:

 
 
 
  L - 3XL

€

DFJ304Z

• 
• 

• 
• 
• S-3XL

€

DFJ300Z

• 4 õhuvoolu seadistust ja 3 LED-märgutuld.
Tõmblukuga eemaldatavad varrukad.
3 taskut, eemaldatav ventilaator.
Pestav, 100% polüester.
Saadaolevad suurused:

• 
• 
• 
• S,L,3XL

€

DFJ201Z

Eemaldatavad lamedad 
ventilaatorid mõlemal küljel:

DFJ212, DFJ213, 
DFJ214, DFJ304

DFJ201, DFJ300Eemaldatav ventilaator:

DFJ201

Helkurteibid
DFJ214

LISAVARUSTUS

LXT akuhoidik 198634-2

CXT akuhoidik 190000-2
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 Kampaaniahinnad kehtivad kuni 30.09.2020.
Toodete saadavus võib edasimüüjate lõikes varieeruda.

*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

PÜSIGE JAHEDAS TÄNU AKUVENTILEERITAVALE JOPELE!
Jope laeb kandmise ajal ka teie telefoni.

95.0095.0095.00

4 õhuvoolu seadistust ja 3 LED-märgutuld.
Süttimiskindel, sobib sädemeid tekitavate 
tööde tegemiseks.
5 taskut, eemaldatav ventilaator.
Pestav, 100% puuvill.
Saadaolevad suurused:

•
•

• 
• 
• 

Tõmblukuga 
eemaldatavad varrukad



Maht: 11 L. 20 mm paksune vormitud 
polüstüreen. Kaane ja kasti kokkupuutepinnale 
on paigaldatud tihendusribad. Saab virnastada 
MAKPACi kärule. Saab ühendada muude 
MAKPACi kohvritega.
Standardvarustuses:
jahutuskast.

€

Nimiväljundpinge (AC): 5500 W, maksimaalne 
väljundpinge (AC): 6000 W. Kütusepaagi maht:
25 l. Mootori mudel 190F. Väga lihtne hooldada.
Voolutugevuse ja pinge mõõdikud. Alalisvoolu-
väljundklemm. Märgutuli.
Õliandur. Mootor vastab EURO heitgaasinõuetele.
Kaks ratast ja käepidemed lihtsaks teisaldamiseks.

€

Nimiväljundpinge (AC): 2600 W, maksimaalne 
väljundpinge (AC): 2800 W. Kütusepaagi maht:
15 l. Mootori mudel 170F. Väga lihtne hooldada.
Voolutugevuse ja pinge mõõdikud. Alalisvoolu-
väljundklemm. Märgutuli. Õliandur.
Mootor vastab EURO heitgaasinõuetele.

€

Varustus:
• Kaks akut (18V, 6,0 Ah) BL1860B

Kiirlaadija DC18RC
Makpaci plastkohver nr 1

• 
• 

€

Akukomplekt

Varustus:
• Kaks akut (18V, 5,0 Ah) BL1850B

Topeltkiirlaadija DC18RD
Makpaci plastkohver nr 3

• 
• 

€

Akukomplekt

Varustus:
• Neli akut (18V, 5,0 Ah) BL1850B

Topeltkiirlaadija DC18RD
Makpaci plastkohver nr 3

• 
• 

€

Akukomplekt

Õlarihm

LISAVARUSTUS

2L

2
500mL

10

SUJUVAKS ÜLEMINEKUKS 18V LXT-SÜSTEEMILE:

Ootamatus ei põhjusta ebamugavust!
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*Pakkumistes on tootja soovitatud jaehinnad.
  Palun küsige toodete lõplikku hinda edasimüüjalt.

Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind* Soovituslik jaemüügihind*

Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*Soovituslik jaemüügihind*

Kütusega töötav 
elektrigeneraator EG2850A

659.00 54.001049.00

Jahutuskast MakpacKütusega töötav 
elektrigeneraator EG6050A

259.00259.00398.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bluetooth-tehnoloogia rakendab 
juhtmeta distantskäivituse, kui 
kasutusel on akutööriist ja tolmuimeja.

SÜGAVA JA TÄPSE LÕIKAMISE 
TEHNOLOOGIA

Tänu uuenduslikule otseülekandega 
reduktorile ja kaitsesüsteemile annab 
akutükeldus- ja nurksaagidele suurema 
lõikevõime ja erakordse täpsuse, mis 
tagab suurepärased lõiketulemused.

ELEKTROONILINE PIDUR

Ohutusfunktsioon, mis peatab tööriista 
mootori 2 sekundiga või kiiremini.
Selle tulemusena seiskub lõiketera või 
saetera palju kiiremini kui varem.

AUTOMAATNE PÖÖRETEKONTROLL

Vastavalt koormusele reguleerib 
optimaalse jõudluse tagamiseks 
töötamise ajal tööriista kiirust ja 
pöörete arvu.

Tagasilöögikaitse tagab ohutuse.
AFT-tehnoloogia kasutab pöörete 
mõõtmiseks süsteemisisest kiirendus-
mõõturit ja lülitab mootori 
elektrooniliselt välja, kui otsiku pöörlemine 
ootamatult seiskub.

NIISKUS- JA TOLMUKAITSE

XPT on kaitsetihend tööriista sees, mis 
on välja töötatud parema veekindluse 
tagamiseks, suunates vee ja tolmu 
tööriista põhilistest siseosadest eemale.
Välistingimustes ja rasketes keskkonnatingimustes 
kasutamiseks on võrreldes muude mudelitega täiustatud 
kaitset tolmu ja veepritsmete eest.

HARJAVABA MOOTOR

Kaks korda pikem tööaeg, kuni 50% 
tõhusam töö kui harjadega mootoril.
Ilma hõõrdumist põhjustavate harjadeta 
saavutab mootor massiühiku kohta 
suurema võimsuse. Suurema pöörete arvu 
tõttu on vaja vähem energiat, suureneb mootori 
kasutegur ja pikeneb kogu kasutusaeg. Tööriista hooldus 
ei ole enam probleem.

KOMPAKTNE TIPPTEHNOLOOGIA

CXT on 12V max akutööriistade 
platvorm. 12V max CXT pakub 
kasutajale kompaktsust, kasutusmugavust 
ja suuremat jõudlust. Slide-tüüpi liitium-ioonakud tagavad 
esmaklassilise ergonoomia ja mugavuse ning võimaldavad 
ka muudel tööriistadel, näiteks lööktrellil ja trellil mugavuse 
poolest silma paista.

VAHELDUV-
VOOLUTOITEGA 
TÖÖRIIST

GAASITOITEGA 
TÖÖRIIST

Tootemudeli tähises tähendab täht Z, et aku ja laadija ei 
kuulu standardvarustusse.

Z

17

TÄIUSTATUD TEHNOLOOGIAGA 
LIITIUM-IOONAKU

Makita töötas 2005. aastal välja 18V 
liitiumioonakuga akutööriistade 
platvormi, mis on tänaseks maailma suurima 
akutööriistade valikuga seeria. LXT on 18V akuga platvorm 
neile, kes vajavad akutööriistasüsteemi, mis aitab olla 
tootlikum ja täita erinevaid tööülesandeid.

AKTIIVSE TAGASISIDE TAJUMISE 
TEHNOLOOGIA

AUTOMAATSE KÄIVITUSEGA 
JUHTMEVABA SÜSTEEM
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NB: Pildil näidatud toodete saadavus võib piirkonniti erineda.
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Küsi suvekampaania tootepakkumisi 
alljärgnevatelt Makita edasimüüjatelt:

WWW.RIVOR.EE WWW.EHITUSKAUP.EE WWW.CEDO.EE

WWW.TALLMAC.EE WWW.BITSHOP.EE WWW.BAUTEC.EE

WWW.TERATOIMITUS.EE WWW.LUNA.EE WWW.MAKSERV.EE

WWW.VAAROS.EE WWW.EHITUSMEES.EE WWW.TAIVOSTER.EE

MAKITA OY Eesti �liaal     Piirimäe 13, 76406 Saku vald Harjumaa, Eesti      Klienditeenindus:  T. +372 6510 380     info@makita.ee

WWW.BOXES.EE


