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Tinkami akumuliatoriai:

1,5 Ah  
BL1815N*

2,0 Ah 
BL1820B

3,0 Ah 
BL1830B

4,0 Ah 
BL1840B

5,0 Ah 
BL1850B

Tuo atveju, kai kartu naudojami skirtingos talpos akumuliatoriai (pavyzdžiui, 1,5 Ah BL1815N ir 3,0 Ah BL1830B,
arba visiškai įkrautas BL1830B ir 70 % įkrautas BL1830B), įrankis sustoja išsikrovus mažesnės talpos akumuliatoriui.

su baterijos energijos matuokliu

*be baterijos energijos matuoklio

6,0 Ah 
BL1860B

sujungtų 18 V Li-ion akumuliatorių
Maitinamas dviejų nuosekliai

18 V x 2 Lithium-ion
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Tinkami akumuliatoriai:

1,5 Ah  
BL1815N*

2,0 Ah 
BL1820B
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BL1830B
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BL1840B

5,0 Ah 
BL1850B

Tuo atveju, kai kartu naudojami skirtingos talpos akumuliatoriai (pavyzdžiui, 1,5 Ah BL1815N ir 3,0 Ah BL1830B,
arba visiškai įkrautas BL1830B ir 70 % įkrautas BL1830B), įrankis sustoja išsikrovus mažesnės talpos akumuliatoriui.

su baterijos energijos matuokliu

*be baterijos energijos matuoklio

6,0 Ah 
BL1860B

sujungtų 18 V Li-ion akumuliatorių
Maitinamas dviejų nuosekliai

18 V x 2 Lithium-ion

2 x 18 V = 36 V

Juostos ilgis 300 mm

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.

Ergonomiška viršutinė rankena.

Ratukas skirtas patogesniam
pjovimo grandinės
įtempimo reguliavimui. Grandinės tepimo

reguliavimas

Ištraukiama svirtis užtikrina
didesnį sukimo momentą.

• Mažiau nukenčia sukimosi greitis esant
  apkrovai, išlaikomas veikimo efektyvumas.
• Mažesnis triukšmas įrankiui veikiant laisva eiga.

Didelis efektyvumas

• Didelė galia
• Didelis darbo efektyvumas

Pjovimo grandinės įtempimo reguliavimas
be įrankių

leidžia iš lauko patikrinti, kiek
liko alyvos.

Alyvos padavimą
galima reguliuoti sukiojant
reguliavimo varžtą.

Grandinės tepimo
alyvos lygio langelis

Pastovaus greičio kontrolė

Greitis 
reguliuojamas
jungikliu

Grandininė 
juosta

Atraminiai 
dantys

DUH551 550mm (21-5/8")

DUH651 650mm (25-1/2")

Cordless Hedge Trimmer

Powered by two 18V Li-ion 
batteries in series

DUC303 300 mm (12”)

Akuga hekitrimmer

Energiat annavad kaks jadaühenduses 
olevat 18 V liitium-ioonakut.

AkutööriistAkutööriist

• Didelį sukimo momentą užtikrinantis
   variklis be šepetelių su tiesioginės
   pavaros mechanizmu 

Akumuliatorinis
grandininis  
pjūklas
DUC303Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!



Akumuliatorinis 
grandininis pjūklas
DUC302Z
Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V = 36 V

Juostos ilgis 300 mm 

Grandinės žingsnis 3/8”

Greitis 4500 aps./min.

Svoris su standartiniais akumuliatoriais 4,6 kg

36 V irankis dirba su dviem  
nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.
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Akumuliatorinis 
grandininis pjūklas
UC250DZ

Akumuliatorinis 
grandininis pjūklas
BUC250Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

36 V

Juostos ilgis 250 mm

Grandinės keitimas ir 
reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas..

Prijungus BCV02 adapterį (įsigyjamas atskirai),  
prietaisas veikia ir su dvejais 18 V 3,0 Ah akumuliatoriais.

Be akumuliatorių ir kroviklio!

36 V
Juostos ilgis 250 mm
Grandinės keitimas ir 
reguliavimas be rakto.
Automatinis grandinės tepimas.
Prijungus BCV02 adapterį  
(įsigyjamas atskirai), prietaisas  
veikia ir su dvejais 18 V 3,0 Ah akumuliatoriais.



Akumuliatorinis pūstuvas
DUB362Z
Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V

Universalus pūtiklis, skirtas naudoti statybinėje  
aikštelėje, kieme ir sode.

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai  
sujungtais 18 V akumuliatoriais. 

Komplekte yra ilgas pūtimo antgalis.

5

Patogi 
ergonomiška 
rankena.
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Puikus balansas užtikrina nepaprastai patogų
valdymą ir naudojimą

3 dalių teleskopinis 
ilgas antgalis, kurio 

reguliavimo diapazonas 100 mm
  

Lengvas

3,5 kg
[su 2,0 Ah akumuliatorimi]]

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis sąlygomis,
pagerinta apsauga nuo dulkių ir vandens lašų.

6 pakopu greičio
reguliavimo ratuku.

Mažesnis triukšmo lygis

Guminis žiedas

Triukšmą slopinanti kempinė

3 menčių 
ventiliatorius

Makita DUB362 savybės:
• 3 menčių ventiliatorius, skirtas sumažinti triukšmą išlaikant 
  tokį patį oro tūrį ir greitį
• Dvigubas korpusas skirtas sumažinti triukšmo lygį
• Papildoma viduje sumontuota kempinė, skirta triukšmo slopinimui

Grynasis svoris ir matmenys gali skirtis priklausomai nuo baterijos tipo.

• Tiesiogiai prie įrankio galima
  prijungti du 18 V Li-ion
  akumuliatorius.

Maitinamas dviejų
nuosekliai sujungtų
akumuliatorių
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Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 X 18 V

Pjovimo plotis 38 cm

Pjovimo aukštis 20-75 mm

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 
18 V akumuliatoriais. 

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.

Akumuliatorinė vejapjovė
DLM380Z

2 X 18 V

Pjovimo plotis 43 cm

Pjovimo aukštis 20-75 mm

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais. 

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Akumuliatorinė vejapjovė
DLM431Z



Kinnitada saab nailonist lõikepea ja plastikust lõiketera (lisavarustus).
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Akumuliatorinė žoliapjovė
Didelis darbo efektyvumas
pasiektas sumontavus variklio
korpusą ašmenų pusėje, tokiu
būdu išnaudojant tiesioginės
pavaros sistemą.

Ergonomiškos lenktos
konstrukcijos rankenos
   suprojektuotos taip, kad vertikali linija,
   einanti per rankenų vidurį, būtų
   lygiagreti naudotojui
• Leidžia dirbti išlaikant patogią laikyseną, 
   todėl naudojant mažiau nuvargstama.
• Užtikrina geresnį manevringumą.

Greičio režimas
DUR365UZ -
elektroninis
3 greičių;  
DUR364LZ -
elektroninis  
2 greičių

Įjungimas/
Išjungimas
• Įjungiama ir išjungiama
  palaikant nuspaustą
  mygtuką.
• Greitį galima keisti
  paprastai paspaudžiant
  mygtuką.
• Automatiškai išsijungia,
  jeigu nedirba 1 minutę.

DUR364LZ

DUR366LZ

Atbulinė 
eiga

PAŠALINKITE!
Jeigu nupjauta  
žolė užstrigs...

Mažesnė apsauga leidžia geriau
matyti pjovimo zoną

Pagalvėlė juosmeniui
padidina komfortą ilgai dirbant.

Aliuminis variklio
korpusas

Minkšta rankena

Extreme Protection
Technology
Skirta naudoti lauke arba
atšiauriomis sąlygomis,
pagerinta apsauga nuo
dulkių ir vandens lašų.

DUR365UZ Dviračio tipo rankena

Pagal laikrodžio rodyklę besisukanti 350
mm nailoninė pjovimo galva (tik DUR364LZ)

Pastovaus greičio kontrolė

Atbulinės eigos jungiklis skirtas lengvam užstrigusios
nupjautos žolės pašalinimui nuo pjovimo įrankio DUR364LZ/ DUR366LZ

D formos  rankena

Saugo nuo į naudotojo pusę
sviedžiamos nupjautos žolės. 

Taip pat galima naudoti
pakraščių pjovimui.

• mažiau nukenčia sukimosi greitis esant apkrovai, padidėja veikimo efektyvumas.
• Mažesnis triukšmas įrankiui veikiant laisva eiga. Palyginti su dabartiniu modeliu juntamas  
  galios padidėjimas, nes darbo metu yra išlaikomas vienodas sukimosi greitis netgi sumažinus    
  greitį be apkrovos.

• Nupjautą žolę galima pašalinti lėtai atgal pasukant pjovimo įrankį  
  (automatiškai sustoja po 3 sekundžių) nuspaudus mygtuką ir patraukus jungiklį.

• Po 3 sekundžių   
  sukimosi atgal 
  variklis
  automatiškai vėl  
  pradeda suktis
  pirmyn, dėl to  
  taupomas laikas ir
  nereikia spausti  
  sukimo pirmyn
  mygtuko.

DUR366LZ
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Be akumuliatorių ir kroviklio!

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR366LZ

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR365UZ

Akumuliatorinės  
gyvatvorių žirklės
DUH651Z

Akumuliatorinės  
gyvatvorių žirklės
BUH650Z

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
“D” formos rankena
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai 
sujungtais 18 V akumuliatoriais.

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
“D” formos rankena
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai 
sujungtais 18 V akumuliatoriais.

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
“U” formos rankena
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai 
sujungtais 18 V akumuliatoriais.

2 x 18 V
36 V irankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.
Patogios akumuliatorinės gyvatvorių žirklės.
Pasukama galine rankena i abu šonus.
Tyliai veikiantis.

36 V
Juostos ilgis 650 mm
Patogios ir saugančios aplinką.

Variklis be anglinių šepetėlių.
Akumuliatoriaus išsikrovimo 
lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama  
papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.
Akumuliatoriaus išsikrovimo  
lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama  
papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.
Akumuliatoriaus išsikrovimo  
lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama  
papildoma rankena.

Pasukama galinė rankena į abu šonus.
Tyliai veikiantis.

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR364LZ Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR181SY

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR182LRF

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR184LZ

Akumuliatorinės  
gyvatvorių žirklės
DUH523SY

18 V Ah Li-ion
Juostos ilgis 115 mm
Svoris su standartinių 
akumuliatoriumi 2,6 kg
Puikus įrankis medžių genėjimui.

18 V (1 x 1,5 Ah) Li-ion

Pjovimo plotis 260 mm

Pasukama pjovimo galvute.

18 V (1 x 3,0 Ah) Li-ion

Pjovimo plotis 300 mm

Variklis be anglinių šepetelių.

18 V Li-ion

Pjovimo plotis 300 mm

Variklis be anglinių šepetelių.

18 V (1 x 1,5 Ah) Li-ion

Ašmenu ilgis 520 mm

Lengvos ir patogios naudoti.

Specialia danga dengti patvarūs ašmenys.

Tinkamas smulkiems  
statybos darbams. 
Automatinis grandinės tepimas.
Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Papildomas priedas - 2 m prailginimo rankena.

180 mm ilgio reguliuojama teleskopinė rankena.

Naudojimo laikas su: 
3,0 Ah akum. - 46 min., 
1,5 Ah akum. - 23 min.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.

Nepetraukiamo darbo laikas su  
3,0 Ah akumuliatoriumi iki 90 min.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama papildoma rankena.
Nepetraukiamo darbo laikas su 3,0 Ah akumuliatoriumi 30-90 min.

Greitas ašmenų stabdis saugiam darbui.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.

Akumuliatorinis
grandininis pjūklas
DUC122Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be  
akumuliatorių ir kroviklio DUR182LZ!

Mažiau triukšmo ir vibracijos.

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be
akumuliatorių ir kroviklio DUR181Z!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai 
be akumuliatorių ir kroviklio 
DUH523Z!
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Akum. žolės ir gyvatvorių žirklės

Akumuliatorinės žolės ir  
gyvatvorių žirklės
UH200DWX

Prailginimo rankena 
DUM166, 168, UH200
195229-2

Ašmenys modeliams 
UH200,DUM166,168  
195267-4

Ašmenys modeliams 
UH200, DUM166, 168 
195272-1

18 V Li-ion
Pjovimo plotis 160 mm
Akumuliatorinės gyvatvorių ir žolės žirklės kiemo ir sodo priežiurai.
Standartinėje įrangoje yra 200 mm gyvatvorių žirklių ašmenys ir skiedrų surinktuvas.
Žolės žirklėmis dailiai apkirpsite vejos pakraščius.
Gyvatvorių žirklių skiedrų surinktuvas garantuoja švarų darbą.

10,8 V (1 x 1,3 Ah) Li-ion
Pjovimo plotis 200 mm
Komplekte yra keičiami ašmenys.
Specialia danga dengti patvarūs ašmenys.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Ergonomiška gumuota rankena.

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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Benzininis grandininis pjūklas
EA3201S35A

Variklio galia 1,35 kW
Cilindro darbinis turis 32 cm³
Juostos ilgis 35 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Grynasis svoris 4,3 kg

Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Mažiau vibracijos, mažiau triukšmo.
Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Patogus, didelis
bako dangtelis su
Z formos kabliuku

Spyruoklinė
užvedimo sistema –
patogu ir lengva užvesti

Degalu siurblys –
lengva užvesti

Išorinis krumpliaratis –
paprasta prižiūrėti

Reguliuojamas
metalinis alyvos
siurblys – reguliuoti
grandines tepimą

Dideli atraminiai
dantys, stabiliam ir
saugiam pjovimui

Apsauga nuo karščio
tarp korpuso ir
duslintuvo

„Touch&Stop“
jungimo sistema
apsaugo uždegimo
žvakę nuo dregmės
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Grandinės 
alyva 1L 
988002656

Grandinės alyva
Biotop 1L
980008610 

Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!

Benzininis grandininis pjūklas
EA4300F38C

Benzininis grandininis pjūklas
DCS5121

Benzininis grandininis pjūklas
EA6100P45E

Benzininis grandininis pjūklas
EA5000P38D

Benzininis grandininis pjūklas
EA7300P45E

Variklio galia 2,2 kW
Cilindro darbinis turis 42 cm³
Juostos ilgis 38 cm
Grandinės žingsnis 0,325”
Grynasis svoris 4,9 kg

Variklio galia 2,4 kW
Cilindro darbinis turis 50 cm³
Juostos ilgis 38 cm
Grandinės žingsnis 0,325”
Grynasis svoris 5,6 kg

Variklio galia 3,4 kW
Cilindro darbinis turis 61 cm³
Juostos ilgis 45 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Grynasis svoris 6,1 kg

Variklio galia 2,8 kW
Cilindro darbinis turis 50 cm³
Juostos ilgis 38 cm
Grandinės žingsnis 0,325”
Grynasis svoris 5,4 kg

Variklio galia 4,1 kW
Cilindro darbinis turis 72,6 cm³
Juostos ilgis 45 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Grynasis svoris 6,6 kg

„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę 
padetį jungilkiu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema
ir optimizuotas variklio valdymas.
Dvitaktis variklis su katalizatoriumi užtikrina mažesnes 
degalų sąnaudas, mažiau išmetama teršalų.

„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę 
padetį jungilkiu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema
ir optimizuotas variklio valdymas.
Dvitaktis variklis su katalizatoriumi užtikrina mažesnes 
degalų sąnaudas, mažiau išmetama teršalų.

Dekompresinis vožtuvas palengvina užvedimą šaltame ore.
„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę padetį 
jungilkiu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir 
optimizuotas variklio valdymas.

Profesionaliam naudojimui.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir 
optimizuotas variklio valdymas.
Grandinės tvirtinimas iš šono.
Automatinis, reguliuojamas grandinės tepimo siurblys.

Nauja „SLR“ kuro sąnaudų ir išmetamų 
teršalų mažinimo technologija.
Tyliai veikiantis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 
70 % palengvina užvedimą.
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Žoliapjovė/trimeris 
2-takčiu varikliu
ER2600L

Krūmapjovė  
2-takčiu varikliu
EM2600U

Krūmapjovė  
2-takčiu varikliu
DBC4510X

Dvitakčių  
variklių  
alyva
100 ml  
1:50
980008606

Galingumas 0,83 kW
Cilindro darbinis turis 25,7 cm³
Grynasis svoris 4,3 kg
„D“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir 
optimizuotas variklio valdymas.
Ergonomiška didele rankena.
„Tap&Go“ valo galva – paspaudus mygtuka atvyniojamas valas.

Galingumas 0,83 kW
Cilindro darbinis turis 25,7 cm³
Grynasis svoris 5 kg
„U“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.
Lengvas užvedimas su spyruokline  
užvedimo sistema ir optimizuotas
variklio valdymas.

Galingumas 2,3 kW
Cilindro darbinis turis 45 cm³
Grynasis svoris 5 kg
„U“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.
Pavara, kurios nereikia sutepti.
Mažiau vibracijos, mažiau triukšmo.

Aplinkai nekenkiantis  
dvitaktis variklis
sukurtas laikantis:  
CARB 3 etapo, EPA 2 etapo, ES 2 etapo, 
EB direktyvų saugos reglamentų reikalavimų.

Komplekte dideli, patogus diržai. 
Viena iš lengviausiu esanciu rinkoje.
Profesionalams.
9 guoliu pjautuvas. 45° kampu besisukantys ašmenys. 
Labai gerai slopinama vibracija.
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Cilindro galvos mazgasAlyvos atskyrimo mazgas

Silikono ir aliuminio 
lydinio stūmoklis

Dvigubas elementas su 
	ltru ir kempinėle

Pavaros korpusas
Alyvos 
talpykla

Adatinis guolis
abejuose 
švaistiklio galuose

Nikeliuotas 

Vožtuvų sistemaNauja kompaktiška žvakė

Kumštelinis mechanizmas

Dekompresijos sistema.
Jėgą, reikalingą traukti užvedimo trosą, 
reikšmingai sumažina automatinė 
dekompresijos sistema – mūsų 
originali išcentrinė struktūra 
kumšteliniame mechanizme.

KETURTAKTIS VARIKLIS
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

 
keturtakčio sukimo momentas ir galia yra beveik tokia pati kaip dvitakčių, nurodytų 
lentelėje žemiau.

galingesnis, nes pasižymi aukštesniu degimo našumu. 

tarp savo klasės šiandien rinkoje esančių keturtakčių variklių. 

Patentuota, unikali tepimo sistema 
suteikia galimybę naudoti keturtaktį 
variklį įvairiose padėtyse. 

Ši sistema suteikia galimybę naudoti 25,4 mL krūmapjoves 
šlaituose ir nuožulnose: grioviuose, pakrantėse ar kalvotuose 
miškuose. 

tinklą. Tokiu būdu užtikrinamas tinkamas tepimas, ilgaamžiškumas 
ir variklį galima vartyti.

Alyvos ir oro mišinio srautas

Alyvos srautas

Aukšto našumo ir kompaktiško
dizaino derinys
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Cilindro galvos mazgasAlyvos atskyrimo mazgas

Silikono ir aliuminio 
lydinio stūmoklis

Dvigubas elementas su 
	ltru ir kempinėle

Pavaros korpusas
Alyvos 
talpykla

Adatinis guolis
abejuose 
švaistiklio galuose

Nikeliuotas 

Vožtuvų sistemaNauja kompaktiška žvakė

Kumštelinis mechanizmas

Dekompresijos sistema.
Jėgą, reikalingą traukti užvedimo trosą, 
reikšmingai sumažina automatinė 
dekompresijos sistema – mūsų 
originali išcentrinė struktūra 
kumšteliniame mechanizme.

KETURTAKTIS VARIKLIS
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

 
keturtakčio sukimo momentas ir galia yra beveik tokia pati kaip dvitakčių, nurodytų 
lentelėje žemiau.

galingesnis, nes pasižymi aukštesniu degimo našumu. 

tarp savo klasės šiandien rinkoje esančių keturtakčių variklių. 

Patentuota, unikali tepimo sistema 
suteikia galimybę naudoti keturtaktį 
variklį įvairiose padėtyse. 

Ši sistema suteikia galimybę naudoti 25,4 mL krūmapjoves 
šlaituose ir nuožulnose: grioviuose, pakrantėse ar kalvotuose 
miškuose. 

tinklą. Tokiu būdu užtikrinamas tinkamas tepimas, ilgaamžiškumas 
ir variklį galima vartyti.

Alyvos ir oro mišinio srautas

Alyvos srautas

Palyginti su lygiaverčiu dvitakčiu varikliu,
išmetamųjų dujų emisijos atitinka 
griežčiausius pasaulyje reikalavimus,
įskaitant CARB Tier 3 (Kalifornija, JAV), EPA
2 etapas (JAV) ir ES 2 etapas (Europa).
Makita ketrutakčių variklių išmetimo
emisijos lygis gerokai mažesnis pagal 
nurodytus reikalavimais.

Sumažintos emisijos

Lengva techninė priežiūra

Mažai triukšmo

Kuro sąnaudos iki 40% mažesnis Eksploatacinės išlaidos iki 60% mažesnis

Mažesnės eksploatavimo išlaidos

0.25 0.5 0.75 1.0L/h

0.45

0.75

0 25 50 75 100%

40

100

0

Kuro sąnaudos

Variklio alyvos 
sąnaudos

(200 darbo valandų)

Parodymai gali keistis, keičiantis bandymų salygomis.

0.48 46

Palyginome lygiaverčius Makita keturtaktį ir dvitaktį varyklius

Makita keturtakčiai varikliai naudoja standartinį benziną, 
nereikia pasiruošti kuro mišinio.
Rekomenduojama ištuštinti kuro baką sezono pabaigoje.

Žemas triukšmo lygis leidžia dirbti net ir parkuose ar 
gyvenamuosiuose rajonuose.

24,5 cm 33,5 cm 43,0 cm

24,5 cm  < 50 cm
CARB/ EPA/ EU

"50"

25,4 cm  < 50 cm
CARB/ EPA/ EU

"50"

33,5 cm  < 50 cm
CARB/ EPA/ EU

"50"

43 cm  < 50 cm
CARB/ EPA/ EU

"50"

75,6 cm  ≥ 50 cm
CARB/ EPA/ EU

"72"

27 21 17

25,4 cm

25

75,6 cm

16

Standartinės emisijos. 
Teisinis apribojimas: 
HC+Nox (g/kw.hr)

4-taktis „MAKITA“ 
variklis serti�kuotos 
emisijos: 
HC+Nox (g/kw.hr)

Makita 24,5 cm³  
keturtaktė 
krūmapjovė

Makita 25,4 cm³  
keturtaktė 
krūmapjovė

24,5 cm³ dvitaktė 
krūmapjovė

Makita 24,5 cm³ 
keturtaktė 
krūmapjovė

Makita 25,4 cm³ 
keturtaktė 
krūmapjovė

24,5 cm³ dvitaktė 
krūmapjovė

Tos pačios klasės 
2-taktis variklis. 
Serti�kuotos emisijos:
HC+Nox (g/kw.hr)

240 (21 cm ) 205 (24,5 cm ) 201 (30,5 cm ) 205 (40,2 cm ) 204 (48,6 cm )
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Žoliapjovė/trimeris 4-takčiu varikliu
ER2550LH

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu
EBH253U

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu
EBH341UX1

Krūmapjovė 4-takčiu 
varikliu
EM4350UH

Aukštas manevringumas pasiekiamas su  
ergonomiškomis ir asimetrinėmis rankenomis
Vertikali centrinė rankenos linija lygiuoja su naudotojo vertikalia ašimi. 
Tokiu būdunaudotojas dirba 
patogioje padėtyje ir
ilgiau nepavargsta.
Subalansuota dviračio 
tipo rankena
EM2651UH, EM2650UH, 
EBH253U, EBH252U,
EBH341U, EBH341L, 
EM4351UH, EM4350UH

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Ašies sriegis M8 x 1,25
Grynasis svoris 4,9 kg
„D“ formos rankena
Atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus.

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25
Grynasis svoris 5,9 kg
„U“ formos rankena
Keturtaktis variklis su mažomis degalų 
sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir 
mažesnes dujų emisijas.

Variklio galia 1,07 kW
Cilindro darbinis turis 33,5 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25L
Grynasis svoris 7,1 kg
„U“ formos rankena
Komplektuojama su pjovimo disku, 
bei trimerio galva

Variklio galia 1,5 kW
Cilindro darbinis turis 43 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25LH
Grynasis svoris 8,3 kg
„U“ formos rankena

Keturtaktis variklis su mažomis 
degalų sąnaudomis, švaraus kuro, 
mažiau triukšmo ir mažesnes dujų 
emisijas.
Ergonomiška didelė rankena.
„Tap&Go“ valas: paspaudus 
mygtuką, atvyniojamas valas.

Nebereikia benzino ir tepalo mišinio.
Reguliuojama rankena (darbo ir 
saugojimo pozicijos).
Labai gerai slopinama vibracija.
Be įrankių nuimama tiek  
pjaunamųjų ašmenų,  
tiek trimerio galvutės  
apsauga.

Labai gerai slopinama vibracija.
Keturtaktis variklis su mažomis degalų 
sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir 
mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė  
užvedimo sistema ir optimizuotas  
variklio valdymas.

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu
EM4351UH

Variklio galia 1,5 kW
Cilindro darbinis turis 43 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25LH
Grynasis svoris 8,5 kg
„U“ formos rankena
Labai gerai slopinama vibracija.

Keturtaktis variklis su mažomis degalų 
sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau 
triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.
Patogi rankena.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė 
užvedimo sistema ir optimizuotas 
variklio valdymas.

Tradicinis
modelis

Keturtaktis variklis su mažomis 
degalų sąnaudomis, švaraus 
kuro, mažiau triukšmo ir 
mažesnes dujų emisijas.
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Multi variklis
EX2650LH

Multi variklis
EX2650LHM

Krūmapjovės priedas 
EX2650
195649-0

Žoliapjovės priedas EX2650
195523-2

Kultivatoriaus priedas  
EX2650
195708-0

Gyvatvorių žirklių priedas  
EX2650
195731-5

Variklio galia 0,77 kW
Cilindro darbinis tūris 25,4 cm³
Grynasis svoris 4,6 kg
„D“ formos rankena
Ekologiškas ir ekonomiškas 4-taktis variklis.

Variklio galia 0,77 kW
Cilindro darbinis tūris 25,4 cm³
Grynasis svoris 4,6 kg
„D” formos rankena
Galima derinti su papildomais priedais.
Keturtaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus 
kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
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Vejapjovė
PLM5120

Patogiai reguliuojamas pjovimo 
aukštis.
Tvirti guminiai ratai su guoliais.
Standartinėje įrangoje yra 
mulčiavimo priedas.
Tvirtas plieninis korpusas ir 
reguliuojama rankena.

PLM4817 PLM4818 PLM4819 PLM5120 PLM5121

Variklis 140 cm3, 
B&S 500E

140 cm3, 
B&S 575EX

150 cm3, 
B&S 625EX

190 cm3, 
B&S 625E

190 cm3, 
B&S 675EX

Pjovimo plotis 48 cm 48 cm 48 cm 51cm 51cm

„ReadyStart“ funkcija • • •

Savaeigė • •

Mulčiavimas • • • • •

Šoninis žolės išmetimas • • • • •

Žolės konteineris

Tvirti ratai su guoliais • • • • •

Patogiai reguliuojamas 
pjovimo aukštis

• • • • •

Svoris (kg) 24,3 24,6 27,3 28 31,7

Peilis DA00000532 DA00000532 DA00000532 DA00000944 DA00000944

Hind 299€ 349€ 399€ 399€ 449€

VEJAPJOVĖS
Sukurtos pačioms reikliausioms užduotims!
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„ReadyStart“ funkcija - užvedimui 
pakanka vieno ramaus ir tolygaus 
patraukimo (pumpavimas nereikalingas).
Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama 
rankena. 
Galiniai varomieji ratai, 3 greičiai.
Pastovus greitis 3,0 km/h,  
3,4 km/h arba 4,5 km/h.
Tvirti guminiai ratai su guoliais.
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.
Patogus valymui žolės konteineris.
Standartinėje įrangoje yra mulčiavimo 
priedas.

PLM4817 PLM4818 PLM4819 PLM5120 PLM5121

Variklis 140 cm3, 
B&S 500E

140 cm3, 
B&S 575EX

150 cm3, 
B&S 625EX

190 cm3, 
B&S 625E

190 cm3, 
B&S 675EX

Pjovimo plotis 48 cm 48 cm 48 cm 51cm 51cm

„ReadyStart“ funkcija • • •

Savaeigė • •

Mulčiavimas • • • • •

Šoninis žolės išmetimas • • • • •

Žolės konteineris

Tvirti ratai su guoliais • • • • •

Patogiai reguliuojamas 
pjovimo aukštis

• • • • •

Svoris (kg) 24,3 24,6 27,3 28 31,7

Peilis DA00000532 DA00000532 DA00000532 DA00000944 DA00000944

Hind 299€ 349€ 399€ 399€ 449€

PLM4627N PLM4628N PLM4630 PLM4631 PLM5113N PLM5600N

 Variklis 140 cm3,  
B&S 500E

140 cm3,  
B&S 500E

190 cm3,  
B&S 625E

190 cm3,  
B&S 675EX

190 cm3,  
B&S 675EX

190 cm3,  
B&S 675EX

Pjovimo plotis 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 51cm 56 cm

„ReadyStart“ funkcija • • •

Savaeigė • • •

Mulčiavimas • • • • • •

Šoninis žolės išmetimas • • • • • •

Žolės konteineris • • • • • •

Tvirti ratai su guoliais • • • • •

Patogiai reguliuojamas 
pjovimo aukštis

• • • • • •

Svoris (kg) 28,6 27,5 29,1 31  38 39,8

Peilis 671014610 671014610 671014610 671014610 671002552 671002532

Hind 299€ 329€ 369€ 399€ 399€

4-T variklių
alyva 0,6 L
980508620

Nepamirškite
įpilti alyvos  
į savo
vejapjovę!

Savaeigė  
vejapjovė
PLM5600N
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Grandinės 
alyva 1L 
988002656

Grandinės alyva
(BIOTOP) 1L
980008610 

Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!

Elektrinis grandininis pjūklas
UC3041A

Elektrinis grandininis pjūklas
UC3541A

Elektrinis grandininis pjūklas
UC3551A

Elektrinis grandininis pjūklas
UC4041A

Elektrinis grandininis pjūklas
UC4051A

Galingumas 1800 W
Juostos ilgis 30 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 4,6 kg

Galingumas 1800 W
Juostos ilgis 35 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 4,7 kg

Galingumas 2000 W
Juostos ilgis 35 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 4,6 kg

Galingumas 1800 W
Juostos ilgis 40 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 4,7 kg

Galingumas 2000 W
Juostos ilgis 40 cm
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 5,6 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Ergonomiška gumuota rankena.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Ergonomiška gumuota rankena.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Galingas variklis.
Ergonomiška pjūklo forma.
Ergonomiška gumuota rankena.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Galingas variklis.
Ergonomiška pjūklo forma.
Ergonomiška gumuota rankena.
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7

Mugav käepidemete süsteem erinevateks tööasenditeks.

Heki pealt pügamiseks. Heki külgedelt pügamiseks. Laia heki pügamiseks.

Tavapärane 
mudel

Makita trimmerite ergonoomilise 
kujuga käepide tagab 
mugava tööasendi.
Käepide on konstrueeritud nii, et saavutada 
võimalikult ergonoomiline käte asend. 

Võimaldab kasutajal töötada mugavas 
asendis nii, et kogu töö ei väsita üleliia palju. 

U-kujuline käepide
EM2651UH, EM2650UH, EBH253U, EBH252U, 
EBH341U, EBH341L, EM4351 UH, EM4350UH 

M
od

el
ia

i: 
UH

65
70

, U
H6

58
0

Laikant už priekinės ir pagrindinės
rankenos patogu kirpti gyvatvorės viršų.

Laikant už priekinės ir papildomos
rankenos patogu kirpti gyvatvorės šonus.

Laikant už priekinės ir papildomos
rankenos patogu toli pasiekti.

Dar patogiau valdyti su ergonomiškomis rankenomis

Gyvatvorių žirklės
UH4261

Gyvatvorių žirklės
UH6570

Gyvatvorių žirklės
UH6580

Gyvatvorių žirklės
UH5261

Galingumas 400 W
Ašmenų ilgis 42 cm
Grynasis svoris 2,9 kg
Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.
Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.

Galingumas 550 W
Ašmenų ilgis 65 cm
Grynasis svoris 3,5 kg
Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.
Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.

Galingumas 670 W
Ašmenų ilgis 65 cm
Grynasis svoris 4,4 kg
Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.
Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.

Galingumas 400 W
Ašmenų ilgis 52 cm
Grynasis svoris 3 kg
Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.
Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.
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Pūstuvas / Nešiojamasis pūtiklis
EB7660TH

Variklio galia 2,8 kW
75,6 cm³ 4-taktis variklis
Max. oro srautas 76 cm³ (331 km/h, 1200 m³/h)
Grynasis svoris 10,9 kg

Jokio kuro maišymo!

Nešiojamasis pūtiklis
BHX2501

Šakų smulkintuvas
UD2500

Variklio galia 0,8 kW
Max. oro srautas 65 m/s (233 km/h)
Grynasis svoris 4,4 kg
Pamirškite sunkų darbą valant  
lapus nuo pieveles!

Galingumas 2500 W
Maks. smulkinamu šaku storis 45 mm
Surinkimo dėžės talpa 67 L
Grynasis svoris 27,6 kg
Didžiausias ašies greitis 40 aps./min

Automatinė apsauga nuo užstrigimo.
Patogus jungiklis.
Dideli guminiai ratai ir rankena.

Nedidele vibracija.
Reguliuojama ir ergonomiška valdymo svirtis – rankena.
Ekonomiškas ir ekologiškas 4-taktis variklis.

Gali skirtis priklausomai nuo įvairių sąlygų (pvz., oro).Teleskopinis vamzdis ir antgalis
• Ilgas vamzdis: 1270, 1350 mm
• Trumpas vamzdis: 1100, 1180 mm
   (pasirenkamas)

Patogūs kuprinės diržai
• Paminkštinimas nugarai
  ir perpetiniai diržai gerai
  praleidžia orą ir efektyviai
  išgarina prakaitą.

• Sureguliuokite diržus,
  kad idealiai tiktų
  kiekvienam naudotojui.Apsauga nuo statinio krūvio Apsauga nuo apledėjimo

• Naudotojo ranka yra apsaugota nuo
  statinės elektros smūgio dėl
  pakankamai didelio izoliacinio
  atstumo tarp rankenos ir antgalio.
• Statinės elektros krūvį galima pašalinti:
  - Iškraunant į aplinką per laidą, esantį antgalyje
  - Iškraunant įžeminus laidą, einantį iš variklio

Apsaugos nuo apledėjimo vožtuvą
galima atidaryti tiesiog pasukus
ratuką, tuomet šiltas oras iš variklio
neleis karbiuratoriui apledėti dirbant
šaltyje.

Didelis oro srauto greitis /
Didesnis oro tūris

Oro tūris

34 N 92 m/s 20 m3/min

Oro srauto
greitis

Oro srauto
galia
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Žoliapjovė/trimeris
UR3000

Žoliapjovė/trimeris
UR3500

Žoliapjovė/trimeris
UR3501

Aeratorius
UV3200

Aeratorius 
UV3600

Galingumas 450 W
Pjovimo plotis 300 mm
Grynasis svoris 2,3 kg
Tvirta reguliuojama aliuminio rankena.
Komplekte „Tap & Go“ pjautuvo galvutė – norint prailginti valą tereikia 
paspausti pjautuvo galtutės mygtuką.
Lengvai pakeičiama pjautuvo galvutė.

Galingumas 700 W

Pjovimo plotis 350 mm

Grynasis svoris 4 kg

Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.

Galingumas 1000 W

Pjovimo plotis 350 mm

Grynasis svoris 4,3 kg

Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.

Variklio galia 1300 W

Darbinis plotis 32 cm

Surinkimo talpa 30 L

Galingas elektrinis variklis.

Patogiai reguliuojamas pjovimo 
aukštis.

Ergonomiška rankena patogiam 
naudojimui.

Variklio galia 1800 W

Darbinis plotis 36 cm

Surinkimo talpa 40 L

Galingas elektrinis variklis.

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Ergonomiška rankena patogiam  
naudojimui.

Apsauginis jungiklis.

Konteineris žolės surinkimui.
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Elektrinė vejapjovė
ELM3311

Elektrinė vejapjovė
ELM3711

Elektrinė vejapjovė
ELM4110

Variklio galia 1100 W
Pjovimo plotis 33 cm
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 11,5 kg

Tylus veikimas.
Paprasta naudoti.
Tvirtas, UV atsparus polipropileno korpusas.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

Variklio galia 1300 W
Pjovimo plotis 37 cm
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 13 kg

Patogus žolės konteinerio nuemimas.
Gerai matoma signalinė lemputė.
Lengvai paruošiama transportavimui.
Integruota rankena.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

Variklio galia 1600 W
Pjovimo plotis 41 cm
Pjovimo aukštis 20-75 mm
Svoris 23 kg

Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama rankena.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Korpuso priekinėje dalyje įtaisyta rankena, kad butu lengviau nešti ir pasukti.
Su žolės konteineriu.

Naudingi Makita elektrinių  
vejapjovių privalumai!
Tylus veikimas.
Paprasta naudoti.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

Generatorius
EG2250A

Generatorius
EG5550A

Generatorius
EG2850A

Generatorius
EG6050A

Didžiausia elektros gamybos galia 2,2 kW 
Degalų bako talpa 15 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR

Didžiausia elektros gamybos galia 5,5 kW 
Degalų bako talpa 25 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR

Didžiausia elektros gamybos galia 2,8 kW
Degalų bako talpa 15 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230 
Įtampos reguliavimo sistema AVR

Didžiausia elektros gamybos galia 6 kW 
Degalų bako talpa 25 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230 
Įtampos reguliavimo sistema AVR

Į generatoriaus MAKITA lizdą  
galima drąsiai jungti buitinę techniką! 
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Vandens pompa
EW1060HX

Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF0300

Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF0403

Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF1100

Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF1010

Variklio galia 1,07 kW
Vandens pasiurbimas iki 8 m
Maks. vandens kėlimas 45 m
Našumas 130 L/min.
Ekonomiškas 4-taktis variklis.
Naudojamas grynas benzinas.

Galingumas 330 W
Našumas 140 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,2 kg

Elektrinių siurblių kėlimo aukštis ir našumas

Galingumas 400 W
Našumas 120 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,4 kg

Galingumas 1100 W
Našumas 250 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 6,7 kg

Galingumas 1100 W
Našumas 240 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 6,6 kg
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Akum.  
gyvatvorių žirklės
BUH650Z

Akum.  
grandininis  
pjūklas 
DUC303Z

Akum.  
grandininis  
pjūklas 
DUC302Z Akum. žoliapjovė/

trime
DUR364LZ/ 
DUR366LZ Akum. žoliapjovė/

trime
DUR365UZ

Akum.  
grandininis pjūklas
UC250DZ/ 
BUC250Z

36 V

18 V

36 V  
(18 V x 2) Akum. vejapjovė

DLM431Z

Akum. pūtiklis 
DUB362Z

Akum.  
gyvatvorių žirklės
DUH650Z/ 
DUH651Z

Akum. žolės ir 
gyvatvorių žirklės
UH200DWZAkum. gyvatvorių/

žolės žirklės
DUM168ZX

Akum. gyvatvorių 
žirklės 
DUH523SY

Akum. žoliapjovė/trime 
DUR182LRF/DUR184LZ

Akum. 
žoliapjovė/trime 
DUR181SY

Akum. grandininis 
pjūklas 
DUC122Z

Akum. vejapjovė
DLM380Z

PLAČIAUSIAS „MAKITA“ SODO 
ĮRANKIŲ PASIRINKIMAS
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Motorinis pjūklas

Motorinis pjūklas
EK7651H

Motorinis pjūklas
EK6101X1

Variklio galia 3,0 kW
Cilindro darbinis tūris 75,6 cm³
Maks. pjovimo gylis 122 mm
Grynasis svoris 12,9 kg

Ekologiškas ir ekonomiškas 4-taktis 
variklis.
Vibracijos slopinimo sistema.
Lengvo užvedimo sistema.
Touch&Stop technologija su gryžtančiu 
į pradinę padėtį jungilkiu.

Variklio galia 3,2 kW
Cilindro darbinis tūris 60,7 cm³
Maks. pjovimo gylis 130 mm
Grynasis svoris 8,5 kg

Variklio galia 4,2 kW
Cilindro darbinis tūris 81 cm³
Maks. pjovimo gylis 147 mm
Grynasis svoris 10,9 kg

Variklio galia 3,8 kW
Cilindro darbinis tūris 73 cm³
Maks. pjovimo gylis 122 mm
Grynasis svoris 10 kg

MPI (Memory Power Ignition) - tinkama 
kibirkštis garantuoja tikslų variklio užvedimą. 
Trumpi ir siauri ašmenys pjauna  
itin efektyviai.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė užvedimo 
sistema ir optimizuotas variklio valdymas.

Patvarus motorinis pjūklas statybos ir gelbėjimo darbams. 
Efektyvus vibracijos slopintuvas.
Optimali darbinė padėtis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70 % palengvina užvedimą.
Trumpi ir siauri ašmenys pjauna itin efektyviai.

Optimali darbinė padėtis. 
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 
70 % palengvina užvedimą.
Patvarus motorinis pjūklas statybos ir 
gelbėjimo darbams.
Nauja SLR kuro sąnaudų ir išmetamų 
teršalų mažinimo technologija.
Patogus disko reguliavimas.

54

A
ku

tö
ör

iis
ta

d
V

õs
al

õi
ku

r /
 Jõ

hv
tr

im
m

er
Ke

tt
sa

ag
H

ek
it

ri
m

m
er

M
ur

un
iid

uk
Ke

ta
sl

õi
ku

r
M

uu
d

Le
he

pu
hu

r /
Ta

rv
ik

ud

/// Väikese vibratsiooniga süsteem koos summutusvedrudega, et 
summutada integreeritud esi- ja tagakäepidemetele mootorist 
ülekantud vibratsiooni
/// Lihtne käivitus koos automaatse rõhu langetamisega, täitepump ja 
sisse/välja-õhuklapi kombineeritud lüliti koos automaatse pooldrosseli 
lukuga.
/// Rattad mugavaks teisaldamiseks.

Ketaslõikur

MAKITA MINI 4-TAKTILINE MOOTOR

Keskkonnasõbralik ja kulu-
efektiivne 4-taktiline mootor.

Vežimėlis motoriniam pjūklui  
(EK7301,EK8100WS)
394369600

Motorinis pjūklas
EK8100WS

Motorinis pjūklas
EK7301

Komplekte deimantinis diskas.

Aplinkai nekenkiantis ir taupus 4-taktis variklis.

Mažai vibruojanti sistema su amortizuojančiomis spyruoklėmis, kurios 
sugeria į integruotą priekinę ir galinę rankenas variklio perduodamas 
vibracijas.
Automatinis slėgio sumažinimo įtaisas, rankinė kuro pompa ir 
kombinacinis įjungimo / išjungimo jungiklis su automatiniu droselio 
fiksatoriumi pusiau atidarytoje padėtyje leidžia lengvai užvesti.
Ratukai skirti patogesniam transportavimui.
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