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NAUJI PRODUKTAI
   - ŽIEMA 2017 -

Tinka beveik visi Makita 
akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 

Makita „Bluetooth“ kolonėlė 
DMR200
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AKUMULIATORINĖ  
ŠILDOMA LIEMENĖ

• Iki 4,5 val. šilumos naudojant akumuliatorių (10,8 V)
• Iki 28 val. šilumos naudojant BL1850(B) akumuliatorių (18 V).
• 2 pagrindinės šildymo sritys (pečiuose ir nugaroje) užtikrina optimalų šilumos pasiskirstymą.
• 3 šilumos nustatymai (aukštas / vidutinis / žemas) tiksliam šildymo valdymui užtikrinti.
• Su 4 kišenėmis: užtraukiama krūtinės srityje esanti kišenė, šoninės kišenės (kairioji ir dešinioji)  
   bei apatinė kairioji kišenė.
• Užtraukiama krūtinės srityje esanti kišenė leidžia įkrauti mobilius įrenginius ir laikyti juos ten,  
   kol vilkima liemenė.
• Akumuliatoriaus kišenė kairiojoje pusėje, kad galėtumėte greitai ir lengvai pakeisti akumuliatorių.
• Pritaikytas dizainas su elastinėmis šoninėmis detalėmis užtikrina maksimalų operatoriaus  
   komfortą ir lankstumą vilkint su papildomais viršutiniais rūbais.

149 € 10,8 VCV100DZ

149 € 18 VDCV200Z

• 14,4 / 18 V Li-ion 
• LED galia 20 x 0,5 W
• Dvejopos paskirties – naudokite kaip žibintą arba žibintuvėlį.
• Trys LED apšvietimo režimai: 360° žibintas, 180° žibintas arba žibintuvėlis.
• 360° žibinto režimas suteikia 620 liumenų; 180° žibinto režimas suteikia 310 liumenų;  
   žibintuvėlio režimas suteikia 90 liumenų.
• 180–360° žibinto apšvietimas leidžia naudotojui pasirinkti visos darbo srities  
   arba konkrečios užduoties atlikimo vietos apšvietimą.
• Iki 13 val. nepertraukiamo apšvietimo 360° žibinto režimu naudojant BL1860B.
• Iki 25 val. nepertraukiamo apšvietimo 180° žibinto režimu naudojant BL1860B.
• Metalinis pakabinimo kabliukas sukasi 360° kampu ir atsilenkia,  
   kad būtų užtikrintas didesnis patogumas.

59 € 14,4 / 18 VDEADML806
LED PROŽEKTORIUS

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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469 € 18 VDDF484RTJ
AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS

• 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
• Maks. sukimo momentas 54 / 36 Nm 
• Sukimo sąnkabos padėčių 21
• Užtikrina 25 % didesnį gręžimo, sukimo ir tvirtinimo greitį nei ankstesni modeliai.
• 2 keičiami greičiai (0–500 ir 0-2.000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo ir tvirtinimo operacijas.
• Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.
• Patogus 13 mm beraktis griebtuvas, kad galėtumėte greitai pakeisti grąžtus.
• Variklis be anglinių šepetėlių.

199 € 18 VDDF484Z

• 10,8-18 V Li-ion
• Matmenys (IxPxA): 211 x 203 x 286 mm 
• Svoris 2,8 kg
• Dvigubos galios šaltiniai: CXT / LXT „Li-Ion“ akumuliatorius (10,8 / 14,4 / 18 V)  
   arba kintamosios srovės adapteris.
• „Bluetooth 4.0“ jungiamumas su nešiojamais elektroniniais įrenginiais, esantiems 10 m atstumu.
• Užtikrina iki 39 val. veikimo trukmę vieną kartą įkrovus BL1860B.
• Mobiliojo telefono laikymo dėtuvė – mobilųjį telefoną galima laikyti viduje ir įkrauti
• 2,1 A USB maitinimo lizdas leidžia įkrauti mobilųjį telefoną arba bet kurį kitą įrenginį.
• Elastomerinės apsaugos apsaugo nuo šiurkštaus naudojimo.
• 3 spalvų LED nurodo įrankio būsenas ir „Bluetooth“ ryšio būsenas.
• AUX jungtis.
• IP64 klasės apsauginis stiklas saugo nuo dulkių ir drėgmės.
• Įrenginys tinkamas naudoti darbo vietoje arba sporto / poilsio tikslais.

• 10,8 V Li-ion
• Matmenys (IxPxA): 169 x 92 x 74 mm
• Svoris 0,71 kg 
• Iki 30 val. nepertraukiamo naudojimo vieną kartą visiškai  
   įkrovus BL1040B bateriją.
• Du priekiniai garsiakalbiai stereo garsui.
• Skaitmeninis AM / FM derintuvas su LCD apšviestu ekranu ir 10 iš  
   anksto nustatytų stočių (5 AM / 5 FM).
• Ausinių lizdas, kad galėtumėte klausytis netrukdomi.
• Naudojant besisukantį kablį, radiją galima patogiai pakabinti ant pastolių vamzdžio ir pan.

105 €DMR200

NEŠIOJAMA „BLUETOOTH“ KOLONĖLĖ

AKUMULIATORINIS RADIJO IMTUVAS
10,8 V49 €DEAMR052

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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149 € 7,2 VTD022DSJ
AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

• 7,2 V, 2 x 1,5 Ah Li-ion
• Maks. sukimo momentas 25 Nm
• Greitis be apkrovos 0-2450 aps./min.
• Judesių skaičius (min-1) 0-3000
• 40 % didesnis darbo našumas ir 10 % didesnis darbo  
   greitis nei TD021D.
• Darbinė LED lemputė su pirminio pašvietimo funkcija ryškiai  
   apšviečia darbo vietą, užtikrindama didesnį apšviestą  
   plotą nei TD021D.
• Kompaktiška ir lengva konstrukcija (560 g), pasižyminti  
   precizišku valdymu ir didele priveržimo jėga.
• Veikia tiesioje arba sulenktoje laikymo padėtyse.
• Kelių funkcijų kintamo greičio rotacinis jungiklis leidžia  
   operatoriui vienu metu reguliuoti sukimo greitį ir kryptį,  
   kad tvirtinimo darbai būtų tiksliai atliekami. 
• Jungiklio padėtis užtikrina lengvą prieigą kairiarankiams  
   arba dešiniarankiams naudotojams.
• Taip pat galima naudoti kaip rankinį suktuvą.
• Patogus 6,35 mm (1/4 col.) šešiakampis griebtuvas,  
   kad galėtumėte greitai pakeisti sukimo antgalius.

479 € 18 VDHP484RTJ
AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

• 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
• Greitis be apkrovos (min-1) 0-500 / 2000
• Maks. sukimo momentas 54 / 30 Nm 
• Judesių skaičius (min-1) 0-7500 / 30 000
• Sukimo sąnkabos padėčių 21
• Griebtuvas 1,5-13 mm 
• Užtikrina iki 55 % didesnį smūginio gręžimo greitį nei ankstesnių modelių.
• 2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti  
   įvairesnes gręžimo operacijas.
• Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio  
   funkcijomis apšviečia darbinę sritį.
• Elektrinis stabdys didžiausiam našumui ir didesniam operatoriaus saugumui  
   užtikrinti. Reversinis jungiklis yra patogioje vietoje. Diržo kablys tvirtinimas iš  
   abiejų pusių, kad galėtumėte patogiai laikinai pakabinti įrankį.
• Variklis be anglinių šepetėlių.

209 € 18 VDHP484Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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429 € 18 VDTD153RTJ

AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

259 € 10,8 V 2 x 4,0 Ah Li-IonTD111DSMJ

• Greitis be apkrovos 0-3000/0-1300
• Maks. sukimo momentas 135 Nm
• Judesių skaičius (min-1) 0-3900/0-1600
• Svoris 0,97 kg
• Itin kompaktiška ir plona konstrukcija – tik 135 mm  ilgio.
• 3 naudojimo režimai: A - leidžia lengviau ir tiksliau įsukti  
   medvaržčius, įrankis lėtai pradeda sukimą ir padidėjus  
   apkrovai automatiškai padidina greitį. Taip pat yra dvi  
   skirtingo greičio ir sukimo jėgos padėtys.
• 2 greičių pasirinkimo jungiklis (0–3000 / 1300 aps./min.  
   ir 0–3900 / 1600 smūg./min.) užtikrina naudotojui tikslaus  
   priveržimo kontrolę atliekant įvairiausius darbus.
• Integruota LED lemputė su pirminio pašvietimo ir pošvyčio  
   funkcijomis apšviečia darbinę sritį.
• Patogus 6,35 mm (1/4 col.) šešiakampis griebtuvas,  
   kad galėtumėte greitai pakeisti sukimo antgalius ar grąžtus.
• Reversinis jungiklis yra patogioje vietoje. Elektrinis stabdys  
   didžiausiam našumui ir didesniam operatoriaus saugumui užtikrinti. 
• Diržo kablys tvirtinimas iš abiejų pusių, kad galėtumėte patogiai  
   laikinai pakabinti įrankį. Puikiai tinka dirbti ankštose vietose.
• Variklis be anglinių šepetėlių.

• 18 V, 2 x 5,0 Ah
• Greitis be apkrovos (min-1) 0-3400 
• Maks. sukimo momentas 170 Nm
• Judesių skaičius (min-1) 0-3600
• Didesnis greitis – 3400 sūk./min.; didesnė galia – 170 Nm ir kompaktiškesnis ilgis – 125 mm.
• Dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis plačiau apšviečia darbinę sritį.
• Variklis be anglinių šepetėlių.

119 €TD111DZ

159 € 18 VDTD153Z

229 € 10,8 V 2 x 2,0 Ah Li-IonTD111DSAJ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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48 €

109 € 240 WGD0603

B-51867
269 € 18 VDSD180Z

LANKSTUS SUKIMO ANTGALIS

TIESINIS ŠLIFUOKLIS

AKUMULIATORINIS GIPSO 
KARTONO PLOKŠČIŲ PJŪKLAS

• 1/4”, 300 mm,  
• Tinkamas smūginiams suktuvams

• Galingumas 240 W
• Greitis be apkrovos (min-1) 28000 
• Griebtuvas (cangė) 6 mm
• Mažo skersmens cilindrinis korpusas patogiam darbui.
• Labai atsparus temperatūrų svyravimui.
• Vėdinimo angos yra nukreiptos nuo  
   naudotojo.
• Neišsikišanti anglinių šepetėlių laikiklio  
   konstrukcija užtikrina lengvą  
   naudojimą.

• 18 V Li-Ion
• Judesių skaičius (min-1) 0-6000
• Maksimalus pjovimo gylis gipso plokštėje 30 mm
• Pjūklelio eiga 6 mm
• Puikiai tinka angoms pjauti gipso kartono plokštėse įrengiant lubų apšvietimą, oro angas ir pan.
• Labiau tinka tiesiems įpjovimams nei kiti įprastiniai pjovimo įrankiai.
• Dulkių dėžė dulkėms surinkti dirbant aukštyje, patogesniam ir švaresniam darbui.
• Puikus įrankio svorio centras leidžia lengvai dirbti aukštyje.
• V formos griovelis pagrinde padeda lengvai nustatyti pjovimo liniją.
• Taip pat lengvai susidoroja su išpjovomis kampuose.
• Kintamo greičio valdymas jungikliu leidžia lengviau pradėti pjovimą.
• Pjovimo gylį galima nustatyti pagal gipso kartono sienos storį.
• Suderinama tiek su specialiais ašmenimis šiam gipso kartono sienos pjūklui,  
   tiek su nulaužiamais ašmenimis (OLFA standartas).
• Darbinė LED lemputė ryškiai apšviečia pjovimo liniją, kad galėtumėte lengvai  
   pjauti tamsioje vietoje.

17,90 €

17,90 €

17,90 €

17,90 €

17,90 €

B-52722

B-52750

B-52788

B-52819

B-52847

FREZOS TIESINIAM ŠLIFUOKLIUI

• 10 x 20 x 6 mm, metalui, RST

• 11 x 20 x 6 mm, metalui, RST

• 12 x 20 x 6 mm, metalui, RST

• 10 x 25 x 6 mm, metalui, RST

• 11 x 25 x 6 mm, metalui, RST

34 €

34 €

B-49703

B-49719

PJŪKLELIAI 

• Pjūkleliai gipso plokštei DSD180 
• 55 x 18 x 0,55 mm 2 vnt. 

• Pjūkleliai medžio plokštei DSD180 
• 53 x 18 x 0,55 mm 2 vnt. 

PEILIS LAUŽOMOMIS 
GELEŽTĖMIS 

• 18 mm
• 7 vnt. geležčių MAKITA

7,70 €D-58855 7,70 €

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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109 € 18 VTM30DZ

AKUMULIATORINIS UNIVERSALUS  
ŠVYTUOKLINIS ĮRANKIS

• 18 V Li-ion
• Judesių skaičius (min-1) 6000-20000
• Judesio kampas 2 x 1,6°
• Švitrinio popieriaus dydis 93 x 93 x 93 mm
• Užtikrina iki 32 min. veikimo trukmę naudojant BL1040B, kai esant apkrovai pjaunama įgilinamuoju pjūkleliu.
• Greičio reguliavimas (6000–20 000 jud./min.) leidžia naudotojui pasirinkti greitį pagal atliekamą darbą.
• 3,2° svyravimo kampas sukurtas greitesniam ir agresyvesniam pjovimui bei šlifavimui užtikrinti
• 12 kampo padėčių nustatymų kas 30° – nuo 0° iki 360°
• Darbinė LED lemputė ryškiai apšviečia priedo galiuką, kad galėtumėte lengvai pjauti tamsioje vietoje.
• Nuo netyčinio įjungimo apsauganti funkcija neleidžia įrankio atsitiktinai paleisti.
• Akumuliatoriaus apsaugos sistema saugo nuo perkrovos, per didelio išsekimo ir perkaitimo.

23,60 €

26,40 €

31,80 €

32,90 €

36,70 €

39,50 €

41,20 €

46,90 €

49,00 €

57,90 €

60,50 €

68,40 €

77,80 €

88,90 €

D-36192

D-36201

D-36217

D-36223

D-36239

D-36245

D-36251

D-36267

D-36273

D-36289

D-36295

D-36304

D-36310

D-36326

SPIRALINIAI 
GRĄŽTAI • 10 x 470 mm

• 12 x 470 mm

• 14 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 16 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 18 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 20 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 22 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 24 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 26 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 28 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 30 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 32 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 35 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

• 38 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

9,50 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

B-52489

B-52510

B-52495

B-52504

„TORSION“ SUKIMO  
ANTGALIAI

„TORSION“ SUKIMO  
ANTGALIAI

•  T20-65mm ilgio, dvipusis, 3 vnt.

• PH2-PZ2-65mm, T20-T25-65mm, T30-PH2-65mm, dvipusiai

•  T25-65mm ilgio, dvipusis, 3 vnt.

•  T30-65mm ilgio, dvipusis, 3 vnt.

• Galima gręžti per medieną su vinimis,  
   kabėmis ar smeigėmis.

Be akumuliatorių ir 
kroviklio!



88

41,99 €P-81050

19,90 €197676-3
2,29 €B-53110

SUKIMO ANTGALIŲ  
KOMPLEKTAS 99 VNT.

DIRŽELIS SU LAIKIKLIU  
ĮRANKIUI

ŠLIFAVIMO DISKAS

• 16 antgalių 25 mm x PH1, PH2, PH3
• 16 antgalių 25 mm x PZ1, PZ2, PZ3
• 24 antgaliai 25 mm šešiakampiai 3, 4, 5, 6 mm
• 34 antgaliai 25 mm TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
• 2 antgaliai 75 mm x PH1, PH2
• 2 antgaliai 75 mm x PZ1, PZ2
• 4 antgaliai 75 mm x TX15, TX20, TX25, TX30
• 1 magnetinis laikiklis 

• 125 x 4 mm
• Juodam metalui, nerūdijančiam plienui.
• Tinkamas akumuliatoriniams  
   kampiniams šlifuokliams.  
   Diskas perduoda mažiau vibracijos  
   į aparatą. 

www.makita.lt

Makita OY Eesti filiaal,
Piirimäe 13, 
76406 Saku vald, 
Harjumaa, Eesti

BNA047

Pasiūlymai galioja iki 2017-03-31. 
Kainos nurodytos su PVM ir yra rekomenduojamos pardavimo kainos.
Kai kurios nuotraukos ir vaizdas realybėje gali skirtis. 
Dalis gaminių tiekiami pagal užsakymą.

Dviguba izoliacija

Reguliuojamas greitis

Konstantelektronika

Lėtas startas

Švelnus startas

2 elektriniai greičiai

3 elektriniai greičiai

2 mechaniniai greičiai

Reversas

Sąnkaba

Greitai užveržiamas gręžimo 
patronas su fiksavimo pozicija

SDS-Plus tvirtinimas

Grandinės stabdis

Greitas startas

Išorinė pompa

Lagaminas 

16 pakopų sąnkaba

Pjovimas kampu

Bayonet griebtuvas

Švytuoklės funkcija

Dulkių, drožlių surinkimas

Lanksti žarna

Nerūdijančio plieno talpa

Lazeris

Anti-vibracinė sistema

Automatinis grandinės tepimas

Apšvietimas

Elektoninė užvedimo sistema

Aliuminiui

Metalui

Dekompresinis vožtuvas


