
DCU180 tinkamas darbui sodybose, soduose, 
ūkiuose, sodo centruose, šiltnamiuose, statybų 

aikštelėse ir t.t. 

1

SODO TECHNIKA
2018



2

Maitinamas dviejų nuosekliai 
sujungtų 18 V Li-ion akumuliatorių

Gyvatvorių žirklės
DUH551 / DUH651

Grandininis pjūklas
DUC303 / DUC353 / 
DUC400 / DUC252 / 
DUC302 / DUC252C

Žoliapjovė/trimeris
DUR361U / DUR365U

Žoliapjovė/trimeris
DUR362L / DUR364L
DUR366L

Pūtiklis
DUB361 / DUB362

Vejapjovė
DLM431 / DLM380

Akumuliatorinis Multi 
sistemos variklis
DUX60

Du 18V akumuliatoriai gali buti tiesiogiai įstatomi į įrankį ir taip
tiekiama energija 36V DC variklio galingai pavaros sistemai.

Tinkami akumuliatoriai:

Akumuliatorinis sekatorius
DUP361

1.5Ah 
BL1815N*

2.0Ah 
BL1820B

3.0Ah 
BL1830B

4.0Ah 
BL1840B

5.0Ah 
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

6.0Ah 
BL1860B

18V X2 Lithium-ion18V X2 Lithium-ion
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2 x 18 V

Juostos ilgis 300 mm

Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 20 m/sec

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, irankiui 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 
neturintis šepetėlių variklis su tiesioginės
pavaros mechanizmu 

Akumuliatorinis
grandininis  
pjūklas
DUC303Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Maitinamas dviejų nuosekliai 
sujungtų 18 V Li-ion akumuliatorių

Gyvatvorių žirklės
DUH551 / DUH651

Grandininis pjūklas
DUC303 / DUC353 / 
DUC400 / DUC252 / 
DUC302 / DUC252C

Žoliapjovė/trimeris
DUR361U / DUR365U

Žoliapjovė/trimeris
DUR362L / DUR364L
DUR366L

Pūtiklis
DUB361 / DUB362

Vejapjovė
DLM431 / DLM380

Akumuliatorinis Multi 
sistemos variklis
DUX60

Du 18V akumuliatoriai gali buti tiesiogiai įstatomi į įrankį ir taip
tiekiama energija 36V DC variklio galingai pavaros sistemai.

Tinkami akumuliatoriai:

Akumuliatorinis sekatorius
DUP361

1.5Ah 
BL1815N*

2.0Ah 
BL1820B

3.0Ah 
BL1830B

4.0Ah 
BL1840B

5.0Ah 
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

6.0Ah 
BL1860B

18V X2 Lithium-ion18V X2 Lithium-ion



Akumuliatorinis 
grandininis pjūklas
DUC302Z
Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V

Juostos ilgis 300 mm 

Grandinės žingsnis 3/8”

Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 8,3 m/sec

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.

Akumuliatorinis pūtiklis
DUB362Z
Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V

Maks. oro srauto greitis 54 m/sec

Maks. oro srautas 13,4 m³/min

Svoris (su standartine baterija) 4,1 kg

Universalus pūtiklis, skirtas naudoti statybinėje  
aikštelėje, kieme ir sode.
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Akumuliatorinis pūtiklis
DUB361Z
Be akumuliatorių ir kroviklio!

2x18 V
Maks. oro srauto greitis 93 m/sec
Maks. oro srautas 4,4 m³/min 
Svoris (su standartine baterija) 3,1 kg 
Universalus pūtiklis, skirtas naudoti statybinėje aikštelėje, kieme ir sode.
Komplekte yra ilgas pūtimo antgalis.

Cordless Blower
DUB362  

Guminis žiedas

Triukšmą slopinanti kempinė

3 menčių 
ventiliatorius

Patogi ergonomiška 
rankena.

6 pakopų greičio
reguliavimas ratuku.

3 dalių teleskopinis 
ilgas antgalis, kurio 
reguliavimo diapazonas 
100 mm

2x18 V Li-ion 
Du 18V akumuliatoriai gali buti tiesiogiai įstatomi 
į įrankį ir taip tiekiama energija 36V DC variklio 
galingai pavaros sistemai.

Neturintis šepetėlių variklis suteikia 
aukšta darbo našuma

Aukštas darbo našumas

Puikus balansas užtikrina 
patogų valdymą 
ir naudojimą

Mažesnis triukšmo lygis
• 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 

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis 
sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių 
bei lietaus

Aukštos apsaugos technologija

3.5kg

Lengvas

[su 5,0 Ah akumuliatorimi]

Kolkas tai yra pats galingiausias mūsų 
akumuliatorinis pūtiklis
・Stebinantis 54 m/s oro srauto greitis bei 13.4 m3/min. tūris
・Turite iki 28 minučių darbo laiko naudojant dvi 18V 5.0Ah LXT baterijas 

(esant 15800 aps./min. variklio apkrovai)

8

18
V

12
V 

m
ax

Co
rd

le
ss

Co
rd

le
ss

O
th

er
s

Co
rd

le
ss

St
ri

ng
 T

ri
m

m
er

Br
us

hc
ut

te
r /

M
is

t B
lo

w
er

Bl
ow

er
 /

Ch
ai

n 
Sa

w
H

ed
ge

 T
ri

m
m

er
La

w
n 

M
ow

er
Po

w
er

 C
ut

te
r

O
th

er
s

A
cc

es
so

ri
es



5

Cordless Blower
DUB362  

Guminis žiedas

Triukšmą slopinanti kempinė

3 menčių 
ventiliatorius

Patogi ergonomiška 
rankena.

6 pakopų greičio
reguliavimas ratuku.

3 dalių teleskopinis 
ilgas antgalis, kurio 
reguliavimo diapazonas 
100 mm

2x18 V Li-ion 
Du 18V akumuliatoriai gali buti tiesiogiai įstatomi 
į įrankį ir taip tiekiama energija 36V DC variklio 
galingai pavaros sistemai.

Neturintis šepetėlių variklis suteikia 
aukšta darbo našuma

Aukštas darbo našumas

Puikus balansas užtikrina 
patogų valdymą 
ir naudojimą

Mažesnis triukšmo lygis
• 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 

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis 
sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių 
bei lietaus

Aukštos apsaugos technologija

3.5kg

Lengvas

[su 5,0 Ah akumuliatorimi]

Kolkas tai yra pats galingiausias mūsų 
akumuliatorinis pūtiklis
・Stebinantis 54 m/s oro srauto greitis bei 13.4 m3/min. tūris
・Turite iki 28 minučių darbo laiko naudojant dvi 18V 5.0Ah LXT baterijas 

(esant 15800 aps./min. variklio apkrovai)
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Akumuliatorinis sekatorius
DUP361Z
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Ypatingai našus įrankis 
Gali nukirpti daugiau šakų nei konkuruojantys modeliai.

Kirpimo geba

Matmenys
(L x W x H)
Grynasis svoris (tik genėjimo žirklės)

Maks. šakos storis : 33mm (1-5/16”)
Maks. tarpas tarp ašmenų : 54mm (2-1/8”)
305x43x106mm 
(12"x1-11/16"x4-3/16")
0.8kg (1.8lbs)
*3.9kg (8.6lbs)

Akumuliatorinis sekatorius 
DUP361

*Genėjimo žirklės, diržai, žirklių laikiklis, valdiklis, kabelis ir 2 vnt. BL1850B

Ašmenų atsidarymo pločio reguliavimas

• 2 ašmenų atsidarymo pločio nustatymai pasirenkami 
pagal kerpamos šakos storį.

• Kai kerpamos plonesnės šakos, naudojamas mažesnis 
ašmenų pločio nustatymas, kuris leidžia dirbti greičiau
bei nukirpti daugiau šakų ta pačia baterijų įkrova.

• Didelis ašmenų judėjimo greitis leidžia greitai karpyti 
šakas be papildomų pastangų.

Ø25mm Ø33mm
pusiau atverti ašmenys pilnai atverti ašmenys

Tolygus kirpimas, lyg dirbtumėte 
su mechaniniu sekatoriumi

• Ašmenų suspaudimas reguliuojamas 
jungikliu, užtikrinant tolygų kirpimą, 
panašiai kaip dirbant su mechaniniu 
sekatoriumi.

Ypatingai aštrūs ašmenys pagaminti 
Japonijoje 

Tolygų ir tikslų kirpimą užtikrina:
• Viršutinis žirklių peilis nukaldintas taip, kad 

užtikrintų mažesnį pasipriešinimą kerpant
• Aštrūs peilio kraštai
• Viršutinių ašmenų patvarumas išgaunamas 

naudojant specialų lydinį skirtą genėjimo žirklėms

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

71,000
(su dviem BL1850B akumuliatoriais)

15 mm skersmens vynuogių šakų 
nukerpama:

0.8kg

Lengvos

[su 5.0Ah baterijomis]

Standartinė įranga : Tepalas, raktai, deimantinė dildė, kabelio laikiklis (juosmens diržui), dėklas, diržai, kabelio laikiklis 
(tvirtinimui prie rankos), baterija, kroviklis
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Akumuliatorinis karutis
DCU180Z
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Varomas LXT 18V akumuliatoriais
Dvi komplektacijos: krovinių platforma arba talpa birioms medžiagoms

DCU180
Akumuliatorinis karutis

Neturintis šepetėlių variklis su išoriniu
rotoriumi suteikia aukštą darbo
našumą.

Aukštas darbo našumas

Nuėmus galinius ratus ir 
įdėjus atramas (kairę ir 
dešinę) vežimėlis
naudojamas kaip 
tradicinis karutis su 
vienu ratu. 

• apšviečia priešais esantį 
   plotą
• akumuliatorių dėklas turi 
   įjungimo - išjungimo 
   mygtuką

sutaupo vietos sandėliuojant.

Nuimami galiniai ratai

Maksimalus krovinio svoris

130kg.

Maksimalus įkalnės kampas

12°

12°

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Karutis važiuoja ir su vienu 18V 
akumuliatoriumi.

LED žibintai

sulaiko vežimėlį nuo riedejimo
dirbant nuokalnėje (priekinis ratas).

Stabdžių svirtis su 
užrakto mechanizmu

Sulankstoma rankena

Talpa birioms medžiagoms
smėliui, žvyrui, miltams ir t. t.

Krovinių platforma
Platformos atramas galima reguliuoti
Nuėmus šonines atramas galima 
pakrauti didesnių gabaritų krovinį
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18V

Akumuliatorinis karutis
DCU180

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Kintamas greitis

Reversas

2 elektroniniai greičiai

Greičio palaikymo sistema

Švelnus paleidimas

Įmontuotas apšvietimas

Maksimalus veikimo laikas (min.)
Maksimalus krovinio svoris
Važiavimo greitis

Maksimalus įkalnės kampas
Išmatavimai (IxPxA)

Svoris

su BL1860B: 120
130 kg
Pirmyn, greitai/lėtai: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Atbuline eiga: 0 - 1 km/h
12°
Kai naudojamas su krovinių platforma: 1,110x1,060x900 mm 
Kai naudojamas su birių krovinių talpa: 1,310x790x900 mm
32.2 kg 



8

2 X 18 V

Pjovimo plotis 38 cm

Rekomenduojamas vejoms iki 270-540 m2

Pjovimo aukštis 25-75 mm

Surinkimo dėžės talpa 40 L

Svoris (su standartine baterija) 15 kg

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

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.

Akumuliatorinė vejapjovė
DLM380PT2

2 X 18 V

Pjovimo plotis 43 cm

Rekomenduojamas vejoms iki 475-950 m2

Pjovimo aukštis 20-75 mm

Surinkimo dėžės talpa 50 L

Svoris (su standartine baterija) 18,5 kg

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.

Akumuliatorinė vejapjovė
DLM431PT2

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir 
kroviklio DLM380Z!

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir 
kroviklio  DLM431Z!
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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

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 sustos. 
Įjungus iš naujo, 
ašmenys
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
krūmapjovė/trimeris
DUR365UZ

Akumuliatorinės  
gyvatvorių žirklės
DUH651Z

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
Naudojimo laikas, 18V 5 Ah akumuliatorius 34 / 60 min.
Greitis be apkrovos (min-1) 5000 / 6500
Pjovimo plotis 255 / 350 mm
Svoris su standartine baterija 4,5 kg
“D” formos rankena

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
Naudojimo laikas, 18V 5 Ah akumuliatorius 34 / 60 min.
Greitis be apkrovos (min-1) 5000 / 6500 
Pjovimo plotis 230 / 255 / 350 mm
Svoris su standartine baterija 4,5 kg
“D” formos rankena

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
Naudojimo laikas, 18V 5 Ah akumuliatorius 31 / 52 / 90 min. 
Greitis be apkrovos (min-1) 3500 / 5300 / 6500  
Pjovimo plotis 230 / 255 / 350 mm
Svoris su standartine baterija 5,2 kg
“U” formos rankena.

2 x 18 V Li-ion
Judesių skaičius (min-1) 2000-3600
Pjovimo geba 18 mm
Naudojimo laikas, 18V / 4 Ah akumuliatorius 65 / 100 min
Ašmenų ilgis 650 mm
Svoris su standartine baterija 5,5 kg
Patogios akumuliatorinės gyvatvorių žirklės.
Pasukama galinė rankena į abu šonus.

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.

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR364LZ
Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!
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Akumuliatorinis daugiafunkcinis 
variklis DUX60

susideda iš variklio ir papildomai įsigyjamų priedų, kurie idealiai 
tinka daugybei skirtingų darbų

• Žolės likučiai pašalinami 
  priedui lėtai sukantis atbuline 
  eiga (automatiškai sustoja po 
  3 sekundžių). Šis režimas
  aktyvuojamas paspaudus
  atbulinės eigos jungiklį.

Atbulinės eigos jungiklis skirtas lengvai 
pašalinti žoles apsivyniojusias apie 
pjovimo priedą

Papildomi priedai:

Akumuliatorinis daugiafunkcinis variklis
DUX60

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Bešepetėlinis variklis suteikia aukštą 
darbo našumą

Aukštas darbo našumas

Aukštos apsaugos technologija

išjungia variklį jeigu apsukos staiga 
sulėtėja

Aktyvi apsaugos nuo užkirtimo technologija

11
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Diržai, apsauginiai akiniai, raktai, krepšys priedams, įrankio krepšys (tik trimerio priedui), 
diskas su kietmetalio dantimis (tik naudojimui su EM402MP), veržliaraktis (tik naudojimui 
su EM402MP/EM403MP/EM404MP), disko tvirtinimo priedai (poveržlė, veržlė, dangtelis) 
(tik naudojimui su EM402MP/EM403MP/EM404MP), valo galva (tik naudojimui su
EM403MP/EM404MP/EM405MP/EM406MP), baterija, kroviklis

Reguliuojamas greitis

Elektrinis stabdys

Atbulinė eiga

3 elektroniniai greičiai

Sūkių palaikymo sistema

Švelnus startas

Greitis be apkrovos (min-1)

Išmatavimai (I x P x A)
Grynasis svoris

Aukštas: 0 - 9,700
Vidutinis: 0 - 8,200
Žemas: 0 - 5,700
1,011x320x216 mm (39-3/4"x12-5/8"x8-1/2")
4.1 kg (N/A lbs.)

Trimeris
EM400MP / EM403MP
EM404MP / EM405MP
EM406MP

Grandininė aukštapjovė
EY401MP

Žolės žirklės
EN420MP

Teleskopinės gyvatvorių žirklės
EN401MP / EN410MP

Kultivatorius
KR400MP Kraštų atkirtimo 

priedas
EE400MP

Kavos pupelių 
rinkimo priedas
EJ400MP

Prailginimo priedas

Ilgis: 1,080mm (42-1/2’’ )
Tinkamas kavos pupelių rinkimo, aukštapjovės ir 
teleskopinių gyvatvorių žirklių priedams.

LE400MP
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Akumuliatorinis
grandininis pjūklas
DUC254Z

Akumuliatorinis putiklis
DUB182Z

Akumuliatorinis putiklis
DUB183Z

18 V Ah Li-ion
Juostos ilgis 115 mm
Greitis be apkrovos (min-1) 980 
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 5,0 m/sec
Grandinės žingsnis 1/4 “
Grandinės storis 1,3 mm (0,050 “)

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 0-18 000 

Max. oro srautas 80 m/sec

Max. oro srautas 2,6 m³/min

Lėtas laikas 75 min

Veikimo laikas12 min

Svoris su standartine baterija 1,8 kg 

Trijų padėčių oro srovės pūtimo stiprumas.

Grandinės alyvos bako talpa 0,08 L 
Puikus įrankis medžių genėjimui.
Tinkamas smulkiems statybos darbams.
Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Papildomas priedas - 2 m prailginimo rankena.

Akumuliatorinis
grandininis pjūklas
DUC122Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 0-18 000 

Max. oro srautas 52 m/sec

Max. oro srautas 2,6 m³/min

Svoris su standartine baterija 1,8 kg 

Trijų padėčių oro srovės pūtimo stiprumas.

18 V Ah Li-ion
Juostos ilgis 250 mm
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 24,0 m/sec
Grandinės žingsnis 3/8 “

Cordless Blower
DUB362  

Guminis žiedas

Triukšmą slopinanti kempinė

3 menčių 
ventiliatorius

Patogi ergonomiška 
rankena.

6 pakopų greičio
reguliavimas ratuku.

3 dalių teleskopinis 
ilgas antgalis, kurio 
reguliavimo diapazonas 
100 mm

2x18 V Li-ion 
Du 18V akumuliatoriai gali buti tiesiogiai įstatomi 
į įrankį ir taip tiekiama energija 36V DC variklio 
galingai pavaros sistemai.

Neturintis šepetėlių variklis suteikia 
aukšta darbo našuma

Aukštas darbo našumas

Puikus balansas užtikrina 
patogų valdymą 
ir naudojimą

Mažesnis triukšmo lygis
• 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 

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis 
sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių 
bei lietaus

Aukštos apsaugos technologija

3.5kg

Lengvas

[su 5,0 Ah akumuliatorimi]

Kolkas tai yra pats galingiausias mūsų 
akumuliatorinis pūtiklis
・Stebinantis 54 m/s oro srauto greitis bei 13.4 m3/min. tūris
・Turite iki 28 minučių darbo laiko naudojant dvi 18V 5.0Ah LXT baterijas 

(esant 15800 aps./min. variklio apkrovai)
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Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR181SY

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR184LZ

Akumuliatorinė  
žoliapjovė/trimeris
DUR189Z

18 V 1,5 Ah Li-ion
Greitis be apkrovos (min-1) 7800 
Pjovimo plotis 260 mm 
Svoris su standartine baterija 2,9 kg 

Be akumuliatorių ir kroviklio!

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

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 5000-6000  

Pjovimo plotis 300 mm 

Svoris su standartine baterij 3,6 kg

Trimerio valo skersmuo 2,0 mm 

Be akumuliatorių ir kroviklio!
18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 5000-6000  

Pjovimo plotis 300 mm 

Svoris su standartine baterij 3,6 kg

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

180 mm ilgio reguliuojama teleskopinė rankena.  
Žoliapjovės veikia su visais Makita 18V Li-ion baterijas

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

Automatinė sukimo momento kontrolė.
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Ergonomiška, 
D formos rankena

Lengvas variklis

DUR187LRFE / DUR188LZ
Akumuliatoriniai trimeriai

Automatinė sukimo momento kontrolė
Variklio apsisukimai yra automatiškai parenkami 4000 - 6000 aps./min. diapazone 
atsižvelgiant į pjaunamos žolės tankį

Variklis neturinti šepetėlių suteikia 
aukštą darbo našumą

Aukštas darbo našumas

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

taupoma energija ir skleidžiama mažiau 
garso darbo metu

didelės apsukos ir didelė pjovimo 
galia

Lengva ir kompaktiška pjovimo galva 
mažina naudotojo nuovargį

Plotuose su reta žole Plotuose su tankia žole

DUR187L
Vienos dalies kotas

DUR188L
Dviejų dalių kotas Maks. 6,000  aps./min.

3.6kg(DUR187)

( DUR188L)

Sujungiamas kotas. Kompaktiškumui.

Greitis taip pat gali būti pasirenkamas rankiniu būdu spaudžiant mygtuką: 4000 / 5000 / 6000 aps./min.

Lithium-ion

4.0Ah
BL1840B

5.0Ah
BL1850B

6.0Ah
BL1860B BL1830B

3.0Ah 1.5Ah
BL1815NBL1820B

2.0Ah

Battery & charger time reference chart  P.24
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Akum. žoliapjovė/trimeris
DUR187LZ
Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 4000/5000/6000  

Pjovimo plotis 300 mm 

Svoris su standartine baterija 3.4 kg.

Akum. žoliapjovė/trimeris
DUR188LZ

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 4000/5000/6000  

Pjovimo plotis 300 mm 

Svoris su standartine baterija 3.7 kg.

Be akumuliatorių ir kroviklio!

“D” formos rankena

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

“D” formos rankena

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.
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Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
DUH523SY

Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės  
DUH501Z

18 V 1x3,0 Ah Li-ion
Pjovimo plotis 160 mm
Judesių skaičius (min-1) 2500
Įkrovimo laikas 22 min
Akumuliatorinės gyvatvorių ir žolės žirklės kiemo ir sodo 
priežiurai.
Papildomai galima įsigyti prailginimo rankena (palengvina 
darbą su įrankiu) (DUM640RF).
Gyvatvorių žirklių skiedrų surinktuvas garantuoja švarų darbą 
(DUM604Z).

Akumuliatorinės žolės žirklės
DUM604RF
Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be 
akumuliatorių ir kroviklio DUM604Z!

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be 
akumuliatorių ir kroviklio DUH523Z!

18 V 1x 1,5 Ah Li-ion 
Judesių skaičius (min-1) 2700 
Pjovimo geba 15 mm
Pjūklelio ilgis 520 mm
Įkrovimo laikas 30 min
Specialia danga dengti patvarūs ašmenys.
Greitas ašmenų stabdis saugiam darbui.

DVF104DVF154
0.3 MPa (3 kgf/cm2)
10 L
315x225x415 mm 
(12-3/8"x8-7/8"x16-3/8")
3.8 kg (8.4 lbs)

2-Tools
in One

for Hedge

for Grass

Lengvai keičiami ašmenys • Žolės žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti nenaudojant įrankių.
• Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti atlaisvinant du varžtus.

Charger, Battery, Upright Double-Headed Nozzle, Wide-Angle Herbicide Nozzle, Spray Pipe Holder, Shoulder Harness

Max Pressure
Chemical tank
Dimensions 
(L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 15 L Garden Sprayer
· Environment-friendly with no emission and extremely low noise
· Hand valve lever with two selectable modes
· Reduced running cost with rechargeable Li-ion battery
· Compact and lightweight cordless sprayer provides easy handling and high 

maneuverability

0.3 MPa (3 kgf/cm2)
15 L
345x235x525 mm 
(13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
4.1 kg (9.0 lbs)

Cordless Garden Sprayer Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DVF154           / DVF104

DVF154 
15L DVF104  

10L

  15 L 10 L

Charger, Battery, Garden Nozzle

Air volume
Air speed
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Long blowing nozzle with curved tip for optimal blowing performance
· 3 air volume setting (high/medium/low)
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Ergonomically designed handle with rubberized soft grip
· Anti-static electricity for comfortable operation

This machine cannot be used as a vacuum because it will get clogged with leaf or branch debris.

2.6 m3/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s2
845x155x212 mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.8 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB183

Charger, Battery, Nozzle assembly

Air volume
Air speed
Air Pressure
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Up to 12 minutes of continuous operation from a single charge at high 

speed
· Compact and ergonomic design at only 525 mm (20-3/4") long
· Weighs only 1.7 kg (3.7 lbs) with battery for reduced operator fatigue
· Rubberized soft grip handle for increased operator comfort

2.6 m3/min
80 m/s

0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s2
525x155x212 mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.7 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB182

Grass Receiver, Blade Cover, Battery, Charger

Cutting Width
Depth Adjustment
Strokes Per Minute (SPM)
Continuous Use (min.)

Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 16 cm (6-5/16") Grass Shear
· Ergonomically designed handle with sure grip provides more control 

and comfort
· Grass receiver for reduced grass clean-ups
· Up to 250 min of run time on a single battery BL1860B charge

· 2 in 1: Both trimmer blade and shear blade can be attached

160 mm (6-5/16")
15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
2,500
with BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / 
BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
N/A dB(A)
2.5 m/s2 or less
337x177x131 mm (13-1/4"x7"x5-1/8")
1.4 kg (3.2 lbs.)

Cordless Grass Shear Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5160 mm (6-5/16")DUM604

17Battery & charger time reference chart  P.24
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18 V 
Judesių skaičius (min-1) 0-4400/0-3600/0-2000 
Pjūklelio ilgis 500 mm
Pjovimo plotis 23,5 mm
Patogios akumuliatorinės gyvatvorių žirklės.  

Be akumuliatorių ir kroviklio!

DVF104DVF154
0.3 MPa (3 kgf/cm2)
10 L
315x225x415 mm 
(12-3/8"x8-7/8"x16-3/8")
3.8 kg (8.4 lbs)

2-Tools
in One

for Hedge

for Grass

Lengvai keičiami ašmenys • Žolės žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti nenaudojant įrankių.
• Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti atlaisvinant du varžtus.

Charger, Battery, Upright Double-Headed Nozzle, Wide-Angle Herbicide Nozzle, Spray Pipe Holder, Shoulder Harness

Max Pressure
Chemical tank
Dimensions 
(L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 15 L Garden Sprayer
· Environment-friendly with no emission and extremely low noise
· Hand valve lever with two selectable modes
· Reduced running cost with rechargeable Li-ion battery
· Compact and lightweight cordless sprayer provides easy handling and high 

maneuverability

0.3 MPa (3 kgf/cm2)
15 L
345x235x525 mm 
(13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
4.1 kg (9.0 lbs)

Cordless Garden Sprayer Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DVF154           / DVF104

DVF154 
15L DVF104  

10L

  15 L 10 L

Charger, Battery, Garden Nozzle

Air volume
Air speed
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Long blowing nozzle with curved tip for optimal blowing performance
· 3 air volume setting (high/medium/low)
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Ergonomically designed handle with rubberized soft grip
· Anti-static electricity for comfortable operation

This machine cannot be used as a vacuum because it will get clogged with leaf or branch debris.

2.6 m3/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s2
845x155x212 mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.8 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB183

Charger, Battery, Nozzle assembly

Air volume
Air speed
Air Pressure
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Up to 12 minutes of continuous operation from a single charge at high 

speed
· Compact and ergonomic design at only 525 mm (20-3/4") long
· Weighs only 1.7 kg (3.7 lbs) with battery for reduced operator fatigue
· Rubberized soft grip handle for increased operator comfort

2.6 m3/min
80 m/s

0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s2
525x155x212 mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.7 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB182

Grass Receiver, Blade Cover, Battery, Charger

Cutting Width
Depth Adjustment
Strokes Per Minute (SPM)
Continuous Use (min.)

Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 16 cm (6-5/16") Grass Shear
· Ergonomically designed handle with sure grip provides more control 

and comfort
· Grass receiver for reduced grass clean-ups
· Up to 250 min of run time on a single battery BL1860B charge

· 2 in 1: Both trimmer blade and shear blade can be attached

160 mm (6-5/16")
15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
2,500
with BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / 
BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
N/A dB(A)
2.5 m/s2 or less
337x177x131 mm (13-1/4"x7"x5-1/8")
1.4 kg (3.2 lbs.)

Cordless Grass Shear Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5160 mm (6-5/16")DUM604

17Battery & charger time reference chart  P.24
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Akumuliatorinės žolės ir  
gyvatvorių žirklės
UH201DWAX

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris
UR100DWAEX

10,8 V 1 x 1,2 Ah Li-ion
Pjovimo plotis 200 mm
Judesių skaičius (min-1) 2500
Įkrovimo laikas 30 min
2 įrankiai viename- žolės žirklės ir gyvatvorių žirklės.
Komplekte yra keičiami ašmenys.

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be 
akumuliatorių ir kroviklio UH201DZX!

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be 
akumuliatorių ir kroviklio UR100DZX!

PLAČIAUSIAS „MAKITA“ SODO 
ĮRANKIŲ PASIRINKIMAS

DVF104DVF154
0.3 MPa (3 kgf/cm2)
10 L
315x225x415 mm 
(12-3/8"x8-7/8"x16-3/8")
3.8 kg (8.4 lbs)

2-Tools
in One

for Hedge

for Grass

Lengvai keičiami ašmenys • Žolės žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti nenaudojant įrankių.
• Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti atlaisvinant du varžtus.

Charger, Battery, Upright Double-Headed Nozzle, Wide-Angle Herbicide Nozzle, Spray Pipe Holder, Shoulder Harness

Max Pressure
Chemical tank
Dimensions 
(L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 15 L Garden Sprayer
· Environment-friendly with no emission and extremely low noise
· Hand valve lever with two selectable modes
· Reduced running cost with rechargeable Li-ion battery
· Compact and lightweight cordless sprayer provides easy handling and high 

maneuverability

0.3 MPa (3 kgf/cm2)
15 L
345x235x525 mm 
(13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
4.1 kg (9.0 lbs)

Cordless Garden Sprayer Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DVF154           / DVF104

DVF154 
15L DVF104  

10L

  15 L 10 L

Charger, Battery, Garden Nozzle

Air volume
Air speed
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Long blowing nozzle with curved tip for optimal blowing performance
· 3 air volume setting (high/medium/low)
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Ergonomically designed handle with rubberized soft grip
· Anti-static electricity for comfortable operation

This machine cannot be used as a vacuum because it will get clogged with leaf or branch debris.

2.6 m3/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s2
845x155x212 mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.8 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB183

Charger, Battery, Nozzle assembly

Air volume
Air speed
Air Pressure
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Up to 12 minutes of continuous operation from a single charge at high 

speed
· Compact and ergonomic design at only 525 mm (20-3/4") long
· Weighs only 1.7 kg (3.7 lbs) with battery for reduced operator fatigue
· Rubberized soft grip handle for increased operator comfort

2.6 m3/min
80 m/s

0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s2
525x155x212 mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.7 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB182

Grass Receiver, Blade Cover, Battery, Charger

Cutting Width
Depth Adjustment
Strokes Per Minute (SPM)
Continuous Use (min.)

Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 16 cm (6-5/16") Grass Shear
· Ergonomically designed handle with sure grip provides more control 

and comfort
· Grass receiver for reduced grass clean-ups
· Up to 250 min of run time on a single battery BL1860B charge

· 2 in 1: Both trimmer blade and shear blade can be attached

160 mm (6-5/16")
15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
2,500
with BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / 
BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
N/A dB(A)
2.5 m/s2 or less
337x177x131 mm (13-1/4"x7"x5-1/8")
1.4 kg (3.2 lbs.)

Cordless Grass Shear Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5160 mm (6-5/16")DUM604

17Battery & charger time reference chart  P.24
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10,8 V 1 x 2,0 Ah Li-ion
Greitis be apkrovos (min-1) 9000 / 10000
Pjovimo plotis 230 mm
Svoris su standartine baterij 2,3 kg
“D” formos rankena 
Nauja XPT (Extreme Protection Technology) technologija - dar tobulesnė 
apsauga nuo dulkių ir drėgmės.
Tvirta reguliuojama aliuminio rankena.
Baterijos išsikrovimo lygio indikatorius.

Ašmenys modeliams 
UH200, DUM166, DUM168
195272-1

Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis
197188-6

Plastikinių ašmenų komp.  
197189-4

Plastikinių ašmenų komp.  
198383-1  

Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis 
198426-9  

Prailginimo rankena 
UH200,UH201,DUM604
195267-4

Prailginimo rankena 
UH200,UH201,DUM604
195229-2

255mm 
M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH 
& M10 X 1,25LH

12 vnt. (tinka 197188-6)

12 vnt. (tinka 198426-9)255mm 
M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH 
& M10 X 1,25LH
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Akum.  
gyvatvorių žirklės
BUH650Z

Akum.  
grandininis  
pjūklas 
DUC303Z

Akum.  
grandininis  
pjūklas 
DUC302Z Akum. žoliapjovė/

trimeris
DUR364LZ/ 
DUR366LZ Akum. žoliapjovė/

krūmapjovė
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
DUM604ZXAkum. gyvatvorių/

žolės žirklės
DUM168ZX

Akum. gyvatvorių 
žirklės 
DUH523SY

Akum. gyvatvorių 
žirklės 
DUH501Z

Akum. žoliapjovė/trimeris 
DUR187Z

Akum. žoliapjovė/
trimeris 
DUR181SY

Akum. grandininis 
pjūklas 
DUC122Z

Akum. grandininis 
pjūklas 
DUC254Z

Akum. vejapjovė
DLM380Z

PLAČIAUSIAS „MAKITA“ SODO 
ĮRANKIŲ PASIRINKIMAS

Prailginimo rankena 
UH200,UH201,DUM604
195229-2
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Benzininis grandininis pjūklas
EA3201S35A
Variklio galia 1,35 kW
Cilindro darbinis turis 32 cm³
Degalų bako talpa 0,3 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,28 L
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,1 mm (0.043 “)
Juostos ilgis   350 (14”) mm 
Grynasis svoris 4,3 kg

Modelis su profesionaliomis savybėmis pradedantiesiems.
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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Benzininis grandinis pjūklas 
EA3601F35B

Benzininiai grandininiai pjūklai ūkininkams. 
Didelė galia ir mažos kuro sąnaudos.

• Mažesnis kuro suvartojimas 20%* 
• 2-taktis variklis su SAS (angl. Stratified Air Scavenging) technologija suvartoja mažiau degalų bei išmeta      
   mažiau kenksmigų dujų
• Išcentrinis oro filtravimo sistema.
    * Daugiau negu 20% žemesnės sąnaudos negu modelių su katalizatoriais.

EA3601FEA3600F
400mm (16")
350mm (14")

Pitch : 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
35.2 mL
1.7 kW / 2.4 PS
0.31 L
0.26 L
99 dB(A)
111 dB(A)
3.3 m/s2
3.4 m/s2
388x235x272 mm 
(15-1/4"x9-1/4"x10-3/4")
4.2 kg (9.3 lbs.)

EA3600F, EA3601F / EA4300F, EA4301F / EA5600FPetrol Chain Saw

42

Saw Chain, Guide Bar, Guide Bar Cover, Socket Wrench, Hex Wrench (EA4301F, EA4300F), Screwdriver (EA4301F, EA4300F), Hexalobular Wrench (EA5600F)

Guide bar length

Saw chain

Displacement
Engine power
Fuel Tank Capacity
Chain Oil Tank Volume
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level Front Grip
Vibration Level Rear Grip
Dimensions 
(L x W x H)
Power head weight

400mm (16")
350mm (14")

Pitch : 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
35.2 mL
1.7 kW / 2.4 PS
0.31 L
0.26 L
99 dB(A)
111 dB(A)
3.3 m/s2
3.4 m/s2
388x230x272 mm 
(15-1/4"x9"x10-3/4")
4.2 kg (9.3 lbs.)

EA4301FEA4300F
450mm (18")
380mm (15")
330mm (13")
itch : 0.325" or 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
42.4 mL
2.2 kW / 3.0 PS
0.48 L
0.28 L
100.8 dB(A)
110 dB(A)
3.6 m/s2
3.2 m/s2
416x248x279 mm 
(16-3/8"x9-3/4"x11")
4.8 kg (10.5 lbs.)

EA5600F
450mm (18"), 400mm (16")
380mm (15"), 330mm (13")

Pitch : 3/8, 0.325"
Gauge: 1.3, 1.5 mm
55.7 mL
3.0 kW / 4.1 PS
0.6 L
0.3 L
-
-
-
-
437x230x291 mm 
(17-1/4"x9"x11-1/2")
5.6 kg (12.3 lbs.)

450mm (18")
380mm (15")
330mm (13")
itch : 0.325" or 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
42.4 mL
2.2 kW / 3.0 PS
0.48 L
0.28 L
100.8 dB(A)
110 dB(A)
3.6 m/s2
3.2 m/s2
416x248x279 mm 
(16-3/8"x9-3/4"x11")
4.9 kg (10.7 lbs.)

Nauja beraktė grandinės 
reguliavimo sistema
1. Ištraukiama užveržimo svirtis leidžia 
     tvirčiau priveržti apsaugą 
     
2. Patogiam darbui sukurtas ranka 
    pasukamas grandinės įtempimo 
    reguliatorius

Grandinės įtempimo reguliatorius

Ištraukiama apsaugos svirtis

Scavenging

Photo: EA4301F

EA4301F
EA4300F

42.4ml, 2.2kW/ 3.0PS

EA4300F
Catalytic

Converter

Scavenging

EA4300F

EA5600F

55.7ml, 3.0kW/ 4.1PS

Standard Equipment : 
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Variklio galia 1,7 kW
Cilindro darbinis turis 35,2 cm³
Degalų bako talpa 0,3 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,26 L
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,3 mm (0.050 “)
Juostos ilgis   350 (14”) mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Benzininis grandinis pjūklas
EA4300F38C

Variklio galia 2,2 kW
Cilindro darbinis turis 42,4 cm³
Degalų bako talpa 0,48 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,28 L
Grandinės žingsnis 0,325 “
Grandinės storis 1,3 mm (0.050 “) 
Juostos ilgis   350 (14”) mm 
Grynasis svoris 4,3 kg
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Lengvas ir galingas benzininis grandininis pjūklas su 
56 cm3 darbinio tūrio varikliu puikiai tinka darbui 
statybose, ūkyje ar namuose.

3 

Kuro pompa

(EA3601F)

Photo : EA5600F

(EA3601F)

Reguliuojama metalinė 
tepalo pompa
puikiam grandinės sutepimui, tepalas 
nepaduodamas kai įrankis dirba laisva 
eiga be apkrovos.

Sandariai uždarytas, tačiau 

dangtis

Kuro lygio indikatorius
(EA3600F, EA3601F)
Lengvai matysite kiek liko kuro 
neatidarę bako.

Starteris su pagalbine 
spyruokle

Rodo kryptį, kuria eina oras, turintis daugiau dulkių dalelių
Rodo kryptį, kuria eina oras, turintis mažiau dulkių dalelių

Lengvas užvedimas

mažiau dulkių ir reikia rečiau jį valyti.

„Touch&Stop“ jungiklio sistema
neleidžia užpilti žvakės kuru

Mažos vibracijos sistema
Metalinių vibracijos slopinimo 
spyruoklių sistema – mažesnė 
vibracija, ilgesnis įrankio 
tarnavimo laikas.

Metalinių spyglių juosta
Leidžia geriau įtvirtinti pjūklą kertant 
medžius ar pjaunant rąstus

Metalinė grandinės 
gaudyklė
(EA4300F,  EA3601F)
saugiam darbui

Išcentrinė oro filtravimo sistema.
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Ergonomiškas dizainas iki smulkmenų sukurtas 
profesionalams. Galingas variklis.

Benzininis grandinis pjūklasEA5000P38D 
EA5000P38D

Variklio galia 2,8 kW
Cilindro darbinis turis 50 cm³
Degalų bako talpa 0,47 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,27 L
Grandinės žingsnis 0,325 “
Grandinės storis 0,058 “
Grandinės storis 1,5 mm
Juostos ilgis   350 (14”) mm
Grynasis svoris 4,3 kg

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

Benzininis grandinis pjūklas EA3 
EA6100P45E

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.

Variklio galia 3,4 kW
Cilindro darbinis turis 61 cm³
Degalų bako talpa 0,8 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,48 L
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,5 mm (0,058 “)
Juostos ilgis   350 (14”) mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Benzininis grandinis pjūklas EA3 
EA7300P45E

Nauja „SLR“ kuro sąnaudų ir išmetamų 
teršalų mažinimo technologija.
Tyliai veikiantis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 
70 % palengvina užvedimą.

Variklio galia 4,1 kW
Cilindro darbinis turis 72,6 cm³
Degalų bako talpa 0,75 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,48 L
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,5 mm (0,058 “)
Juostos ilgis   350 (14”) mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!

Grandinės alyva 1L 
988002656

Grandinės alyva  Biotop 1L 
988002656
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Motorinis pūstuvas
EB7660TH

Variklio galia 3,0 kW
75,6 cm³ 4-taktis variklis
Maks oro srauto greitis 92 m/s
Maks. oro srautas 1200 m3/h
Grynasis svoris 11,9-12,1 kg
Jokio kuro maišymo!

Motorinis pūstuvas 
BHX2501
Variklio galia 0,8 kW
Max. oro srautas 65 m/s (233 km/h)
Maks. oro srautas 8,9 m³/min
Maks. oro kiekis 535 m3/h
Grynasis svoris 4,4 kg
Pamirškite sunkų darbą valant lapus nuo pievelės.
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

197235-3
Lapų siurbimo komplektas su maišu ir vamzdžiais
• BHX2500/2501
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50

Standartinė įranga:
tepalas, raktas, lankstus vamzdis, pasukamas vamzdis, vamzdžio užspaudėjas, vamzdžio antgalis, plokščias antgalis, ilgas 
vamzdis, trumpas vamzdis, maišelis priedams, kabelio laikiklis

Motorinis  pustuvas EB5300TH   

Anti-vibracinė sistema

Kuro pompa

Kondensatoriaus iškrovos 
užvedimo sistema
Automatinė dekompresija

Cilindro darbinis tūris
Variklio galia
Maks. oro tūris
Maks. oro srauto greitis
Kuro bako talpa
Greitis be apkrovos (aps./min.)
Garso slėgio lygis
Garso slėgio lygis
Vibracijos lygis dešinėje / kairėje rankenoj

Matmenys (I x P x A) 
Svoris

EB5300TH
52.5 mL
1.8 kW (2.5 PS)
15 m3/min (516 CFM)
98 m/s (220 MPH)
1.8 L (61 oz.)
2,800 - 6,400
96.0 dB(A)
102.5 dB(A)
Ilgas vamzdis, platus antgalis: 2.2 m/s2 / -
Ilgas vamzdis, plokščias antgalis: 2.9 m/s2 / -
Trumpas vamzdis, apvalus antgalis: 2.2 m/s2 / -
Trumpas vamzdis, plokščias antgalis: 2.5 m/s2  / -
320x450x475 mm 
8.9 kg 
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Žemas vibracijos lygis mažiau varginą operatorių 20% pagerintas oro srauto efektyvumas

Lengvesnis paleidimas

Pakeista ventiliatoriaus forma, kuri leidžia ištumti orą 
tolygiau ir didesniu pralaidumu 
(lyginant su senesnio modelio ventiliatoriumi). 

• Kuprinės rėmas nuo variklio yra atskirtas 4 spyruoklėmis, 
   kurios sugeria didžiają dalį vibracijos, sklindančios nuo variklio
• Vibracija sklindantį į rankeną yra efektyviai 
   sumažianama naudojant gumines vamzdžio 
   dalis..  

Didelė galia ir 
mažas svoris

Didesnis oro tūris

15
m3/min

Maks. oro 
srauto greitis

98
m/s

Akseleratorius sumontuotas ant vamzdžio
EB5300TH

Patogūs kuprinės diržai

Paminkštinimas nugarai
ir perpetiniai diržai gerai
praleidžia orą ir efektyviai
išgarina prakaitą

Sureguliuokite diržus, kad 
idealiai tiktų kiekvienam 
naudotojui.

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

šalyse gali skirtis.
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Vejapjovė
PLM5120N2

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

PLM4817 PLM4818 PLM4819 PLM5120N2 PLM5121N2

Variklis 140 cm3, 
B&S 500E

140 cm3, 
B&S 575EX

150 cm3, 
B&S 625EX

150 cm3, 
B&S 625E

163 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 25,5 31

Peilis DA00000532 DA00000532 DA00000532 DA00000944 DA00000944

Hind 299€ 349€ 399€ 399€ 449€

VEJAPJOVĖS
Sukurtos pačioms reikliausioms užduotims!
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PLM4817 PLM4818 PLM4819 PLM5120N2 PLM5121N2

Variklis 140 cm3, 
B&S 500E

140 cm3, 
B&S 575EX

150 cm3, 
B&S 625EX

150 cm3, 
B&S 625E

163 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 25,5 31

Peilis DA00000532 DA00000532 DA00000532 DA00000944 DA00000944

Hind 299€ 349€ 399€ 399€ 449€

„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.

PLM4627N PLM4628N PLM4630N PLM4631N2 PLM5113N2 PLM5600N2

 Variklis 140 cm3,  
B&S 500E

140 cm3,  
B&S 500E

190 cm3,  
B&S 625E

163 cm3,  
B&S 675EXi

163 cm3,  
B&S 675EXi

190 cm3,  
B&S 675EXi

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 31,5 34  36 39,8

Peilis 671014610 671014610 671014610 671014610 671002552 671002532

Hind 299€ 329€ 369€ 399€ 399€

4-T variklių
alyva 0,6 L
980508620

Savaeigė  
vejapjovė
PLM5600N2

Nepamirškite
įpilti alyvos į savo

vejapjovę!
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Žoliapjovė/Trimeris 
2-taktisv ariklis
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
Degalų bako talpa  0,6 L
Veleno skersmuo 25,4 mm
Grynasis svoris 4,3 kg
„D“ formos rankena.

Galingumas 0,83 kW
Cilindro darbinis turis 25,7 cm³
Degalų bako talpa 0,6 L
Grynasis svoris 5 kg
„U“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.
Lengvas užvedimas su spyruokline  
užvedimo sistema ir optimizuotas

Galingumas 2,3 kW
Cilindro darbinis turis 45 cm³
Degalų bako talpa 1,0 L
Disko skersmuo 200 mm
Grynasis svoris 5 kg
„U“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.

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.

„Tap&Go“ valo galva – paspaudus mygtuka atvyniojamas valas. 
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir 
optimizuotas variklio valdymas.
Ergonomiška didele rankena.

680224200
Valo galva „TAP&GO“ maža M8X1, 25RH
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 2,0 mm.

381224241 

Valo galva „TAP&GO“ M10X1, 25LH   
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 2,4 mm.

382224301 
Valo galva “TAP&GO” M10X1,25LH
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 3,0 mm.
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Aukštas manevringumas pasiekiamas su  
ergonomiškomis ir asimetrinėmis rankenomis
Vertikali centrinė rankenos linija lygiuoja su naudotojo vertikalia ašimi. 
Tokiu būdu naudotojas dirba
patogioje padėtyje ir
ilgiau nepavargsta.
Subalansuota dviračio 
tipo rankena
EM2651UH, EM2650UH, 
EBH253U, EBH252U,
EBH341U, EBH341L, 
EM4351UH, EM4350UH

Dvitakčių  
variklių  
alyva
100 ml  
1:50
980008606

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu
ER2550LH

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu
EBH253U

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu
EBH341UX1

Krūmapjovė 4-takčiu 
varikliu
EM4350UH

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Tepalo rinktuvo talpa 0,08 l
Tikslus degalų sunaudojimas 408 g/kwh
Degalų bako talpa 0,5 L
Ašies sriegis M8 x 1,25
Pjovimo plotis 412 mm

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Tepalo rinktuvo talpa 0,08 l
Tikslus degalų sunaudojimas 408 g/kwh
Degalų bako talpa 0,5 L
Disko skersmuo 230 mm
Ašies sriegis M10 x 1,25
Grynasis svoris 5,9 kg

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

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.

„U“ formos rankena
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.

Komplektuojama su pjovimo disku, bei 
trimerio galva.
Labai gerai slopinama vibracija.
Keturtaktis variklis su mažomis degalų 
sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir 
mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.

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
modelisKeturtaktis variklis su mažomis 

degalų sąnaudomis, švaraus kuro, 
mažiau triukšmo ir mažesnes dujų 
emisijas.

Grynasis svoris 4,9 kg
„D“ formos rankena
Atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus.

382224301 
Valo galva “TAP&GO” M10X1,25LH
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 3,0 mm.



28

Multi variklis ir 
krūmapjovė
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
Degalų bako talpa 0,6 L
Grynasis svoris 4,6 kg
„D” formos rankena
Galima derinti su papildomais priedais.
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Benzininės gyvatvorių žirklės
EH6000W

Standard Equipment : 

 
 

EH7500W
750mm (29-1/2")
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
93.9dB(A)
103.8dB(A) 
2.3m/s² 
2.3m/s²
1,259x262x216mm 
(49-1/2"x10-3/8"x8-1/2") 
5.2kg (11.4lbs)

EH6000W
600mm (23-5/8") 
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
92.8dB(A) 
103.2dB(A) 
2.8m/s² 
2.7m/s² 
1,119x262x216mm 
(44"x10-3/8"x8-1/2")
5.0kg (11.0lbs) 

EH5000W
500mm (19-3/4") 
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
93.0dB(A)
103.0dB(A) 
2.5m/s² 
2.5m/s² 
1,014x262x216mm
(40"x10-3/8"x8-1/2")
4.8kg (10.5lbs) 

EH6000S
600mm (23-5/8")
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
94.3dB(A)
101.8dB(A)
3.5m/s²
3.2m/s²
1,010x323x212mm 
(39-3/4"x12-3/4"x8-3/8")
4.7kg (10.4lbs)

750mm (29-1/2")
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
94.3dB(A)
101.8dB(A)
3.5m/s²
3.2m/s²
1,150x323x212mm 

4.7kg (10.4lbs)

Blade Cover, Socket Wrench, Hex Wrench

Įrankio variklis ir rankena yra atskirti nuo korpuso 
papildomomis spyruoklėmis, kurios sugeria vibraciją 
perduodamą nuo variklio į priekinę ir galinę rankenas.

Neapsinešantis, siadbro spalva švytintis, pjovimo 
ašmenų paviršius išgaunamas naudojant ne 
elektrolizacinį paviršiaus padengimo nikeliu metodą. 
Šis padengimas metalo paviršių padaro glotnestį ir 
atsparesnį apnašoms.

gali būti �ksuojama 0° ar 45/90° kampu kairėje 
ir dešinėje pusėse, kirpimui vertikaliai arba 
pakreipus ašmenis.

Ilgesnis tepimo ciklas
išgaunamas tepalams cirkuliuojant 
pavaros korpuse

Medžio sulčių apnašos ant ašmenų
(po 10 valandų darbo karpant buksmedį)

Dabartiniai modeliaiAtsparūs apnašoms 
ašmenys

Apie 

50 
valandų

EH6000W: 600mm

pasukama galinė rankena - 
5 �ksuojamos pozicijos

Blade length
Displacement
Engine power
Fuel Tank Capacity
Strokes Per Minute (SPM)
Tooth spacing
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level Front Grip
Vibration Level Rear Grip
Dimensions (L x W x H)

Net weight

Anti-vibracinė sistema Pjovimo ašmenų dantys turi 3 
užgaląstus kraštus

Sukinėjama ir 5-iose pozicijose 
�ksuojama galinė rankena
 (EH6000W)
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Petrol

Standard Equipment : 

 
 

EH7500W
750mm (29-1/2")
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
93.9dB(A)
103.8dB(A) 
2.3m/s² 
2.3m/s²
1,259x262x216mm 
(49-1/2"x10-3/8"x8-1/2") 
5.2kg (11.4lbs)

EH6000W
600mm (23-5/8") 
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
92.8dB(A) 
103.2dB(A) 
2.8m/s² 
2.7m/s² 
1,119x262x216mm 
(44"x10-3/8"x8-1/2")
5.0kg (11.0lbs) 

EH5000W
500mm (19-3/4") 
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
93.0dB(A)
103.0dB(A) 
2.5m/s² 
2.5m/s² 
1,014x262x216mm
(40"x10-3/8"x8-1/2")
4.8kg (10.5lbs) 

EH6000S
600mm (23-5/8")
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
94.3dB(A)
101.8dB(A)
3.5m/s²
3.2m/s²
1,010x323x212mm 
(39-3/4"x12-3/4"x8-3/8")
4.7kg (10.4lbs)

750mm (29-1/2")
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
94.3dB(A)
101.8dB(A)
3.5m/s²
3.2m/s²
1,150x323x212mm 

4.7kg (10.4lbs)

Blade Cover, Socket Wrench, Hex Wrench

Įrankio variklis ir rankena yra atskirti nuo korpuso 
papildomomis spyruoklėmis, kurios sugeria vibraciją 
perduodamą nuo variklio į priekinę ir galinę rankenas.

Neapsinešantis, siadbro spalva švytintis, pjovimo 
ašmenų paviršius išgaunamas naudojant ne 
elektrolizacinį paviršiaus padengimo nikeliu metodą. 
Šis padengimas metalo paviršių padaro glotnestį ir 
atsparesnį apnašoms.

gali būti �ksuojama 0° ar 45/90° kampu kairėje 
ir dešinėje pusėse, kirpimui vertikaliai arba 
pakreipus ašmenis.

Ilgesnis tepimo ciklas
išgaunamas tepalams cirkuliuojant 
pavaros korpuse

Medžio sulčių apnašos ant ašmenų
(po 10 valandų darbo karpant buksmedį)

Dabartiniai modeliaiAtsparūs apnašoms 
ašmenys

Apie 

50 
valandų

EH6000W: 600mm

pasukama galinė rankena - 
5 �ksuojamos pozicijos

Blade length
Displacement
Engine power
Fuel Tank Capacity
Strokes Per Minute (SPM)
Tooth spacing
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level Front Grip
Vibration Level Rear Grip
Dimensions (L x W x H)

Net weight

Anti-vibracinė sistema Pjovimo ašmenų dantys turi 3 
užgaląstus kraštus

Sukinėjama ir 5-iose pozicijose 
�ksuojama galinė rankena
 (EH6000W)
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Petrol

Benzininės gyvatvorių žirklės
EN4950H / EN4951SH

iki 90° žemyn

iki 45°aukštyn

užsilenkia 180°

Pole Hedge Trimmer

EN4950H / EN4951SH / EN5950SH / EN7350SH 25.4mL 4-stroke (Multi-position)

EN5950SH
590mm(23-1/4”)
25.4mL
0.77kW / 1.1PS
0.6L
4,200
87.1dB(A)
88.0dB(A)
6.8m/s²
9.6m/s²
1,780x242x241mm 
(70"x9-1/2"x9-1/2")
6.0kg (13.2lbs)

EN4950H
490mm(19-1/4”)
25.4mL
0.77kW / 1.1PS
0.6L
4,200
90dB(A)
102.2dB(A)
6.3m/s²
8.9m/s²
2,550x242x241mm 
(100-1/2"x9-1/2"x9-1/2")
6.9kg (15lbs)

Primer Pump

Capacitor Discharge Ignition

Auto Decompression

490mm(19-1/4”) 490mm(19-1/4”) 590mm(23-1/4”) 730mm(28-3/4”)

EN4951SH
490mm(19-1/4”)
25.4mL
0.77kW / 1.1PS
0.6L
4,200
90.2dB(A)
102.2dB(A)
8.0m/s²
8.0m/s²
2,050x221x241mm 
(80-1/2"x-3/4"x9-1/2")
6.6kg (14.6lbs)

EN7350SH
730mm(28-3/4”)
25.4mL
0.77kW / 1.1PS
0.6L
4,200
99.6dB(A)
100.3dB(A)
5.9m/s²
8.8m/s²
1,910x259x241mm 
(75-1/4"x10-1/4"x9-1/2")
6.2kg (13.7lbs)

Petrol Pole Hedge Trimmer

Kilpinė rankena

EN4950H

EN4951SH 2,050mm(80-1/2”)

2,550mm(100-1/2”)

Ašmenų ilgis:
490mm(19-1/4”)

Ašmenų ilgis: 
490mm(19-1/4”)

Be rankenos

Reguliuojamas ašmenų pjovimo kampas

• 45° pakėlimas į viršų ir iki  90° nuleidimas žemyn (žirklėms esant 
  horizontalioje padėtyje)
• Galimas žirklių užlenkimas iki180° lengvesniam transportavimui. 
  Įmontuota sankaba neleidžia žirklėms veikti kai jos užlenkiamos 180° kampu.
• 13 ašmenų pakreipimo kampo nustatymų (kas 11.25°). Kaiščiu �ksuojama 
  ašmenų keitimo padėtis yra patvaresnė nei priveržiamo rankenėle sistema, 
  kuri buvo naudojama 
  ankstesniame modelyje
  PTR2500.
• Kompaktiškas dizainas 
  leidžia platų įrankio 
  panaudojimą tiek 
  privačiuose soduose 
  tiek komerciniais 
  tikslais.

1,910mm(75-1/4”)

Double-edged blade

Single-edged blade

Blade length: 
590mm(23-1/4”)

Blade length: 
730mm(28-3/4”)

EN5950SH 1,780mm(70”)
Straight hedge trimmer head

without angle adjustment dedicated to professional landscaping application

6.0kg 
(13.2lbs)

EN5950SH

6.2kg 
(13.7lbs)

EN7350SH

EN7350SHToothed edge
designed like saw teeth can catch and 
prevent leaf or twig debris from falling 
over the edge of chip receiver.

Anti-slide ribs
on the bottom plate prevents leaf or twig 
debris from sliding and slipping out of chip 
receiver.

Lightweight design reduces 
fatigue even in long 
continuous use.

Blade cover, Tool set, Accessory bag, Oil set, Shoulder strap (EN4950H, EN4951SH)

Blade length
Displacement
Engine power
Fuel Tank Capacity
Strokes Per Minute (SPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level Front Grip
Vibration Level Rear Grip
Dimensions (L x W x H)

Net weight

Standard Equipment : 
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Petrol

Variklio galia 0,7 kW
Cilindro darbinis tūris 22,2 cc
Judesių skaičius (min-1) 4390
Pjovimo geba 21,5 mm
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Motorinė vandens pompa
EW1060HX
Variklio galia 1,07 kW
Cilindro darbinis tūris 33,5 cc
Degalų bako talpa 0,65 L
Vandens pasiurbimas iki 8 m
Maks. vandens kėlimas 45 m
Našumas 130 L/min.
Ekonomiškas 4-taktis variklis.
Naudojamas grynas benzinas.

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 MAKITA generatoriaus lizdą
galima drąsiai jungti buitinę techniką! 
Generatoriai turi automatinį įtampos reguliatorių.
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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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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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Elektrinis grandininis pjūklas
UC3041A UC3541A

Elektrinis grandininis pjūklas
UC3551A

UC4041A

UC4051A

Galingumas 1800 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Juostos ilgis 300 (12”) mm
Grandinės storis 1,1 mm (0.043 “)
Pavaros šarnyrų skaičius 46
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 4,6 kg

Galingumas 1800 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Juostos ilgis 350 (14”) mm 
Grandinės storis 1,1 mm (0.043 “)
Pavaros šarnyrų skaičius 52
Grandinės žingsnis 3/8”
Svoris be kabelio 4,7 kg

Galingumas 2000 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,3 mm (0.050 “)
Pavaros šarnyrų skaičius 52 
Juostos ilgis 350 (14”) mm
Svoris be kabelio 4,6 kg

Galingumas 1800 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Juostos ilgis 400 (16”) mm
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,1 mm (0.043 “)
Pavaros šarnyrų skaičius 56
Svoris be kabelio 4,7 kg

Galingumas 2000 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Grandinės žingsnis 3/8 “
Grandinės storis 1,3 mm (0.050 “)
Pavaros šarnyrų skaičius 56 
Juostos ilgis 400 (16”) mm
Svoris be kabelio 5,6 kg

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

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

Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!

Grandinės alyva 1L 
988002656

Grandinės alyva  Biotop 1L 
988002656
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Elektrinė vejapjovė
ELM3311

Elektrinė vejapjovė
ELM3711

Elektrinė vejapjovė
ELM4110

Variklio galia 1100 W
Pjovimo aukščio padėtys 3
Pjovimo plotis 33 cm
Surinkimo dėžės talpa 27 L
Rekomenduojamas vejoms iki 400 m2
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 11,5 kg

Žolės konteinerio užpildymo 
indikatorius.

Variklio galia 1300 W
Pjovimo aukščio padėtys 3
Surinkimo dėžės talpa 35 L
Rekomenduojamas vejoms iki 500 m2
Pjovimo plotis 37 cm
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 13 kg

Korpuso priekinėje dalyje įtaisyta 
rankena, kad būtų lengviau nešti 
ir pasukti.
Žolės konteinerio užpildymo 
indikatorius.

Variklio galia 1600 W
Pjovimo aukščio padėtys 5
Surinkimo dėžės talpa 50 L
Rekomenduojamas vejoms iki  600 m2
Pjovimo plotis 41 cm
Pjovimo aukštis 20-75 mm
Svoris 25 kg

Korpuso priekinėje dalyje įtaisyta 
rankena, kad butu lengviau nešti ir 
pasukti.
Su žolės konteineriu.

Makita elektrinės vejapjovės 
Tylus veikimas.
Paprasta naudoti.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

Aeratorius
UV3200

Aeratorius 
UV3600

Variklio galia 1300 W
Pjovimo aukščio padėty  5
Darbinis plotis 32 cm
Surinkimo talpa 30 L
Svoris 14 kg
Galingas elektrinis variklis.
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.

Variklio galia 1800 W
Pjovimo aukščio padėty  4
Darbinis plotis 36 cm
Surinkimo talpa 40 L
Svoris 18 kg
Galingas elektrinis variklis.
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.
Apsauginis jungiklis.

 
671002550

 
671002549

 
671001427

652024718
Volelis su peiliais UV3200
(komplektuojamas standartinėje 
komplektacijoje)

652024719
Volelis su viela UV3200 (priedas 
įsigyjamas atskirai) 

652024750 
Volelis su viela UV3600
(priedas įsigyjamas atskirai)

652024746 
Volelis su peiliais UV3600
(komplektuojamas standartinėje 
komplektacijoje)

652024749 
Kombinuotas volelis UV3600 
(priedas įsigyjamas atskirai)
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Žoliapjovė
UR3000

Žoliapjovė
UR3500

Žoliapjovė
UR3501

Galingumas 450 W
Pjovimo plotis 300 mm
Trimerio galvutė  M8x1,25mm
Grynasis svoris 2,6 kg

Galingumas 700 W

Pjovimo plotis 350 mm

Greitis be apkrovos (min-1) 7200 

Grynasis svoris 4,3 kg

Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.

Galingumas 1000 W

Pjovimo plotis 350 mm

Greitis be apkrovos (min-1) 7500

Grynasis svoris 4,3 kg

Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.

Šakų smulkintuvas
UD2500
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

El. pūstuvas-siurblys
UB0801V
Galingumas   1650 W
Greitis be apkrovos (min-1)   17000 / 9000 
Max. oro srautas   83/42 m/sec
Maks. oro srautas   7,1/3,6 m³/min
Maks. oro kiekis   430 m3/h
Dulkių maišo talpa   35 L
Laidas   0,3 m
Grynasis svoris3,2 kg

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

Lengvas įrankis, individualiam naudojimui.
Tinka pjauti kampuose.
Tvirta reguliuojama aliuminio rankena.
Komplekte „Tap & Go“ pjautuvo galvutė: norint 
prailginti valą tereikia paspausti pjautuvo galtutės 
mygtuką.

652024749 
Kombinuotas volelis UV3600 
(priedas įsigyjamas atskirai)

DA00000001 
Trimeriai TAP & GO UR3000

YA00000649 
Trimeriai TAP & GO UR3500,UR3501
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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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Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF0300

Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF0403

Elektrinis siurblys
(švariam vandeniui)
PF1100

Elektrinis siurblys
(nešvariam vandeniui)
PF1010

Galingumas 300 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

Elektrinis siurblys
(nešvariam vandeniui)
PF0410

Elektrinis siurblys
(nešvariam vandeniui)
PF1110

Galingumas 400 W
Našumas 140 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,3 kg

Galingumas 1100 W
Našumas 250 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 7,0 kg
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Aukšto slėgio 
plovimo įrenginys
HW1200

Aukšto slėgio 
plovimo įrenginys
HW1300
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PHOTO

Trigger Gun, Variable nozzle, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint

Priedų pasirinkimas

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

13 MPa (130 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function and Low noise mode
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Low noise mode enables soft washing of screen door, air conditioner outdoor 

unit, car, etc.
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 13 MPa (130 bar) 

for maximum cleaning power

1,800W
13 MPa (130 bar, 1,885 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
76 dB(A)
4.86 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
10.3 kg (22.7 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1300

HW1200 HW1300

Reguliuojamas plovimo antgalis

Plovimo pistoletas

Rotacinis plovimo antgalis

„Vario“ plovimo ietis

Pailgas plovimo šepetys

Putų purškimo antgalis

Rotacinio antgalio apsauga

Vandens pasiurbimo 
žarna su �ltru

Ietis plovimui kampu

Ieties ilginimo rinkinys

Apvalus plovimo šepetys

Vamzdžių valymo žarna
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Trigger Gun, Vario-Power Spray Lance, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint, Hose

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

12 MPa (120 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 12 MPa (120 bar) for 

maximum cleaning power

· Powerful washing 10 MPa (100 bar) of working pressure (up to 50X as tap water)
· Lightweight and compact, middle class power washer for home and 

professional use

1,800W
12 MPa (120 bar, 1,740 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
72 dB(A)
4.11 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
11.0 kg (24.3 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1200

EngineElectric

Variklio galia 1800W
Maks. slėgis 12 MPa
Maks. vandens srautas 420 L/h
Maks. vandens temperatūra 40 ºC
Aukšto slėgio žarnos ilgis 10 m 
Garso slėgio lygis 72 dB(A)

Variklio galia 1800W
Maks. slėgis 13 MPa
Maks. vandens srautas 420 L/h
Maks. vandens temperatūra 40 ºC
Aukšto slėgio žarnos ilgis 10 m 
Garso slėgio lygis 76 dB(A)

Slėgis greitai ir lengvai reguliuojamas 
priekyje esančia rankenėle. Lengvas ir 
kompaktiškas vidutinės klasės aukšto slėgio 
plovimo aparatas skirtas tiek buitiniam tiek 
profesionaliam naudojimui

Slėgio reguliavimo funkcija ir ir žemo garso 
rėžimas. 
Slėgis greitai ir lengvai reguliuojamas priekyje 
esančia rankenėle. Žemo garso rėžimas 
leidžia švelnesnį durų bei langų tinklelių, oro 
kondicionierių lauko dalių plovimą ir t.t.
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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.
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/// 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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PHOTO

Trigger Gun, Variable nozzle, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint

Priedų pasirinkimas

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

13 MPa (130 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function and Low noise mode
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Low noise mode enables soft washing of screen door, air conditioner outdoor 

unit, car, etc.
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 13 MPa (130 bar) 

for maximum cleaning power

1,800W
13 MPa (130 bar, 1,885 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
76 dB(A)
4.86 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
10.3 kg (22.7 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1300

HW1200 HW1300

Reguliuojamas plovimo antgalis

Plovimo pistoletas

Rotacinis plovimo antgalis

„Vario“ plovimo ietis

Pailgas plovimo šepetys

Putų purškimo antgalis

Rotacinio antgalio apsauga

Vandens pasiurbimo 
žarna su �ltru

Ietis plovimui kampu

Ieties ilginimo rinkinys

Apvalus plovimo šepetys

Vamzdžių valymo žarna
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Trigger Gun, Vario-Power Spray Lance, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint, Hose

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

12 MPa (120 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 12 MPa (120 bar) for 

maximum cleaning power

· Powerful washing 10 MPa (100 bar) of working pressure (up to 50X as tap water)
· Lightweight and compact, middle class power washer for home and 

professional use

1,800W
12 MPa (120 bar, 1,740 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
72 dB(A)
4.11 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
11.0 kg (24.3 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1200

EngineElectric
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