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Trajanje promocije: 1.3. - 31.5.2022 oz. do razprodaje 
zalog. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo 
blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. 
nima nikakršnega vpliva. Pri navedbi tehničnih po-
datkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do 
morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku 
lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli 
bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.

Velja za orodja v letaku z oznako  oz. za 
izbrana vrtna orodja. Celoten seznam orodij si 
lahko ogledate na spodnji povezavi.

Pogoji promocije
 

1. Nakup izbranih vrtnih orodij v Republiki 
Sloveniji v obdobju od 1.3. do 31.5.2022;

2. Spletna registracija in podaljšanje garancije 
znotraj roka za podaljšanje garancije na 
www.makita.si (najkasneje v roku 4-ih tednov 
od dneva nakupa orodja v promociji);

3. Pogoj za uspešno podaljšanje garancije 
je garancijski list izdan izključno s strani 
Makita d.o.o., ki ga prejmete ob nakupu;

4. Strinjanje s pogoji uporabe osebnih podatkov 
za namen pošiljanja brezplačnega akumulatorja.

Akumulator bo poslan v roku 20 dni od 
opravljene spletne registracije na naslov 
naveden ob spletni registraciji (pridružujemo 
si pravico do kasnejšega odpošiljanja).
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BL1830B gratis!

Makita podarja

Seznam orodij 
v BL1830B 
promociji

https://www.makita.si/brezplacen-akumulator-2022.html
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Servisna in prodajna mreža
Naš asortiman je na voljo pri trgovcih po 
celi Sloveniji, možno pa je tudi nakupovanje 
iz udobja lastnega doma, preko njihovih 
spletnih trgovin. Izredno dobro razvejana 
servisna mreža in centralno skladišče v 
Ljubljani zagotavljata servis blizu doma 
ter hitro storitev. Ob obisku centralnega 
servisa pa je možen tudi nakup pribora.

Vam najbližjega trgovca ali serviserja lahko 
poiščete na www.makita.si/iskalnik.html.

Za ogled orodja in nasvet pred nakupom 
nas obiščite v našem razstavnem salonu 
v Ljubljani, na Brnčičevi ulici 17.

Izdaja 1 | 2022 
Veljavnost: 1. 3. - 31. 5. 2022 
Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. 

Makita razširjena garancija
Z nakupom orodja pri Makiti ste sprejeli 
dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga 
življenjska doba, znano pa je tudi po svoji 
zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita 
orodja, ki so bila kupljena v Sloveniji, razen 
določenih izjem, podaljšujemo garancijo na 
tri leta. Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene 
posamično ali v kompletu z akumulatorskim 
orodjem pa nudimo podaljšano garancijo na
skupno dve leti. 

Predpogoj za podaljšanje garancije je 
aktiven lasten naslov elektronske pošte in 
registracija orodja in Li-ion akumulatorjev 
na spletni strani v roku 4-ih tednov od 
dneva nakupa. Garancijsko obdobje 
se začne z datumom nakupa. Pogoje 
podaljšanja najdete na www.makita.si.
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Nova platforma 64 V max
Z razvojem akumulatorske tehnologije je Makita na trg lansi-
rala nov akumulator specializiran za akumulatorske kosilnice 
in pripadajoča modela kosilnic. BL6440 Li-ion akumulator 
je zanesljiv vir energije ki, zagotavlja večjo moč ter daljše 
delovanje. Serija trenutno ponuja 2 modela kosilnic - LM001J 
in LM002J. Kosilnici omogočata klasično zbiranje v košaro, 
stranski izmet ali mulčenje ter 3 načine delovanja - tihi način, 
normalen ter način nizkih obratov brez obremenitve. Slednji 

prilagaja moč glede na zahtevnost terena in hitrosti gibanja 
ter s tem privarčuje pri porabi energije. K varčevanju ener-
gije pa prispeva tudi posebno zasnovan nož, ki preprečuje 
dvojno rezanje. Za brezskrbno košnjo sta kosilnici opremljeni 
z indikatorjem napolnjenosti košare za travo in varnostnim 
ključem ki preprečuje nezaželen zagon kosilnice. Po konča-
nem delu pa kosilnici enostavno zložite in postavite pokonci, 
da zasedeta karseda malo prostora v vaši garaži ali vrtni lopi.
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LM001J   
64 V max
Aku. kosilnica

Širina reza 480 mm, za 1.400 m2

 

LM002J   
64 V max
Aku. kosilnica

Širina reza 530 mm, za 1.600 m2

 

191R06-8   
64 V max
Akumulator BL6440

Li-ion 4,0Ah

 

191W19-9   
64 V max
Polnilnik DC64WA

Za 64 V max akumulatorje

 

Nova platforma 
in kosilnice

64 V max

IPX4 zaščita pred vodo

3 načini delovanja

Za košnjo zahtevnih terenov

https://www.makita.si/product/lm001jm101.html
https://www.makita.si/product/lm002jm101.html
https://www.makita.si/product/191r06-8.html
https://www.makita.si/product/191w19-9.html


Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

Čiščenje še nikoli ni 
bilo tako enostavno!

Akumulatorski puhalnik za prah 
AS001G, idealen za čiščenje 
in odpihovanje prahu iz ozkih 
prostorov (računalnikov, 
tiskalnikov in podobne opreme), 
čiščenje filtrov ter orodja ali 
za napihovanje blazin... Zaradi 
širokega nabora nastavkov 
je vsestransko uporaben.

DUS054 
LXT 18 V
Aku. škropilnica

CW001G 
XGT / LXT
Aku. hladilno/grelni zaboj
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AS001G 
XGT 40 V max
Aku. puhalnik za prah

 

Vse ostale 
novosti si 
oglejte v 

letaku

Novosti 
pri Makiti

 

https://www.makita.si/product/cw001gz.html
https://www.makita.si/product/as001gz.html
https://www.makita.si/novosti.html
https://www.makita.si/product/dus054z.html


Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

Izberite pravo 
kosilnico za vas 
Makita kosilnice so enostavne za 
uporabo in vzdrževanje, tihe ter brez 
izpustov. Odlikuje jih zaščita pred 
prahom in pršenjem vode XPT® ter 
brezkrtačni BL® motor (razen DLM432 
/ DLM382), zaradi tihega delovanja 
pa so idealne za uporabo v urbanih 
območjih. Izbirate lahko med različnimi 
velikostmi in težo, med potisnimi 
ali samohodnimi ter vrsto ohišja - 
aluminijasto, kovinsko ali plastično. 

Dodatne funkcije – zbiranje trave, 
mulčenje in stranski/zadnji izmet 
omogočajo učinkovito opravljeno 
delo (pri DLM432 / DLM382 je 
pribor za mulčenje opcijski).
Kosilnice so primerne za različne 
površine košnje, od 560m² do 
2.300m², odvisno od modela. Še 
ne veste katero bi izbrali? Za lažjo 
odločitev vam z veseljem svetujemo.

Največja platforma 
Z več kot 100 let izkušenj z 
elektro-motorji in več kot 40 let z 
akumulatorsko tehnologijo, se Makita 
lahko pohvali z največjim LXT® 
akumulatorskim vrtnim programom.

1 LXT® akumulator* 
za 380+ orodij

* LXT® platforma uporablja 18 V drsni tip akumulatorja 
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Makita aku. 
kosilnice

Oglejte 
si video 

primerjave 
kosilnic

https://www.youtube.com/watch?v=k7YAUI1-_LQ


DLM330SM 
DLM330Z 

LXT 18 V
Akumulatorski kosilnici

DLM330SM 
s polnilnikom in 1× 4,0Ah aku.
DLM330Z 
brez polnilnika in aku.

DUH523Z 

LXT 18 V
Aku. škarje za 
živo mejo

Brez priloženega 
polnilnika in akumulatorjev

 

DUR181Z 
DUR189Z 

LXT 18 V
Akumulatorski kosi

DUR181Z 
brez polnilnika in aku.
DUR189Z 
brez polnilnika in aku.

DUM604ZX 
DUM604Z

LXT 18 V
Aku. škarje za travo

DUM604ZX 
brez polnilnika in aku. in 
z rezilom za živo mejo
DUM604Z 
brez polnilnika in aku.

UR100DSAP 
CXT 12 V max
Akumulatorska kosa

Posebna izdaja - Serija SAKURA
S polnilnikom in 1× 2,0Ah aku.

 

UM600DSAP 
CXT 12 V max
Aku. škarje za travo

Posebna izdaja - Serija SAKURA
S polnilnikom in 1× 2,0Ah aku.

 

DUB362Z  
DUB184Z 

LXT 18 + 18 V / 18 V
Aku. puhalnika

DUB362Z 
brez polnilnika in aku.
DUB184Z
brez polnilnika in aku.

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. 

DUC353Z  
LXT 18 + 18 V
Aku. verižna žaga

Brez priloženega 
polnilnika in akumulatorjev

 

7

Za urejeno okolico z 
Makita vrtnim orodjem!

https://www.makita.si/product/dlm330sm.html
https://www.makita.si/product/dlm330z.html
https://www.makita.si/product/duh523z.html
https://www.makita.si/product/dur181z.html
https://www.makita.si/product/dur189z.html
https://www.makita.si/product/dum604zx.html
https://www.makita.si/product/dum604z.html
https://www.makita.si/product/ur100dsap.html
https://www.makita.si/product/um600dsap.html
https://www.makita.si/product/dub362z.html
https://www.makita.si/product/dub184z.html
https://www.makita.si/product/duc353z.html


  
DCU180Z   

LXT 18 V
Akumulatorska samokolnica
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Akumulatorska samokolnica DCU180 je idealen pomočnik za transport težjega 
tovora, z možnostjo uporabe vedra za raztresen tovor ali ravne mrežaste podloge. 
Prenese obremenitev do 130 kg ter maksimalni vzpon 12°. Samokolnica ima tri 
hitrosti – 1,5 in 3,5 km/h ter 1,0 km/h vzvratno. Poganja jo en 18V LXT akumulator, 
v ohišje pa je mogoče priklopiti dodaten akumulator za do ~100 min delovanja.

  
DHW080ZK   

LXT 18 + 18 V
Aku. visokotlačna čistilna naprava
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Zaradi enostavnega prenašanja, uporabe in visoke zmogljivost čiščenja je 
akumulatorski visokotlačni čistilec DHW080 idealen za čiščenje avtomobilov 
ali kmetijske opreme. Napajata ga dva 18V LXT akumulatorja, kar omogoča 
konstanten pretok 330 l/h pri visokem tlaku. V primeru, da nimate dostopa 
do pipe vam sesalna cev omogoča črpanje vode iz vedra ali posode.

  
DDG460ZX7   

LXT 18 + 18 V
Akumulatorski vrtalnik za zemljo
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Akumulatorski vrtalnik za zemljo DDG460 ima zmogljivost vrtanja v glino 
150 mm in pesek 200 mm. Z visoko odpornostjo pred prahom in vodo je 
zaščiten za delo v zahtevnem okolju. Vrtalnik samodejno prilagaja način 
delovanja glede na obremenitev, s funkcijo vzvratnega vrtenja pa sveder 
z lahkoto izvlečete iz zemlje. Orodju je priložen set ročajev (191P11-3).

Pribor za akumulatorsko samokolnico

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.8

DUP362Z  
LXT 18 + 18 V
Akumulatorske škarje 
za obrezovanje

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DUC306Z  
LXT 18 + 18 V
Akumulatorska 
verižna žaga

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DUB363ZV  
LXT 18 + 18 V
Akumulatorski 
puhalnik - sesalnik

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DLM532Z  
LXT 18 + 18 V
Akumulatorska 
samohodna kosilnica

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DUR368AZ  
LXT 18 + 18 V
Akumulatorska kosa

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Namenska 
orodja LXT®

Makita inovacije olajšajo 
vsako opravilo!

199008-0 
Vedro

199009-8 
Mrežasta 
podloga

https://www.makita.si/product/dcu180z.html
https://www.makita.si/product/dhw080zk.html
https://www.makita.si/product/ddg460zx7.html
https://www.makita.si/product/dup362z.html
https://www.makita.si/product/duc306z.html
https://www.makita.si/product/dub363zv.html
https://www.makita.si/product/dlm532z.html
https://www.makita.si/product/dur368az.html


DUH602Z  
DUH601Z  

LXT 18 V
Akumulatorske 
škarje za živo mejo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

DUN500WZ  
LXT 18 V
Aku. podaljšane 
škarje za živo mejo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DUH604SZ  
LXT 18 V
Akumulatorske 
škarje za živo mejo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Akumulatorske 
škarje za živo mejo 
Za enostavno obrezovanje in 
urejanje žive meje uporabite 
Makita akumulatorske škarje za 
živo mejo, ki so s kvalitetnimi 
rezili za enostavno zarezovanje in 
učinkovito držanje veje med rezom 
kos še tako zahtevni živi meji.
 
Izbirate lahko med različnimi 
dolžinami rezil, napajanjem na en ali 
dva LXT® akumulatorja ter različnimi 
zmogljivostmi rezanja vej. Za višje in 
težje dostopne žive meje uporabite 
podaljšanje škarje za živo mejo, za 
občutljive žive meje pa izberite škarje 
z zbiralnikom odrezkov, ki prepreči 
padanje in gnitje odrezkov v živi meji 
ter tako vzdržujte zdravo živo mejo.

Manjša obremenitev 
za okolje 
Z Makita akumulatorskimi vrtnimi 
orodji uredite celoten vrt in okolico, 
z istim akumulatorjem. Makita LXT® 
vrtna orodja so del LXT® platforme, 
kar pomeni da lahko en akumulator 
uporabite ne samo na vrtnem orodju 
ampak na več kot 380 orodjih. 
Orodja odlikuje nizka stopnja hrupa, 
manj vzdrževanja in takojšnji zagon 
za neprekosljivo zmogljivost!

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. 9

Vedno urejena 
živa meja

https://www.makita.si/product/duh602z.html
https://www.makita.si/product/duh601z.html
https://www.makita.si/product/dun500wz.html
https://www.makita.si/product/duh604sz.html


Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

HR2470 
780 W
El. vrtalno 
kladivo

V plastičnem kovčku

 

JR3051TK 
1.200 W
El. sabljasta 
žaga 

V plastičnem kovčku

 

DJR187Z 
LXT 18 V
Akumulatorska 
sabljasta žaga

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DHR241Z 
LXT 18 V
Aku. vrtalno 
kladivo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Električno ali akumulatorsko orodje? Oboje je kvalitetno in 
vzdržljivo, izbira pa je odvisna od potreb in preferenc posa-
meznika. Če cenite vrhunsko zmogljivost in nemoteno delo-
vanje brez premora, bodo električna orodja s kablom verjetno 
boljša izbira za vas. Z električnim orodjem bo delo potekalo 
neprekinjeno, moč pa bo konstantna tudi ob daljši uporabi.

Če so vam pomembnejši udobje, mobilnost in shranjeva-
nje, potem so boljša izbira akumulatorska orodja. Odlična 
rešitev, ko ni na voljo električne napeljave. Z akumulatorskim 
orodjem je gibanje neomejeno, zaradi zmogljivosti akumula-
torjev pa je delo hitro in kvalitetno opravljeno. Akumulatorje 
odlikuje dolga življenjska doba, moč ter enostavna uporaba 
istega akumulatorja na celotnem asortimanu orodij.
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Kaj izbrati - 
električno ali 
akumulatorsko?

DP4011 
720 W
Električni 
vrtalnik

 

DHP486Z 
LXT 18 V
Aku. vibracijski 
vrtalnik-vijačnik

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

ALIALI ALI

DGA504Z 
LXT 18 V
Akumulatorski 
kotni brusilnik

Brez priloženega polnilnika in aku.

 

9558HNRG 
840 W
Električni 
kotni brusilnik

 

https://www.makita.si/product/hr2470.html
https://www.makita.si/product/jr3051tk.html
https://www.makita.si/product/djr187z.html
https://www.makita.si/product/dhr241z.html
https://www.makita.si/product/dp4011.html
https://www.makita.si/product/dhp486z.html
https://www.makita.si/product/dga504z.html
https://www.makita.si/product/9558hnrg.html


Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

DTR180ZK

LXT 18 V
Akumulatorski 
vezalec armature

V plastičnem kovčku brez 
priloženega polnilnika in aku.

 

DGP180Z

LXT 18 V
Akumulatorska 
pištola za mast

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DSL800ZU

LXT 18 V
Akumulatorski 
brusilnik za stene

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DVP180Z

LXT 18 V
Akumulatorska 
vakuumska črpalka

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

   
DLX4156TX1

Set orodij LXT 18 V
Aku. vrtalnik-vijačnik DDF486, aku. udarni vijačnik DTD153,
aku. ročna krožna žaga DHS660 in aku. kotni brusilnik DGA504
S polnilnikom, 2× 5,0Ah aku. in torbo

DCG180Z

LXT 18 V
Akumulatorska 
tesnilna pištola

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

   
DLX2127TJ1

Set orodij LXT 18 V
Aku. vrtalnik-vijačnik DDF482 in
aku. udarni vijačnik DTD152
S polnilnikom, 3× 5,0Ah aku. in Makpac kovčkom

DCC500Z

LXT 18 V
Akumulatorski diamantni 
rezalnik z odsesovanjem

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

"Za še več namenskih 
orodij se pozanimajte pri 
vašem Makita trgovcu."
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Široka izbira 
namenskih orodij

+
AWS brezžični 

vmesnik

Oglejte si 
nabor setov 

orodij

Seti za 
vsakega 
mojstra!

https://www.makita.si/product/dtr180zk.html
https://www.makita.si/product/dgp180z.html
https://www.makita.si/product/dsl800zu.html
https://www.makita.si/product/dvp180z.html
https://www.makita.si/product/dlx4156tx1.html
https://www.makita.si/product/dcg180z.html
https://www.makita.si/product/dlx2127tj1.html
https://www.makita.si/product/dcc500z.html
https://www.makita.si/products/kompleti-orodja.html


Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

  
DCM501Z

LXT / CXT
Akumulatorski kavni aparat
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev 

Z akumulatorskim kavnim aparatom si 
enostavno kjerkoli skuhate vročo kavo. 
Kavni aparat za mleto filter kavo ali kavo 
v vrečkah lahko skuha 4,5 skodelice 
kave z LXT 5,0Ah akumulatorjem. 

  
DCW180Z

LXT 18 V
Akumulatorski hladilno/grelni zaboj
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

LXT akumulatorski hladilno/grelni zaboj 
ohlaja do 18°C (5 stopenj) ter greje do 
60°C (2 stopnji). Ima 3 viri napajanja: LXT 
akumulatorji, AC adapter, avtomobilski 
adapter ter prostornino 20l.

  
CW001GZ

XGT / LXT
Akumulatorski hladilno/grelni zaboj
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

XGT akumulatorski hladilno/grelni zaboj 
ima 7 stopenj hlajenja in ogrevanja (od -18 
do 60°C) ter 4 vire napajanja: XGT in LXT 
akumulatorji, AC adapter ter avtomobilski 
adapter. Prostornina zaboja je 20 l.

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.12

Kampiranje
z Makito

Oglejte 
si video 

opreme za 
kampiranje

https://www.makita.si/product/dcm501z.html
https://www.makita.si/product/dcw180z.html
https://www.makita.si/product/cw001gz.html
https://www.youtube.com/watch?v=mkB59h61FCU


MP001GZ 
XGT 40 V max
Akumulatorska zračna tlačilka
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Akumulatorska zračna tlačilka, ki jo poganja XGT akumulator, je s tremi načini 
delovanja vsestranska za napihovanje avtomobilskih in kolesarskih pnevmatik, 
športnih žog ipd. S samodejnim izklopom po doseženem ciljnem tlaku in 
spominsko funkcijo, ki shrani nastavitve do naslednjič ko vklopimo tlačilko.
V primeru previsokega tlaka ga lahko enostavno sprostimo s pritiskom na gumb. 

 

DMP180Z   DMP181Z 
LXT 18 V
Akumulatorski zračni tlačilki
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

LXT akumulatorski zračni tlačilki s funkcijo samodejnega izklopa, zaščito pred 
pregrevanjem in spominsko funkcijo, ki shrani nastavitve do naslednjega vklopa 
tlačilke. Na njuno ohišje je možno pritrditi nastavke in cev za lažje prenašanje 
in shranjevanje. DMP181 ima dodatno vgrajen še gumb za sprostitev tlaka.

 

 

Pribor za akumulatorske zračne tlačilke
DMR301 

LXT / CXT
Aku. Bluetooth 
radio / polnilnik 
za akumulator

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DMR114 
LXT / CXT
Aku. Bluetooth 
radio

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

MR004GZ 
XGT / LXT / CXT
Akumulatorski 
radio

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DCF102Z 
LXT 18 V
Akumulatorski 
ventilator

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DCF203Z 
LXT 18 V
Akumulatorski 
ventilator

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. 13

Vedno
pripravljeni!

TE00000346 
Britanski 
adapter

TE00000334 
Francoski 
adapter

TE00000592 
Nastavek za 
žoge

TE00000333 
Adapter za 
blazine

https://www.makita.si/product/mp001gz.html
https://www.makita.si/product/dmp181z.html
https://www.makita.si/product/dmp180z.html
https://www.makita.si/product/dmr301.html
https://www.makita.si/product/dmr114.html
https://www.makita.si/product/mr004gz.html
https://www.makita.si/product/dcf102z.html
https://www.makita.si/product/dcf203z.html


2,3 m
(2,6m v širino)

10 m
(10 m v širino)

4,5 m
(5,3 m v širino)

2,8 m
(3 m v širino) 6,5 m

(6,5 m v širino)

2,8 m
(3 m v širino / razpršeno)

6 m
(6 m v širino)

Močan svetlobni snop 

640 m
(točkovni način)

DEADML805 DEAML003G DEBDML812 DML813 / DML814 DEADML811 DEADML810 DEADML809

Dolžina in širina snopov zmerjeno po ANSI standardu.

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.14

DEADML805 

LXT 18 V
750 lm

DEAML003G 

XGT / LXT 
1.100 lm

DEBDML812 

LXT 18 V
1.250 lm

DML813   DML814

LXT 18 V
3.000 lm

DEADML811 

LXT 18 V
3.000 lm

DEADML810 

LXT 18 V
5.500 lm

DEADML809 
LXT 18 V
10.000 lm

Oglejte 
si video 
svetilk

https://www.youtube.com/watch?v=_RdmQIpwg7g


Prostorska svetilka
Akumulatorska prostorska svetilka 
DEADML810 z 202 belimi LED diodami 
za odlično svetilnost: 40,4 W (0,2 
W x 202). Svetilka ima 3 stopnje 
svetlosti: nizka 1.500 lm, srednja 3.000 
lm, visoka 5.500 lm ter 3 območja 
osvetlitve (180°L / 360° / 180°D).

Podnožje s samodejnim izravnavanjem 
se lahko nagne do 240°C ter preprečuje 
padec svetilke. Ohišje je izredno 
odporno na udarce, zaradi odsevnikov 
na vseh straneh pa je svetilka dobro 
vidna tudi v temi. Ena AC vtičnica 
lahko napaja verigo do 8 svetilk*.
* Vsaka svetilka ima varovalko za zaščito pred preobremenitvijo.

DEADML805

LXT 18 V
Akumulatorski 
LED reflektor

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Akumulatorski LED reflektor DEADML805 
z 20x 0,6 W LED žarnicami. Mogoče ga 
je nagniti za 360°. Reflektor ima 2 na-
stavitvi svetlosti: nizko 450 lm in visoko 
750 lm. Možna montaža na stojalo. 

DEADML811

LXT 18 V
Akumulatorski 
LED reflektor

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Aku. LED reflektor DEADML811 zagotavlja belo 
svetlobo, opremljen je s 30 LED diodami. Mogoče 
ga je nagniti za 240°. Reflektor ima 3 nastavitve 
svetlosti: nizka 750 lm, srednja 1.500 lm in visoka 
3.000 lm. Opremljen z opozorilnim sistemom, 
ki opozarja na nizko kapaciteto akumulatorja.

DEADML809

LXT 18 V
Akumulatorski 
LED reflektor

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Akumulatorski LED reflektor s 96 LED diodami 
zagotavlja belo svetlobo, ki je primerljiva z 
dnevno. Z gumbom lahko nastavite naklon 
reflektorja v območju od -30° do 210°. Reflektor 
ima 3 nastavitve svetlosti: nizka 2.000 lm, 
srednja 4.000 lm in visoka 10.000 lm.

 

DEADML810 
LXT 18 V
Akumulatorska 
prostorska LED svetilka

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih
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Makita svetilke 
in reflektorji

https://www.makita.si/product/deadml805.html
https://www.makita.si/product/deadml811.html
https://www.makita.si/product/deadml809.html
https://www.makita.si/product/deadml810.html


  
D-18770-100

EKONOMIČNO PAKIRANJE
100× Rezalne plošče v vedru

  
B-65589

23 delni set
Raglje in nasadni ključi

  
E-11829

60 delni set
Za vrtanje in vijačenje

  
D-58877

42 delni set
Za vrtanje in vijačenje

  
D-53659

13 delni set
Svedri in dleta SDS-Plus

  
D-53073

17 delni set

  
D-73461

47 delni set
Vijačni nastavki

  
D-73265

7 delni set
Vijačni nastavki in adapter

  
D-73271

7 delni set

  
E-11689

256 delni set
Za vrtanje in vijačenje

  
E-11536

5 delni set
Svedri za beton 

Od optimiziranega pribora za uporabo z 
akumulatorskim orodjem do standardnih 
vijačnih nastavkov, pri Makiti venomer širimo 
naš asortiman pribora. V naši ponudbi je 
nekaj za vsakogar, od domačih mojstrov do 
profesionalnih uporabnikov.

Del te ponudbe so tudi ekonomična pakiranja 
kot je naš artikel D-18770-100, da dobite 
največ za vaš denar!

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.16

Makita pribor - 
za vsakogar nekaj! Novosti 

v priboru 
si oglejte 
v letaku

https://www.makita.si/product/d-18770-100.html
https://www.makita.si/product/b-65589.html
https://www.makita.si/product/e-11829.html
https://www.makita.si/product/d-58877.html
https://www.makita.si/product/d-53659.html
https://www.makita.si/product/d-53073.html
https://www.makita.si/product/d-73461.html
https://www.makita.si/product/d-73265.html
https://www.makita.si/product/d-73271.html
https://www.makita.si/product/e-11689.html
https://www.makita.si/product/e-11536.html
https://www.makita.si/novosti.html


Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

Okolju prijaznejša 
embalaža
Vsak lahko prispeva k zmanjšanju odpadkov v 
svetu že samo z manjšimi spremembami navad 
in v Makiti opažamo vse večjo ozaveščenost 
potrošnikov, ki iščejo izdelke, v okolju bolj 
prijazni embalaži. Zato nas je želja po pozitivnem 
vplivu na ljudi in okolje ter podpiranje 
trajnostnih strategij pripeljala do postopnega 
prehoda s plastične na kartonsko embalažo.

Da bi zmanjšali količino plastičnih odpadkov, 
bomo pri embalaži žaginih listov pričeli z 
zamenjavo plastične embalaže v kartonsko. 
Prehod na kartonsko embalažo predstavlja 
podnebju prijazno rešitev, ki prinaša okoljske 
in logistične prednosti, saj jo je v primerjavi 
s plastično enostavneje reciklirati, je lažja in 
zavzame manj prostora, zato je tudi primernejša 
za transport. Z nakupom artiklov v kartonski, 
namesto plastični embalaži, boste tudi sami 
prispevali k zmanjšanju odpadkov in naredili 
nekaj za naš planet in stanje, v katerem ga 
bomo pustili prihodnjim generacijam.
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Nova preobleka 
TCT žaginih listov



CL108FDSAP

CXT 12 V max
Akumulatorski 
sesalnik

Posebna izdaja - Serija SAKURA
S polnilnikom in 1× 2,0Ah aku.

 

 

191D73-9 
Ciklonski nastavek 
z zaklepom cevi
Za model DCL280, DCL281, 
DCL282, CL002G, DVC260, 
DVC261, DVC265, DVC660

 

191D75-5 
Ciklonski 
nastavek
Za model DCL180, DCL181, 
DCL182, CL183D, CL100D, 
CL102D, CL104D, CL105D, 
CL106D, CL107D, CL108D, 
CL111D, DVC260, DVC261, 
DVC265, DVC660

Nadgradite vaš 
sesalnik
Ciklonski nastavek namestite na 
cev sesalnika, da ob sesanju zajame 
večji del prašnih delcev. Sesalna moč 
sesalnika je tako bolj konstantna, 
filter je potrebno manj pogosto 
čistiti/menjati, vrečke za prah oz. 
kapsule pa manj pogosto prazniti.

Na voljo sta dve verziji ciklonskega 
nastavka - navaden ter z zaklepom cevi.
Ciklonski nastavek je kompatibilen z 
Makita akumulatorskimi pokončnimi 
sesalniki in nahrbtnimi sesalniki. 
Kompatibilnost nastavkov preverite 
spodaj.

CL001GZ

XGT 40 V max 
Akumulatorski 
sesalnik

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DCL180ZB

LXT 18 V
Akumulatorski 
sesalnik

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DCL181FZW

LXT 18 V
Akumulatorski 
sesalnik

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih
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Zakaj 
ciklonski 
nastavek?

https://www.makita.si/product/cl108fdsap.html
https://www.makita.si/product/191d73-9.html
https://www.makita.si/product/191d75-5.html
https://www.makita.si/product/cl001gz.html
https://www.makita.si/product/dcl180zb.html
https://www.makita.si/product/dcl181fzw.html


   
CLX245SAX1

Set orodij CXT 12 V max
Aku. sesalnik CL108D in
aku. puhalnik UB100D
S polnilnikom, 1× 2,0Ah aku. in torbo

Pokončni sesalnik
Akumulatorski pokončni sesalnik je z 
načinom tišjega delovanja primeren za 
uporabo v okoljih občutljivih na hrup, kot 
so pisarne in bolnišnice. Poleg vrtljive 
krtače je na voljo tudi teleskopska 
aluminijasta cev, shranjena na ohišju, za 
čiščenje ožjih in težje dostopnih predelov.

 

DVC560Z

LXT 18 + 18 V
Akumulatorski 
pokončni sesalnik

  
VC2000L

1.000 W
Električni sesalnik
L prašni razred

Električni sesalnik za mokro in suho čiščenje. 
Odlikuje ga Push & Clean sistem čiščenja 
filtra za podaljšan čas delovanja in življenjsko 
dobo filtra, L razred filtracije in zmogljiv 
1.000 W motor, ki ustvari 21 kPa podtlaka.

"Naj bo vedno urejeno; 
v delavnici in hiši s 

priročnim kompletom 
za čiščenje!"

  
DVC750LZ

LXT 18 V
Akumulatorski sesalnik - puhalnik
Brez priloženega polnilnika in aku. / L prašni razred

Kompakten in lahek LXT akumulatorski 
sesalnik za suho (7,5 l) in mokro (4,5 l) 
sesanje. S pralnim HEPA filtrom in priročnim 
ročajem za enostavno prenašanje. Možno 
ga je uporabiti tudi kot puhalnik. 

  
DCL184Z

LXT 18 V
Akumulatorski sesalnik
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Lahek in zmogljiv akumulatorski sesalnik, 
idealen za sesanje manjših površin, v 
avtomobilih, avtodomih ipd. Možnost 
namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke 
za prah. Hitro se lahko pretvori v puhalnik.

V praktični 
torbi

19

Oglejte 
si video 
DVC560 

sesalnika

https://www.makita.si/product/clx245sax1.html
https://www.makita.si/product/dvc560z.html
https://www.makita.si/product/vc2000l.html
https://www.makita.si/product/dvc750lz.html
https://www.makita.si/product/dcl184z.html
https://www.youtube.com/watch?v=V6_YTMi3DYs
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BL1830B gratis!
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https://www.facebook.com/MakitaSLO
https://www.youtube.com/c/MakitaEasternEurope/videos
https://www.instagram.com/makita_eastern_europe/

