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Akumulatorsko
vrtno orodje?

Nič emisij in tiho delovanje;
za brezskrbno urejanje okolice!

Izdaja 2 | 2021

DMP180Z GRATIS!
POGOJI PROMOCIJE

Makita MEE praznuje!
Letos praznujemo 10 let
Makite v Sloveniji!
Makita je v Sloveniji začela s
poslovanjem v novembru 2011
z novo ustanovljeno družbo
Makita d.o.o. in predstavništvom za države JV Evrope.
Centrala za ta del Evrope,
kamor spada tudi Slovenija, je
bila pred tem v Avstriji, vendar se je generalno vodstvo
na Japonskem zaradi dobre
geografske lege Slovenije odločilo preseliti sedež Makita
Southeast Europe (MEE) iz
Dunaja v Ljubljano.

DDF453SYE

Sedaj ima Makita gosto mrežo
specializiranih prodajalcev v
celotnem območju, ki vsakemu kupcu Makita proizvodov
nudijo prvovrstne storitve
in profesionalno svetovanje,
servis ter zalogo pribora in
rezervnih delov.

Praznujte z
nami s
posebnimi
ugodnostmi!

€

€
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239,00

229,00

DGA504Z

PROMO CENA

LXT 18 V
Aku. vrtalnik-vijačnik

PROMO CENA

+ polnilnik,
3×3,0 Ah aku.
in kovček

139,90

+ polnilnik,
2×3,0 Ah aku.
in Makpac

DDF453RFE3

LXT 18 V
Aku. vrtalnik-vijačnik

+ polnilnik,
2×1,5 Ah aku.
in kovček

DDF485RFJ

Velja za orodja v letaku označena z

PROMO CENA

LXT 18 V
Aku. vrtalnik-vijačnik

€

1 Nakup označenih orodij v letaku znotraj
Republike Slovenije v obdobju 6. 9. - 19. 11. 2021.
2 Spletna registracija in podaljšanje garancije
na www.makita.si med 6. 9. in 17. 12. 2021
(najkasneje v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa
orodja označena v letaku).
3 Pogoj za uspešno podaljšanje garancije je
garancijski list, ki ga prejmete ob nakupu.
4 Strinjanje s pogoji uporabe osebnih podatkov
za namen pošiljanja brezplačne akumulatorske
zračne tlačilke.
Akumulatorska zračna tlačilka bo poslana
najkasneje do 1. 1. 2022 na naslov naveden ob
spletni registraciji.

PROMO CENA

LXT 18 V
Aku. kotni brusilnik
*Z model

€

139,00

* model brez priloženega polnilnika in akumulatorjev Vse navedene cene so promocijske cene z DDV.
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Sodelovanje z
Zavodom BETA
Veseli smo, da lahko sodelujemo pri
izobraževanju mladih, zato smo letos združili
moči z zavodom BETA, inštitutom za razvoj
družbe, ki mladim v Ajdovščini želi omogočiti
in olajšati vključevanje v družbo. V zavodu
spodbujajo k pridobivanju novih znanj in
izobrazbe ter usmeritev v delo. Z Makita
orodji smo prispevali k opremi delovnega
prostora. Zavod BETA je v letu 2021 začel z
novim mentorskim programom Garaža, kjer
v delavnici doktorski študentje tehničnih in
naravoslovnih smeri predajajo teoretično in
praktično znanje dijakom, ki želijo osvajati
znanja in veščine na področjih tehnike in
naravoslovja na višjem strokovnem nivoju.
Garaža je delovni prostor, kjer dijaki s
pomočjo mentorja snujejo svoje projekte
in izdelujejo prototipe. Želimo jim veliko
inovativnosti in uspešno izvedenih projektov.
Zastopnica Zavoda BETA Valerija Jevšnik
Makita namestnik generalnega direktorja Kenta Fukushima
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Makita

platforme

Zakaj več platform?

Akumulatorska tehnologija se konstanto razvija in s seboj prinaša nova zmogljivejša orodja. Najnovejša tehnologija pa ni
prioriteta za vsakogar, saj je po navadi temu primerna tudi
višja cena. Pri Makiti se zavedamo, da povprečen uporabnik
ne potrebuje najnovejše tehnologije ampak je bistvenega pomena dobra kvaliteta po dostopnih cenah.

Neprimerljiva
zmogljivost

Največji
nabor orodij

Kompaktno
in okretno

Kvalitetno
in ugodno

Next Generation
Technology je
platforma 40 V max
akumulatorskega
orodja. Kombinacija
inovativne zasnove
orodja in visoke
zmogljivosti
akumulatorjev
predstavlja
vrhunsko rešitev za
zahtevno uporabo.

18 V akumulator
z Lithium Xtreme
Techology napaja
LXT® platformo z
več kot 360 orodji in
se ponaša z izjemno
vzdržljivostjo,
dolgotrajnim
delovanjem ter
dolgo življenjsko
dobo.

12 V max Litijionski akumulator
z oznako Compact
Xtreme Technology
napaja CXT®
platformo in se
ponaša z majhno
težo, izjemno
okretnostjo in dobro
vzdržljivostjo.

Makita G-SERIJA®
je platforma, ki
deluje izključno
na G-SERIJI
akumulatorjev in
polnilniku. Kvaliteta
orodij, ki presega
običajna DIY orodja
in je na voljo po
nizkih, konkurenčnih
cenah.

Makita MT® serija
električnih orodij
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Zato smo naše platforme zasnovali glede na širok spekter
uporabnikov; od domačega mojstra do profesionalnega uporabnika. Skozi leta so se tako oblikovale 4 akumulatorske platforme. Vsako platformo poganja lasten nabor akumulatorjev
in polnilnikov, ki med seboj niso kompatibilni. Iščete vam najbolj primerno Makita platformo? Za lažjo odločitev se lahko
obrnete na nas ali naše trgovce.

Makita MT® serija je Makitina serija električnega orodja oblikovana
za vse uporabnike, ki ne potrebujejo vseh naprednih funkcij
strojev, ampak vseeno pričakujejo zanesljivo in kvalitetno
električno orodje. Kakovostna izdelava dostopna po ugodni ceni.

NOVO

Čiščenje
kjerkoli

Brez iskanja najbližjega
priklopa na vodo in elektriko.
Pri DHW080 akumulatorski
visokotlačni čistilni napravi enostavno
napolnite rezervoar, priklopite vaš
LXT® akumulator in že ste pripravljeni
na čiščenje! S širokim naborom
nastavkov pa bo poskrbljeno, da
bo vse čisto, od avta do terase.
DHW080ZK
LXT 18 +18 V
Akumulatorska visokotlačna
čistilna naprava
*Z model

Poskeniraj in
si oglej video.
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Makita
posebna izdaja
Izbor CXT modelov v roza barvi

Serija SAKURA
Skenirajte QR kodo za
več informacij o artiklih

DF333DSAP1
CXT 12 V max
Aku. vrtalnik‑vijačnik
s polnilnim setom
+ polnilnik DC10SB
in 2,0 Ah akumulator

€

109,00

CL108FDSAP
CXT 12 V max
Aku. sesalnik
s polnilnim setom
+ polnilnik DC10SB
in 2,0 Ah akumulator

€

109,00

UR100DSAP
CXT 12 V max
Aku. kosa
s polnilnim setom
+ polnilnik DC10SB
in 2,0 Ah akumulator

€
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144,00

Zakaj smo
izbrali roza?

"Roza ovce" v
CXT družini

Roza barva je bila izbrana kot
poklon Japonskemu simbolu
- cvetu japonske češnje
"Sakuri" za vse navdušence
te nežne roza barve.

Modeli serije SAKURA so del
CXT platforme kar pomeni, da se
napajajo z CXT akumulatorjem,
ki ga je mogoče uporabljati na
vseh orodjih CXT platforme.

Ostale Makita
posebne izdaje
Eden od zaščitnih znakov Makita orodij je njihova prepoznavna
modra barva, vendar Makita določene modele ponuja tudi v drugih barvnih različicah.
Določeni modeli so na voljo v beli
ali slonokoščeni (W), črni (B),
rdeči (R) in sedaj tudi roza barvi
(P). Posebne barvne serije so bile

ustvarjene za vse Makita navdušence, ki jim je poleg vrhunske
kvalitete pomemben tudi izgled.
Prepoznate jih po barvni oznaki, ki
se nahaja v končnici oznake modela orodja (npr. DF333DSAP).
Vse Makita posebne barvne serije
so originalna orodja z barvo ohišja
v omejeni izdaji. Pri nakupu bodite
pozorni na oznako orodja, za nasvet pred nakupom pa se vedno
lahko obrnete na naše strokovnjake na info@makita.si.

Za vsakogar
nekaj!

DMR108AR
7,2 - 18 V
Akumulatorski
Bluetooth radio
*Z model

€

139,00

DTD171ZAR
LXT 18 V
Akumulatorski
udarni vijačnik
*Z model

€

DCL181FZW
LXT 18 V
Akumulatorski
sesalnik
*Z model

159,00

DCL180ZB
LXT 18 V
Akumulatorski
sesalnik
*Z model

€

45,00

DDF482RFEB

DDF484BJX1

LXT 18 V
Akumulatorski
vrtalnik-vijačnik

LXT 18 V
Akumulatorski
vrtalnik-vijačnik

+ polnilnik
in 2×3,0 Ah aku.

+ polnilnik,
2×5,0 | 1×3,0 Ah aku.
in Makpac

€

369,00

Modela Nina Ogrin in Filip Kržišnik
Vse navedene cene so promocijske cene z DDV. Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. * model brez priloženega polnilnika in akumulatorjev
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Makita LXT®
vrtno orodje
Zavladajte na terenu!
Vsak dober vrtnar ve, da je za hitro in učinkovito
delo na vrtu zelo pomembno dobro in zanesljivo
orodje. Z več kot 100 let izkušenj z elektromotorji in več kot 40 let z akumulatorsko
tehnologijo, se Makita lahko pohvali z največjim
LXT® akumulatorskim vrtnim programom.
Makita LXT® vrtna orodja so del LXT® platforme,
ki temelji na vrhunskih akumulatorjih* z izjemno
hitrimi polnilnimi časi. Orodja odlikuje nizka
stopnja hrupa, manj vzdrževanja in takojšnji
zagon za neprekosljivo zmogljivost!

1 LXT® akumulator*
za 360+ orodij
* LXT® platforma uporablja 18 V drsni tip akumulatorja

Zakaj izbrati akumulatorsko?

Akumulatorska tehnologija ima veliko prednosti, omogoča
maksimalno mobilnost; brez omejitev kabla in visoke teže
bencinskih orodij; tišje delovanje brez emisij, medtem ko je
polnjenje akumulatorjev bolj enostavno in hitrejše kakor nakup, prevoz in varno shranjevanje bencina.

DUB363ZV
LXT 18 +18 V
Akumulatorski
puhalnik - sesalnik
*Z model
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DUB362Z
LXT 18 +18 V
Akumulatorski
puhalnik
*Z model

Kaj pa moč in čas delovanja?

Včasih so prej omenjene prednosti pomenile kompromis za
nižjo moč in krajši čas delovanja; danes pa je razvoj akumulatorske tehnologije zagotovil, da je moč in čas delovanja primerljiv bencinskim modelom za brez-skrbno opravljanje tudi
zahtevnejših vrtnih opravil!

DUC353Z
LXT 18 +18 V
Akumulatorska
verižna žaga
*Z model

* model brez priloženega polnilnika in akumulatorjev Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

DLM532Z

DUP362Z

DUR369LZ

LXT 18 +18 V
Aku. samohodna
kosilnica

LXT 18 +18 V
Aku. škarje za
obrezovanje

Vaš pomočnik za
prevoz tovora!

velikega tovora lahko mrežasti podlogi odstranite stranske opore, ter tako
zagotovite dovolj veliko ravno površino
za stabilen prevoz tovora. Samokolnico
lahko prevaža tovor z maso do 130 kg.

*Z model

Za prevoz vseh vrst tovora;
celega ali razsutega.
Ne glede ali ste DIY vrtnar ali podjetnik
vam bo akumulatorska samokolnica
odlično služila. Tovrsten pomočnik
je odličen za prevoz težjih tovorov
za razbremenitev vašega hrbta
Makita akumulatorska samokolnica
ima visoko zmogljiv brezkrtačni motor,
s 3 hitrostmi (1./2./vzvratno), ki brez
problema premaguje tudi do 12° klanec.
Poleg klasične oblike vedra je možno
namestiti tudi mrežasto podlogo za
prevoz večjih tovorov. V primeru izredno

LXT 18 +18 V
Akumulatorska kosa
*Z model

*Z model

DCU180Z
LXT 18 V
Akumulatorska
samokolnica
*Z model

Se je delo zavleklo pozno v noč? Brez
skrbi, saj je Makita akumulatorska
samokolnica opremljena z dvema LED
delovnima lučema, s katerima se boste
zlahka izognili vsem preprekam.
* model brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

199008-0
Vedro
Priročno za pesek,
kamenje ipd.

199009-8
Mrežasta podloga
Priročna za dolg in
velik tovor

"Nič več
napora!"
Skenirajte QR kodo za
več informacij o artiklih
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B-65589

E-10883

23-delni set vsebuje: natične ključe
(10–32 mm) s kvadratnim 1/2" vpetjem,
ragljo, podaljška (125 in 250 mm), adapter
(1/2" na 3/8") ter univerzalni spoj.

B-66896

832366-8

221-delni set vsebuje: vijačne nastavke (PH,
PZ, SL, T, M), 1/4" natične ključe (4–14 mm), 1/2"
natične ključe (15–32 mm), kombinirane ključe
(8–19 mm), imbus ključe, E-natične nastavke
(E10 –E24), ragljo, ročaje in podaljške.

D-58877

IMPACT BLACK SERIJA
33-delni set vsebuje: natične vijačne
nastavke (PH, PZ in T), HSS svedre (2,5
–5 mm), natične magnetne ključe (6–10 mm)
in magnetno držalo nastavkov.

831279-0

Univerzalna
torba za orodje
700x310x320 mm

Univerzalna
torba s koleščki
700x380x300 mm

D-18770-100

42-delni set vsebuje: HSS svedre za
kovino z 1/4" vpetjem (2.5, 3, 4, 5, 6 mm),
natične ključe (5–13 mm), natične nastavke
(PH, PZ, T, H), magnetno držalo nastavkov,
6 mm adapter in držalo natičnih nastavkov.

EKONOMIČNO PAKIRANJE
Rezalne plošče v vedru - 100 kos
WA60T / 125 mm ravne plošče za inox idealne
za obdelovalce kovin, gradnjo, vodovodna dela
in DIY projekte sedaj v praktičnem pakiranju

Novosti
"Ostanite na tekočem
z novostmi; prelistajte
Makita NTI letake."

D-53659

NOVO

13-delni set SDS-Plus v etuiju
TCT svedri: (5, 6, 7, 8)x110, (6, 7, 8, 10, 12, 14,
16)x160, špica 250 mm in dleto 20x250

D-53073

www.makita.si/novosti.html
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NOVO

17-delni set SDS-Plus v etuiju
TCT svedri: (5, 5.5, 6, 8, 10)x110, (6, 7, 8, 10)
x160, (8, 10)x210, 14x260, Dleta: špica 140, 250,
plosko 20x250, 20x140, široko 40x250

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

E-11689

NOVO

256-delni set je namenjen tako hišnim
kot tudi profesionalnim uporabnikom, saj
vsebuje svedre za kovino, les in beton,
ploščate svedre za les, grezilo, vijačne
nastavke (PH, PZ, SL, T in H), kronske žage,
tračni meter, nož in še veliko več. Zaradi
priročnega pakiranja v kovčku je izjemno
pregleden in enostaven za prenašanje.

Skenirajte QR kodo za
več informacij o artiklih

"Vzdrževano
je varno"
Kaj je dobro vedeti?

Preden se lotimo brušenja je potrebno vedeti dva pomembna podatka; kot brušenja in debelino pile. Obe vrednosti sta
odvisni od tipa verige in sta navedeni v navodilih za uporabo
vaše verižne žage. V naslednjem koraku poskrbimo za varnost
- nadenemo rokavice ter pripravimo ustrezen pribor.

D-72154
Set za brušenje verige
4,0 mm v torbici

Nabrušena in
pripravljena na delo!
Dobro nabrušena veriga motorne žage zagotavlja
učinkovito žaganje, zato je redno brušenje in
vzdrževanje verige nujno potrebno! Če je veriga
slabo vzdrževana se podaljša čas žaganja, povečata
pa se tudi poraba energije in obremenitev delavca.

Zakaj izbrati Makita set za brušenje?

Seti za brušenje verig Makita so odlična izbira za vse uporabnike motornih žag. Seti vsebujejo vse potrebno za ročno brušenje verig; okroglo in ploščato pilo, vodilo, ročaj ter šablono
za globino. Pakirani so v priročni torbici, da bodo vedno pri
roki; tudi ko ste na terenu.

D-72160
Set za brušenje verige
4,5 mm v torbici

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Idealno v kombinaciji z Makita
delovnimi rokavicami - UNIVERSAL
S-XXL

11

Kampiranje
z Makito
Kampiranje je popolna izbira za
vse željne pobega v naravo!
Kljub temu, da kampiranje predstavlja bolj "divje"
dopustovanje to ne pomeni, da mora biti brez udobja.
Zato vedno več ljudi na svoj seznam obvezne opreme
vključi tudi akumulatorsko orodje in pripomočke.

Zakaj akumulatorsko?
Največje prednosti akumulatorske opreme so odlična
mobilnost, dolg čas delovanja in izmenljivost. Makita
serija za kampiranje je del LXT® platforme kar pomeni,
da lahko na vseh orodjih uporabljate isti akumulator.

Udobno z Makito

Z mislijo na vaše udobje smo pri Makiti razvili
širok nabor artiklov za aktivnosti v naravi. Od
klasičnih spremljevalk - svetilk do grelne odeje,
Makita je tu, da vam olajša vaš naslednji oddih!

Makita priporoča
Eden izmed izdelkov, na katerega večina pozabi, a
je navdušil že mnoge - Makita ročni sesalnik!

Naj bodo vaš avtodom, šotor ali avto vedno čisti!
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Oglej si video
opreme za
kampiranje

DMP180Z

DCF203Z

LXT 18 V
Akumulatorska
zračna tlačilka
*Z model

DECADP05
LXT 14,4 / 18 V
Adapter
USB-polnilnik

za polnjenje dveh
mobilnih naprav
(5 V/2,1 A)

DMR114

LXT 14,4 / 18 V
Akumulatorski
ventilator
*Z model

DCB200B
LXT 18 V
Akumulatorska
ogrevana odeja
*Z model

DCM501Z

CXT 12 V max LXT 18 V
Aku. bluetooth radio
*Z model

CXT 12 V max
LXT 14,4 / 18 V
Aku. kavni aparat
*Z model

DCW180Z
LXT 18 V
Akumulatorski
hladilno/grelni
zaboj
*Z model

Skenirajte QR kodo za
več informacij o artiklih
* model brez priloženega polnilnika in akumulatorjev
Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.
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"Brez škodljivega prahu!"
Izberite odsesovalni
sistem po svojih
zahtevah!
Zaščitite svoja dihala
z Makita sesalniki.

kompromisa mobilnosti. Izberite vaš
popoln odsesovalni sistem, glede
na vaše delo oz. stopnjo nevarnosti. Poiščite primerno stopnjo
zaščite s pomočjo oznak za prašne
razrede v skladu z EU standardi.

DVC150LZ

L

LXT 18 +18 V / AC
Akumulatorski /
električni sesalnik
*Z model

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Prah nastaja pri veliko procesih
prisotnih na gradbišču in delavnicah. Vrtanje, rezanje, brušenje,
rezkanje in dletenje; vsi te procesi
zvišujejo tveganje za resne dolgotrajne in smrtno nevarne bolezni.
Učinke vdihovanja prahu, pa ne
čuti le uporabnik orodja, ampak
tudi vsi tisti v bližini izvajanja del.

DVC660Z

HEPA

VC4210LX

LXT 18 +18 V
Akumulatorski
nahrbtni sesalnik

L

1.200 W
Električni
sesalnik

*Z model

Zato se je Makita zavezala, da
ponudi učinkovit nabor orodij z
vgrajenim sistemom za odsesovanje
ter kompaktne baterijske odsesovalne sisteme za varno delo brez

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). ** Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikronov ali manj v skladu z EU standardi.

H

Prašni
razred

M

Prašni
razred

L

Prašni
razred

*OEL vrednosti >0,1 mg/m3
vse vrste prahov, ki povzročajo
bolezni ali rakava obolenja

*OEL vrednosti
>0,1 mg/m3 in žaganje

*OEL vrednosti
>1 mg/m3

Prepustnost prahu **
manj kot 0,005 %

Prepustnost prahu **
manj kot 0,1 %

Prepustnost prahu **
manj kot 1 %

Učinkovito odstrani do 99.75% delcev iz pretoka zraka.

Skenirajte QR kodo za
več informacij o artiklih
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Makita

akumulatorski
sesalniki

Čiščenje poslovnih
prostorov.

DVC560Z

DRC200Z

LXT 18 +18 V
Akumulatorski
pokončni sesalnik

LXT 18 V
Akumulatorski
robotski sesalnik

Boste izbrali vsestranskost
ali avtomatizacijo?

*Z model

*Z model

Makita se neprestano trudi, da vam
ponudi najnovejše tehnične rešitve
za najbolj enostavno čiščenje doslej!
Makita pokončni sesalnik je odličen za
čiščenje pisarn, medtem ko bo robotski
sesalnik poskrbel za vaše skladišče.
Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

MANJ HRUPA

Makita BL® - brezkrtačni motor
za večjo moč z manj hrupa.

ERGONOMIJA

Majhna teža in dobra
uravnoteženost.

MOBILNOST

Brez kabla za svobodno
in neovirano gibanje.

NIZKI STROŠKI

Manjši stroški vzdrževanja
kvalitetnih Makita sesalnikov.

INOVATIVNE REŠITVE MOJSTROV AKUMULATORSKE TEHNIKE
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Brnčičeva 17,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600,
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EN LXT® AKUMULATOR

360+ ORODIJ

Trajanje akcije: 6. 9. - 19. 11. 2021 oz. do razprodaje zalog. Vse navedene cene v tem letaku so promocijske cene in vsebujejo 22% DDV. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno
s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Skupina Makita si pridržuje pravico do spremembe cen. Pri navedbi tehničnih podatkov, cen in priložene opreme si pridržujemo
pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.
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