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Aku. hladilno
grelni zaboji

Odličen sopotnik 
za vašo naslednjo 
dogodivščino

Akumulatorski hladilno-grelni zaboji so 
izjemno priročen sopotnik, ki poskrbi, 
da bo vaša hrana in pijača ostala, 
mrzla ali topla, kjerkoli in kadarkoli. 

Delujejo na akumulator, AC adapter ali 
avtomobilski priklop, za maksimalno 
prilagodljivost napajanja, ne glede 
na to kje vas spremljajo; kampiranje, 
izleti, pikniki, treningi...

Makita vam trenutno ponuja 3 modele 
hladilno-grelnih zabojev v kapacitetah 
7 l, 20 l in 50 l. Narejeni so iz trpežne 
plastike, zaradi česar so dovolj trdni, da 
zdržijo redno uporabo na prostem. Na 
njih se nahajajo LED zaslon, USB izhod 
za polnjenje pametnih naprav, odpirač 
za steklenice in ročaj za prenašanje. 
Večja modela CW001G in CW002G 
imata poleg ročaja tudi 2 kolesi za lažji 
transport, ramenski pas pa je priložen 
modeloma CW001G in CW003G.

Zaboji omogočajo hlajenje od 10 do -18°C 
in gretje od 30 do 60°C. Zaradi njihove 
sposobnosti vzdrževanja konstantne 
temperature je v njih možno shraniti 
vrsto različnih pijač in hrane, vključno s 
pokvarljivimi izdelki kot je meso in mlečni 
izdelki. Poleg tega so izjemno enostavni 
za uporabo in vzdrževanje. Opremljeni 
so z uporabniku prijaznim vmesnikom, 
ki vam hitro in enostavno omogoča 
nastavitev želene temperature, po končani 
uporabi pa jih je enostavno očistiti. Za 
čiščenje večjega modela CW002G si 
lahko pomagate z izpustnim ventilom, 
za enostaven izpust nabrane tekočine.

CW001GZ 
XGT / LXT / AC / 
avtomobilski adapter
Akumulatorski 
hladilno/grelni zaboj
20 l

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

CW002GZ

CW001GZ

CW003GZ

CW003GZ 
XGT / LXT / AC / 
avtomobilski adapter
Akumulatorski 
hladilno/grelni zaboj
7 l

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

CW002GZ 
XGT / LXT / AC / 
avtomobilski adapter
Akumulatorski 
hladilno/grelni zaboj
50 l

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Novosti

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.
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Oglejte si 
video zaboja 

CW003G

Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

Izberite model, ki vam najbolj ustreza

https://www.makita.si/product/cw001gz.html
https://www.makita.si/product/cw003gz.html
https://www.makita.si/product/cw002gz.html
https://www.youtube.com/watch?v=LnP04YaV6eI
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Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. 

Servisna in prodajna mreža
Makita asortiman je na voljo pri trgovcih po 
celi Sloveniji, možno pa je tudi nakupovanje 
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 in rezervnih delov.

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

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

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.

3

Spomladansko 
čiščenje: DUB184, 
DUB186, ...
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Efficut žagini listi 
za kompozite 
les-plastika
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Olajšajte si čiščenje z 
nekaj iznajdljivosti

Pomlad se bliža in z njo spomladanska 
opravila. Od vrta in okolice do avta in hiše. 
Zaradi obilice opravil je nekaj iznajdljivosti 
za lažje delo vedno dobrodošlo. 

Tako lahko namesto pometanja terase 
ali balkona preprosto uporabite vaš 
puhalnik. Pomaga vam lahko tudi pri 
sušenju opranega avtomobila, predvsem 
pri odstranjevanju vode iz različnih rež, 
iz katerih vam po končanem sušenju 
ne bo tekla voda. Pri tem so nam v 
pomoč posebna hidrofobna sredstva 
za sušenje, ki ustvarijo gladko površino 
za lažje odstranjevanje vode. Manjše 
modele puhalnikov s krajšo šobo pa 
lahko uporabite za čiščenje notranjosti 
avtomobila, razpihovanje prahu z ograj, 
ogrodja stopnišča, čiščenje filtrov in 
radiatorjev. Možnosti so neskončne!

Za izpihovanje računalnika ali čiščenje 
ozkih, težko dostopnih mest pa vam bo 
v pomoč akumulatorski puhalnik za prah 
AS001G. Poleg razpihovanja lahko z njim 
napihnete/izpraznite različne napihljive 
izdelke ter shranite vašo zimsko garderobo 
v vakuumske vreče za shranjevanje.

Spomladansko 
čiščenje

DUB186Z

LXT 18 V
Akumulatorski puhalnik
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Manjši model puhalnika z dolgo šobo primerno 
za čiščenje okolice. Možnost namestitve kratke 
šobe 123245-4 za bolj detajlno čiščenje.

 

DUB184Z

LXT 18 V
Akumulatorski puhalnik
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Puhalnik z večjo šobo primerno za čiščenje 
okolice ali za sušenje avtomobila. Z namestitvijo 
šobe 191B03-8 pa lahko očistite tudi žlebove.

 

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.4

Oglejte 
si vse 

modele aku. 
puhalnikov

Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

OPCIJSKO
191B03-8

OPCIJSKO
123245-4

https://www.makita.si/product/dub186z.html
https://www.makita.si/product/dub184z.html
https://www.makita.si/products/akumulatorski-puhalniki-sesalniki.html


CL002GZ07 
XGT 40 V max
Akumulatorski sesalnik z 
zbiralnikom prahu

Brez priloženega 
polnilnika 
in akumulatorjev

 

DCL180Z 
LXT 18 V
Akumulatorski sesalnik z 
zbiralnikom prahu

Brez priloženega 
polnilnika 
in akumulatorjev

 

191X11-1
Šoba (3 mm) za izpihovanje 

prahu/umazanije iz ozkih 
ali težko dostopnih mest.

191X13-7
Šoba (7 mm) za izpihovanje 

prahu/umazanije iz ozkih 
ali težko dostopnih mest 

in čiščenje filtrov.

191X15-3 
Šoba (13 mm) za izpihovanje 

prahu/umazanije in 
napihovanje/praznjenje 

večjih napihljivih izdelkov.

191X19-5 
Široka šoba za odpihovanje 

umazanije in tekočin s 
površin. S 5 odprtinami 

(6 mm) in kotom pihanja 120°.

191X78-9* 
Več-delna dolga šoba (8 mm) 
za izpihovanje sidrnih lukenj 
in ostalih ozkih mest. Možno 

prilagajanje dolžine.

191X17-9 
Šoba za napihovanje/

praznjenje (7 mm) žog, 
blazin in ostalih izdelkov 

s potisnim ventilom.

191X23-4** 
Odsesovalna cev 

primerna za izsesovanje z 
gumijastimi priključki.

191X25-0 
Gumijast priključek 

(20-30 mm), primeren 
za praznjenje različnih 

napihljivih izdelkov.

191X27-6** 
Gumijast priključek (65 mm), 

primeren za izsesovanje 
zraka iz vakuumskih 
vreč za shranjevanje.

191X21-8
Gibljiva cev s šobo (6 mm) 

za izpihovanje prahu iz težko 
dostopnih mest, elektronske 

opreme in ostalih naprav.

191X29-2
Filter, zasnovan za 

maksimalno zmanjšanje 
vdora prahu v motor v 

prašnem delovnem okolju.

*Uporabi z 191X15-3 (šobo 13)
**Uporabi z 191X15-3 
(šobo 13) in 191X23-4 
(odsesovalno cevjo)

Neskončno možnosti
z 9 različnimi nastavki

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

AS001GZ 
XGT 40 V max
Aku. puhalnik za prah

Brez priloženega 
polnilnika in akumulatorjev

 

CL003GZ 
XGT 40 V max
Akumulatorski sesalnik s 
ciklonskim zbiralnikom

Brez priloženega 
polnilnika 
in akumulatorjev

 

198553-2   CIRCLE  198878-4   CIRCLECIRCLE
Okrogla krtača - 120×60 mm

198538-8   CIRCLE  198873-4   CIRCLECIRCLE
Ozki nastavek s krtačo - 180 mm

199439-3   CIRCLECIRCLE
Dolgi ozki nastavek - 415 mm

Sesalni nastavki 28
Ostalo ponudbo 28 nastavkov 
si oglej na www.makita.si  

140H94-2   CIRCLE
Dolg nastavek z vrtljivo krtačo - 360 mm
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Oglejte si 
puhalnik 
v akciji

Akumulatorski 
ročni sesalniki

https://www.makita.si/product/cl002gz07.html
https://www.makita.si/product/dcl180z.html
https://www.makita.si/product/as001gz.html
https://www.makita.si/product/cl003gz.html
https://www.makita.si/products/sesalni-nastavki.html
https://www.youtube.com/watch?v=X-CiXm_uSl4


DCG180Z

LXT 18 V
Aku. tesnilna 
pištola

Z nastavkom za kartuše, 
brez priloženega 
polnilnika in akumulatorjev

 

HG6531CK 
2.000 W
Električni fen 
na vroč zrak

Priložen kovček 
in pribor

 

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

DHG181ZK 
LXT 18 V
Akumulatorski 
fen na vroč zrak

S kovčkom in nastavki, 
brez priloženega 
polnilnika 
in akumulatorjev

 

DMP181Z

LXT 18 V
Akumulatorska 
zračna tlačilka

Brez priloženega 
polnilnika 
in akumulatorjev

 

Da delo nikoli
ne bo dolgočasno ...

MR004GZ 
XGT 40 V max / LXT 18 V / CXT 12 V max / AC
Akumulatorski radio
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Popestrite si delo z vrhunskim Makita akumulatorskim radiom! Nastavite ga na vašo 
najljubšo radijsko postajo (FM, DAB, DAB+ frekvence) ali predvajajte svojo glasbo 
s pomočjo telefona (Bluetooth, AUX-in). Z dvema stranskima zvočnikoma vas bo 
očaral z bogatim stereo zvokom, medtem ko bo IP65 zaščita poskrbela za brezskrbno 
uporabo tudi na gradbišču. USB izhod pa poskrbi, da vaš telefon nikoli ne bo prazen.

 

DMR116 
LXT 18 V / G-serija 18 V / AC
Akumulatorski radio
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Osnoven model radia, ki vas ne bo pustil ravnodušne. Dva stranska zvočnika 
poskrbita za bogat stereo zvok, IP64 zaščita pa zagotovi da vas radio lahko spremlja 
tudi na gradbišču. Opremljen je z AUX-in vhodom za predvajanje glasbe s telefona, 
vaše najljubše radijske postaje pa lahko ulovite na AM ali FM frekvencah.

 

196352-6 

Nastavek - 600 ml 

191P89-6

Nastavek - 400 ml 

Nastavki za tesnilno pištolo 
Možna namestitev nastavka za uporabo s kartušami kakor 
tudi s črevom ali za direktno polnjenje tesnila iz posode
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AC/DC

Namenska orodja 
in pripomočki 
za lažje delo

Zaščita pred prahom in vodo

Bogat stereo zvok

https://www.makita.si/product/dcg180z.html
https://www.makita.si/product/hg6531ck.html
https://www.makita.si/product/dhg181zk.html
https://www.makita.si/product/dmp181z.html
https://www.makita.si/product/mr004gz.html
https://www.makita.si/product/dmr116.html


Osvetlitev
na gradbišču

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

 

E-10942

Ročaj z ragljo in vijačni nastavki 
PH1, PH2, PZ1, 2xPZ2, T20, T30, SL5.5

 

D-72914

Strgalo za fuge z dvema reziloma
Maksimalna debelina 2+2 mm

 

LD050P

Laserski merilnik 0,05-50 m 
Baterije niso priložene

Inovativna LED 
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 (L 180°/360°/D 180°).

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.

 

DEADML810 
LXT 18 V
Aku. prostorska LED svetilka
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

 

E-03078

Tračni meter
Širina traku 13 mm, dolžina 2 m
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Oglejte si 
celoten 

asortiman 
aku. svetilk

Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

 

E-10534

5-delni set torx magnetnih izvijačev 
100 mm: T10, T15, T20, T25, T30

5×

Ostali uporabni 
pripomočki

https://www.makita.si/product/e-10942.html
https://www.makita.si/product/d-72914.html
https://www.makita.si/product/ld050p.html
https://www.makita.si/product/deadml810.html
https://www.makita.si/product/e-03078.html
https://www.makita.si/products/akumulatorske-svetilke.html
https://www.makita.si/product/e-10534.html


Kako izbrati
vijačnik?

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Vrtalniki-vijačniki

Vrtanje (les, kovina) / Vijačenje

Vsestransko orodje, nepogrešljivo v vsakem domu 
ali delavnici. Orodje ima 2 načina delovanja; vrtanje 
in vijačenje. V načinu "vijačenje" je možno nastavljati 
navor, sklopka pa je aktivna, kar pomeni da se orodje 
ustavi, ko je presežena mejna vrednost navora, ter s 
tem prepreči prekomerno privijanje, poškodbe glave 
ali celo zlom vijaka. V načinu "vrtanje" pa je navor 
na najvišji nastavitvi in sklopka ne deluje. Orodja so 
običajno opremljena s hitrovpenjalno glavo (1,5-13 mm), 
ki podpira širok nabor pribora za vrtanje in vijačenje.

Vibracijski vrtalniki-vijačniki

Vrtanje (les, kovina, beton) / Vijačenje

Vibracijski vrtalniki-vijačniki imajo enake lastnosti kakor 
vrtalniki-vijačniki z eno pomembno razliko; vibracijsko 
vrtanje. V načinu "vibracijskega vrtanja" je navor na 
najvišji nastavitvi, sklopka ne deluje, poseben udaren 
mehanizem pa potiska konico svedra naprej v material. 
Ti udarci so bistvenega pomena pri vrtanju v trše 
materiale kot so zid, opeka, beton... Orodja so običajno 
opremljena s hitrovpenjalno glavo (1,5-13 mm). 
Za zahtevnejše vrtanje v beton (> Ø10 mm) ali 
armiran beton moramo poseči po vrtalnih kladivih.

Za daljše vijake, kjer je potreben večji navor, lahko uporabimo 
način vrtanja in 1. hitrost. Pri tem moramo previdno regulirati 
hitrost vijačenja, saj sklopka ne deluje in moramo sami 
ustaviti privijanje vijaka, ko doseže ustrezno globino.

DDF485RFJ 
LXT 18 V
S polnilnikom, 2× 3,0Ah aku. 
in Makpac kovčkom

 

DDF486Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DF001GD201 
XGT 40 V max
S polnilnikom, 2× 2,5Ah aku. 
in Makpac kovčkom

 

DDF487Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DF347D001 
G-serija 14,4 V
S polnilnikom, 2× 1,5Ah aku. 
in plastičnim kovčkom

 

DDF453SYE 
LXT 18 V
S polnilnikom, 2× 1,5Ah aku. 
in plastičnim kovčkom

 

HP488D006 
G-serija 18 V
S polnilnikom, 2× 2,0Ah aku. 
in plastičnim kovčkom

 

DHP484Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DHP482Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Makita vodič po vrstah vijačnikov
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Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

https://www.makita.si/product/ddf485rfj.html
https://www.makita.si/product/ddf486z.html
https://www.makita.si/product/df001gd201.html
https://www.makita.si/product/ddf487z.html
https://www.makita.si/product/df347d001.html
https://www.makita.si/product/ddf453sye.html
https://www.makita.si/product/hp488d006.html
https://www.makita.si/product/dhp484z.html
https://www.makita.si/product/dhp482z.html


Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Udarni vijačniki s šestkotnim vpetjem

Udarno vijačenje / Vrtanje (pogojno)

Orodje s kompaktno glavo za vijačenje v ozkih prostorih, 
šestkotno vpetje pa poskrbi za hitro namestitev/menjavo 
vijačnih nastavkov. Prednost udarnih vijačnikov je poseben 
udaren mehanizem, ki generira sunke povišanega navora 
za učinkovitejše vijačenje. V primerjavi s klasičnimi 
vijačniki kjer navor s hitrostjo pada, se pri udarnih 
vijačnikih povečuje. Možno je tudi vrtanje, kjer pa je zaradi 
višjih navorov potrebna uporaba specializiranih svedrov.

Udarni vijačniki s kvadratnim vpetjem

Udarno vijačenje / Vrtanje (pogojno)

Orodje za zahtevnejše vijačenje z visokimi navori. 
Za razliko od klasičnih vijačnikov se navor s hitrostjo 
povečuje. Kvadratno vpetje omogoča direktno 
namestitev natičnih ključev, z uporabo adapterja 
pa je možno namestiti tudi 1/4" šestkotne vijačne 
nastavke in pribor. Orodje je namenjeno predvsem za 
vijačenje, možno pa je tudi vrtanje, kjer je zaradi višjih 
navorov potrebna uporaba specializiranih svedrov.

DTD156Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

FS6300R 
570 W  

DTW301Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DTW1002Z 
LXT 18 V
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

TW005GD201 
XGT 40 V max
S polnilnikom, 2× 2,5Ah aku. 
in Makpac kovčkom

 

TW161DZ 
CXT 12 V max
Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Namenski vijačniki za suho montažo

Namenski vijačniki z omejevalnikom globine za montažo 
suho-montažnih plošč. Možna je tudi opcijska montaža 
podajalnika vijakov, medtem ko je pri nekaterih modelih 
integriran.

DLX2127TJ1 
LXT 18 V
Set udarnega vijačnika 
in vrtalnika-vijačnika

Vrtalnik-vijačnik DDF482, udarni vijačnik DTD152, 
polnilnik, 3× 5,0Ah aku. in Makpac kovček

 

CLX224X 
CXT 12 V max
Set udarnega vijačnika 
in vrtalnika-vijačnika

Vrtalnik-vijačnik DF333D, udarni vijačnik TD110D, 
polnilnik, 2× 1,5Ah aku. in aluminijast kovček

 

E-03109

IMPACT BLACK
90 delni set za vijačenje 
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Popoln par
Velikokrat se udarni vijačnik in vrtalnik-vijačnik prodajata 
kot set, saj se orodji odlično dopolnjujeta. Eden blesti v 
vrtanju, drugi pa v vijačenju. Z dvema orodjema pa bo 
delo hitrejše, saj ne izgubljate časa z menjavo pribora. 

V kolikor bo vaše delo vključevalo vrtanje v beton 
pa bo bolj primeren set z udarnim vijačnikom 
in vibracijskim vrtalnikom-vijačnikom.

+

Oglejte si 
celotno 

ponudbo 
aku. 

vijačnikov

https://www.makita.si/product/dtd156z.html
https://www.makita.si/product/fs6300r.html
https://www.makita.si/product/dtw301z.html
https://www.makita.si/product/dtw1002z.html
https://www.makita.si/product/tw005gd201.html
https://www.makita.si/product/tw161dz.html
https://www.makita.si/product/dlx2127tj1.html
https://www.makita.si/product/clx224x.html
https://www.makita.si/product/e-03109.html
https://www.makita.si/products/akumulatorsko-orodje.html


D-29941

19-delni set HSS-G 
svedrov za kovino - 
cilindrično vpetje

1,0-10,0 mm
(naraščajoče za 0,5 mm)

Iščete kaj drugega?

Oglejte si 
ostale sete 
za vrtanje

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

DHR243Z 
LXT 18 V
Aku. vrtalno 
kladivo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Odsesovalne rešitve za vaše delovišče
V današnjem času je vse več poudarka na zdravje pri delu, ter 
s tem povpraševanja po rešitvah za reduciranje škodljivega 
prahu na delovišču. 

Kremenov prah nastaja med drobljenjem, vrtanjem, rezanjem 
in brušenjem kamnin, betona, opeke... Makita zato konstantno 
razvija in širi odsesovalni sistem s sesalniki, priborom in 
nastavki za odsesovanje prahu. Ponuja tudi vrsto brez-
žičnih rešitev v primeru, ko ste daleč od vira elektrika. 

HR003GM201 
XGT 40 V max
Aku. vrtalno 
kladivo

S polnilnikom, 2× 4,0Ah aku. 
in Makpac kovčkom

 

HR2630T 
800 W
El. vrtalno 
kladivo

S plastičnim kovčkom

 

HP2051H 
720 W
El. vibracijski 
vrtalnik

S plastičnim kovčkom

 

SDS-MAX 

Hitrovpenjalna glava

7,6 J udarne moči
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Opremite jih z odsesovalnim nastavkom

Za delo 
brez prahu

Makita odsesovalni sistemi

Poiščite 
odsesovalni 
nastavek za 
vaš model

OPCIJSKO
199144-2

OPCIJSKO
195179-1

OPCIJSKO
195173-3

OPCIJSKO
195179-1

OPCIJSKO
193472-7

HM0870C 
1.110 W
Električno rušilno kladivo

 

199144-2 
Odsesovalni 
nastavek za dletenje/vrtanje
Za priklop na sesalnik

 

https://www.makita.si/products/seti.html
https://www.makita.si/product/dhr243z.html
https://www.makita.si/product/hr003gm201.html
https://www.makita.si/product/hr2630t.html
https://www.makita.si/product/hp2051h.html
https://www.makita.si/products/odsesovalni-nastavki.html
https://www.makita.si/product/hm0870c.html
https://www.makita.si/product/199144-2.html


Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

DGA504Z

LXT 18 V
Aku. kotni brusilnik 
- 125 mm

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

GA038GT201

XGT 40 V max
Aku. kotni brusilnik 
- 230 mm

S polnilnikom, 2× 5,0Ah aku. 
in plastičnim kovčkom

 

GA5030R

720 W
El. kotni brusilnik 
- 125 mm

 

GA9020RF

2.200 W
El. kotni brusilnik 
- 230 mm

 

"Zdravju škodljivi prah je prisoten 
tudi pri rezanju in brušenju."

Ustrezen odsesovalni nastavek 
izberite glede na vrsto dela.

GA9082

2.700 W
El. kotni brusilnik 
- 230 mm

 

Kotni brusilniki 
in odsesovalni nastavki

GA023GZ

XGT 40 V max
Aku. kotni brusilnik 
- 125 mm

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

LW1400 
2.200 W
Električni rezalnik

Zmogljiv rezalnik za hitro poševno rezanje 
različnih kovinskih profilov. Možna je hitra 
in enostavna menjava abrazivne plošče ter 
nastavitev vodila brez uporabe orodja. Za 
še hitrejše delo je opremljen s primežem na 
ročico za hitro vpenjanje obdelovanca.

 

Za vse tiste, ki želite 
več mobilnosti.

V skladu z EU standardi je omejitev izpostavljenosti 
prahu med delom >0,1 mg/m³, za kar je potrebna 
uporaba sesalnika z M prašnim razredom.

Za dia. lončaste 
brusilne plošče

Za diamantne 
rezalne plošče

GA038G 195385-8 A 198440-5 B

GA9082 195385-8 A 198440-5 B

GA023G 191F81-2 A 191G06-2 C

GA9020RF 195385-8 A 198440-5 B

DGA504 195239-9 A 196845-3 C

GA5030R - 196845-3 C

A B C

Hitro rezanje 
kovinskih profilov

Možnost poklopa rezalne 
glave za lažji transport

Velik ščitnik 
pred iskrami
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OPCIJSKO

Akumulatorski 
rezalnik 
DLW140

https://www.makita.si/product/dga504z.html
https://www.makita.si/product/ga038gt201.html
https://www.makita.si/product/ga5030r.html
https://www.makita.si/product/ga9020rf.html
https://www.makita.si/product/ga9082.html
https://www.makita.si/product/ga023gz.html
https://www.makita.si/product/lw1400.html
https://www.makita.si/product/dlw140z.html


DUC122Z

LXT 18 V
Akumulatorska verižna žaga
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Kompaktna verižna žaga odlična za obrezovanje 
drevja. Za rezanje težje dostopnih vej 
priporočamo uporabo teleskopskega podaljška 
195595-7 za podaljšanje dosega na 2,2 m.

Pripravite 
vrt na pomlad

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Čas za škropljenje 
in obrezovanje!
Pomlad je na pragu, ter s tem vsa 
opravila, potrebna za zdravo rast 
drevja in kasnejšo dobro letino. 

Poleg obrezovanja je drevje potrebno 
škropiti, da jih zaščitimo pred boleznijo 
in škodljivci. Za enostavnejše škropljenje 
brez ročnega pumpanja posezite 
po akumulatorski škropilnici.

Akumulatorska škropilnica US053D je 
kompaktne zasnove in rezervoarjem, 
ki sprejme 5 l pripravka na vodni 
osnovi. Odlikuje jo teleskopska cev 
z nastavljivo dvojno šobo za odlično 
razpršenost, ramenski pas pa poskrbi, 
da sta obe roki prosti za delo.

 

US053DZ 
CXT 12 V max
Akumulatorska škropilnica
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

DJR183Z

LXT 18 V
Akumulatorska sabljasta žaga
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Sabljasta žaga je odlična alternativa verižni 
žagi za obrezovanje drevja. Pri tem moramo 
poskrbeti, da sabljasto žago opremimo z 
listom B-56580, ki je primeren za rezanje vej.

Neprekinjeno škropljenje 
do ~180 min

 

197652-7 
CXT 12 V max
Power set za CXT orodja
S hitrim polnilnikom, 2× 1,5Ah aku. v Makpac kovčku
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Skenirajte QR kodo za 
več informacij o artiklih

OPCIJSKO
195595-7

UPORABI Z
B-56580

Oglejte si 
celoten 

nabor aku. 
škropilnic

https://www.makita.si/product/us053dz.html
https://www.makita.si/product/197652-7.html
https://www.makita.si/product/duc122z.html
https://www.makita.si/product/djr183z.html
https://www.makita.si/products/akumulatorske-%C5%A1kropilnice-1.html


Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

DUH523Z

LXT 18 V
Aku. škarje 
za živo mejo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

UM110DWYX

G-serija 18 V
Aku. škarje za 
travo/ živo mejo

S polnilnikom, 
1× 1,5Ah aku.

 

UR3000

450 W
Električna 
kosa

 

UN460WDZ

CXT 12 V max
Aku. podaljšane 
škarje za živo mejo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

UC015GZ

XGT 40 V max
Akumulatorska 
verižna žaga

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

DUR181RF

LXT 18 V
Aku. 
kosa

S polnilnikom, 
1× 3,0Ah aku.

 

Makita kosilnice
za majhne in velike zelenice ...

Oglejte si 
ostalo ponudbo 

aku. kosilnic

DUM111SYX

LXT 18 V
Aku. škarje za 
travo/ živo mejo

S polnilnikom, 
1× 1,5Ah aku.

 

  
LM002GZ

XGT 40 V max
Aku. samohodna kosilnica
Brez priloženega polnilnika in akumulatorjev

Kosilnica s širino reza 53 cm primerna za košnjo 
~ 2.500 m². Izjemno zmogljiv model s samohodno 
funkcijo, možnostjo mulčenja in priklopa 
dodatnega akumulatorja za daljše delovanje.

DUM604ZX

LXT 18 V
Aku. škarje za 
travo/ živo mejo

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

Kompaktni kosi za prirezovanje in urejanje robov

  
ELM3720

1.400 W
Električna kosilnica

Kosilnica s širino reza 37 cm primerna za košnjo 
~ 400 m². Zahvaljujoč preklopni zasnovi zavzame 
zelo malo prostora za shranjevanje, pokončen 
položaj pa olajša tudi čiščenje in vzdrževanje.

Tihi način delovanja

Zbiranje v košaro, 
mulčenje ali zadnji izmet

Indikator 
napolnjenosti košare
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64 V max
Aku. kosilnica

S polnilnikom, 1× 4,0Ah aku.

LM001JM101

https://www.makita.si/product/duh523z.html
https://www.makita.si/product/um110dwyx.html
https://www.makita.si/product/ur3000.html
https://www.makita.si/product/un460wdz.html
https://www.makita.si/product/uc015gz.html
https://www.makita.si/product/dur181rf.html
https://www.makita.si/products/akumulatorske-kosilnice.html
https://www.makita.si/product/dum111syx.html
https://www.makita.si/product/lm002gz.html
https://www.makita.si/product/dum604zx.html
https://www.makita.si/product/elm3720.html
https://www.makita.si/product/lm001jm101.html


Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Zakaj si zaslužijo mesto v vaši delavnici? 
Naj vas majhna zasnova enoročnih rezkalnikov ne zavede, saj 
so dovolj zmogljivi za marsikatero aplikacijo, ki so jo do sedaj 
opravljali njihovi večji bratranci.

Njihova kompaktna zasnova je odlična za delo na terenu, detajlno 
delo, poravnalno rezkanje robov laminiranih lesnih in furniranih 
materialov ter prostoročno oblikovanje. Za ostale aplikacije je na voljo 
vrsta različnih podnožij, ki omogočijo rezkanje v kotih, pod kotom, 
potopno rezkanje... Po navadi lahko sprejmejo 6/8 mm rezkala.

1806B

1.200 W
Električni 
tesarski oblič

Z lesenim kovčkom

 

PJ7000J

701 W
Električni 
lamelni rezkar

Z Makpac kovčkom

 

BO3710

190 W
Električni 
vibracijski 
brusilnik

 

BO5041

300 W
Električni 
ekscentrični 
brusilnik

 

DBO480Z

LXT 18 V
Aku. vibracijski 
brusilnik

Brez priloženega 
polnilnika in akumulatorjev

 

RT001GZ18 
XGT 40 V max
Akumulatorski 
rezkalnik

Priložen Makpac kovček , brez 
polnilnika in akumulatorjev

 

Enoročni 
rezkalniki

Priročni in zmogljivi

DTM51Z

LXT 18 V
Aku. multi-
funkcijsko orodje

Brez priloženega 
polnilnika in aku.

 

RT0702CX2 
710 W
Električni 
rezkalnik

Priložena torba ter nagibno 
in potopno podnožje

 

3711

530 W
Električni 
rezkalnik

 

Nadrezkarji 

RP0900

900 W
Električni 
nadrezkar

 

Lahek nadrezkar z 6/8 mm vpetjem in 
enostavnim nastavljanjem globine. V primerjavi 
z enoročnimi rezkalniki, se pri nadrezkarju 
s pomočjo vzmetenih rok potisne rezkalo 
v les za pričetek dela, kar omogoča večjo 
kontrolo pri rezkanju na sredini materiala. 
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Ostala orodja za obdelavo lesa

PRILOŽENO

Oglejte si 
video aku. 
rezkalnika 

RT001G

https://www.makita.si/product/1806b.html
https://www.makita.si/product/pj7000j.html
https://www.makita.si/product/bo3710.html
https://www.makita.si/product/bo5041.html
https://www.makita.si/product/dbo480z.html
https://www.makita.si/product/rt001gz18.html
https://www.makita.si/product/dtm51z.html
https://www.makita.si/product/rt0702cx2.html
https://www.makita.si/product/3711.html
https://www.makita.si/product/rp0900.html
https://www.youtube.com/watch?v=doBQYKQqCxA


E-12170

Efficut žagin list za 
kompozite (les/plastika)
Premer/luknja 185/30 mm
Število zob 40

 

E-12158

Efficut žagin list za 
kompozite (les/plastika)
Premer/luknja 165/20 mm
Število zob 40

 

Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu.

Efficut žagini listi
za kompozite les-plastika

AF506

4,9 - 8,3 bar
Pnevmatski 
žebljalnik

S plastičnim kovčkom

 

Novi materiali zahtevajo nove 
rešitve za njihovo obdelavo

V zadnjih letih je vedno večja porast v uporabi 
kompozitnih materialov v različnih industrijah, 
med drugimi tudi v gradbeništvu. 

Kompozitni materiali ponujajo vrsto prednosti v 
primerjavi s tradicionalnimi materiali, ki pa nam po drugi 
strani lahko otežujejo obdelavo. Visoka abrazivnost, 
usmerjenost vlaken in vsebnost smol lahko povzroči 
prekomerno obrabo in slabo kvaliteto reza pri uporabi 
klasičnih žaginih listov. Za reševanje teh izzivov je 
Makita razvila posebne žagine liste za kompozite 
(les-plastika), ki zagotavljajo čiste, natančne reze brez 
poškodb materiala ter izgube njegovih prednosti. 

Efficut žagini listi se ponašajo z izjemno odpornimi 
konicami zob iz volfram-karbida za daljšo življenjsko 
dobo lista, posebna geometrija zob pa poskrbi za 
učinkovito rezanje z manj upora in boljšim odvajanjem 
ostružkov. To jih naredi še posebej primerne za 
uporabo z akumulatorskimi žagami, saj opravimo 
več dela z enim polnjenjem akumulatorja.

V Efficut seriji lahko poleg listov za kompozite, 
najdete tudi specializirane liste za les, kovino ali 
aluminij. Glavna lastnost celotne serije pa je njihova 
optimiziranost za uporabo z akumulatorskim orodjem.

4329

450 W
El. vbodna žaga 
z nihajnim hodom

 

DJV184Z

LXT 18 V
Akumulatorska 
vbodna žaga

Brez priloženega polnilnika 
in akumulatorjev

 

MLT100N

1.500 W
El. namizna 
krožna 
žaga 

 

LS1018LN

1.430 W
Električna 
stabilna 
in kotna žaga

 

S PRIKLOPOM ZA ORODJE

VC4210LX

1.200 W
Električni 
sesalnik 

 

KOVINE ALUMINIJLESKOMPOZITI
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Oglejte si vse 
žagine liste 

za kompozite

https://www.makita.si/product/e-12170.html
https://www.makita.si/product/e-12158.html
https://www.makita.si/product/af506.html
https://www.makita.si/product/4329.html
https://www.makita.si/product/djv184z.html
https://www.makita.si/product/mlt100n.html
https://www.makita.si/product/ls1018ln.html
https://www.makita.si/product/vc4210lx.html
https://www.makita.si/products/kompozitni-material.html


MAKITA 
PLATFORME

12 V max 18 V40 V max

www.makita.si

MAKITA d.o.o., 
Brnčičeva 17, 
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija 
T: +386 (0) 59 083 600, 
E: info@makita.si

Izdaja 1 | 2023

Veljavnost letaka: 1. 3. - 31. 5. 2023. Aktualne promocije preverite pri svojem Makita trgovcu. 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 podatkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega 
stanja proizvoda.

https://www.facebook.com/MakitaSLO
https://www.youtube.com/c/MakitaEasternEurope/videos
https://www.instagram.com/makita_eastern_europe/

