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Stroje Li-ion 40 V XGT

HR006GZ
Akumulátor Li-ion 2× 40 V
Výkon 2600 W
Upínání nástroje Upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno 150–310 min–1

Počet úderů naprázdno 1100–2250 min–1

Vrtací výkon beton 52 mm
Síla jednotlivého úderu 21,4 J
Vibrace 8,5 m/s
Hmotnost 11,7 / 13,7 kg
Rozměry d × š × v 610 × 140 × 337 mm

RS001GZ
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 1400 W
Otáčky naprázdno 6400 min–1

Řezný výkon při 90° 65 mm
Řezný výkon při 45° 45 mm
Pilový kotouč (Ø) 185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø) 30 mm
Hmotnost 4,3 / 5,3 kg
Rozměry d × š × v 446 × 196 × 270 mm

SP001GZ03
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 1650 W
Otáčky naprázdno 2500–4900 min–1

Řezný výkon při 90° / 45° 56 mm / 40 mm
Pilový kotouč (Ø) 165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø) 20 mm
Hmotnost 3,7 / 4,7 kg
Rozměry d × š × v 375 × 221 × 271 mm

MR007GZ
Akumulátor Li-ion XGT, LXT, CXT
Frekvence pásma (FM) 87,5–108 MHz
Frekvence DAB 174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+ 174,928–239,2 MHz
Max. výkon 2× 5 W + 25 W
Hmotnost 5,4 kg
Rozměry d × š × v 285 × 172 × 305 mm

Aku kladivo SDS-max 
HR006GZ

Aku okružní pila 185 mm 
RS001GZ

Aku ponorná pila
SP001GZ03

Aku rádio
MR007GZ

• Velmi silné aku 
kombinované kladivo Li-ion 
2× 40 V pro nástroje
SDS-Max zaručuje vysoký 
výkon s možností extrémního zatížní.
• Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující velké množství 
práce na jedno nabití akumulátoru. • Technologie ADT – 
automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních 
pracovních podmínek. • Elektronický systém AFT vypne motor 
v případě blokace nástroje. • Technologie XPT umožňující použití 
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Technologie 
AWS – možnost připojení vysavače přes BlueTooth a automatické 
spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. • Nové řešení Antivibrační technologie 
zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě. • Omezení množství příklepů při volnoběhu 
pro přesnou práci s minimem vibrací. • Síla jednotlivého úderu podle EPTA 21,4 J.
• Elektronická regulace otáček. • LED osvětlení pracovní plochy. 

• Aku okružní pila 185 mm 
se zadní rukojetí vhodná pro 
extrémní zatížení díky technologii 
XGT Li-ion 40 V. • Silný a spolehlivý bezuhlíkový 
motor zaručující stejný výkon jako AC verze. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se 
zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu 
otáček podle aktuálních pracovních podmínek. • Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý 
rozběh. • Řezný výkon 65 mm. • Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost 
stroje. • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. • Možnost připojení externího odsávání.
• Plynulé nastavení úhlů 0–53°. • Ofukování linie řezu. • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná 
rukojeť pro bezpečnou práci.

• Akumulátorová ponorná pila Li-ion 
řady XGT 40 V. • Silný bezuhlíkový 
motor zaručující velké množství 
práce na jedno nabití akumulátoru.
• Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače 
přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí 
stroje. • Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček 
podle aktuálních pracovních podmínek. • Díky kotoučům Efficut výrazně rychlejší řez ve srovnání 
s SP6000. • Elektronická kontrola zatížení, pozvolným rozběh. • Motorová brzda. • Rozsah 
pokosových úhlů: –1 až 48°. • Omezovač hloubky pro řezání bez otřepů. • Možnost jednoduchého 
připojení vodící lišty. • Možnost nastavení úhlu odsávacího adaptéru. 

7 590,–

• Velmi silné aku 

27 490,–

11 390,– 6 990,–

HR006GZ RS001GZ

SP001GZ03 MR007GZ

Součástí dodávky
je pilový kotouč a klíč.

Součástí dodávky je transportní kufr,
dvě boční rukojeti, tkaninová utěrka a mazací tuk.

Součástí dodávky je Makpac, 
vložka, pilový kotouč, 
klíč a jednotka BlueTooth.

Součástí dodávky
je síťový adaptér.

• Stavební aku rádio s možností dokonalého vyladění zvuku pomocí 
ekvalizéru. • Pracuje na Li-ion akumulátory CXT, LXT a XGT 
nebo na síťový adaptér. • U rádia nelze použít akumulátory 
NiCd/NiMH a Li-ion akumulátory Maktec/G série.
• Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie 
Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 
10 m, ve volném prostoru až 30 m. • Možnost nabíjení 
externího přístroje pomocí USB (DC 5 V / 2,4 A). • Rádio 
umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+. • IP65 
– ochrana proti prachu a  stříkající vodě. • Automatické 
ladění s možností uložení 5 stanic. • Stereoreproduktory 
s wooferem. • Možnost dokonalého vyladění zvuku přes 
ekvalizér. • Pogumování hran rádia jako ochrana proti  
poškození. • Anténa integrovaná v rukojeti. • Maximální 
výkon : 12 V: 2 W × 2 +10 W; 14,4 V: 3 W × 2 + 15 W, 18 V 5 W × 2 + 25 W, 
40 V 5 W × 2 + 25 W. • Menu rádia není v českém jazyce.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.2



Stroje Li-ion 40 V XGT

CF002GZ
Akumulátor Li-ion 40 V XGT
Doba použití/akumulátor 320 / 640 / 1020 min BL4040
Max proud vzduchu 21 / 15 / 10 m3/min
Max rychlost vzduchu 4 / 2,8 / 2 m/s
Hladina hluku 52 dB(A)
Hmotnost 3,8 / 4,8 kg
Rozměry d × š × v 277 × 439 × 602 mm

CL001GZ
Akumulátor Li-ion 40 V
Doba použití/akumulátor 25-128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu 1,2 m3/min
Maximální síla tlaku 21 kPa
Maximální výkon 125 W
Hmotnost 1,3 / 2,3 kg
Rozměry d × š × v 1081 / 520 × 113 × 158 mm

UH004GZ
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 720 W
Délka řezu 600 mm
Počet úderů naprázdno 0–2000 / 3600 / 5000 min–1

Tloušťka řezu 23,5 mm
Hmotnost 3,6 / 4,6 kg
Rozměry d × š × v 1120 × 223 × 191 mm

UH005GZ
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 720 W
Délka řezu 750 mm
Počet úderů naprázdno 0–2000 / 3600 / 5000 min–1

Tloušťka řezu 23,5 mm
Hmotnost 3,8 / 4,8 kg
Rozměry d × š × v 1263 × 223 × 191 mm

Aku ventilátor
CF002GZ

Aku vysavač
CL001GZ

Aku plotostřih 600 mm 
UH004GZ

Aku plotostřih 750 mm 
UH005GZ

• Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 40 V nebo síťového adaptéru.
• Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu. • Možnost nastavení automatického vypnutí 
stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny. • Průměr ventilátoru 330 mm. • Bezpečnostní kovový kryt vrtule 
s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu. • Velmi tichý chod. • Výkon 
zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992). • Možnost nastavení úhlu 
ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 90°. • Možnost zapnutí automatického náklonu 
45° vlevo i vpravo.

• Univerzální bezsáčkový aku ruční vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 40 V. • Technologie 
Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru.
•  Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor. • Maximální výkon 125 W. • Maximální síla sání 21 kPa.
• Maximální průtok vzduchu 1,2 m3/min. • Velká nádoba na prach 750 ml. • Elektronický 
vypínač s možností nastavení 4 intenzit 20/45/70/125 W. • Velmi tichý chod a nízké vibrace.
• LED osvětlení pracovní plochy. • Indikátor vybití akumulátoru. • Aretace/úchyt trubky 
vysavače. • Pogumovaná rukojeť.

• Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým. • Technologie Li-ion XGT 40 V 
umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. • Spolehlivý 
bezuhlíkový motor. • Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci. • Velmi účinná 
a rychlá práce. • Maximální průměr větve 23,5 mm. • Délka lišty 600 mm. • Speciální tvar 
nožů umožňující lepší zachycení větví a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití 
akumulátoru. • Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí. • Zpětný chod pro uvolnění nožů.
• Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh. • Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému 
antivibračnímu systému.

• Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým. • Technologie Li-ion XGT 40 V 
umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. • Spolehlivý 
bezuhlíkový motor. • Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci. • Velmi účinná 
a rychlá práce. • Maximální průměr větve 23,5 m. • Délka lišty 750 mm. • Speciální tvar 
nožů umožňující lepší zachycení větví a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití 
akumulátoru. • Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí. • Zpětný chod pro uvolnění nožů.
•  Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh. • Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému 
antivibračnímu systému.

3 790,– 4 090,–
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CF002GZ CL001GZ

UH004GZ UH005GZ

Součástí dodávky
je síťový adaptér.

Součástí dodávky je podlahová hubice, 
úzká hubice, trubka,
držák hubice,
filtr a předfiltr.

Součástí dodávky
je lišta a kryt lišty.

Součástí dodávky
je lišta a kryt lišty.

3technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Stroje Li-ion 40 V XGT

UR006GZ02
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 1000 W
Otáčky naprázdno 4600 / 5500 / 7000 min–1

Velikost vřetene M10 × 1,25LH
Hmotnost 4,9 / 5,9 kg
Rozměry d × š × v 1883 × 677 × 540 mm

UR008GZ01
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 1000 W
Otáčky naprázdno 4000 / 4600 / 6000 min–1

Velikost vřetene M10 × 1,25LH
Hmotnost 4,3 / 5,3 kg
Rozměry d × š × v 1837 × 224 × 300 mm

UR007GZ01
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 1000 W
Otáčky naprázdno 4600 / 5500 / 7000 min–1

Velikost vřetene M10 × 1,25LH
Hmotnost 4,5 / 5,5 kg
Rozměry d × š × v 1883 × 396 × 266 mm

UR012GZ02
Akumulátor Li-ion 40 V
Výkon 2000 W
Otáčky naprázdno 3500 / 5500 / 6400 min–1

Velikost vřetene M10 × 1,25LH
Hmotnost 6,3 / 8,3 kg
Rozměry d × š × v 1829 × 680 × 590 mm

Aku křovinořez
UR006GZ02

Aku křovinořez
UR008GZ01

Aku křovinořez
UR007GZ01

Aku křovinořez
UR012GZ02

• Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V. • Technologie 
Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou 
výdrž na jedno nabití akumulátoru. • Výkon 1 kW je 
srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc. • Odolný 
vůči prachu a vlhkosti. • Spolehlivý bezuhlíkový motor 
umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru.
• Technologie ADT – automatické elektronické 
nastavení počtu otáček podle aktuálních 
pracovních podmínek. • Elektronický systém 
AFT vypne motor v případě náhlého 
poklesu otáček. • Možnost nastavení 
3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod 
pro očištění nástroje. • Nízká 
hmotnost, dokonalé vyvážení.
• Tichý chod a nízké vibrace

• Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V. • Aku křovinořez 
je určený pouze pro vyžínání se strunovou hlavou
Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení 
stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru.
• Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 
30 cc. • Odolný vůči prachu a vlhkosti. • Spolehlivý 
bezuhlíkový motor umožňující delší použití na 
jedno nabití akumulátoru. • Technologie ADT – 
automatické elektronické nastavení počtu otáček 
podle aktuálních pracovních podmínek.
• Elektronický systém AFT vypne motor 
v případě náhlého poklesu otáček.
• Možnost nastavení 3 rychlostí + 
přepnutí na zpětný chod pro očištění 
nástroje. • Nízká hmotnost, 
dokonalé vyvážení
Tichý chod a nízké vibrace.

• Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40V. • Technologie 
Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž 
na jedno nabití akumulátoru. • Výkon 1 kW je srovnatelný 
s benzinovými křovinořezy 30 cc. • Odolný vůči prachu 
a vlhkosti. • Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší 
použití na jedno nabití akumulátoru. • Technologie 
ADT – automatické elektronické nastavení počtu 
otáček podle aktuálních pracovních podmínek.
• Elektronický systém AFT vypne motor 
v případě náhlého poklesu otáček. • Možnost 
nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný 
chod pro očištění nástroje. • Nízká 
hmotnost, dokonalé vyvážení.
• Tichý chod a nízké vibrace.

• Extrémně silný stroj poháněný  dvěma akumulátory 
Li-ion 40 V. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující 
extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno 
nabití akumulátoru. • Výkon 2 kW je srovnatelný 
s benzinovými křovinořezy 40 cc. • Odolný vůči 
prachu a vlhkosti. • Spolehlivý bezuhlíkový 
motor umožňující delší použití na jedno nabití 
akumulátoru. • Technologie ADT – automatické 
elektronické nastavení počtu otáček podle 
aktuálních pracovních podmínek. •
Elektronický systém AFT vypne motor 
v případě náhlého poklesu otáček.
• Možnost nastavení 3 rychlostí + 
přepnutí na zpětný chod pro očištění 
nástroje. • Nízká hmotnost, 
dokonalé vyvážení. • Tichý chod 
a nízké vibrace.
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UR006GZ02

UR008GZ01 UR012GZ02

UR007GZ01

Součástí dodávky je strunová hlava, 
vyžínací nůž, hlava s plastovými noži, 

popruh, montážní klíče a kryty.

Součástí dodávky je strunová hlava, 
popruh, montážní klíče a kryt.

Součástí dodávky je strunová hlava, 
vyžínací nůž, hlava s plastovými noži, 

popruh, montážní klíče a kryty.

Součástí dodávky je strunová hlava, 
vyžínací nůž, hlava s plastovými noži, 

popruh, montážní klíče a kryty.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.4



Stroje Li-ion 18 V LXT

3 790,– 3 990,–

DDF487Z DHP487Z

DDF486RTJ
Akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. převod 0–550 min–1 

Otáčky naprázdno na 2. převod 0–2100 min–1

Výkon do oceli Ø 13 mm
Výkon do dřeva Ø 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký) 125 / 65 Nm
Hmotnost 2,6 kg
Rozměry d × š × v 174 × 81 × 265 mm

DDF487RAJ / DDF487Z
Akumulátor Li-ion 18 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod 0–500 min–1 / 0–1700 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø 13 mm
Výkon do dřeva Ø 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký) 40 / 25 Nm
Hmotnost 1 / 1,3 kg
Rozměry d × š × v 150 × 81 × 232 mm

DHP487RAJ / DHP487Z
Akumulátor Li-ion 18 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod 0–500 min–1 / 0–1700 min–1

Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod 0–7500 min–1 / 0–25500 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø) 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký) 40 / 25 Nm
Hmotnost 1,1 / 1,4 kg
Rozměry d × š × v 164 × 81 × 232 mm

DHP486RTJ
Akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod 0–550 min–1 / 0–2100 min–1

Počet úderů naprázdno na 1. / 2.převod 0-8250 min–1 / 0–31500 min–1

Rozsah upínání sklíčidla 13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø) 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký) 125 / 65 Nm
Hmotnost 2,7 kg
Rozměry d × š × v 178 × 781 × 265 mm

Aku vrtací šroubovák 
DDF486RTJ

Aku vrtací šroubováky 
DDF487RAJ / DDF487Z

Aku příklepové šroubováky 
DHP487RAJ / DHP487Z

Aku bezuhlíkový příklepový 
šroubovák DHP486RTJ

Součástí dodávky je Makpac, vložka,
2 ks akumulátoru BL1850B, rychlonabíječka, 
boční rukojeť, držák bitů a háček.

Součástí dodávky je Makpac, vložka,
2 ks akumulátoru BL1820B, rychlonabíječka a háček.

Součástí dodávky je Makpac, vložka,
2 ks akumulátoru BL1820B, rychlonabíječka a háček.

Součástí dodávky je háček. Součástí dodávky je háček.

Součástí dodávky je Makpac, vložka,
2 ks akumulátoru BL1850B, rychlonabíječka, 
boční rukojeť, držák bitů a háček.

• Velmi silný stroj s maximálním utahovacím 
momentem 125 Nm. • Spolehlivý bezuhlíkový 
motor umožňující delší použití na jedno 
nabití akumulátoru. • Technologie 
XPT umožňující použití v prostředí 
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.
• Zvýšená odolnost proti přetížení ve 
srovnání s modelem DDF481. • Menší 
rozměry ve srovnání s modelem DDF481.
• Dvourychlostní celokovová převodovka. • Jednodílné kovové 
rychlosklíčidlo. • LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu.
• Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních 1–12 Nm.

• Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem 
umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru.
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se 
zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Kompaktní stroj 
s nízkou hmotností. • Dvourychlostní celokovová 
převodovka. • Velký elektronický vypínač pro pohodlnou 
práci. • Jednodílné rychlosklíčidlo. • Možnost nastavení 
utahovacího momentu ve 20ti stupních v rozmezí 1–5 Nm. • LED 
osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. • Ergonomicky tvarovaná 
pogumovaná rukojeť.

• Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem 
umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru.
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se 
zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Kompaktní stroj 
s nízkou hmotností. • Dvourychlostní celokovová 
převodovka. • Velký elektronický vypínač pro pohodlnou 
práci. • Jednodílné rychlosklíčidlo. • Možnost nastavení 
utahovacího momentu ve 20ti stupních v rozmezí 1–5 Nm.
• LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. • Ergonomicky 
tvarovaná pogumovaná rukojeť.

• Velmi silný stroj s maximálním utahovacím 
momentem 125 Nm. • Spolehlivý bezuhlíkový 
motor umožňující delší použití na jedno nabití 
akumulátoru. • Technologie XPT umožňující 
použití v prostředí se zvýšenou prašností 
nebo vlhkostí. • Zvýšená odolnost proti 
přetížení ve srovnání s modelem DHP481.
• Menší rozměry ve srovnání s modelem 
DHP81. • Dvourychlostní celokovová 
převodovka. • Jednodílné kovové rychlosklíčidlo. • LED osvětlení 
pracovní plochy s funkcí dosvitu. • Možnost nastavení utahovacího 
momentu v 21stupních 1–12 Nm.

13 190,–

8 590,– 8 790,–

13 390,–

DDF486RTJ

DDF487RAJ DHP487RAJ

DHP486RTJ
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Stroje Li-ion 18V LXT

DGA521ZX1
Akumulátor Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno 8500 min–1

Průměr kotouče 125 mm
Velikost vřetene M14 × 2
Hmotnost 2,3 / 3 kg
Rozměry d × š × v 375 × 140 × 146 mm

DSC121ZKX1
Akumulátor Li-ion 18 V
Průměr závitové tyče M8, M10, M12
Rychlost střihu 3 s (ocel M12)
Hmotnost 5,4 / 6 kg
Rozměry d × š × v 212 × 323 × 260 mm

DCF301Z
Akumulátor Li-ion 18 V / 14,4 V
Doba použití/akumulátor 215 / 430 / 850 min s BL1860B
Max proud vzduchu 21 / 15 / 10 m3/min
Max rychlost vzduchu 4 / 2,8 / 2 m/s
Hladina hluku 52 dB(A)
Hmotnost 3,8 / 4,5 kg
Rozměry d × š × v 261 × 439 × 602 mm

DSL801ZU
Akumulátor Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno 1000–1800 min–1

Průměr brusného kotouče 225 mm
Hmotnost 4,2 / 4,8 kg
Rozměry d × š × v 1100–1520 × 259 × 273 mm

Aku úhlová bruska s X-LOCK 
DGA521ZX1

Aku střihač závitových tyčí 
DSC121ZKX1

Aku ventilátor
DCF301Z

Aku bruska na sádrokarton 
DSL801ZU

• Aku úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu. • Součástí 
dodávky je pro akumulátory Li-ion 18 V. • Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití 
na jedno nabití akumulátoru. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou 
prašností nebo vlhkostí. • Zastavení stroje v případě blokace nástroje – AFT. • Elektronická 
kontrola chodu stroje, pozvolný rozběh. • Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče.
• Posuvný vypínač s možností aretace chodu. • Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru.

• Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí. • Hydraulický mechanismus umožňuje velmi rychlý 
střih – závitová tyč M12 do 3 vtěřin. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Dokonalý střih bez otřepů.
•  Zpětný ventil umožňuje uvolnění materiálu v případě zablokování. • Velké množství střihů 
na jedno nabití akumulátoru – 420 střihů ocelové závitové tyče M12 s BL1850B. • LED osvětlení 
pracovní plochyy. • Dodávka v Makpacu, bez akumulátorů a nabíječky.

• Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 18 V nebo síťového adaptéru.
• Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu. • Možnost nastavení automatického vypnutí 
stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny. • Průměr ventilátoru 330 mm. • Bezpečnostní kovový kryt vrtule 
s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu. • Velmi tichý chod. • Výkon 
zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992). • Možnost nastavení úhlu 
ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 90°. • Možnost zapnutí automatického náklonu 
45°vlevo i vpravo.

Aku úhlová bruska s X-LOCK 
DGA521ZX1

Součástí dodávky je 
boční rukojeť a kryt 
kotouče.

Součástí dodávky je transportní taška se 
speciální vložkou, brusná deska soft, klíč, 
jednotka BlueTooth a busný papír. 

DGA521ZX1

DSC121ZKX1 DCF301Z

DSL801ZU

5 190,–

53 990,– 3 990,–

15 490,–

• Aku bruska na sádrokarton pracující na akumulátor Li-ion 18 V.
• Aku bruska se silou srovnatelnou s elektrickou verzí. • Nové 
provedení krytu brusné hlavy zaručující lepší odsávání prachu.
• Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes 
BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě 
zapnutí stroje. • Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor 
umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru.
• Elektronika s možností regulace otáček. • Aku 
bruska se silou srovnatelnou s elektrickou 
verzí. • Uchycení brusného papíru na suchý 
zip. • Možnost nastavení délky rukojeti.
• S přídavnou rukojetí je délka stroje 2,1 m.
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná 
rukojeť pro bezpečnou práci.

Součástí dodávky jsou nože M8, M10, M12,
Makpac se speciální vložkou a klíče.

Součástí dodávky je síťový adaptér. 
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Nové stroje LXT / CXT

DUN461WZ
Akumulátor Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno 3600 min–1

Max. tloušťka větve 18 mm
Hmotnost 2,6 / 3,3 kg
Rozměry d × š × v 1889–2511 × 87 × 134 mm

UN460WDZ
Akumulátor Li-ion 12V
Otáčky naprázdno 3600 min–1

Max. tloušťka větve 18 mm
Hmotnost 2,6 / 3 kg
Rozměry d × š × v 1889–2511 × 87×x 134 mm

TD112DMZ
Akumulátor Li-ion 12 V CXT
Otáčky naprázdno 0–2000 / 3000 min–1

Počet úderů naprázdno 0–3300 / 3900 min–1

Max. utahovací moment 80 / 135 Nm
Standardní šroub M5–M12
Upínání nástroje šestihran 1/4"
Hmotnost 0,8 / 1,2 kg
Rozměry d × š × v 145 × 64 × 240 mm

DHW080ZK
Akumulátor Li-ion 2×18 V
Pracovní tlak 30 / 55 bar
Maximální tlak 80 bar
Průtok vody 240 / 330 l / h
Doba použití/akumulátor 34/15 min s BL1860B
Max. teplota vody 40 °C
Hmotnost 6,3 / 7,7 kg
Rozměry d × š × v 438 × 218 × 269 mm

Aku plotostřih
DUN461WZ

Aku plotostřih
UN460WDZ

Aku rázový šroubovák 
TD112DMZ

Aku vysokotlaká myčka 
DHW080ZK

• Lehká a tichá tlaková myčka fungují na dva akumulátory Li-ion 18 V LXT. • Umožňuje práci bez 
nutnosti připojení k elektrické a vodovodní síti. • Přepravní kufr funguje zároveň jako nádoba na 
vodu s objemem 50 l. • Možnost nasávání vody z nádoby. • Spolehlivý bezuhlíkový motor
Stroj je odolný proti prachu a vodě. • Možnost nastavení dvou úrovní tlaku podle prováděné práce 
30/55 bar. • Možnost regulace tlaku pomocí trysky. • Integrované držáky. • Součástí dodávky 
je přepravní kufr, je kompatibilní s kufry Makpac. • Stejné příslušenství jako u tlakových myček 
HW1200 a HW1300.

• Velmi kompaktní rázový šroubovák s akumulátorem Li-ion CXT12 V. • Spolehlivý bezuhlíkový 
motor. • Upnutí šestihran 1/4". • Možnost nastavení dvou rychlostí utahování. • Speciální 
funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování. • Silný utahovací moment 135 Nm. • Vysoká 
odolnost stroje. • Elektronická ochrana vypíná stroj pokud stav akumulátoru neumožňuje 
dokončit dotažení. • Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod. • Ergonomicky tvarovaná 
pogumovaná rukojeť. • LED osvětlení pracovní plochy. • Elektronická ochrana akumulátoru.

Součástí dodávky je 
přepravní box, pistole, 
tryska, hadice 5 m, 
adaptér pro nasávání, 
adaptér pro připojení 
vody a adaptér
pro čištění trysky.

TD112DMZ

DHW080ZK

3 990,–

Součástí dodávky je 

11 990,–

Dodávka bez akumulátorů a nabíječky.

DHW080ZK

Lehká a tichá tlaková myčka fungují na dva akumulátory Li-ion 18 V LXT. • Umožňuje práci bez 

přepravní box, pistole, 

adaptér pro nasávání, 
adaptér pro připojení 

• Aku polotostřih s akumulátorem Li-ion 18 V a možností nastavení 
sklonu lišty. • Teleskopická hřídel umožňuje  beznástrojovou 
změnu délky 1885–2511 mm. • Technologie XPT umožňující 
použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.
• Nízká hmotnost, kompaktní tvar. •  Vysoký výkon 
s nízkým hlukem a vibracemi. • Maximální průměr 
větve 18 mm. • Možnost nastvení polohy rukojeti 
pro pohodlnou práci. • Oboustranně broušené 
nože pro spolehlivý a rychlý řez. • Možnost 
nastavení úhlu lišty do 10 různých poloh 
po 15°. • Elektronický vypínač 
s možností aretace na stálý chod.
• Možnost uchycení lapače 
odřezků.

• Aku polotostřih s akumulátorem Li-ion 12 V a možností nastavení 
sklonu lišty. • Teleskopická hřídel umožňuje  beznástrojovou 
změnu délky 1885–2511 mm. • Technologie XPT umožňující 
použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.
• Nízká hmotnost, kompaktní tvar. • Vysoký výkon 
s nízkým hlukem a vibracemi. • Maximální průměr 
větve 18mm. • Možnost nastvení polohy rukojeti 
pro pohodlnou práci. • Oboustranně broušené 
nože pro spolehlivý a rychlý řez. • Možnost 
nastavení úhlu lišty do 10 různých poloh 
po 15°. • Elektronický vypínač 
s možností aretace na stálý chod.
• Možnost uchycení lapače 
odřezků.

Součástí dodávky je lišta 
a kryt lišty.

Součástí dodávky je lišta 
a kryt lišty.

DUN461WZ

UN460WDZ

4 290,–

3 990,–
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Elektrické stroje 

3711
Příkon 530 W
Upínání hřídele 6 mm
Otáčky naprázdno 35000 min–1

Hmotnost 1,5 kg
Rozměry d × š × v 82 × 90 × 211 mm

3712
Příkon 530 W
Upínání hřídele 6 mm
Otáčky naprázdno 35000 min–1

Hmotnost 1,7 kg
Rozměry d × š × v 102 × 122 × 317 mm

Jednoruční frézka
3711

Jednoruční frézka
3712

• Lehká a kompaktní jednoruční frézka. • Výkonný motor 530 W umožňuje dokonalé pracovní 
výsledky. • Jednoduché a přesné nastavení hloubky. • Měkká pogumovaná rukojeť umožňuje 
pohodlnou práci. • Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis. • Průhledná plastová základní 
deska umožňuje kontrolu střížné hrany. • Základní deska je sklopná 0–45 stupňů. • Omezení 
rozběhového proudu a funkce Antirestart.

• Lehká a kompaktní jednoruční frézka. • Výkonný motor 530 W umožňuje dokonalé pracovní 
výsledky. • Jednoduché a přesné nastavení hloubky. • Měkká pogumovaná rukojeť umožňuje 
pohodlnou práci. • Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis. • Průhledná plastová základní 
deska umožňuje kontrolu střížné hrany. • Základní deska je sklopná 0–45 stupňů. • Omezení 
rozběhového proudu a funkce Antirestart.

Součástí dodávky je vedení frézy, paralelní doraz, 
vodítko, klíč 10, klíč 17, vedení šablony, drážkovací 

fréza 6 mm, kleština 6 mm a matice kleštiny.

Součástí dodávky je vedení frézy, paralelní doraz, 
vodítko, klíč 10,  klíč 17, vedení šablony, drážkovací 

fréza 6 mm, kleština 6 mm a  matice kleštiny.

3711 3712

2 390,– 2 890,–

GA5080RX02
Příkon 1400 W
Otáčky naprázdno 12000 min–1

Průměr kotouče 125 mm
Velikost vřetene M14 × 2
Hmotnost 2,5 kg
Rozměry d × š × v 309 ×  141 × 113 mm

HB350
Příkon 1050 W
Otáčky naprázdno 850 min–1

Maximální průměr frézy 35 mm
Upínání nástroje Weldon 19 mm
Magnetická přídržná síla 8000 N
Hmotnost 11,5 kg
Rozměry d × š × v 270 × 110 × 330 mm

Úhlová bruska X-LOCK 125 mm 
GA5080RX02

Magnetická vrtačka
HB350

• Silná úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu. • Součástí 
dodávky je profesinální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami. • Tumení torzního 
kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje. • Patentované povrstvení 
vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení.
• Elektronická kontrola zatížení stroje. • Omezení rozběhového proudu. • Funkce Antirestart.
• Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci. • Beznástrojové nastavení krytu kotouče.

• Přesné vrtání až do průměru 35 mm. • Výkonný motor 1050 W. • Jednorychlostní převodovka.
• Nízká hmotnost a kompaktní tvar umožňují jednoduchou manipulaci • Ovládací prvky 
umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci.

Součástí dodávky je kryt kotouče, 
boční rukojeť, bruskný kotouč
a sada protiprachových krytů.

GA5080RX02

4 390,–

Magnetická vrtačka

Součástí dodávky
je transportní kufr,
ochranný pás,
klíč a řezný olej.

HB350

18 390,–
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Nové příslušenství
Nová řada čtyřbřitých vrtáků SDS-max

Pilové kotouče EfficutPilový kotouč Efficut kov

Tyto čtyřbřité vrtáky nabízejí spolehlivé vrtání do betonu bez rizika poškození při styku s armováním. Umožňují přesné vrtání s dokonale kulatou dírou. 
Dobrý poměr cena / výkon.

Pilové kotouče Efficut nabízejí velmi rychlý a přesný řez ve dřevě nebo plastu, 
přičemž zaručují prodloužení doby práce s aku strojem ve srovnání se standardními 
kotouči.

Speciální pilový kotouč pro velmi rychlý řez kovů. Tento kotouč zaručuje výrazně 
delší životnost a prodloužení doby práce s DSC251.

Diamantové kotouče Pilové kotouče 
na hliník a laminoDiamantové kotouče s nedělenou hranou jsou určené zejména pro řezání keramiky, 

porcelánu, dlaždic z mramoru a břidlice Nová řada pilových kotoučů na 
hliník a lamino. Velmi dobrý poměr 
cena/výkon.

Kód Název Kč vč. DPH

E-11324 Vrták SDS-max čtyřbřitý 12 × 200 / 340 mm 305 
E-11330 Vrták SDS-max čtyřbřitý 12 × 400 / 540 mm 413 
E-11346 Vrták SDS-max čtyřbřitý 14 × 200 / 340 mm 372 
E-11352 Vrták SDS-max čtyřbřitý 14 × 400 / 540 mm 471 
E-11368 Vrták SDS-max čtyřbřitý 16 × 200 / 340 mm 450 
E-11374 Vrták SDS-max čtyřbřitý 16 × 400 / 540 mm 545 
E-11380 Vrták SDS-max čtyřbřitý 18 × 200 / 340 mm 602 
E-11396 Vrták SDS-max čtyřbřitý 18 × 400 / 540 mm 699 
E-11405 Vrták SDS-max čtyřbřitý 20 × 200 / 340 mm 707 
E-11411 Vrták SDS-max čtyřbřitý 20 × 400 / 540 mm 842 
E-11427 Vrták SDS-max čtyřbřitý 22 × 200 / 340 mm 819 
E-11433 Vrták SDS-max čtyřbřitý 22 × 400 / 540 mm 961 
E-11449 Vrták SDS-max čtyřbřitý 24 × 200 / 340 mm 925 
E-11455 Vrták SDS-max čtyřbřitý 24 × 400 / 540 mm 1 067 
E-11461 Vrták SDS-max čtyřbřitý 25 × 200 / 340 mm 960 
E-11477 Vrták SDS-max čtyřbřitý 25 × 400 / 540 mm 1 102 
E-11483 Vrták SDS-max čtyřbřitý 28 × 230 / 370 mm 1 196 
E-11499 Vrták SDS-max čtyřbřitý 28 × 430 / 570 mm 1 464 
E-11508 Vrták SDS-max čtyřbřitý 30 × 230 / 370 mm 1 452 
E-11514 Vrták SDS-max čtyřbřitý 30 × 430 / 570 mm 1 813 

Kód Název Kč vč. DPH

B-13085 Diamantový kotouč Comet Continuous 115 × 22,23 mm 552 
B-13091 Diamantový kotouč Comet Continuous 125 ×  22,23 mm 627 

Kód Název Kč vč. DPH

E-11140 TCT pilový kotouč Efficut 190 mm × 20 mm 25T 899 
E-11156 TCT pilový kotouč Efficut 190 mm × 20 mm 45T 1 299 
E-11162 TCT pilový kotouč Efficut 190 mm × 2 0mm 60T 1 499 

Kód Název Kč vč. DPH

E-11097 TCT pilový kotouč Efficut kov 110mm DSC251 1 762 

Kód Název Kč vč. DPH

D-72970 Pilový kotouč na hliník 190 × 30 × 60T TCT 480 
D-72986 Pilový kotouč na hliník 210 × 30 × 60T TCT 546 
D-72992 Pilový kotouč na hliník 235 × 30 × 80T TCT 711 
D-73003 Pilový kotouč na hliník 260 × 30 × 70T TCT 764 
D-73019 Pilový kotouč na hliník 305 × 30 × 80T TCT 1 082 
D-73025 Pilový kotouč na hliník 305 × 30 × 100T TCT 1 262 

9technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Příslušenství pro MultiTool

Nástroje na dřevo a kov

Ponorný list 32
MAP001

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Ponorný list 65
MAP002

Vhodný pro přesný, ponorný, široký a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Nástroje na dřevo

Ponorný list 32
MAP003

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Další materiály – epoxy.

Nástroje na kov

Ponorný list 32
MAP004

Vhodný pro ponorný a hluboký řez.
Další materiály – dřevo, epoxy, laminát.

Ponorný list 45
MAP005

Vhodný pro ponorný a hluboký řez.
Další materiály – dřevo, epoxy, laminát.

Nástroje pro více materiálů

Ponorný list 32
MAP006

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Pro materiály – dřevo, sádrokarton, neželezné kovy, plechy, nekalené hřebíky.

Ponorný list 52
MAP007

Vhodný pro přesný, ponorný, široký a hluboký řez.
Pro materiály – dřevo, sádrokarton, neželezné kovy, plechy, nekalené hřebíky.

Kompatibilita s modely Upnutí příslušenství

U
pn

ut
í s

tr
oj

e

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 60 BiM, dřevo a kov 1 B-66329

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 50 TC/HM, kov 1 B-66357

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

45 × 50 TC/HM, kov 1 B-66363

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 50 TC/HM, multi materiál 1 B-66379

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

52 × 50 TC/HM, multi materiál 1 B-66385

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

65 × 50 BiM, dřevo a kov 1 B-66335

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 60 HCS, dřevo 1 B-66341

Vhodný pro přesný
a rychlý ponorný řez

Ponorný list 53
MAP008

Pro materiály – dřevo, dřevotříska, sádrokarton, neželezné kovy, plechy, epoxy.
Jeden nástroj umožňuje dvojí práci – ponorný a standardní řez.

Nástroje na dřevo a kov

Ponorný list 32
MAM001

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Ponorný list 52
MAM002

Vhodný pro přesný, ponorný, široký a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Segmentový list 100
MAM003

Vhodný pro přímé dlouhé řezy, široký a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Nástroje na dřevo

Ponorný list 32
MAM004

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.

Nástroje na kov

Ponorný list 32
MAM005

Vhodný pro ponorný a hluboký řez.
Další materiály – dřevo, epoxy, porobeton, dřevěné materiály.

Nástroje pro více materiálů

Ponorný list 32
MAM006

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Pro materiály – dřevo, epoxy, laminát, porobeton.

Ponorný list 
MAM007

Univerzální list na řezání měkkých materiálů, hluboký a rychlý řez.

Ponorný list 
MAM008

Univerzální list na řezání měkkých materiálů, hluboký a rychlý řez.

Kompatibilita s modely Upnutí příslušenství

U
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í s
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e

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

53 × 40 TC/HM, #40 1 B-66391

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 80 HCS, dřevo 1 B-66438

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 70 TC/HM, kov 1 B-66444

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 70 TC/HM, multi materiál 1 B-66450

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 80 BiM, dřevo a kov 1 B-66400

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

52 × 70 BiM, dřevo a kov 1 B-66416

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 70 HCS, multi materiál 1 B-66466

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

100 BiM, dřevo a kov 1 B-66422

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 55 HCS, multi materiál 1 B-66472

288,–

515,–

552,–

552,–

552,–

356,–

217,–
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Příslušenství pro MultiTool
Vhodný pro přesný
a rychlý ponorný řez

Ponorný list 53
MAP008

Pro materiály – dřevo, dřevotříska, sádrokarton, neželezné kovy, plechy, epoxy.
Jeden nástroj umožňuje dvojí práci – ponorný a standardní řez.

Nástroje na dřevo a kov

Ponorný list 32
MAM001

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Ponorný list 52
MAM002

Vhodný pro přesný, ponorný, široký a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Segmentový list 100
MAM003

Vhodný pro přímé dlouhé řezy, široký a hluboký řez.
Další materiály – epoxy, laminát.

Nástroje na dřevo

Ponorný list 32
MAM004

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.

Nástroje na kov

Ponorný list 32
MAM005

Vhodný pro ponorný a hluboký řez.
Další materiály – dřevo, epoxy, porobeton, dřevěné materiály.

Nástroje pro více materiálů

Ponorný list 32
MAM006

Vhodný pro přesný, ponorný a hluboký řez.
Pro materiály – dřevo, epoxy, laminát, porobeton.

Ponorný list 
MAM007

Univerzální list na řezání měkkých materiálů, hluboký a rychlý řez.

Ponorný list 
MAM008

Univerzální list na řezání měkkých materiálů, hluboký a rychlý řez.

Kompatibilita s modely Upnutí příslušenství

U
pn

ut
í s

tr
oj

e

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

53 × 40 TC/HM, #40 1 B-66391

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 80 HCS, dřevo 1 B-66438

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 70 TC/HM, kov 1 B-66444

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 70 TC/HM, multi materiál 1 B-66450

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 80 BiM, dřevo a kov 1 B-66400

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

52 × 70 BiM, dřevo a kov 1 B-66416

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 70 HCS, multi materiál 1 B-66466

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

100 BiM, dřevo a kov 1 B-66422

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

32 × 55 HCS, multi materiál 1 B-66472

552,–

234,–

515,–

552,–

308,–

146,–

308,–

338,–

515,–
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Nové příslušenství
Nástroje na spáry

Řezný list  68
MAM009

Vhodný pro řezání spár a obkladaček.
Další materiály : sádrokarton, epoxy, laminát.

Řezný list 68
MAM010

Vhodný pro řezání spár a obkladaček.
Další materiály : sádrokarton, epoxy, laminát.

Řezný list 68
MAM011

Vhodný pro řezání spár a obkladaček.
Další materiály : sádrokarton, epoxy, laminát.

Řezný list  68
MAM012

Vhodný pro řezání tenkých obkladaček.
Další materiály : sádrokarton, epoxy, laminát.

Řezný list  68
MAM013

Vhodný pro řezání spár. 
Další materiály : sádrokarton, epoxy, laminát.

Segmentový list 100
MAM014

Vhodný pro řezání spár.
Další materiály – dřevěné materiály, epoxy, laminát.

Brusná deska 116
MAM015

Vhodná pro broušení spár a malty.
Další materiály – dřevěné materiály, laminát.

Brusná deska 116
MAM016

Vhodná pro broušení spár a malty.
Další materiály – dřevěné materiály, laminát.

Brusná deska 116
MAM017

Vhodná pro broušení spár a malty.
Další materiály – dřevěné materiály, laminát.

Brusná deska 116
MAM018

Vhodná pro broušení spár a malty.
Další materiály – dřevěné materiály, laminát.

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

68 TC/HM, #50 1 B-66494

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

100 TC/HM, #40 1 B-66547

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

116 TC/HM, #20 1 B-66553

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

116 TC/HM, #40 1 B-66569

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

116 TC/HM, #60 1 B-66575

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

116 TC/HM, #100 1 B-66581

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

68 TC/HM, #30 1 B-66503

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

68 Diamant, #40 1 B-66519

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

68 Diamant, #40 1 B-66525

Rozměr mm Typ Ks / bal Obj. číslo

68 TC/HM, #40 1 B-66531

627,–

627,–

478,–

478,–

478,–

478,–

627,–

847,–

847,–

515,–
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Nové příslušenství
Brusné kartáče s válcovou stopkou

Brusné kartáče X-LOCK

Sady pro broušení řetězů

Kód Název Kč vč. DPH

D-45674 Štetcový kartáč z nylonu,hrubý,válcová stopka,19 mm 78
D-45696 Štetcový kartáč z nylonu,hrubý,válcová stopka,30 mm 132

Kód Název Kč vč. DPH

D-73396 Miskovitý kartáč z ocelového drátu-vlnitý drát průměr 0,3 mm X-LOCK 75 mm 176 
D-73346 Miskovitý kartáč z nerezového drátu-vlnitý drát průměr 0,3 mm X-LOCK 75 mm 267 
D-73433 Miskovitý kartáč z mědi-vlnitý drát průměr 0,3 mm X-LOCK 75 mm 176 
D-73374 Miskovitý kartáč z ocelového drátu-splétaný drát průměr 0,35 mm X-LOCK 80 mm 202 
D-73380 Miskovitý kartáč z ocelového drátu-splétaný drát průměr 0,5 mm X-LOCK 80 mm 202 
D-73330 Miskovitý kartáč z nerezového drátu-splétaný drát průměr 0,5 mm X-LOCK 80 mm 358 
D-73352 Kotoučový kartáč z nerezového drátu-splétaný drát průměr 0,5 mm X-LOCK 115 mm 417 
D-73405 Kotoučový kartáč z ocelového drátu-splétaný drát průměr 0,5 mm X-LOCK 115 mm 212 
D-73368 Kotoučový kartáč z nerezového drátu-vlnitý drát průměr 0,5 mm X-LOCK 115 mm 491 
D-73411 Kotoučový kartáč z ocelového drátu-vlnitý drát průměr 0,5 mm X-LOCK 115 mm 315 
D-73427 Kotoučový kartáč z ocelového drátu-vlnitý drát průměr 0,3 mm X-LOCK 115 mm 234 
D-73449 Kotoučový kartáč z ocelového drátu-vlnitý drát průměr 0,3 mm X-LOCK 100 mm 173 

Kód Název Kč vč. DPH

D-72154 Sada pro broušení řetězu o 4,0 mm, 5 dílů 699 
D-72160 Sada pro broušení řetězu o 4,5 mm, 5 dílů 699 
D-72176 Sada pro broušení řetězu o 4,8 mm, 5 dílů 699 
D-72182 Sada pro broušení řetězu o 5,2 mm, 5 dílů 699 
D-72198 Sada pro broušení řetězu o 5,5 mm, 5 dílů 699 

Nylonové brusné kartáče umožňují broušení dřeva, kovů nebo PVC. Hřídel 6 mm.

Brusné kartáče pro úhlové brusky s upnutím X-LOCK umožňují velmi efektivní broušení dřeva, kovů nebo PVC.
POZOR – nelze je použít na standardní úhlové brusky.

Každá sada obsahuje 2 ks kulatého pilníku, plochý pilník, hloubkový doraz a adaptér pro nastavení úhlu.

13technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
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Nové příslušenství
Ruční nářadí – ráčny

Ruční nářadí – klíče

Sada vrtáků a bitů 29 ks

Sada ručního nářadí 76 ks

Kód Název Kč vč. DPH

E-11558 Ráčna 1/4" 495 
E-11570 Ráčna 1/2" 807 

Kód Název Kč vč. DPH

E-11586 Kombinovaný klíč 8 mm 72 
E-11592 Kombinovaný klíč 10 mm 85 
E-11601 Kombinovaný klíč 12 mm 92 
E-11617 Kombinovaný klíč 13 mm 97 
E-11623 Kombinovaný klíč 14 mm 120 
E-11639 Kombinovaný klíč 15 mm 124 
E-11645 Kombinovaný klíč 16 mm 129 
E-11651 Kombinovaný klíč 17 mm 142 
E-11667 Kombinovaný klíč 18 mm 145 
E-11673 Kombinovaný klíč 19 mm 151 

Kód Název

E-07054 Sada bitů a vrtáků  29 ks

Kód Název

E-10899 Sada ručního nářadí 76 ks

84 zubů na vnitřním kroužku umožňuje šroubování i při pohybu klíče v rozsahu 4,3°.

Velmi kvalitní kombinované klíče.

SADA OBSAHUJE: bity 25 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SL0,5 × 3, SL0,6 × 5,
SL1 × 6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, držák bitů 60 mm, vrtáky do kovu
3, 4, 5, 6 a 8 mm, vrtáky do zdiva 4, 5, 6 a 8 mm, vrtáky do dřeva 5, 6 a 8 mm.

SADA OBSAHUJE: bity 1/4" 25 mm, 2 × PH1, 2 × PH2, 2 × PH3, T8, T9, T10,
2 × T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, 
T40H, SL0 0,5 × 3,0, SL0,8 × 4,0, SL0,8 × 5,0 , SL1,0 × 5,5; SL1,0 × 6,0
nástrčné klíče 38 mm HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX11
držák bitů 1" 60 mm, ráčna 3/8", šroubovák čtyřhran 1", nůž, šroubovák šestihran 
1",  kladívko, 2 x kleště 150 mm, sklopný adaptér čtyřhran 1" / čtyřhran 1", sklopný 
adaptér čtyřhran 3/8" / čtyřhran 3/8", nástrčné klíče čtyřhran 3/8" 28 mm – 8, 9,
2 × 10, 2 × 11, 2 × 12, 13, 2 × 14, 15, 2 × 16 mm, 18 mm, nástrčné klíče 
čtyřhran 3/8" 30 mm – 17, 18, 19, 20, 21 mm, nástrčné klíče čtyřhran 1/4"
25 mm – 4, 5, 6, 7, 8 mm, adaptér čtyřhran 1" / čtyřhran 3/8", adaptér čtyřhran 
1/2" / čtyřhran 3/8", prodloužení čtyřhran 3/8" 75 mm a 150 mm, plastový kufr.

608,–

2 699,–
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Nové příslušenství
Sada montážních klíčů 221ks

Zalamovací nůž Sada vrtáků se záhlubníkem

Kód Název

E-10883 Sada montážních klíčů 221ks

Kód Název

E-11520 Nůž zalamovací

Kód Název

D-73455 Sada vrtáků se záhlubníkem 4 ks

Sada obsahuje:
12 ks kombinovaných klíčů 8–19 mm
8 dílná sada inbusů 
1 ks šroubováku s magnetickou špičkou 
1 ks ráčna 1/4"
1 ks ráčna 1/2"
10 ks nástrčných klíčů 1/4", 5–13 mm vnější šestihran 
13 ks nástrčných klíčů 1/4", 4–14 mm vnější šestihran
5 ks nástrčných klíčů 1/4", 4–8 mm vnější torx 
11 ks nástrčných klíčů 1/2", 15–32 mm vnější šestihran 
3 ks nástrčných klíčů 1/2", 20–24 mm vnější torx
6 ks nástrčných klíčů 3/8", 10–18 mm vnější torx
2 ks klíče na svíčky 16 mm / 21 mm 
2 ks prodloužení čtyřhran 1/2"
2 ks prodloužení čtyřhran 1/4"
30 ks bitů šestihran 1/4",25 mm v krabičce
80 ks bitů šestihran 1/4",25 mm
29 ks bitů šestihran 1/4",30 mm
1 ks magnetický držák 60 mm
1 ks magnetický držák 80 mm
1 ks nastavitelný magnetický držák 120 mm
1 ks rukojeť čtyřhran 1/4" 
1 ks adaptér čtyřhran 1/4" na šestihran 1/4" 
1 ks adaptér čtyřhran 1/2" na čtyřhran 3/8" 
1 ks adaptér čtyřhran 1/2" na šestihran 5/16" 
1 ks kloub 1/4"
1 ks kloub 1/2"
1 ks křížová rukojeť 1/4"
2 ks klíče na kufr

Rozměry kufru: 470 × 100 × 400 mm
Hmotnost: 9,6 kg

Kvalitní sklopný zalamovací nůž s pogumovanou rukojetí. Sada obsahuje vrtáky 2,4, 2,8, 3,2 a 3,6 mm se záhlubníky 6, 8, 10 a 12 mm.

4 499,–

317,– 219,–
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Ostatní příslušenství

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno
Tel.: 545 219 572
Fax: 543 216 946
Servis: 544 527 192
www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz
info@makita.cz

Váš prodejce:

Dvojitá nabíječka DC40RB Pouzdro na smartphone

Adaptér XGT

Adaptéry pro rozptyl světlaSklíčidlo 1,5–13 mm

Kód Název

191N09-8 Nabíječka dvojnásobná Li-ion XGT 40 V DC40RB

Kód Název

E-12980 Pouzdro na smartphone

Kód Název

191N62-4 Adaptér napájecí Li-ion XGT 40 V / 33,5 Ah pro 191A64-2 a PDC1200

Kód Název

GM00002286 Rozptyl světla DML809

GM00002287 Rozptyl světla DML811

Kód Název

194041-7
Sklíčidlo s ozubeným věncem komplet 1,5–13 mm,

s adaptérem pro upnutí SDS-Plus

Umožňuje rychlé samostatné nabíjení dvou akumulátorů XGT. Velmi kvalitní pouzdro se zipem, přezkou a karabinou pro smartphony
do rozměru 93 × 13,5 × 172 mm.

Umožňuje propojení mezi externími zdroji PDC1200/PDC01 a stroji XGT.

Umožňují rozptyl ostrého světla u LED svítilen.Sklíčidlo 1,5–13 mm pro kladiva s upínáním SDS-Plus.

4 990,– 549,–
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383,–
268,–

GM00002286

GM00002287

Umožňuje propojení mezi externími zdroji PDC1200/PDC01 a stroji XGT.

4 073,–

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.16


