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Компактен
Компактната големина овозможува 

користење во тесен простор, на пр. за 
поставување заковки во близина на ѕид.

 Î Способен за влечење заковки од алуминиум, челик и не’рѓосувачки челик 

 Î Благодарение на тактот од 25/30 mm, повеќето заковки се поставуваат со само еден такт

Ергономска дршка
Обликувана за совршено вклопување меѓу 
палецот и показалецот, за удобна работа.

Безбедност
Ако садот не е прикачен, пиштолот за 
заковки нема да работи.

АКУМУЛАТОРСКИ ПИШТОЛ ЗА ЗАКОВКИ DRV150/DRV250

DRV250

Ниво на звучен притисок: 74 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Проѕирен сад за 
потрошени заковки

Две LED работни 
светла

Со функција 
за претходно/

продолжено 
осветлување на 

работната површина

Прицврстувач за на ремен

Механизам за држење заковки
Откако ќе се постави заковката, останува на 
своето место, а со тоа се овозможува лесно 
вертикално поставување.

DRV150 DRV250

Напон на акумулаторот 18 V

Сила на влечење 10.000 N 20.000 N

Должина на такт 25 mm 30 mm

Опсег за дијаметар на 
 заковка 
(стандарден/целосен) 

4,8-2,4 mm/
4,8-2,4 mm

6,4-4,8 mm/ 
6,4-2,4 mm

Димензии (Д×Ш×В)* 313×80×287 mm

Тежина (EPTA)* 2,2 kg 2,4 kg
*Со акумулатор BL1860B

ПРИБОР (испорачан)

Вилици
199731-7 - 4,8 mm/3 парчиња

199730-9 - 6,4 mm/3 парчиња (само за DRV250)

Комплет додатоци
191C04-2 - B 4,0 mm
191C03-4 - B 4,8 mm

Комплет додатоци
199729-4 - 2,4 mm
199728-6 - 3,2 mm

199727-8 - A 4,0 mm (само за DRV250) 
199726-0 - A 4,8 mm (само за DRV250)
191C02-6 - 6,4 mm (само за DRV250)
199725-2 - 6,0 mm (само за DRV250)

Маст
191D57-7

Сад за потрошени заковки
162500-9

DRV150

Ниво на звучен притисок: 75 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DRV150Z - - -  79.999,00 ден. 

DRV250Z - - -  83.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



Висококвалитетен 

звук
Благодарение на звучниците со 
средна фреквенција и вуферот.

 Î Работи со AC-адаптер или со акумулатори на Makita 

 Î Висококвалитетен звук 

Извор на напојување
Поддржува употреба на двете платформи за 
лизгачки акумулатори на Makita (CXT/LXT).

Специјален дизајн 
Поставете го радиото во хоризонтална 
положба за да го користите вуферот на 
дното.

АКУМУЛАТОРСКО BLUETOOTH РАДИО DMR114

Звучници
Звучници за среден/висок тон и вуфер за 
подлабок и побогат звук.

Рачка со вградена 
FM-антена 
Ротира 90°

Извор на напојување AC/DC

Напон на акумулаторот 12 V max/14,4 V/18 V

Непрекинато време на работење* 21 ч.

Фреквентен опсег (FM/AM) 87,5-108 MHz/522-1.710 kHz

Bluetooth верзија 5.0

Досег на Bluetooth (макс./оптимален) 30/10 m

Димензии (Д×Ш×В)* 268×164×295 mm

Тежина (EPTA)* 5,6 kg
*Со акумулатор BL1860B

6 режими на звук + режим MY EQ
Изберете некој од 7-те жанрови или 

самостојно приспособете ги високиот, 
средниот тон и басот со режимот MY EQ

РАМНО

ЏЕЗ

РОК

КЛАСИКА

ПОП

ВЕСТИ

MY EQ

Непрекинато време на работење

12 V max 14,4 V 18 V

Ah h Ah h Ah h
1,5 6 1,5 4,5 1,5 5 
2,0 8 3,0 8 2,0 6,5 
4,0 16 4,0 13 3,0 9,5 

4,0 13 
5,0 17 
6,0 21 

*Со целосно наполнет акумулатор

Излезна USB-порта
Овозможува полнење на 
телефонот
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DMR114 - - -  16.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



Работен капацитет

340 завртки
(Завртки од 90 mm со крупен 

навој/шперплоча/акумулатор 18 V 3,0 Ah)

 Î Компактен дизајн со кратка вкупна должина

 Î Лесен, но моќен 4-полен мотор

Напон на акумулаторот 18 V

Брзина без оптоварување 0 - 2.500 min-1 

Удари во минута 0 - 3.000 min-1

Вртежен момент на стегање 155 Nm

Стебло за одвртување 1/4 "

Димензии (Д×Ш×В) 143×79×241 mm

Тежина (EPTA)* 1,6 kg
*Со акумулатор BL1860B

Практичност
Практичен шестоаголен футер 1/4“ за брзо 
менување уметоци со еден допир.

Удобност
Ергономски обликувана, гумирана мека 
дршка за поголема удобност.

Дизајн
LED-светлото со функција за претходно 
и продолжено осветлување помага за 
осветлување на работната површина.

ПРИБОР (опционално)

Комплет од 11 торзиони
уметоци Impact GOLD

B-28597

Комплет уметоци-бургии
со шестоаголно стебло 1/4”

D-20769

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ DTD156

LED работно светло

Алуминиумско куќиште 
на чеканот

Прицврстувач за на ремен

Гумирана мека дршка

Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибрации: 10 m/s²

Копче за
4-полниот мотор на Makita со иновативен 
дизајн со 2 четкички овозможува зголемен 
број вртежи во минута без намалување на 
вртежниот момент.
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DTD156Z - - -  10.999,00 ден. 

DTD156SF BL1830B DC18SD - 15.999,00 ден.
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



 Î Висока ефикасност, како кај моторните верижни пили од 30 mL 

 Î Директниот погон (мотор без четкички со надворешен ротор) обезбедува сечење со висока ефикасност

DUC256C DUC306

Напон на акумулаторот 18 + 18 V

Брзина на веригата 0-20 m/s
Граничник за длабочина на 

веригата 1,3 mm 1,1 mm

Чекор на веригата 1/4 " 3/8 "

Должина на мечот 250 mm 300 mm

Димензии (Д×Ш×В)* 515×205×232 mm 556×205×232 mm

Тежина (EPTA)* 4,6 kg 5,1 kg
*Со акумулатор: 2× BL1860B

Режим на висок вртежен момент
Активирајте за поголема моќност за сечење 
дебели или цврсти гранки.

Подмачкување на веригата
Приспособливо автоматско подмачкување 
на веригата со прозорец за преглед на 
нивото на маслото. 

Ниво на звучен притисок: 89 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибр. DUC306/256C: 3,2/2,5 m/s²

ПРИБОР (опционално)

Меч
168407-7 - 25 cm (за резбање)

161846-0 - 25 cm
442030611 - 30 cm

Верига
194098-8 - 25 cm (за резбање)

199075-5 - 25 cm
531291646 - 30 cm

Капак за меч
418845-6 - 25 cm
419288-5 - 30 cm

Погонски верижник
198259-2 (за резбање)

221464-7

АКУМУЛАТОРСКИ КРУЖНИ ПИЛИ DUC256C/DUC306

Сигурносни навртки 
Се спречува губење на 
навртката

Метален граничник за 
веригата

D-прстен за закачување
Точката за закачување јаже ги прави овие 
модели совршени за работа. 

Прекинувач за контрола на 
променлива брзина

Главен прекинувач за 
напојување
Со функција за автоматско 
исклучување

Работен капацитет

58 сечења
(гранка од смрека Ø 200 mm 

со 2 акумулатора BL1860B
и верига 90PX)
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DUC306Z - - - 29.999,00 ден.

DUC306PT2 2× BL1850B DC18RD - 54.999,00 ден.

DUC256CZ** - - - 39.999,00 ден.
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. **Со меч за резбање. 



 Î Линиската изведба на вентилаторот обезбедува подобра рамнотежа на алатот и подобрена ергономија 

 Î Рачка со прекинувач за контролирање на брзината и управување со времето на работа

Напон на акумулаторот 18 V

Брзина без оптоварување 0-18.000 min-1

Сила на дување 10,9 N

Макс. воздушен капацитет 13,0 m³/min

Макс. брзина на воздух 52,1 m/s

Непрекинато време на работење* 10 + min

Димензии (Д×Ш×В)* 825×160×285 mm

Тежина (EPTA)* 3,0 kg
*Со акумулатор BL1860B

Фиксна брзина Со фиксирање на 
прекинувачот, може да ја користите 
дувалката без да го држите прекинувачот.

Прекинувач за контрола на променлива 
брзина Приспособувајте ја моќноста на 
воздухот со држење на прекинувачот за 
контрола на променлива брзина.

Складирање
Лесно складирање со закачување на 
дувалката на ѕид.

Ниво на звучен притисок: 86,6 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 93,5 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

ПРИБОР (испорачан)

Плосната млазница 
456958-5

Млазница-продолжеток 
456957-7

Цевка-адаптер
191B21-6

Ремен за на рамо
166094-6

АКУМУЛАТОРСКА ДУВАЛКА DUB184

Отвор на дното од куќиштето 
за закачување на ѕид

Прекинувач за контрола на 
рамномерна и променлива 

брзина 

Точки за закачување 
ремен за на рамо

52,1 m/s
Макс. брзина на воздух

6 

Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DUB184Z - - -  20.999,00 ден. 

DUB184ST BL1850B DC18SD -  26.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



 Î Компатибилен со две LXT-платформи; 18 V и 2x 18 V

 Î Може да се користи и како статичен пакет за напојување, со одвојување на спрегата со прерамки.

Напон на акумулаторите 18 V/18 + 18 V

Мерач на состојбата на акумулаторите  

Должина на кабелот 1,7 m

Димензии (Д×Ш×В) 400×195×132 mm

Тежина (EPTA)* 7,0 kg
**Со акумулатор 4x BL1860B

Мерач на состојбата на акумулаторите
Ја покажува состојбата на акумулаторите, со 
две зелени ламбички за секој акумулатор.

Меѓуконектор
Ако се примени преголема сила на кабелот 
на адаптерот за алатот, конекторот 
автоматски ќе се извади.

Спрега со прерамки
Може да се одвои од кутијата со 
акумулатори, овозможувајќи кутијата да се 
користи како статичен пакет за напојување.

ПРИБОР (испорачан) ПРИБОР (опционално)

Комплет адаптери - 18 + 18 V 
191A52-9

Комплет адаптер - 18 V 
191A53-7

ПРЕНОСЕН ПАКЕТ ЗА НАПОЈУВАЊЕ 191A64-2 (PDC01)

Капак што ги штити 
акумулаторите од вода 

и прашина

За напојување  
алати од 18 + 18 V, 

вметнете го акумулаторот 
еден во лежиштето A 

и акумулаторот два во 
лежиштето B

Дршка за носење

Адаптер за алати со можност за избор на насоката на кабелот
 Î Наменет за употреба со разни алати.
 Î Ја зголемува можноста за маневрирање со  

 поврзаниот алат.

Главен прекинувач за 
напојување со функција за 
автоматско исклучување

За лична удобност, 
корисникот може да ја 
приспособува положбата на 
ременот за половината

Ергономски приспособливата 
спрега со прерамки 
обезбедува голема удобност 
за корисникот.

Работни перформанси

DHR400

При макс. брзина

3 h. 20 min

DUH601

Со PDC01 и
4 x BL1860B/6,0 Ah 

Дупчење во бетон

на длабочина од 140 mm

со бургија Ø 25 mm 

Приближно време на работа со целосно наполнет акумулатор, во зависност 

од состојбата на акумулаторот и околината.

Со BL1860B/6,0 Ah 

При макс. брзина

50 min

A A B B

A B

22 дупки

Со 2 x BL1860B/6,0 Ah 

45 дупки

Со PDC01 и
4 x BL1860B/6,0 Ah 

Без оптоварување
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

191A64-2 - - -  49.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



M12
Макс. капацитет за сечење

Околу 420 прачки со BL1850B (5,0 Ah)

 Î Висока брзина и моќност на сечење благодарение на BL-моторот

 Î Хидрауличниот механизам му овозможува да сече прачки M12 од не’рѓосувачки челик со навој

Напон на акумулаторот 18 V

Брзина на сечење 3 s

Капацитет (дијаметар на челик Ø) 8-12 mm

Димензии (Д×Ш×В)* 212×323×260 mm

Тежина (EPTA)* 6,0 kg
*Со акумулатор BL1860B

Подножје за рамнотежа
Помага за урамнотежување на алатот и 
овозможува лесно хоризонтално сечење.

Чисти резови
Прецизните резови без груби рабови го 
зачувуваат првичниот навој и овозможуваат 
лесно стегање на навртките.

Моќен BL-мотор
Испорачува високa моќност на сечење: 
сече прачка W1/2 од не’рѓосувачки челик 
за 3 секунди.

Ниво на звучен притисок: 85 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 96 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

ПРИБОР (опционално)

Комплет сечила 
Не’рѓосувачки челик/мек челик

SC09002720 - M12
SC09002710 - M10
SC09002700 - M8

АКУМУЛАТОРСКИ СЕКАЧ ЗА ЧЕЛИЧНИ ПРАЧКИ СО НАВОЈ DSC121

Капацитет за сечење (мек челик)

M12 M10 M8

~ 420 прачки* ~ 470 прачки* ~ 540 прачки*

*Со акумулатор BL1850B

Задолжително порамнете ја прачката со сечилата

  

Вентил за враќање
Олабавете го вентилот за да 
го ослободите заглавеното 
сечило

LED 
работно 

светло

Гумирана 
дршка
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DSC121ZK - -  199.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



Ø 3-16 mm
Капацитет за сечење

 Î Подобрена моќност и брзина на сечење во споредба со неговиот претходник

 Î Сече арматура и челични прачки без искрење, идеален за употреба во чувствителен простор

Напон на акумулаторот 18 V

Брзина на сечење 2,8 s

Капацитет (дијаметар на челик Ø) 3-16 mm

Димензии (Д×Ш×В)* 360×108×276 mm

Тежина (EPTA)* 6,9 kg
*Со акумулатор BL1860B

Ротирачка глава
Резната глава може да се ротира 360° за 
разни положби на сечење.

Заштитник од распрскување
Заштитникот спречува распрскување на 
отсечените парчиња.

Моќен BL-мотор
Овозможува побрзо сечење (2,8 секунди), а 
со тоа и повеќе сечења со едно полнење на 
акумулаторот.

Ниво на звучен притисок: 78 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

ПРИБОР (опционално)

Комплет сечила 
SC09002470

АКУМУЛАТОРСКИ СЕКАЧ ЗА ЧЕЛИЧНИ ПРАЧКИ DSC163

Брзина на сечење Работен капацитет

30 % побрзо 20 % повеќе

*Во споредба со моделот DSC162 (сечење арматура од 16 mm)

LED 
работно светло

Ротирачка резна глава
360°

Заштитник од распрскување
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

DSC163ZK - -  219.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



Работен капацитет

320 завртки
Со целосно наполнет акумулатор (4,0 Ah)

 Î Испорачува висока моќност во ултра компактна големина 

 Î Идеален за работа над глава и во тесен простор

Практичност
Квадратното стебло за одвртување 1/2“ со 
назабен прстен се вклопува во повеќето 
насадни клучеви.

Ергономска дршка
Обликувана за совршено вклопување меѓу 
палецот и показалецот.

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ TW141D

Напон на акумулаторот 12 V max

Брзина без оптоварување 0-2.600 min-1

Удари во минута 0-3.200 min-1

Стебло за одвртување 1/2 "
Макс. вртежен момент на 

стегање 145 Nm

Вртежен момент на 
отшрафување 270 Nm

Димензии (Д×Ш×В)* 168×66×224 mm

Тежина (EPTA)* 1,2 kg
*Со акумулатор BL1041B

Ниво на звучен притисок: 93 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 104 dB(A)
Ниво на вибрации: 7,5 m/s²

Макс. вртежен момент на стегање Ширина на главата

145 Nm 54 mm

Прекинувач за обратна 
ротација

LED работно светло
Со функција 

за претходно/
продолжено 

осветлување на 
работната површина

Променлива брзина 
контролирана со 

прекинувач

Прицврстувач за на ремен

Квалитетни материјали
Чеканот и наковалната на Makita се изработени 
од најквалитетен, термички обработен челик за 
дополнителна издржливост.
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

TW141DZ - - -  5.999,00 ден. 

TW141DWME 2× BL1041B DC10WC  14.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



47,5 Nm
Макс. вртежен момент на стегање

 Î Компатибилен со разни насадни клучеви со насаден адаптер 

 Î Може да стегне навртка од 13 mm без насаден адаптер

Прооден клуч со крцкало
Извадете го насадниот клуч за да го 
претворите во прооден клуч со крцкало и да 
стегате навртки на прачки со навој.

Прекинувач за напред/назад
За да ја промените насоката на ротацијата, 
само поместете го прекинувачот лево или 
десно.

Ниво на звучен притисок: 74 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

ПРИБОР (испорачан)

Насаден адаптер
191A50-3 - 3/8"

Насаден адаптер
191A51-1 - 1/4"

АКУМУЛАТОРСКИ КЛУЧ СО КРЦКАЛО WR100D

Ергономски обликувана дршка 

Копче за фиксирање

LED работно светло

Ергономски обликувана дршка
Удобно ракување благодарение на малиот 
дијаметар на дршката и лесниот пристап до 
прекинувачот.

Промена на ротација
Напред/назад

Напон на акумулаторот 12 V max

Брзина без оптоварување 0-800 min-1

Ширина меѓу рамни површини 13 mm

Стебло за одвртување 1/4", 3/8"

Макс. вртежен момент на стегање 47,5 Nm

Капацитет (стандардна/високостезна завртка) M5-M12/M5-M10

Димензии (Д×Ш×В)* 341×67×84 mm

Тежина (EPTA)* 1,2 kg
*Со акумулатор BL1041B

13 mm

Може да се користи и како рачен клуч со крцкало

Прекинувач
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

WR100DZ - - -  11.999,00 ден. 

WR100DWA BL1021B DC10WC -  17.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



3 во 1
• Преку рамената

• Околу половината
• Ќебе

 Î Може да се пере и суши во машина за перење и сушење 

 Î Полиестерска обвивка за зголемена отпорност на ветер и вода

Држач за акумулатор/USB-адаптер
Користете ја USB-портата на држачот за 
акумулаторот за полнење на телефонот.

Приспособување на температурата
Задржете го копчето за вклучување 
неколку секунди за да го вклучите, а потоа 
притискајте го по еднаш за да менувате меѓу 
3-те поставки за температура. 

ПРИБОР (испорачан)

Држач за акумулатор
PE00000037 - CB100D
PE00000066 - DCB200

ПРИБОР (опционално)

Продолжен кабел
YL00000068 - 1,5 m

АКУМУЛАТОРСКО ЌЕБЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ DCB200/CB100D

Џеб со патент за акумулаторот

Џеб за акумулаторот
Џеб со патент за складирање на 
акумулаторот, со приклучок за напојување.

Копче за 
вклучување
Со 3 поставки за 
температура

DCB200CB100D

CB100D DCB200

Напон на акумулаторот 12 V max 18 V

Грејни зони 1 во горниот централен дел

Поставки за греење 3 (ниско/средно/високо)

Непрекинато време на 
работење 
(ниско/средно/високо) 

14/7,5/4 ч.* 35/20/10 ч.**

Индикатор за греење 
(ниско/средно/високо)  /  / 

Материјал Полиестерска обвивка/полиестерска постава 
од вештачко крзно

Нега Машина за перење и сушење

Боја Темно кафеава обвивка со портокалова 
постава

Димензии (Д×Ш) 700×1.400 mm

Тежина 0,58 kg***
*Со акумулатор BL1040B **Со акумулатор BL1860B ***Без акумулатор и држач

Копчиња за закопчување и 
врвка за затегнување

Приспособете го ќебето за 
носење преку рамена или околу 

половината
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Модел Акумулатор Полнач Куфер Цена*

CB100DB - - -  9.999,00 ден. 

DCB200B - - -  9.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



42 Nm
Макс. вртежен 

момент при 
фиксирање

Ниво на звучен притисок: 80 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 91 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

 Î Надворешно пристапна јаглеродна четка за лесно одржување 

 Î Компактен дизајн со кратка вкупна должина

Механички 2-брзински пренос
1: висока брзина/низок вртежен момент за 
мали оптоварувања. 2: ниска брзина/висок 
вртежен момент за големи оптоварувања.

20 поставки за вртежен момент
Приспособувајте го вртежниот момент со 
20 различни поставки според тековните 
работни услови.

ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ DF0300

Надворешно пристапна 
јаглеродна четка

Прекинувач за 
контрола на 

променлива брзина

Гумирана дршка

Кука + држач за уметоци
Може да се постави на која било од двете 
страни на алатот.

ПРИБОР (испорачан)

Кука
194759-0

Држач за уметоци
452947-8

Номинална влезна моќност 320 W

Брзина без оптоварување (ниско/високо) 0-450/0-1.500 min-1

Капацитет на футерот 1-10 mm

Капацитет ø (челик/дрво) 10/28 mm

Поставка за вртежен момент на спојката 1-5 Nm

Макс. вртежен момент на стегање (тврдо/меко) 56/21 Nm

Макс. вртежен момент 42 Nm

Кабел за електрично напојување 2,5 m

Димензии (Д×Ш×В) 220×67×206 mm

Тежина (EPTA) 1,2 kg

Дводелен брзостезен 
футер за уметоци за 

дупчење

Кука Држач за уметоци
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Модел Куфер Цена*

DF0300 -  6.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 101 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,7 m/s²

130 шајки
може да се стават во магацинот за 

максимална ефикасност.

 Î Механизмот за блокирање ги штити алатот и работното парче од испукување во празно

 Î Дизајниран за издржливост, со алуминиумски цилиндар, магацин и куќиште

Вграден воздушен чистач 
Искористете ја моќта на пневматскиот алат 
за да ја исчистите работната површина.

Извонредна прецизност 
Тенкиот врв на носот нуди лесен пристап 
и добар поглед за центрирање во тесен 
работен простор.

ПНЕВМАТСКИ ПИШТОЛ ЗА КОВАЊЕ ШАЈКИ AF353

Кука

Прозорец за преглед на 
преостанати шајки

Магацин за складирање клуч, прикачен 
на самиот алат 
Секогаш при рака, за брзо приспособување 
на длабочината на ковање.

ПРИБОР (опционално)

Ситни шајки - 10.000 парчиња

Галванизирани Не’рѓосувачки 
челик

F-31825 - 18 mm F-32142 - 18 mm

F-31838 - 25 mm F-32155 - 25 mm

F-31841 - 30 mm F-32168 - 30 mm

F-31854 - 35 mm F-32171 - 35 mm

Работен воздушен притисок 4,5 - 6,9 bar

Должина на шајки 15, 18, 19, 25, 30, 35 mm

Големина на шајки 23 Ga

Капацитет на магацинот 130 (2 ленти)

Димензии (Д×Ш×В) 208×66×191 mm

Тежина (EPTA) 0,9 kg

Заштитни одбојници
Ги штитат работното парче и 
куќиштето од оштетување и 

гребаници

Убава завршна обработка

Механизам против празно 
испукување

Минимални дупки од шајките 

Гумирана 
дршка
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Модел Куфер Цена*

AF353  8.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. 



Копчето за поставување канали се користи за 
тестирање на успешното спарување меѓу алатот и 
уредот за одведување прашина

Индикаторот за број на канал (1, 2 или 3) ќе 
засвети зелено за да означи успешно спарување

Ламбичката за 
предупредување ќе 

засвети црвено ако дојде 
до прегревање или друг 

дефект на адаптерот

Безжичниот систем за автоматско 
стартување (AWS) користи 

Bluetooth технологија за безжична 
комуникација за вклучување/

исклучување меѓу алатот и уредот 
за одведување прашина 

 Î WUT02 ја претвора речиси секоја правосмукалка на наизменична струја во правосмукалка 

компатибилна со AWS, за одведување прашина од AWS машини на наизменична струја

АДАПТЕР ЗА БЕЗЖИЧНИ ЕДИНИЦИ WUT02

Компатибилност и разнообразност
Компатибилен со голем број правосмукалки на 
наизменична струја на пазарот што се активираат 
со алат, вклучувајќи ги сите наши производи и 
производите на конкурентите. Може и да се прикачи 
на правосмукалката со кука или лента.

Безжичен систем за автоматско стартување (AWS)
Универзалниот адаптер за безжичен систем за автоматско 
стартување (WUT02U) овозможува безжична комуникација 
за вклучување/исклучување меѓу алатите на Makita што го 
поддржуваат безжичниот систем за автоматско стартување 
(AWS™) и сите уреди за одведување прашина со приклучок 
на наизменична струја, коишто се наоѓаат на самото 
место за работа. AWS користи Bluetooth® технологија за 
безжична комуникација за вклучување/исклучување меѓу 
алатот и уредот за одведување прашина. Интелигентната 
комуникација меѓу алатите овозможува елиминирање 
на каблите, ја зголемува продуктивноста и ја намалува 
бучавата, бидејќи правосмукалката работи само кога 
прекинувачот е активиран.

 Î За 2 акумулатори Makita 18V 3Ah - 6Ah

 Î Лесно се прикачува на системот за ремен на Makita

 Î Може да го откачите одвојувачот за закачување и вртење и да ја претворите во торба за складирање

 Î Јамката со нитна за на ремен спречува оштетување

ТОРБА ЗА АКУМУЛАТОРИ

КУФЕРЧЕ ВО ВИД НА АКУМУЛАТОР

Разнообразност
Во куферчето може да се чуваат завртки, шрафови, 
навртки итн… Куферчето може да се смести во 
просторот за резервен акумулатор во пластичен 
куфер за електрични алати. Може да го користите и 
како промотивен материјал.
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Код Опис Димензии 
(Д×Ш×В во mm) Цена* 

199742-2 Адаптер за безжични единици WUT02Z, без WUT01

154 × 71 × 57

 12.999,00 ден. 

199790-1 Адаптер за безжични единици WUT02U, со WUT01  16.999,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Димензии 
(Д×Ш×В во mm) Цена* 

199297-7 Торба за акумулатори 170 × 70 × 110  699,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Цена* 

B-69917 Куферче во вид на акумулатор  399,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î Најлонската жица во форма на четири листа овозможува подобри перформанси и помала бучава

 Î Идеална за акумулаторски тримери

Проток на воздухот
Жицата во форма 
на четири листа ги 
намалува воздушните 
вртлози што создаваат 
бучава.

Означување со боја
Најлонските жици во 
форма на четири листа се 
обоени според дијаметарот

НАЈЛОНСКА ЖИЦА

Најлонска жица
во форма на круг

Најлонска жица
во форма на четири листа

Дијаметар Боја
1,65 mm Сина
2,0 mm Зелена
2,4 mm 
Портокалова
2,7 mm Црвена

 Î Идеално за Makita тримери за жива ограда, тримери со конец и косилки за грмушки

САД ЗА МАСТ
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Код Опис Боја Дијаметар
(mm)

Должина
(m) Цена* 

E-01731

Најлонска жица
во форма на четири листа

Сина 1,65

15  239,00 ден. 

E-01747 30  399,00 ден. 

E-01753 445  2.699,00 ден. 

E-01769

Зелена 2

15  269,00 ден. 

E-01775 30  459,00 ден. 

E-01781 310  2.699,00 ден. 

E-01797

Портокалова 2,4

15  279,00 ден. 

E-01806 30  519,00 ден. 

E-01812 225  2.699,00 ден. 

E-01828

Црвена 2,7

15  289,00 ден. 

E-01834 30  569,00 ден. 

E-01840 180  2.699,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Количество Погодно за Цена* 

199450-5 Сад за маст 80 ml Тримери за жива ограда, тримери со конец 
и косилки за грмушки  799,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î TCT-сечило Efficut за дрво

 Î TCT-сечило Efficut за метал

B-57364 

B-68622 

TCT-СЕЧИЛА

ДОДАТОЦИ ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Телескопска права цевка
Должината на цевката е 
приспособлива од 590 до 940 mm 
за да одговара на висината на 
корисникот 

Брава за фиксирање на цевката
Склоп од крива цевка со брава за 
фиксирање на цевката за да се 
спречи ненамерно откачување на 
цревото. 
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Код Опис ID-код на Makita
Дијаметар
на сечило
(Ø во mm)

Отвор
во сечило
(Ø во mm)

Дебелина
на плоча

(mm)

Бр. на
запци

Ширина на 
засек
(mm)

Закосеност
( °)

Макс. врт. 
во мин. 
(min¯¹)

Цена* 

B-57364
TCT-сечило Efficut

165 mm x 20 mm x 56T
за DSP600

165 20

1

56

1,45 23

9.250  3.299,00 ден. 

B-68622 TCT-сечило Efficut
190mm x 45T CCF19045G 190 30 45 8.040  2.599,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис ID-код на Makita
Дијаметар
на сечило
(Ø во mm)

Отвор во 
сечило

(Ø во mm)

Дебелина
на плоча

(mm)

Бр. на
запци

Ширина на 
засек
(mm)

Закосеност
( °)

Макс. врт. 
во мин. 
(min¯¹)

Цена* 

B-69266 TCT-сечило Efficut
Метал 136 mm x 20 30T MCCS13630E

136

20 0,95

30

1,1 0

4.500
 2.999,00 ден. 

B-69272 TCT-сечило Efficut
Метал 136 mm x 20 45T MCCS13645E 45  3.699,00 ден. 

B-69288 TCT-сечило Efficut
Метал 150 mm x 20 33T MCCS15033E

150

33

4.680

 3.199,00 ден. 

B-69294 TCT-сечило Efficut
Метал 150 mm x 20 48T MCCS15048E 48  3.899,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Цена* 

140G19-0 Алуминиумска телескопска цевка за DVC260, DVC261, DVC265  1.399,00 ден. 

127093-3 Склоп од крива цевка со брава за фиксирање на цевката за DVC260, DVC261, DVC265  799,00 ден. 

140G26-3 Склоп од крива цевка за DVC260, DVC261, DVC265  599,00 ден. 

140F62-3 Црево 32-1.0 за правосмукалка-ранец  1.099,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ ЗА УДАРНИ ОДВРТУВАЧИ

ПРИСПОСОБЛИВ СЕКАЧ ЗА КРУЖНИ ОТВОРИ

 Î Комплет од квадратен насаден адаптер и 6 ударни клучеви во куфер што дава чувство на висока класа

 Î Клучевите во текстилна футрола може слободно да се распоредуваат според димензиите на клучеви што 

корисникот најчесто ги користи.

 Î Сече разни материјали (медијапан, дрво, шперплочи, пластични плочи итн.)

 Î Приспособлив дијаметар за дупчење што овозможува различни дупки од 30 до 120 mm, со само една кружна пила.

Материјал Максимална длабочина на дупчење
Гипс 20 mm
Шперплоча 12 mm
Медијапан 12 mm
Пластика 4 mm
Дрво 20 mm
Шперплочата и медијапанот треба да бидат потенки од 12 mm, а 

пластичната плоча треба да биде потенка од 4 mm

Резервни сечила
Ако сечилата отапат или се оштетат, може 
да купите резервни сечила.

Начин на користење со ударен одвртувач

Начин на користење со 
О-прстен и игличка

 Î Уметоците Impact GOLD се идеални за професионално и самостојно користење

 Î Овие уметоци имаат подолг работен век и подобра моќ за задржување, благодарение на двата 

краја и магнетизирањето

КОМПЛЕТ УМЕТОЦИ ЗА ШРАФЕЊЕ IMPACT GOLD
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Код Опис Комплетот содржи Стебло Цена* 

B-69733

Клучеви со насаден 
адаптер во пластичен 
куфер (комплет од 7 

парчиња)

6 парчиња: клучеви 13, 17, 19, 21, 
22 и 24 mm

1 парче: Квадратен насаден адаптер 
1/2" Квадратно стебло 

1/2"

 2.199,00 ден. 

B-69749
Комплет клучеви во 

текстилна
футрола (9 парчиња)

9 парчиња: комплет клучеви 10, 11, 
13, 17, 19, 21, 22, 24 и 27 mm  2.899,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Димензија Пакување Цена* 

D-57093 Приспособлив секач за кружни отвори 30 - 120 
mm 30 - 120 mm 1  799,00 ден. 

D-57118 Резервно сечило / 2/1  139,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Комплетот содржи Стебло Цена* 

B-69163

Комплет уметоци за 
шрафење  

Impact GOLD 26 
парчиња

Уметок за шрафење 25 mm: PH1, 4x PH2, 2x PH3, 
PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, T15, T20, 2x T25, T27, T30

Уметок со два краја 65 mm: 
PH2 - PH2, PZ2 - PZ2,

Магнетен поставувач на навртки 50 mm: 
1/4", 5/16"

Држач за торзиони уметоци 65 mm

Засилувач на магнетизирање

Шестоаголно 1/4"  1.599,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



КОМПЛЕТ ФРАНЦУСКИ КЛУЧ СО КРЦКАЛО

ВОДОВОДЏИСКА КЛЕШТА

 Î 3 начини на користење - стегање завртки или навртки и вртење цевки

 Î Која било страна на долната вилица може да ја поставите како горна страна. Назабената страна на вилицата може да се користи 

за вртење цевки или за заоблени завртки

 Î Функција на крцкало со PASS THRU (прооден тип)

Вилици
Со назабени жлебови за уште 
подобар стисок

Скала
Ласерски гравирана скала со SAE/
метрички вредности за лесно 
приспособување

Стисок
Нуди двапати посилен стисок врз 
заоблени завртки

Дизајн со копче на притискање
Со едноставно притискање 
на копчето, може лесно да го 
приспособувате растојанието 
меѓу вилиците според големината 
на работното парче

Вилици за зграпчување разни 
површини
Уникатните вилици со стврднати 
запци може да зграпчуваат 
предмети во секаква форма, на 
пр. рамни, тркалезни, квадратни и 
шестоаголни предмети

Поголема сила
Овие рачки ви овозможуваат да 
генерирате поголема сила со помалку 
напор, а со тоа ви ги штитат рацете и 
ви штедат енергија

Шестоаголен дизајн на 
вилиците
Го намалува лизгањето и цврсто 
ја држи завртката

Назабена вилица на клучот за 
вртење цевки
Назабената страна на вилицата 
под агол овозможува поцврст 
стисок 

Прооден тип
Овој систем на клуч/одвртувач 
функционира со долги прачки со навој

HEX

T

E-
POINT

12 SPLINESQUARE
PARTIALY

ROUNDED

HEX

Клучевите одговараат за завртки со 6 контактни точки, 12 контактни точки, квадратни, E-T, сплајн и делумно заоблени шестоаголни завртки.

ФИКСИРАЧКИ ФРАНЦУСКИ КЛУЧ

 Î За стегање завртки или навртки и зграпчување метални плочки

 Î Способност за зграпчување материјали и за фиксирање на клучот како клешта за фиксирање

 Î Лесно приспособување во 24 положби

 Î Дизајн за висока стабилност
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Код Големина
(mm)

Макс. растојание меѓу вилиците
(Ø во mm) Цена* 

B-65470 125 40  2.199,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Должина
(mm)

Макс. растојание меѓу 
вилиците
(Ø во mm)

Цена* 

B-65741

Водоводџиска клешта

180 37  2.399,00 ден. 

B-65757 240 49  2.599,00 ден. 

B-65763 300 68  3.699,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Димензии на клучеви
(Ø во mm) Цена* 

B-65458 Француски клуч (200 mm),
10 парчиња клучеви 3/8” 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  2.799,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î Функција на крцкало и кај отворениот и кај затворениот крај

 Î Крцкало со 72 запци во затворениот крај. 5° наклон на крцкалото

Крцкало со отворен крај
Брзо крцкало + лесен пристап до 
клуч со отворен крај

Крцкало со затворен крај
Функција на крцкало во затворениот 
крај на клучот 

КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ СО ДВЕ КРЦКАЛА

 Î Обезбедува поголема сила на вртење во споредба со отворен клуч

 Î Се користи за затегнување цевни споеви и за други примени каде што не може да се користи затворен клуч

Практичност
Отклонот од 15° на затворениот крај 
овозможува простор за дланката

Поцврст стисок

Makita Стандарден тип

Клуч за навртки за цевни 
споеви
Затворените краеви со отклон ја 
распоредуваат силата на вртење, 
обезбедувајќи цврст стисок

Практичност
2 различни големини на краевите, 
обележани за лесно препознавање

Издржливост
Ковани од челична легура за 
издржливост, целосно обложени со 
никлуван хром за лесно чистење и 
долготрајност

КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ ЗА НАВРТКИ ЗА ЦЕВНИ СПОЕВИ
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Код Опис Големина
(mm) Цена* 

B-65523 8 клучеви со 2 крцкала 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19  4.399,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код  Опис Големина 
(mm) Цена* 

B-65545 Комплет од 5 клучеви за навртки за цевни споеви 9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18  1.499,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î Два краја за шрафење

Препознавање
Две големини на краевите, 
обележани за лесно 
препознавање

Поцврст стисок
Овозможува поцврст стисок врз 
завртките и го намалува нивното 
заоблување

Контактни точки
12 контактни точки за цврст стисок

Практичност
Отклонот од 15° на затворениот крај 
овозможува простор за дланката

Поцврст стисок

Makita Стандарден тип

POINT

12

КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ РАЧВАСТ/ОКАСТ

КОМПЛЕТ ОКАСТИ КЛУЧЕВИ

 Î Краеви со отклон од 75°

Контактни точки
12 контактни точки за цврст 
стисок

Практичност
2 различни големини на краевите, 
обележани за лесно препознавање

Издржливост
Ковани од челична легура за 
издржливост, целосно обложени со 
никлуван хром за лесно чистење и 
долготрајност

Практичност
Краевите со отклон од 75° ви овозможуваат 
да работите на тесни површини и нудат 
доволно простор за дланката

POINT

12
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Код Опис Големина
(mm) Цена* 

B-65539 9 клучеви рачваст/окаст 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  2.499,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Големина
(mm) Цена* 

B-65551 Комплет од 5 окасти клучеви 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19  1.999,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î Рачка за крцкало со 84 запци

 Î 4,3° наклон на крцкалото

 Î Потенкиот крај им овозможува на корисниците да работат во тесни места

 Î Функцијата за приспособлив агол на вратот им овозможува на корисниците да работат во подлабоки места

Прооден тип
Системот од крцкало и клуч од 
прооден тип ви овозможува 
да стегате навртки на прачки 
со навој.

Променливи положби на 
фиксирање
Приспособлив агол за затворен 
клуч за 11 положби на фиксирање 
(± 90 °)

Продолжеток
Овозможува стегање завртки или 
навртки во длабоки или тесни места

Дршка на крцкалото
Црно-сина, мека ергономска дршка, со дизајн за 
препознатливост на брендот и удобност. 

Крцкало со низок профил
Главата со низок профил и вграден прекинувач 
овозможува пристап до тесни места

Влезни водилки за клуч
Аглестите влезни водилки го водат клучот до завртката

Поцврст стисок на клучевите
Се овозможува поцврст стисок врз завртките и се 
намалува нивното заоблување

Makita Makita Стандарден типСтандарден тип

КОМПЛЕТ КРЦКАЛО СО КЛУЧЕВИ

ПРИБОР И КЛУЧЕВИ ОД ПРООДЕН ТИП
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Код  Опис Должина
(mm) Цена* 

B-65610 Права рачка од прооден тип 250  1.299,00 ден. 

B-65626 Рачка од прооден тип со променливи положби на фиксирање 250  2.399,00 ден. 

B-65632 Продолжеток од прооден тип 75  349,00 ден. 

B-65844 Насаден адаптер 1/4" 27  399,00 ден. 

B-65850 Насаден адаптер 3/8" 32  399,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Клуч
(mm) Прибор Цена* 

B-65567
34 парчиња

комплет крцкало со 
клучеви

Квадратно 1/4'': 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 1/4''

Квадратен долг клуч: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
T-уметок (25 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, 

T30, T40

Крцкало 84T, адаптер за уметоци 1/4'', 
T-прачка,

Продолжеток: 75 mm,150 mm
 3.199,00 ден. 

B-65573
23 парчиња

комплет крцкало со 
клучеви

Квадратно 3/8'': 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18,19, 20 3/8''

Квадратен среден клуч: 8, 10, 13, 16, 17, 19

Крцкало 84T, адаптер до 1/2'',
Продолжеток: 75 mm, 150 mm  3.699,00 ден. 

B-65589
23 парчиња

комплет крцкало со 
клучеви

Квадратно 1/2'': 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

Крцкало 84T, адаптер до 3/8’’, универзален 
зглоб,

Продолжеток: 125 mm, 250 mm
 6.399,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î Крцкало со 72 запци во затворениот крај. Реализирана функција за 5 ° наклон на крцкалото

 Î Ви овозможува да работите во тесни места

КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ ОД ПРООДЕН ТИП

ЧЕКАН

СКАЛПЕЛ

 Î Стандарден чекан со шепа за ковање и вадење шајки

 Î Кован од едно парче метал, за зголемена цврстина и издржливост

 Î Елегантен, лесен, елоксиран алуминиумски дизајн со дршка против лизгање

 Î Овозможува безбедно фиксирање на сечилото при користење

Универзален скалпел со 
сечило на вовлекување
Сигурносен секач за жици со
вградено сечило

Универзален скалпел со сечило 
на преклопување
Дизајн со ергономска
мека дршка за зголемена
удобност

Резервни сечила
Комплет од 10 сечила за скалпел 
на вовлекување и преклопување, 
спакувани во пластична футрола

Шепа
За вадење неуспешно заковани 
шајки

Ергономска дршка
Дршката против вибрации го 
апсорбира секој удар за да 
ги намали вибрациите и да ги 
минимизира потресите на дланката
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Код Опис Клуч 
(mm) Прибор Цена* 

B-65595
14 парчиња

комплет клучеви од 
прооден тип

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19

Насаден адаптер 1/4", 3/8", продолжеток од прооден 
тип 75 mm, дршка за крцкало  2.799,00 ден. 

B-65604
21 парчиња

комплет клучеви од 
прооден тип

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19

Клучеви во инчи: 3/8", 
7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 

11/16", 3/4"

Насаден адаптер 1/4", 3/8",
Продолжеток од прооден тип 75 mm, дршка за 

крцкало
 3.499,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Големина Должина
(mm) Цена* 

B-65779 Мазен чекан со шепа 20 Oz (0,57 kg) 250  3.299,00 ден. 
*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Цена* 

B-65785 Универзален скалпел со сечило на 
вовлекување  1.099,00 ден. 

B-65501 Универзален скалпел со
сечило на преклопување  999,00 ден. 

B-65517 Комплет сечила (10 парчиња)  159,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



 Î Погодни за галванизирани челични лимови и челик во U-форма

 Î Две дршки од материјал што не се лизга

 Î Ковани сечила од легура челик-хром-молибден за цврстина и издржливост

Автоматска брава без пружина 
Дизајнирана за работа со 
една дланка, за безбедност и 
практичност

Централна завртка 
За високостезна цврстина и подолг 
работен век на производот 

Назабени рабови 
Овозможуваат стабилен стисок и 
спречуваат лизгање на сечилото 

НОЖИЦИ ЗА ЛИМ

КОМПЛЕТ МЕТАЛНИ УМЕТОЦИ-БУРГИИ HSS-TIN

 Î TiN-облогата е исклучително тврда, па нуди висока отпорност на абење

 Î Со разделениот врв од 135 ° се избегнува одбивање на бургијата.

Облога
Обложено со титаниум нитрид за подобри 
перформанси на дупчење.

Разделен врв
Со разделениот врв од 135 ° се избегнува одбивање на 
бургијата.

Код  Опис Капацитет за сечење 
(валан/не’рѓосувачки челик) Погодно за Цена* 

B-65791 Ножици за лим што 
сечат право

18 ga (1,22 mm) / 
23 ga (0,61 mm) Право сечење  1.399,00 ден. 

B-65800 Ножици за лим што 
сечат налево

18 ga (1,22 mm) / 
23 ga (0,61 mm) Сечење право и налево  1.399,00 ден. 

B-65816 Ножици за лим што 
сечат надесно

18 ga (1,22 mm) / 
23 ga (0,61 mm) Сечење право и надесно  1.399,00 ден. 

B-65822 Ножици за дебел лим 16 ga (1,63 mm) / 
18 ga (1,22 mm) Сечење дебел материјал  1.499,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Код Опис Комплетот содржи Цена* 

P-51873 16 парчиња. Уметок-
бургија HSS-TiN

1,5 - 2 парчиња
2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 10 - 1 парче

 1.799,00 ден. 

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

www.makita-see.com
Групацијата Макита го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Го задржуваме правото за менување на цените 

на производите, без претходно известување. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток. Цените на алатите и приборот 

се препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ.

Увозник: ЛОТУЛС д.о.о., 

Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, MK - 1000 Скопје 

Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk


