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JAUNIE PRODUKTI
   - ZIEMA 2017 -

Dubulta strāvas izmantošanas iespēja - 
no el. tīkla vai Makita akumulatoriem 
10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 

Makita Bluetooth skanda 
DMR200
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149 € 10,8 VCV100DZ
AKUMULATORA APSILDĀMĀ VESTE

• Akumulators nodrošina siltumu līdz par 4,5 stundām (10,8 V).
• Akumulators BL1850(B) nodrošina siltumu līdz par 28 stundām (18 V).
• 2 siltuma pamatzonas (plecos un mugurā) nodrošina optimālu siltuma izplatīšanos.
• 3 siltuma līmeņa iestatījumi (augsts/vidējs/zems) precīzai apsildes vadībai.
• Aprīkota ar 4 kabatām: krūšu kabata ar rāvējslēdzēja aizdari, sānu kabatas (kreisajā un labajā pusē)  
    un kabata kreisās puses apakšējā malā.
• Krūšu kabata ar rāvējslēdzēja aizdari ļauj vestes valkāšanas laikā uzlādēt un uzglabāt mobilās ierīces.
• Akumulatora kabata aizmugures kreisajā pusē nodrošina ātru un ērtu piekļuvi.
• Pieguļošs dizains ar elastīga materiāla sānu daļām maksimālam operatora komfortam un lokanībai,  
    valkājot zem papildu ārējā apģērba slāņiem.

149 € 18 VDCV200Z

• 14,4 / 18 V Li-ion 
• LED jauda 20 x 0,5 W
• Divkāršs pielietojums: iespējams izmantot kā laternu vai kabatas lukturi.
• Trīs LED apgaismošanas režīmi: 360° laterna, 180° laterna vai kabatas lukturis.
• 360° laternas režīms nodrošina 620 lūmenu gaismas plūsmu; 180° laternas režīms nodrošina  
    310 lūmenu gaismas plūsmu; kabatas luktura režīms nodrošina 90 lūmenu gaismas plūsmu.
• 180°-360° laternas apgaismojums ļauj lietotājam izvēlēties izgaismot visu darba zonu vai konkrētu darba vietu.
• Akumulators BL1860B nodrošina līdz pat 13 stundu nepārtrauktu apgaismošanu 360° laternas režīmā.
• Akumulators BL1860B nodrošina līdz pat 25 stundu nepārtrauktu apgaismošanu 180° laternas režīmā.
• Akumulators BL1860B nodrošina līdz pat 71 stundas nepārtrauktu apgaismošanu kabatas luktura režīmā.
• Kompakts un ergonomisks dizains tikai 365 mm (14-3/8 collu) garumā.
• Metāla piekarināšanas āķi ir iespējams pagriezt par 360° un nolocīt, nodrošinot papildu komfortu.

AKUMULATORA 
LED LUKTURIS 

59 € 14,4 / 18 VDEADML806
Bez akumulatora un bez lādētāja!
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469 €
18 V

DDF484RTJ

AKUMULATORA URBJMAŠĪNA

• 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
• Maks. griezes moments 54 / 36 Nm 
• Griezes momenta pozīcijas 21
• Nodrošina par 25% lielāku urbšanas, skrūvēšanas un stiprināšanas ātrumu nekā iepriekšējais modelis.
• 2 ātrumi (0-500 un 0-2000 apgr./min.) plašam urbšanas un stiprināšanas darbu klāstam.
• Ērta 13 mm (1/2 collas) bezatslēgas spīļpatrona ātrai uzgaļu nomaiņai.
• Iebūvētās divas LED darba gaismas ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju izgaismo darba zonu.
• Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.

199 € 18 VDDF484Z

• 10,8-18 V Li-ion
• Izmēri (GxPxA): 211 x 203 x 286 mm 
• Svars 2,8 kg
• Divi elektrobarošanas avoti: CXT/LXT litija jonu akumulators (10,8/14,4/18 V)  
    vai maiņstrāvas barošanas bloks.
• Iespēja ar Bluetooth 4.0 starpniecību izveidot savienojumu ar  
    elektroniskajām portatīvajām ierīcēm, kas atrodas 10 m attālumā.
• Mobilā tālruņa uzglabāšanas nodalījums: paredzēts mobilās ierīces  
    ievietošanai uzglabāšanai un uzlādēšanai.
• 2,1 A USB elektrobarošanas ligzda ļauj uzlādēt mobilo tālruni un citas ierīces.
• Horizontāls mobilā tālruņa novietošanas panelis novērš mobilās ierīces noslīdēšanu.
• Elastomēra buferi nodrošina aizsardzību skarbos lietošanas apstākļos.
• 3 krāsu LED ataino instrumenta stāvokli un Bluetooth savienojuma stāvokli.
• AUX-ieeja.
• Aizsardzības klase IP64 nodrošina aizsardzību no putekļiem un mitruma

• 10,8 V Li-ion
• Izmēri (GxPxA): 169 x 92 x 74 mm
• Svars 0,71 kg 
• Nepārtraukta darbība līdz pat 30 min. ilgumā vienā uzlādes reizē  
    (ar akumulatoru BL1040B).
• Dubultas priekšējās skandas stereofoniskai skaņai.
• Digitālais AM/FM skaņotājs ar šķidro kristālu aizmugurgaismojuma  
    displeju un 10 iepriekšiestatījumiem (5 AM/5 FM).
• Austiņu ligzda privātas klausīšanās iespējām.
• Pagriežams piekarināšanas āķis ērtai radioaparāta pakarināšanai uz sastatņu caurules u.c.

105 €DMR200
AKUMULATORA SKANDA 

AKUMULATORA RADIO
10,8 V49 €DEAMR052

Bez akumulatora un bez lādētāja!
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149 € 7,2 VTD022DSJ
AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

• 7,2 V, 2 x 1,5 Ah Li-ion
• Maks. griezes moments 25 Nm
• Ātrums bez slodzes 0-2450 rmp
• Triecieni minūtē (min-1) 0-3000
• Par 40% vairāk paveikta darba un par 10% lielāks  
    darba ātrums, salīdzinot ar TD021D.
• LED darba gaisma ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas  
    funkciju spoži izgaismo konkrētu vietu un apkārtējo  
    zonu lielākā platībā, salīdzinot ar TD021D.
• Kompakts un viegls dizains (560 g) ar precīzu vadību un  
    augstu stiprināšanas griezes momentu.
• Iespējams izmantot gan taisnā pozīcijā,  
    gan pistoles tipa pozīcijā.
• Daudzfunkcionālais ātruma regulēšanas rotācijas slēdzis ļauj  
    operatoram vienlaicīgi noregulēt darba ātrumu un virzienu,  
    nodrošinot precīzus stiprināšanas rezultātus.
• Slēdža pozīcija ļauj tam viegli piekļūt gan kreiļiem,  
    gan labročiem.
• Iespējams izmantot arī kā manuālo skrūvgriezi.
• 1/4” XEH Instrumeta (uzgaļa) stiprinājums.

479 € 18 VDHP484RTJ
AKUMULATORA TRIECIENURBJMAŠĪNA

• 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
• Ātrums bez slodzes (min-1) 0-500 / 2000
• Maks. griezes moments 54 / 30 Nm 
• Griezes momenta pozīcijas 21
• Urbja patronas kapacitāte 1,5-13 mm  
• Triecieni minūtē (min-1) 0-7500 / 30 000
• Nodrošina līdz pat 55% lielāku triecienurbšanas ātrumu nekā iepriekšējais modelis.
• 2 ātrumi (0-500 un 0-2000 apgr./min.) plašam urbšanas,  
    stiprināšanas un triecienurbšanas darbu klāstam.
• Iebūvētais dubultais LED apgaismojums ar pirmsspīdēšanas un  
    pēcspīdēšanas funkciju izgaismo darba zonu.
• Elektriskās bremzes maksimālai produktivitātei un uzlabotai operatora drošībai. 
• Reversās kustības slēdzis ir izvietots ērtā pozīcijā. Izturīgs, apgriežams jostas  
    stiprinājums ir ērts piederums īslaicīgai instrumenta pakarināšanai.
• Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.

209 € 18 VDHP484Z
Bez akumulatora un bez lādētāja!
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429 € 18 VDTD153RTJ

AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

259 € 10,8 V 2 x 4,0 Ah Li-IonTD111DSMJ

• 10,8 V, 2 x 2,0/4,0 Ah Li-ion
• Ātrums bez slodzes (min-1) 0-3000/0-1300
• Maks. griezes moments 135 Nm
• Triecieni minūtē (min-1) 0-3900/0-1600
• Svars 0,97 kg
• Īpaši kompakts un slaids dizains tikai 135 mm (5-5/16 collu)  
    garumā.
• 3 darba režīmi: A režīms/cietu materiālu režīms/mīkstu  
    materiālu režīms daudz dažādiem pielietojuma veidiem.
• 2 ātrumu un jaudas iestatīšanas slēdzis  
    (0-3000/1300 apgr./min. un 0-3900/1600 triec./min.)  
    nodrošina lietotājam precīzu stiprināšanas vadību plašam  
    pielietojuma veidu klāstam. 
• Iebūvētā LED darba gaisma ar pirmsspīdēšanas un  
    pēcspīdēšanas funkciju izgaismo darba zonu.
• Ērta 6,35 mm (1/4 collas) sešstūra spīļpatrona ātrai  
    uzgaļu nomaiņai.
• Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.

• 18 V, 2 x 5,0 Ah
• Ātrums bez slodzes (min-1)  0-3400 
• Maks. griezes moments 170 Nm
• Triecieni minūtē (min-1) 0-3600
• Lielāks ātrums – 3400 apgr./min., lielāka jauda – 170 N·m (1500 collas uz mārciņu) un mazāks izmērs – 126 mm garš.
• Dubultais LED apgaismojums ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju daudz plašāk izgaismo darba zonu.
• Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.

119 €TD111DZ

159 € 18 VDTD153Z

229 € 10,8 V 2 x 2,0 Ah Li-IonTD111DSAJ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

Bez akumulatora un bez lādētāja!
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109 € 240 WGD0603

48 €B-51867
269 € 18 VDSD180Z

LOKANAIS  
UZGALIS-PAGARINĀTĀJS 1/4”,  
300 MM

GALA SLĪPMAŠĪNAS 

AKUMULATORA  
ĢIPŠKARTONA ZĀĢIS

• Jauda 240 W
• Ātrums bez slodzes (min-1) 28000  
• Īpaši ērts tvēriens pateicoties tievas uzbūves korpusam.
• Augsta karstumizturība.
• Ventilācija tiek vadīta prom no lietotāja.
• Neizvirzīta dizaina suku turētājs  
    nodrošina ērtu lietošanu.

• 18 V Li-Ion
• Gājieni minūtē (min-1) 0-6000
• Max griešanas dziļums ģipsim 30 mm
• Gājiena garums 6 mm
• Maks. koka griešanas kapacitāte (90°) 15 mm
• Ideāli piemērots caurumu izzāģēšanai ģipškartonā, veidojot griestu lampu, ventilācijas u.c. atveres.
• Salīdzinot ar tradicionālajiem izgriešanas instrumentiem, labāk piemērots taisnu griezumu  
    veikšanai.
• Putekļu tvertne izstrādāta putekļu savākšanai, veicot darbus zonās, kas pārsniedz galvas līmeni,  
    tāpēc darbs ir daudz komfortablāks.
• Lieliskais instrumenta līdzsvars ļauj ērti veikt darbus zonās, kas pārsniedz galvas līmeni.
• V veida grope pamatplātnē palīdz viegli sekot griešanas līnijai.
• Viegli veicama stūru apzāģēšana.
• Ātruma regulēšanas vadības slēdzis ļauj viegli uzsākt zāģēšanu. 
• Zāģēšanas biezumu ir iespējams pielāgot ģipškartona plāksnes biezumam.
• Saderīgs gan ar šim ģipškartona zāģim īpaši paredzētajiem asmeņiem,  
    gan ar OLFA nolaužamajiem asmeņiem.

17,90 €

17,90 €

17,90 €

17,90 €

17,90 €

B-52722

B-52750

B-52788

B-52819

B-52847

METĀLA BORFRĒZE 

• 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

• 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

• 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

• 10 x 25 x 6 mm, metāls, RST

• 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

34 €

34 €

B-49703

B-49719

ASMENIS

• DSD180 
• 55 x 18 x 0,55 mm (2 gab.), ģipškartonam

• DSD180-LE 
• 53 x 18 x 0,55 mm (2 gab.), kokam

7,70 €D-58855
KANCELEJAS NAZIS

•  18 mm
•  ar 7gab. papildus asmeņiem

7,70 €

Bez akumulatora un bez lādētāja!
• Var izmantot ar triecienskrūvgriezi!
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109 € 18 VTM30DZ
AKUMULATORA MULTI INSTRUMENTS

• Apgriezienu skaits (min-1) 6000-20000
• Svārstību leņķis 2 x 1,6°
• Smilšpapīra izmērs (delta) 93 x 93 x 93 mm
• Nodrošina līdz pat 32 min. darbības laiku, izmantojot akumulatoru BL1040B slodzes apstākļos ar gremdzāģēšanas asmeni.
• Ātruma regulēšanas īkšķrats (6000-20 000 svārst./min.) ļauj lietotājam pielāgot darba ātrumu pielietojuma veidam.
• 3,2° svārstību leņķis ir izstrādāts ātrākai, agresīvākai griešanai un slīpēšanai.
• 12 leņķa iestatījumi no 0° līdz 360° ar 30° soli.
• LED darba gaisma spoži izgaismo piederuma galu, atvieglojot griešanu tumšās vietās.
• Aizsardzības funkcija pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos novērš negaidītu instrumenta ieslēgšanos.
• Ideāli piemērots koka grīdām, flīzēm, apmetumam, ģipškartonam, kokam, PVC un daudziem citiem materiāliem.

23,60 €

26,40 €

31,80 €

32,90 €

36,70 €

39,50 €

41,20 €

46,90 €

49,00 €

57,90 €

60,50 €

68,40 €

77,80 €

88,90 €

D-36192

D-36201

D-36217

D-36223

D-36239

D-36245

D-36251

D-36267

D-36273

D-36289

D-36295

D-36304

D-36310

D-36326

SPIRĀLURBIS 
KOKAM • Spirālurbis kokam 10 x 470 mm

• Spirālurbis kokam 12 x 470 mm

• Spirālurbis kokam 14 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 16 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 18 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 20 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 22 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 24 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 26 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 28 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 30 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 32 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 35 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

• Spirālurbis kokam 38 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

9,50 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

B-52489

B-52510

B-52495

B-52504

TORSION UZGALIS  
DIVPUSĒJAIS

TORSION UZGALIS  
DIVPUSĒJAIS

• Torsion uzgalis T20, 65 mm (3 gab)
• Nebaidās no naglām un skavām!

• PH2-PZ2, 65 mm
• T20-T25, 65 mm
• T30-PH2-65 mm

• Torsion uzgalis T25, 65 mm (3 gab)

• Torsion uzgalis T30, 65mm (3 gab)

Bez akumulatora un bez lādētāja!
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Piedāvājumi ir spēkā līdz 31.03.2017. 
Norādītas ieteicamās cenas ar PVN. 
Attēliem ir ilustratīva nozīme. 
Daļa preču tiek piegādātas pēc pasūtījuma.

Dubultā izolācija

Regulējams ātrums

Konstantā elektronika

Mīkstais starts

Elektriskā vai mehāniskā bremze

2 elektriski pārslēdzami ātrumi

3 elektriski pārslēdzami ātrumi

2 mehāniski pārslēdzami ātrumi

Virzienu maiņa

Drošības sajūgs

Ātrā patrona ar bloķēšanu

SDS-Plus stiprinājums

Ķēdes bremze

Ātrais starts

Degvielas pumpis

Koferis

16 griezes momenta pozīcijas

Zāģēšana leņķī pa labi/pa kreisi

Universālais asmeņu stuprinājums

Svārstveida kustība

Putekļu savākšana

Lokana šļauka

Nerūsējoša tērauda tvertne

Lāzers

Anti vibrāciju sistēma

Automātiskā ķēdes eļļošana

LED apgaismojums

Elektroniskā aizdedze

Alumīnijs

Metāls

Dekompresijas vārsts

41,99 €P-81050

19,90 €197676-3

2,29 €B-53110

UZGAĻU KOMPLEKTS 99 IZMĒRU

MAKITA  
INSTRUMENTA 
TURĒTĀJS AR  
SIKSNU  
DTW190D

SLĪPRIPA 

Mēs piedāvājam ražotāja apkopi visiem elektroinstrumentiem, bezvadu instrumentiem un instrumen-
tiem ar iekšdedzes motoru. Un mēs ievērojam visaugstākās prasības, ko noteikusi Makita Corporation.
Pateicoties tam, mūsu darbi vienmēr ir paveikti tiešām ātri un ar augstu kvalitāti.
Tāpat mēs saņemam atbalstu arī no Skandināvijas noliktavas Igaunijā,  
kur mums ir pietiekoši daudz rezerves daļu.
Mūsu rūpnīcā Japānā tiek analizēti visi remonta gadījumi,  
lai mēs varētu attīstīt mūsu produktus un tie kļūtu vēl labāki.
Makita apmāca un apgādā visus mūsu pilnvaroto apkopes centrus.
Makita mājaslapā Jūs varat atrast plašāku informāciju par garantijas remontu un apkopes centriem.
www.makita.lv
MAKITA rūpnīcas serviss 
Vienības gatve 153/1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

• 16 uzgaļu 25mm x PH1, PH2, PH3
• 16 uzgaļu 25mm x PZ1, PZ2, PZ3
• 24 uzgaļu  25mm Seškanšu atslēga  3, 4, 5, 6 mm
• 34 uzgaļu  25mm TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
• 2 Botsikut 75mm x PH1, PH2
• 2 uzgaļu 75mm x PZ1, PZ2
 • 4 uzgaļu 75mm x TX15, TX20, TX25, TX30
• 1 magnētiskais turētājs

• 125 x 4 mm
• metāls, RST (INOX)

BNA048

Ir ražotāja Makita Corporation oficiālais
uzturēšanas un apkopes uzņēmums, 
kas piedāvā Japāņu kvalitāti un ātru 
risinājumu. Mūsu cilvēki ir pieredzējuši 
un apmācīti speciālisti, kuru uzdevums 
ir tikai  Makita instrumentu remonts un 
apkope.

• Ieteicama akumulatora leņķa 
slīpmašīnām!

Tel: +371 67969564
e-pasts: serviss@makita.lv


